
MUSIIKKI	JA	MEDIA	(pj.	Aleksi	Ojala,	Heikki	Ruismäki	ja	Sara	
Sintonen)	
	
(Jokaiselle	esitykselle	varattu	30	min,	josta	20	min	esitelmä	ja	10	min	keskustelu)	
	
13.00–14.30		Sessio	I		
	
13.00–13.30	Turun	yliopiston	luokanopettajakoulutuksen	musiikin	monialaisten	opintojen	kehit-
tämisestä	-ensimmäisen	syklin	tuloksia			
Eveliina	Nikali	/		Turun	yliopisto	
	
13.30–14.00		Tutkinto-opiskelijoiden	ja	autonomisten	opiskelijoiden	väliset	erot	verkkopohjai-
seen	musiikinopetukseen	kiinnittymisessä		
Aleksi	Ojala*	,	Kai	Tuuri**,	Tanja	Välisalo**,	Mikko	Myllykoski**,	Jukka	Vahlo**,	Oskari	Koskela**,	
Antti	Päivinen**	/	*Helsingin	yliopisto	&	**Jyväskylän	yliopisto		
	
14.00–14.30	Musiikkikasvatus	pääomana	opettajakoulutuksissa:	oppiaineesta	yhteyksien	luomi-
seen	
Kaarina	Marjanen	/	Tampereen	yliopisto			
	
	
14.45–15.45		Sessio	II		
	
14.45–15.15	Miten	ymmärrämme	musiikkia?	Gino	Stefanin	musiikillisen	kompetenssin	teoria	
vahvistaa	näkemyksiä	opiskelijalähtöisen	musiikinopetuksen	merkityksestä	
Henna	Suomi	&	Heikki	Ruismäki	/	Jyväskylän	yliopisto	&	Helsingin	yliopisto	
			
15.15–15.45	Osallistavat	KLIK-äänitaidetyöpajat	-	lasten	tiedostava	toimijuus	osana	ääniympä-
ristöä	ja	äänten	luova	tuottaminen			
Joonatan	Puha	/	Tampereen	Yliopisto			
	
Eveliina	Nikali	/		Turun	yliopisto	Design-tutkimus		
Turun	yliopiston	luokanopettajakoulutuksen	musiikin	monialaisten	opintojen	kehittämisestä	-
ensimmäisen	syklin	tuloksia		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ABSTRAKTIT	
	
	
Eveliina	Nikali	/		Turun	yliopisto	Design-tutkimus		
Turun	 yliopiston	 luokanopettajakoulutuksen	musiikin	monialaisten	 opintojen	 kehittämisestä	 -
ensimmäisen	syklin	tuloksia		
	
Esitys	 liittyy	meneillään	 olevaan	 väitöstutkimukseeni,	 jonka	 tarkoituksena	 on	 kehittää	mahdolli-
simman	optimaaliset	 Turun	 yliopiston	 luokanopettajakoulutuksen	musiikin	monialaisten	opinnot	
vahvistamaan	 opiskelijoiden	 työelämässä	 tarvittavia	 musiikin	 opettamiseen	 liittyviä	 osaamisval-
miuksia.	 Väitöstutkimukseni	 aineisto	 koostuu	 lukuvuosina	 2013–2017	 toteutetuista	 neljästä	 de-
sign-syklistä	sisältäen	musiikin	monialaisissa	opiskelleiden	opiskelijoiden	kehittävän	loppuarvioin-
nin,	 ryhmähaastattelun	 sekä	 tulevaisuustyöpajatyöskentelyn	 kautta	 kerätyt	 tutkimusaineistot.	
Esitykseni	 keskittyy	 ensimmäiseen	 sykliin	 lukuvuonna	 2013–2014	 opiskelijoilta	 (N=77)	 koottuun	
kehittävään	avoimeen	kirjalliseen	 loppuarviointiin,	 ryhmähaastatteluun	 sekä	kolmen	viiden	opis-
kelijan	 kanssa	 toteutettuun	 tulevaisuuspajamateriaaliin	 ja	 näiden	 laadulliseen	 aineistolähtöiseen	
sisällönanalyysiin.	Analyysin	tuloksina	saadut	opiskelijoiden	kuvaamat	musiikin	osaamisvalmiuksia	
tukevat	tekijät	 jakautuivat	kolmeen	yläluokkaan:	1)	musiikillisen	toiminnan	tavoite	2)	toimintata-
vat	musiikissa	3)	sisällöt	 ja	oppimateriaalit.	Musiikin	osaamisvalmiuksia	parhaiten	kuvaavat	käsit-
teet	opiskelijoiden	arvioimina	olivat	avoin	ja	kannustava	oppimisilmapiiri	sekä	musiikin	hyvinvoin-
tia	edistävät	vaikutukset,	itsetekeminen,	oman	tasoinen	opetus,	aktivoivat	ja	kannustavat	toimin-
tatavat	sekä	näitä	vahvistavat	käytännönläheiset	sisällöt	sekä	motivoivat	oikean	tasoiset	oppima-
teriaalit.	 	 	Avainsanat:	Luokanopettajakoulutuksen	musiikinopetus,	musiikin	opinnot,	designtutki-
mus	
	
	
Aleksi	Ojala	(HY),	Kai	Tuuri*,	Tanja	Välisalo*,	Mikko	Myllykoski*,	Jukka	Vahlo*,	Oskari	Koskela*,	
Antti	Päivinen		/	Helsingin	yliopisto	&	*Jyväskylän	yliopisto	
Tutkinto-opiskelijoiden	 ja	 autonomisten	opiskelijoiden	 väliset	 erot	 verkkopohjaiseen	musiikin-
opetukseen	kiinnittymisessä		
	
Tämä	tutkimus	on	osa	CREDU	(Creating	Novel	Technologies	of	Scalable	and	Empowering	Learning)	
-tutkimushanketta,	 jonka	 yhtenä	 yrityspartnerina	 toimii	 musiikinopetuspalvelu	 Rockway.	 Tutki-
muksen	oppimisympäristöinä	toimivat	Rockwayn	valmennukset,	joissa	verkko-oppimateriaalit	yh-
distetään	 viikkotehtäviin	 ja	 webinaareihin.	 Omaehtoisesti	 valmennukseen	 hakeutuneiden	 au-
tonomisten	opiskelijoiden	lisäksi	valmennuksiin	osallistuu	myös	Helsingin	yliopiston	opettajaopis-
kelijoita.	Valmennuksien	 sisällöt	 tukevat	 tutkinto-opiskelijoiden	pakollisten	opintojen	 taitotavoit-
teita,	ja	he	saavat	osallistua	valmennuksiin	ilmaiseksi.	Hypoteesimme	onkin,	että	muodollisen	op-
pimisen	lähtökohdat	(tutkinto-ohjelma)	asettavat	opettajaopiskelijan	oppimiselle	erilaisen	disposi-
tion	 verrattuna	 autonomiseen	 oppijaan.	 Tutkimus	 pyrkii	 selvittämään	millaisin	mekanismein	 eri	
elämäntilanteissa	 olevat	 oppijat	 kiinnittyvät	 ja	 sitoutuvat	 verkko-oppimiseen	 ja	 mitkä	 arvot	 ja	
asenteet	 kytkeytyvät	 koulutukseen	 osallistumiseen.	 Tutkimusprojektissa	 tarkastellaan	 erityisesti	
tutkinto-opiskelijoiden	 ja	 autonomisten	 oppijoiden	 välisiä	 eroja	 verkkopohjaiseen	 opetukseen	
kiinnittymisessä	 ja	 sitoutumisessa.	 Tutkimus	 pyrkii	myös	 selvittämään	 viittaavatko	 havaitut	 erot	
erilaisiin	 oppimisprofiileihin	 ja	 musiikillisiin	 identiteetteihin.	 Tutkimustulosten	 valossa	 pyritään	
vetämään	yleistettäviä	 johtopäätöksiä	 siitä,	miten	erilaisia	oppimisprofiileja	 ja	 identiteettejä	voi-
daan	 hyödyntää	 musiikin	 uusien	 oppimisympäristöjen	 kehityksessä.	 Tutkimuksen	 aineisto	 kerä-



tään	etnografisten	teemahaastattelujen,	ESM-kyselyiden	ja	kyselyiden	avulla.		Teemahaastattelui-
hin	osallistuvista	osa	rekrytoidaan	vastaamaan	mobiililaitteella	toteutettaviin	ESM-kyselyihin,	 jol-
loin	 tutkittavat	 sitoutuvat	 vastaamaan	 lyhyisiin	 kyselyihin	 kahden	 viikon	 ajan	 valmennusjakson	
kuluessa.	 Teemahaastattelujen	 analyysimenetelminä	 käytämme	 aineistolähtöistä	 koodausta	 ja	
teemoittelua.	 	 Pyrimme	 tunnistamaan	 yleistettäviä	 “tyyppikertomuksia”	 narratiivisen	 analyysin	
keinoin.	Verkkokyselyssä	hyödynnetään	useita	olemassa	olevia	mittareita,	 jotka	liittyvät	motivaa-
tioon,	asenteisiin	ja	kiinnittymiseen	oppimisen	ja	verkko-oppimisen	konteksteissa.	Kyselyaineistot	
analysoidaan	tilastollisen	analyysin	keinoin.	Saamme	ensimmäiset	aineistot	analysoitua	helmikuun	
alkuun	mennessä.	
	
	
Kaarina	Marjanen	/	Tampereen	yliopisto			
Musiikkikasvatus	pääomana	opettajakoulutuksissa:	oppiaineesta	yhteyksien	luomiseen	
		
Musiikin	 inhimillinen	 voima	perustuu	elävään	musiikkisuhteeseen.	 Se	on	 voimavara,	 jonka	mah-
dollisuudet	 jäävät	 usein	 tiedostamatta,	 huolimatta	 suuresta	 tutkimusevidenssistä,	 ja	 jatkuvasti	
julkaistavista	uusista	musiikin	tutkimuksista.	Yliopistoissa	kysymykset	musiikin	tarpeellisuutta	kos-
kien	nostetaan	usein	keskusteluihin,	ja	erityisesti	käytännön	musisointia	koskevat	taidot	resurssi-
tarpeineen	 joutuvat	 herkästi	 suurennuslasien	 alle.	 Musiikin	 lainalaisuudet	 perustuvat	 kuitenkin	
juuri	sen	hieno-	ja	karkeamotorisiin	sekä	sosioemotionaalisiin,	kognitiivisiin	ja	esteettisiin	oppimis-
prosesseihin,	joita	ei	voida	täysin	saavuttaa	ilman	musiikilliseen	oppimiseen	perustuvia	prosesseja,	
multimodaalisine	 ja	multisensorisine	 yhteyksineen,	 todennettavina	 jälkinä	 aivoissa.	Oppiaineena	
musiikki	 jakaa	asenteita,	 jotka	voivat	vaikuttaa	oppimistuloksiin,	mutta	ennen	kaikkea	nuo	asen-
teet	 lopulta	 heijastuvat	 yhteiskunnalliseen	 päätöksentekoon	 ja	 musiikinopetuksen	 resursseihin.	
Musiikin	 keinoin	 voidaan	uudistaa	 kulttuuria	 ja	 lisätä	 koetun	hyvinvoinnin	 kokemusta.	Musiikilli-
nen	ja	kielellinen	vuorovaikutus	perustuen	jaettuihin	elementteihin	selittävät	myös	transversaalia	
oppimista	 ja	oppiaineiden	välistä	 integraatiota.	Opiskelijalle	musiikin	opinnot	 saattavat	olla	 sekä	
hartaasti	odotettuja	että	aiheuttaa	pelonsekaisia	tunteita.	Oppijoiden	risteävät	taustat	vaikuttavat	
suuresti	ryhmämuotoiseen	toimintakulttuuriin,	ja	edellyttävät	opettajalta,	toimintakontekstista	tai	
ikäryhmästä	 riippumatta	 syvällistä	 ymmärrystä,	 varmoja	 ja	 eläviä	muusikon	 taitoja,	 pedagogista	
tietoisuutta	 ja	 laajoja	 tietoja	oppimisesta	 ja	 kehityksestä.	 Erilaiset	oppijat	 tulee	pystyä	 sitomaan	
osaksi	 vuorovaikutteisen	oppimisprosessin	 jaettua	 kudosta	 niin,	 että	 kokemattomat	 ja	 kokeneet	
voivat	kohdata	säilyttäen	motivaationsa	ja	löytäen	tukea	eri	tasoille	asetettuja	yksilöllisiä	oppimis-
tavoitteita	ajatellen.	Opettajakoulutettavilta	 tämä	edellyttää	vahvaa	motivaatiota	opittavaan	asi-
aan.	Musiikillinen	 oppiminen	 on	myös	 palkitsevaa,	 ja	 vahvistaa	 niin	 identiteettiä	 kuin	musiikkia	
opettavan	opettajan	ammatillista	identiteettiä.		Tässä	esityksessä	tarkastellaan	musiikin	moniuloit-
teisuutta,	 ja	 sen	 yhteyksiä	 kokonaisvaltaisiin	 transversaaleihin,	 syvätason	 oppimisprosesseihin	
teoreettis-filosofisesti	reflektoiden:	musiikki	on	inhimillinen	voimavara,	joka	vaatii	huomiotamme,	
alkaen	opettajakoulutuksista.	
	
	
	
	
	
	
	
	



Henna	Suomi	&	Heikki	Ruismäki	/	Jyväskylän	yliopisto	&	Helsingin	yliopisto	
Miten	ymmärrämme	musiikkia?	Gino	Stefanin	musiikillisen	kompetenssin	 teoria	 vahvistaa	nä-
kemyksiä	opiskelijalähtöisen	musiikinopetuksen	merkityksistä			
	
”When	you	listen,	you	hear	what	you	are”	(Seashore	1947,	201).	Musiikin	kuunteleminen	ja	yritys	
ymmärtää	kuulemansa	vaativat	musiikillisen	aineksen	käsittelyn	ja	käsittämisen	taitoja.	On	opitta-
va	 tulkitsemaan	musiikillisten	 äänien	merkityksiä,	mistä	 niissä	 on	 kysymys	 ja	mistä	 ne	 kertovat.	
(Kurkela,	1997.)	Tässä	esityksessä	tarkastellaan	musiikin	opetustilanteita,	 joissa	aiheina	ovat	mu-
siikilliset	käsitteet	ja	niihin	liittyvät	ilmiöt,	eri	musiikkityylit	ja	aikakaudet.	Vaikka	lähestymistapa	on	
teoreettinen,	 konkretisoidaan	 sitä	 esimerkein	 tutkimuksesta,	 jossa	 selvitettiin	 luokanopettajaksi	
opiskelevien	(n	=	392)	musiikillisia	valmiuksia	(Suomi,	2019).					Esityksessä	tukeudutaan	Gino	Ste-
fanin	(1985)	musiikillisen	kompetenssin	teoriaan.	Sen	avulla	voidaan	selittää,	miksi	tietyt	kuunte-
lukokemukset	 ovat	 ”musiikkia”	 joillekin,	 mutta	 eivät	 välttämättä	 kaikille	 (Stefani,	 1985,	 9—10).	
Stefani	luokittelee	musiikillisen	kompetenssin	viiteen	tasoon.	Näistä	kahdella	alimmalla	tasolla	(1.	
yleiset	koodit	ja	2.	sosiaaliset	käytännöt)	musiikilliset	merkitykset	koetaan	vielä	”ei-musiikillisina”.	
Kolmas	taso	(3.	musiikilliset	tekniikat)	muodostaa	rajapinnan,	jossa	yksilö	kokee	musiikin	”musiik-
kina”	ja	kykenee	käsittelemään	mm.	musiikin	parametrejä	(korkeus,	sointiväri,	dynamiikka	ja	kes-
to).	Neljännellä	tasolla	(4.	musiikkityylit)	ja	viidennellä	tasolla	(5.	teokset)	musiikki	hahmottuu	yksi-
lölle	taiteena	esimerkiksi	tiettyyn	tyyli-	tai	aikakauteen	sidottuna.				Stefanin	musiikillisen	kompe-
tenssin	teoria	kytkeytyy	vahvasti	opiskelijalähtöiseen	didaktiikkaan,	jossa	musiikinopetus	perustuu	
opiskelijan	omaan	elämys-	ja	kokemusmaailmaan.	Jos	opettaja	ei	kuitenkaan	huomioi	tätä	seikkaa	
opetustilanteissa,	syntyy	kahden	vastakkaisen	kompetenssin	välinen	ristiriita.	Stefanin	(1985,	23—
25)	 mukaan	 tällöin	 kyseessä	 on	 opiskelijan	 yleisen	 kompetenssin	 (em.	 tasot	 1—2)	 ja	 opettajan	
ammatillisen	kompetenssin	kohtaaminen	(em.	tasot	3—5).			Tässä	esityksessä	musiikin	opetuksen	
ja	oppimisen	tarkastelu	Stefanin	teoriasta	käsin	avaa	uusia	näkökulmia	opiskelijalähtöiseen	didak-
tiikkaan	musiikin	oppiaineessa.	
	
	
Joonatan	Puha	/	Tampereen	Yliopisto			
Osallistavat	KLIK-äänitaidetyöpajat	-	lasten	tiedostava	toimijuus	osana	ääniympäristöä	ja	äänten	
luova	tuottaminen			
	
Ääni	 ja	 ääniympäristö	 voi	 olla	 lapselle	 haastava	 hahmottaa.	 Kun	 kuvataiteessa	 kynnys	 maalata	
mielensisäisiä	abstraktioita	on	usein	matalampi,	lapsen	kynnys	ilmaista	omaa	auditiivista	mieliku-
vitustaan	 tuntuu	 olevan	 korkeampi	 ja	 toimijuus	 osana	 ääniympäristöä	 alitajuntaista.	 Vastaan-
otamme	ja	tuotamme	sisältöä	ääniympäristöön	jatkuvasti	-	puhumalla,	kuuntelemalla,	liikkumalla.	
Koulussa	toimimista	kuitenkin	harvoin	tuetaan	ensisijaisesti	ääniympäristön	muodon	tuottajana	ja	
rakentajana,	 vaan	 ennemmin	 vastaanottajana.	 Musiikin	 oppiaineessa	 sisältöjä	 toistetaan	 muun	
muassa	rytmi-	tai	melodiaharjoitusten	ja	kappaleiden	harjoittelun	kautta.	Musiikkiluokan	sosiaali-
nen	 ja	 fyysinen	muoto	 ohjaa	 ilmaisua	 välittymään	 soittimien	 ja	 opittujen	musiikin	 kulttuuristen	
artefaktien	 kautta.	 	 	 Vastaanottokeskuksessa	 alakouluikäisille	 turvapaikanhakijoille	 toteutettavat	
KLIK-äänitaidetyöpajat	 lähestyvät	äänen	tuottamista	osallistavasti,	 luovasti	 ja	 intuitiivisesti,	valot-
taen	ääntä	meitä	 jatkuvasti	ympäröivänä	 ja	muovautuvana	 ilmiönä.	Projekti	on	saanut	taideapu-
rahan	Suomen	kulttuurirahastolta.	Työpajat	jakautuvat	kuuteen	kokonaisuuteen:	Ääni	ja	materiaa-
lit		Ääni	 ja	minä		 Tuulikellojen	 rakentaminen		Ääni	 ja	 tila		Ääniympäristö		Äänimaailmojen	 luomi-
nen		Äänitaidetyöpajoissa	ääntä	tuotetaan	muun	muassa	aktuaattorien,	tuulikellojen,	äänivahvis-
tetun	 tilan	 ja	 samplepohjaisen	 ilmaisun	kautta.	Ymmärrys	äänestä	 itseilmaisuna	 ja	 sen	vaikutuk-



sesta	ääniympäristöön	laajenee.		Koulu	instituutiona	pitää	usein	hallussaan	paikka-	ja	aikaikkunoi-
ta,	mutta	myös	ääniympäristöä.	Äänen	abstrakti	luonne	voi	vähentää	lapsen	mahdollisuuksia	vai-
kuttaa	tietoisesti	ääniympäristöönsä	ja	tulkita	omaa	asemaa	siinä.	Ääni	ilmiönä	on	myös	suhteessa	
käsitykseemme	 ajasta	 ja	 paikasta	 ja	 sitä	 kautta	 vastavuoroiseen	 toimijuuteemme	 kouluympäris-
tössä.	 	Työpajojen	näkökulma	on	oppiainerajat	ylittävä.	Käsitys	äänen	fysikaalisesta	luonteesta	ja	
omasta	kuuloaististamme	laajenee	kokeilevan	äänen	havainnoinnin	ja	tuottamisen	myötä.	Työpa-
joissa	 huomataan,	 että	 ääni	 on	myös	 liikettä	 ja	 kuvioita.	 Työpajat	 edustavat	 oppiaihe-pohjaista	
pedagogiikkaa,	jossa	lapset	ensin	löytävät	ja	tutkivat	omaa	äänitaiteellista	toimijuuttaan	ja	välittä-
vät	omaa	luovuuttaan	uudella	tavalla	äänitaidetyöpajoissa.	Työpajat	antavat	mahdollisuuden	osal-
listua	kulttuurin	luomiseen	ja	osallisuuteen	koulussa.	
	
	


