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1 Johdanto 
 

”Nuolialan kuulu Kameli-orkesteri keikkaili ympäri Suomea ja se nähtiin esiintymässä 

televisiota myöten. Koulun oppilaista koostuva monikymmenpäinen orkesteri herätti 

ihastusta osaamisellaan, iloisella soitollaan ja mukaansa tempaavilla rytmeillään. Häm-

mästyksen aihe oli se, että nuoret muusikot olivat tavallisia peruskoululaisia, eivät eri-

tyislahjakkaita musiikkiluokkien oppilaita.” (Näreikkö, 2011.) Tämä kirjoitus kiteyttää 

tutkimukseni aiheen, yhteissoitto alakoulun musiikinopetuksessa, ydinajatusta. Kirjoitus 

toimii myös hyvänä perusteluna sille, miksi mielestäni on tärkeää tutkia alakoulun yh-

teissoittoa. Jokaisella oppilaalla tulisi myös tavallisessa peruskoulussa olla oikeus mu-

siikintunneilla toteutettuun yhteissoittoon. Kun musiikin harrastaminen koulun ulkopuo-

lella on usein hyvin yksilökeskeistä, koulun musiikinopetuksen vahvuuksina tulisi pitää 

yhteissoittoa ja yhdessä toteutettavia mahdollisimman monipuolisia musisointitapoja 

(Nikkanen 2009, 60).  

 

Omalla kohdallani kiinnostus ja innostus yhteissoittoon kumpuaa jo alakouluajoilta, jol-

loin alakouluni musiikinopetus oli erittäin yhteistoiminnallista ja monipuolista, jokaista 

oppilasta kannustavaa, osallistavaa ja palvelevaa. Meidänkin tavallisista peruskoululai-

sista koostuva luokka ihastutti monia osaamisellaan, iloisella soitollaan ja mukaansa 

tempaavilla rytmeillään. Kiinnostus tutkia yhteissoittoa ja sen olemassaoloa lähti omien 

alakouluaikaisten kokemusteni lisäksi osittain myös yliopistoaikaisten kokemusteni ta-

kia. Seurattuani opintojeni ohella muutamia musiikintunteja eri alakouluilla, ymmärsin, 

etteivät yhteistoiminnallisuus ja yhteisöllisyys sekä sitä kautta muun muassa mielihy-

vää, iloa ja onnellisuutta tuottava yhteissoitto olekaan alakoulun musiikinopetuksessa it-

sestäänselvyys. Luettuani vielä esimerkiksi Lindströmin väitöskirjaa (2011, 174) ja tör-

mättyäni siellä yläkouluikäisten oppilaiden kokemuksiin alakoulun musiikintuntien yh-

dessä soittamisen ja tekemisen vähyydestä, aloin miettiä, mistä tällainen voisi johtua. 

 

Olen tutkinut yhteissoittoa ja sen näkyvyyttä jo jonkin verran alakoulun 5.–6. luokan 

oppikirjoista ja opettajanoppaista tehdessäni kasvatustieteiden kandidaatintutkielmaa. 

Saatuani tulokseksi esimerkiksi sen, ettei kolmen eri kirjasarjan oppikirjoissa ja opetta-

janoppaissa ole kaikissa painotettu yhteissoiton tärkeyttä ja merkitystä alakoulussa, ha-
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lusin jatkaa edelleen alakoulussa toteutetun yhteissoiton parissa myös tässä tutkimuk-

sessa. Kandidaatintutkielmani teoriaosuutta olenkin käyttänyt jonkun verran hyödykseni 

tätä tutkimusta tehdessäni.  

 

Mietin pitkään jatkaisinko tässä tutkimuksessa myös oppikirjojen ja opettajanoppaiden 

parissa, mutta pitkän pohdinnan jälkeen tulin kuitenkin siihen lopputulokseen, että halu-

an kehittyä tutkijana, ja siksi esimerkiksi erilaisen aineistonkeruumenetelmän valinta oli 

hyvin luontevaa. Toisaalta halusin myös hiukan erilaista syvyyttä alakoulussa toteutet-

tavaan yhteissoittoon, jolloin oli myös luontevaa toteuttaa tutkimus haastattelemalla 

alakoulussa musiikkia opettavia opettajia ja saada sitä kautta erilaista näkökulmaa koko 

aiheeseen. Olisi ollut hedelmällistä haastatella myös oppilaita, mutta tässä vaiheessa 

koin kuitenkin tärkeämmäksi haastatella opettajia, jotka kuitenkin viimekädessä päättä-

vät sen toteutetaanko musiikinopetuksessa yhteissoittoa ja millä tavoin sitä toteutetaan, 

jos toteutetaan. 

 

Yhteissoitto saattaa olla käsitteenä monelle melko vieras. Yhteissoitoksi voidaan kutsua 

kokonaisvaltaista opetuskokonaisuutta, mitä yhteisöllinen oppiminen sekä tekemällä ja 

toiminnassa oppiminen rakentavat. Yhteissoitto ei tarkoita ainoastaan yhtyesoittoa, jos-

sa soittaminen on usein vain harvojen, lahjakkaiden oppilaiden herkkua, ja joka pyörii 

usein vain kitaran, basson, rumpusetin ja kosketinsoitinten ympärillä. Sujuva yhteissoit-

to vaatii pohjalle positiivista ryhmähenkeä hiovia ja vahvistavia harjoitteita sekä jokai-

sen oppilaan musiikillisia taitoja hiovia, yhteissoitolle pohjaa antavia yhdessä tehtyjä 

harjoitteita. Yhteissoitto kulminoituu lopulta jokaisesta oppilaasta koostuvaan luokka-

orkesteriin, jossa jokaisella on oma tärkeä rooli yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa.  

 

Kuten Lindströminkin tutkimuksesta (2011) selvisi, toistoon perustuvien harjoitteiden 

avulla yhteissoittoon saa ja pystyy lopulta osallistumaan luokan jokainen oppilas, vaik-

ka musiikillisissa taidoissa olisikin oppilaiden välillä suuriakin eroja (Lindström 2011, 

175). Yhteissoiton onnistuminen edellyttää kuitenkin opettajalta taitoa eriyttää ja roolit-

taa sekä haastaa jokaisen oppilaan taitoja, jotta kehitystä tapahtuisi (Kosonen 2009, 167; 

Kaikkonen 2009). Opettajan tulee ennen kaikkea pitää langat käsissään, jotta jokaiselle 

syntyisi mahdollisimman mielekäs kuva yhteissoitosta. Yhteissoitossa tarvitaan kuiten-

kin ehkä musiikillisiakin taitoja enemmän tavallisen arjen kannalta tärkeitä taitoja, ku-
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ten esimerkiksi toisten huomioimista ja arvostamista sekä itsehillintä- ja neuvottelutaito-

ja. Yhteissoitossa tarvitaan siis ennen kaikkea taitoja toimia sosiaalisissa vuorovaikutus-

tilanteissa koko ryhmää ja yhteisöä palvelevalla tavalla. (Sipola 2012, 57.) Näiden aja-

tusten pohjalta pidän erittäin tärkeänä sitä, että jo alakoulussa musiikinopetus toteutet-

taisiin yhteistoiminnallisiin ja yhteisöllisiin tapoihin uskoen ja yhteissoiton keinoja 

käyttäen. Tällöin musiikinopetuksella olisi oiva mahdollisuus tukea esimerkiksi sitä 

koulun tärkeää kasvatustehtävää, kuinka toisia huomioon ottavia sekä sosiaalista ympä-

ristöä ja yhteisöllisyyttä arvostavia oppilaita koulusta kumpuaisi. 

 

Tutkimuksessani lähden liikkeelle musiikinopetuksesta alakoulussa tarkastelemalla yh-

teissoiton näkyvyyttä musiikinopetuksen historiassa, musiikinopetuksen kehitysvaiheis-

sa sekä sen tehtävissä ja tavoitteissa lähinnä eri vuosikymmenien opetussuunnitelmia ja 

opetuksen oppaita apunani käyttäen. Sen jälkeen avaan yhteissoittoa käsitteenä ja mietin 

samalla, miksi sen avulla toteutettu musiikinopetus olisi alakoulussa tärkeää ja toivotta-

vaa. Itse tutkimusosuudessa teemahaastattelua ja laadullista sisällönanalyysiä apuna 

käyttäen etsin litteroiduista haastatteluista vastauksia kysymyksiin, mitä on yhteissoitto 

alakoulun musiikinopetuksessa, millä tavoin sitä tulisi toteuttaa alakoulun musiikin ope-

tuksessa ja miksi sitä olisi tärkeää toteuttaa alakoulun musiikinopetuksessa. On mielen-

kiintoista saada lopulta selville, mitä alakoulussa musiikkia opettavat opettajat ylipäänsä 

ajattelevat yhteissoitosta ja miksi heidän mielestään yhteissoitto olisi hyvä opetusmene-

telmä alakoulun musiikinopetuksessa. 
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2 Musiikinopetus alakoulussa 
 

Alakoulun musiikinopetus on kehittynyt valtavasti viime vuosikymmeninä. Tutkimuk-

seni kannalta on tärkeää perehtyä siihen, millä tavoin musiikinopetus on kehittynyt vii-

me vuosikymmeninä, ja pyrkiä samalla pohtimaan sitä, mikä on yhteissoiton rooli osana 

tätä kehitystä. Tämä luku käsittelee näin ollen musiikinopetuksen kehitystä eri vuosi-

kymmeninä nimenomaan siitä näkökulmasta, kuinka paljon yhteistoiminnallisuutta, yh-

teismusisointia ja sitä kautta yhteissoittoa on alakoulun musiikinopetukseen tuotu lisää. 

Olen perehtynyt pääsääntöisesti eri vuosikymmenien opetussuunnitelmiin ja opetuksen 

oppaisiin, mutta pyrkinyt myös samalla muita lähteitä käyttämällä saamaan laajempaa 

kuvaa yhteissoiton asemasta eri vuosikymmenien musiikinopetuksessa.  

 

2.1 Musiikinopetuksen historia ennen 1980-lukua  
 

Musiikinopetusta on Suomessa ollut jo pitkään (Kosonen 2009, 157). Peruskouluaikaan 

saakka musiikinopetus tunnettiin kuitenkin paremminkin nimellä laulunopetus. Laululla 

oli iso rooli jo varhaisessa kansanopetuksessa. Kouluissa laulettiin virsiä ja virsikirjaa 

käytettiin laulukirjan lisäksi myös lukukirjana. (Pajamo 2009, 31.) Laulua pidettiin hy-

vin oleellisena kasvatusvoimana, jonka avulla oppilaan uskonnollisia, siveellisiä ja es-

teettisiä tunteita oli mahdollista herättää ja kehittää. Uno Cygnaeuksen johdolla laulun-

opetus kuitenkin monipuolistui 1800-luvun puolivälin jälkeen, jolloin virsilaulujen 

ohessa alettiin opettaa jonkin verran myös musiikin teoriaa ja maallisia lauluja sekä 

muun muassa moniäänistä laulantaa. Maallisia lauluja laulettaessa ja opetettaessa tuli 

kuitenkin muistaa niiden siveellisyys. (Pajamo 2009, 40.) Cygnaeuksen mielestä laula-

maan opeteltiin kuitenkin paitsi tulevaisuutta varten, myös koulussa mielen virkistämi-

seksi. Laulamisen tuli kehittää yksilön koko persoonallisuutta sopivassa määrin. (Tuusa 

2008, 19.) Ennen peruskoulu-uudistusta musiikinopetus painottuikin pitkälti pelkkään 

laulamiseen ja musiikin teoriaan, jolloin se ei sinänsä antanut opetusmuotonaan itses-

tään kovin monipuolista kuvaa.  

  

Vasta 1960-luvulla opetusta alettiin vähitellen nimittää musiikiksi. Ennen peruskoulu-

järjestelmään siirtymistä musiikilla ymmärrettiin olevan koulussa kasvatuksellinenkin 

puoli, ja täyttääkseen tämän tehtävän musiikinopetuksen tuli antaa lapselle ja nuorelle 
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konkreettinen kosketus musiikkiin. Tästä syystä musiikinopetuksen monipuolistuminen 

käytännön toimintaa siihen lisäämällä oli välttämätöntä. Rytmikasvatuksen ymmärret-

tiin olevan osittainen ratkaisu musiikinopetuksen monipuolistamiseen. Rytmikasvatuk-

seen oli perehtynyt esimerkiksi Carl Orff, jonka mielestä lasten omaehtoinen aktiivisuus 

ja yhteissoitto tuli tuoda vahvaksi osaksi musiikinopetusta. Orff painotti myös sitä, että 

musiikinopetuksen tuli koostu monipuolisesti ja tasapuolisesti tanssista, teatterista, liik-

keestä, laulusta, puheesta ja soittimista. (Suomi 2009, 74.) Edellä mainittujen ajatusten 

sekä peruskoulu-uudistuksen myötä 1970-luvulla perinteinen laulu-nimitys jäikin kou-

luista kokonaan syrjään (Kosonen 2009, 157). Musiikinopetus alettiin ymmärtää oppi-

laan kokonaisvaltaisen kasvun kannalta tärkeäksi oppiaineeksi eikä sen haluttu rajoittu-

van pelkkään laulamiseen. Musiikinopetukseen tuli laulun ohella sisältyä myös soitin-

musiikkia, kuuntelua, liikuntaa ja luovaa ilmaisua, eikä musiikinopetuksen ohjelmisto 

saanut rajoittua ahdasmielisesti vain isänmaallisiin lauluihin, virsiin ja kotimaisiin kan-

sanlauluihin (Opetussuunnitelman opas 1971, 1).  

 

Vaikka laululla oli vielä 1970-luvulla suuri rooli musiikinopetuksessa, ymmärrettiin 

laulamiseen perustuvalla musiikinopetuksella kasvatettavan entisestään musiikinopetuk-

sen ja oppilaiden musiikkiharrastuksen välistä kuilua (Opetussuunnitelman opas 1971, 

2). Musiikinopetuksen monipuolistuminen 1970-luvulla tarkoitti kuitenkin aika pitkälti 

vain laulunopetuksen monipuolistumista yksiäänisestä laulamisesta moniääniseen ja 

nuoteista laulamiseen. Musiikin kuuntelulle annettiin kuitenkin 1970-luvun opetussuun-

nitelman oppaassa laulun ohella melko suuri rooli, sillä kuuntelemisen taidon ymmärret-

tiin tukevan kokonaisvaltaisesti muiden musiikillisten taitojen kehittymistä (Opetus-

suunnitelman opas 1971, 25). Musiikkia opettavilla opettajilla ei kuitenkaan ehkä vielä 

1970-luvulla ollut uskallusta ottaa esimerkiksi Carl Orffin ajatuksia vahvaksi osaksi 

koulun musiikinopetusta, minkä johdosta laulaminen ja musiikin kuuntelu olivat edel-

leen isossa osassa koulun musiikinopetusta. 

  

Yhteissoittoa ei vielä 1970-luvun opetussuunnitelman oppaassa juurikaan näkynyt. Tul-

kittavissa kuitenkin oli, että kohti yhdessä tekemistä ja yhteismusisointia oltiin menossa. 

Esimerkiksi oppilaskeskeinen opetusmenetelmä haluttiin osaksi musiikinopetusta. Jo 

1970-luvulla siis ymmärrettiin, että usein sellaisessa menetelmässä, jossa opettaja on 

suurimman osan ajasta äänessä, vastuu työskentelystä sekä aloitteiden teosta siirtyy 

pääasiallisesti opettajalle eikä oppilaille. (Opetussuunnitelman opas 1971, 4.) Myös op-
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pilaskeskeisen näkökulman ansiosta tulkittavissa oli, että jo 1970-luvun musiikinope-

tuksessa oltiin menossa kohti monipuolisempaa, jokaista oppilasta osallistavaa ja kaikil-

le yhteistä toiminnallista musiikinopetusta.  

  

2.2 Musiikinopetus 1980-luvulla  
 

Jos vielä 1970-luvulla laulu oli musiikinopetuksessa yhä suuressa roolissa, suurin muu-

tos 1980-luvulle tultaessa oli se, että nyt laulaminen, soittaminen, kuuntelu ja musiikki-

liikunta haluttiin opetusmuotoina tasavertaisiksi toisiinsa nähden. 1980–luvun opetuk-

sen oppaassa painotettiin oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja sen tukemista. Musiikin-

opetuksen tiedettiin vaikuttavan merkittävästi oppilaan koko persoonallisuuden kehit-

tymiseen, mutta sillä tiedettiin olevan suuri merkitys myös muihin koulukasvatuksen 

alueisiin, kuten lukemis- ja kirjoitustaidon oppimiseen. (Opetuksen opas 1987, 1.) Lau-

laminen pysyi yhä edelleen vahvasti osana alakoulun musiikinopetusta, koska sen aja-

teltiin kehittävän sisäisen kuulemisen kykyä, musiikillista muistia sekä muodon hah-

mottamista, mistä ajateltiin olevan apua myös soitettaessa. Enää ei myöskään pyritty 

hiomaan oppilaista teknisesti taitavia laulajia, vaan laulun ja laulamisen avulla haluttiin 

antaa oppilaille elämys musiikista kokonaisuutena yksittäisten sävelten sijaan. Laulami-

sen tavoitteena oli totuttaa oppilaat vähitellen laulamaan estoitta sekä ryhmässä että yk-

sin. Ennen kaikkea laulamisen haluttiin tuovan lapselle paljon iloa ja myönteisiä koke-

muksia, lauloi sitten ryhmässä tai yksin. Pakon edessä laulaminen haluttiin pois musii-

kinopetuksesta. (Opetuksen opas 1987, 21–22.)  

  

1980-luvulla soittaminen alkoi kuitenkin saada yhä suurempaa roolia koulun musiikin-

opetuksessa. Soittamisessa tärkeää oli antaa jokaiselle oppilaalle soitin, jota juuri hän 

pystyi omien taitojensa valossa soittamaan. Kun jokainen oppilas soitti hänelle annettua 

soitinta, muodostui luokasta elävää musiikkia tuottava ryhmä, jossa jokaisella oli oma 

tärkeä rooli. Soittamisen tuli tämän lisäksi tarjota myös mahdollisuuksia musiikilliseen 

keksintään, luovuuteen ja monenlaiseen yhteistoimintaan. (Opetuksen opas 1987, 24–

25.) Soittaminen haluttiin toteuttaa opetuksen oppaan mukaan kuitenkin pienissä ryh-

missä, sillä tyydyttäviä ja esteettistä mielihyvää tuottavia tuloksia ei varsinkaan soitossa 

voitu suurien ryhmien kanssa saavuttaa (Opetuksen opas 1987, 2). Tärkeää oli kuitenkin 

antaa jokaiselle oppilaalle kokemus soittamisesta, sillä sen tiedettiin helpottavan eläy-
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tymistä musiikkiin sekä kehittävän muun muassa laulamisen ohella musiikin hahmotta-

miskykyä sekä edistävän peruskäsitteiden omaksumista (Opetuksen opas 1987, 25).  

 

Laulamisen ja soittamisen rinnalla musiikin kuuntelu ja musiikkiliikunta olivat olennai-

nen osa koulun musiikin opetusta. Musiikin kuuntelun ja kuuntelutaidon tiedettiin edis-

tävän kokonaisvaltaista oppimista musiikillisella kentällä, mutta kuuntelutaidon kehit-

tämisen lähtökohtana 1980-luvulla oli opetuksen oppaan mukaan lapsi itse ja hänen 

mieltymyksensä musiikkiin (Opetuksen opas 1987, 28). Musiikkiliikunta nostettiin 

1980-luvulla vahvasti näiden kolmen edellä mainitun rinnalle ehkä siinäkin mielessä, et-

tä liikkumisen ymmärrettiin olevan lapselle hyvin luontaista, ja musiikkiliikunnassa 

kaikki oppilaat pääsivät helposti mukaan opetukseen. Musiikinopetuksen kannalta mu-

siikkiliikunta ei vaatinut myöskään suuria liikuntasaleja, vaan opittavaa asiaa voitiin te-

hostaa pienilläkin liikkeillä, kuten taputuksin ja tömistyksin.  Musiikkiliikunnalla uskot-

tiin saavan luokan arinkin oppilas ilmaisemaan itseään ja keksimään omia ideoitaan mu-

siikkia kuunnellessa. Huomion arvoista oli myös se, että musiikkiliikunnan ymmärret-

tiin tarkoittavan kaikkea sitä liikkumisen halua, mitä musiikki lapsessa esimerkiksi lau-

laessa tai soittaessa synnytti. (Opetuksen opas 1987, 32–33.) 

 

1980-luvulla suurin muutos edellisen vuosikymmenen musiikin opetukseen oli nimen-

omaan se, että laulaminen, soittaminen, kuuntelu ja musiikkiliikunta nähtiin nyt tasaver-

taisina toisiinsa nähden. 1980-luvun opetuksen oppaasta saattoi myös aistia sen, että nyt 

näiden neljän musiikin opetustavan oivallettiin tukevan vahvasti toinen toisiaan. Musii-

kinopetuksessa tasapuolisesti niitä käyttämällä voitiin saavuttaa oppilaan kokonaisval-

taisen, koko persoonan kasvun kannalta paljon enemmän, kuin toteuttamalla musiikin-

opetusta esimerkiksi pelkän laulamisen kautta. 1980-luvun opetuksen oppaassa paino-

tettiin yhteistoiminnallisuutta, sillä sen ymmärrettiin lisäävään oppilaiden sosiaalistu-

mista sekä antavan mahdollisuuksia myönteisten vuorovaikutussuhteiden luomiseen 

(Suomi 2009, 83). Lisäksi 1980-luvun opetuksen oppaasta saattoi myös huomata, että 

varsinkin Carl Orffin ajatuksista oli otettu vaikutteita opetuksen opasta sekä koko pe-

ruskoulun musiikinopetusta kehittäessä. Orff nimenomaan painotti monipuolisen musii-

kinopetuksen sekä toiminnan avulla oppimisen tärkeyttä peruskoulun musiikinopetusta 

ajatellessa, ja juuri tällaisia ajatuksia 1980-luvun opetuksen oppaasta oli aistittavissa. 

Yhteissoiton kannalta laulamisen, soittamisen, musiikin kuuntelun ja musiikkiliikunnan 

näkeminen tasavertaisina ja toisiaan lujasti tarvitsevina osa-alueina oli merkittävää, sillä 



 14 

yhteissoitossa näitä osa-alueita limittäin käyttämällä on mahdollisuus tavoittaa hel-

pommin tavallisen peruskoulun heterogeenisenkin luokan jokainen oppilas. Kun musii-

kinopetus on monipuolista, tarjoaa se jokaiselle oppilaalle jotakin, ja saa näin ollen 

mahdollisimman monen oppilaan kiinnostuksen heräämään musiikkia kohtaan.  

 

2.3 Musiikinopetus 1990-luvulla 
 
Valtakunnallinen peruskoulun opetussuunnitelma 1990-luvulla vahvisti edellisen vuosi-

kymmenen opetuksen oppaan ajatuksia, eikä suuria muutoksia musiikinopetuksen teh-

tävissä tai sen tavoitteissa ilmennyt. Toisaalta valtakunnallisen opetussuunnitelman mu-

siikinopetusta ohjaava rooli vähentyi huomattavasti, mikä tarkoitti sitä, ettei opetus-

suunnitelmassa lukenut enää sanasanalta, mitä kaikkea musiikinopetuksessa milläkin 

vuosiluokalla tulisi opettaa ja oppia. Tämä muutos johti kuitenkin valtavaan kritiikkitul-

vaan, minkä takia musiikinopetuksen tavoitteista painettiinkin lisäpainos selventämään 

varsinaista musiikin opetussuunnitelmaa. (Vesioja 2006, 41.)  

 

1990-luvun opetussuunnitelma korosti paljon yksilöä sekä musiikinopetuksen merkitys-

tä yksilön minäkäsityksen, tunne-elämän sekä sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehit-

tymiselle. Koulun musiikinopetuksen uskottiin tukevan sosiaalista kasvua, mikäli mu-

siikinopetuksessa toteutettaisiin mahdollisimman paljon yhteistoiminnallisia harjoituk-

sia. Keskeisiksi tavoitteiksi nostettiin oppilaan tietojen ja taitojen harjaannuttaminen 

monipuolisia ja osittain yhteistoiminnallisia työtapoja käyttäen, ja varsinkin alakoulussa 

leikinomaisen toiminnan avulla oppiminen oli toivottavaa. Lisäksi tärkeää oli, että ala-

koulun musiikinopetuksessa harjoiteltaisiin ryhmässä olemista ja että jokainen oppilas 

kokisi yhdessäolon mukavaksi asiaksi. Musiikinopetuksen avulla oppilaan tuli saada 

valmiuksia sekä omalle että ryhmässä tapahtuvalle musiikilliselle toiminnalle. (POPS 

1994, 97.)  

 

Musiikinopetuksella ymmärrettiin olevan erityislaatuinen merkitys siinä, kun haluttiin 

opettaa oppilaita toimimaan vastuullisesti ryhmän jäsenenä. Ryhmässä toimiminen on 

tiettävästi sitä haastavampaa mitä taustoiltaan ja lähtökohdiltaan erilaisempia yksilöitä 

sen jäsenenä on, mutta kun ryhmä saadaan puhaltamaan yhteen hiileen ja jokainen ryh-

män jäsen tekee oman parhaansa, voi koko ryhmä saavuttaa yhdessä korkeitakin tavoit-

teita (Kataja, Jaakkola & Liukkonen 2011, 15). Yhteissoitossa nämä korkeat tavoitteet 
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tarkoittavat juuri niitä hetkiä, kun luokka pystyy yhdessä tuottamaan elävää musiikkia 

niin, että jokaisella on oma tärkeä rooli. Edelleen opetussuunnitelmassa korostettiin 

myös sitä, että musiikilla ja sen opetuksella on suuri merkitys niin oppilaan koko per-

soonallisuuden kehittymiselle kuin myös useille muille koulukasvatuksen alueille 

(POPS 1994, 97).  

 

1990-luvun musiikin opetussuunnitelma korosti entisestään oppilaan toiminnallisuuden 

virittämistä, musiikin alueella tapahtuvan kasvun kaikenpuolista tukemista ja pysyvään 

musiikin harrastamiseen peruskoulun jälkeen ohjaamista. Näitä kaikkia tavoitteita 

edesauttoi musiikinopetuksessa käytetyt mahdollisimman monipuoliset työtavat. Puuru-

lankin tutkimuksessa (1992) parin vuosikymmen takaa vastaajat olivat arvostaneet ope-

tusta, joka oli antanut aineksia elämää varten joko innostamalla harrastukseen tai ohja-

ten jollekin ammattiuralle (Puurula 1992, 108). 1990-luvun opetussuunnitelma korosti 

siis entisestään yhteistoiminnallisuuden ja yhteismusisoinnin tärkeyttä musiikintunneil-

la, mutta nyt oli myös ymmärretty yhteissoiton merkitys yksilön kokonaisvaltaisessa 

kasvussa.  

 

2.4 Musiikinopetus 2000-luvulla 
 

Suurin muutos edelliseen opetussuunnitelmaan verrattuna on se, että tämän hetkinen 

opetussuunnitelma on lähtökohdiltaan enemmän praksiaalinen kuin esteettinen, sillä 

opetussuunnitelmassa korostetaan paljon muun muassa toiminnallisuutta ja toiminnan 

kautta saatuja merkityksellisiä kokemuksia (Ruokonen & Grönholm 2005, 87; POPS 

2004). Ajatus musiikinopetuksen praksiaalisuudesta on kuitenkin uskottava, sillä joille-

kin oppilaille esimerkiksi musiikin tekeminen ja tuottaminen sekä erilaisten instrument-

tien kokeileminen saattaa olla mahdollista ainoastaan koulun musiikinopetuksessa. Täl-

löin olisi erittäin tärkeää, että koulun musiikinopetuksessa painotettaisiin toiminnan ja 

tekemisen avulla oppimista sekä yhdessä soittamista. (Anttila 2006, 120.) Koulussa on 

kuitenkin resursseista huolimatta aina enemmän soittimia käytettävissä kuin suurella 

osalla koulun oppilaista kotona. 

 

Tämän hetkinen valtakunnallinen opetussuunnitelma pitäytyy kuitenkin suurelta osin 

edellisen vuosikymmenen opetussuunnitelmassa. Laulaminen, soittaminen, kuuntelu se-
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kä musiikkiliikunta rakentavat yhä tasapuolisesti ja toinen toisiinsa sidoksissa mahdolli-

simman monipuolista ja kokonaisvaltaista musiikinopetusta. Musiikinopetuksen yhtenä 

päätehtävänä on edelleen oppilaan kiinnostuksen virittäminen musiikkia kohtaan sekä 

se, että oppilas löytäisi koulun musiikinopetuksen avulla oman kiinnostuksenkohteensa 

musiikin laajalta alueelta. Opetussuunnitelman mukaan olisi hyvä, että koulun musiikin-

tunneilla tutustuttaisiin erilaisiin musiikkeihin edelleen mahdollisimman erilaisia työta-

poja apuna käyttäen. Musiikillisten taitojen kehittymisessä painotetaan kuitenkin vah-

vasti sitä, että musiikinopetuksen tulisi olla pitkäjänteistä ja toistoon perustuvaa harjoit-

telua muodostaen näin loogisen kokonaisuuden. (POPS 2004, 232.)  

 

Vaikka yleisesti ottaen taide- ja taitoaineissa erilaiset taitamisen muodot yhdistyvät, Rä-

säsen (2010, 72) mielestä alakoulun musiikinopetus, kuten muidenkin taide- ja taitoai-

neiden opetus typistyy usein suoritusluontoiseen toimintaan, jossa oppiminen tapahtuu 

ositetun tekemisen muodossa. Vaikka opettaja toteuttaisi tämän hetkisen opetussuunni-

telmankin mukaan musiikinopetusta mahdollisimman erilaisia ja monipuolisia työtapoja 

käyttäen, tulisi hänen osata muodostaa niistä looginen kokonaisuus, jotta oppilaankin 

olisi mahdollista oivaltaa erilaisten työtapojen merkitys kokonaisvaltaisen oppimispro-

sessin onnistumisessa. Loogisen ja ehjän kokonaisuuden muodostaminen voi osoittautua 

kuitenkin haasteelliseksi opetussuunnitelman ollessa täynnä erilaisia opittavia asioita. 

On vaikeaa luoda looginen kokonaisuus, jos kokee, ettei aika riitä opetussuunnitelman 

painottamien asioiden opiskeluun. Tällöin musiikinopetuksesta voi tulla suorituk-

senomainen oppiaine. Olisiko siis 1990-luvun väljässä opetussuunnitelmassa ollut kui-

tenkin jotain perää? 

 

Alakoulun musiikinopetuksen kannalta tämän hetkinen opetussuunnitelma korostaa 

edelliseen vuosikymmeneen verrattuna yhä enemmän yhteistoiminnallisuutta, tekemisen 

kautta oppimista sekä monipuolisten työskentelytapojen käyttämistä. Musiikin kuunte-

lun ja musisoinnin yhteydessä saatuja merkityksellisiä kokemuksia korostetaan, sillä 

niiden tiedetään olevan oppilaan musiikillisen ymmärtämisen ja käsitteellistämisen pe-

rusta. (POPS 2004, 232.) Merkityksellisiä kokemuksia ja elämyksiä syntyy, kun toimi-

taan osana ryhmää, jäsenenä, jonka yksilölliset tavat tehdä ja toimia vaikuttavat koko 

ryhmään. Opetussuunnitelma korostaakin opeteltavien musiikillisten elementtien lisäksi 

siis paljon yhdessä tekemistä. On tärkeää pystyä ilmaisemaan itseään laulaen, soittaen ja 
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liikkuen niin yksin kuin myös ryhmässä, mutta on myös tärkeää oppia toimimaan vas-

tuullisesti musisoivan ryhmän jäsenenä. (POPS 2004, 232.)  

 

Vuoden 2004 musiikin opetussuunnitelma korostaa yhteissoitossa saatujen musiikillis-

ten taitojen lisäksi paljon myös tavallisen arjen kannalta tärkeitä taitoja, kuten vastuulli-

suutta, kriittisyyttä ja erilaisuuden suvaitsemista (POPS 2004, 232). Kaiken kaikkiaan 

tämän hetkinen opetussuunnitelma korostaa musiikinopetuksen merkitystä yksilön sosi-

aalisten vuorovaikutussuhteiden kehittymisessä, ja vaikka musiikin opetussuunnitelmas-

sa on paljon erilaisiin musiikillisiin taitoihin liittyviä tavoitteita, korostaa opetussuunni-

telma ehkä kuitenkin enemmän yhdessä tekemisen ja kokemisen tärkeyttä. On siis pit-

kälti opettajasta kiinni, kuinka suoritusluontoista musiikinopetusta toteuttaa. Olisi tärke-

ää pyrkiä kuitenkin pitämään alakoulun musiikinopetuksessa lähtökohtina musiikin mo-

nipuolisia toimintatapoja, toiminnallisuutta, musisoimisen iloa ja nautinnollisuutta sekä 

erilaisten yksilöiden hyväksymistä (Ruokonen & Grönholm 2005, 89). Yhteissoitto, jos-

sa laulaminen, liikkuminen, soittaminen sekä musiikin aktiivinen kuuntelu ovat vahvasti 

sidoksissa toisiinsa, palvelisi näin ollen erinomaisesti esimerkiksi valtakunnallisen ope-

tussuunnitelmankin asettamia yleisiä musiikinopetuksen tavoitteita sekä Räsäsenkin 

(2010, 72) mainitsemaa kokonaisvaltaista oppimista.  

 

2.5 Musiikinopetuksen tulevaisuus 
 

Tämän hetkisestä musiikin uudesta opetussuunnitelmaluonnoksesta käy ilmi, että yhtei-

sen toiminnan kautta oppiminen olisi saamassa edellisiin opetussuunnitelmiin verrattuna 

vieläkin suurempaa roolia. Toiminnallisen musiikinopetuksen uskotaan edistävän oppi-

laan musiikillisten taitojen sekä musiikillisen ymmärtämisen kehittymistä, mutta sen 

uskotaan edistävän myös kokonaisvaltaista kasvua sekä kykyä toimia yhteistyössä mui-

den kanssa. Musiikintunneilla on tärkeää oivaltaa, että jokainen oppilas on musiikissa 

ainutlaatuinen ja tärkeä omine taitoineen. On myös tärkeää oivaltaa, että yhdessä teke-

minen on avain ilon ja yhteenkuuluvuuden tunteen saavuttamiseen. (Opetussuunnitel-

maluonnos 1, 45–47.)  

 

Lisäksi alakoulun musiikinopetuksen myötä oppilaan käsitys itsestään musiikillisena 

toimijana vahvistuu ja rakentuu erilaisten positiivisten oppimiskokemusten myötä. Toi-
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minnallisuuden ja toiminnallisten harjoitteiden avulla oppilas oppii ymmärtämään mu-

siikin merkityksellisyyden oman kokonaisvaltaisen hyvinvointinsa kannalta. Oppilas 

oppii samalla ymmärtämään myös sen, kuinka merkityksellinen ja positiivinen vaikutus 

yhdessä tehdyllä, tuotetulla ja koetulla musiikilla on koko luokkayhteisön positiivisen 

yhteishengen luomiseen. Sitä kautta oppilaalla on mahdollisuus ymmärtää musiikin laa-

jempi positiivinen vaikutus koko yhteiskuntaan sekä nimenomaan erilaisuuden hyväk-

symiseen. (Opetussuunnitelmaluonnos 2, 116–117.)  

 

Nämä uuden musiikin opetussuunnitelman perusteluonnoksen ajatukset sivuavat niitä 

ajatuksia, jotka yhteissoitossa ovat tärkeitä. On tärkeää ymmärtää, että yhteissoittoon 

voi osallistua jokainen oppilas, vaikkei olisikaan musiikillisesti lahjakas. On hienoa 

huomata, että uudessa musiikin perusteluonnoksessa on oivallettu se, ettei alakoulun 

musiikinopetuksessa ole tarkoituksena toteuttaa opetusta vain luokan taitavimpia oppi-

laita käyttämällä. On tärkeämpää antaa jokaiselle oppilaalle elämyksellinen kokemus 

siitä, kuinka mukavaa musiikintunneilla on ja kuinka jokainen pystyy omilla taidoillaan 

osallistumaan musiikintunnin toimintaan ja kehittyä musiikillisena toimijana edelleen. 

Alakoulun musiikintuntien tärkeimpänä tehtävänä on antaa jokaiselle oppilaalle koke-

mus siitä, että juuri hän on ainutlaatuinen ja tärkeä omine taitoineen koko ryhmän toi-

minnan onnistumisen kannalta. Näyttäisi siis siltä, että uudessa perusteluonnoksessa ha-

lutaan poistaa alakoulusta niin sanottuun laulukuoroon joutuminen. On kuitenkin edel-

leen täysin musiikinopettajasta kiinni, kuinka hän haluaa ja uskaltaa lähteä toteuttamaan 

musiikinopetustaan.  
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3 Yhteissoitto alakoulun musiikinopetuksessa 
 

Tässä luvussa perehdytään tarkemmin siihen, mitä yhteissoitto alakoulussa on ja miksi 

sen tulisi olla tärkeä osa alakoulun musiikinopetusta. Käsitteenä yhteissoitto voi olla 

monelle osittain melko vieras, ja se rinnastetaankin usein yhtyesoittoon, jota se ei aino-

astaan ole. Tässä tutkimuksessa yhteissoitolla alakoulun musiikinopetuksessa tarkoite-

taan kaikkea sitä toimintaa, jota tehdään yhdessä koko luokan kanssa. Musiikki on toi-

minnassa vahvasti läsnä, mutta toiminta tähtää kuitenkin lopulta siihen, että luokka pys-

tyisi pitkäjänteisen harjoittelun jälkeen tuottamaan yhdessä elävää musiikkia. Lindströ-

minkin tutkimukseen (2011, 173) osallistuneiden oppilaiden mielestä antoisinta on ke-

hittyä yhtenä ryhmänä. On hyvä muistaa, ettei jokaisen tarvitse osata heti soittaa tai lau-

laa, kun yhteissoittoon liittyy vahvasti muitakin musiikillisia elementtejä, kuten musiik-

kiliikunta ja kehorytmiikka (Perkiö & Salovaara 2001, 3). Laulaminen, soittaminen, 

liikkuminen ja aktiivinen musiikin kuuntelu ovat aina vahvasti läsnä, kun puhutaan ko-

ko luokan yhteisistä yhteissoittotuokioista (Näreikkö, 2011). On tärkeää kuitenkin huo-

mata, että puhuttaessa yhteissoitosta alakoulun musiikinopetuksessa, tarkoitetaan sillä 

tässä tutkimuksessa nimenomaan tavallisen peruskoululuokan musiikintunnilla yhdessä 

toteuttamaa yhteissoittoa.  

 

3.1 Tutkimuksia yhteissoitosta  
 

Aiempia tutkimuksia tavallisen alakoulun musiikinopetuksessa toteutetusta yhteissoitos-

ta ei juuri ole, vaikka opetussuunnitelmassa sille on annettu varsin painava rooli osana 

jokaisen alakoulun musiikinopetusta. Olen kuitenkin käyttänyt tässä tutkimuksessa hyö-

dykseni muutamia aiempia tutkimuksia, joiden tuloksista on ilmennyt mm. yhteissoiton 

ja yhdessä tekemisen merkitys yksilölle ja koko ryhmälle. 

 

Musiikin opiskelumotivaatiota yläkoulu- ja lukioikäisten oppilaiden näkökulmasta on 

tutkinut Mikko Anttila (2006). Omaan tutkimukseeni Anttilan tutkimus liittyy sen tu-

loksien perusteella. Tutkimuksesta selvisi, että monipuolinen tekeminen, kuten soitta-

minen ja laulaminen, oli oppilaiden mielestä musiikinopiskelua innostava tekijä, mikäli 

monipuolista tekemistä toteutettaisiin yhteistoiminnallisesti, yhdessä koko luokan kans-

sa. Lisäksi tutkimuksen oppilaat arvostivat musiikinopetuksessa sitä, jos jokainen sai 
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konkreettisen kosketuksen eri soittimiin. (Anttila 2006, 120–121.) Myös alakoulun yh-

teissoitossa yhteinen tekeminen ja monipuolinen soittimisto ovat oleellisessa osassa, jot-

ta musiikintunnin erilaiset roolit mahdollistuisivat. Anttilan tutkimuksesta nousi esille 

myös opiskeluintoa heikentäviä tekijöitä. Erityisesti liian yksipuolinen ja teoriapainot-

teinen musiikinopetus, jossa yhdessä tekeminen ei ole jokapäiväistä, laski oppilaiden 

motivaatiota musiikinopetusta ja -opiskelua kohtaan. (Anttila 2006, 122–123.) Vaikka 

Anttilan tutkimus eroaa omastani tutkimusaiheen ja kohdejoukon puolesta, voi sen tu-

loksia pitää kuitenkin merkittävinä tätäkin tutkimusta ajatellen.  

 

Sidsel Karlsen on puolestaan tutkinut (2012) opettajien ja oppilaiden käsityksiä maa-

hanmuuttajaoppilaiden mahdollisuuksista toimia musiikintunneilla. Tutkimusaineisto on 

kerätty Oslon, Tukholman ja Helsingin yläkouluista. Vaikka tutkimuksessa ei ole keski-

tytty yhteissoittoon ja sen vaikutuksiin, on tutkimuksesta noussut esille tämänkin tutki-

muksen kannalta tärkeitä asioita. Tutkimuksen mukaan musiikintunneilla yhdessä teke-

misellä ja esimerkiksi yhdessä soittamisella on vaikutusta erilaisuuden hyväksymiseen 

ja sitä kautta maahanmuuttajaoppilaidenkin sopeutumiseen (Karlsen 2012, 139). Yhdes-

sä tekeminen musiikintunnilla vaatii taustalle kuitenkin vahvaa yhteenkuuluvuuden tun-

netta, mikä syntyy osittain yhdessä tekemisen avulla, kun jokaista on kuunneltava ja yh-

teisistä asioista on neuvoteltava (Karlsen 2012, 138–139). Vaikka Karlseninkin tutki-

muksen kohdejoukko eroaa tämän tutkimuksen kohdejoukosta, on tutkimuksesta esiin-

nousseet asiat jälleen merkityksellisiä alakoulussakin toteutettua yhteissoittoa ajatellen. 

On tärkeää oivaltaa, että vain yhteenkuuluvuuden tunteen avulla jokainen oppilas uskal-

taa olla mukana omien taitojensa kanssa, mutta yhteenkuuluvuuden tunnetta voidaan 

kuitenkin kehittää ainoastaan toimimalla yhdessä. Yhteissoiton merkitystä erilaisuuden 

hyväksymisessä ei voi myöskään alakoulussa väheksyä. 

 

Tuija Lindström on väitöskirjassaan (2011) tutkinut puolestaan koulun musiikintuntien 

pedagogisia merkityksiä perusopetuksen yläluokkien oppilaiden ja opettajien näkökul-

masta. Vaikka Lindströminkin tutkimus eroaa omastani kohdejoukon puolesta, on tut-

kimuksen avulla saatu selville tärkeitä asioita. Yhteisöllisyydellä, yhteismusisoinnilla ja 

yhteissoitolla on yläkouluikäistenkin oppilaiden mielestä suuri merkitys, sillä sen avulla 

on mahdollisuus saada hyvin erityinen kokemus yhdessä tekemisestä ja yhdessä onnis-

tumisesta. Lisäksi tutkimuksen oppilaat painottivat hyvin merkityksellisenä kokemuk-

sena sitä, että kaikki tekeminen musiikintunneilla huipentuu lopulta siihen, että jokainen 
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yksilö saa ja kykenee osallistumaan yhteissoittoon. Oppilaat olivat kuitenkin myös sitä 

mieltä, ettei alakoulussa ollut saanut soittaa yhdessä läheskään yhtä paljon kuin yläkou-

lussa, vaikka yhdessä kokeilemalla ja soittamalla olisi oppinut heidän mielestään pa-

remmin kuin vain lukemalla, kirjoittamalla tai kuuntelemalla. (Lindström 2011, 174–

175.) Näiden esille nousseiden ajatusten pohjalta myös alakoulun yhteissoiton tärkeyttä 

voisi perustella. 

 

Ulla Sipola on puolestaan tutkinut pro gradu -tutkielmassaan (2012) yhteisöllisyyttä se-

kä sen asemaa alakoulun musiikintunneilla ja pohtinut esimerkiksi sitä, miten yhteisölli-

syyttä voisi tukea alakoulun musiikintunneilla. Hän on tutkinut työssään musiikkia opet-

tavien alakoulun opettajien pedagogisia ratkaisuja yhteisöllisyyden näkökulmasta. Sipo-

lan tutkimuksen kohdejoukko onkin lähinnä tämän tutkimuksen kohdejoukkoa. Tutki-

muksen tuloksista ilmeni, että musiikilla on vahva yhteisöllisyyttä lisäävä vaikutus. 

Opettajien mielestä musiikinopetuksessa tärkeintä on yhdessä tekeminen ja sen avulla 

saadut yhteiset kokemukset. Huipulle ei kuitenkaan päästä, jos yhteisöllisyyttä ja ryh-

män positiivista ryhmädynamiikka ei ole. Sipolan tutkimustuloksista selviääkin, että yh-

teisöllisyyden eteen on tehtävä töitä myös musiikintunnilla, jotta luokka pystyisi yhdes-

sä saavuttamaan korkeitakin tavoitteita. (Sipola 2012, 31–35.) Oman tutkimukseni kan-

nalta Sipolan tutkimuksesta saadut tulokset ovat merkittäviä. Yhteisöllisyydellä ja yh-

teisöllisellä oppimisella on valtavan suuri merkitys myös alakoulun yhteissoiton onnis-

tumisessa. 

 

Edellä mainittujen tutkimuksien avulla voidaan todeta, että yhteissoitolla on tärkeä mer-

kitys jokaisen yksilön itsetunnon kasvamiselle, mutta myös yhteenkuuluvuuden tunteen 

ja positiivisen yhteishengen kehittymiselle. Lisäksi on havaittavissa, ettei yhdessä teke-

minen ole mielekästä ja motivoivaa, jos musiikintunnit eivät ole monipuolisia. Moni-

puolinen toiminnassa ja tekemällä oppiminen korostuu myös tämän tutkimuksen yhteis-

soitossa. Kuten edellä kuitenkin jo mainitsin, ei tavallisen alakoulun musiikinopetukses-

sa toteutetusta yhteissoitosta juuri ole tutkimuksia. Tästä johtuen tämän tutkimuksen 

merkitys alakoulun yhteissoittoa määrittelevänä ja sen tärkeyttä perustelevana tutki-

muksena korostuu. Tutkimuksien vähyydestä johtuen on tärkeää perehtyä ensin alakou-

lun yhteissoittoa tukeviin musiikkikasvatuksen suuntauksiin, ja tämän jälkeen siirtyä 

alakoulun yhteissoiton määrittelemiseen sekä sen tärkeyden perustelemiseen. 
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3.2 Yhteissoittoa tukevat musiikkikasvatuksen suuntaukset 
 

Ei ole olemassa yhtä ainutta musiikkikasvatuksen suuntausta, joka kuvastaisi täysin täs-

sä tutkimuksessa tarkoitettua yhteissoitto-käsitettä. Silti esimerkiksi Suzuki-menetelmän 

sekä Orff-pedagogiikan pääajatuksissa on alakoulussa toteutettua yhteissoittoakin ajatel-

len tärkeitä ajatuksia. Tämän takia koen tärkeäksi avata hiukan myös näitä musiikkikas-

vatuksen suuntauksia, jotta yhteissoiton ymmärtäminen olisi helpompaa. 

 

3.2.1 Suzuki-menetelmä  

 

Vaikka Suzuki-menetelmä on kehitetty alkujaan viulunsoiton opetukseen, johon se 

usein myös liitetään, voi menetelmän ajatella soveltuvan hyvin myös alakoulussa toteu-

tettuun yhteissoittoon. Menetelmän pääajatuksena on, että jokaisella lapsella tulisi olla 

mahdollisuus harrastaa musiikkia lahjakkuudesta ja sosiaalisesta taustasta riippumatta 

(Hongisto-Åberg, Lindeberg-Piiroinen & Mäkinen 1994, 192). Tämä ajatus on yksi tär-

keimmistä myös alakoulussa toteutetussa yhteissoitossa. Jokaisella lapsella tulisi olla 

oikeus osallistua alakoulun musiikintunneilla yhteissoittoon omista taidoistaan riippu-

matta. Opettajan pitäisi osata eriyttää niin, että jokainen lapsi voisi olla osa kokonai-

suutta, vaikka musiikilliset taidot olisivat vasta alkutekijöissä.  

 

Toisaalta Suzuki-menetelmän periaate siitä, että lapsi voi omaksua musiikin virikeym-

päristönsä avulla (Hongisto-Åberg ym. 1994, 192), soveltuu myös alakoulussa toteutet-

tuun yhteissoittoon. Musiikintunnilla toimiminen ja musiikillisten taitojen harjoittami-

nen alakoulun yhteissoitossa perustuvat pitkälti aktiiviseen musiikin kuunteluun sekä 

jatkuvaan harjoitteiden sekä sovitusten toistoon. Lapsen kyvyt kehittyvät vain harjoitte-

lemalla ja taitojen oppimisessa tulisikin korostaa jatkuvan kertauksen merkitystä (Hon-

gisto-Åberg ym. 1994, 182). Jos musiikintunnit ja siellä toteutettu yhteissoitto eivät ete-

ne järjestelmällisesti ja toistoon perustuen, ei lapsen voi olettaakaan muistavan ja osaa-

van esimerkiksi vuosi sitten opittua rytmiä, jota sen jälkeen ei ole harjoiteltu ja ylläpi-

detty lainkaan. 
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3.2.2 Orff-pedagogiikka  

 

Carl Orffin näkemysten mukaan musiikki ei koskaan toimi yksin, vaan se on aina yh-

teydessä liikkeeseen, tanssiin ja puheeseen (Hongisto-Åberg ym. 1994, 197). Tähän aja-

tukseen kiteytyy osittain alakoulussa toteutetun yhteissoiton ydinajatus. Vaikka yhteis-

soitto parhaimmillaan kulminoituu luokan jokaisesta oppilaasta koostuvaan luokkaor-

kesteriin, joka voi soittaa rytmisestikin vaativaa musiikkia ja jossa jokaisella on oma 

tärkeä rooli, vaatii se aina pohjalle liikettä, tanssia, puhetta ja laulua. Orff-prosessissa, 

kuten myös alakoulun yhteissoitossa kaikki lähtee liikkumisesta ja rytmin kokemisesta. 

Lähtökohtana voidaan pitää sykkeen etsimistä oman kehon kautta, minkä jälkeen ede-

tään yhteiseen sykkeeseen ja sen muutoksiin. (Kaikkonen 1995, 14.) Oma ääni ja muut 

kehosoittimet ovat sekä Orff-prosessin että alakoulun yhteissoiton perusta. Kehosoitti-

milla on tärkeä merkitys esimerkiksi lorujen ja laulujen rytmisen muodon hahmottami-

sessa, ja niitä käytetäänkin perus- ja sanarytmejä apuna käyttäen. (Hongisto-Åberg ym. 

1994, 198.) Orff-pedagogiikassa toiminnallisuutta ja tekemällä oppimista korostetaan 

valtavasti, sillä ainoastaan toiminnallisuuden avulla ja itse tekemällä oppilas voi saada 

monipuolisia ja myönteisiä elämyksiä ja kokemuksia omakohtaisesta musiikin tekemi-

sestä (Kaikkonen 1995, 14). Myös yhteissoitossa toiminnan avulla ja tekemisen kautta 

oppiminen ovat olennaisessa osassa. Vähitellen kehorytmiikan ja toiminnallisten har-

joitteiden avulla koko luokka ja sen jokainen jäsen on mahdollista ajaa sellaiseen tilaan, 

jossa se on valmis soittamaan yhdessä (Näreikkö, 2011).  

 

Orff-prosessissa painotetaan käytännönläheisiä opetusmenetelmiä. Esimerkiksi uusi lii-

kekuvio voidaan oppia matkimalla opettajaa tai kappaleen rytmi- ja melodiaostinatot 

seuraamalla opettajan soittoa tulemalla vähitellen soittoon itse mukaan. Myös kaikuhar-

joitusten merkitystä painotetaan, sillä esimerkiksi kysymys-vastaus harjoitteiden avulla 

voidaan kehittää oppilaan rytmistä muistia sekä tukea musiikillisen muodon hahmotta-

mista. Kaikuharjoitukset tukevat myös oppilaan omaa improvisointia ja sitä kautta luo-

van ongelmanratkaisutaidon kehittymistä (Kaikkonen 1995, 14–15.) On kuitenkin tär-

keää muistaa, että Orff-prosessissa painotetaan jokaisen oppilaan oikeutta osallistua 

musiikin tekemiseen ja kokemiseen (Kaikkonen 1995, 14). Orffilaisuudessa musiikilli-

set ideat ja työtavat ovat suunnattu kaikille lapsille lahjakkuuteen katsomatta. Jokaisella 

lapsella on kyky oppia, nauttia sekä kokea onnistumisen elämyksiä musiikin ja soittami-
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sen kautta. (Hongisto-Åberg ym. 1994, 197.) Sama ajatus pätee myös alakoulun yhteis-

soitossa. Se on tarkoitettu kaikille alakoulun oppilaille lahjakkuuteen katsomatta. 

 

Jatkuvan kertauksen merkitys ja järjestelmällinen työ painottuvat Suzuki-menetelmän 

tavoin myös Orff-pedagogiikassa (Setälä 1995, 10). Myös yhteissoitossa järjestelmälli-

nen työ korostuu. Jokaisella pienelläkin harjoitteella on valtavan suuri merkitys, jotta 

koko luokan yhteinen yhteissoittohetki onnistuisi. Näin ollen tässä tutkimuksessa esitet-

ty, alakoulussa toteutettu yhteissoitto lähtee Orff-prosessin tapaan liikkeelle rytmin ko-

kemisesta liikkeen avulla ja etenee tilan hahmottamisen sekä äänen ja muodon löytämi-

sen kautta vähitellen soittamiseen. Jokaisen askeleen voidaan sanoa etenevän myös ala-

koulun yhteissoitossa jäljittelystä luomiseen, osista kokonaisuuteen sekä yksilöstä ryh-

mään. (Hongisto-Åberg ym. 1994, 198.) 

 
 
3.3 Yhteissoitto käsitteenä  
 

Yhteissoitto ei siis tarkoita ainoastaan musiikin luokan soittimilla soittamista eikä se ole 

ainoastaan yhtyesoittoa. Yhteissoittoa voisi kutsua yhteismusisoinniksi, mutta on kui-

tenkin hyvä ymmärtää, ettei se ole vain jonkinlaista yhdessä soittamista. Rytmisestikin 

vaativaa musiikkia soittava luokka ei ole mahdollinen, jos taustalla ei ole tehty yhdessä 

toteutettavia positiivista yhteisöllisyyttä ja hyvää yhteishenkeä vahvistavia sekä jokai-

sen oppilaan musiikillisia taitoja hiovia, yhteissoitolle pohjaa antavia toiminnallisia har-

joitteita. Erilaisilla harjoitteilla saavutetut tulokset perustuvat aina alakoulun musiikin-

opetuksessakin toistoon (Perkiö & Salovaara 2001, 9). Toiston ja kertauksen avulla saa-

vutettavia tuloksia painottaa esimerkiksi myös edellä mainitut Suzuki-menetelmä ja 

Orff-pedagogiikka (Hongisto-Åberg ym. 1994, 182, 194) sekä tämänhetkinen valtakun-

nallinen opetussuunnitelma (POPS 2004, 232). Pitkäjänteisesti ja toistoon perustuen to-

teutettu yhteissoitto kulminoituu lopulta siis kaikista luokan oppilaista koostuvaan luok-

kaorkesteriin, joka voi soittaa rytmisestikin vaativaa musiikkia ja jossa jokaisella oppi-

laalla on onnistuneen kokonaisuuden kannalta oma tärkeä roolinsa. Laulamista, soitta-

mista, liikkumista ja aktiivista musiikin kuuntelua ei voida ajatella irrallisina osina ta-

voiteltaessa koko luokan yhteistä yhteissoittoa. Jotta tavallisenkin peruskoulun tavalli-

nen luokka voisi soittaa rytmisestikin vaativaa musiikkia, vaatii se taustalle valtavasti 

positiivista yhteishenkeä ja yhteisöllistä oppimista tukevia harjoitteita sekä sitä, että op-
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pilaat oppivat itse tekemällä yhteisessä toiminnassa. Opettajan roolia ei voi myöskään 

väheksyä, kun puhutaan tavallisen peruskoululuokan musiikintunnilla toteutetusta suju-

vasta koko luokan yhteisestä yhteissoitosta.  

 

3.3.1 Yhteisöllinen oppiminen 

 

Oppimista ajatellaan usein pelkästään yksilön kannalta. Koulussa testataan lähes poik-

keuksetta yksilön henkilökohtaisia tietoja ja taitoja unohtaen se tosiasia, että tulevaisuu-

dessa esimerkiksi elämä työpaikalla vaatii todennäköisesti yhteisöllisten taitojen hallit-

semista, jotta yksilöllisistä tiedoista ja taidoista olisi hyötyä. (Vuorinen 2009, 56.) Tä-

män takia yhteisöllinen oppiminen ja siihen liittyvä yhteenkuuluvuuden tunne ovat tär-

keitä elementtejä myös alakoulun musiikinopetuksessa toteutettavassa yhteissoitossa. 

 

Alakoulun yhteissoiton onnistumisen kannalta on siis tärkeää, että luokka kokee vahvaa 

yhteenkuuluvuuden tunnetta, jotta jokainen uskaltaisi toimia omana itsenään musiikilli-

sella kentällä. Perkiön ja Salovaaran (2001, 27) ajatus siitä, että jokainen oppilas pystyy 

omalla tavallaan osallistumaan yhteiseen musisointiin musiikintunnilla osaamatta laulaa 

tai soittaa, vaatii siis taustalle vahvaa yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä positiivista yh-

teishenkeä. Myös Karlsenin tutkimuksessa (2012, 138) hyvä ryhmähenki oli edellytys 

musiikintunneilla yhdessä toimimiselle. Ryhmähenki on siis hiottava sille tasolle, että 

jokainen uskaltaa osallistua yhteiseen toimintaan, vaikkei osaisi lähtökohtaisesti laulaa 

tai soittaa yhtään. Luokkayhteisön jäsenyyden lisäksi jokaisen yksilön on koettava saa-

vansa vaikuttaa yhteiseen toimintaan eli olevansa luokkayhteisön kannalta merkityksel-

linen, jotta yhteenkuuluvuuden tunne ja positiivinen yhteishenki voisivat ylipäänsä ke-

hittyä (Ikonen 2006, 158). 

 

Kun oppilas toimii musiikintunnilla ja yhteissoitossa osana luokkayhteisöä, hänen täy-

tyy myös pystyä suhteuttamaan toimintansa sopivalla tavalla toisten toimintaan, jotta 

yhteisen päämäärän saavuttaminen olisi ylipäänsä mahdollista (Hyyppä 2002, 27). Jos 

oppilas ei kuitenkaan ymmärrä, miksi hänenkin panoksensa on tärkeää kokonaisuuden 

kannalta, ei alakoulun musiikintunnilla toteutettu yhteissoitto voi onnistua. Crook 

(2000) painottaakin, että yhteisöllisessä oppimisessa oppilaan osallistuessa vastavuoroi-

seen vuorovaikutukseen, tulee jokaisen ryhmän jäsenen ymmärtää, miksi juuri hänen 

toimintansa on onnistumisen kannalta tärkeää. Kun jokainen ryhmän jäsen ymmärtää 
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oman tärkeän roolinsa, on koko ryhmän mahdollista panostaa yhteisten jaettujen merki-

tysten rakentamiseen. (Crook 2000, 166.) Yhteisten jaettujen merkitysten rakentaminen 

ja yhteisten päämäärien asettaminen ja niiden tavoitteleminen on yhteisöllisessä oppimi-

sessa ja sitä kautta myös yhteissoitossa tärkeää. 

 

Kaikille yhteisön jäsenille yhteinen päämäärä, yhteinen tavoite ei kuitenkaan vielä si-

nänsä riitä, vaan heillä täytyy olla luottamusta siihen, että jokainen ryhmän jäsen pyrkii 

tavoitteisiin samalla panoksella. Vahva luottamus yhteisön jäsenten välillä syntyy, kun 

yhdessä on koettu niin onnistumisia kuin epäonnistumisiakin. (Hyyppä 2002, 27.) Luo-

kan yhteinen, yhdessä toteutettu yhteissoitto ei siis onnistu, ellei luokan jokainen oppi-

las tunne kuuluvansa joukkoon, tunne pärjäävänsä yhteisessä toiminnassa omine taitoi-

neen sekä usko siihen, että luokan jokainen jäsen on vahvasti mukana yhteisen päämää-

rän tavoittelemisessa. Täytyy olla luottamusta oman itsensä lisäksi myös ryhmän muihin 

jäseniin (Hyyppä 2002, 27).  

 

Näin ollen, kun alakoulun musiikinopetuksessa lähdetään tavoittelemaan yhteissoittoa, 

jossa luokan jokainen jäsen on osa rytmisestikin vaativaa musiikkia soittavaa luokkaor-

kesteria, tarvitaan taustalle harjoitteita ja leikkejä, jotka rakentavat luokan positiivista 

yhteishenkeä. Monien harjoitteiden, kuten liikunnallisten harjoitteiden avulla on mah-

dollista kokemisen kautta löytää merkitys yhteiselle tekemiselle, mikäli leikit ja harjoit-

teet ovat sellaisia, joissa jokaisen osallistujan osuus on leikin onnistumisen kannalta tär-

keä. Erilaiset musiikilliset harjoitteet palvelevat jokaisen oppilaan sitoutumista yhtei-

seen tekemiseen. (Perkiö & Salovaara 2001, 27–28.) Useasti tällaiset musiikin mukana 

tehdyt harjoitteet palvelevat positiivisen yhteishengen saavuttamisen lisäksi jokaisen 

oppilaan musiikillisten taitojen kehittymistä. Leikinomaisen toiminnan avulla oppimi-

nen olisi yhä edelleen toivottavaa ja tärkeää yhteissoittoakin ajatellen, mitä jo vuoden 

1994 opetussuunnitelmakin painotti (POPS 1994, 97). Alakoulun musiikintunnilla to-

teutettu yhteissoitto vaatii siis pohjalle erilaisia ja monipuolisia yhdessä tehtyjä harjoit-

teita ja leikkejä, jotta yhteinen tekeminen, kokeminen, onnistuminen ja epäonnistumi-

nen hioisivat luokan yhteishenkeä sille tasolle, että jokainen oppilas pystyisi, kykenisi ja 

haluaisi osallistua yhteiseen toimintaan lähtötasostaan huolimatta.  
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3.3.2 Tekemällä ja toiminnassa oppiminen 

 

Yhteistoiminnallisen oppimisen ja positiivisen yhteishengen luomisen lisäksi tekemällä 

oppiminen eli toiminnassa oppiminen on alakoulun yhteissoitossa hyvin keskeisessä 

asemassa. Oppilaille yhteinen toiminta antaa kokemuksen luokkayhteisöön kuulumises-

ta ja toisaalta myös vahvistaa jo olemassa olevaa yhteisöä ja sen yhteishenkeä (Ikonen 

2006, 157). Siksi yhteissoittoa määritellessä on tärkeää muistaa, ettei yhteenkuuluvuu-

den tunteen sekä positiivisen yhteishengen kehittämistä ja tekemällä oppimista voida 

erottaa toisistaan. Yhteenkuuluvuuden tunteen kasvaminen vaatii taustalle yhteistoimin-

nallisia, yhdessä tehtyjä harjoitteita, mutta toisaalta yhteiset harjoitteet eivät toimi, jos 

jokainen osallistuja ei tunne kuuluvansa joukkoon eikä näin ollen halua panostaa yhtei-

seen tekemiseen. 

 

Vuorisen (2009, 179) mukaan tekemällä oppiminen tapahtuu lähes poikkeuksetta teke-

mällä ja kokeilemalla siten, että jokainen oppilas osallistuu yhteiseen tekemiseen. On 

tärkeää ymmärtää, että tavallisen peruskoulun musiikinopetuksessa ja siellä toteutetta-

vassa yhteissoitossa teorian edelle astuu toiminnallisuus. Vain kokemuksellisen, toi-

minnallisen ja yhteisöllisen opetuksen avulla heterogeeninenkin luokka on mahdollista 

ajaa sellaiseen tilaan, että se on valmis soittamaan yhdessä. Opetus ei voi näin ollen pe-

rustua pelkkään instrumenteilla soittamiseen, vaan siihen pitää liittää olennaisena osana 

musiikkiliikuntaa, kehosoitinharjoitteita, rytmiloruja ja muita musiikillisia leikkejä. 

(Näreikkö 2011.) Kun musiikintunnit sisältävät monipuolisesti näiden edellä mainittujen 

osa-alueiden harjoitteita, ehtii tunneilla tekemään yllättävän paljon (Perkiö & Salovaara 

2001, 3). Yhdistämällä näiden musiikin eri osa-alueiden harjoitteita päästään lopulta 

siihen, että luokka pystyy tuottamaan musiikkia yhdessä, niin että jokaisella on oma tär-

keä ja merkityksellinen rooli. Eri osa-alueiden yhdistely onkin osa alakoulussa toteute-

tun yhteissoiton ajatuksen ydintä. 

 

Niin tekemällä oppimisessa kuin myös alakoulussa toteutettavassa yhteissoitossa kes-

keistä on muistaa erilaisten harjoitteiden jatkuvuuden periaate. Esimerkiksi Dewey 

(1963) määritteli jatkuvuuden periaatteen sellaiseksi, missä jokainen uusi kokemus pitää 

sisällään jotain aiemmin koettua, ja missä jokainen uusi kokemus muovaa edelleen seu-

raavan, tulevan kokemuksen laatua (Dewey 1963, 27). Yhteissoitossa jatkuvuuden peri-

aate ilmenee esimerkiksi musiikin eri osa-alueiden harjoitteiden jatkuvana toistona. 
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Harjoitteilla saavutettavat tulokset perustuvat poikkeuksetta toistoon ja ennalta opittuun 

(Perkiö & Salovaara 2001, 9). Esimerkiksi aiemmin opittu sanarytmi auttaa saman ryt-

min toteuttamista omalla keholla, ja näillä aiemmilla kokemuksilla on taas eittämättä 

positiivinen vaikutus, kun lähdetään soittimille. Kun oppilas oivaltaa oppineensa esi-

merkiksi ksylofonilla vaivattomasti jonkin rytmikuvion, kasvattaa se oppilaan itsetuntoa 

ja hyvänolon tunnetta valtavasti, vaikka oppilas ei ehkä siinä tilanteessa heti oivalla-

kaan, että aiemmin opituilla sana- ja kehorytmeillä on ollut vaikutusta ksylofonikuvion 

nopeaan oppimiseen. Jatkuvuuden periaate yhteissoitossa on siis tärkeä ja näkyy esi-

merkiksi edellä mainitusti, musiikin eri osa-alueiden harjoitteiden jatkuvana toistona.  

 

Yhteissoittoon jokainen oppilas voi siis rohkeasti osallistua omilla musiikillisilla taidoil-

laan, sillä kaikenlaisia ja kaikentasoisia taitoja tarvitaan. Alakoulun kaikille yhteisessä 

musiikinopetuksessa ei ole päämääränä tavoitella musiikillista laatua vain musiikillisesti 

parhaimpia oppilaita käyttämällä. Tavoitteena on kehittää koko luokan musisointitaitoja 

yhteisen toiminnan ja tekemisen avulla (Nikkanen 2009, 62). Toiminnan avulla oppimi-

nen eli tekemällä oppiminen voi tapahtua yhteissoitossakin siten, että oppilas ottaa ensin 

opettajalta tai luokkakaverilta mallia tehden saman perässä tai vaihtoehtoisesti oppilas 

voi tehdä itsenäisesti kokeilemalla yrityksen ja erehdyksen tietä (Vuorinen 2009, 179). 

Näin erilaiset harjoitteet palvelevat ja tukevat sekä yksilöä ja yksilön musiikillisten tai-

tojen kehittymistä että koko ryhmän positiivisen yhteishengen kehittymistä.  

 

3.3.3 Yhdessä soittaminen  

 

Kun yhteisöllisen ja tekemällä oppimisen avulla on hiottu sekä koko luokan positiivista 

yhteishenkeä että jokaisen oppilaan musiikillisia taitoja, voidaan itse monipuolinen soit-

taminen aloittaa. Varsinkin yhdessä soittaminen vaatii opettajalta eriyttämisen ja roolit-

tamisen taitoa. Eriyttämiseen ja roolittamiseen opettajalla on kuitenkin erittäin hyvät 

mahdollisuudet ilman silmiinpistävää erottelua (Nikkanen 2009, 60). Nykyään, kun 

koulut ja luokat koostuvat yhä heterogeenisemmasta oppilasmassasta, tulee musiikin-

tunneille luokkia, joiden oppilailla on eroa niin taidollisessa kuin tiedollisessakin osaa-

misessa (Juvonen 2006, 90–91). Musiikintunneilla yhdessä soittaessa on kuitenkin hyvä 

muistaa, että erilaiset stemmat muodostavat yhteisen kokonaisuuden. Tällöin kaikkien ei 

tarvitse osata samaa, vaan yhteiseen tekemiseen voi osallistua erilaisilla, oppilaan omil-
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la taidoilla. (Nikkanen 2009, 60.) Silti jokaisen oppilaan stemma on yhtä tärkeä, sillä 

hyvä lopputulos, hyvä kokonaisuus syntyy, kun kaikki stemmat soivat.  

 

Lindströminkin tutkimuksen mukaan (2011) oppilaiden kannalta olisi tärkeää, että he 

saisivat ainutlaatuisen kokemuksen siitä, kuinka yhdessä tekemällä voidaan saada ai-

kaan esteettinen, musiikillinen elämys, jossa kaikilla on tärkeä rooli ja joka syntyy yh-

teisen harjoittelun pohjalta. Oppilaat kokevat yhdessä musisoinnin mukavana ja yhtei-

sen onnistumisen kokemuksen saaminen tuntuu heistä hyvältä. (Lindström 2011, 181–

182.) Yhteissoitto oli Lindströmin tutkimuksessa olleiden oppilaiden mielestä erityislaa-

tuinen kokemus myös sen takia, että kaikki musiikintunneilla tehdyt asiat kulminoituvat 

siihen, että jokainen saa ja kykenee osallistumaan yhteissoittoon (Lindström 2011, 175). 

Nämä musiikintunnilla tehdyt asiat, joiden avulla on mahdollista saavuttaa yhteissoiton 

huippu, ovat juuri niitä yhteistä tekemistä palvelevia harjoitteita, kuten kehorytmisiä ja 

musiikkiliikunnallisia harjoitteita. 

 

Soittimet 
Kun puhutaan alakoulussa toteutettavasta yhteissoitosta, jossa luokan jokaisella oppi-

laalla olisi oma tärkeä roolinsa, ei soittaminen voi perustua ainoastaan bändisoittimien 

käyttöön. On tärkeää ymmärtää, että keho-, rytmi-, melodia- ja bändisoittimet ovat 

kaikki yhtä tärkeitä soittimia yhteissoittoa ajatellen. Lisäksi, jos halutaan 1970-luvun 

opetussuunnitelmaoppaan (Opetussuunnitelman opas 1971, 2) ajatuksia mukaillen pie-

nentää koulun musiikinopetuksen ja oppilaiden musiikkiharrastusten välistä kuilua, olisi 

erittäin toivottavaa, että alakoulunkin yhteissoittoon otettaisiin mukaan oppilaiden omia 

instrumentteja.  

 

Kehosoittimien tulisi olla luonnollinen osa musiikinopetusta, sillä oppilaiden on hel-

pointa kokea musiikki oman kehon kautta sen ollessa luonnollinen musisoinnin väline 

(Perkiö & Salovaara 2001, 7). Juuri tämän takia kehosoittimet ovat myös oleellinen osa 

yhteissoittoa. Lisäksi musiikkiin ja sen tuottamiseen osallistumisen kynnys on matala, 

koska lähes aina kaikki osaavat esimerkiksi taputtaa jo kouluun tullessaan. Kehosoitti-

mien avulla voidaan luoda pohjaa myös muille musiikillisille taidoille. (Perkiö & Salo-

vaara 2001, 7.) Kehosoittimet ovat jokaisen ulottuvilla ja lisäksi oikeastaan aina käytet-

tävissä, jolloin resurssien vähyys ei vaikuta siihen, millaisia rytmisiä kokonaisuuksia 

luokka voi kehorytmejä käyttämällä yhdessä tuottaa (Hongisto-Åberg ym. 1994, 116). 
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Kehosoittimien lisäksi rytmisoittimilla on merkittävä rooli alakoulun yhteissoitossa. 

Rytmisoittimien avulla jokainen oppilas voi saada kokemuksen soittimen soittamisesta 

ja oman roolin merkittävyydestä ennen melodia- ja bändisoittimiin siirtymistä. Rytmi-

soittimia on helppo ottaa mukaan erilaisiin liikunnallisiin harjoitteisiin ja niillä on help-

po harjoittaa jokaisen oppilaan musiikillisia taitoja, esimerkiksi rytmiikan ja soittotek-

niikan omaksumista, kun toteutetaan esimerkiksi rytmirinkiä. (Perkiö & Salovaara 

2001, 75.) Kun rytmisoittimia otetaan mukaan osaksi liikunnallisiakin harjoitteita, on 

oppilaalla mahdollisuus saada hyvin kokonaisvaltainen kokemus musiikin tuottamises-

ta. Erilaisista rytmisoittimista voi koota lisäksi erilaisia soitinryhmiä, joiden avulla on 

mahdollisuus soittaa yhdessä esimerkiksi rytmimusiikkia. Lisäksi rytmisoittimet tuovat 

lisää väriä sovituksiin toimien esimerkiksi sovitusten rytmisinä pohjina. (Perkiö & Sa-

lovaara 2001, 75.) Rytmisoittimien avulla on näiden lisäksi mahdollista luoda erilaisia 

rooleja musiikintunneille, jolloin rytmisoittimien merkitystä yhteissoitossa ei voi vähek-

syä. 

 

Keho- ja rytmisoittimien lisäksi yhteissoittoon kuuluu olennaisena osana melodiasoitti-

met. Näistä erityisesti laattasoittimet ovat hyviä alakoulun yhteissoittoa ajatellen. Laat-

tasoittimista on helppo löytää oikea ääni, ne kuulostavat kauniilta, niiden äänenvärikirjo 

soveltuu monenlaisiin sovituksiin ja ne mahdollistavat eriyttämisen (Perkiö & Salovaara 

2001, 97). Kun laattasoittimet koulussa koostuvat usein irrallisista laatoista, voidaan 

niiden avulla helposti koota halutut sävelyhdistelmät ja helpottaa näin soiton teknistä 

suoritusta (Perkiö & Salovaara 2001, 97; Hongisto-Åberg ym. 1994). Toisaalta laatta-

soittimien avulla voidaan tehdä myös vaikeita kuvioita, jolloin ylöspäinkin eriyttäminen 

onnistuu. 

 

Viimeisenä, mutta oleellisena osana soittimistoa ovat bändisoittimet. Bändisoittimiksi 

lasketaan yleisesti ottaen kitara, basso, rummut ja kosketinsoittimet. Alakoulun yhteis-

soitossa on tärkeää kuitenkin kiinnittää huomiota näiden sähköisten soittimien soundiin, 

kokoon ja soitettavuuteen. (Perkiö & Salovaara 2001, 113.) Jos soitin on oppilasta esi-

merkiksi isompi, ei soittaminen onnistu tai ole ainakaan miellyttävää, ja jos soittimien 

soundi peittää alleen muut soitinryhmät, ei musiikin tuottamisesta syntyvä kuulokuva 

ole mielekäs. Näitä neljää soitinryhmää tasapuolisesti käyttämällä saadaan yhteissoitto-

tuokioista sellaisia, mistä jokaiselle oppilaalle löytyy jokin tärkeä rooli. Yksinkertaisesti 



 31 

sanottuna ilman monipuolista soittimistoa monipuolinen yhteissoittaminenkaan ei ole 

mahdollista, mutta jo muutamilla soitinryhmillä voidaan saada luokasta yhdessä elävää 

musiikkia tuottava ryhmä, jossa jokaisella on oma tärkeä rooli. 

 

3.3.4 Opettajan rooli 

 

Koska esimerkiksi yhteisöllinen oppiminen vaatii taustalle jokaisen yksilön vahvaa mo-

tivoitumista yhteiseen toimintaan ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen, ei opettajan 

roolia yhteissoiton onnistumisen kannalta voi väheksyä. Kaiken lähtiessä positiivisen ja 

luottamuksellisen yhteisöllisyyden ja yhteishengen rakentamisesta, täytyy opettajan tu-

kea luokkaa parhaalla mahdollisella tavalla, jotta positiivisen yhteishengen saavuttami-

nen olisi mahdollista. Yhteisöllisen oppimisen ja sen avulla saavutettujen tuloksien ei 

voi ajatella olevan ainoastaan oppilaiden omalla vastuulla. Jotta positiivisen yhteisölli-

syyden ja hyvän yhteishengen avulla yhteissoitossa voisi edistää jokaisen oppilaan op-

pimista, vaatii se jatkuvaa opettajan tukea. Opettajan tulee olla tietoinen siitä, milloin 

tukea tarvitaan, millaista tukea tarvitaan ja mitä mahdollisia esteitä yhteisöllisyyden ra-

kentamisessa, sen avulla oppimisessa ja sitä kautta yhteissoitossa voi tulla vastaan. 

(Murphy 1999, 259.) Opettajan tulee siis kyetä ohjaamaan luokkaa siten, ettei toiminta 

musiikinopetuksessa olisi päämäärätöntä (Dewey 1999, 237).  

 

Yhteissoitossa opettajan tulisi suunnitella ja sovittaa musiikintuntien tehtävät myös si-

ten, että jokaiselle oppilaalle löytyisi hänen omien taitojensa mukaisia mielekkäitä teh-

täviä, jotka samalla kehittäisivät ja haastaisivat oppilasta ja hänen musiikillisia taitojaan 

edelleen (Kaikkonen 2009, 73). Opettajan on siis kyettävä eriyttämään sekä alaspäin et-

tä ylöspäin, jotta yhteissoitto olisi mahdollisimman mielekästä ja haastavaa luokan jo-

kaista oppilasta ajatellen. Opettaja osoittaakin ammattitaitoisuuttaan juuri sillä, että hän 

osaa antaa jokaiselle oppilaalle oppilaan omaa tasoa vastaavan tehtävän ja roolin, joka 

on kuitenkin kokonaisuuden  kannalta merkittävä, sillä ilman saavutettavissa olevia 

haasteita ei voi kehittyä (Kosonen 2009, 167). Opettaja osoittaa ammattitaitoisuuttaan 

myös uskomalla jokaisen oppilaan kykyihin. Opettajan on hyvä ymmärtää, asioiden 

ymmärtäminen, omaksuminen ja oppiminen voi joidenkin oppilaiden kohdalla olla hi-

dasta, mutta kun jokaisen oppilaan paras ja toimiva tapa oppia löytyy, syntyy myös op-

pimistuloksia. (Kaikkonen 2009, 75.) Kun toimiva tapa jokaiselle oppilaalle löytyy, 

kasvattaa se valtavasti myös opettajan oppilaantuntemus taitoja. Muun muassa tämän 
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takia alakoulussa toteutetussa yhteissoitossa monipuoliset musisointitavat ovat keskei-

sessä asemassa, jotta luokasta lopulta syntyisi elävää ja vaativaakin musiikkia tuottava 

ryhmä. 

 

Vaikka yhteissoitossa keskeiset soittoon ja teoriaan liittyvät asiat opitaan tekemällä, ei 

lukemalla ja pääosin yhdessä, ei yksin, pystyy opettaja kuitenkin yksilöllistämään ope-

tusta samalla, kun toimintaa kokonaisuudessaan ohjaa yhteinen päämäärä. Tällainen 

toiminta on yhteistoiminnalliselle oppimiselle ja osallistavalle kasvatukselle hyvin omi-

naista. (Saloviita 2006, 9.) Yhteissoitossa tällainen toiminta näkyy esimerkiksi soitta-

maan lähdettäessä. Opettaja voi antaa oppilaiden harjoitella omaa osuuttaan samalla, 

kun hän käy yksilöllisesti neuvomassa oppilaita. Tällöin hän näkee, kuka tarvitsee ken-

ties musiikintuntien ulkopuolista harjoitusta ja kuka pystyy pitämään homman kasassa, 

vaikka mitä tapahtuisi. Kun opettaja käy ohjaamassa myös yksilöllisesti, kasvaa hänen 

oppilaantuntemustaitonsa entisestään. 

 

On kuitenkin hyvin tavanomaista, ettei musiikinopettaja hyvistä valmiuksistaan huoli-

matta kykene kohtaamaan luokan heterogeenisuutta esimerkiksi liian suuren luokka-

koon tai liian niukan soitinvaraston vuoksi. Tällöin hän saattaa helposti turvautua toi-

minnoissaan musiikillisesti parhaimpien oppilaiden varaan, jolloin merkittävän suuri 

osa luokan oppilaista jää musiikillisen toiminnan ja monipuolisen oppimisen ulkopuo-

lelle niin kutsuttuun laulukuoroon. (Kaikkonen 2009, 73.) Liian suuresta oppilasmääräs-

tä tai liian niukasta soitinvarastosta huolimatta opettajalla on mahdollisuus toteuttaa yh-

teistoiminnallisia musiikintunteja, mikäli hän niin haluaa. Yhteissoitossa ei ole tarkoitus 

hypätä suoraan soittimiin, vaan soittimille siirrytään sitten, kun opettaja kokee, että ko-

ko ryhmä on siihen valmis.  Lisäksi, jos soittimia ei ole riittävästi, on hyvä aloittaa ke-

hosoittimista ja edetä niihin soittimiin, joita luokasta löytyy. Samaan aikaan opettajan 

tulisi kuitenkin pyrkiä perustelemaan yhteissoiton tärkeyttä ja  sitä, miksi soittimia pi-

täisi hankkia kouluun lisää. 

 

3.4 Yhteissoiton keskeiset elementit 
 
Tässä kappaleessa edellä mainitut yhteissoiton keskeiset elementit on vielä koottu kuvi-

oon (kuvio1). Kuvion avulla on mahdollista ymmärtää jokaisen elementin yhtäläinen 

tärkeys, jotta saavutettavissa voisi olla se, että tavallisen alakoulun heterogeeninenkin 
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luokka pystyi soittamaan yhdessä vaativaakin musiikkia. Kaikki lähtee siis liikkeelle 

laulamisesta, soittamisesta, liikkumisesta ja aktiivisesta musiikinkuuntelusta. On tärkeää 

luoda musiikinopetuksesta mahdollisimman monipuolinen, jotta jokaisen oppilaan kiin-

nostus musiikkia kohtaan heräisi. Kun oppilas on innostunut ja kiinnostunut opetelta-

vasta asiasta, halu oppimiseen ja itsensä kehittämiseen saattaa syntyä lähes itsestään. 

 

Näiden neljän musiikin osa-alueen jälkeen on erittäin oleellista, että musiikinopetukses-

sa käytettäisiin yhteisöllisen oppimisen menetelmiä, jotta luokan positiivinen yhteishen-

ki kasvaisi. Tämä mahdollistaa sen, että jokainen uskaltaa osallistua musiikintunneilla 

tehtäviin harjoitteisiin omilla ainutlaatuisilla taidoillaan. Yhteisöllisen oppimisen avulla 

luokan jokaisen oppilaan on mahdollista oivaltaa yhteisen tekemisen merkitys sekä 

oman toiminnan merkitys yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa. Hyvä yhteishenki ja 

oman toiminnan merkityksen oivaltaminen yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa ei 

kuitenkaan ole mahdollista, jos musiikintunneilla ei tehdä ja toimita yhdessä.  

 

Kun musiikinopetuksessa on toteutettu tasapuolisesti laulua, soittoa, liikkumista sekä 

aktiivista musiikinkuuntelua sisältäviä harjoitteita yhteisöllisen oppimisen piirteitä apu-

na käyttäen toiminnassa ja tekemällä, voidaan lopulta saavuttaa tila, mikä mahdollistaa 

yhdessä soittamisen ja vaativienkin kappaleiden soittamisen, ja missä jokaisella on oma 

tärkeä rooli onnistuneen kokonaisuuden kannalta. Olen koonnut nämä edellä mainitut 

yhteissoiton keskeiset elementit pyramidin tapaiseen muotoon. Jokaisessa elementissä 

on erittäin tärkeää, että jokainen oppilas saisi osallistua yhteiseen tekemiseen, sillä vain 

siten jokaisen oppilaan taitoja pystytään kehittämään entisestään. Opettajan rooli on tä-

män takia kuitenkin erittäin tärkeä, sillä opettajan pitää pystyä eriyttämään ja roolitta-

maan opetustaan niin, että jokainen oppilas pystyy osallistumaan yhteiseen tekemiseen 

ja niin, että jokainen oppilas pystyy myös kehittymään siinä yhteisessä tekemisessä. Py-

ramidin alle hahmottuva yhteissoittoympyrä kuvastaa sitä, että vain silloin, kun kaikki 

yhteissoiton keskeiset elementit ovat paikallaan ja toiminta on kaikkia oppilaita palve-

levaa, voidaan sitä kokonaisuutta kutsua yhteissoitoksi.   
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KUVIO 1. Alakoulussa toteutetun yhteissoiton keskeiset elementit. 
 
 

3.5 Yhteissoiton tärkeys alakoulun musiikinopetuksessa 
 

Lindströmin väitöskirjan (2011) mukaan yläkouluikäisten oppilaiden mielestä paras ta-

pa oppia musiikkia on tekemällä ja kokeilemalla, ei lukemalla. Väitöskirjasta kuitenkin 

selviää, että tutkimuksen yläkouluikäiset oppilaat olivat kokeneet alakouluaikana saa-

neensa mm. soittaa yhdessä paljon vähemmän kuin yläkoulussa (Lindström 2011, 174). 

Myös Anttilan tutkimuksessa (2006) oppilaat olivat kokeneet saaneensa soittaa ja laulaa 

yhdessä paljon vähemmän. Musiikin teoriaa ja historiaa oli oppilaiden mielestä opetettu 

erityisen paljon, vaikka toiminnan avulla oppiminen olisi kehittänyt heidän mielestään 

heidän omaa muusikkouttaan paremmin. (Anttila 2006, 122.) Yhdessä tekemisen ja yh-

dessä soittamisen tulisi olla yksi päätavoitteista myös alakoulussa, sillä Lindströminkin 

tutkimuksen oppilaat olivat sitä mieltä, että yhdessä soittaminen ja laulaminen, yhdessä 
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oppiminen ja kehittyminen ovat musiikintunneilla parasta ja antoisinta (Lindström 

2011, 176).  

 

Perustellakseni yhteissoiton tärkeyttä osana alakoulun musiikinopetusta käytän Hongis-

to-Åbergin ym. (1994, 84) teoksessa esiteltyä kuviota lapsen kehittymisestä musiikin 

kautta, joka pohjautuu Donna Woodin (1982, 26) esittämiin samaisiin näkemyksiin. Al-

kuperäisessä kuviossa musiikista puhutaan aurinkona, jonka säteet voivat koskettaa 

kaikkia lapsen kehityksen osa-alueita. Olen kuitenkin muokannut kuvion (kuvio 2) yh-

teissoittoon soveltuvaksi, sillä nimenomaan yhteissoitto hyvin ja monipuolisesti toteu-

tettuna ja musiikin eri elementtejä apuna käyttäen on eittämättä loistava keino, kun ha-

lutaan vaikuttaa lapsen kokonaisvaltaiseen kasvuun ja kaikkien kehityksen osa-alueiden 

tukemiseen musiikinopetuksen avulla. Näitä kuviossa olevia kehityksen osa-alueita ovat 

1) sosiaalinen kehitys, 2) fyysinen kehitys, 3) tunne-elämän kehittyminen, 4) älyllinen 

kehittyminen, 5) ilo, virkistys ja onnellisuus sekä 6) luovan ongelmanratkaisun kehitty-

minen.  

 

Sosiaalinen kehitys  

Yhteissoitolla on erityisen vahva merkitys nimenomaan yksilön sosiaalisen kehityksen 

osa-alueella. Jo vuoden 1987 musiikin opetuksen oppaassa mainittiin, että yhteistoimin-

ta musiikissa lisää oppilaiden sosiaalisuutta ja mahdollistaa hyvien vuorovaikutussuh-

teiden luomista (Opetuksen opas 1987, 1). Osallistumalla yhteismusisointiin omalla tai 

soittimensa äänellä, on jokaisen mahdollista kokea ainutlaatuista yhteenkuuluvuuden 

tunnetta yhteisön jäsenenä. Jokainen ymmärtää olevansa tärkeä omien ainutlaatuisten 

taitojensa kanssa yhteisön yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa. (Nikkanen 2009, 61.) 

Tunne siitä, että voi tehdä jotain koko yhteisön hyväksi, on merkityksellistä oppilaan 

positiivisen itsetunnon ja itsensä hyväksymisen kannalta (Hyyppä 2002, 26). Yhteisölli-

syyden tunteen olemassaololla ja myös sen olemattomuudella tiedetään olevan suuri 

vaikutus yksilön koko terveyteen (Hyyppä 2005, 24). Jollekin oppilaalle myös tieto sii-

tä, että hänellä onkin kykyjä esimerkiksi soittaa jotain soitinta yhdessä muiden kanssa, 

voi olla suuri askel kohti positiivisempaa itsetuntoa ja vahvempaa itseluottamusta (Karl-

sen 2012, 137). Omien kykyjensä oivaltaminen mahdollistuu kuitenkin vain silloin, kun 

jokainen oppilas saa monipuolisesti tehdä ja toimia musiikintunneilla, ja monipuolista 

tekemistä ja jokaisen oppilaan oikeutta painottaa alakoulun yhteissoitto.  
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KUVIO 2. Oppilaan kehitys yhteissoiton avulla Hongisto-Åbergin ym. (1994, 84) kuviota so-
veltaen. 
 

 

Lisäksi vuoden 2004 opetussuunnitelman perusteidenkin mukaan yhdessä musisoiminen 

ja yhteissoitto kehittävät sosiaalisia taitoja, kuten vastuullisuutta sekä taidollisen ja kult-

tuurisen erilaisuuden hyväksymistä ja arvostamista (POPS 2004, 232). Esimerkiksi mu-

siikillisesti lahjakkaan oppilaan on opittava ottamaan toiset huomioon ja kyettävä ete-

nemään samaan tahtiin muun luokan kanssa, jolloin hänen itsehillintätaitonsa kehittyvät. 

(Sipola 2012, 45–46.) Toisaalta musiikillisesti lahjakas oppilas voi toimia muiden oppi-

laiden innostajana saaden heidät harjoittelemaan entistä intohimoisemmin ja intensiivi-

semmin (Sipola 2012, 25). On tärkeää, että musiikintunneilla opitaan arvostamaan jo-
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kaista yksilöä yksilön taustasta ja taidoista riippumatta. Yhteissoitto kokonaisuudessaan 

ja yhteistoiminnallisuudellaan luo pohjaa ja antaa tukea siis sillekin koulun kasvatusteh-

tävälle, jossa oppilaat oppivat vähitellen arvostamaan itseään, ympärillään olevia ihmi-

siä ja sitä kautta koko yhteiskuntaa. Musiikintunnilla toteutettu yhteissoitto luo vahvasti 

ymmärrystä sille ajatukselle, että jokaisen tehtävä on auttaa apua tarvitsevaa ja jokaisen 

oikeus on olettaa saavansa apua, kun sitä itse tarvitsee (Bauman 2001, 2).  

 

Fyysinen kehitys 

Yhteissoiton tarkoittaessa tässä tutkimuksessa yhdessä soittamisen lisäksi myös erilaisia 

ja monipuolisia toiminnallisia harjoitteita, kuten kehorytmejä ja musiikkiliikuntaa, vai-

kuttaa yhteissoitto kokonaisuudessaan valtavasti myös fyysisen kehityksen osa-

alueeseen. Kehorytmit kehittävät esimerkiksi motoriikkaa, kun omaa kehoa opitaan 

hahmottamaan, sen keskiviivaa ylittämään ja, kun opitaan tuottamaan erilaisia rytmejä 

samanaikaisesti kehon eri osilla (Perkiö & Salovaara 2001, 7). Musiikkiliikunta puoles-

taan kehittää esimerkiksi koordinaatiota (Perkiö & Salovaara 2001, 27). Yhteissoitolla 

voi olla vaikutusta myös rentoutumiseen ja siihen, että oppilas oppii rentoutumaan. 

Esimerkiksi soittaessa muut ajatukset ja huolet jäävät taka-alalle, kun on keskityttävä 

muun muassa omaan tekemiseen. Rentoutumisella ja yhteissoitolla nähtiin olevan yhte-

yksiä myös Lindströmin tutkimuksessa (2011, 96). 

 

Tunne-elämän kehittyminen 

Tunne-elämä kehittyy yhteissoiton avulla valtavasti, mikäli opettaja toteuttaa sitä mah-

dollisimman monipuolisesti. Musiikilla ja näin ollen myös musiikinopetuksella on vai-

kutusta tunteisiin. Lindströmin tutkimukseen (2011, 191) osallistuneiden opettajien mie-

lestä musiikinopetuksella ja siellä toteutetulla yhteissoitolla on vaikutusta siihen, kuinka 

empaattisia, toiset huomioon ottavia, vahvoja sekä sosiaalisesti taitavia oppilaita perus-

koulusta kehittyy, koska musiikkia tehdään pääsääntöisesti yhdessä ja sitä yhdessä teh-

täessä on pakko esimerkiksi huomioida toiset. Kun huomioidaan toisia ja tehdään mu-

siikintunnilla yhdessä erilaisia asioita, tulee vastaan varmasti epäonnistumisia ja sen 

kautta myös pettymyksiä. Tällöin musiikinopetuksen ja yhteissoiton avulla on mahdolli-

suus oivaltaa, ettei yhdessä tehty harjoite mene pieleen, jos joku epäonnistuu omassa 

roolissaan. Tarvitaan vain lisää harjoitusta. Toisaalta tunne-elämä voi kehittyä alakou-

lun musiikinopetuksessa ja sitä kautta yhteissoitossa myös erilaisten roolien avulla. 
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Esimerkiksi laulaessa tai soittaessa oppilas voi olla suuri, rohkea, pieni tai herkkä, sillä 

erilaisia harjoitteita voi toteuttaa hyvin monella tavalla (Komi 2014, 10).   

 

Älyllinen kehitys 

Älyllinen kehitys yhteissoitossa ilmenee siten, että esimerkiksi musiikilliset peruskäsit-

teet, kuten perussyke, tempo ja dynamiikka opitaan toiminnan avulla käytännössä. Teo-

riaopetus ei yhteissoitossa ole itsetarkoitus, sillä erityisesti tavallisen peruskoulun luo-

kissa toiminnallisuus on teoriaa tärkeämpää (Näreikkö 2011). Musiikilliset peruskäsit-

teet ja elementit tulevat näkyviksi ja konkreettisesti koettaviksi, kun ne tehdään erilaisia 

toiminnallisia työtapoja käyttäen esimerkiksi liikkuen (Perkiö & Salovaara 2001, 27). 

Yhteissoiton perustuessa pitkälti erilaisten toiminnallisten harjoitteiden toistoon on op-

pilaan todennäköisesti helpompaa omaksua ja muistaa esimerkiksi toiminnan avulla opi-

tut musiikilliset peruskäsitteet. Lapsen musiikillisten taitojen sekä musiikin elementtien 

ja peruskäsitteiden kehittymisen ohessa myös lapsen koko kuulojärjestelmä kehittyy, 

kun esimerkiksi yhteissoitossa lapsi oppii erilaisia käsitepareja, kuten nopea ja hidas, 

korkea ja matala sekä lyhyt ja pitkä ääni. Näiden lisäksi myös puheen tuottaminen ke-

hittyy, sillä erilaisten laulujen, tavutaputuksien ja sanarytmien avulla lapsen sanojen 

rytminen käsittely kehittyy huomattavasti. (Huotilainen 2009, 42.) Älylliseksi kehitty-

miseksi voidaan lukea myös muistin kehittäminen ja kehittyminen. Muistia on mahdol-

lista kehittää, kun esimerkiksi erilaisissa harjoitteissa tarvitaan toistuvasti samoja rytme-

jä, kehorytmejä ja sanarytmejä.  

 

Ilo, virkistys ja onnellisuus 

Ilo, virkistys ja onnellisuus muodostavat myös yhden keskeisen osa-alueen, kun pohdi-

taan esimerkiksi yhteissoiton vaikutusta yksilön kehittymiseen. Sujuva ja toimivasti to-

teutettu yhteissoitto tuottaa jokaiselle yksilölle iloa, virkistystä ja onnellisuutta, kun yk-

silö oivaltaa ensinnäkin onnistuneensa omassa tärkeässä roolissaan. Soittaminen ja var-

sinkaan instrumenteilla soittaminen ei ole itsestäänselvyys kaikille oppilaille. Monille 

koulun musiikintunnit ovat ainoa paikka, jossa voi saada konkreettisen kosketuksen mu-

siikin tuottamiseen ja instrumenteilla soittamiseen (Anttila 2006, 121). Tästäkin syystä 

yhteissoittoa, jossa monipuolinen soittaminen on suuressa roolissa, tulisi toteuttaa ala-

koulunkin musiikinopetuksessa. Kun oppilas oivaltaa oppineensa soittamaan erilaisia 

instrumentteja ja olevansa omalla roolillaan tärkeä osa kokonaisuutta, vahvistaa se val-

tavasti itsetuntoa ja tuottaa sitä kautta myös paljon iloa, virkistystä ja onnellisuutta. Mu-
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siikkia tuottaessa oppilas voi saavuttaa jopa niin kutsutun flow-tilan, jonka saavuttami-

nen ei kuitenkaan ole jokapäiväistä (Anttila 2006, 121). Lisäksi yhdessä koetut onnis-

tumiset ja yhdessä saavutetut tavoitteet tuovat iloa, virkistystä ja onnellisuutta. 

 

Luova ongelmanratkaisun kehittyminen 

Luova ongelmanratkaisutaito kehittyy, kun toimitaan osana ryhmää. Luova ongelman-

ratkaisutaito kehittyy, kun oppilaat esimerkiksi ymmärtävät, ettei heidän oppimisensa 

riipu ainoastaan siitä riittääkö opettajan aika heidän opettamiseen. Oppilailla on mah-

dollisuus oppia myös toisiltaan, mikä kehittää yksilöä valtavasti sosiaalisuuden lisäksi 

myös luovan ongelmanratkaisutaidon kannalta (Karlsen 2012, 137; Vuorinen 2009). Li-

säksi yhdessä soittaminen ja eri soitinten kierrättäminen oppilaiden keskuudessa auttaa 

oppilaita oivaltamaan oman pystyvyytensä rajat, mikä osaltaan kehittää myös luovaa 

ongelmanratkaisua. Monipuolisesti ja hyvin toteutettu yhteissoitto voi siis todellakin 

vaikuttaa merkittävästi yksilön kaikkien kehityksen osa-alueiden kehittymiseen. Tällai-

set edellä mainitut ajatukset antavat hyviä perusteita sille, miksi yhteissoiton tulisi olla 

merkittävässä roolissa alakoulunkin musiikinopetuksessa. 
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4 Tutkimusasetelma 
 
 
4.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää alakoulussa musiikkia opettavien opetta-

jien käsityksiä yhteissoitosta, sen toteuttamisesta ja sen tärkeydestä alakoulussa. Kuten 

teoriaosuudessa mainitsin, tutkimuksia yhteissoitosta on todella vähän, ja juuri niiden 

vähyys vaikutti osittain valintaani tutkia tätä aihetta. Toisaalta valintaani vaikutti omat 

kouluaikaiset kokemukset yhteissoitosta sekä omat havainnot siitä, ettei kaikkia oppilai-

ta osallistava yhteissoitto alakoulussa olekaan itsestäänselvyys. Näin ollen on mielen-

kiintoista lähteä selvittämään, mitä alakoulussa musiikkia opettavat opettajat oikeastaan 

ajattelevat yhteissoitosta. Tutkimuskysymyksiksi muodostuivat seuraavat kysymykset: 

  

1. Mitä on yhteissoitto alakoulun musiikinopetuksessa alakoulussa musiikkia opet-

tavien opettajien mielestä? 

2. Millä tavoin yhteissoittoa tulisi toteuttaa alakoulun musiikinopetuksessa? 

3. Miksi yhteissoitto on tärkeää alakoulun musiikinopetuksessa? 

 

Tutkimuskysymyksiin lähdin etsimään vastauksia haastattelemalla viittä alakoulussa 

musiikkia opettavaa opettajaa avoimen teemahaastattelun avulla. Viidestä opettajasta 

kolme työskenteli pääkaupunkiseudulla ja kaksi Pirkanmaalla. 

 
 
4.2 Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen kulku 
 

Tämä tutkimus toteutettiin puhtaasti tutkijan henkilökohtaisesta kiinnostuksesta yhteis-

soittoon ja siihen, millaisia käsityksiä alakoulussa musiikkia opettavilla opettajilla on 

yhteissoitosta, sen toteuttamisesta ja sen tärkeydestä. Lähestymistavaksi tutkimukseen 

soveltui parhaiten laadullinen tutkimus, sillä tutkimusaineisto kerättiin teemahaastatte-

lujen avulla, mikä on laadullista lähestymistapaa käyttävälle tutkijalle yksi mahdollinen 

aineistonkeruumenetelmä (Kalaja, Alanen & Dufva 2011, 19). Tutkimukseen valitut 

haastateltavat olivat lisäksi tarkoituksenmukaisesti valittu ja aineisto kokonaisvaltaisesti 

luonnollisissa tilanteissa kerätty, mikä sinänsä tuki lähestymistavan valinnassa myös 

laadullista tutkimusta (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 164). Analyysimenetelmänä 
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tutkimuksessa käytettiin laadullista sisällönanalyysia, sillä tutkimuksessa pyrittiin ku-

vaamaan kerättyä aineistoa pääosin sanallisesti (Tuomi & Sarajärvi 2009, 106). 

 

Tutkimusta tehdessäni olin erityisen kiinnostunut alakoulussa musiikkia opettavien 

opettajien käsityksistä yhteissoitosta, sillä omien aiempien havaintojeni pohjalta tiesin, 

ettei kaikkia luokan oppilaita osallistava yhteissoitto alakoulussa ole läheskään itses-

täänselvyys. Oli näin ollen mielenkiintoista lähteä tutkimaan sitä, mitä yhteissoitto ala-

koulussa musiikkia opettavien opettajien mielestä on, kuinka sitä tulisi toteuttaa ja miksi 

sen tulisi olla tärkeä osa alakoulun musiikinopetusta. Halusin tutkimukseeni mukaan 

ehdottomasti opettajia, jotka toteuttavat tutkimukseni kaltaista yhteissoittoa alakoulussa, 

mutta myös opettajia, joista en voinut sanoa varmaksi, millä tavoin he esimerkiksi to-

teuttavat yhteissoittoa. Tutkimukseni kannalta ei ollut oleellista se, olivatko tutkimus-

henkilöt kouluttautuneet musiikinopettajiksi tai lukeneet musiikkia esimerkiksi sivuai-

neena. Lopulta tutkimukseeni valikoitui viisi alakoulussa musiikkia opettavaa opettajaa, 

kaksi Pirkanmaalta ja kolme pääkaupunkiseudulta. Haastattelujen jälkeen, litterointivai-

heessa nimesin tutkittavat uudelleen, jotta aineiston analysointi ja tulosten jäsentely olisi 

helpompaa (1=Helena, 2=Heidi, 3=Ismo, 4=Eeva ja 5=Lasse). Toisaalta tutkittavien uu-

delleen nimeäminen säilytti tutkittavien anonymiteetin ja lisäsi sitä kautta myös tutki-

mukseni luotettavuutta ja eettisyyttä (Tuomi & Sarajärvi 2009, 133).  

 

Tutkittavat poikkesivat jonkin verran taustoiltaan toisistaan. Helena oli koulutukseltaan 

musiikkikasvattaja ja hän työskenteli pääkaupunkiseudulla. Luokanopettajana hän oli 

työskennellyt 16 vuotta ja sen koko ajan opettanut myös alakoulussa musiikkia enem-

män tai vähemmän. Lisäksi hänellä oli kokemusta yläkoulun musiikinopettajana olemi-

sesta kahden vuoden verran. Heidi oli koulutukseltaan puolestaan luokanopettaja ja mu-

siikkia hän oli opiskellut lyhyen sivuaineen verran. Työkokemusta hänelle oli kertynyt 

noin 10 vuotta, ja sen koko ajan myös Heidi oli opettanut alakoulussa myös musiikkia. 

Tällä hetkellä hän toimi musiikkiluokanopettajana, mutta oli opettanut viiden vuoden 

verran musiikkia myös koulussa, joka ei ollut millään tavalla musiikkipainotteinen. 

Heidi työskenteli pääkaupunkiseudulla. Ismo oli koulutukseltaan luokanopettaja eikä 

hän ollut erikoistunut musiikkiin opiskeluaikoina. Musiikillista tietoa hän oli kuitenkin 

hankkinut omaehtoisesti ympäri maailmaa osallistuen erilaisille musiikkikursseille ja -

tapahtumille. Musiikinopettajuus oli siis itse opittua ja hankittua. Työkokemusta alakou-
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lun opettajana Ismolla oli noin 25 vuotta ja koko sen ajan hän on opettanut alakoulussa 

myös musiikkia. Ismo työskenteli Pirkanmaalla.  

 

Eeva työskenteli tällä hetkellä musiikkiluokanopettajana Pirkanmaalla ja oli koulutuk-

seltaan luokanopettaja. Musiikin hän oli lukenut pitkänä sivuaineena. Työkokemusta 

Eevalla oli alakoulusta noin 20 vuotta ja koko sinä aikana hän on opettanut myös mu-

siikkia. Vaikka tällä hetkellä Eeva toimi musiikkiluokanopettajana, oli hänellä työko-

kemusta musiikinopettamisesta myös ei-musiikkipainotteisilla luokilla. Työurastaan 

noin puolet hän oli opettanut musiikkia ei-musiikkipainotteisille luokille. Lisäksi hän oli 

toiminut vuoden verran musiikinopettajan sijaisena yläkoulussa. Lasse oli koulutuksel-

taan myös luokanopettaja ja musiikkia hän oli lukenut lyhyen sivuaineen verran. Työ-

kokemusta hänelle oli kertynyt noin 10 vuotta, jonka aikana hän on opettanut musiikkia 

alakoulussa omien sanojensa mukaan välillä enemmän ja välillä vähän vähemmän. Tällä 

hetkellä Lasse työskenteli musiikkiluokanopettajana pääkaupunkiseudulla, mutta koke-

musta myös ei-musiikkipainotteisten luokkien opettamisesta löytyi.   

 

Tutkittavistani siis neljä olivat koulutukseltaan luokanopettajia ja yksi musiikkikasvatta-

ja. Kaikki työskentelivät alakoulussa ja opettivat tällä hetkellä melko paljon musiikkia. 

Vain yksi haastateltavista mainitsi, että koko ajan painotus menee enemmän alakoulun 

muihin aineisiin musiikin jäädessä yhä vähemmälle. Neljällä haastateltavista musiikki 

oli ollut osana opintoja enemmän tai vähemmän, vain yksi musiikkia jo pitkään alakou-

lussa opettanut opettaja ei ollut erikoistunut opiskeluaikana musiikkiin lainkaan. Kolme 

haastateltavista työskenteli pääkaupunkiseudulla ja kaksi Pirkanmaalla, ja lisäksi haasta-

teltavista kolme toimi tällä hetkellä musiikkiluokanopettajina ja kaksi opettivat musiik-

kia ei-musiikkipainotteisille luokille. Tämän perusteella voin siis todeta, että tutkimus-

henkilöideni taustat poikkesivat sopivasti toisistaan, mikä lisää osaltaan tutkimukseni 

luotettavuutta.  

 

4.3 Tutkimusaineiston keruu ja analyysi 
 

Tutkimusaineistoni keräsin teemahaastattelujen avulla syksyn 2014 aikana. Teemahaas-

tattelu on hyvä haastattelumuoto aineistonkeruuta ajatellen, mikäli tutkimusaiheesta tie-

detään pääsääntöisesti vähän. Teemahaastattelu mahdollistaa syvällisempien vastauksi-
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en saamisen sen ollessa melko avoin, mutta se auttaa myös haastatteluaikana tutkimus-

aiheessa pysymisen ennalta määrättyjen teemojen ansiosta. (Metsämuuronen 2011, 

119.) Teemahaastattelun avoimuutta puolta se, ettei haastattelukysymyksiä ole asetettu 

tarkkaan muotoon tai järjestykseen, vaan haastattelun edetessä haastattelijan tulee vain 

varmistaa, että kaikki tutkimuksen kannalta oleelliset teema-alueet on käyty läpi (Eskola 

& Vastamäki 2007, 27–28). Teemahaastatteluja varten kokosin teemahaastattelurungon 

(LIITE 1), johon olin laittanut itseäni varten muutamia apukysymyksiä. Samat teemat 

toistuivat siis jokaisessa haastattelussa, mutta kysymysten järjestys saattoi vaihdella. 

Järjestyksen vaihtelu johtui usein siitä, että haastateltavat saattoivat vastata seuraavaan 

kysymykseen ennen sen varsinaista kysymistä. Jokaisen haastattelun nauhoitin iPhone 5 

puhelimeni Sanelin-ohjelmalla, jonka tiesin soveltuvan hyvin haastattelujen nauhoituk-

seen toteutettuani ensin pienen testihaastattelun ennen varsinaisia haastatteluja.  

 

Haastattelut toteutin haastateltavien toiveiden mukaisissa paikoissa, sillä niin oli hel-

pompaa luoda miellyttävä, vapautunut ja luottamuksellinen ilmapiiri haastattelun ajaksi. 

Haastateltavalle tutun ympäristön tiedetään helpottavan rentoutumista haastattelun aika-

na, mikäli ympärillä ei ole liikaa häiriötekijöitä, kuten perheenjäseniä tai kollegoita (Es-

kola & Vastamäki 2007, 28–31). Näin ollen haastattelupaikoiksi valikoitui usein haasta-

teltavan oma luokka tai muu tuttu suljettu luokkahuone. Lisäksi teemahaastattelussani 

teema-alue musiikinopetuksen merkitys toimi lähinnä haastattelua rentouttavana tekijä-

nä. Haastattelussa onkin toisinaan hyvä keskustella varsinaisen tutkimusaiheen ulkopuo-

lisista asioista rennon tunnelman luomiseksi (Eskola & Vastamäki 2007, 28–31). Haas-

tattelut kestivät noin 42 minuuttia. Lyhin haastattelu oli kestoltaan 32 minuuttia, pisin 

lähes 52 minuuttia. Koska haastattelut kestivät keskimäärin 42 minuuttia, koen saaneeni 

viidestä haastattelusta erittäin kattavan tutkimusaineiston aihettani ajatellen. Jokaisen 

haastattelun jälkeen siirsin äänitiedoston saman tien tietokoneelleni litterointia varten, 

mutta jätin alkuperäiset tiedostot puhelimeni muistiin, jos niihin pitäisi jostain syystä 

vielä palata. 

 

Aineistonkeruun jälkeen aloitin sen litteroinnin, sillä ennen varsinaista aineiston analyy-

siä tutkimusaineistoni oli saatettava sellaiseen muotoon, että analysointi olisi ylipäänsä 

mahdollista. Metsämuuronen (2011) esimerkiksi mainitsee litteroinnilla tarkoitettavan 

juuri sitä, että nauhoitetut haastattelut tulisi kirjoittaa ensin puhtaaksi, jotta aineiston 

analysointi mahdollistuisi. (Metsämuuronen 2011, 126.) Litteroinnissa tuli kuitenkin 
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muistaa noudattaa samaa kaavaa jokaisen haastattelun kohdalla, jotta tutkimuksen luo-

tettavuus ei kärsisi (Hirsjärvi & Hurme 2006, 185). Samaa kaavaa noudatin litteroinnis-

sa kirjoittamalla jokaisen haastattelun ylös sanasanalta. 

 

Kun haastattelut oli viimein litteroitu, aloitin varsinaisen aineiston analyysin. Sovelsin 

aineiston analyysissä Tuomen ja Sarajärven (2009) esittelemää Timo Laineen mallia 

laadullisesta sisällönanalyysistä. Ensin oli valittava kaikki aineiston kiinnostavimmat ja 

tärkeimmät asiat. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 92.) Palasin näin ollen aluksi tutkimusky-

symyksiini ja teemahaastattelurunkooni, jonka olin koonnut pääsääntöisesti teoriaani ja 

tutkimuskysymyksiäni vastaaviksi. Tämän jälkeen järjestelin aineistoni uudestaan tee-

moittain vastaamaan haastattelujen teema-alueita ja näin ollen myös tutkimuskysymyk-

siäni. Koska aineistoni oli kerätty teemahaastattelulla ja teemahaastattelurunko muodos-

tettu pääsääntöisesti tutkimuskysymyksiäni vastaavaksi, oli aineiston järjestäminen ja 

pilkkominen tutkimuskysymyksieni kannalta oleellisiin teemoihin suhteellisen helppoa 

(Eskola & Vastamäki 2007, 42).  

 

Teemoihin järjestellessä käytin apunani eri värisiä yliviivauskyniä helpottaakseni tutki-

mukseni kannalta oleellisten asioiden esiin nousemista koko aineistosta. Tällaisesta me-

netelmästä käytetään nimitystä koodaaminen. Teemoittelemalla ja koodaamalla aineis-

toni eri värisiä yliviivauskyniä apuna käyttäen, nostin siis aineistosta esille vain ne asiat, 

jotka olivat tutkimukseni kannalta merkittäviä. Tällöin koodaamattomat asiat jäivät tut-

kimukseni ulkopuolelle (Tuomi & Sarajärvi 2009, 92). Kun aineistoni oli järjestetty uu-

delleen teemoittain, oli sen jälkeen helpompaa etsiä tutkimuskysymyksiini liittyviä an-

toisimpia vastauksia (Eskola & Vastamäki 2007, 42). Aineistoa analysoitaessa käytin 

teorialähtöistä sisällönanalyysiä, jolloin teoriasta ja tutkimuskysymyksistä johdettujen 

teemojen lisäksi analyysini tukena toimivat kuviossa 1 esitellyt sujuvan ja jokaista oppi-

lasta palvelevan yhteissoiton vaatimukset sekä kuviossa 2 esitellyt yhteissoiton tärkeyttä 

perustelevat oppilaan kehityksen osa-alueet (Tuomi & Sarajärvi 2009, 113). Tulokset 

raportoin tutkimuskysymyksittäin, jolloin käytin ainoastaan sen teema-alueen sisällä 

olevia vastauksia, minkä tutkimuskysymyksestä oli kyse. Kuten jo edellä mainitsin tee-

ma-alue musiikinopetuksen merkitys toimi lähinnä haastattelua rentouttavana ja yhteis-

soittokeskustelulle pohjaa antavana teemana, jolloin sen teeman vastauksia en luonnol-

lisesti käyttänyt tutkimuskysymyksiini vastatessa ja tuloksia tulkitessa.  
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5 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 
  

Tutkimustuloksissani avaan ensin yhteissoittoa käsitteenä. Sen jälkeen siirryn yhteissoi-

ton toteuttamiseen ja nimenomaan keinoihin toteuttaa yhteissoittoa alakoulun musiikin-

opetuksessa. Näiden jälkeen pohdin sitä, miksi yhteissoiton tulisi olla tärkeä osa alakou-

lun musiikinopetusta ja lopuksi nostan esille vielä joitain yhteissoiton kannalta tärkeitä, 

tutkimuskysymysteni ulkopuolisia asioita.   

 

5.1 Yhteissoitto ja sen toteuttaminen alakoulun musiikinopetuksessa 
 

Kysyessäni haastatteluissa, mitä tarkoittaa yhteissoitto, pohtivat haastateltavat usein kä-

sitettä myös sen toteuttamisen näkökulmasta. Tästä syystä on luontevinta avata yhteis-

soittoa käsitteenä ja sitä, kuinka yhteissoittoa tulisi alakoulun musiikinopetuksessa to-

teuttaa, samassa pääluvussa. Tämän kappaleen tuloksia esitellään mm. teoriaosassa esi-

teltyä kuviota (kuvio 1) apuna käyttäen. 

 

5.1.1 Yhteissoitto käsitteenä  

 

Tutkimukseni teoriaosuudessa painotin, että yhteissoitto alakoulun musiikinopetuksessa 

tarkoittaa ennen kaikkea luokan jokaisen oppilaan oikeutta osallistua yhteiseen tekemi-

seen omalla tärkeällä roolillaan (Lindström 2011, 175; Nikkanen 2009; Kaikkonen 

1995; Hongisto-Åberg ym. 1994). Sama ajatus nousi esille oitis myös jokaisessa haas-

tattelussa, kun kysyin mitä yhteissoitto heidän mielestään alakoulun musiikinopetukses-

sa tarkoittaa. Esimerkiksi Lasse määritteli yhteissoiton ennen kaikkea luokan yhteiseksi 

tekemiseksi. 

 

”Mä jotenki päin nään sen niin, että yhteissoitto on kaikenlaista musiikkiin liittyvää yh-
dessä tekemistä. Et on se sitten body percuss, kehorytmejä tai on se sitten nokkahuilun 
soittoa tai laatoilla soittamista tai ihan sitten bändi-instrumenteilla soittamista, niin on 
se sitten mitä tahansa, niin tota, jos tehdään yhdessä, niin mä lasken sen niinku yhteis-
soitoksi.” (Lasse) 

 
 
Eeva mainitsi yhdessä tekemisen ohella alakoulun yhteissoittoa tukevan musiikkikasva-

tuksen suuntauksen, mistä hän ammentaa ideoita yhteissoittoa toteuttaessaan. Orff-
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pedagogiikassa keskeistä onkin jokaisen oppilaan yhtäläinen oikeus yhteiseen toimin-

taan (Kaikkonen 1995, 14; Hongisto-Åberg ym. 1994). 

 
”No se minulle tarkottaa kyllä ehdottomasti tämmöstä Orff-pohjaista musisointia, missä 
on paljon mukana laattoja, sit siin on usein mukana bändisoittimia, joskus laulua riippu-
en kappaleesta, mut aika useinkin laulua. Mutta sitten, mutta ehdottomasti niin, että 
kaikki on mukana, tietenkin siis rytmisoitin osasto lisäksi. Mutta niin, että kaikki luo-
kassa olevat ovat mukana siinä. Se on yhteissoittoa.” (Eeva) 

 

Yhteisen tekemisen lisäksi Eevan, Ismon ja Heidin haastatteluissa mainittiin yhteissoi-

ton tarkoittavan hyvin paljon myös monipuolista yhdessä soittamista eri soitinryhmiä 

tasapuolisesti käyttämällä. Esimerkiksi Perkiön ja Salovaaran mukaan (2001, 113) mo-

nipuolisen soittimiston avulla on mahdollista luoda yhteissoittotilanteisiin erilaisia roo-

leja. Anttilan tutkimuksen mukaan (2006, 121) monipuolinen soittimisto ja jokaisen 

mahdollisuus kokeilla erilaisia soittimia lisää puolestaan musiikin opiskelumotivaatiota. 

Yhteissoittoympyrässä (kuvio 1) monipuolisen soittimiston tasapuolinen käyttäminen 

ilmeni pyramidin huipulla.  

 

”No siis otetaan, mitä pienempi sitä yksinkertaisempi kappale ja sitten siihen niinku jo-
kainen osallistuu jollain tavalla. Et ei niin, et aina ne samat menee rumpuihin tai sama 
soittaa pianoo tai niinku et jokainen oppilas niinku osallistuu. Se on niinku yhteistä te-
kemistä, se on niinku yhteinen juttu. - - Mun mielestä yhteissoitto on niinku eniten sel-
lasta, et - - et niinku niille eri soitinryhmille niinku löytyis jokaiselle jotain tekemistä.” 
(Heidi) 

 
”Yhteissoitto tarkoittaa sitä, että siinä yhdistetään sovituksissa melodia- ja rytmisoitti-
misto ja sinne häivytetään keskelle se bändisoitto. - - Se on nimenomaan sitä, että siellä 
on monipuolinen välineistö ja se ei ole bändimonopoli, jossa rummut, basso, sähkökita-
ra ja kosketinsoittimet on harvojen herkkua, ja sinne lykätään ehkä kongat väliin.” (Is-
mo) 

 
”Sit mä en enää sanois yhteissoittamiseks sitä, että jos siellä on niinku niin päin, että on 
kakskyt laulajaa ja semmonen viiden hengen bändi. - - Että usein luokittelen sen, niinku 
mulla on tämmönen jako, et on ne laulajat, rytmisoittajat, bändi- ja laattasoittajat, et ne 
on niinku tasapuolisia. Et sillon niinku se lauluryhmä ei korostu. Tää on minun ihanne 
niinku yhteissoitosta.” (Eeva) 

 

Vaikka soittimilla soittaminen yhdessä saikin melko ison roolin lähes kaikissa haastatte-

luissa, painotti jokainen haastateltava, ettei yhteissoitto tarkoita kuitenkaan pelkästään 

soittimilla soittamista. Erilaisten harjoitteiden avulla luokka on mahdollista ajaa sellai-

seen tilaan, että se on yksinkertaisesti valmis soittamaan yhdessä (Näreikkö 2011).  
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”Kaikkiin tunteihin kuuluu myös nämä Orffin mukaiset warming upit ja kehorytmit ja 
muut harjoitteet. Ja kuuntelu totta kai. Ja aina mikäli mahdollista myös liikettä aina jo-
honkin harjoitteeseen.” (Eeva) 
 
”Se voi tarkoittaa vaikka sitä, että on joku et lauletaan tai kehorytmitellään yhessä. - - 
Koska se on niin, musiikki on niin niinku sillee ilmaisullinen, et et niinku meillä lähtee 
just siitä niinku oman kehon ja siitä, miten sä löydät perussykkeen ja niin, tällasesta.” 
(Heidi) 

  

Yhteissoitossa teoriaa tärkeämpää onkin toiminnallisten ja onnistuneiden harjoitteiden 

avulla saadut merkitykselliset kokemukset (POPS 2004, 232; Näreikkö 2011). Lähes 

jokaisessa haastattelussa toiminnallisuus, monipuolisuus ja yhteisessä toiminnassa op-

piminen nousivat esille, kun keskusteltiin siitä, mitä yhteissoitto alakoulun musiikinope-

tuksessa tarkoittaa. Esimerkiksi Ismon mielestä kaikki perustuu ennalta opittuun, jos ha-

lutaan saada luokasta vaativaakin musiikkia soittava ryhmä.  

 
”Se on kehosoittimillakin soittamista. Yhteissoitto on mitä suuremmis määrin… elikkä 
harjotellaan kollektiivisesti taas jotain taputuksia, liikutaan niitten mukana. Se on soit-
tamista ihan samalla tavalla. Taikka rumpurinki, taikka toi rytmirinki. Elikkä noilla vä-
risoittimilla, pikku percussioilla ja lyömäsoittimilla taikka djembe-rummuilla niin se on 
kaikki yhteissoittamista ihan samalla tavalla. Ettei se oo vaan sitä, että vedetään biisilis-
taa läpitte. - - Jos sä haluut, et se onnistuu, niin kaikki perustuu siihen ennalta opittuun.” 
(Ismo) 

 

Laulaminen, soittaminen, liikkuminen ja aktiivinen musiikin kuuntelu sekä niihin liitty-

vät harjoitteet ovat siis tärkeä osa yhteissoittoa (Näreikkö 2011), kun halutaan saada 

luokasta elävää musiikkia tuottava ryhmä. Oppilas oppii parhaiten itse tekemällä ja ko-

keilemalla, kun harjoitteet ovat mahdollisimman monipuolisia (Komi 2014, 10). Moni-

puolisten harjoitteiden merkitystä korostettiin myös Anttilan tutkimuksessa (2006, 120–

121). Näitä osa-alueita painotettiin lähes jokaisessa haastattelussa. Esimerkiksi Heidi ja 

Ismo mainitsivat osa-alueet yhteissoittoon soveltuvaa tilaa pohtiessaan.  

 

”Et sit se ois niinku sellaseen tanssimiseen ja kehorytmiikkaan ja muuhun soittamiseen 
se musaluokka enimmäkseen - -. Et ku mä lasken sen laulunkin tavallaan yheks soitti-
meks ja ne kehorytmitki yheks soittimeks, et sen takii mä haluisin et se on sellanen 
niinku tilava tila.” (Heidi) 
 
”Pieni tila, liian pieni tila ängettynä soittimia täyteen ei toimi, koska sä et pääse siellä ir-
ti niistä soittimista ja liikkumaan. Taikka jos sulla on sitten 30 metrin päässä joku toinen 
luokka, mihkä meette liikkuun ja vemputtamaan, niin se ei oo sama asia, kun ollaan 
niitten soittimien luona läsnä. Sitä paitsi niitä voi käyttää niitä soittimia myös siinä lii-
keharjotteessa apuna. Et sit kannattaa huomioida, että - - se luokkayhteissoittaminen ei 
oo mikään minkään luokan kokosen bändin bänditilan tekemistä, vaan se on musiikki-
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luokka, jossa on tilaa tehdä niitä juttuja. Ihan oikeesti päästä liikkumaan - -. Suunnata 
laulamista, suunnata harjotteita, välillä kokonaan tehdä iso tila.” (Ismo) 
 

Ismon mainitessa, ettei luokkayhteissoittaminen ole vain luokan kokoisen bändin har-

joittelemista, tarkoitti hän sillä lisäksi sitä, ettei yhteissoitossa ole tavoitteena opettaa 

oppilaita soittamaan mekaanisesti taitavasti. Oppilaiden tulisi ennen kaikkea ymmärtää 

yhteissoiton avulla musiikin tulkinnallinen puoli ja se kuinka itse omalla osuudellaan 

voi vaikuttaa siihen, miltä kappale kuulostaa. Tulkinnallista puolta on kuitenkin vaikea 

ymmärtää, jos yhteissoittohetket ovat pakonomaisia. 

 
”Tulee tää tulkintapuoli, että musiikki onkin niinku meidän käsissä tavallaan. Me voi-
daan niinku päättää, miltä se kuulostaa eikä tää oo niinku kiveen hakattua. - - Yhteis-
soitto pois semmosesta ajattelusta, että ’me soitetaan tänään nyt kanoottilaulu’, ja sitä 
kanoottilaulua hinkataan niin kauan, että se kanootti on melkein puhki. Kun sitä ennen 
ja jälkeen ja kanoottilaulun välissä voi olla semmosia musiikillisia elementtejä, mitkä 
tähtää siihen hyvään lopputulokseen. Niillä ei oo mitään, edes airon vertaa tekemistä 
sen kanoottilaulun kans. Ja se on se juttu, mikä, mikä tavallaan kantaa sen yhteissoiton 
mukana koko ajan. Ja siitä syntyy ne tulokset. Ei siitä, et kaikki osaa soittaa niinku ope-
tettu koira niitä kuvioitaan. Se ei svengaa, se svengi tulee sieltä sivusta. Ei varkain, vaan 
se tulee järjestelmällisen työn tuloksena, mitä se opettaja salakavalasti tekee lasten pään 
menoks.” (Ismo) 

 

Järjestelmällinen ja pitkäaikainen työ nousikin lähes jokaisen haastateltavan kohdalla 

esille heidän pohtiessaan yhteissoittoa käsitteenä. Järjestelmälliselle ja pitkäaikaiselle 

työlle antaa perusteita myös esimerkiksi Orff-pedagogiikka. Orff-prosessissa lähdetään 

liikkeelle rytmin kokemisesta liikkeen avulla edeten tilan hahmottamiseen, äänen ja 

muodon löytymiseen sekä sitä kautta vähitellen soittamiseen (Kaikkonen 1995, 14; 

Hongisto-Åberg 1994). Vain järjestelmällisen ja pitkäaikaisen työn avulla yhteissoitto 

voi kulminoitua siihen, että tavallisen peruskoulun heterogeeninenkin luokka voi soittaa 

rytmisestikin vaativaa musiikkia yhdessä. 

 
”Mut sit se vaatii semmost organisoitumista ja niinku sitä jo monen vuoden niinku jut-
tuu, että sit jo sieltä pienenä alotetaan ne tietyt perusteet, jossa on jo niit soittimii, mitä 
voi vaan sitten isompana ’no ota sä toi soitin’, et ku tietää, et toi lapsi pystyy ne pari 
kolme sointuu ottaan. Niin sit se voi mennä vaikka kitaraan tai johonkin.” (Heidi)  
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5.1.2 Yhteissoiton toteuttaminen 

 

Kysyessäni keinoja siihen, kuinka yhteissoittoa tulisi lähteä alakoulun musiikin-

opetuksessa toteuttamaan, yli puolet haastateltavista painottivat, että yhteissoittoa to-

teuttaessa olisi tärkeää ottaa ikäluokka ja sen herkkyyskaudet huomioon. Kun opettaja 

tiedostaa, mitä oppilaille voi milläkin luokalla opettaa, tulee väärinarvioituja tehtäviä 

annettua paljon vähemmän. 

  
”Kysymys on siitä, että ne herkkyyskaudet pitäis ymmärtää, mitä yhteissoittoon liittyy. 
- - Jos sä oot antanu liian hankalan kuvion, mitä harvoin tapahtuu, jos sä oot kattonu sitä 
ikäjakaumaa, luokkatasoo ja materiaalia, mitä sinne on ehdotettu muutamissa kirjoissa, 
ni sä et voi erehtyä, koska sillon se taitotaso on saavutettavissa.” (Ismo) 

 
 
Yhteissoittoa tulisi jokaisen haastateltavan mielestä toteuttaa alkuluokilta lähtien. Lähes 

kaikki olivat kuitenkin sitä mieltä, että alkuluokkien yhteissoiton tulisi olla enemmän 

tanssia, liikettä, laulua, improvisointia ja soitto ikään kuin mausteina ripoteltu tekemisen 

väleihin. Oleellista kuitenkin oli kaikkien haastateltavien mielestä, että alkuluokkienkin 

musiikinopetus olisi laadukasta ja toiminnallista. 

 
”Mä kyl teen tosi paljon semmost niinku tanssi, liike, kehorytmijuttuu niiden pientenki 
kaa. Ja aika vähän meil on mitään soittimii, et jotain rytmisoittimii saatta olla ja jotain 
kanteleen alkeita ehkä kakkosella. Se vähän riippuu ryhmästä. Mutta tota sitten mä oon 
myös niinku sanonu sitä, että et se on tosi tärkeetä, et myös pienet saa sellast kunnollista 
musiikinopetusta. - - Mut et kyl se mun mielest lähtee semmosest musiikin ilon tuotta-
misesta enemmän siel pienillä.” (Heidi) 
 
”Ykkösellä se lähtee sit semmosesta yhteissoitto vähän niinku mausteina johonkin lau-
luun, koska mä pidän muutenkin alakoulussa, et se laulu on se kaiken perusta. Et 
enemmän sitä laulustoa, et uskaltaa lähteä sen kautta siihen ja sinne sitten niinku ykkös-
kakkosilla niin lähtee laittaan jotain pieniä tauoille tai värittämään sitä soittoa - -.” (He-
lena) 
 
 

Ismo oli haastateltavista ainut, joka aloittaisi monipuolisen soittamisen jo heti alku-

luokilta lähtien. Hän painotti kuitenkin roolittamisen merkitystä onnistumisen kannalta. 

 
”Kääpiö-osasto, ykkös-kakkonen ilman rumpusettiä akustisilla soittimilla mahdolli-
simman paljon ja laattasoittimien kirjo. Bongot, djembet mukana kyllä. Pienet värisoit-
timet. Täytyy muistaa, että ykkös-kakkoset pystyy soittamaan rytmisestikin täysin neljä 
neljäsosa kappaletta, pitämään ne koossa. Pystyy soittamaan viis neljäsosaakin, se ei oo 
siitä kiinni. Mutta siellä se roolittaminen astuukin vielä isompaan rooliin, et saa pysy-
mään sen kasassa. Tää on aivan varma juttu.” (Ismo) 
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Lähtiessä toteuttamaan yhteissoittoa tuli jokaisen haastateltavan mielestä lähteä ikä-

tasoon soveltamisen lisäksi ehdottomasti liikkeelle hyvästä ryhmähengestä, perussyk-

keen löytämisestä sekä rytmiikasta. Tällaista liikkeellelähtöä painottaa myös Orff-

pedagogiikka, jolloin sen merkitys yhteissoittoa tukevana musiikkikasvatuksen suunta-

uksena korostuu (Kaikkonen 1995, 14; Hongisto-Åberg ym. 1994). 

 
”Se lähtee siinä kohassa, ku mä saan uuden ryhmän haltuuni, se lähtee ensimmäisistä 
kehorytmiharjoituksista. Se lähtee yksinkertasista sykkeen, sykeharjoituksista, kuunte-
lemisesta, pikkuhiljaa soittimiin tutustumisesta. - - Joka ikisen ryhmän kanssa on lähet-
tävä se sama reitti. - - Eli mä perustelen sitä sillä, että kehorytmit harjotuttaa sitä koor-
dinaatistoo tämmösiä koordinaatis… liikkeitä, joita ehdottomasti tarvitaan sitten vaikka 
niissä tulevissa soittotehtävissä.” (Eeva) 
 
”No bodypercussit, et mä käytän koko ajan enenevässä määrin niinku rytmiikkaa. Ihan 
taputusta, kehorytmiikkaa, mitä on, et mun mielestä se toimii. - - Rytmiikasta lähtee. - - 
Et kaikenhan pitäis lähtee siitä, et se perussyke pysyy, et se on se.” (Helena) 
 
”Mut et hyvä pohja pitää olla, että se niinku lähtee. Ja se ryhmähenki.” (Heidi) 

 

Yhteissoitolle pohjaa antavilla, jokaisen oppilaan musiikillisia taitoja hiovilla harjoitteil-

la sekä hyvää yhteishenkeä hiovilla harjoitteilla oli merkitystä muutaman haastateltavan 

mielestä myös siihen, että jokainen oppilas uskaltaisi olla omien taitojensa kanssa mu-

kana yhteisessä tekemisessä. Myös Perkiö & Salovaara mainitsivat (2001, 27) esimer-

kiksi musiikkiliikunnalla olevan huomattavan paljon vaikutusta siihen, että luokan 

arimmatkin oppilaat lähtisivät yhteiseen tekemiseen mukaan. 

 

”Siihen pitää tehä muutamia tunteja niinku siihen, perus, et ne siin ryhmäs niinku uskal-
tautuu, rohkastuu. - - me monesti lähetään just piiris tekeen jotain rytmittelyä tai ääniä 
tai naksutuksia tai jotain sellast niinku, et tehään semmosii vähän ilmaisullisempia har-
jotuksia niinku niit ekoi tuntei. Et ennen, ku ees lähetään mihinkään soittimiin.” (Heidi) 

 

Lähes jokaisen haastateltavan mielestä tärkeää oli myös se, että soittamiselle pohjaa an-

tavia harjoitteita olisi tehty monipuolisesti ennen kappaleiden soittamiseen siirtymistä. 

Suurin virhe yhteissoiton toteuttamisessa tapahtuu erityisesti Ismon mielestä juuri sil-

loin, kun esimerkiksi jotain yhdessä soitettavan kappaleen kannalta oleellista rytmiä ei 

ole opeteltu etukäteen. Tällöin Ismonkin ajatuksen taustalla on toistoon perustuvan har-

joittelun avulla saavutettavat tulokset, jota tutkimukseni teoriaosassa painotettiin (POPS 

2004, 232; Perkiö & Salovaara 2001; Hongisto-Åberg ym. 1994; Dewey 1963). 
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”Koska suurin virhe on se, että yritetään iskee sinne yksinkertaseltaki kuulostava sha-
manistinen rytmi, joka ei ookaan helppo, vaan se olis pitäny sitä ennen tehdä jo. Ajaa 
sitä sisään salakavalasti harjotteilla taikka ihan suoraan djembe-rummun kanssa, et ”nyt 
soitetaan tämän kappaleen nämä kolme rytmiä kaikki”.” (Ismo) 

 

Kun harjoitusminuutteja ja ryhmähenkeä hiovia harjoitteita on riittävästi takana, onnis-

tuu myös soittimille jako helpommin niin, että jokaiselle oppilaalle tulisi omaa tasoaan 

vastaava tehtävä. Jotta opettaja pystyy jakamaan oppilaat soittimille siten, että jokaiselle 

tulisi omaa tasoaan vastaava tehtävä, vaatii se opettajalta siis hyvää oppilaantuntemusta. 

Kososen mielestä (2009, 167) hyvä oppilaantuntemus sekä taito jakaa tehtävät jokaisen 

tasoa vastaaviksi osoittavat vain opettajan ammattitaitoisuutta.  

 
”- - Niin taas harjoitteiden kautta voidaan ajaa ne rytmit sisään koko luokalla, josta ne 
roolitetaan niin, että ne parhaimmin tietyille soittimille istuvat ydinsoittimet tulee mak-
simoitua, jollon ei oo mikään ongelma jakaa sen jälkeen melodiasoittimille, ksylofoneil-
le.” (Ismo) 

 

Lisäksi muutama haastateltava mainitsi yhteissoiton toteutuksessa oleellisena osana sen, 

että jos halutaan koko luokan kanssa soittaa rytmisestikin vaativaa musiikkia, pitää soit-

timet jakaa niin, että ne oppilaat, joilla on eniten taitoa pitää kappale kasassa jakautuvat 

ydinsoittimille. Tämän jälkeen muu luokka on helppo jakaa eri soittimille siten, että jo-

kaiselle tulee kuitenkin kokonaisuuden kannalta oma tärkeä rooli.  

 

”- - Niin taas harjoitteiden kautta voidaan ajaa ne rytmit sisään koko luokalla, josta ne 
roolitetaan niin, että ne parhaimmin tietyille soittimille istuvat ydinsoittimet tulee mak-
simoitua, jollon ei oo mikään ongelma jakaa sen jälkeen melodiasoittimille, ksylofoneil-
le. Se on se, millä sen homman saa… Sanotaan suoraan, että kun mennään vaativam-
paan rytmimusiikkiin, niin basistien määrä vähenee niinku pyramidin kärki. Sama kos-
kee rumpusettiä. Mutta ennen, kun ollaan siellä pyramidin kärjessä niin siinä on ole-
massa vaikka kuinka paljon biisivaihtoehtoja. Mut jos me halutaan, et me soitetaan vaa-
tivaa musiikkia, niin sillon sen pyramidin kärjessä on ne, jotka on valmiita tekeen töitä 
ja niillä on talenttia. Mutta siltikään ne ei oo niitä ainoita, jotka voi olla siinä pianossa 
taikka rumpusetissa, mutta ne vaihtoehdot vähenee, mitä tota tiukempaan musaan men-
nään.” (Ismo) 

 

Jos yhteissoitolle pohjaa antavia harjoitteita ei kuitenkaan ole toteutettu riittävästi, ryt-

mejä ja muita oleellisia asioita ei ole opeteltu etukäteen ja harjoitusminuutteja ei yksin-

kertaisesti ole riittävästi taustalla, saattaa se heijastua varsinkin Ismon mielestä oppilaan 

jaksamiseen. 
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”Mutta, jos siellä ei oo tarpeeks harjoitusminuutteja taikka tunteja takana, en viitsi sa-
noo mitä soittimia edes, jollei niitä vaan oo riittävästi takana, niin se laps joutuu sem-
moseen tilanteeseen, et se ei jaksa soittaa sitä yksinkertaisesti.” (Ismo) 

 

Lähes jokaisen haastateltavan kohdalla pitkäjänteinen työ, toistoon perustuvat harjoit-

teet sekä toiston avulla saavutettavat tulokset nousivatkin selkeimmin esille myös yh-

teissoiton toteuttamista ajatellessa. Neljä haastateltavista mainitsikin, että kun tavoittee-

na on se, että saadaan koko luokka soittamaan yhtäaikaisesti niin, että jokaisella oppi-

laalla on oma tärkeä roolinsa, on se pitkäjänteisen ja hyvin suunnitellun musiikinope-

tuksen ja yhteissoiton työn tulos.  

 

”Tähän metodiin ei oo oikotietä minkään ryhmän kanssa. - - Eli se niinku etenee hyvin 
järjestelmällisesti, et se ei oo todellakaan sattumaa, et miks mä juuri tämän kehorytmin 
nyt otankin tällä viikolla jo, kun mä tiedän, että kahen viikon päästä tullaan siihen kap-
paleeseen.” (Eeva) 
 

Helenakin ymmärsi sujuvan yhteissoiton syntyvän pitkän työn tuloksena, mutta mainitsi 

myös, ettei aina jaksa vastaanottaa sitä melua, mitä yhteissoittaminen tuo mukanaan.  

 

”Mut jos ajatellaan koko luokan, et koko luokka soittaa, niin se on pitkä työ. Mä en aina-
kaan jaksa, oikeesti mä en jaksa sitä mölysaastetta. Et se on syy minkä takia yks, yks et 
mä en jaksa olla pelkästään musamaikkana.” (Helena) 

 

Lasse puolestaan ei kokenut toimivansa mitenkään erityisen järjestelmällisesti toteutta-

essaan yhteissoittoa alakoulun musiikinopetuksessa. 

 
”Et tota jotenki ehkä ajatus, ajatus on mulla se, että, et mä en tiedä onko se, mitä mä 
välttämättä teen, niin siis noin niinku tunti- tai viikkokohtasesti hirveen suunnitelmallis-
ta. Mut ehkä oleellinen juttu on kuitenkin se, että kun opitaan joku taito, niin sit sitä py-
ritään soveltamaan ja tekemään yhdessä erilaisia juttuja niitten kans. Et nyt sitten, kun 
ne kyllästy tohon viikon rytmiin ja riimiin, niin ollaan sitten tehty taas jotain niinku 
rytmikoneita sekä bodypercalla tai piirissä bodypercalla - -.” (Lasse) 

 

Opettajalla ja opettajan ominaisuuksilla ymmärrettiinkin olevan valtavan suuri merkitys 

siihen, kuinka paljon ja millaista yhteissoittoa alakoulun musiikinopetuksessa toteute-

taan. Jokaisessa haastattelussa opettajalla painotettiin olevan merkittävä rooli, jotta yh-

teissoittotuokiot olisivat mahdollisimman mielekkäitä jokaiselle oppilaalle. Kaikkien 

haastateltavien mielestä opettajalla tulisi olla ennen kaikkea hyvä oppilastuntemus, jotta 

päästäisiin siihen lopputulokseen, että koko luokka pystyisi soittamaan musiikkia yh-



 53 

dessä. Hyvää oppilaantuntemusta puoltaa myös esimerkiksi Kaikkosen (2009, 75) ajatus 

siitä, että jokaisen oppilaan kohdalla olisi löydettävä se jokaisen oppilaan paras tapa op-

pia. 

 
”Tässä tarvii olla aika hyvä oppilastuntemus. Eli tavote on se, että vuorotellen jokainen 
sais myös vähän haastetta. Ja nimenomaan mulla on aina tavote se, että kaikki niinku 
soittaa vähän kaikkea, että kukaan ei jää siihen triangeli-tasolle tai johonkin helppoon 
eli yritän aina haastaa. Ja sen takia mun täytyy tuntee hyvin se ryhmä ketä opetan, et mä 
tiedän, et mihin se kykenee.” (Eeva) 
 
”Niin se vaatii vaan sit, et sit vähän haistelee sen, että mitä nyt sitten kukin olisi kuiten-
kin sitten kiinnostunut tekemään. - - jos miettii normiluokkaa niin sit se on huomatta-
vasti haastavampaa se, että miten roolittaa, miten löytää niille kriittisille paikoille sitten 
semmonen tyyppi, joka sen saa sitten pidettyä kasassa - -.” (Lasse) 

 

Eriyttämisen ja roolittamisen taito nostettiin esille lähes jokaisessa haastattelussa, mitä 

myös Nikkanen painotti (2009, 61), ja mikä mahdollistuu ainoastaan silloin, kun opetta-

ja tuntee luokan jokaisen oppilaan. Opettajan tuli monien haastateltavien mielestä kyetä 

eriyttämään ja roolittamaan sekä alas- että ylöspäin niin, että jokaisen oppilaan osallis-

tuminen olisi mahdollista, ja että jokainen oppilas pystyisi kehittymään edelleen. Ilman 

saavutettavissa olevia haasteita ei Kososenkaan (2009, 167) mielestä pysty kehittymään. 

 
”Eli on äärimmäisen tärkeetä se, että ne soittostemmat on niinku sen verran helppoja ja 
semmosia, et niinku oppilaat siihen kykenee, mutta… niinku eriyttäminen tavallaan. 
Mut sit toisaalta myöski sitä yläpäätä pitää myös eriyttää, et sitten siellä on taitavia - -, 
niinku niille ei taas riitä, et ne soittaa aina sitä samaa stemmaa tai kahta ääntä laatoilla 
tai jotain yksinkertasta. Et sitten myös niinku siellä päässä sitten täytyy osata oikeella 
tavalla antaa sitä haastetta.” (Eeva) 
 
”No kyllähän se vaatii varmaan sitte loppupelissä, jos et kaikki tekevät jotain niin, niin 
tota kyl siinä sit tulee roolituksia, roolituksia väkisinkin.” (Lasse) 
 
”Siihen kuuluu myös se roolittaminen eri soittimilla. Sen jälkeen aletaan kierrättään nii-
tä soittimia, että bassosta rumpusetin kautta ksylofonin kautta tamburiinille, voi olla 
lapsen polku. Ja sillon sä saatki jo ihan erilaisen näkökulman siihen koko yhteissoitto-
politiikkaan.” (Ismo) 

 

Kun oppilaan polku on Ismon kertoman mukainen, lisää se monipuolisten soitinkokeilu-

jen myötä myös musiikin opiskelumotivaatiota, kuten Anttilan tutkimuksesta selvisi 

(Anttila 2006, 121). Lisäksi lähes jokaisessa haastattelussa opettajalla painotettiin ole-

van eräänlainen kapellimestarin rooli pitäessään kaikkia lankoja käsissään. Opettajan 
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kyky ohjata yhteissoittoa ilmenee mm. silloin, kun opettaja tietää, milloin ja miten oppi-

laita tulee tukea (Murphy 1999, 259).  

 
”Siinä vaaditaan tietysti sitä opettajaa, et se pitää sen sykkeen koko ajan ja siinä sit 
vaikka, et maikalla on se omassa kehossaan se syke, mitä se tekee ja vähän heiluu siellä. 
Kyllähän siihen tarvitaan sit sitä, et aikuinen pystyy liidaamaan ja ohjaamaan sitä.” (He-
lena) 

 

Opettajan tulisi myös luoda luokkaan joka kerta sellainen tunnelma, jotta yhteissoitto 

ylipäänsä onnistuisi ja opettaa alusta alkaen oppilaille se, miksi musiikintunnille tullaan.  

 

”Sun pitää luoda se viritys sinne joka kerta. Et ne ei oo ammattimuusikoita, jotka tulee 
sinne niinku, et ne tietää minkä takia tänne tullaan. Lapsille pitää opettaa se alusta pitä-
en todella drivellä, että miksi tänne tullaan. Sen jälkeen sitä pitää pitää yllä. Et jollet sä 
pidä yllä sitä, niin sä menetät siinä koko ajan jotakin. Ja se ylläpito on juuri sitä kaikkee 
muuta, mitä itse yhteissoiton harjoittamista taikka musiikintunnin elämistä. Mut se on 
se, kaikki muu tapahtuu just sillä siunaamalla, ku sä astut sinne luokkaan. Sä luot sen 
tunnelman sinne ja sun pitää tehdä sillä nanosekunnilla se suunnitelma, minkä sä vedät 
nyt ensimmäiseks kommentiks ja mihkä sä siirrät sitä ajatusta koko ajan, jotta sä saat 
sen fokuksen sit siihen itse juttuun.” (Ismo) 

 

Lisäksi opettajan usko oppilaisiin ja siihen, että luokka pystyisi soittamaan yhdessä, 

nousi esiin muutamassa haastattelussa. Esimerkiksi Lassen mielestä opettajan pitää pyr-

kiä löytämään jokaisesta luokasta se juju, millä koko luokan saa syttymään yhteissoit-

toon.  

 
”Kyl siinä jotenki niinku sen kuitenki usko siihen, että sen niinku opettajan henkilökoh-
taiset ominaisuudet vaikuttaa hirveesti siihen. Että, et tavallaan, että ootsä, pystytsä nä-
kemään siinä porukassa sen jujun, millä ne saa.” (Lasse) 
 

Opettajalla pitää myös muutaman haastateltavan mielestä sietää soittamisesta koituvaa 

meteliä ja kaaosmaista tunnetta varsinkin silloin, kun oppilaat harjoittelevat omaa osuut-

taan itsenäisesti. Itsenäiset harjoitukset ovat kuitenkin oleellinen ja tärkeä osa yhteissoit-

toa, sillä silloin opettajalla on mahdollisuus ohjata yksilöllisesti, vaikka päämäärää oh-

jaa kuitenkin ryhmän yhteiset tavoitteet (Saloviita 2006, 9). 

 
”Mitä se eniten vaatii, on kaaoksensietokyky. - - Et se vaatii sen hetken, kun ne oppilaat 
saa sen oman tehtävän, kun ne harjottelee sitä ei vielä yhdessä, vaan niinku omaa tehtä-
vää, niin se on aivan kauhee, varsinkin meidän huonosti akustoidussa musiikkiluokassa. 
Se on ihan kauhee ja moni luovuttaa siinä vaiheessa. - - Se vaatii sen pienen epämuka-
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vuuden siedon, että tätä tekee, koska sitten, kun sen vaan kestää sen pienen hetken, niin 
sit se lopputulos on aina niin mahtava.” (Eeva) 

 

Mikäli yhteissoiton toteutus on kuitenkin edennyt järjestelmällisesti ja pienin askelin al-

kuluokilta asti ja opettaja on toiminut jokaista oppilasta palvelevalla tavalla, voi loppu-

tulos olla jopa sellainen, että luokka kykenee käynnistämään soittamisen ilman opetta-

jan läsnäoloa. Tämä vaatii kuitenkin taustalle sen, että luokasta on hioutunut yhteissoi-

ton avulla niin yhteen hiileen puhaltava ryhmä, että se kykenee tekemään yhteisen pää-

töksen soiton aloittamisesta. Jos tällaiseen lopputulokseen pääsee, on yhteissoiton aja-

tuksen ytimeen päässyt käsiksi. 

 
”Sen parempaa tämmöstä hitsaavaa metodia ei tavallaan oo, kun että se porukka yhdessä 
sanattomasti tekee päätöksen, ettei ”hei me halutaan olla vielä parempia”. - - Jonain päi-
vänä opettajalla soi puhelin musiikinluokassa, leikisti, ja hän lähtee puhumaan puheli-
meen ja jättää lapset keskenään. Kun hän tulee takaisin, niin siellä soikin musiikki. Ne on 
pistäny sen itse käyntiin. Jos oppilaita on 25, niin se vaatii jo semmosen yhteis niinku 
seurannan ja päätöksen, ja tota semmosen toisten huomioon ottamisen, et sen kovempaa 
tavotetta ei voi pistää.”(Ismo) 

 

5.2 Yhteissoiton tärkeys alakoulun musiikinopetuksessa 
 
Hyvin ja monipuolisesti toteutettu yhteissoitto voi koskettaa jopa kaikkia lapsen kehi-

tyksen osa-alueita. Jokaisen haastateltavan kohdalla vahvimmin esille nousi yhteissoiton 

merkitys yksilön kehitykselle, mutta kysyessäni, millä tavoin yhteissoitto voisi tukea 

koko luokkaa tai jopa koko koulua, sain lähes kaikilta haastateltaviltani ajatuksia myös 

niihin kysymyksiin. Jäsennän tämän kappaleen tuloksia teoriaosassa esittelemäni kuvion 

2 pohjalta, jonka olen soveltanut Hongisto-Åbergin ym. (1994,84) aiemmin esittelemäs-

tä kuviosta. 

 

5.2.1 Yksilön kannalta  

 

Yhteissoitto ja sosiaalinen kehitys 

Yhteissoiton vaikutus sosiaalisen kehityksen osa-alueeseen nousi jokaisesta haastatte-

lusta vahvimmin esille. Jokainen haastateltavista mainitsi yhteissoiton kehittävän ja 

vahvistavan erityisesti jokaisen oppilaan itsetuntoa ja itse luottamusta. Esimerkiksi He-

lena mainitsi yhteissoiton kehittävän ja vahvistavan itsetuntoa nimenomaan onnistumis-
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ten sekä oman osaamisen oivaltamisen myötä. Oman osaamisen oivaltamisen merkitys-

tä itsetunnon kohottajana painotettiin myös Karlsenin tutkimuksessa (2012, 137). 

 
”Varmaan just niinku mä sanoin, et keskittyy siihen omaan toimintaan ja pienestä lähtee 
’mä osaan’. - - ei sun tartte osata niitä sointuja tai muuta rytmikomppia, mut jokainen 
pystyy siihen perussykkeeseen. - - ja sä oot yhtenä osana siinä. Et kyl mä nään, et itse-
tuntoakin sä pystyt kasvattaan sillä, et ’hei mä olen mukana täs, mä osaan’.”(Helena) 

 

Myös Ismo mainitsi yhteissoiton kohottavan ja vahvistavan varsinkin sellaisen oppilaan 

itsetuntoa, jonka taitoja ja kykyjä ei ole vielä huomattu. 

 

”Tota yhteissoitto antaa yllättävän paljon, ku se ei korreloi välttämättä sen kaiken 
osaamisen kans lukuaineissa, ei välttämättä, ja sieltä tulee semmosia roolituksia, että se 
nostaa itsetuntoo semmosella lapsella, joka ei välttämättä… kukaan ei oo huomannu sen 
talenttia.” (Ismo) 

 

Jokainen haastateltavista mainitsi myös yhteissoiton positiivisen vaikutuksen siihen, että 

opitaan toimimaan yhdessä muiden kanssa. Samaa ajatusta tukee myös esimerkiksi tä-

män hetkinen opetussuunnitelma (POPS 2004, 232). Esimerkiksi Eeva mainitsi, että yh-

teissoitossa on pakko huomioida muita, jolloin jokaisen oppilaan kyky sosiaaliseen vuo-

rovaikutukseen kasvaa ja kehittyy. Lisäksi Eeva mainitsi yhteissoitolla olevan vaikutus-

ta myös hyvän yhteishengen syntyyn. Toisten huomioimista sekä yhteenkuuluvuuden 

tunnetta voitiin kehittää yhteissoiton ja yhdessä tekemisen avulla myös Karlsenin tutki-

muksen mukaan (2012, 138–139; Sipola 2012). 

 

”Eli kun siinä on pakko huomioida toiset, pakko kuunnella toisia, niin yhteishenki on 
yleensä siis aina musiikkiluokilla hyvä ja luokissa, joissa yleensä soitetaan sitten paljon, 
ku se opettaa semmoseen toisen huomioimiseen jo sinällään.” (Eeva) 

 

Lassen mainitsi yhteissoiton vaikuttavan positiivisesti myös koko yhteiskuntaan, sillä 

hänen mielestään yhteiskunta korostaa tällä hetkellä liikaa yksilöä ja individualistista 

ajattelua. Myös Sipolan tutkimuksen (2012) mukaan yhteissoiton ja sille pohjaa antavi-

en harjoitteiden avulla on mahdollista luoda sellaisia käyttäytymismalleja, joista on hyö-

tyä tulevaisuuttakin ajatellen. Toisten huomioimista ja kuuntelemista tarvitaan ihan ta-

vallisessakin arjessa. (Sipola 2012, 57.) 
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”Yhteissoitossa tulee ehkä sitten se vielä niinku, jos nyt miettii niin muiden huomioimi-
sen ja yhdessä tekemisen aspektia ja kyl jotenki se, että tietysti nykypäivänä ku tota tää 
individualismi ja minä minä -ajattelu on tota niinku kunniassaan  - - ja tuntuu, että ta-
vallaan yhteiskunta on muuttumassa kovemmaksi, niin tota kyl se on nyt ainakin yks 
keino siihen, että niinku tehdään asioita yhdessä. Et joutuu huomioimaan toisia - -.” 
(Lasse) 

 

Lisäksi muutaman haastateltavan mielestä tavallisesta peruskoulusta ei löydy oikeastaan 

parempaa tapaa korostaa yhdessä tekemisen merkitystä kuin mitä yhteissoitto on. Sen 

avulla oppilaan on helpompaa oppia olemaan toisten kanssa, huomioimaan muita sekä 

sopimaan yhteisistä asioista. 

 
”Niin kyl mä siinä mielessä oon niinku vähän old school -tyyppiä ehkä, et tota olis se, 
että oppii olemaan toisten kanssa ja huomioimaan muita, niin kylhän nyt, en mä tiedä 
hirveen montaa parempaa niinku pedagogista tapaa siihen, ku yhteissoitto kuitenkaan 
sitten.”  (Lasse) 

  

Yhteissoitto ja fyysinen kehitys 

Muutamassa haastattelussa yhteissoiton mainittiin kehittävän yksilöä myös fyysisesti. 

Usein fyysinen kehitys yhdistettiin nimenomaan yhteissoittoa palveleviin harjoitteisiin 

ja leikkeihin eikä itse yhdessä soittamiseen monipuolisella soittimistolla. Perkiö ja Sa-

lovaarakin (2001, 7) painottavat, että esimerkiksi kehorytmien avulla oppilas oppii 

hahmottamaan omaa kehoaan, ylittämään kehonsa keskiviivaa sekä hahmottamaan ke-

honsa koordinaatistoa. 

 

”Eli mä perustelen sitä sillä, että kehorytmit harjotuttaa sitä koordinaatistoo. Tämmösiä 
koordinaatis… liikkeitä, joita ehdottomasti tarvitaan sitten vaikka niissä soittotehtävis-
sä.” (Eeva) 

 

Heidi mainitsi rentoutumisen musiikin tekemiseen heittäytymisen näkökulmasta. Täl-

löin, kun heittäydytään musiikin vietäväksi, voidaan rentoutua muista ajatuksista het-

keksi, ja rentoutumaan oppiminen onkin osa fyysistä kehitystä. Myös Lindströmin tut-

kimuksessa (2011, 96) musiikintuntien ja siellä toteutetun yhteissoiton nähtiin rentout-

tavan mieltä. 

 
”Tai että tavallaan rentoudutaan tekemään niit harjotteita, et pois sielt niinku kaikki lu-
kot ja tällaset niinku ennakkoasenteet.” (Heidi) 
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Yhteissoitto ja tunne-elämän kehittyminen 

Jokaisen yksilön tunne-elämänkin kehittyminen yhdistettiin yhteissoittoon ja siihen, 

miksi yhteissoitto on tärkeää alakoulun musiikinopetuksessa. Yhteissoiton vaikutus tun-

ne-elämään ilmeni erityisesti onnistumisen kokemusten myötä. 

 
”Ja elämyksellisyys eli musiikinesittämisestä ja soittamisesta voi saada ihan valtavia 
niinku onnistumisen kokemuksia ja mahtavia tunteita ja muuta.” (Eeva) 

 

Toisaalta vaikutus tunne-elämän kehittymiseen ilmeni myös epäonnistumisen kautta. 

Yhteissoitossa olisi tärkeää ymmärtää, ettei esimerkiksi kappale kaadu, jos joku epäon-

nistuu omassa roolissaan. Kun opitaan hyväksymään myös omia ja toisten epäonnistu-

misia kasvattaa se samalla esimerkiksi oppilaan empatiakykyä ja sosiaalisia taitoja 

(Lindström 2011, 191). Epäonnistumisten hyväksymiseen tarvitaan kuitenkin esimer-

kiksi Heidin mukaan hyvin paljon opettajan tukea. 

 
”Sitte joku tämmönen, että jos joku tekee jonkun virheen, no se ei nyt haittaa yhtään mi-
tään. Se biisi ei katkee siihen, se esitys ei mee niinku pieleen sen takia. Et aina voidaan 
ottaa uudestaan ja treenata ja niinku sellasta. - - Ja mul on ainakin sellanen, et niinku 
sääntö, että ykskään ei niinku dissaa tai halveeraa toisen tekemistä.” (Heidi) 

 

Epäonnistuminen ja erehtyminen saa kuitenkin esimerkiksi Ismon mielestä jokaisessa 

oppilaassa aikaan tahdonvoimaa harjoitella omaa osuuttaan vielä enemmän, jolloin 

opettajan tuleekin Ismon mielestä luoda ajoittain tällaisia tilanteita, missä onnistuu ja 

erehtyy. Epäonnistumisten hyväksyminen ja käsitteleminen kehittää siis omalta osaltaan 

jokaisen oppilaan tunne-elämää. 

 
”Siinä pitää olla ovela, siinä pitää olla koko ajan, luoda semmosia tilanteita, missä laps 
ja lapset onnistuu ja erehtyy. Et ne myös erehtyy, et ’ups, ei se mennytkään näin’, niin 
siihen opettaja sanoo ’nii’in, mutta sä voit harjotella’.” (Ismo) 
 

Yhteissoitto ja älyllinen kehitys 

Yhteissoiton vaikutus älylliseen kehitykseen nostettiin lähes jokaisessa haastattelussa 

jollain tasolla esille. Pääasiassa musiikillisten käsitteiden omaksuminen ja hallinta opit-

tiin haastateltavien mielestä yhdessä toimimisen ja tekemisen avulla.  

 
”Ei kukaan joudu katsomaan sivusta, ku toiset tekee. Kaikki saa olla mukana. Kaikki 
pääsee olemaan osana sitä lopputulosta tavalla tai toisella, pienelläkin roolilla. Kaikki 
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oppii uutta. Kaikki oppii ne musiikkijutut, mitä mun mielestä kuuluukin  oppia sen te-
kemisen kautta mikä on siinä se yks tärkee pointti.” (Eeva) 

 

Älyllistä kehittymistä tapahtuu myös erilaisten yhteissoitolle pohjaa antavien harjoittei-

den myötä. Niiden avulla musiikillisia käsitteitä voi omaksua, mikäli harjoitteita teh-

dään edelleen suoraan toiminnassa. Myös Perkiön ja Salovaaran mukaan (2001, 27) 

esimerkiksi musiikilliset peruskäsitteet tulevat näkyviksi ja konkreettisiksi, kun ne teh-

dään toiminnallisesti, erilaisia työtapoja käyttäen. 

 

”Ja yhteissoitto vielä on semmonen, että sen voi yhdistää moneen muuhun. Sen voi yh-
distää lauluun, sen voi yhdistää tämmöseen teatteri-ilmasuun, sen voi yhdistää tämmö-
seen soundituottamiseen ja niitä voi viljellä siellä musiikintunnin aikana. Elikkä luo-
daan semmosia soundimaailmoja ennen, ku aletaan mitään biisiä soittaan, et ne tajuaa, 
että ’uuups, dynamiikalla todella on merkitystä’ taikka tremololla taikka crescendolla.” 
(Ismo) 

 

Yhteissoiton merkitys koko kuulojärjestelmän kehittymiseen mainittiin myös muuta-

massa haastattelussa. Kuulojärjestelmän onkin tutkittu kehittyvän toiminnallisen musii-

kinopetuksen avulla, jolloin lapsi oppii toiminnassa erilaisia käsitepareja, kuten nopea ja 

hidas (Huotilainen 2009, 42). Ismon mielestä kuulojärjestelmä kehittyy esimerkiksi sil-

loin, kun oppilaat oppivat soittamaan kuulokuvana. Kuulokuvana oppimisen merkitystä 

painottaa myös Suzuki-menetelmä (Hongisto-Åberg ym. 1994, 182). 

 
”Mä sanoisin näin, että Suzuki-metodissa on vinha perä. - -. Että jos sä soitat kuuloku-
vana näitä juttuja, niin lasten korva kehittyy. Osalla kehittyy sointuvaihdokseen, osalla 
kehittyy siihen et ne pystyy soittamaan ksylofoneilla erinäkösiä vaikeita juttuja taikka 
vaikeempia juttuja, osalla se purkautuu rummuilla, lyömäsoittimilla, osa voi olla luon-
taisesti bassoon taipuvaisia.” (Ismo) 

 

Lisäksi muistin kehittyminen mainitaan yhdessä haastattelussa. Kun sujuvasti ja moni-

puolisesti toteutetussa yhteissoitossa oppilaat eivät soitakaan nuoteista vaan kuulon va-

rassa kehittää se kuulojärjestelmän lisäksi valtavasti muistia, joka kasvattaa taas jokaista 

oppilasta älyllisesti.  

 

”Että meillä ei kukaan lopputilanteessa, loppupeleissä soita nuoteista, koska ne ei halua 
katsekontaktin jäävän siihen nuottiin. Se on yks syy. Ja se tavallaan, se on, en sano, et 
se on häpeällistä soittaa nuoteista, mut se on heille vaan apuväline, se teoria. Ja musta 
se on niinku muusikkoutta parhaimmillaan, että harvassa konsertissa sä näät nuotteja 
sitten, kun vaikka bändi soittaa. Mielettömästi  ihmisellä muistissa asioita, kun vetää 
kahden tunnin konsertin, mutta niin on  lapsillakin, jos he vetää tunnin konsertin niinku 



 60 

on tehty luokan kans. Jos siel on kymmenen kappaletta ja joka biisissä vaihtuu suurim-
malla osalla soitin, niin voi miettiä sen ostinatojen taikka sovitusten määrän. Se on aika 
iso.” (Ismo) 

 

Keskittymiskyvyn kehittymisen voisi sanoa kehittävän oppilasta myös älyllisesti. Muu-

tamassa haastattelussa myös keskittymiskyvyn parantuminen nähtiin osittain yhteissoi-

ton ansioksi. Keskittyminen paranee, kun ajatuksia ei voi irrottaa erilaisista yhdessä har-

joitteista oman roolin ollessa merkittävä onnistumisen kannalta (Komi 2014, 10). 

 

”Sä keskityt siihen omaan, mutta sä otat siinä samalla muut huomioon. Keskityt omaan 
työhön, mut kokoajan kuuntelet mitä muut tekee.” (Helena) 

 

Yhteissoitto ja ilo, virkistys ja onnellisuus  

Lähes jokaisessa haastattelussa yhteissoiton ja sen onnistumisen, yhdessä kokemisen ja 

tekemisen sanottiin tuovan paljon myös iloa, virkistystä ja onnellisuutta. Esimerkiksi 

Ismo mainitsi haastattelussa onnistuneen musiikintunnin ja siellä toteutetun yhteissoiton 

jälkeisellä, jokaisen oppilaan hyvä fiiliksellä olevan suuri merkitys oppimiseen yleisesti 

muitakin aineita ajatellen. Musiikinopetuksella ja siellä toteutetulla yhteissoitolla tiedet-

tiin olevan merkitystä muihin koulukasvatuksen alueisiin jo esimerkiksi 1980-luvun 

opetuksen oppaassa (1987, 1) ja vuoden 1994 opetussuunnitelmassa (1994, 97), jolloin 

niiden merkitystä ei voi väheksyä. 

 

”Ja sit taas kerran, kun ei oo tutkittu kovin paljoa vielä, kuinka paljon se vaikuttaa koko 
oppimiseen ja oppimisympäristöön siellä luokassa. Kuinka paljon valmiimpia ne on läh-
temään, jos ne on ollu musiikintunnilla leikisti yhdeksästä kymmeneen ja - - kellon soit-
toon mennessä se loppuu niin, että kaikilla on viimesen päälle hyvä fiilis ja siä on tehty 
töitä ja siä on opittu? Niin mä väitän, että ne on seuraavalla matikan tunnilla valmiim-
pia, kun että se musiikki olis ollu musiikintunti-irvikuva siitä musiikista.” (Ismo) 

 

Heidin mielestä hyvänolontunne kasvaa yhteissoiton avulla erityisesti silloin, kun teh-

dään, nauretaan ja iloitaan yhdessä.  

 
”Että ainakin must se niinku heittäytyminen musiikkiin niinku tavallaan, et sen saa 
niinku… joku on hyvin sanonuki mun oppilaista joskus, et se tyhjentää pään tavallaan 
niinku kaikist muista asioista se, et ku heittäytyy siihen musiikin vietäväks. Ni se on 
niin erilainen oppiaine, kun nää tällaset teoria-aineet. Että tota ja just semmost niinku it-
setunnon vahvistaminen, positiivinen palaute, yhdessä tekeminen, nauraminen, ilakoi-
minen.” (Heidi) 

 



 61 

Yhteissoitto ja luovan ongelmanratkaisun kehittyminen 

Luovan ongelmanratkaisun kehittyminen yhteissoiton avulla nousi esille erityisesti Is-

mon haastattelusta siten, että soitinten tasapuolisen kierrättämisen ansiosta oppilas voi 

oivaltaa oman pystyvyytensä rajat.  

 

”- - Ne ymmärtää sen, että ’mä en ehkä tässä kappaleessa, vaikka miten haluaisin, voi 
olla pianossa, koska tässä on jo niin haastava kuvio’. Kuitenkin hän voi olla syntikassa 
toisessa kappaleessa.” (Ismo) 

 

Oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä voi siis tukea valtavasti alakoulussa toteutetun yh-

teissoiton avulla, kuten edellä mainituista asioista voi huomata. 

 

5.2.2 Luokkayhteisön kannalta 

 

Yhteissoiton vaikutus positiiviseen yhteishenkeen ja yhteenkuuluvuuden tunteeseen 

nousi esille jokaisessa haastattelussa. Kuten edellä mainittiin yhteissoiton avulla jokai-

sen oppilaan on mahdollista ymmärtää, mitä yhdessä onnistuminen vaatii pohjalle. Yh-

teissoitto kehittää näin ollen jokaisen oppilaan sosiaalisia taitoja. Lähes jokaisessa haas-

tattelussa esille nousi myös yhteissoiton vaikutus koko luokkaan. Esimerkiksi Eevan 

haastattelussa yhteishenki koko luokassa paranee, kun onnistutaan ja koetaan asioita 

yhdessä. Myös Karlsenin tutkimuksessa yhteiset kokemukset vahvistivat yhteenkuulu-

vuuden tunnetta (Karlsen 2012, 138–139). 

 
”Yhteisten onnistumisten kautta tulee se yhteinen kokemus, ja siitä se syntyy niinku se 
yhteisöllisyys.” (Eeva) 

 

Lassen mielestä yhteissoitto on koko luokan kannalta merkittävää myös sen takia, että 

se on loppuen lopuksi harvoja asioita koulussa, minkä avulla on mahdollista kasvaa yh-

dessä, yhtenä porukkana. 

 
”Siis onhan se toimmonen niinku, niinku tota aika harvoja juttuja loppuen lopuks kou-
lussa on sellasia, missä niinku niin selkeesti päästään parhaimmillaan siihen, et siin 
niinku kasvetaan porukalla.” (Lasse) 
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5.2.3 Koko koulun kannalta 

 

Toteuttaessaan yhteissoittoa musiikintunnilla saattaa sillä vaikuttaa myös koko kouluun 

ja sen ilmapiiriin. Koulun ilmapiiriin vaikuttaminen positiivisesti yhteissoiton avulla 

nousi esille muutamassa haastattelussa. Esimerkiksi jokaisen yksilön tekemistä arvosta-

vaa käyttäytymistä saattaa oppia yhteissoiton avulla koko koulun tasolla Lassen haastat-

telun mukaan. 

 
”Koko koulun mittakaavassa, mitä yhteissoitolla on sitten merkitys - -. Enemmän mä 
ehkä puhun sitten tosta ilmapiiristä yleensä, että ollaanko, et onks ok se, että tuodaan tai 
esitetään jotain ja esiinnytään ja ollaanko valmiita hyväksymään toisten esityksiä ja ar-
vostamaan niitä - -. Että tämmönen niinku arvo, arvokasvatus ja sitten niinku toisten 
huomioimiseen ja sosiaalisiin taitoihin liittyviä juttuja - -. Että miten annetaan toisten 
esityksille - - arvoa. Kai tämmöset jutut tulee sitten vastaan koko koulun tasolla, tasolla 
varmasti.” (Lasse) 

 

Eevan mielestä yhteissoitto voisi puolestaan olla parhaimmillaan koko koulun juttu ol-

lessaan osa esimerkiksi koko koulun identiteettiä. 

 
”Mut sillon se voi niinku parhaimmillaan tämmösissä tilanteissa, se voi niinku ujuttau-
tua sen koko koulun identiteettiin, ja näin välittyy myös näissä juhlissa vanhemmillekin 
ja ympärillekin, että täällä koulussa on tämmönen tapa, että oppilaat soittaa ja se näkyy 
täällä ja siitä tulee semmonen hieno me-henki.” (Eeva) 

 

 

5.3 Muita yhteissoiton kannalta oleellisia esiin nousseita asioita 
 

Haastatteluista nousi esille myös tutkimuskysymysteni ulkopuolisia asioita. Koin niiden 

olevan kuitenkin yhteissoiton ja sen toteutuksen kannalta hyvin oleellisia, jolloin on 

luontevaa nostaa ne myös osaksi tulososiota. Ensin avaan yhteissoittoon liittyviä haas-

teita, minkä jälkeen perehdyn vielä yläkoulussa toteutettuun yhteissoittoon.   

 

5.3.1 Haasteet 

 

Yhteissoitosta keskusteltaessa nousi jokaisen haastattelun aikana esille myös yhteissoit-

toon liittyviä haasteita. Esimerkiksi Eevan mielestä hankalat oppilaat sekä taidolliset 

haasteet olivat yhteissoiton sujuvuuteen ja onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä.  
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”No siinä on myös usein haasteena hankalat oppilaat niinku monessa muussakin ope-
tuksessa. Eli usein on semmosta, semmosia häiritseviä oppilaita, joita on vaikeaa saada 
motivoitumaan tai niinku että ne orientoituu siihen omaan tehtävään koko tunnin ajaksi. 
Eli tulee tämmösiä ihan häiriöjuttuja.” (Eeva)  

 

Taidolliset haasteet ilmenivät Eevan mielestä kuitenkin usein vain silloin, jos opettaja 

arvioi oman tehtävänsä tason väärin. 

 
”Ja sitten taitohaasteita voi tulla, et jos tosiaan on oma tehtävänanto mennyt vähän vää-
rinarvioiduksi.” (Eeva) 
 

Myös Heidin haastattelusta yhteissoiton haasteita ajatellen esiin nousi hankalat oppilaat 

ja taidolliset haasteet, mutta niiden lisäksi Heidi koki haasteellisiksi myös ajankäytön ja 

oppilaiden motivoimisen. 

 

”No sitten ajankäyttö on myöski toinen niinku sillä tavalla haaste, että miten saa niinku 
siitä, ku se oppitunti on sen… tai sit et ne on sul siin sen 45 minuuttii niin, miten sä saat 
sen käytettyy sillee, että se ois… niinku järkevästi menis. Ja ne kuitenkin menis, kehit-
tyis sitten siin eteenpäin - -.” (Heidi) 
 
”Miten sä saat motivoituu nää tällaset kutosluokkalaiset vaikka, jotka on niinku pikku-
hiljaa tulos niinku murrosikään?” (Heidi) 

 

Heidin mielestä myös se, että tavallisille luokille musiikkia oli mahdollista opettaa vain 

kahden viikkotunnin verran, lisäsi oppilaiden ja koko ryhmän kehittymisen sekä yhteis-

soiton sujuvuuden haasteita. Helenan mielestä myös ohjeiden kuuntelu sekä niiden mu-

kaan toimiminen saattoi olla yhtenä haasteena, mutta enemmän hän painotti kuitenkin 

opettajan jaksamista. Helenan mielestä yhteissoiton toteutus ja sen onnistuminen oli 

kuitenkin pitkälti kiinni opettajasta itsestään, hänen jaksamisestaan sekä halustaan to-

teuttaa yhteissoittoa. 

 
”Kyllähän se on siitä omasta itsestäkin kiinni, mut välillä sitä ei vaan jaksa sitä hirveetä 
möykkää ottaa vastaan. - - kyl se on hirveesti siit omasta jaksamisesta ja kestämisestä, 
et mä kestän sen kaaoksen - -.” (Helena) 

 

Lasse mainitsi yhdeksi yhteissoiton haasteeksi myös jokaisen oppilaan motivoimisen, 

mihin hänen mielestään vaikutti vahvasti mm. luokan vireystila. Jos koko luokan vireys-

tila ei ole kunnossa, ei yhteissoitto Lassen mielestä todennäköisesti onnistu. 
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”Et tota, et se on aina vähän semmonen just et, päiväkohtaset muuttujat ja kaikki muu, 
ja vireystilat kuitenkin vaikuttaa siihen, - -. Niin tota kyl sit jos tavallaan sitten taas on 
joku päivä, että niinku tietty osa porukasta ei vaan niinku jaksa kiinnostua siitä, niin mi-
täs teet sitten? Koko homma levähtää käsiin sitten.” (Lasse) 

 

Motivoimista ja päiväkohtaisia muuttujia suuremmaksi haasteeksi Lasse kuitenkin mai-

nitsi opettajan ammattitaidon ja ammatillisen kehittämisen haasteen. 

 
”Mä luulen, että suurin haaste on ehkä opettajan ammattitaito kuitenkin. Et niinku aika-
semminkin sanoin niin tavallaan pitäis, pitäis osata, siis mielellään niinku säällisesti 
kaikkea. - -. Ja se on totta kai semmosen niinku ammatillisen kehittämisen haaste, että, 
et sillon jos se, jos porukka on sellanen, et se pystyy ottamaan vastaan yhteissoitossa 
niinku tavallaan, että nappaa juttuja sieltä sun täältä ja into on, ja innosta piukeena ol-
laan kaikessa, niin kyl se enemmän niinku semmonen… oma riittämättömyyden tunne 
siinä tulee vastaan.” (Lasse) 

 

Ismo oli haastateltavista ainut, joka ei yhteissoiton onnistumisen kannalta maininnut 

haasteiksi erityisemmin ryhmän hallintaa, oppilaiden taitotasoja tai oppilaiden motivoi-

mistakaan. Ismo painotti ennemminkin perussykkeessä pysymistä ja juuri sitä, että koko 

luokka ja sen jokainen jäsen pysyisi samassa perussykkeessä. 

 
”Siinä on juuri se perussykkeen pysyminen. Et jollei sitä oo niinku harjoteltu jostain 
muualta käsin, niin älä lähde soittamalla sitä harjotuttaan, koska se on niinku katastrofi. 
Osalla se on, osalla ei, niin siitä ei tuu perussykettä, vaan siitä tulee niinku, siitä tulee 
polyrytmiikkaa. Ne soittaa niinku omia latujaan. Ja se perussyke pitäis saada kuntoon, 
sitten voidaan alottaa jakaan niitä hommia.” (Ismo) 

 

Eräs yhteissoiton haasteeksi nostettu asia jakoi kaikkein eniten mielipiteitä. Luokka-

koolla nähtiin olevan erityinen merkitys nimenomaan yhteissoiton onnistumisessa. Esi-

merkiksi Lasse edusti sitä ryhmää, jonka mielestä pienen ryhmän kanssa toteutettu yh-

teissoitto on mielekkäämpää ja helpompaa.  

 
”No lähtökohta on ainakin se, että et tota mitä pienempi ryhmä niin sen helpompaa se on. 
Et tota kyl, jos sä yksin… yhteissoittoa vetää 25 oppilaalle niinku mulla tässä nyt on, niin 
tota aina siel on, siel on väkisinkin sanotaan viidennes, jotka ei just siitä yhteissoiton soit-
tohommasta välttämättä tykkää.” (Lasse) 

 

Ismo puolestaan edusti sitä ryhmää, jonka mielestä liian pienen ryhmän kanssa toteutet-

tu yhteissoitto ei voi toimia. Silloin yhteissoiton monia rooleja ei voi luoda eikä yhteis-

soiton tavoitetta voi saavuttaa.  
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”Kaikki mikä menee 25 yli lisätyöllistää äänellisesti ja vie sitä tilaa sieltä. Ja se on, se on 
tota semmonen, mikä tulee siinä roolittamisessa, voi tulla ongelmaks joillekin. Elikkä ne 
ei keksi mitä niille lopuille, ku ne jo 24 on jo jaettu soittimille, niin vielä on viis jäljellä. 
Mitä näille ja niin, et se meni motivoituneena, niin se on se ongelma, mikä saattaa tulla. - 
- Mut ylipäätään vois sanoo, että unohtakaa luokkakoko 29 ala-asteellakin. 25 maksimiks, 
niin sillon ei oo mitään väliä. 15 alkaa olla liian pieni. Siinä ei saa sitä musaluokan yh-
teissoittoo eikä laulu eikä ynnä muuta juttua. Siellä tulee se alaraja vastaan.” (Ismo) 

 

On kuitenkin tässä tutkimuksessa mainitun yhteissoiton kannalta oleellista, että koko 

luokka toimii yhdessä. Yhdessä kasvamista ei voi tapahtua, jos yhteissoittoa toteutetaan 

ainoastaan puolikkailla ryhmillä. Lindströminkin tutkimuksessa (2011, 173) oppilaat 

olivat sitä mieltä, että antoisinta on se, kun kehitytään ryhmänä. Jos tekeminen toteutuu 

aina vain puolikkaan luokan kanssa, jää kokemus ryhmänä kehittymisestä saamatta.  

 

Yhteissoiton haasteeksi nousivat kuitenkin lähes samat asiat jokaisessa haastattelussa. 

Haasteet, joita mainittiin useammassa kuin yhdessä haastattelussa, olivat ryhmän hallin-

ta, oppilaiden motivointi sekä taidolliset haasteet. Heidi mainitsi lisäksi ajankäytön 

haasteelliseksi ja Helenan mielestä puolestaan opettajan jaksaminen oli yhteissoiton on-

nistumisen kannalta yksi suurimpia haasteita. Lasse painotti puolestaan yhteisten haas-

teiden lisäksi opettajan ammattitaitoa ja ammatillisen kehittämisen haasteita. Ismo oli 

haastateltavista ainut, joka nosti yhteissoiton haasteeksi ainoastaan yhden musiikillisen 

elementin, perussykkeessä pysymisen. 

 

5.3.2 Alakoulun ja yläkoulun yhteissoiton vertailua 

 

Vaikka Lindströmin tutkimuksen (2011) tuloksista ilmeni, että yläkouluikäisten oppilai-

den mielestä alakouluaikana oli saanut soittaa yhdessä paljon vähemmän kuin yläkou-

lussa, nousi omasta tutkimuksestani esille päin vastaisia ajatuksia. Lähes kaikissa haas-

tatteluissa alakoulussa toteutetun yhteissoiton nähtiin tukevan luokan jokaista oppilasta 

paljon kokonaisvaltaisemmin, kuin yläkoulussa toteutetun.  

 
”Musiikinopetus yläasteella useimmiten minun näkökulmasta, mitä mulla on niinku ko-
kemusta, niin on pääpainosesti hyvin erilaista, kun tämmönen yhteissoitto täällä ala-
asteella. - - Eli yläasteen soitto valitettavasti, voin nyt yleistää näin, sanotaan aina mel-
kein kääntyy siihen bändipainotteiseen soittoon, jollonka sitten useimmiten vielä käy 
niin, että siellä saa soittaa vaan ne, jotka osaa - - eli vaan ne taitavimmat. Joka sitä kita-
raa vähänkin soittaa, pääsee sitä aina soittamaan, jollonka muut sitten istuu, turhautuu, 
laulaa, ihmettelee, et ’miks me ei enää tehdä näin’. - - Että tota se on niinku ehkä yks 
suurimpia vääryyksiä, mikä niinku Suomen musiikinopetuksessa on.” (Eeva) 
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Lisäksi yhteissoiton ei nähty lähes kaikkien haastateltavien mielestä olevan enää yhtä 

monipuolista yläkoulussa kuin alakoulussa. 

 
”- - Osal on just ne kirjat ja sit ne laulaa siit jotain, ja sit siin on sellanen pieni bändi ja 
sit se ope on sit siinä. Että, että tota ei se ainakaan, mä väitän, ettei se ainakaan oo näin 
monipuolista, ku mitä me pystytään täällä tarjoomaan tai halutaan tarjota.” (Heidi) 

 

Lasse pohti myös sitä, että jos yläkoulussa toteutetun musiikinopetuksen tärkein tehtävä 

on musiikinteorian opettaminen, katkeaa todennäköisesti alakoulussa toteutetun moni-

puolisen ja toiminnallisen musiikinopetuksen ja yhteissoiton ajatus täysin. 

 
”Että, et jos linja katkeaa siitä, et vaikka meillä on nyt musiikkipainotteinen alakoulu, 
jossa tehdään laajalla skaalalla kaikenlaista ja sitten yhtäkkiä yläkoulussa niin tärkein 
asia onkin se, että osaatko C-duuri asteikon niinku teoriassa, niin se, sit se homman idea 
vähän katkeaa.” (Lasse) 

 

Näiden edellä mainittujen ajatusten pohjalta on tärkeää miettiä, että onko alakoulussa 

toteutetussa yhteissoitossa pidemmällä tähtäimellä mitään järkeä, jos koko yhteissoiton 

idea ja ajatus katkeaa oppilaan siirtyessä yläkouluun? 

 

5.4 Yhteenveto tuloksista 
 

Olen koonnut tulokset vielä kuvioon (kuvio 3), jotta niiden hahmottaminen ja linkittä-

minen tämän tutkimuksen tutkimuskysymyksiin olisi helpompaa. Kuviosta  ei kuiten-

kaan löydy yläkoulun yhteissoiton vertailua, sillä alakoulun yhteissoiton toteutuksen ja 

siinä onnistumisen kannalta yläkoulun yhteissoittoa ei ole oleellista huomioida. Haas-

teet olen kuitenkin maininnut myös tuloksien kuviossa, sillä yhteissoittoa toteuttaessa 

on erittäin hyvä tiedostaa myös mahdolliset eteen tulevat haasteet etukäteen ja varautua 

niihin parhaansa mukaan. Kaiken kaikkiaan saaduista tuloksista voidaan löytää paljon 

yhtäläisyyksiä esimerkiksi teoriaosassa esitettyihin kuvioihin (kuvio 1 & kuvio 2). 

 

Yhteissoittoa määritellessä koko luokan yhteistä tekemistä ja jokaisen oppilaan oikeutta 

osallistua yhteiseen tekemiseen painotettiin jokaisessa haastattelussa. On tärkeää antaa 

jokaiselle oppilaalle yhtäläinen oikeus osallistua musiikintuntien toimintaan, jotta halu 
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oppia syntyisi lähes itsestään. Yhteissoittoa määritellessä myös monipuolisen soittimis-

ton käyttäminen nousi esille enemmistön vastauksissa. On tärkeää käyttää monipuolis-

ten soitinryhmien lisäksi myös oppilaiden omia soittimia. Vain monipuolista soittimis-

toa käyttämällä on mahdollista luoda erilaisia rooleja yhdessä soittamiseen. Jokaisessa 

haastattelussa painotettiin myös sitä, ettei yhteissoitto tarkoita vain monipuolisella soit-

timistolla soittamista, vaan pohjalle tarvitaan esimerkiksi kehorytmiharjoitteita ja mu-

siikkiliikunnallisia harjoitteita, joiden avulla kehitetään sekä ryhmän yhteishenkeä että 

jokaisen oppilaan musiikillisia taitoja. Kaiken kaikkiaan yhteissoiton oivallettiin olevan 

hyvin pitkäkestoinen prosessi ja perustuvan ennen kaikkea ennalta opittuun. 

 

Yhteissoiton toteutuksessa painotettiin ikäluokan ja sen herkkyyskausien huomioimista. 

On tärkeää tiedostaa, mitä millekin luokalle ikätason puolesta voisi opettaa, jottei tehtä-

vät osoittaudu liian haastaviksi. Ikäluokan ja sen herkkyyskausien huomioimisen jäl-

keen tulisi lähteä liikkeelle hyvän ryhmähengen luomisesta, perussykkeen löytymisestä 

sekä muusta rytmiikasta. Kun erilaisia harjoitteita käytetään musiikinopetuksessa moni-

puolisesti ja riittävästi, on siirtyminen soittimillekin aiemmin opitun takia huomattavasti 

helpompaa. Yhteissoiton tulisi edetä toistoon perustuvien harjoitteiden avulla järjestel-

mällisesti, jotta lopputuloksena voisi olla kaikista luokan oppilaista koostuva vaativaa-

kin musiikkia tuottava ryhmä. Opettajan rooli olikin jokaisen haastateltavan mielestä 

merkittävä, mikäli edellä mainittuun lopputulokseen haluttaisiin päästä. On tärkeää tun-

tea jokainen oppilas, jotta pystyisi antamaan jokaiselle oppilaalle hänen tasoaan vastaa-

van tehtävän, jossa kuitenkin voisi kehittyä edelleen. Yhteissoiton toteutuksessa voi tul-

la eteen myös haasteita, kuten oppilaiden motivointi ja innostaminen, jotka kannattaa 

tiedostaa hyvin etukäteen.  

 

Yhteissoiton merkityksen yksilön kokonaisvaltaista kasvua tukevana tekijänä ymmärret-

tiin olevan valtava. Erityisesti sosiaalisen osa-alueen kehittyminen nostettiin esille, mut-

ta myös muiden kehityksen osa-alueiden kehittymistä painotettiin. Yksilön kehityksen 

tukemisen lisäksi yhteissoitolla nähtiin olevan positiivinen vaikutus myös hyvän luok-

kahengen syntyyn, kun esimerkiksi taidollista ja tiedollista erilaisuutta opitaan hyväk-

symään. Toisaalta yksilön ja koko luokan lisäksi yhteissoitolla nähtiin olevan vaikutusta 

myös koko kouluun ja sen ilmapiiriin, kun yhteissoiton avulla on opittu oman tekemisen 

lisäksi antamaan arvoa myös muiden tekemiselle. Kuvion taustalle hahmottuva nuoli 

kuvastaa sitä, että vain silloin, kun yhteissoiton pääajatuksen on ymmärtänyt ja sitä on 
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toteuttanut kaikkia osallistavasti, pitkäjänteisesti ja toistoon perustuvan harjoittelun 

avulla, voidaan sillä tukea niin yksilön lisäksi myös luokkaa ja koko koulua.  

 

 
KUVIO 3. Yhteenveto tuloksista.  
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6 Luotettavuus 
 
 
On tärkeää arvioida tutkimuksen tehtyään sen luotettavuutta, vaikka sitä tehdessä on 

pyrkinytkin välttämään virheitä (Hirsjärvi ym. 2009, 231; Tuomi & Sarajärvi 2009). 

Kun tutkija arvioi tutkimuksensa luotettavuutta eri lähteitä apuna käyttäen, on myös lu-

kijan helpompi ymmärtää se, onko tutkimus toteutettu luotettavasti ja ovatko esimerkik-

si sen avulla saadut tulokset luotettavia. Ennen tutkimukseni tekoa pohdin pitkään to-

teuttaisinko tutkimukseni määrällisesti vai laadullisesti. Aiempien tutkimuksien vähyy-

destä johtuen halusin kuitenkin saada syvällisempää ja kokonaisvaltaisempaa tietoa ala-

koulussa toteutettavasta yhteissoitosta, jolloin laadullinen tutkimusmenetelmä oli perus-

teltu valinta (Seale, Gobo, Gubrium & Silverman 2007, 9). Laadullisen tutkimuksen 

luotettavuutta arvioitaessa on kuitenkin hyvä ymmärtää, ettei mitään vakiintunutta kaa-

vaa luotettavuuden arviointiin ole (Tuomi & Sarajärvi 2009, 134). On kuitenkin oleellis-

ta, että laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa arvioidaan myös sen eetti-

syyttä, sillä laadullisessa tutkimuksessa tutkija, hänen toimensa sekä esimerkiksi tulkin-

tansa ovat oleellisessa osassa (Tuomi & Sarajärvi 2009, 127). Tästä johtuen tutkimuk-

seni luotettavuutta arvioidessa mietin sekä sen eettisyyttä mm. hyvän tieteellisen käy-

tännön näkökulmasta että tutkimukseni eri vaiheiden ja oman toimintani luotettavuutta.  

 

Tutkimuksen eettisyyteen liittyy siis oleellisena osana se, noudattaako tutkija koko tut-

kimuksenteon ajan hyvää tieteellistä käytäntöä. Hyvää tieteellistä käytäntöä noudattava 

tutkija on esimerkiksi rehellinen, huolellinen ja tarkka tutkimusta tehdessään. Hän kun-

nioittaa muiden tutkijoiden työtä viittaamalla niihin niiden arvon ja merkityksen mukai-

sesti. Lisäksi hän raportoi yksityiskohtaisesti tutkimuksensa kulkua. (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 132–133.) Metsämuuronenkin (2011) painottaa johdonmukaisen raportoinnin 

merkitystä, sillä vain loogisesti ja mahdollisimman yksityiskohtaisesti raportoidun tut-

kimuksen avulla lukijan on mahdollista ymmärtää, miksi kyseinen tutkimus on tehty, 

miten tieto on hankittu ja kuinka luotettavaa tutkimuksen tieto on (Metsämuuronen 

2011, 136). Tarkoin selostetut tutkimuksen eri vaiheet lisäävät tällöin myös tutkimuksen 

läpinäkyvyyttä, joka lisää edelleen tutkimuksen luotettavuutta (Seale ym. 2007, 9). Tut-

kimusta tehdessäni noudatin hyvää tieteellistä käytäntöä tutkimukseni alusta alkaen ker-

tomalla mahdollisimman tarkasti motiivini tutkimuksen tekoon sekä sen, miksi ja miten 

tutkimuksen haluan toteuttaa. Tutkimuksen edetessä pyrin mahdollisimman yksityis-
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kohtaisesti ja johdonmukaisesti kertomaan sen eri vaiheista sekä lisäksi käyttämään 

mahdollisimman monipuolisia lähteitä hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen jatkuvasti 

työni tukena. 

 

Hyvän tieteellisen käytännön noudattamisen lisäksi Tuomi ja Sarajärvi painottavat tutki-

jan sitoutuneisuutta tutkimuksensa tekoon. On tärkeää, että tutkija on aidosti kiinnostu-

nut tutkimuksensa aiheesta ja valmis käyttämään riittävästi aikaa sen tekoon. (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 142.) Valtava kiinnostus yhteissoittoon on ollut lähtökohtana koko tut-

kimukseni tekoon ja motivoinut minua tutkimukseni eri vaiheissa. On ollut alusta alka-

en hyvin mielenkiintoista luoda alakoulun yhteissoittoon soveltuvaa teoriaa eri lähteitä 

monipuolisesti käyttämällä ja jopa hedelmällistä analysoida haastateltavieni vastauksia 

yhteissoitosta, sen toteuttamisesta sekä sen tärkeydestä, ja kartuttaa näin ollen omaa tie-

tämystäni yhteissoitosta alakoulussa.  

 

Laadullisen tutkimusmenetelmän valittuani aineistonkeruumenetelmä eli teemahaastat-

telu valikoitui hyvin luontevasti. Halusin tutkia alakoulussa musiikkia opettavien opet-

tajien käsityksiä yhteissoitosta, jolloin haastattelumenetelmä oli oiva valinta (Seale ym. 

2007, 16). Opettajien käsityksiä kartoittaessa olisin tietenkin voinut toteuttaa tutkimuk-

seni myös kyselynä, mutta haastattelumenetelmän valintaa puolsi alakoulussa toteutetun 

yhteissoiton tutkimuksien vähyys. En voinut aiempien tutkimuksien vähyydestä johtuen 

olla tutkijana varma siitä, mihin suuntaan vastaukset kallistuisivat, mikäli toteuttaisin 

tutkimukseni esimerkiksi kyselyjen avulla. (Hirsjärvi ym. 2009, 205.) Tutkimukseni 

tarkoituksena oli kuitenkin saada alusta asti syvällisempi ja hedelmällisempi kuva ala-

koulussa toteutettavasta yhteissoitosta, sen olemassa olosta ja tärkeydestä. Teemahaas-

tattelun etuna voidaankin pitää sen avoimuutta ollessaan puolistrukturoitu haastattelu-

muoto. Tämän ansiosta haastateltavien omakohtaiset näkemykset tulevat paremmin esil-

le, vaikkakin näkemykset pitäytyvät tiettyjen teemojen sisällä (Tiitula & Ruusuvuori 

2005, 11.) Haastattelujen ollessa myös joustavia minun oli mahdollista tarkentaa kysy-

myksiäni välttääkseen siten väärinymmärryksiä ja toisaalta myös selventää saman tien 

saatuja vastauksia sekä syventää saatuja tietoja lisäkysymyksien avulla rikastuttaakseni 

tutkimusaineistoani (Hirsjärvi ym. 2009, 205). Haastattelututkimus mahdollisti myös 

sen, että pystyin valitsemaan tutkimukseni haastateltavat. Tällöin minulla oli mahdolli-

suus välttää myös sitä, ettei tutkittavilla olisi ollut mitään sanottavaa tutkimusaiheestani, 

jolloin tutkimusaineistoni olisi jäänyt kovin niukaksi. (Tuomi & Sarajärvi 2009 73–74.) 
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Haastattelumenetelmän ja teemahaastattelun valinta osaksi laadullista tutkimustani oli 

siis erittäin perusteltua. 

 

Haastattelun luotettavuutta voi kuitenkin heikentää haastateltavan pelko tulla tunniste-

tuksi, jolloin hän saattaa antaa sosiaalisesti suotavia vastauksia (Hirsjärvi ym. 2009, 

206). Painotin kuitenkin sekä ennen haastattelua että haastattelun aikana, ettei haastatel-

tavia voida tutkimuksestani tunnistaa. Anonymiteetin suojaaminen tapahtui heti litte-

rointivaiheessa nimetessäni haastateltavat uudelleen. Uudelleen nimeämisen lisäksi en 

maininnut myöskään haastateltavien ikää tai paikkakuntaa, jossa haastateltavat työsken-

telivät. Tällä tavalla osoitin myös hyvää tieteellistä käytäntöä, mikä lisää osaltaan tut-

kimukseni luotettavuutta ja eettisyyttä (Tuomi & Sarajärvi 2009, 133). Haastatteluja to-

teuttaessa oli myös tärkeää ymmärtää, että esimerkiksi teemahaastattelun avulla kerätyn 

aineiston luotettavuus riippuu pitkälti sen laadusta. Jos esimerkiksi tallenteiden kuulu-

vuus on huonoa tai litterointi noudattaa eri sääntöjä alussa ja lopussa, ei haastatteluai-

neistoa voida sanoa luotettavaksi. (Hirsjärvi & Hurme 2006, 185.) Varmistaakseni tal-

lenteiden hyvän kuuluvuuden tein pienen testihaastattelun ennen varsinaisia haastattelu-

ja. Testihaastattelun tehtyäni pystyin kuuluvuuden ja sanelimen soveltuvuuden lisäksi 

testaamaan myös sen, kuinka siirrän äänitiedoston puhelimestani tietokoneelle. Etukä-

teen tehty testihaastattelu, sanelimeen perehtyminen sekä haastattelun siirtäminen ko-

neelle lisäsi tutkimukseni luotettavuuden lisäksi omaa varmuuttani varsinaisia haastatte-

luja ajatellen. Litteroinnin tein aina samoja sääntöjä noudattaen, eli kirjoitin jokaisen 

haastattelun puhtaaksi huomioiden jokaisen sanan ja äänteen.  

 

Tutkimusaineistoni jakaminen litteroinnin jälkeen uudelleen eri teemoihin, oli apuna 

puolestaan siinä, että tutkimukseeni tuli mukaan ainoastaan ne hedelmällisimmät vasta-

ukset tutkimuskysymyksiäni ajatellen (Eskola & Vastamäki 2007, 42). Tuloksia rapor-

toitaessa on kuitenkin tärkeää saada lukija vakuuttuneeksi tulosten luotettavuudesta. 

Laadullisessa tutkimuksessa tulosten luotettavuutta lisää tutkimusaineistosta johdetut 

haastateltavien suorat vastaukset. (Metsämuuronen 2011, 67; Hirsjärvi ym. 2009, 233.) 

Käytin tutkimukseni tulososiossa monipuolisesti haastatteluotteita, jolloin näiden suori-

en otteiden avulla lukijan olisi mahdollista suhtautua kriittisesti omiin tulkintoihini ja 

tehdä omia johtopäätöksiä siitä, ovatko tämän tutkimuksen haastatteluotteet ja niistä 

johdetut tulkinnat ja tulokset yhteydessä toisiinsa.   
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7 Pohdintaa 
 
 
Tutkimukseni tarkoituksena oli saada vastauksia kysymyksiin; mitä on yhteissoitto ala-

koulun musiikinopetuksessa, millä tavoin yhteissoittoa tulisi toteuttaa ja miksi sen to-

teuttamisen tulisi olla tärkeää alakoulun musiikinopetuksessa. Alakoulussa musiikkia 

opettavia opettajia haastattelemalla minulla oli mahdollisuus löytää syvällisempiä vas-

tauksia näihin kysymyksiin. Yhteissoittoa tutkiessa oli kuitenkin muistettava, että yh-

teissoitto alakoulun musiikinopetuksessa vaatii pitkäjänteistä harjoittelua ja eri osa-

alueista tulevien harjoitteiden jatkuvaa toistoa. Pelkkä soiton harjoittelu ei sujuvan yh-

teissoiton kannalta riitä. On hyvä ymmärtää, ettei alakoulun yhteissoitossa oppilaiden 

ole tarkoitus soittaa yhdessä, kuin opetetut koirat, kuten haastateltavistani Ismo osuvasti 

mainitsi. Oppilaiden tulisi ennen kaikkea löytää yhteisestä soitosta mielekkäitä musiikil-

lisia elementtejä ja oivaltaa esimerkiksi musiikin tuottamisen tulkinnallinen puoli, ja 

saada sitä kautta intoa musiikin elinikäiselle harrastamiselle. Lisäksi yhteissoittoa tulisi 

toteuttaa koko luokan kanssa yhdessä, sillä vain siten on mahdollista ymmärtää yhdessä 

kasvamisen merkitys (Lindström 2011, 96). Yhteissoittoa tulisi kehittää pitkäjänteisellä, 

kertaamiseen perustuvalla harjoittelulla (POPS 2004, 232), ja lisäksi olisi huomioitava, 

että opettajan käyttämät toimintatavat vaikuttavat vahvasti yhteissoiton sujuvuuteen, yh-

teissoittamisen kokemisen mielekkyyteen sekä positiivisen yhteisöllisyyden syntymi-

seen (Sipola 2012, 60). Opettajalla on siis suuri merkitys yhteissoiton onnistumisessa. 

 

Ensimmäisenä keskeisenä tuloksena voidaan pitää sitä, että haastateltavista jokainen 

ymmärsi yhteissoiton tarkoituksen, vaikka ei sitä opetuksessaan järjestelmällisesti tällä 

hetkellä toteuttaisikaan. Sen ymmärrettiin olevan kaikkien yhteistä tekemistä, mutta en-

nen kaikkea sen nähtiin olevan muutakin kuin vain soittimilla soittamista. Oleellisena 

osana siihen nähtiin kuuluvan esimerkiksi kehorytmit, musiikkiliikunta ja sanarytmit, 

joiden avulla on mahdollista luoda pohjaa jokaisen oppilaan musiikillisille taidoille. Yh-

teissoiton ymmärrettiin olevan myös pitkäaikaisen työntulos. Yhteissoiton nähtiin ole-

van yhteisöllistä, hyvin toiminnallista, ja yhteissoitossa jokaisen on mahdollista kehittyä 

hyvin kokonaisvaltaisesti. Monipuolisen musiikinopetuksen ja siellä toteutetun yhteis-

soiton avulla on mahdollista nostaa oppilaiden opiskelumotivaatiota, kuten Anttilan tut-

kimuksesta ilmeni (2006, 121), jolloin into itseopiskeluun kasvaa. 
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Toinen keskeinen tulos ilmeni yhteissoiton toteutusta analysoitaessa. Yhteissoiton on-

nistumiseen ei ole oikotietä, vaan jokaisen ryhmän kanssa on lähdettävä liikkeelle sa-

malla tavalla. Järjestelmällisesti etenevät harjoitteet, kuten kehorytmiset ja musiikkilii-

kunnalliset harjoitteet, tukevat kaikki pienin askelin soittimille siirtymistä ja sitä kautta 

yhdessä soittamista. Näillä eriasteisesti etenevillä harjoitteilla opettajalla on samalla 

mahdollisuus kehittää jokaisen oppilaan yksittäisiä taitoja, mutta myös koko ryhmän yh-

teisiä musisointitaitoja. Harjoitteiden aikana opettajan on ymmärrettävä, mikä on kunkin 

luokan sen hetkinen taitotaso. Yhteissoiton toteutus ja sen onnistuminen perustuu ennen 

kaikkea ennalta opittuun, mitä monet haastateltavani painottivatkin. Kun yhteissoitto 

etenee järjestelmällisesti eteenpäin harjoitteiden tukiessa toinen toisiaan, saa yhteissoitto 

kokonaisuudessaan kokonaisen tekemisen merkityksen, mikä on oppilaan kokonaisval-

taisen kasvun kannalta tärkeää. Oppilaan on yhteissoitossa ja ylipäänsä musiikinopetuk-

sessa, jossa yhteissoittoa toteutetaan, mahdollista muodostaa opituista asioista laajempia 

kokonaisuuksia, kun opitut asiat eivät jää irrallisiksi osiksi edustamaan ositettua teke-

mistä (Räsänen 2010, 72). 

 

Kolmas keskeinen tulos liittyy opettajaan ja opettajan rooliin. Kaikkien mielestä ilman 

opettajan kykyä ohjata luokkaa jokaista oppilasta palvelevalla tavalla ei yhteissoitto 

alakoulun musiikinopetuksessa voi onnistua. Opettajan on oltava ovela, salakavala ja 

järjestelmällinen. Opettajan tulee osata eriyttää ja roolittaa, ja hänen täytyy tuntea jokai-

nen oppilaansa, jotta pystyisi antamaan jokaiselle oppilaalle hänen taitojaan vastaavan 

tehtävän. Tämän lisäksi opettajan tulisi olla innostunut, motivoitunut sekä selkeä ohjeis-

saan. Kaiken kaikkiaan opettajan tulisi olla monipuolisesti ammattitaitoinen osaten vä-

hän kaikkea, jotta yhteissoiton langat pysyisivät hänen käsissä. Voisiko siis päätellä, et-

tä ilman vähän kaikkea osaavaa opettajaa yhteissoitto ei voi onnistua? Vai riittäisikö 

pelkkä opettajan usko, into, heittäytymiskyky ja kiinnostus yhteissoittoa kohtaan saavut-

tamaan sen lopputuloksen, että luokasta voisi syntyä yhdessä elävää ja vaativaakin mu-

siikkia tuottava ryhmä? 

 

Viimeinen merkittävä tulos liittyy tutkimuskysymykseeni, miksi yhteissoiton tulisi olla 

tärkeää alakoulun musiikinopetuksessa. Suurin merkittävä vaikutus yhteissoitolla niin 

yksilön, luokkayhteisön kuin koko koulunkin näkökulmasta oli se, että yhteissoiton 

avulla jokaisen on mahdollista ymmärtää, kuinka toimia vastuullisesti ryhmän jäsenenä, 

kuinka antaa arvoa oman tekemisen lisäksi myös muiden tekemiselle ja kuinka ylipään-
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sä ottaa muita huomioon. Jo aiemmissa tutkimuksissa (Karlsen 2012; Sipola 2012; 

Lindström 2011; Anttila 2006) yhdessä tekemisen ja kokeilemisen sekä sitä kautta yh-

teissoiton nähtiin lisäävän sosiaalisia taitoja positiivisessa merkityksessä. Sosiaalinen 

kehitys nousi siis selkeimmin esille, kun tarkastelin vastauksia yhteissoittoauringon nä-

kökulmasta. Haastatteluissa jopa mainittiin, ettei peruskoulussa ole juurikaan parempaa 

tapaa opettaa toisten huomioimista ja muiden kanssa olemista kuin yhteissoitto ja sen 

yhteisölliset ja yhteistoiminnalliset harjoitteet. Muiden huomioimiseen liittyi vahvasti 

myös yksilön oman, positiivisen identiteetin ja itsensä ja omien taitojensa hyväksymisen 

kasvaminen ja kehittyminen, kun muut antavat arvoa jokaisen yksilön tekemiselle. Kun 

tämän tutkimuskysymykseni suurimmaksi tulokseksi nousi sosiaalisen kehityksen osa-

alueen kehittyminen, voidaan sanoa yhteissoiton olevan avain siihen, että oppilaista 

kasvaisi vastuullisia, erilaisuutta arvostavia ja hyväksyviä, toisia huomioon ottavia ja it-

sestään ja omista taidoistaan ja tiedoistaan pitäviä ja arvostavia yksilöitä (POPS 2004, 

232).  

 

Näiden tutkimuskysymyksiini liittyvien keskeisimpien tuloksien lisäksi oli erittäin he-

delmällistä saada tutkimuskysymyksieni ulkopuolistakin tietoa yhteissoitosta. Osittain 

esiinnousseet yhteissoiton haasteet varmasti kuuluisivat yhteissoiton toteutukseen, mut-

ta koska en tutkimuksessani halunnut selvittää sen haasteita, koen niiden olevan tutki-

muskysymyksieni näkökulmasta ulkopuolisia, mutta yhteissoiton kannalta erittäin tär-

keitä ajatuksia. Oli mielenkiintoista huomata, että suurimmaksi haasteeksi moni haasta-

teltava mainitsi opettajan ja hänen tehtävänsä. Yhteissoiton esteeksi saattaa siis haastat-

telujen perusteella koitua opettaja, opettajan usko omaan ammattitaitoon, opettajan luot-

to oppilaiden kykyihin sekä opettajan jaksaminen esimerkiksi haasteellisten oppilaiden 

sekä melun kanssa.  

 

Opettajalla onkin yhteissoiton onnistumisen kannalta erittäin tärkeä merkitys, jolloin 

esiinnousseet haasteetkaan eivät sinänsä ihmetytä. Yhteissoiton toteuttamisen haasteiksi 

ei kuitenkaan mainittu esimerkiksi soitinten vähyyttä, minkä olisin ajatellut automaatti-

sesti nousevan esille. Siihen, ettei soittimien vähyyttä ja resurssipulaa mainittu, vaikutti 

varmasti se, että jokainen haastateltavani ymmärsi esimerkiksi kehosoittimet osaksi yh-

teissoittoa. Kehosoittimet eivät vaadi minkäänlaista rahoitusta ja ovat oppilaillekin 

luonnollinen musisoinnin väline, jolloin on erittäin luonnollista käyttää niitä osana ope-

tusta. Vaikka kehosoittimet eivät voi muodostaa monipuolista luokkaorkesteria, johon 
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yhteissoiton näkökulmasta vaadittaisiin monipuolista välineistöä, mahdollistavat ne silti 

monipuoliset roolit musiikintunneilla. En kuitenkaan usko, että kehosoittimet olisivat 

jossain koulussa koulun ainoita soittimia. Vaikka repertuaari soittimien osalta ei olisi 

valtava, saa muutamastakin eri soitinryhmästä jo valtavan hienoja yhteissoittohetkiä. 

Opettajan tehtäväksi jää vain ideointi, ja kun opettaja on laittanut ideat aluilleen, kum-

puaa varmasti myös oppilailta ideoita. 

 

Mielestäni myös yläkoulussa toteutetun yhteissoiton esiin nouseminen oli merkittävää 

alakoulunkin yhteissoiton kannalta, vaikka yhteissoitto yläkoulussa ei liittynytkään 

omiin tutkimuskysymyksiini. Lindströmin tutkimuksesta (2011) poiketen lähes jokainen 

haastateltavani mainitsi, ettei yläkoulussa toteutettu yhteissoitto ole läheskään yhtä mo-

nipuolista kuin alakoulussa toteutettu. Vaikka Huotilaisen mukaan (2009, 43) alakou-

lussa toteutettua yhteissoittoa ei voi verrata yläkoulussa toteutettuun yhteissoittoon ylä-

koulun musiikinopetuksen ollessa valinnaista, on kummallista, ettei yhteissoitto yläkou-

lussa ole yhtä monipuolista ja jokaista oppilasta osallistavaa kuin alakoulussa. Vaikka 

haastateltavieni kokemukset yläkoulussa rajoittuivat pitkälti sivusta seuraamisiin tai 

omien entisten oppilaiden näkemyksiin, on esimerkiksi entisten oppilaiden näkemykset 

ja kokemukset kuitenkin hyvin arvokkaita. Oma kokemukseni puoltaa myös haastatel-

tavieni ajatusta, sillä alakoulusta lähdettyäni into osallistua yläkoulun musiikinopetuk-

seen notkahti saman tien kuin lehmän häntä, kun oivalsin, ettei yläkoulun musiikintun-

neilla kaikki saakaan laulaa mikrofoniin tai soittaa erilaisilla instrumenteilla. Näiden 

omien ja tutkimuksestani nousseiden ajatusten pohjalta voikin vain ihmetellä, miksei 

yläkoulussa toteuteta kaikkia oppilaita osallistavaa musiikinopetusta?  

 

Tästä kysymyksestä saisikin hyvän jatkotutkimusaiheen. Olisi mielenkiintoista tutkia 

myös yläkoulussa toteutettua yhteissoittoa ja sitä, onko yläkoulussa toteutettu yhteis-

soitto sellaista, mihin jokaisella oppilaalla taitotasostaan riippumatta olisi mahdollisuus 

osallistua. Jatkotutkimuksia ajatellen olisi tärkeää saada lisää tutkimuksia myös alakou-

lussa toteutettavasta yhteissoitosta, sillä yläkoulujen yhteissoiton vähyys saattaa juontaa 

juurensa myös alakoulujen yhteissoiton vähyydestä. Suoraan tutkimukseeni liittyvä jat-

kotutkimusaihe voisikin olla esimerkiksi laajemmassa mittakaavassa toteutettu kysely-

tutkimus, jossa kartoitettaisiin alakoulussa musiikkia opettavien opettajien yleisiä käsi-

tyksiä yhteissoitosta, sen toteutuksesta sekä sen tärkeydestä. Mitä alakoulussa musiikkia 

opettavat opettajat siis ajattelevat yhteissoitosta? Tällöin olisi mahdollisuus saada laa-
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jempi, mutta ehkä omaa tutkimustani määrällisempi käsitys siitä toteutetaanko yhteis-

soittoa alakoulun musiikinopetuksessa, millä tavoin sitä toteutetaan ja miksi sitä toteute-

taan. Toisaalta kyselytutkimuksen avulla voisi saada ehkä myös tietoa siitä, että miksi 

yhteissoittoa ei toteuteta ja millaista musiikinopetusta sellaiset opettajat toteuttavat, jot-

ka eivät toteuta yhteissoittoa. Myös alakouluikäisten oppilaiden omia kokemuksia ala-

koulussa toteutettavasta yhteissoitosta olisi hedelmällistä tutkia. Miltä yhteismusisointi, 

yhteistoiminnallisuus ja yhteissoitto oppilaista tuntuvat? Jatkotutkimuksia ajatellen pi-

dän erittäin tärkeänä jokaista tutkimusta, joka liittyy tutkimukseni kaltaiseen yhteissoit-

toon ja ennen kaikkea alakoulussa toteutettavaan yhteissoittoon, koska tutkimuksia jo-

kaista oppilasta osallistavasta ja kehittävästä alakoulun yhteissoitosta on todella vähän.  

 

Isoimman hyödyn tästä tutkimuksesta saavat musiikkia opettavat opettajat, musiikin-

opettajaksi opiskelevat tai aikovat henkilöt ja musiikinopettajia kouluttavat henkilöt. 

Tutkimukseni avulla he voisivat saada monipuolisen käsityksen siitä, mitä sellainen yh-

teissoitto, joka kulminoituu kaikista luokan oppilaista koostuvaan luokkaorkesteriin, 

vaatii taustalle. Toisaalta tutkimuksestani voivat hyötyä myös koulujen rehtorit ja muut 

resursseista päättävät henkilöt, jotka tutkimukseni luettuaan ymmärtäisivät yhteissoiton 

merkityksen oppilaan kokonaisvaltaisen kasvun kehityksessä sekä esimerkiksi koko 

koulun positiivisen ilmapiirin syntymisessä. Kun he ymmärtäisivät yhteissoiton koko-

naisvaltaisen merkityksen, saattaisivat he myös hankkia lisää soittimia kouluihinsa.  

 

Tämän tutkimuksen perusteella voidaankin sanoa, että yhteissoitolla on valtavan suuri 

merkitys yksilön kokonaisvaltaisen kehityksen lisäksi myös luokkayhteisön positiivisen 

yhteishengen sekä koko koulun positiivisen ja toisia arvostavan ilmapiirin kehityksessä. 

Tämän tutkimuksen kaltaisen yhteissoiton avulla oppilaista voisi kasvaa toisia huomi-

oon ottavia, sosiaalista ympäristöä ja yhteisöllisyyttä sekä erilaisuutta arvostavia yksi-

löitä, minkä takia monipuoliseen yhteissoittoon tulisi panostaa. Olisi tärkeää ymmärtää, 

että yhteissoiton avulla toteutetulla musiikinopetuksella on mahdollista tukea esimer-

kiksi sitä koulun tärkeää tehtävää, jossa tavoitteena on tarjota kaikille yksilöille yhtei-

nen koulu, jossa jokainen voisi toimia osana ryhmää, ja jossa kenenkään tiedollista, tai-

dollista tai esimerkiksi kulttuurista erilaisuutta ei väheksyttäisi.  
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LIITE 1  

 

 TEEMAHAASTATTELURUNKO 
 

1. Taustatiedot 

• ikä 

• koulutus 

• työkokemus opettajana/musiikinopettajana/musiikkiluokan opettajana 

2. Musiikinopetuksen merkitys alakoulussa 

• Mikä on musiikinopetuksen merkitys alakoulussa? 

• Miksi musiikkia pitäisi opettaa alakoulussa? 

• Millainen musiikinopetus palvelee mielestäsi parhaiten luokan jokaista 

oppilasta? 

3. Yhteissoitto käsitteenä alakoulun musiikinopetuksessa 

• Mitä yhteissoitto alakoulun musiikinopetuksessa mielestäsi tarkoittaa? 

• Millaista se on parhaimmillaan? 

4. Keinot toteuttaa yhteissoittoa alakoulun musiikinopetuksessa 

• Millä tavoin ja kuinka paljon sinä toteutat tunneillasi yhteissoittoa?  

• Millä tavoin ja kuinka paljon toteuttaisit yhteissoittoa eri luokka-asteilla?  

5. Yhteissoiton tärkeys osana alakoulun musiikinopetusta 

• Miksi yhteissoitto on tärkeää alakoulun musiikinopetuksessa? 

• Millä tavoin yhteissoitto tukee yksilöä? Luokkayhteisöä? Koko koulua? 

 


