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Esipuhe 

Tämä tutkielma on osa Kuopion konservatorion hallinnoimaa Itä-Suomen 

Hyvinvointivoimalan TAKUULLA YHDESSÄ! -hanketta. Aineisto on kerätty 

lukuvuonna 2015–2016. Hankkeessa ovat olleet mukana mm. kaksi KYS:n 

nuorisopsykiatrian osastoa, Kuopion psykiatrian keskus, Setlementti Puijolan 

Tyttöjen talo, Savon ammatti- ja aikuisopisto (SAKKY), Turvalinkki sekä 

Ensikotiyhdistys. Hankkeen on rahoittanut Etelä-Savon ELY-keskus.  

TAKUULLA YHDESSÄ! on osa vuosina 2012–2016 toteutettavia TAKUULLA-

hankkeita, joissa musiikkia ja tanssia viedään mm. neuvoloihin, päiväkoteihin, 

kouluihin, sairaaloihin, yhdistyksiin sekä palvelukeskuksiin. Muita TAKUULLA-

hankkeita ovat rahoittaneet Suomen Kulttuurirahasto, opetus- ja 

kulttuuriministeriö ja Euroopan unioni. 

Suurkiitokset projektinjohtaja Eeva Mäkiselle (FT, MuM) aineiston 

luovut tamises ta , hankekoordinaa t tor i Maar i t Niskase l le (VTM) 

aineistokuvauksesta ja avusta aineiston kirjaamisessa, sekä TAKUULLA - 

hankkeen työpareille haastatteluista ja taustatiedoista koskien työpajojen 

toimintaa.  

Lopuksi vielä lämpimät kiitokset ohjaajalleni PsT Teppo Särkämölle 

asiantuntevasta opastuksesta aineiston analysointiin, käsittelyyn ja koko 

opinnäytetyön kirjoittamiseen. 
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1. JOHDANTO 

Jokainen joskus yhdessä musisoinut on varmasti huomannut sen yhteisöllisyyden 

tunteen, joka nousee pintaan niin iltanuotiolla kuin ystävien karaoke-illassakin. 

Musiikki on ollut mukana jokaisessa ihmiskunnan historian vaiheessa palvellen 

sekä uskonnollisia, yksilöllisiä että yhteiskunnallisia tarpeita. Musiikki kietoo 

yhteen ihmiselämän tärkeimmät hetket ja värittää jokaisen ihmisen elämäntarinaa 

omalla nuotillaan – huomasipa sitä tai ei.  

Jokainen on varmasti myös kokenut yksinäisyyden ja toiseuden tunteita, niitä 

hetkiä kun mikään viiteryhmä ei tunnu omalta. Tällaisina hetkinä sosiaalisten 

turvaverkkojen merkitys korostuu ja omat harrastusryhmät – kuten kuorot ja 

orkesterit nousevat arvoon arvaamattomaan.  Helposti lähestyttävän yhteisen 

tekemisen merkitys on suuri yhteiskunnan haastavassa taistelussa syrjäytymistä 

vastaan. 

Tässä tutkimuksessa selvitetään musiikkityöpajatyöskentelyn vaikutuksia 

syrjäytymisvaarassa olevilla nuorilla ja aikuisilla. Hypoteesini on, että 

musiikkityöpajatyöskentelyn kautta osallistujat saavat onnistumisen ja 

pystyvyyden kokemuksia, uusia ystäviä sekä selkeyttä tulevaisuuden 

suunnitelmiinsa. Erityisen tarkastelun kohteena on itsearvioitu kokemus omasta 

työkyvystä ennen ja jälkeen työpajan sekä motivaatio osallistua tulevaisuudessa 

vastaavaan musiikkityöpajatoimintaan. 



1.1. Syrjäytyminen yhteiskunnassa 

Syrjäytyminen on moniulotteinen ajallinen prosessi, joka syntyy yhteiskunnan 

vuorovaikutuksessa yksilön kanssa. Syrjäytymisen ulottuvuuksina voidaan nähdä 

heikentyneet mahdollisuudet vaikuttaa poliittiseen ja yhteiskunnalliseen 

päätöksentekoon, vaikeutuneen pääsyn yhteiskunnan resursseihin ja työelämään 

sekä haasteet osallistua kulttuurille keskeisiin käytäntöihin (Byrne, 2007). 

Syrjäytymisen todennäköisyyteen vaikuttaa myös millaisena henkilön oma 

elämänkokemus hänelle näyttäytyy, eli kuinka hän kokee itsensä ja suhteensa 

yhteiskuntaan (Sheppard, 2012).  

Syrjäytyminen voi käsitteenä sisältää yksilön, perheen, asuinalueen tai kokonaisen 

ihmisryhmän joutumisen yhteiskunnan rakenteiden ulkopuolelle (Byrne, 2007). 

Tässä tutkielmassa käsitellään syrjäytymistä sekä yksilön että ihmisryhmän 

näkökulmasta  painottuen vähemmistöryhmiin joiden voidaan teorian valossa 

olettaa olevan suuremmassa riskissä syrjäytymiseen. Tällaisina ryhminä voidaan 

nähdä esimerkiksi maahanmuuttajat, vammaiset, päihdeongelmaiset, työttömät ja 

mielenterveysongelmaiset (Sheppard, 2012; kts. myös Myrskylä, 2012; Haarni, 

2006). 

Syrjäytymistä ennaltaehkäisevää toimintaa kutsutaan voimauttamiseksi. 

Voimauttaminen voidaan nähdä sellaisena toimintana, joka joko auttaa yksilöä tai 

ryhmää pääsemään yli tavoitteitaan tai toimintaansa estävistä tekijöistä tai auttaa 

heitä löytämään tai saamaan uutta näkemystä tavoitteisiinsa (Sheppard, 2012). 

Tässä tutkielmassa voimauttamista tarkastellaan työpajasta saatujen uusien 

ystävien, tulevaisuuden suunnitelmien selkeytymisen ja uuden oppimisen kautta. 

Merkittäviä syrjäytymiseen johtavia tekijöitä ovat köyhyys, työttömyys, muut 

puutteelliset mahdollisuudet täysipainoiseen elämään sekä hajanaiset sosiaaliset 

tukiverkot (Sheppard, 2012). Näistä etenkin työttömyys ja köyhyys luovat 
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yhdessä syrjäytymisen kehän, jossa köyhyys lisää riskiä työttömyyden 

pitkittymiseen (Mood & Jonsson, 2016). Täten työkyvyn tukeminen voidaan 

nähdä tärkeänä yhteiskunnallisena keinona syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä. 

1.2. Koettu työkyky syrjäytymisen indikaattorina 

Työkyky voidaan määritellä monin eri tavoin käyttöyhteydestä riippuen. 

Sosiaalivakuutuksen näkökulmasta olennaista on työn tekemisen estävän 

sairauden tai vamman löytyminen, jolloin ihminen määritellään työkyvyttömäksi 

(Havakka, Niemelä & Uusitalo, 2012). Tämä määritelmä painottaa työntekijän 

ominaisuuksia ja on voimakkaasti sairaussidonnainen. Laajemmin työkyky 

voidaan määritellä ihmisen resurssien – kuten koulutus, fyysiset, psyykkiset ja 

sosiaaliset voimavarat – ja työn vaatimusten väliseksi suhteeksi (Järvisalo, 1995). 

Jos yksilön voimavarat ovat riittämättömät, ei hyväkään työympäristö tai työn 

matala vaativuus riitä niitä kompensoimaan. Vastaavasti hyvätkään voimavarat 

eivät suhteessa liian vaativaan työhön tai huonoon työympäristöön merkitse 

automaattisesti hyvää työkykyä. 

Työkykyindeksi on työterveyshuollon mittari, jonka avulla arvioidaan 

henkilökohtaista työkykyä suhteessa työn vaatimuksiin. Työkykyindeksiin kuuluu 

seitsemän osa-aluetta, joita mitataan yhdellä tai useammalla kysymyksellä: koettu 

työkyky verrattuna elinaikaiseen parhaimpaan työkykyyn, työkyky työn 

vaatimusten osalta, lääkärin toteamien nykyisten sairauksien määrä, sairauksien 

arvioitu haitta työssä, sairauspoissaolopäivät viimeisen vuoden aikana, oma arvio 

kykenevyydestä työhön terveyden puolesta kahden vuoden kuluttua ja psyykkiset 

voimavarat (Tuomi, Ilmarinen, Jahkola, Katajarinne & Tulkki, 1997).  

Työkykypistemäärä on tutkimuksissa ennustanut hyvin sairauspoissaolojen 
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pi tuut ta ja te rveyteen l i i t tyvää e lämänlaa tua sekä myöhempää 

työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä (Gould, Härkäpää & Koskinen, 2015). 

Työkykyindeksin voidaan nähdä jakautuvan kahteen suurempaan osa-alueeseen: 

sairauksien ja poissaolopäivien muodostamaan objektiiviseen puoleen sekä 

työntekijän oman kokemuksen muodostamaan subjektiiviseen puoleen. 

Subjektiivinen eli koettu työkyky on liitetty sairauspoissaolojen määrään (Nygård 

ym., 2005) sekä työn tehokkuuteen (Vänni, Virtanen,  Luukkaala & Nygård, 

2012) muodostaen jo sinällään karkean mittarin henkilön konkreettiselle 

työkyvylle. Tässä tutkielmassa arvioidaan työkykyindeksin subjektiivista puolta: 

koettua työkykyä verrattuna elinaikaiseen parhaimpaan.  

Suoraan työkykyyn vaikuttavia toimenpiteitä ovat esimerkiksi kouluttautuminen 

ja työllistyminen. Työkykyyn on mahdollista vaikuttaa myös välillisesti vapaa-

ajan aktiviteettien kautta: monet harrastukset parantavat mielialaa, lisäävät 

sosiaalista aktiivisuutta ja edistävät työstä palautumista (Primeau, 1996). 

Työhyvinvoinnin tukemisessa näyttöä on ainakin liikunta-aktiviteeteista 

(Arvidson, Börjesson, Ahlborg, Lindegård, & Jonsdottir, 2013), 

perkussiotyöpajasta (Bittman, Bruhn, Stevens, Westengard & Umbach, 2003) ja 

kulttuuriharrasteista (Tuisku, Pulkki-Råback & Virtanen, 2016). Ryhmämuotoisen 

musiikkityöskentelyn suoraa yhteyttä koettuun työkykyyn ei ole kuitenkaan 

aiemmin tutkittu. Koska musiikkia on kuitenkin onnistuneesti käytetty yleisen 

työhyvinvoinnin lisäämiseen (Bittman ym., 2003), on todennäköistä että tämä 

yhteys on olemassa. Tämä tutkielma pyrkii alustavasti kartoittamaan ja 

tarkastelemaan tätä yhteyttä. 
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1.3. Riskiryhmien työkyky 

Riskiryhmistä maahanmuuttajien työllisyystilanteeseen vaikuttavat erityisesti 

syrjintä työmarkkinoilla ja puutteellinen kielitaito (Holm, Hopponen & Lahtinen, 

2008). Pellervon taloustutkimuksen (Holm ym., 2008) selvityksen mukaan 

työttömien maahanmuuttajien työkyky on kuitenkin keskimääräisesti työtöntä 

kantaväestöä parempi, vaikka työikäisiä maahanmuuttajia on suhteessa enemmän 

työttöminä kuin kantaväestöä. On syytä kuitenkin huomioida, että kyse on 

itsearvioista eikä ole selvyyttä onko maahanmuuttajien kyky arvioida omaa 

työkykyään suomalaisilla työmarkkinoilla yhtä realistinen kuin kantaväestöllä.  

Vammaisten työkykyyn ja syrjäytymiseen vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi 

vamman vaikeusaste ja tyyppi sekä epäusko omiin työllistymismahdollisuuksiin 

(Holm & Hopponen, 2007). Vastoin ennakkoluuloja useat vammaiset pystyvät 

suhteellisten halpojen ratkaisujen, kuten esteettömän työympäristön tai 

kuljetuspalvelujen avulla hyvin työskentelemään täysipäiväisesti ja hakeutumaan 

työelämään kuten muutkin työikäiset (Holm & Hopponen, 2007). Haasteena on 

tieto näistä ratkaisuista ja kyky niiden käyttöönottoon vammaisille  sopivilla 

työpaikoilla. Vammaisten piirissä onkin runsaasti käyttämätöntä työvoimareserviä, 

jota ei ole vielä kyetty hyödyntämään (Holm & Hopponen, 2007).  

Mielenterveys- ja päihdeongelmat vaikeuttavat työelämään siirtymistä ja 

työelämässä pysymistä (Morrell, Taylor & Kerr, 1998; Lerner ym., 2004). Suhde 

on vastavuoroinen, työttömyys sekä altistaa päihde- ja mielenterveysongelmien 

kehittymiselle että päihde- ja mielenterveysongelmat lisäävät työttömyyden 

todennäköisyyttä (Henkel, 2011; Lerner ym., 2004). 

Pitkittynyt työttömyys altistaa yhteiskunnasta syrjäytymiselle (Kieselbach, 2003). 

Tästä syystä olisi ensiarvoisen tärkeää pyrkiä työntekijän työkykyä kohentamalla 
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katkaisemaan työttömyys mahdollisimman nopeasti ennen haitallisen kierteen 

syntyä. Pitkään jatkunut työttömyys vaikuttaa myös suoraan muihin syrjäytymisen 

todennäköisyyteen vaikuttaviin tekijöihin, kuten sosiaalisiin tukiverkkoihin, 

terveyteen ja terveyskäyttäytymiseen (Brand, 2015; Janlert, Winefield & 

Hammarström, 2015). 

1.4. Musiikin psykologiset ja fysiologiset vaikutukset  

Musiikin tarkka määrittely on haastavaa sen kulttuurillisesti monimuotoisen ja 

monipuolisen ilmiasun vuoksi. Musiikin voidaan nähdä olevan tarkoituksellista ja 

kommunikatiivista ja sisältävän useita elementtejä, kuten rytmi, melodia ja 

äänenväri (Clayton, 2012). Tässä tutkielmassa musiikilla tarkoitetaan 

instrumentilla yksin tai ryhmässä soitettua ja kuunneltua musiikkia sekä näistä 

musiikin herättämistä kokemuksista keskustelemista. 

Musiikin on teorisoitu useiden mekanismien, kuten autonomisen hermoston, 

tunteiden tarttumisen ja ehdollistumisen, kautta nostavan mielialaa, herättävän 

tunteita ja auttavan keskittymisessä ja ulkoisten ärsykkeiden poissulkemisessa 

(Juslin, 2012). Musiikkia käytetään yleisesti niin sairaaloissa, kouluissa kuin 

kodeissakin lisäämään yleistä hyvinvointia sekä vähentämään stressiä ja kipua. 

Musiikki vaikuttaa koko kehoon ja autonomisen hermoston toimintaan: niin 

kuulijan pulssiin, ihon sähkönjohtokykyyn, verenpaineeseen, lihasjännitykseen, 

hormonitoimintaan kuin mielialaankin (Hodges, 2012).  

Musiikkiin liittyvien taitojen yleistymisestä muille kognition osa-alueille ei ole 

vielä löydetty selkeää konsensusta satunnaistettujen kontrolloitujen tutkimusten 

puutteessa (Raucher, 2012). Vahvaa näyttöä on visuospatiaalisten taitojen 

kehittymisestä vähintään kahden vuoden ajan kestävässä musiikki-opetuksessa 
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(Hetland, 2000) ja alustavaa näyttöä musiikin hyödystä fonologisen havaitsemisen 

kehittymisessä lukivaikeuksisilla lapsilla (Flaugnacco, ym,. 2015). Haasteena 

tulkinnassa on myös, ettei kontrolliryhmä saa useinkaan tutkimusjakson aikana 

muuta vastaavaa opetusta tutkittavassa aiheessa, jolloin on mahdotonta arvioida 

kuinka hyvin heidän taitonsa olisivat kehittyneet tavallisessa opetuksessa 

vastaavassa ajassa (Raucher, 2012). Aihe vaatii vielä lisää tutkimusta ja 

keskittymistä ennemmin siihen mitä sellaista musiikki voisi opettaa tai tehostaa 

mihin muut opetusmenetelmät eivät kykene. 

Kokonaisälykkyyden ja musiikinopiskelun välistä suhteesta on kiistelty pitkään, 

erityisesti ns. Mozart-efektin olemassaolosta. Mozart-efekti käsittelee musiikin 

kuuntelun ja älykkyyden välistä yhteyttä, toisin sanoen voiko klassisen musiikin 

kuuntelu tehdä yksilöstä älykkäämmän. Älykkyysosamäärän ja musiikinopiskelun 

välistä yhteyttä käsittelevässä katsauksessaan Schellenberg (2005) toteaa 

lyhytaikaisen musiikin kuuntelun vaikutuksen kognitiiviseen toimintaan johtuvan 

lähinnä musiikin yleisestä vireystilan noususta. 

Lasten strukturoitu säännöllinen musiikinopiskelu sen sijaan näyttää lisäävän 

älykkyysosamäärää  kontrolliryhmiin verrattuna (Schellenberg, 2004). Kuitenkin 

myös pelkän kouluopetukseen osal l is tumisen t iedetään l isäävän 

älykkyysosamäärää, joten on mahdollista että yhteys liittyy samaan ilmiöön. 

Musiikinopiskelu on luonteeltaan koulumaista tapahtuen pienryhmissä tai 

yksilöopetuksena, ollen siten omiaan tehostamaan lapsen oppimista. Myös 

lyhytaikaisen musiikin opiskelun on ainakin yhdessä kontrolloidussa 

tutkimuksessa havaittu lisäävän osallistujien verbaalista päättelykykyä alle 

kouluikäisillä lapsilla (Moreno ym., 2011). 
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1.5. Musiikki syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä 

Syrjäytymisen ennaltaehkäisyn kannalta keskeisiä ovat musiikin sosiaaliset 

vaikutukset. Musiikin muodoista erityisesti ryhmässä laulamisen on todettu 

nostavan kipukynnystä sekä lisäävän positiivista affektia ja sosiaalisen 

yhteenkuuluvuuden tunnetta niin pienissä kuin isoissa ryhmissä (Weinstein, 

Launay, Pearce, Dunbar & Stewart, 2016; Welch, Himonides, Saunders, 

Papageorgi & Sarazin, 2014). Ryhmässä laulamisella on havaittu myös muihin 

yhteisöllisiin ryhmäaktiviteetteihin verrattuna tehokkaampi jäänmurtajaefekti, 

jolloin ryhmänjäsenet kokevat nopeasti voimakasta ryhmäkoheesiota (Pearce, 

Launay & Dunbar, 2015). 

Ryhmässä laulamisen lisäksi sama yhteisöllisyysvaikutus on löydetty 

rummuttamisen ja tanssimisen osalta, mutta ei passiivisesta musiikin kuuntelusta 

(Dunbar, Kaskatis, MacDonald & Barra, 2012a). Tämä musiikin 

yhteenkuuluvuuden tunnetta lisäävä efekti on liitetty aktiivisen yhdessä musiikin 

tuottamisen aiheuttamaan endorfiinintuotantoon elimistössä ja laajemmin 

soittamisen mahdolliseen evolutiiviseen tarkoitukseen yhteisöllisyyden luojana 

pienissä yhteisöissä (Dunbar, ym., 2012a, Freeman, 2001).  

Tämä lisääntyneen endorfiinintuotannon ja yhteisöllisen musiikin välinen yhteys 

ei sinällään ole yllättävä – endorfiinia vapautuu myös useissa muissa 

synkronoiduissa fyysisissä aktiviteeteissa kuten parisoudussa (Cohen, Ejsmond-

Frey, Knight & Dunbar, 2010), nauramisessa (Dunbar, ym., 2012b) ja 

tanssimisessa (Tarr, Launay & Dunbar, painossa). Musiikin kuuntelun osalta on 

kuitenkin myös huomattava, että esimerkiksi suurissa popkonserteissa kuunteluun 

liittyy yleensä myös muuta yleisön synkronoitua toimintaa, kuten tanssimista, 

hyppimistä ja mukana laulamista sekä jaetun kokemuksen tuoma yhteisöllisyyden 

tunne (Brown & Knox, 2016). 
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Minäpystyvyys kohoaa soittotaitojen kohetessa (esim. Choi, Lee & Lee, 2010) ja 

etenkin onnistumisen hetkistä ja esiintymistilanteista saatavat huippukokemukset 

voimistavat pystyvyyden tunnetta entisestään (Whaley, Sloboda, & Gabrielsson, 

2012). Huippukokemukset on yhdistetty niin todennäköisempään 

musiikkiharrastuksen jatkuvuuteen kuin henkilökohtaisiin muutoskokemuksiin, 

eikä niiden saavuttaminen vaadi aiempaa musiikillista osaamista tai 

asiantuntijuutta. (Whaley, ym., 2012). Myös vuorovaikutustaidot kehittyvät 

yhdessä soittaessa (Hallam & MacDonald, 2012); esimerkiksi orkesterissa on 

muita kanssasoittajia kuunneltava intensiivisesti ja soittovuoroja vaihdettava 

onnistuneesti. 

1.6. Musiikkityöpajatyöskentely riskiryhmillä 

Musiikkia on käytetty terapeuttisena työvälineenä jo vuosikymmeniä (Bunt & 

Stige, 2014). Musiikkityöpajatyöskentelynä voidaan nähdä kaikki sellainen 

toiminta, jossa musiikkia käytetään apuvälineenä toivotun hyödyn 

aikaansaamiseksi. Etenkin ryhmissä, joissa verbaalinen ilmaisu on syystä tai 

toisesta vaikeaa ta i mahdotonta musi ikin käyt tö pääasial l isena 

työskentelymenetelmänä on perusteltua. Tällaisia syitä voivat olla esimerkiksi 

puutteellinen kielitaito tai ahdistuneisuus, jolloin musiikki auttaa ilmaisemaan 

tunteita ja kestämään ryhmäjännitystä (Ihalainen, 1989).  

Kehitysvammais- ja vammaistyössä musiikkia on käytetty jo vuosikymmeniä niin 

kommunikaatio- ja kontaktitarkoituksessa kuin psykososiaalisena 

hoitomuotonakin (Salo, 1989). Musiikkityöpajatyöskentelyssä keskitytään etenkin 

keskittymis- ja havainnointikyvyn, ryhmässä toimimisen, toisten 

huomioonottamisen ja kommunikaatiokyvyn kehittämiseen (Salo, 1989). Tätä 

vieläkin hyvin yleistä ylhäältä päin tulevaa "sosiaalisten taitojen opettamiseen" 

tähtäävää mallia on myös kritisoitu, huomioiden että olisi syytä ennemmin 
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hyväksyä erilaisuus ja toteuttaa työpajat osallistujien kanssa yhteistyössä 

tasapäistävän normalisointipyrkimyksen sijaan (Murphy & McFerran, 2016). 

Kehitysvammaisten ja vammaisten lasten osalta näyttöä musiikkityöskentelyn 

hyödyllisyydestä on tyydyttävästi, esimerkiksi toisten huomioonottamisen 

(Sussman, 2009) ja lukemisvaikeuksien (Flaugnacco, ym., 2015) osalta. Myös 

vakavasti vammaisten aikuisten saralla musiikkiterapia on myös todettu hyväksi 

hoitomuodoksi (Oldfield & Adams, 1990). Etenkin autismin kirjon häiriöiden 

osalta musiikkityöskentely näyttää edistävän osallistujien sosiaalisia 

vuorovaikutustaitoja ja kommunikaatiota (Geretsegger, ym., 2014). 

Psyykkisten häiriöiden hoidossa näyttöä musiikkityöskentelyn tuloksellisuudesta 

on univaikeuksien (Jespersen, Koenig, Jennum & Vuust, 2015), masennusoireiden 

(Maratos, Gold, Wang & Crawford, 2008) sekä skitsofreniapotilaiden yleisen ja 

sosiaalisen toimintakyvyn paranemisen osalta (Mössler, Chen, Heldal & Gold, 

2011). Yhteisöllisen musiikin harrastamisen osalta tietoa masennusoireiden 

ennaltaehkäisystä tai muusta preventiivisestä vaikutuksesta ei ole saatavilla. 

Maahanmuuttajien kohdalla puutteellinen kielitaito on yksi merkittävä 

syrjäytymiseen vaikuttava tekijä. Vieraalla kielellä laulamisen on todettu 

kehittävän vieraan kielen oppimista (Ludke, Ferreira & Overy, 2014) sekä 

ääntämistä (Christiner & Reiterer, 2015). Maahanmuuttajien kohtaaman syrjinnän 

osalta tutkimustietoa ei ole juurikaan saatavilla, mutta kulttuurien välistä 

integraatiota käsittelevien lyriikoiden on alustavasti havaittu vähentävän 

kuulijoiden ennakkoluuloja ja rasistista käyttäytymistä (Greitemeyer & Schwab, 

2014).  

Muussa syrjäytymisvaarassa olevien osalta ryhmämuotoisen musiikin käyttöä 

syrjäytymisen ehkäisyssä on tutkittu heikosti, mutta esimerkiksi Koreassa on 

saatu hyviä tuloksia musiikin käytöstä nuorten naisten puberteettiin liittyvien 
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sopeutumisvaikeuksien ehkäisemisessä (Kim ym., 2006). Samansuuntaisia 

tuloksia on Kanadasta kodittomien mieskuoron osalta – aktiivinen säännöllinen 

yhdessä laulaminen nosti osallistujien itsetuntoa, vähensi masennusoireilua ja 

lisäsi saatavilla olevia keinoja onnistuneeseen sosiaaliseen vuorovaikutukseen 

(Bailey & Davidson, 2002).  

Yhtenä musiikkityöpajatyöskentelyn keskeisistä hyödyistä on nostettu 

osallistujien kehittyvät kommunikaatiotaidot (Hallam & MacDonald, 2012). 

Kehittyviä kommunikaatiotaitoja on selitetty osallistujien tarkkaavaisuuden 

toistuvalla keskittämisellä yhteiseen kohteeseen. Kun ryhmän jäsenet keskittävät 

tarkkaavaisuutensa toistuvasti samaan kohteeseen ja jakavat yhteisen tavoitteen, 

tämä helpottaa keskinäistä kommunikaatiota (Hallam & MacDonald, 2012) ja luo 

ryhmään yhteisöllisyyden tunnetta (Wolf, Launay & Dunbar, 2016).  Etenkin 

bändityöskentelyssä jokaisen osallistujan tulee keskittyä yhteiseen suoritettavaan 

tehtävään – soitettavaan kappaleeseen – samanaikaisesti mahdollistaakseen 

onnistuneen suorituksen.  

Erityyppinen musiikki vetoaa eri kohderyhmiin, joten musiikkiterapeuttisia 

interventioita suunnitellessa on syytä pohtia minkä tyyppistä musiikkia millekin 

kohderyhmälle tarjotaan ja mihin tarkoitukseen. Mieluisan musiikin kuuntelun on 

havaittu olevan erityisen tehokasta toivotun vaikutuksen, kuten kivun- ja 

stressinlievityksen, saavuttamisessa verrattuna epämieluisaan tai tutkijan 

valitsemaan musiikkiin (Lamont & Greasley, 2012). 

Musiikkityöpajoihin osallistuneiden henkilöiden haastatteluissa esiin nousee 

osallistumisen voimauttavuus ja positiivinen muutos itsetunnossa sekä 

käsityksissä omasta pystyvyydestä ja kyvyistä (MacDonald, Hargreaves & Miell, 

2002). Tärkeänä pidetään työpajan ammattimaisuutta, esimerkiksi tuotetun 

musiikin korkean äänenlaadun ja käytetyn kaluston laadukkuuden osalta. Tämä 

mahdollistaa osallistujien samaistumisen muusikon tai säveltäjän identiteettiin, 

mikä auttaa musiikillisen identiteetin luomista ja tarjoaa mahdollisuuden käsitellä 
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omaa identiteettiään uudesta näkökulmasta (MacDonald, ym., 2002). On siis 

tärkeää, että musiikkityöpajoja suunnitellessa mukana ovat niin musiikkialan kuin 

terveysalankin ammattilaiset työpajan korkean laadun varmistamiseksi. 

1.7. Yhteiskunnan vastuu 

Yhteiskunnan rakenteet ja palvelut vaikuttavat siihen mitkä ihmisryhmät ja yksilöt 

ovat vaarassa syrjäytyä yhteiskunnasta. Yksi tällainen vaikutusmekanismi on 

avoimien vaalien, työllisyyden tukemisen, uusien työpaikkojen luomisen ja 

minimipalkkojen säätelyn kautta (Byrne, 2007). Nämä ovat kuitenkin vain osa 

syrjäytymisen ulottuvuuksia. Mahdollisuus  osallistua kulttuurille keskeisiin 

käytäntöihin, kuten sosiaalisiin suhteisiin ja harrastuksiin, on valtion tasolla ehkä 

haasteellisin toteuttaa. Tällöin kuvaan astuvat kolmannen sektorin kulttuuri- ja 

terveyshankkeet. 

Yksi tällainen kolmannen sektorin hanke on tämän tutkielman tarkastelema 

TAKUULLA YHDESSÄ! -hanke. Hankkeen tarkoituksena on tarjota nuorille ja 

aikuisille harrastusmahdollisuuksia, edistää heidän hyvinvointiaan, 

ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja vahvistaa osallistumista ja yhteisöllisyyttä 

yhteiskunnassa (Kuopion konservatorio, 2016). Konkreettinen hanketoiminta on 

m u o d o s t u n u t l y h y i s t ä m u s i i k k i t y ö p a j o i s t a , j o i t a o n t a r j o t t u 

syrjäytymisriskiryhmille yhdessä yhteistyötahojen kanssa. 

Usein tämän tyyppiset valtakunnalliset ja paikalliset hyvinvointihankkeet 

pohjaavat apurahapohjalle, joiden tarjoajille on varmasti haaste päättää 

rahoitusten kohtalosta satojen erilaisten hakemuksien joukosta. On tärkeää, että 

hankkeiden tuloksellisuutta ja niiden tuomia kokemuksia tarkastellaan myös 
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tieteellisen tutkimustiedon valossa – vain siten on mahdollista kehittää palveluja 

entisestään.   

1.8. Yhteenveto ja tutkimusongelmat 

Tässä tutkimuksessa selvitän lyhytaikaisen (15h) musiikkityöpajatyöskentelyn 

vaikutuksia vammaisilla, maahanmuuttajilla, mielenterveyspalveluiden asiakkailla 

tai muussa syrjäytymisvaarassa olevilla osallistujilla.   

Tutkimusongelmani ovat: 

● Millaisia toiveita ja haaveita osallistujilla on musiikkityöpajatyöskentelyn 

suhteen? 

● Kuinka musiikkityöpajatyöskentely vaikuttaa itsearvioituun työkykyyn? 

● Eroavatko musiikkityöpajatoiminnan vaikutukset itsearvioituun työkykyyn 

eri kohderyhmillä? 

● Vaikuttaako musiikkityöpajatyöskentely motivaatioon osallistua 

tulevaisuudessa vastaavaan toimintaan? 

● Millaisia kokemuksia osallistujat ja työpajojen vetäjät saivat 

musiikkityöpajatyöskentelystä? 
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2. MENETELMÄT 

2.1. Koehenkilöt 

Aineisto koostuu musiikkityöpajoihin osallistuneista syrjäytymisvaarassa olevista 

105 henkilöstä. Aineisto kerättiin lukuvuonna 2015–2016. Koehenkilöiden 

keskimääräinen ikä oli 25.2 vuotta (vaihteluväli 14 – 57 vuotta). Koehenkilöt 

rekrytoitiin työpajan järjestäneiden yhteistyötahojen kautta kyseisen palvelun 

käyttäjien kohderyhmistä.   

Aineiston henkilöt ovat vammaisia (n = 12, 11.4 %), mielenterveyspalveluiden 

puolen asiakkaita (n = 29,  27.6 %) maahanmuuttajia (n = 21, 20 %) tai muussa 

syrjäytymisvaarassa olevia henkilöitä (n = 43, 41 %). Suurin osa aineistosta on 

koulutukseltaan ylemmällä perusasteella tai keskiasteella ( n = 73, 70.9 %) olevia 

naisia ( n = 75, 72.1 %). 

2.2. Työpajaryhmät 

Tässä tutkimuksessa TAKUULLA-hankkeen työpajaryhmistä tarkasteltiin 

musiikkityöpajoja. Tarkastelun ulkopuolelle rajattiin muotoilu- ja tanssityöpajat. 

Työpajat toteutettiin lukuvuonna 2015–2016 Kuopion alueella kohdennetusti 

yhdessä yhteistyötahojen kanssa. Pajat toteutettiin työparimenetelmää käyttäen, 

eli jokaista pajaa ohjasi sekä sosiaali- ja terveysalan että musiikkialan 

ammattilainen. Useimmiten työpareina toimivat sosiaalityöntekijä ja 

musiikkipedagogi.  

Pajoja järjestettiin noin kerran viikossa kymmenen viikon ajan, keskimääräinen 

pajan kesto oli 75 – 90 minuuttia / kerta. Suurin osa työpajatyöskentelystä 
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tapahtui ryhmätyöskentelynä, ilman pienryhmä- tai yksilöopetusta. Ensimmäisellä 

pajakerralla täytettiin aloitusilmoitus (liite 1) ja viimeisellä pajakerralla 

lopetusilmoitus (liite 2). Lisäksi kerättiin hankkeen omat aloitus-  ja loppukyselyt 

(liitteet 3 ja 4). 

Keskimääräinen ryhmän koko oli kahdeksan henkilöä, mutta työpajojen sisällä 

vaihtuvuutta oli vaihtelevasti työpajasta riippuen.  Osassa työpajoja ryhmästä 

muodostui hyvinkin tiivis, kun taas osassa henkilöt saattoivat vaihtua toistuvasti 

kerrasta toiseen. Pajojen aktiviteetit vaihtelivat kohderyhmästä ja työparista 

riippuen hyvinkin paljon. Työpajoissa esimerkiksi keskusteltiin musiikin 

herättämistä tunteista, harjoiteltiin uusien ja tuttujen instrumenttien soittamista, 

äänitettiin omaa musiikkia, musisoitiin yhdessä, laulettiin toivekappaleita ja 

pidettiin levynjulkistustilaisuus.  

2.2.1 Savon ammatti- ja aikuisopiston bändipaja 

Ryhmä muodostui Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen 

TELMAN asiakkaista, jotka ovat suurilta osin vammaisia tai maahanmuuttajia. 

Ryhmässä kokeiltiin erilaisia bändisoittimia ja soitettiin yhdessä musiikkia.  

2.2.2 Savon ammatti- ja aikuisopiston poplaulupaja 

Ryhmä muodostui ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutuksen 

VALMAN asiakkaista, jotka ovat suurilta osin vammaisia tai maahanmuuttajia.  

Laulupajassa laulettiin ja kuunneltiin popmusiikkia, tarkasteltiin laulutekstejä ja 

tehtiin ilmaisullisia, äänellisiä ja kehollisia harjoituksia. Laulupajassa osallistujat 

harjoittelivat myös mikrofonitekniikan alkeita ja harjoiteltuja lauluja äänitettiin 

tunnilla.  

!  15



2.2.3 Setlementti Puijolan Tyttöjen talon musiikkipaja 

Kohderyhmänä olivat Tyttöjen talon 16–29 vuotiaat asiakkaat. Tyttöjen Talo on 

suunnattu 12–29 -vuotiaille tytöille ja nuorille naisille, jotka kaipaavat yhteistä 

tekemistä, uusia ystäviä ja ajatusten vaihtoa oman ikäistensä ja luotettavien 

aikuisten kanssa. Työpajan toiminta koostui teemapäivistä, joissa muun muassa 

kuunneltiin erityyppistä ja eri kulttuurien musiikkia, keskusteltiin musiikin 

herättämistä tunteista, rohkaistiin kertomaan omia kokemuksiaan ja kokeiltiin eri 

maiden instrumentteja.  

2.2.4 Julkulan sairaalan nuorisopsykiatrian osastojen musiikkipaja 

Kohderyhmänä olivat psyykkisen sairauden vuoksi osastojaksolla olevat nuoret. 

Työpajassa tutustuttiin bändisoittimiin ja harjoiteltiin yhdessä soittamista käyttäen 

apuna nuotteja, sointumerkkejä, kuvionuotteja, värikoodeja, tabulatuureja ja 

lyriikoita.  

2.2.5 Kuopion Ensikoti ry:n Amalian ja Pihlan bändipaja 

Kohderyhmänä olivat Kuopion Ensikoti ry:n ylläpitämien Amalian ja Pihlan 

ensikotien asiakkaat. Bändipajassa tutustuttiin erilaisiin bändisoittimiin, 

kuunneltiin musiikkia, harjoiteltiin soittamisen alkeita ja yhdessä musisointia.  
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2.2.6 Kuopion psykiatrian keskuksen musiikkipaja 

Kohderyhmänä olivat psykiatrian keskuksen asiakkaat, joista osaston 

henkilökunta rekrytoi osallistujat. Pajassa harjoiteltiin joka kerta joku uusi biisi 

bändisoittimilla ja mahdollisuuksien mukaan nauhoitettiin se. Paino oli yhdessä 

tekemisessä ja yhteissoitossa: nuoret saivat itse valita, mitä instrumenttia 

(koskettimet, sähkökitara, -basso, rummut, perkussiosoittimet, laulu) soittivat.  

2.3. Arviointimenetelmät  

Ensimmäisellä kokoontumiskerralla täytettiin aloitusilmoitus, josta tämän 

tutkimuksen käyttöön saatiin salassapitovaatimusten vuoksi osa taustamuuttujista 

ja koetun työkyvyn itsearviointitiedot (liite 1). Taustamuuttujina tiedusteltiin 

vastaajien ikää, sukupuolta sekä koulutustaustaa. Koettua työkykyä arvioitiin 

itsearviona 11-portaisella asteikolla: tämänhetkinen työkyky verrattuna 

elinikäiseen parhaimpaan (0 = et kykene lainkaan työhön). Lisäksi  hankkeen 

omalla alkukyselyllä tiedusteltiin kymmenportaisella asteikolla osallistujien 

motivaatiota osallistua työpajaan, aiempaa harrastuneisuutta sekä toiveita ja 

odotuksia työpajalta (liite 3).  

Työpajan lopuksi täytettiin lopetusilmoitus, josta käyttöön saatiin koetun 

työkyvyn itsearviointitiedot ja osallistumiskerrat (liite 2). Koettua työkykyä 

arvioitiin samalla 11-portaisella asteikolla kuin aloitusilmoituksessakin. Lisäksi 

täytettiin hankkeen oma loppukysely, jossa tiedusteltiin kymmenportaisella 

asteikolla motivaatiota osallistua vastaavaan työpajatoimintaan tulevaisuudessa 

sekä vapaata palautetta työpajasta (liite 4). 

Hankkeen lopuksi haastateltiin sähköpostitse tai puhelimitse hankkeen työpareja 

ja hankekoordinaattoria. Hankkeen omia alku- ja loppulomakkeita säilytettiin 
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tutkimuksen aikana erillään koehenkilöiden taustatiedot sisältäneistä alku- ja 

loppulomakkeista, joten tätä tutkielmaa kirjoittaessa niiden yhdistäminen 

koehenkilöiden taustatietoihin tai edes toisiinsa oli mahdotonta. 

2.4. Metodit ja tutkimuksen kulku 

Aineiston analysoinnissa käytettiin IBM SPSS Statistics 23 - ohjelmistoa.  

Vastanneista muodostettiin neljä kohderyhmää aloitusilmoituksen taustatietojen ja 

työpajaidentiteetin pohjalta. Aluksi osallistujien toiveita ja odotuksia työpajalta 

sekä aiempaa harrastuneisuutta tarkasteltiin koko otoksen tasolla.. 

Seuraavaksi kohderyhmien välisiä eroja taustamuuttujissa ja työkyvyn 

alkuarvioinneissa tarkasteltiin varianssianalyysillä. Musiikkityöpajan vaikutusta 

työkyvyn itsearviointiin tarkasteltiin toistettujen mittausten varianssianalyysillä. 

Kohderyhmissä esiintyneiden taustamuuttujaerojen pohjalta vaikutusta 

tarkasteltiin myös kontrolloimalla osallistujien ikä, sukupuoli ja koulutustausta. 

Osallistumiskertojen vaikutusta työkyvyn itsearviointeihin tarkasteltiin 

moderaatiomallin avulla. Kohderyhmien sisäisiä eroja työkyvyn itsearvioinnissa 

tarkasteltiin parittaisten otosten t-testeillä. 

Musiikkityöpajan vaikutusta osallistumismotivaatioon tarkasteltiin 

varianssianalyysillä. Toteutuneita toiveita ja osallistujien kokemuksia työpajan 

lopuksi tarkasteltiin koko otoksen tasolla silmämääräisesti, sillä loppukyselyn 

lomakkeita ei ollut mahdollista yhdistää kohderyhmittäin tai alkukyselyn 

tuloksiin. Kaikki varianssianalyysien post hoc -testaukset tehtiin Bonferroni-

korjauksella. 
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Taulukko 1.  

Taustamuuttujat kohderyhmittäin 

!  19

Vammaiset 
(n = 12)

Mt asiakas 
(n = 29)

Muu 
syrjäytymisvaara 
(n = 43)

Maahanmuuttaja 
(n = 21)

p

Osallistumis-
kerrat  

8.92 
(2.353)

4.00 (2.070) 4.74 (2.479) 5.67 (3.526) < .001 (F)

Ikä 19.25 
(3.441)

21.76 (8.114) 28.83 (10.578) 26.10 (9.268) .002 (F)

Koulutusaste 2.33 
(1.497)

3.00 (1.581) 3.29 (1.436) 4.67 (2.689) .002 (F)

Sukupuoli 
(mies / 
nainen)

9 / 3 10 / 19 4 / 38 6 / 15 < .001 
(𝛘²)

a) Arvot ovat M (SD), ellei toisin mainittu
b) Osallistumiskerta = 75–90 min, maksimi 10 kertaa
c) Koulutustaustaa mitattiin seitsenportaisella asteikolla: 
alempi perusaste, ylempi perusaste, keskiaste, 
erikoisammattitutkinnot, alin korkea-aste, alempi 
korkeakouluaste ja ylempi korkeakouluaste



3. TULOKSET 

3.1. Osallistujien toiveet ja odotukset työpajalta 

Osallistujien odotuksia ja toiveita työpajalta kartoitettiin alkukyselyllä (liite 3). 

Alkukyselyyn vastasi Julkulan sairaalan nuorisopsykiatrian osaston 

musiikkipajasta kaksi henkilöä, Kuopion Ensikoti ry:n Amalian ja Pihlan 

bändipajasta 38 henkilöä, SAKKYn poplaulupajasta 20 henkilöä, SAKKYn 

bändipajasta 14 henkilöä, Tyttöjen talon musiikkipajasta 15 henkilöä ja Kuopion 

psykiatrian keskuksen musiikkipajasta 6 henkilöä. Alkukyselyn tulokset on 

esitelty kaikkien vastanneiden osalta taulukossa 2.  

Taulukko 2. 
Alkukysely (N = 95) 
!

Muuttuja                   Kyllä(%)
"  
Olen osallistunut aiemmin musiikkipajatoimintaan    34.7 
         
Musiikki on minulle tuttua aiemman harrastustoiminnan kautta  65.9 

Pajatoiminnan aikana haluaisin tehdä ja kokeilla asioita yksin  58.9 

Pajatoiminnan aikana haluaisin tehdä ja kokeilla asioita ryhmän kanssa 94.7  

Pajatoiminnan aikana haluaisin oppia uusia asioita musiikista  97.9 

Pajatoiminnan aikana haluaisin selkiyttää tulevaisuuden toiveitani  67.4 

Pajatoiminnan aikana haluaisin saada uusia ystäviä pajatoiminnan kautta 86.3  
!  
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Vastauksista käy ilmi, että valtaosalle musiikki oli harrastuksena entuudestaan 

tuttua, mutta musiikkipajatoiminta ei. Eniten toivottiin uuden oppimista 

musiikista sekä ryhmän kanssa asioiden kokeilemista ja uusien ystävien 

löytämistä. Myös tulevaisuuden toiveiden selkiyttäminen nousi esille yli 2/3 

vastauksista.  

Alkukyselyn avoimien vastausten mukaan aiempaa harrastuneisuutta musiikin 

osalta löytyi yksin- ja kuorolaulusta (n = 12, 40%),  kitaran ja muiden bändi-

instrumenttien soitosta (n = 14, 47%)  sekä klassisten instrumenttien, kuten 

viulun, klarinetin, kanteleen ja huilun soitosta (n = 4, 13%). 

Aiemmin musiikkityöpajatyöskentelyyn osallistuneiden vastauksissa 

mieluisimpina aktiviteetteina mainittiin soittaminen ja laulaminen (n = 11, 60%), 

uuden oppiminen (n = 3, 16%), musiikin luoma tunnelma, yhdessä kuuntelu ja 

rento yhdessäolo (n = 4, 22%). Tältä musiikkityöpajalta osallistujat toivoivat 

erityisesti omalla äidinkielellä / eri kielillä laulamista (n = 4, 27%), sanoittamisen 

ja musiikin tuottamisen harjoittelua  (n = 3, 20%), eri instrumenttien kokeilemista  

(n = 5, 33%) sekä yhdessä laulamista ja äänialan kehittämistä (n = 3, 20%).  

3.2. Kohderyhmien väliset erot työpajan alussa 

Kohderyhmien välisiä eroja taustamuuttujissa ja työkyvyn alkuarvioinneissa 

tarkasteltiin varianssianalyysillä (taulukko 1). Kohderyhmät erosivat toisistaan 

osallistumiskertojen, sukupuolen, iän ja koulutusasteen osalta.  

Post hoc -testauksessa vammaisilla oli enemmän osallistumiskertoja kuin 

mielenterveyspalveluiden asiakkailla (p < .001), muussa syrjäytysmisvaarassa 

olevilla (p < .001) tai maahanmuuttajilla (p = .005).  Vammaisryhmässä oli myös 
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enemmän miehiä kuin mielenterveyspalveluiden asiakkaiden (p = .029), muussa 

syrjäytymisvaarassa olevien (p < .001) tai maahanmuuttajien ryhmissä (p = .013). 

Muussa syrjäytymisvaarassa olevien ryhmässä osallistujat olivat keskimääräisesti 

vanhempia kuin vammaisryhmässä (p = .011) tai mielenterveyspalveluiden 

asiakkaiden ryhmässä (p = .011). Maahanmuuttajien ryhmä oli keskimääräisesti 

korkeakoulutetumpaa kuin mielenterveyspalveluiden asiakkaiden (p = .010), 

muussa syrjäytymisvaarassa olevien (p = .033) tai vammaisten ryhmä (p = .003). 

Myös työkyvyn alkuarvioinneissa oli eroja kohderyhmien välillä (F(3,99) = 5.83, 

p = .001). Post hoc -testaus osoitti, että itsearvioitu työkyky oli vammaisryhmässä 

alempi kuin maahanmuuttajaryhmässä (p = .001) ja muulla tavoin 

syrjäytymisvaarassa olevien ryhmässä (p = .010). 

3.3. Työpajan vaikutus työkyvyn itsearviointiin 

Musiikkityöpajan vaikutusta työkyvyn itsearviointiin tarkasteltiin toistettujen 

mittausten varianssianalyysillä. Musiikkityöpajan positiivinen päävaikutus 

työkyvyn itsearviointiin oli tilastollisesti merkitsevä (F(1,96) = 39.22, p < .001). 

Musiikkityöpajan päävaikutuksen ja kohderyhmän välinen interaktio oli 

tilastollisesti merkitsevä (F(3,96) = 11.82, p < .001). Osallistujien alku- ja 

loppuarviot itsearvioidusta työkyvystään on esitetty kuviossa 1. 

Koska kohderyhmien välillä oli merkitseviä eroja taustamuuttujissa, kontrolloitiin 

ikä, sukupuoli ja koulutustausta. Taustamuuttujien kontrolloinnin jälkeen 

musiikkityöpajan päävaikutus oli merkitsevä (F(1,89) = 7.54, p = .007). Myös 

musiikkityöpajan päävaikutuksen ja kohderyhmän välinen interaktio oli yhä 

tilastollisesti merkitsevä (F(3,89) = 10.81, p = .001). 
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Kuvio 1. Työkyvyn itsearvio ennen ja jälkeen työpajan vastausten tiheysfunktiona 

Myös osallistumiskertojen määrissä oli eroja kohderyhmien välillä. Tätä yhteyttä 

osallistumiskertojen ja työkyvyn itsearvioiden välillä tarkasteltiin 

moderaatiomallin avulla. Työkyvyn itsearvioita työpajan lopuksi ennustettiin 

työkyvyn itsearvioilla työpajan alussa, osallistumiskertojen määrällä sekä näiden 

interaktiolla. Interaktiotermi selitti tilastollisesti merkitsevän kasvun työkyvyn 

itsearvioiden varianssissa (koko mallin R² = .684, F(3,92) = 66.42, p < .001). Näin 

ollen osallistumiskertojen määrät olivat merkitsevä moderaattori työkyvyn alku- 

ja loppuarvioiden välisessä suhteessa. Tätä yhteyttä mallinnetaan kuviossa 2. 
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Kuvio 2.  Työkyvyn itsearvioiden ja osallistumiskertojen välinen moderaatiovaikutus –1 ja +1 
keskihajontaa osallistumiskertojen keskiarvon molemmin puolin. 

Ryhmien sisäisiä eroja työkyvyn itsearvioinnissa tarkasteltiin parittaisten otosten 

t-testillä. Vammaisten (t(10) = –3.34, p = .008), mielenterveyspalveluiden 

asiakkaiden (t(28) = –3.64,  p = .001) ja muussa syrjäytymisvaarassa olevien 

(t(41)= –2.24, p = .031) loppuarviot olivat alkuarvioita tilastollisesti merkitsevästi 

korkeampia. Maahanmuuttajien osalta eroa ei havaittu.  

Post hoc -testauksessa vammaisryhmän muutos itsearvioidussa työkyvyssä oli 

maahanmuuttajaryhmään verrattuna tilastollisesti merkitsevästi suurempi (p = .

005). Kohderyhmien välinen vertailu esitetään kuviossa 3. 
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Kuvio 3. Työkyvyn itsearviointi työpajan alussa / lopussa kohderyhmittäin sekä keskiarvon 
keskivirheet 
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3.4. Työpajan vaikutus osallistumismotivaatioon 

!  

Kuvio 4. Motivaatio osallistua pajatoimintaan ennen ja jälkeen työpajan vastausten tiheysfunktiona 

Työpajan vaikutusta motivaatioon osallistua vastaisuudessa samantyyppiseen 

toimintaan tarkasteltiin varianssianalyysillä. Osallistujien motivaation keskiarvot 

työpajan alussa (M = 7.99) ja lopussa (M = 8.29) eivät eronneet tilastollisesti 

merkitsevästi toisistaan (F(1,134) = .77 , p = .381).  Osallistujien alku- ja 

loppuarviot motivaation osalta on esitetty kuviossa 4. 
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3.5. Osallistujien kokemukset musiikkityöpajasta 

Osallistujien kokemuksia musiikkityöpajasta kartoitettiin loppukyselyllä (liite 4). 

Loppukyselyyn vastasi Kuopion Ensikoti ry:n Amalian ja Pihlan bändipajasta 9 

henkilöä Kuopion psykiatrian keskuksen musiikkipajasta 7 henkilöä, SAKKY:n 

bändipajasta 11 henkilöä ja Tyttöjen talon musiikkipajasta 14 henkilöä. SAKKY:n 

poplaulupajasta ja Julkulan sairaalan nuorisopsykiatrian osastojen musiikkipajasta 

ei saatu yhtään vastausta loppukyselyyn. Kyselyn tulokset on esitelty kaikkien 

vastanneiden osalta taulukossa 4. 

Taulukko 3.  

Loppukysely (N = 41) 
!

Muuttuja        Kyllä (%)
!  

Musiikkipajatoiminta oli minulle uusi kokemus.    63.4  

Musiikki oli minulle tuttua aiemman harrastustoiminnan kautta  65.9  

Pajatoiminnan aikana tein ja kokeilin asioita yksin    80.5 

Pajatoiminnan aikana tein ja kokeilin asioita ryhmän kanssa   100  

Pajatoiminnan aikana opin uusia asioita musiikista    95.1  

Pajatoiminnan aikana selkiytin tulevaisuuden toiveitani   61 

Pajatoiminnan aikana sain uusia ystäviä pajatoiminnan kautta  63.4 

!  

Tuloksista käy ilmi, että osallistujat pääsivät kokeilemaan työpajassa asioita sekä 

yksin että ryhmän kanssa. Valtaosa osallistujista oppi uusia asioita musiikista ja 

lisäksi 2/3 vastanneista koki saaneensa uusia ystäviä sekä tulevaisuuden 

toiveidensa selkiytyneen pajatoiminnan aikana.  
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Avoimia vastauksia loppukyselyyn tuli 20 (49% kaikista vastanneista). 

Vastauksissa kiinnostavimmat kokemukset liittyivät musiikin tuottamiseen ja 

studioäänittämiseen (n = 6, 30%), uusien soittotapojen ja instrumenttien 

oppimiseen (n = 5, 25%), laulamiseen ja esiintymiseen (n = 5, 25%) sekä yhdessä 

oloon omalla vauhdilla ja hyvässä meiningissä (n = 4, 20%). 
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4. POHDINTA 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin musiikkityöpajojen vaikutuksia riskiryhmiin 

kuuluvilla nuorilla ja aikuisilla. Tutkimuksen tärkeimmät löydökset ovat 

musiikkityöpajatyöskentelyn positiivinen vaikutus itsearvioituun työkykyyn sekä 

osallistujien myönteiset kokemukset työpajatyöskentelystä – lähes kaikki 

osallistujat kokivat oppineensa uutta musiikista ja päässeensä kokeilemaan uusia 

asioita ryhmän kanssa.   

Weinsteinin (2016) ja Welchin (2014) tutkimusryhmien mukaan yhdessä esitetty 

musiikki ja jaetut tavoitteet lisäävät yhteisöllisyyttä ja myönteisiä 

tunnekokemuksia ryhmässä. Myös tässä tutkimuksessa avoimien vastausten 

perusteella erityisesti musiikin tuottaminen, yhdessä laulaminen ja soittaminen 

olivat osallistujien mielestä kiinnostavia aktiviteetteja, mikä puoltaa näiden 

aktiviteettien käyttöä musiikkityöpajatyöskentelyssä. 

Kohderyhmien jo lähtökohtaisesti suhteellisen korkea motivaatio osallistua 

musiikkityöpajatoimintaan oli huomattavaa ja herättää ajatuksia siitä, tarjotaanko 

tämän tyyppistä toimintaa riittävästi erityisryhmille. Perinteisesti musiikin opetus 

ja tarjonta on keskitetty lähinnä musiikillisesti erityislahjakkaiden keskuuteen ja 

peruskoulun piiriin, vaikka kiinnostusta ja motivaatiota toimintaan on selkeästi 

muissakin ihmisryhmissä.  

Tutkimuksen vahvuuksia ovat laaja, heterogeeninen otos sekä naturalistinen 

koeasetelma – musiikkityöpajoja on kyetty tarkastelemaan juuri niissä 

ympäristöissä, joissa niitä konkreettisestikin tarjotaan.  
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4.1. Tutkimuksen rajoitteet 

On mahdollista, että osa musiikkityöpajan koetuista hyödyistä johtuu yleisemmän 

tason vaikutuksista, kuten yleisestä terapeuttisesta vaikutuksesta tai tutkimukseen 

osallistumisesta (ns. Hawthorne-efekti). Hankkeen rakenteesta johtuen 

koeasetelmassa ei ollut kontrolliryhmää, eikä koehenkilöitä pystytty seuraamaan 

työpajatyöskentelyn päättymisen jälkeen. 

Toinen merkitsevä puute on käytettyjen mittareiden vähäisyys: hankkeen 

lomakkeissa on tiedusteltu koettua työkykyisyyttä vain yhdellä muuttujalla. 

Tutkimuksen tulosten validiteetti kohoaisi, jos olisi ollut mahdollista kartoittaa 

koettua työkykyisyyttä laajemmin – esimerkiksi erityyppiset työt erotellen tai 

tarkentavia kysymyksiä esittäen. Erityisesti mielenkiinnon kohteena olisi ollut 

millaisten tekijöiden henkilö itse kokee heikentävän työkykyään. Tietosuojasyistä 

myöskään kaikkia lomakkeissa olleita kysymyksiä ei saatu tämän tutkielman 

käyttöön. 

Vetäjien yksilöpsykologiset ja ohjaustyylilliset erot voivat myös vaikuttaa 

tuloksiin, on mahdollista että joissain työpajoissa toiminta on koettu 

onnistuneempana kuin toisissa näistä syistä johtuen. Työpajat ja niissä suoritetut 

aktiviteetit ovat rakenteeltaan hyvin erilaisia, mikä on voinut myös vaikuttaa 

osallistujien kokemuksiin työpajasta ja sen voimauttavuudesta. 

Ei myöskään voida sivuuttaa ryhmädynamiikan vaikutusta työpajatyöskentelyn 

tuloksellisuuteen. Osassa ryhmistä vaihtuvuus on ollut jo lähtökohtaisesti suurta 

esimerkiksi lyhyiden osastojaksojen vuoksi, mikä on mahdollisesti haitannut 

onnistuneen ryhmäprosessin muodostumista. Osassa työpajoja on ollut myös 

hyvin vaihtelevasti aiempaa musiikkitaustaa omaavia henkilöitä, joten tasoerot 

ovat olleet paikoin suuria. 
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Suurin tutkielman rajoite on alku- ja loppulomakkeiden puutteellinen täyttö, 

vajavainen raportointi ja taustatietojen puute. Johtuen eri työpajojen vetäjistä ja 

useista välikäsistä lomakkeiden käsittelyssä osasta työpajoja ei saatu lomakkeita 

ollenkaan, saatiin vain puutteellinen määrä lomakkeita tai lomakkeita vajavaisesti 

täytettynä. Hankkeen omia alku- ja loppulomakkeita säilytettiin erillään 

koehenkilöiden taustatiedot sisältäneistä alku- ja loppulomakkeista, joten tätä 

tutkielmaa kirjoittaessa niiden yhdistäminen koehenkilöiden taustatietoihin tai 

edes toisiinsa oli mahdotonta. 

4.2. Musiikkityöpajatyöskentely syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä 

Voimauttaminen voidaan nähdä toimintana, joka tarjoaa yksilölle uusia 

näkökulmia haasteisiin joita hän kohtaa elämässään. Alkukyselyn tulosten mukaan 

työpajalta odotettiin uuden oppimista ja ryhmässä toimimista, mikä toteutui 

loppukyselyn vastausten mukaan hyvin. Avoimissa vastauksissa näkyivät myös 

työpajasta saadut yhteisöllisyyden kokemukset, mukana sai olla omalla vauhdilla 

ja hyvässä meiningissä. Loppukyselyn palaute musiikkityöpajasta oli 

kokonaisuudessaan positiivista ja innostunutta. 

Työkyvyn osalta tulokset olivat positiivisia: koko otoksen tasolla itsearvioitu 

työkyky koheni musiikkityöpajatyöskentelyn seurauksena. Moderaatiomallin 

mukaan osallistumisaktiivisuus selittää osittain eroja muutoksessa – henkilöillä, 

jotka osallistuivat musiikkityöpajatyöskentelyyn eniten myös muutos 

itsearvioidussa työkyvyssä oli suurinta.   

Hajanaiset sosiaaliset tukiverkot tiedetään olevan yksi merkittävistä 

syrjäytymiseen johtavista riskitekijöistä (Sheppard, 2012). Alkukyselyssä suurin 

osa vastanneista (86.3 %) kertoi haluavansa saada uusia ystäviä työpajatoiminnan 
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kautta. Vastaavasti loppukyselyn vastausten mukaan yli puolet (63.4 %) 

vastanneista kokivat myös saaneensa uusia ystäviä musiikkityöpajatoiminnasta. 

Tämä löydös on linjassa aiemman tutkimustiedon kanssa ryhmämuotoisen 

musiikin tuottamisen ja yhteisöllisyyden kasvun yhteydestä (Dunbar ym., 2012a) 

ja tukee musiikkityöpajatyöskentelyn käyttöä syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä. 

Motivaatio osallistua vastaavaan musiikkityöpajatoimintaan ei noussut 

merkitsevästi intervention seurauksena. On kuitenkin syytä huomata, että 

osallistumismotivaatio oli jo valmiiksi kaikilla osallistuvilla ryhmillä varsin 

korkea. Tämä saattaa vaikuttaa tuloksiin, eli on mahdollista että motivaatio oli jo 

alussa huipussaan eikä laskenut työpajan seurauksena – toisin sanoen työpaja 

vastasi onnistuneesti odotuksia.  

Lähes kaikki vastanneet kokivat oppineensa uutta musiikista työpajatoiminnan 

aikana ja pääsivät kokeilemaan uusia asioita ryhmän kanssa. On myös 

huomattavaa, että yli puolet vastanneista (61 %) koki saaneensa selkeyttä 

tulevaisuuden suunnitelmiinsa musiikkityöpajatyöskentelystä. Yksilön oma 

kokemus i t ses tään to imijana suhteessa yhte iskuntaan vaikut taa 

syrjäytymistodennäköisyyteen (Sheppard, 2012), joten tätä voidaan pitää hyvinkin 

positiivisena löydöksenä. 

Kuten MacDonaldin ym. (2002) katsauksessa, myös tämän tutkielman 

työparihaastatteluissa ja avoimissa vastauksissa nousivat esiin työpajan 

voimauttavat kokemukset, kuten oman nauhoitetun laulun kuuleminen nauhalta ja 

esiintyminen yhteistyötahon tilaisuuksissa, sekä suurempi usko omiin kykyihin ja 

ominaisuuksiin (Tiina Jortikka, henkilökohtainen tiedonanto, 12.08.16). 

Studiotyöskentelyn mahdollisuutta ja oman musiikin tuottamista pidettiin yhtenä 

mielenkiintoisimmista aktiviteeteista myös tässä kohdeaineistossa. 

Suurella osalla osallistujista oli aiempaa kokemusta musiikista ja musiikin 

harrastamisesta, mutta ei musiikkityöpajatyöskentelystä. Voi olla, että varsinkin 
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pienemmillä paikkakunnilla yksilöopetus ja musiikillisesti tavoitteellinen 

ryhmäopetus on etusijalla vapaamuotoisiin harrasteryhmiin verrattuna. 

Syrjäytymisen ehkäisyn kannalta olisi tärkeää, että myös ryhmämuotoisia matalan 

kynnyksen musiikkityöpajaryhmiä olisi helposti saatavilla yksilöopetuksen 

lisäksi. Perinteinen yksilöinstrumenttiopetus on monin tavoin hyödyllistä, mutta ei 

tavoita ryhmämuotoisen toiminnan sosiaalista aspektia (Wolf, ym., 2016).  

4.3. Huomioita kohderyhmistä  

Vammaisryhmään kuuluvat arvioivat aluksi työkykynsä keskimäärin 

heikommaksi kaikkiin muihin ryhmiin verrattuna. Tämä ryhmä näyttää myös 

tulosten pohjalta hyötyvän huomattavasti musiikkityöpajatyöskentelystä. On 

mahdollista, että tämä liittyy jo aiemmin esiin nostettuun ilmiöön: vammaisten 

omat negatiiviset käsitykset työllistymismahdollisuuksista ja omista kyvyistä 

vaikuttavat merkittävästi työllistymiseen ja työkykyyn (Holm & Hopponen, 

2007). 

Maahanmuuttajia lukuun ottamatta kaikkien ryhmien sisällä työkyvyn 

itsearvioinnit kohosivat merkitsevästi. Tällä kohderyhmällä oli kuitenkin jo alun 

alkaen huomattavan korkea koulutustaso ja korkeat arviot omasta työkyvystään, 

mikä voi vaikuttaa tuloksiin. Todennäköisesti maahanmuuttajilla matalan koetun 

työkyvyn sijaan muut syyt vaikuttavat vaikeuksiin työnsaannissa ja 

syrjäytymiseen, kuten syrjintä työmarkkinoilla ja heikko kielitaito. 

Kielitaidon osalta huomattavaa on osallistujien toiveet eri kielillä laulamisesta 

sekä omien laulujen sanoittamisesta. Lyriikoiden ja niiden psyykkisen 

vaikutuksen osalta tutkimustietoa on vielä valitettavan vähän, mutta on 

mahdollista että omalla äidinkielellä laulaminen tai omasta elämänhistoriasta 
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laulun kirjoittaminen tukisi musiikin positiivisia psykologisia vaikutuksia. 

Ylipäänsä eri kielillä laulaminen ja lyriikoiden semanttinen merkitys on ilmiönä 

mielenkiintoinen ja toivottavasti pääsee tutkimuksen kohteeksi tulevaisuudessa. 

Musiikkityöpajatyöskentely on nähty mahdollisuutena käsitellä omaa 

identiteettiään uuden musiikillisen identiteetin näkökulmasta (MacDonald ym., 

2002). Tiedetään myös, että syrjäytymisvaarassa oleviin väestöryhmiin, kuten 

työttömiin, kohdistuu usein stigmatisaatiota (Mak, Poon, Pun & Cheung, 2007). 

On mahdollista, että tämä uuden musiikillisen identiteetin luomisen prosessi 

mahdollistaa osallistujalle pienen voimauttavan hetken olla kuin muutkin stigman 

ulkopuolella heidän tarkastellessaan itseään muusikon näkökulmasta.  

4.4. Työparien kokemukset musiikkityöpajatyöskentelystä 

Yleensä ottaen työparihaastattelujen mukaan TAKUULLA YHDESSÄ! -hanke 

koettiin merkityksellisenä ja kokonaisuudessaan positiivisena kokemuksena. 

Toimintaa toivottiin jatkettavan rutiiniksi ja kehitettävän entisestään, jotta yhä 

useammat pääsisivät osallisiksi musiikkityöpajatoiminnasta. Kohokohtina 

mainittiin erityisesti hetket, jolloin oman käsityksensä mukaan toivottomaksi tai 

haastavaksi leimattu osallistuja pääsi hetkellisesti lievittämään ahdistustaan ja 

kokemaan pystyvyyden kokemuksia heittäytymällä mukaan harjoituksiin (Juuso 

Happonen, Elina Lehikoinen & Tiina Jortikka, henkilökohtaiset tiedonannot, 

12.08. & 19.09). 

Osallistujien suuri vaihtuvuus haastoi työpareja esimerkiksi sopivien kappaleiden 

valinnan osalta: vetäjät eivät aina tienneet minkä tasoisia ja kuntoisia osallistujia 

millekin kerralle oli tulossa (Elina Lehikoinen & Juuso Happonen, 

henkilökohtainen tiedonanto, 19.09.16; Markku Valjakka, henkilökohtainen 

tiedonanto, 03.10.16). Työparihaastatteluissa nousivat esiin myös oman 
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koulutuksen rajoitteet: tällä hetkellä musiikkipedagogikoulutus tähtää 

enemmänkin musiikillisesti erityislahjakkaiden henkilöiden opettamiseen, eikä 

täten juuri tue erityisryhmien tai edes tavallisen väestön opetusta (Tiina Jortikka, 

henkilökohtainen tiedonanto, 12.08.16). Olisi hyvä, että tulevaisuudessa 

musiikkialan ammattilaisten koulutusta pohdittaisiin myös tästä näkökulmasta. 

4.5. Kohti voimauttavaa musiikkityöpajatyöskentelyä 

On tärkeää huomata, että kaikki työpajat tässä otoksessa eivät olleet puhtaasti 

bändityöskentely- tai lauluryhmiä, vaan myös musiikin passiivista kuuntelua ja 

musiikista keskustelua käytettiin usein työvälineenä. Musiikin tuomat sosiaaliset 

edut jäävät tällöin syrjään, mikä ei palvele musiikkityöpajan tarkoitusta 

syrjäytymisen ehkäisyssä ja uusien sosiaalisten suhteiden muodostamisessa.  

Musiikin käyttöä interventiona on tutkittu huomattavasti vähemmän 

bändityöskentelyn kuin musiikin kuuntelun osalta. On selvää, että musiikkia 

voidaan käyttää kiputilojen lievittämiseen ja ahdistuneisuuden vähentämiseen 

kliinisessä kontekstissa, mutta tällaiset sairaaloihin sijoittuvat tutkimukset eivät 

juurikaan käsittele yhdessä musisoinnin sosiaalista puolta syrjäytymisen 

ehkäisemisen näkökulmasta. 

Tanssin, laulun ja rummuttamisen osalta synkronisoidun liikkeen on havaittu 

lisäävän sosiaalisen läheisyyden tunnetta ja korkeampaa kipukynnystä (Dunbar, 

ym., 2012; Tarr, ym., julkaisussa). On todennäköistä, että sama pätee myös 

bändissä soittamisen osalta. Valitetttavasti aihetta ei ole kartoitettu tältä osa-

alueelta enempää kirjallisuudessa – voi olla että bänditoiminta koetaan edelleen 
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vaikeasti lähestyttäväksi verrattuna esimerkiksi musiikin kuunteluun yhdessä ja 

siitä keskustelemiseen tai kuorolauluun. 

Jatkossa vastaavia musiikkityöpajaprojekteja suunniteltaessa olisikin hyvä 

painottaa toiminta nimenomaan konkreettiseen synkronoituun yhdessä tekemiseen 

passiivisen kuuntelun sijaan. Etenkin lyhytkestoisissa musiikkityöpajaryhmissä 

myös yhdessä laulamisen jäänmurtajaefektin hyödyntämistä voitaisiin käyttää 

hyödyksi nopean ryhmäytymisen edesauttamiseksi (Pearce, ym. 2015). 

4.6. Yhteenveto 

Yhdessä musisointi ja musiikkityöpajat ovat erittäin potentiaalisia työkaluja 

syrjäytymisen ennaltaehkäisemisessä kaikilla ikäryhmillä, myös laajemmin kuin 

kliinisessä kontekstissa. Viime vuosina myös tiedeyhteisö on onneksi herännyt 

kiitettävästi tähän mahdollisuuteen, kun taas aiemmin suurin osa laadukkaista 

tutkimuksista on käsitellyt aihetta lähinnä lasten ja fysiologisten sairauksien 

näkökulmasta.  

Jatkossa olisi erityisen mielenkiintoista selvittää musiikkityöpajatyöskentelyn 

vaikutusta osallistujien itsetuntoon ja minäpystyvyyskokemuksiin. Olisi myös 

mielenkiintoista kartoittaa vaikutuksia pidempikestoisemmin, kuten osallistujien 

uuden musiikkiharrastuksen kestävyyttä pidemmällä aikavälillä, sosiaalista 

toimintakykyä sekä työllistymistä tulevaisuudessa. Etenkään aikuisiällä 

musiikkiharrastuksen aloittaneiden osalta tutkimustietoa vaikutuksista ei ole juuri 

ol lenkaan, vaikka todell isuudessa läheskään kaikki eivät aloi ta 

musiikkiharrastustaan heti kouluiässä. 
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On hienoa, että osa työpajojen yhteistyökumppaneista on integroinut työpajan 

jälkeen musiikkityöpajatoimintaa osaksi omaa viikkotoimintaansa hankkimalla 

musiikki-instrumentteja asiakkaidensa käyttöön. Tämän tyyppisen kestävän 

kehityksen soisi olevan kiinteä osa projektiluontoisia interventioita, etteivät uudet 

innostavat kokeilut jäisi vain hetken huumaksi vaan saisivat pysyvämmän 

jalansijan tukitoimenpiteenä muiden joukossa. 

Taistelu syrjäytymistä vastaan jatkuu ja yhteisöllisen musiikin mahdollisuudet 

siinä ovat huomattavat. On erittäin tärkeää, että koulut, yhteisöt ja yhteiskunnat 

tiedostavat tämän työkalun potentiaalin osana toimintaansa myös vastaisuudessa – 

musiikki kuuluu kaikille. 
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