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Merkittävä osa Suomessa työskentelevistä muusikoista työskentelee freelancereina. Freelan-

cemuusikon ura vaatii jatkuvaa tasapainoilua työn epävarman luonteen ja siitä johtuvan uusien 

työmahdollisuuksien varmistamisen parissa. Koronapandemian estäessä suurimman osan free-

lancemuusikoiden töistä tämä epävarmuus ja alan kilpailullisuus kasvavat entisestään. Tämä 

on omiaan aiheuttamaan myös haasteita freelancemuusikoiden ammatillisiin vuorovaikutus-

suhteisiin, jotka ovat muusikon työssä keskeisessä roolissa.  

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että freelancemuusikon työ sisältää kamppailua epävar-

man työn ja stabiilimman työn hankkimisen välillä. Freelancemuusikoiden on havaittu myös 

tasapainoilevan siinä, suhtautuvatko he kanssamuusikoihin kilpailijoina vai potentiaalisten työ-

mahdollisuuksien tarjoajina. Tämä jännitteinen ympäristö vaatii freelancemuusikoilta jatkuvaa 

sosiaalista läsnäoloa, itsensä markkinoimista sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Vuorovaikutus-

taitojen on havaittu olevan erityisen merkittäviä muusikoiden työllistymisen sekä musiikin on-

nistumisen kannalta. Vaikka ala sisältääkin jännitteitä ja vuorovaikutus on alalla erityisen suu-

ressa roolissa, jännitteiden tarkastelu freelancemuusikon ammatissa vuorovaikutuksen näkö-

kulmasta on jäänyt tutkimuksissa vähäiseksi.  

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää, millaisia jännitteitä freelancemuusikon 

ammatillisissa vuorovaikutussuhteissa esiintyy ja millaisia keinoja freelancemuusikoilla on jän-

nitteiden käsittelyyn. Tavoitteena on myös selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat jännitteiden syn-

tyyn ja siten tarkastella alan erityispiirteitä ja niiden vaikutusta muusikoiden vuorovaikutussuh-

teisiin. Aineisto kerättiin haastattelemalla 13:ta freelancemuusikkoa, erilaisista musiikin gen-

reistä. 

Tuloksissa on havaittavissa jännitteet avoimuuden ja sulkeutuneisuuden, läheisyyden ja etäi-

syyden, muutoksen ja pysyvyyden, ennakoitavuuden ja ennakoimattomuuden, varmuuden ja 

epävarmuuden sekä mukautumisen ja erottautumisen välillä. Tulokset osoittavat, että alan eri-

tyispiirteet, kuten kilpailullisuus ja epävarmat työolosuhteet, ovat sidoksissa jännitteiden syn-

tyyn. Toisaalta tuloksissa ilmenee myös sukupuolen yhteys vuorovaikutuksen jännitteisiin, 

mikä näyttäytyi erityisesti naismuusikoiden näkökulmasta. Myös freelancemuusikoiden vuoro-

vaikutussuhteiden moninaisuus ja sekoittuneisuus sekä professionaalisten että läheisten suh-

teiden piirteitä, nousivat tuloksissa vahvasti esille. Näillä oli myös vaikutusta siihen, millaisin 

keinoin muusikot käsittelivät vuorovaikutuksessa ilmeneviä jännitteitä.  

 

Avainsanat: freelancemuusikot, musiikkiala, professionaalinen vuorovaikutus, relationaalinen 

dialektiikka, jännitteet 
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1 JOHDANTO 

 

”Tällä alalla kohtaa hyvin paljon tytöttelyä. Kiistatilanteissa vanhempi herra saattaa sa-

noa, että älä sinä tyttö mulle ala”, kuvailee lauluntekijä Emma Balbatsu Ylen haastatte-

lussa, jossa käsiteltiin naisten kokemuksia siitä, miten heitä naisina musiikin alalla koh-

dellaan (Yle 2018). Saarikosken (Apu 2020b) laajasta artikkelista käy ilmi klassisen muu-

sikin saralla jo vuosia jatkunut nöyryytyksen, vallankäytön ja jopa seksuaalisen häirinnän 

kulttuuri. Tätä puoltaa myös viulisti Linda Suolahden haastattelu, jossa hän kertoo koke-

neensa klassisen musiikin piireissä nöyryytystä ja monet soittotilanteet ahdistaviksi (Apu 

2020a). Sen lisäksi, että nämä uutiset saavat pohtimaan sukupuolen roolia musiikkialalla, 

ne herättävät myös kysymyksiä siitä, miten tällainen toimintakulttuuri vaikuttaa muusi-

koiden välillä tapahtuvaan vuorovaikutukseen. Voidaankin pohtia, aiheuttaako tällainen 

viestintä haasteita vuorovaikutukseen. Toisaalta voidaan myös pohtia, esiintyykö muusi-

koiden välisessä vuovaikutuksessa myös muita ilmiöitä, jotka saattavat luoda jännittei-

syyttä muusikoiden välillä, ja miten muusikot käsittelevät näitä tilanteita. 

Suomessa ja maailmalla levinnyt koronapandemia on nostanut freelancerit kulttuurialalla 

ja musiikkialalla parrasvaloihin heidän menettämiensä tulojen ja töiden vuoksi. Tämä käy 

ilmi esimerkiksi YLE:n jutusta freelancereille kohdistuneisiin tukitoimiin liittyen (YLE 

2021). Työvoimatutkimuksen 2017 mukaan muusikoista, laulajista ja säveltäjistä lähes 

puolet työskenteli yrittäjinä vuonna 2017, minkä perusteella voidaan todeta, että suuri osa 

muusikoista työllistää itse itsensä ja toimii esimerkiksi freelancereina (Tilastokeskus 

2018). Suomen muusikkojen liittoon lukeutuvasta noin 3800 jäsenestä jopa kaksi kolmas-

osaa toimii freelancereina (Suomen Muusikkojen liitto 2021). Freelancerina toimiminen 

on siis tyypillinen työnkuva Suomessa toimiville muusikoille ja siksi vuorovaikutuksen 

tarkastelu juuri freelancemuusikoiden näkökulmasta on perusteltua. Muusikkojen liiton 

ja Sydänliiton (2018) yhteistyössä teettämän tutkimuksen mukaan, freelancemuusikot 

kärsivät uupumuksesta ja stressistä. Näiden taustalla vaikuttivat erityisesti epäsäännölli-

set työajat ja epävarmuus toimeentulosta (Muusikkojenliitto 2019).  Tieteellisessä tutki-

muksessa on havaittu itse musiikin toimivan muusikoiden hyvinvointia lisäävänä tekijänä 

(Saarikallio ym. 2020), mutta vuorovaikutuksen roolia muusikoiden hyvinvoinnille, ei 
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ole juurikaan tarkasteltu. Tälle on kuitenkin tarvetta ottaen huomioon alan ajoittain epä-

varmuutta sisältävän ja stressaavan luonteen sekä vuorovaikutuksen merkityksen työnte-

kijöiden hyvinvoinnille (Gerlander & Isotalus 2010, 4).  Lisäksi ylipäätään vuorovaiku-

tustaitojen merkitys alasta riippumatta on asiantuntijoiden mukaan tulevaisuudessa kas-

vamassa (Isotalus 2021), joka korostaa entisestään tarvetta myös freelancemuusikoiden 

ammatillisen vuorovaikutuksen tarkastelulle.  

Freelancemuusikoiden uran on havaittu sisältävän paljon epävarmuutta (Cottrell 2002) 

sekä luovan jatkuvasti uudenlaisia vuorovaikutustilanteita, joissa asioista on neuvoteltava 

(Khodyakov 2014), kun työyhteisöt vaihtuvat. Tässä tutkielmassa pohditaan, miten nämä 

epävarmat työolosuhteet ja vaihtuvat työtilanteet vaikuttavat muusikoiden väliseen vuo-

rovaikutukseen ja millaisia mahdollisia haasteita ne saattavat aiheuttaa. Vaikka muusi-

koiden vuorovaikutusta onkin tutkittu esimerkiksi soittajien välillä soittotilanteessa (Litt-

leton & Mercer 2012, 233−241), on muusikoiden välisen vuorovaikutuksen toimivuus 

soiton ulkopuolella jäänyt tutkimuksissa selvästi vähemmälle tarkastelulle. Ylipäätään 

sessiomuusikoita käsittelevää tutkimusta on verrattain vähän (Näsänen, Muusikkojen 

liitto 2019). Tämän vuoksi koen tärkeäksi aiheen tarkastelun lähemmin ja tarpeelliseksi 

selvittää, millaisia haasteita tässä vuorovaikutuksen kontekstissa esiintyy vuorovaikutus-

suhteiden jännitteiden näkökulmasta tarkasteltuna. 
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2 TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN TAUSTA 

 

2.1 Freelancemuusikon ammatti vuorovaikutuksen kontekstina 

 

2.1.1 Freelancemuusikon ammatti 

Muusikko voidaan käsittää henkilöksi, joka harjoittaa ammattia musiikin parissa yhdellä 

tai useammalla alalla (Bennet 2008, 14, Armstrongin 2013, 299 mukaan), kuten säveltä-

misen, esiintymisen tai musiikin johtamisen parissa. Tässäkin tutkielmassa muusikko ja 

muusikkona toimiminen käsitetään vastaavalla tavalla, mutta koska tutkielman keskiössä 

ovat freelancemuusikot, muusikoita tarkastellaan myös samaan tapaan kuin Cottrell 

(2002, 62). Hänen tutkimuksessaan keskityttiin freelancemuusikkoihin eli niihin muusik-

koihin, jotka eivät ole säännöllisesti työllistettyjä yksittäiseen yhtyeeseen tai instituuti-

oon. Tosin, kuten Cottrell (2002, 62) huomauttaa, tämä ei ole ainoa tapa, miten freelan-

cemuusikkous voidaan käsittää, joten tässäkään tutkielmassa tämä määritelmä ei ole täy-

sin ehdoton. Coulson (2012, 252) kuvailee freelancemuusikon työtä satunnaisiksi tapauk-

siksi, kuten yksittäisten töiden saamiseksi tai sessiomuusikkona toimiseksi. Sessiomuu-

sikolla viitataan freelancepohjalta ammattiaan harjoittavaan ja erityisesti studiotyösken-

telyyn keskittyneeseen muusikkoon (Näsänen 2019).  Coulson (2012) myös havaitsi free-

lancemuusikkouden muistuttavan yrittäjyyttä, jolloin työt saavutetaan oman aktiivisuu-

den ja verkostoitumisen kautta. 

Freelancemuusikon uran on havaittu pitävän sisällään monenlaisia haasteita. Samalla, 

kun muusikoiden ura on luovaa työskentelyä ja autonomiaa tarjoava (Coulson 2012, 252), 

se sisältää myös jatkuvaa kilpailua (Bennet 2007; Cottrell 2007, Dobsonin 2011 mukaan). 

Kilpailullisuudesta ja töiden epäsäännöllisyydestä johtuen freelancemuusikon työ vaatii 

myös jatkuvaa itsensä markkinoimista (Hoedemaekers 2018, 1356 −1358), mikä korostaa 

muusikoiden vuorovaikutustaitojen merkitystä. Freelancerin työ on myös usein heikosti 

palkattua (ks. Armstrong 2013; Cottrell 2002; Umney & Kretsos 2014), ja sisältää palka-

tontakin työtä, kuten soiton harjoittelua (Umney & Kretsos 2015, 321). Tämä voi johtaa 

jännitteisyyteen muusikon työssä jatkamisen ja stabiilimman työn hankkimisen välillä 
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sekä muusikon uralla jatkamisen ja perheen perustamisen välillä (Ramirez 2013). Toi-

saalta Banks (2017, 48−50) on havainnut jazzmuusikoiden työn motivaationa toimivan 

voimakkaammin sisäisten hyveiden (internal goods), kuten yhteenkuuluvuuden tunteen 

ja muilta saadun tunnustuksen tehdystä työstä, kuin ulkoisten hyveiden (external goods), 

kuten rahan. Vastaavanlaisesti myös Umney ja Kretsos (2015, 321−323) havaitsivat muu-

sikoiden vahvan intohimon musiikkiin ja muusikon ammattiin kompensoivan työnkuvan 

epävarmuutta ja pienipalkkaisuutta. Tämän pohjalta voidaankin päätellä, että freelan-

cemuusikkous on tietyllä tavalla kutsumusammatti, jossa suurempi motivoiva tekijä on 

mahdollisuus ilmaista itseään kuin saavuttaa suurta taloudellista voittoa. Toisaalta Hoede-

maekers (2018, 1357) havaitsi freelancemuusikoiden työn olevan jatkuvaa tasapainotte-

lua taloudellisesti kannattavan toiminnan sekä oman taiteellisen suuntauksen ja intohi-

mon mukaisen toiminnan välillä. Freelancemuusikoiden on myös havaittu kokevan sortoa 

työolosuhteissa ja vähäistä arvostusta tehtyyn työhön nähden (Umney & Kretsos 2014, 

578). Freelancemuusikoiden ammattikenttä sisältää siis paljon haasteita ja työnkuvan ai-

heuttamia jännitteitä. Seuraavissa kappaleissa esitellään näitä alan haasteita tarkemmin ja 

tarkastellaan niitä ensisijaisesti muusikoiden ammatillisten vuorovaikutussuhteiden nä-

kökulmasta.  

2.1.2 Freelancermuusikoiden vuorovaikutuksen haasteet 
 

Koska freelancemuusikoiden töiden on havaittu olevan heikosti palkattuja, tilanne pakot-

taa usein muusikon ottamaan toisen työn muusikon töiden ohelle tai ottamaan vastaan 

heikosti palkattuja tai jopa palkattomia töitä (Armstrong 2013; Coulson 2012, 254). Tämä 

voi tehdä työympäristöstä stressaavan ja vaikuttaa muusikon mielialaan ja jaksamiseen. 

Stressin kokemukset voivat puolestaan vaikuttaa muusikoiden vuorovaikutussuhteisiin ja 

näyttäytyä muusikoiden välien kiristymisenä ja negatiivisina tunteina (Harra 2004, 107). 

Dobson (2011, 245−247) havaitsi, että nuorten freelancemuusikoiden työelämässä jännite 

freelanceuran positiivisten ja negatiivisten puolien välillä oli vahva. Toisaalta muusikot 

nauttivat työn tarjoamasta autonomiasta, ja toisaalta taas työnkuvan epävarmuus tulevai-

suuden kannalta koettiin ahdistavana. Myös Umney ja Kretsos (2015) havaitsivat muusi-

koiden tasapainoilevan stabiilimman musiikkialan työn, kuten opetus- tai teatterimuusi-

kon työn, ja arvaamattomamman, omia projekteja toteuttavan muusikon työn välillä. 

Dobsonin (2011) tutkimuksessa kävi myös ilmi, että nuorien muusikoiden väliseen 
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kulttuuriin kuului vahva kilpailu, toisten arvostelu ja selän takana puhuminen, mitkä saat-

toivat olla haitallisia muusikon hyvinvoinnille sekä alalla jatkamiselle. Tämä havainnol-

listaa myös freelancemuusikoiden välisen vuorovaikutuksen haasteita. Jos vuorovaikutus 

pitää jatkuvasti sisällään toisten arvostelua tai selän takana puhumista, se voi olla vuoro-

vaikutussuhteen tehtävän täyttymisen sekä suhteen rakentumisen kannalta ongelmallista.  

Freelancemuusikoiden väliseen vuorovaikutukseen vaikuttavat monet tekijät, jotka teke-

vät siitä jännitteisen ympäristön. Jännitteisyyttä on havaittu esimerkiksi muusikoiden 

kohdistamissa odotuksissa toisiinsa, kuten sessiomuusikoiden kohdalla odotuksina keik-

kajärjestäjää kohtaan. Tämä jännitteisyys näyttäytyi erityisesti tilanteissa, joissa keskus-

telussa olivat raha ja palkkaus. (Umney 2017.) Hoedemaeakersin (2018) mukaan freelan-

cemuusikon työ vaatii jatkuvaa sosiaalista läsnäoloa muiden muusikoiden parissa eli osal-

listumista esimerkiksi jameihin. Tämä voi puolestaan aiheuttaa jännitteisyyttä kilpailulli-

suuden kanssa (Dobson 2011, 248). Dobson (2011) havaitsi, että nuoret muusikot ja kon-

servatorio-opiskelijat näkivät toisaalta toiset muusikko-opiskelijat kilpailijoina työmark-

kinoilla ja toisaalta taas potentiaalisina töiden tarjoajina tulevaisuudessa. Tämä jännittei-

syys on huomionarvoista myös freelancemuusikoiden vuorovaikutuksen kannalta. Voi-

daankin pohtia, onko muusikoiden mahdollista saavuttaa vuorovaikutussuhteissa tavoit-

teitaan, mikäli toinen osapuoli nähdään jatkuvasti kilpailijana. Myös Chafe ja Kaida 

(2020, 415) havaitsivat, että muusikoiden työssä vallitsevat kahdenlaiset suhteet, aidot 

ystävyyssuhteet ja hyötysuhteet. Heidän havainnoissaan hyötysuhteet aiheuttivat muusi-

koiden keskuudessa klikkejä, joihin oli vaikea päästä mukaan ja, jotka saattoivat aiheuttaa 

muusikoille ulkopuolisuuden tunnetta. Tämä havainnollistaa muusikon ammatin sisältä-

mien vuorovaikutussuhteiden monipuolisuutta. Lisäksi Chafe ja Kaida (2020) ovat ha-

vainneet, että muusikoiden pitää työssään varmistaa, etteivät he eivät jää olennaisten ver-

kostojen ulkopuolelle. Tämä puolestaan korostaa vuorovaikutuksen ja verkostoitumisen-

merkitystä muusikon ammatissa. 

Freelancemuusikoiden välillä onkin havaittu olevan haasteita myös verkostoitumistilan-

teissa, kuten jameissa, joissa muusikot pyrkivät viemään kappaletta haluamaansa suun-

taan ja osoittamaan omaa osaamistaan musiikin saralla. Tämän havaittiin johtavan jopa 

siihen, että muut jameihin osallistujat eivät pystyneet soittamaan kappaletta yhtä hyvin ja 

verkostoitumisen sijaan lopputuloksena oli negatiiviset tunteet muita jameihin 
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osallistuneita muusikoita kohtaan sekä heikompi itsetunto (Umney & Kretsos 2014, 577).  

Myös orkesterimuusikoiden keskuudessa on havaittu jännitteisyyttä oman musiikillisen 

tulkinnan toteuttamisen ja kapellimestarin vision toteuttamisen välillä (Gillinson & 

Vaughan 2003, Dobsonin & Gauntin 2015 mukaan). Khodyakov (2014) havaitsi vierai-

levan kapellimestarin ja sinfoniaorkesterin jäsenten välistä suhdetta vaivaavan epävar-

muus yhteistyön jatkumisesta sekä ajallisen paineen. Tuloksissa näkyi myös muusikoiden 

tarve luottamuksen rakentamiseen, jota epävarmat työolosuhteet hankaloittivat.  

Voidaankin todeta, että kilpailullisuus ja samanaikainen tarve verkostoitua vaativat muu-

sikoilta tasapainoilua omien pyrkimyksien ja toisten muusikoiden kanssa toimeen tule-

misen välillä. Kysymys vuorovaikutuksen aitoudesta on olennainen, koska freelan-

cemuusikoiden välisen vuorovaikutuksen pohjimmaisena motiivina toimii usein mahdol-

lisuudet työllistyä. Toisaalta voidaan todeta, että vuorovaikutustilanteet ovat haastavia 

lyhytaikaisessa ja kilpailullisessa freelancemuusikoiden työkontekstissa, koska luottamus 

toisiin on rakennettava lyhyessä ajassa. Onkin syytä pohtia, luovatko nämä tekijät jännit-

teitä freelancemuusikoiden väliseen vuorovaikutukseen ja miten näitä jännitteitä käsitel-

lään. Toisaalta muusikon työssä verkostoituminen on merkittävässä roolissa (Dobson 

2011; Umney & Kretsos 2014) ja sosiaalisten verkostojen luomisen on havaittu olevan 

merkittävä selviytymiskeino kilpailullisissa ja epävarmoissa työolosuhteissa (Brown 

2012, Chafen & Kaidan 2020, 410 mukaan). Tämän pohjalta voidaankin olettaa, että 

muusikon vuorovaikutusosaamisella on merkitystä työssä menestymisen ja työhyvin-

voinnin kannalta.  

 

2.1.3 Muusikoiden epätasa-arvoiset asemat 

 

Toisaalta haastavaksi freelancemuusikoiden välisen vuorovaikutuksen tekevät epätasa-

arvoiset asemat, jotka voivat johtua koulutustaustasta, musiikin genrestä, sukupuolesta tai 

iästä. Banks (2017, 104−106) havaitsi epätasa-arvoa kulttuurialalla esimerkiksi siinä, ke-

nellä on mahdollisuus tehdä palkaton, kulttuurialan harjoittelu. Hänen mukaansa epätasa-

arvoa luovat tekijät olivat usein sidoksissa koulutukseen pääsyyn ja yhteiskuntaluokkaan. 

Tämä näkyy myös Umneyn ja Kretsosin (2015, 325−328) tutkimuksessa, jossa monien 
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jazzmuusikoiden uran mahdollisti vanhemmilta ja perheeltä saatu rahallinen tuki. Musi-

cians Union (2012, Umneyn & Kretsosin 2014, 575 mukaan) havaitsi, että muusikon kou-

lutustaustalla oli merkitystä muusikon palkan suuruuteen. Kun muusikoiden töiden on 

havaittu olevan matalapalkkaisia ja välillä jopa palkattomia (Armstrong 2013), ammatti-

kenttä näyttää jakavan ihmisiä vahvasti tulotasojen mukaan erilaisiin ryhmiin sekä aiheut-

taa rahallisia haasteita alalla työskenteleville. Tämä on omiaan aiheuttamaan jännitteitä 

myös vuorovaikutuksessa, mikäli samalla alalla työskentelevien palkat vaihtelevat esi-

merkiksi koulutustason perusteella. 

Koulutuksen on nähty jakavan muusikoita erilaisiin ryhmiin myös heidän asenteissaan 

toisiaan kohtaan. Umney ja Kretsos (2014, 578) havaitsivat, että Lontoon ulkopuolella 

koulutetut muusikot kokivat ylenkatsovaa ja vähättelevää asennetta Lontoossa koulutet-

tujen muusikkojen taholta. Tutkimuksessa näkyy myös muusikoiden erilaiset asenteet eri-

laisia töitä kohtaan. Esimerkiksi teatterimuusikkona toimiminen jakoi muusikoiden mie-

lipiteet. Se nähtiin toisaalta luovasta, musiikillisesta urasta luopumisena, mutta toisaalta 

taas tulevaisuuden tasapainoisen ja varman elämän mahdollistajana.  

Kulttuurialojen historiassa naisilla on ollut haasteita saavuttaa arvostusta, mainetta ja am-

mattilaisen asemaa. Tähän on pitkälti vaikuttanut naisten vähäiset mahdollisuudet päästä 

opiskelemaan arvostettuihin kouluihin (Banks 2017, 98−101). Etenkin jazzin kentällä su-

kupuolijakauma on epätasainen ja ala on vahvasti miesvaltainen (ks. MacDonald & Wil-

son 2005; Umney & Kretsos 2014), mitä voi osaltaan selittää jazzin historia. Teichman 

(2018) havaitsi, että naisten aliedustettu asema jazzmuusikin kentällä oli sidoksissa nai-

siin kohdistettuihin odotuksiin ja rooleihin sekä toisaalta jazzmusiikin asemaan histori-

assa. Jazzmusiikki yhdistettiin pitkään sellaisiin elämänalueisiin, joita ei pidetty naisille 

sopivina. Näiden vaikutus yhdessä on saattanut vaikuttaa myös siihen, miksi naisjazz-

muusikoille ei ole annettu yhtä paljon julkista arvostusta jazzin historiassa kuin miesjazz-

muusikoille (Teichman 2018, 9−10.) Toisaalta hänen tutkimuksessaan ilmenee myös ste-

reotypioiden vaikutukset naisten aliedustukseen jazzmusiikin parissa. Näitä ovat esimer-

kiksi feminiinisyyden yhdistäminen hentoon, pehmeään ja hillittyyn ja jazzmusiikin ja 

monien jazzmusiikissa tyypillisten soittimien yhdistäminen maskuliinisiin piirteisiin, ku-

ten voimakkaisiin ääniin ja itsevarmuuteen. Myös punkin ja vaihtoehtomusiikin parissa 

naismuusikot ovat vähemmistössä, joka on saattanut johtaa naisten kokemuksiin 
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erottelevasta ja jopa syrjivästä viestinnästä. Tällaisen viestinnän on havaittu näyttäytyvän 

monella tapaa. Naismuusikot ovat saattaneet kokea, että heitä ei tunnisteta muusikoiksi, 

heihin kohdistetaan enemmän paineita ja odotuksia soitannollisesti kuin miesmuusikoihin 

tai heidän odotetaan käyttäytyvän tietyllä tavalla, koska he ovat naisia. (Rouse 2019, 

78−79.)  

Nämä ovat olennaisia näkökulmia pohtia vuorovaikutuksen kannalta. Aiempi tutkimus-

tieto osoittaa, että koulutustaustalla ja työskentelyllä vakaavammassa työympäristössä, 

kuten teatterissa, voi olla vaikutusta muusikoiden kokemaan kohteluun. Voidaankin poh-

tia, millä muilla tavoilla muusikon tausta voi vaikuttaa muusikoiden väliseen vuorovai-

kutukseen ja vuorovaikutussuhteisiin. Myös sukupuoli vaikuttaa musiikkialalla ja siellä 

tapahtuvassa vuorovaikutuksessa ja voi näyttäytyä esimerkiksi naisiin kohdistuvana erot-

televana ja syrjivänä kohteluna. Tällaiset epätasa-arvoiset asemat ja erotteleva kohtelu on 

omiaan luomaan myös jännitteitä freelancemuusikoiden välillä, jotka monissa ammatilli-

sissa tilanteissa ovat lähtökohtaisesti kuitenkin samassa asemassa. Onkin syytä pohtia, 

millaisia jännitteitä muusikoiden yhtä aikaa tasavertaiset ja epätasa-arvoiset asemat luo-

vat muusikoiden väliseen vuorovaikutukseen ja miten muusikot näihin mahdollisiin jän-

nitteisiin reagoivat.  

 

2.1.4 Freelancemuusikoiden vuorovaikutustaidot 

 

Muusikon työ ja erityisesti bändissä soittaminen vaativat muusikoilta neuvottelutaitoja ja 

joustavuutta, kuten Littleton ja Mercer (2012) havaitsivat muusikoiden harjoitustilan-

teissa. Heidän havainnoissaan korostuivat myös tarve sanoa kanssamuusikoille rohkeasti 

palautetta ja hakeutua jopa kevyeen konfliktiin, jotta luova prosessi toimisi parhaalla 

mahdollisella tavalla. Ginsborg ja Oakland (2014) havaitsivat, että toimiva vuorovaikutus 

kapellimestarin ja freelancekamariorkesterin soittajien välillä lisäsi sekä työhön sitoutu-

neisuutta että soittajien ilmaisua konsertissa. Myös Khodyakov (2014) korostaa vuoro-

vaikutuksen merkitystä orkesterin onnistumisen kohdalla. Hän havaitsi, että vierailevan 

kapellismestarin johtajuustaidot olivat merkityksellisiä orkesterin taiteellisen dialogin on-

nistumisen eli kaikkien osapuolien näkökulmien huomioon ottamisen kannalta 
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lopputuloksissa. Myös Dobsonin ja Gauntin (2015) mukaan sinfoniaorkesterimuusikot 

painottivat ammattinsa tärkeimmiksi taidoiksi sosiaalisia taitoja, kuten kuuntelemista ja 

muiden havainnoimista. Vaikka nämä tutkimukset käsittelevätkin klassisen musiikin soit-

tajien ja johtavassa asemassa olevan kapellimestarin ja orkesterin jäsenten välistä vuoro-

vaikutussuhdetta, ne antavat silti näkökulman siihen, miten muusikoiden työn onnistumi-

nen on sidoksissa myös toimivaan vuorovaikutukseen. 

Myös freelancemuusikon ura vaatii jatkuvaa panostusta sosiaalisiin taitoihin ja pyrki-

mystä tulla toimeen kaikkien kanssa, mikä saattaa luoda stressiä etenkin sellaisille henki-

löille, jotka tarvitsevat paljon omaa tilaa (Dobson 2011, 248) ja joille sosiaaliset tilanteet 

eivät ole luontevia. Cottrell (2002) havaitsi sosiaalisten taitojen vaikuttavan vahvasti 

myös freelancemuusikkojen parissa tapahtuvaan sijaisena toimimiseen. Potentiaalisista 

sijaisista freelancemuusikot rakensivat listoja, joihin henkilöt valikoituivat persoonan ja 

sosiaalisten taitojen perusteella. Umneyn ja Kretsosin (2014, 582) mukaan freelan-

cemuusikot kokivat työnsä olevan jatkuvaa itsensä myymistä joko suullisesti tai kirjalli-

sesti eri kanavia käyttäen. Heidän tutkimuksessaan korostui myös, että etenkin rahallisille 

keikoille (function gigs) päädyttiin useimmiten hyvien ystävyyssuhteiden perusteella. 

Tämä korostaa sitä, että muusikoiden verkostot ja ura eivät rakennu pelkästään musiikil-

listen taitojen varaan, vaan myös muusikkojen välillä tapahtuvalla vuorovaikutuksella on 

merkitystä. Kiinnostavaa onkin havainnoida, luovatko nämä valinnat kuka otetaan si-

jaiseksi tai soittamaan rahalliselle keikalle jännitteitä muusikoiden väliseen vuorovaiku-

tukseen.  

 

2.2 Professionaaliset vuorovaikutussuhteet 

 

Professionaalinen vuorovaikutussuhde määritellään suhteeksi, jossa suhteen toinen osa-

puoli on tietyn alan tai toiminnan asiantuntija suhteessa toiseen (Gerlander & Isotalus 

2010, 6). Toisaalta professionaalisia vuorovaikutussuhteita voidaan hahmottaa myös ta-

voitteellisuuden kautta eli ne ovat suhteita, joissa pyritään saavuttamaan tehtävän mukai-

set tavoitteet (Gerlander & Isotalus 2010, 7), joita myös freelancemuusikon ammatilli-

sessa vuorovaikutuksessa on tunnistettu. Freelancemuusikon ammatissa on havaittu 
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esimerkiksi tarve verkostoitua kanssamuusikoiden kanssa potentiaalisten työtilaisuuksien 

toivossa (ks. Hoedemaekers 2018), joka vaatii muusikoiden välistä vuorovaikutusta ja 

toteuttaa samalla tehtävän mukaista tavoitetta. Näin ollen professionaalinen vuorovaiku-

tussuhde voi tarkoittaa myös suhdetta, missä suhteen molemmat osapuolet ovat jonkin 

alan tai toiminnan asiantuntijoita. Freelancemuusikon ammatillisissa vuorovaikutustilan-

teissa lähtökohtaisesti muusikko on musiikkialan ammattilainen eli asiantuntija, joten 

freelancemuusikon ammatillisen vuorovaikutuksen voidaan katsoa vastaavan professio-

naalisten vuorovaikutussuhteiden kuvausta.  

Vuorovaikutussuhteita on jaettu myös läheisiin suhteisiin ja toisaalta roolien kautta ra-

kentuneisiin suhteisiin, jolloin vuorovaikutuksen osapuoliin kohdistuu tietyn roolin mu-

kaisia odotuksia (Baxter & Erbert 1999). Myös freelancemuusikon ammatissa muusikoi-

hin kohdistuu heidän työtehtävänsä mukaisia odotuksia, kuten on havaittu esimerkiksi 

sinfoniaorkestereita tutkittaessa (Khodyakov 2014), joita voidaan hahmottaa myös roo-

lien kautta. Vuorovaikutusta voidaan hahmottaa myös tehtävä- ja suhdeorientoituneisuu-

den kautta, jolloin vuorovaikutusta ohjaavat joko tehtäväkohtaiset tavoitteet tai suhde-

kohtaiset tavoitteet. Wirawan, Tamari ja Bellani (2018, 1096−1097) hahmottavat tehtävä- 

ja suhdeorientoituneisuuden eroa johtajuusviestinnässä seuraavasti: tehtäväorientoituneet 

johtajat pyrkivät viestinnässään saavuttamaan tavoitteet ja korostavat tehokkuutta sekä 

positiivisuutta, kun taas suhdeorientoituneet johtajat pyrkivät välittämään ja kunnioitta-

maan alaisiaan ja kantavat huolta alaistensa hyvinvoinnista ja osoittavat tukea. Freelan-

cemuusikoiden ammatillisen vuorovaikutuksen piirteet voidaan sijoittaa johonkin näiden 

kahden orientaation väliin, sillä muusikoiden vuorovaikutuksessa on selvästi sekä tehtä-

väkohtaisia tavoitteita, mutta myös suhdekohtaisia tavoitteita, koska freelancemuusikoi-

den vuorovaikutussuhteet rakentuvat sekä ystävyyssuhteista ja hyötysuhteista (Chafe & 

Kaida 2020, 415).  

Professionaalisella vuorovaikutuksella on havaittu olevan suuri vaikutus esimerkiksi ih-

misten hyvinvointiin, työhön sitoutumiseen ja työn tuloksiin, kuten oppimiseen (Gerlan-

der & Isotalus 2010, 4) ja myös tyytyväisyyden tunteisiin omaa työtä ja työpaikkaansa 

kohtaan (Blegen, 1993; Wheeless ym., 1984, Ala-Kortesmaan 2015, 25 mukaan). Työ-

paikalla tapahtuvalla vuorovaikutuksella voidaankin nähdä olevan vaikutusta siihen, mi-

ten motivoitunut työntekijä on ja millaiseksi työntekijä työympäristönsä kokee. Koska 
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musiikkialan ja erityisesti freelancemuusikoiden työn on havaittu olevan epävarmuutta 

aiheuttavaa ja ajoittain stressaavaa (Armstrong 2013), voi kollegoiden kanssa tapahtu-

valla vuorovaikutuksella olla merkittävä rooli muusikon hyvinvoinnin ja motivaation li-

säämisessä. Tätä tukee myös Pekkolan ym. (2010; Ala-Kortesmaan 2015, 25 mukaan) 

havainnot työpaikalla tapahtuvan viestinnän positiivisten kokemusten ja stressitekijöiden 

vähäisen vaikutuksen yhteydestä. Ala-Kortesmaan (2015, 25) mukaan erityisesti kuunte-

lemisen taidot korostuvat ammatillisessa vuorovaikutuksessa, kun työympäristössä val-

litsee ajallinen paine. Vastaavasti kuuntelemisen taidot ovat suuressa roolissa myös muu-

sikoiden työssä, sillä aiemmissa tutkimuksissa (ks. Dobson & Gaunt 2015) erityisesti 

kuuntelemisen taidot muusikon työssä ovat korostuneet.  

Voidaankin todeta, että freelancemuusikkojen vuorovaikutussuhteet vastaavat professio-

naalisten vuorovaikutussuhteiden kuvausta. Yllä esitetyt tutkimustulokset myös havain-

nollistavat, että vuorovaikutus on keskeisessä roolissa professionaalisten vuorovaikutus-

suhteiden tavoitteiden saavuttamisessa. Freelancemuusikoiden työssä yhtenä keskeisenä 

tavoitteena on itse musiikki, jonka toimivuus vaatii muusikoilta tutkitusti vuorovaikutus-

taitoja (Littleton ja Mercer 2012). Lisäksi freelancemuusikon työ vaatii verkostoitumista 

muiden muusikoiden kanssa (Dobson 2011), joka korostaa freelancemuusikoiden vuoro-

vaikutussuhteiden tavoitteellisuutta. Tämän pohjalta voidaankin todeta, että freelan-

cemuusikoiden uraa on perustelua tarkastella juuri ammatillisten vuorovaikutussuhteiden 

näkökulmasta.  

 

2.3 Relationaalinen dialektiikka 

 

2.3.1 Relationaalisen dialektiikan teoria 

Freelancemuusikon ammatti vaatii vuorovaikutustaitoja tehtävän onnistumisen ja verkos-

toitumisen kannalta (Khodyakov 2014) ja sisältää paljon haasteita (Umney & Kretsos 

2014). Freelancemuusikon ammatillisia vuorovaikutussuhteita voidaankin pitää potenti-

aalisina erilaisten jännitteiden muodostumiselle. Vuorovaikutuksen jännitteiden tutki-

muksessa Baxterin ja Montgomeryn (1996) kehittämä viestinnän teoria relationaalinen 
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dialektiikka tarjoaa välineitä aiheen tarkempaan tarkasteluun. Vaikka alun perin teoria 

suunnattiin läheisten suhteiden, kuten perhesuhteiden tarkasteluun (Baxter & Braithwaite 

2010, 48), on sitä myöhemmin sovellettu myös professionaalisten viestintäsuhteiden tar-

kastelussa (Gerlander & Isotalus 2010; Jensen ym. 2018; O’hara & Shue 2018). Näihin 

lukeutuvat myös freelancemuusikoiden ammatilliset vuorovaikutussuhteet. Lisäksi Bax-

ter (2004a) painottaa, että kaikki suhteet ovat viestinnällisiä prosesseja, joten myös pro-

fessionaalista suhdetta voidaan tarkastella viestinnällisenä ilmiönä.  

Relationaalisen dialektiikan keskiössä ovat merkitykset ja merkitysten annot ja niiden ra-

kentuminen dialogissa (Baxter 2011, 2). Teoria pohjautuu vahvasti Bakhtinin (1984) nä-

kemykseen dialogismista, jossa yksilön nähdään rakentuvan sosiaalisessa kanssakäymi-

sessä muiden kanssa. Bakhtinin (1984) mukaan dialogi rakentuu niin, että dialogin osa-

puolet pyrkivät sulauttamaan näkemyksensä yhteen, säilyttäen samalla omien näkemys-

tensä yksilöllisyyden (Baxterin & Montgomeryn 1996, 23−3). Tässä on nähtävissä dialo-

gin jännitteisyys ja vastakkaisuuksien välinen kamppailu. Relationaalisessa dialektiikassa 

keskeisessä asemassa on ristiriita, kun kaksi vastakkaisuutta (opposites) kohtaavat (Bax-

ter 2004b, 182−183). Tällainen kohtaaminen voi olla esimerkiksi autonomian ja riippu-

vaisuuden välillä, jolloin vuorovaikutuksen osapuolet haluavat yhtäaikaisesti lähentyä 

toista ja toisaalta säilyttää oman itsenäisyytensä (Baxter & Erbert 1999, 548). Jännitteen 

autonomian ja riippuvaisuuden välillä on havaittu esiintyvän esimerkiksi opettajan ja oh-

jattavan välisessä vuorovaikutussuhteessa (Gerlander & Kostiainen 2005, 76−78). Ger-

lander ja Kostiainen (2005, 76−78) havaitsivat opettajan tasapainoilevan ohjaamisen tar-

joamisen ja toisaalta ohjattavan riippumattomuuden ja itseohjatutumisen tukemisen vä-

lillä.  

Merkitystenannon ja ristiriidan lisäksi relationaalisen dialektiikan näkökulmana on dia-

loginen kompleksisuus (dialogig complexity) (Baxter & Montgomery 1996, 58−59). 

Tämä tarkoittaa, että merkityksen muodostaminen nähdään hajaantuneena, jännitteisenä 

ja moniäänisenä prosessina (Baxter & Montgomery 1996, 58−59), jossa kilpailevat ja 

monissa tapauksissa vastakkaiset diskurssit eli jännitteet ovat keskiössä (Baxter & Braith-

waite 2010, 49−50). Tällaisia diskursseja voivat olla esimerkiksi erilaiset käsitykset ystä-

vyyssuhteista ja se, miten nämä toisistaan eroavat käsitykset näkyvät vuorovaikutuksessa 
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(Baxter 2011, 5). Teoria näkee, että nämä vastakkaiset diskurssit ovat dynaamisessa vuo-

rovaikutuksessa keskenään (Baxter & Montgomery 1996, 6).  

Relationaalisessa dialektiikassa viestien nähdään sisältävän sekä sisältöulottuvuuden eli 

sen, mitä oikeasti sanotaan, sekä suhdeulottuvuuden eli sen, miten viesti tulkitaan (Bate-

son 1951; Watzlawick 1967, Ala-Kortesmaan 2015, 30 mukaan). Viestin suhdeulottuvuus 

voi näkyä esimerkiksi siten, tulkitaanko viesti vähätteleväksi, humoristiseksi tai välittä-

väksi. Viestin suhdeulottuvuus voi myös tarjota tietoa, miten vuorovaikutuksen osapuolet 

näkevät itsensä suhteessa, miten he suhtautuvat toisiinsa ja miten he kokevat toisen asen-

noituvan itseensä. (Gerlander & Isotalus 2010, 6.) Sekä dialogismi että relationaalinen 

dialektiikka näkevät viestinnän konstitutiivisesti, jonka mukaan suhde muodostuu vies-

tinnällisissä käytännöissä (Baxter 2004a, 3) ja ristiriitaisuudet ilmenevät viestinnässä suh-

teen osapuolten välillä (Baxter 2004b, 184). Toisin sanoen suhde vaikuttaa siis osapuolten 

väliseen viestintään ja samalla osapuolten välinen viestintä vaikuttaa suhteeseen. Kun 

viestintä muuttuu, muuttuu myös suhde ja kun suhteen luonne muuttuu, muuttuu myös 

viestintä (Gerlander & Isotalus 2010, 5). Tämä toimii myös tämän tutkielman näkökul-

mana vuorovaikutussuhteen ja viestinnän yhteydestä freelancemuusikon työssä.  

Relationaalisen dialektiikan mukaan jännitteet ovat sosiaalisissa suhteissa jatkuvasti 

läsnä (Gerlander 2003, 66). Sosiaalisten suhteiden nähdään olevan jatkuvassa muutok-

sessa ja kehittyvän sentripetaalisesti eli suhteet voivat yhtenäistyä ja lähentyä tai sentri-

fugaalisesti eli suhteet voivat etääntyä ja hajaantua ja samalla kuitenkin kehittyä (Bakhtin 

1981, Baxterin 2004b, 182 mukaan; Baxter & Montgomery 1996, 72). Freelancemuusi-

koiden kohdalla on havaittu jännitteisyyttä muusikon uran kaupallisuuden ja luovan au-

tonomian välillä, jossa erilaiset näkemykset muusikon ammatista kamppailevat keske-

nään (Umney & Kretsos 2014, 573). Muusikoiden kohdalla on havaittu jännitteisyyttä 

myös vierailevan kapellimestarin ja orkesterin jäsenten taiteellisten näkemysten toteutu-

misen välillä (Khodyakov 2014), jossa kamppailevat diskurssit ovat erilaiset näkemykset 

siitä, kuka orkesterissa pääsee toteuttamaan omia näkemyksiään. Tämä korostaa ammat-

timuusikoiden keskuudessa tapahtuvan vuorovaikutuksen jännitteisyyttä ja havainnollis-

taa kamppailevien diskurssien esiintymistä tässä vuorovaikutuksen kontekstissa. Relatio-

naalista dialektiikkaa voidaankin pitää relevanttina lähestymistapana freelancemuusikoi-

den ammatillisten vuorovaikutussuhteiden tutkimiseen. 
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2.3.2 Jännitteet 

 

Baxterin ja Montgomeryn mukaan (1996, Smithin & Wilsonin 2010, 51 mukaan) merki-

tyksenannot rakentuvat lausumaketjuista, joissa menneet lausumat ja tulevat lausumat 

ovat sidoksissa tämänhetkiseen vuorovaikutukseen. Toisin sanoen he näkevät, että aiem-

min puhutut asiat ja vuorovaikutuksessa tapahtuneet asiat voivat sekoittua nykyhetken 

kanssa ja vaikuttaa siten nykyhetken vuorovaikutukseen. Tämän ilmiön keskiössä he ovat 

havainneet kamppailevia diskursseja ilmaisun ja pidättyväisyyden välillä sekä yhtenäi-

syyden ja erottuvaisuuden välillä. Nämä ovat myös kaksi relationaalisen dialektiikan tun-

nistamaa pääjännitettä. Lisäksi he havaitsivat, että yksilöiden sosiaalinen rakentuminen 

tapahtuu jatkuvassa kanssakäymisessä yhtenäisyyden ja erottuvaisuuden välillä (Baxter 

& Montgomery 1996, 47). Vastaavanlaista diskurssien kamppailua on havaittu myös 

muusikoiden keskuudessa esimerkiksi jamikulttuurissa, jossa toisaalta halutaan verkos-

toitua muiden soittajien kanssa ja toisaalta halutaan erottua taitavana yksilönä muiden 

joukosta (Umney & Kretsos 2014, 577).  

Relationaalinen dialektiikka on rakentunut kolmeen pääjännitteeseen, jotka toimivat teo-

rian pohjalla. Nämä kolme pääjännitettä ovat integraation ja separaation jännite, muutok-

sen ja stabiiliuden jännite sekä ilmaisemisen ja yksityisyyden jännite (Baxter & Montgo-

mery 1996). Näiden kolmen pääjännitteen alla tutkijat ovat tunnistaneet useita erilaisia 

jännitteitä, jotka ovat liitettävissä näihin kolmeen pääjännitteeseen (ks. Jensen ym. 2018). 

Seuraavissa kappaleissa tarkastellaan näitä kolmea pääjännitettä tarkemmin sekä sitä, 

millaisissa tutkimuksissa kyseiset jännitteet ovat ilmenneet professionaalisten vuorovai-

kutussuhteiden näkökulmasta.  

Jännite integraation (integration) ja separaation (separation) välillä pohjautuu ihmisten 

yhtäaikaiseen tarpeeseen saavuttaa sosiaalista yhtenäisyyden tunnetta ja yhtäaikaisesti 

säilyttää oma itsenäisyys ja riippumattomuus toisesta. Tämän kattojännitteen alla puhu-

taan usein autonomisuuden ja riippuvaisuuden jännitteestä, jossa keskiössä on vuorovai-

kutussuhteiden osapuolten tarve autonomiaan ja toisaalta yhteyden kokemukseen (Baxter 
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& Erbert 1999, 548.). Samalla jännitteen keskiössä on myös se, kuinka paljon vuorovai-

kutuksen osapuolilla on mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin ja päättää asioista (Gerlander 

& Isotalus 2010, 11). Professionaalisten vuorovaikutussuhteiden näkökulmasta jännitettä 

on havaittu esimerkiksi opettajan työssä, jossa opettaja joutuu erityisesti tasapainoile-

maan oppijan ohjaamisen ja toisaalta itsenäisyyden tarjoamisen välillä (Gerlander & Kos-

tiainen 2005). Muusikon työssä on havaittu myös vastaavanlaista tasapainoilua selkeän 

johtamisen ja tasavertaisemman soittamisen välillä esimerkiksi kapellimestarin ja kama-

riorkesterin vuorovaikutuksessa (Ginsborg & Oakland 2014). Tämän pohjalta voidaankin 

olettaa, että kapellimestarit saattavat kokea jossakin määrin jännitteisyyttä autonomian ja 

riippuvaisuuden välillä. 

Toisaalta integraation ja separaation jännitteeseen liittyy myös vahvasti jännite läheisyy-

den ja etäisyyden välillä (Baxter & Montgomery 1996). Heidän mukaan, joillakin ihmi-

sillä on lähtökohtaisesti korkeampi motivaatio ja tarve yhteyden tunteeseen tai läheisyy-

teen vuorovaikutussuhteen toisen osapuolen kanssa ja samalla pienempi motivaatio 

omaan autonomiaan suhteessa. Tämän on havaittu aiheuttavan jännitteisyyttä erityisesti 

parisuhteiden ja romanttisten suhteiden tutkimuksissa (Baxter & Erbert 1999; Cools 

2012), mutta myös professionaalisissa vuorovaikutussuhteissa (Apker ym. 2016; Gerlan-

der & Kostiainen 2005). Läheisyyden ja etäisyyden jännitteeseen liittyy myös vahvasti 

tunteiden näyttäminen, jonka on havaittu aiheuttavan erityisesti jännitteitä lääkärin ja po-

tilaan välisessä viestinnässä (Vanderford ym. 2001). Erityisen vahvasti tunteiden ilmai-

semisen jännitteet näyttäytyvätkin lähtökodiltaan asymmetrisissä ihmissuhdetyöntekijän 

ja asiakkaan välisissä vuorovaikutussuhteissa (Gerlander & Isotalus 2010), jota freelan-

cemuusikon ammatillinen vuorovaikutus ei varsinaisesti vastaa. Kuitenkin myös freelan-

cemuusikot joutuvat tasapainolemaan läheisyyteen liittyvien jännitteiden välillä. Dobson 

(2011) havaitsi nuorten konservatoriomuusikoiden tasapainoilevan kollegoiden kilpaili-

joina näkemisen ja toisaalta kaverina näkemisen välillä. Lisäksi, koska freelancemuusi-

koiden työnkuva voi olla ajoittain hyvin intensiivistä, kuten pitkiä harjoituksia tai kiertu-

eita sisältävä, on läheisyyden ja etäisyyden jännitteen esiintyminen freelancemuusikon 

vuorovaikutussuhteissa hyvinkin mahdollista.  

Toinen relationaalisen dialektiikan tunnistama pääjännite on jännite muutoksen ja stabii-

liuden välillä, jossa vuorovaikutuksen osapuolet kamppailevat muutoksen ja toisaalta 
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pysyvyyden ja stabiiliuden säilyttämisen välillä (Baxter 1993, Baxterin & Erbertin 1999, 

248 mukaan). Muutoksen ja pysyvyyden alla tunnistetaan myös jännite varmuuden ja 

epävarmuuden välillä (Baxter & Erbert 1999, 248). Epävarmuuden ja varmuuden jänni-

tettä on havaittu esimerkiksi lääkäreiden työssä tasapainoiluna työn tuomien epävar-

muuksien ja toisaalta päätöksenteossa vaadittavan varmuuden välillä (Apker ym. 2016, 

406−408). Jännite muutoksen ja pysyvyyden välillä on havaittu myös parisuhteissa yhtä-

aikaisena toiveena suhteiden kestävyyteen, mutta myös suhteiden spontaaniuuteen ja yl-

lätyksellisyyteen (Cools 2012, 56). Vastaavanlaisesti myös muusikoiden työssä on ha-

vaittu jännitteisyyttä muutoksen ja pysyvyyden välillä. Umney ja Kretsos (2015, 322) 

havaitsivat muusikoiden pohtivan stabiilimmassa työssä, kuten musiikin opetustyössä jat-

kamisen ja epävarmempaan ja arvaamattomampaan muusikon työhön keskittymisen vä-

lillä (Umney & Kretsos 2015, 322). Tämän pohjalta onkin syytä pohtia, miten tämä jän-

nite ilmenee ja millaisia vaikutuksia sillä on vuorovaikutussuhteisiin juuri freelan-

cemuusikon työssä, jonka on havaittu sisältävän erityisen paljon epävarmuutta. 

Kolmas relationaalisen dialektiikan tunnistamista pääjännitteistä on jännite ilmaisemisen 

(expression) ja yksityisyyden (privacy) välillä, jolla tarkoitetaan yhtäaikaista tarvetta toi-

saalta tiedon jakamiseen ja toisaalta taas tiedon jakamisen harkitsemiseen (Baxter & Er-

bert 1999, 549). Tämän jännitteen alla kulkee jännite avoimuuden ja sulkeutuneisuuden 

välillä, joka näyttäytyy vuorovaikutuksessa siinä, kuinka paljon vuorovaikutuksen osa-

puolet jakavat henkilökohtaisia asioitaan toisilleen (Baxter & Montgomery 1996, 63−64). 

Tämä voi näkyä esimerkiksi potilaan ja lääkärin välillä siinä, missä määrin potilas on 

valmis kertomaan omista elintavoistaan (Gerlander & Isotalus 2010, 12). Avoimuuden ja 

sulkeutuneisuuden jännitettä on havaittu myös mentorien ja mentoroitavien välisessä 

vuorovaikutuksessa, jossa osapuolten avoimuus on erittäin tärkeässä roolissa, mutta aset-

taa samalla osapuolet haavoittuvaiseen asemaan (Jensen ym. 2018, 19−20). Koska free-

lancemuusikon työolosuhteet vaihtelevat (Hoedemaekers 2018), muusikoiden välisten 

vuorovaikutussuhteiden kehittymiselle jää usein vain vähän aikaa. Tämä saa pohtimaan 

avoimuuden ja sulkeutuneisuuden jännitteen mahdollista roolia freelancemuusikon 

työssä ja sitä, missä määrin tällainen työkonteksti vaikuttaa muusikoiden itsestä kertomi-

seen. Freelancemuusikoiden kohdalla on havaittu haasteita palkoista keskusteltaessa, 

joka on saattanut heijastua paineina ja odotuksina sessiomuusikoiden keskuudessa keik-

kajärjestäjää kohtaan (Umney 2017). Tämä havainnollistaa avoimuuden ja 
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sulkeutuneisuuden jännitteen mahdollista esiintymistä myös freelancemuusikoiden vuo-

rovaikutussuhteissa. Avoimuuden ja sulkeutuneisuuden jännitteen lisäksi tutkimuksissa 

on puhuttu myös ilmaisemisen ja salaamisen välisestä jännitteestä (Cools 2012). Gerlan-

der ja Kostiainen (2005, 73) muistuttavatkin, että jännitteitä kuvaavat termit eivät ole va-

kiintuneita ja samaa tarkoittava jännite voidaan eri tutkimuksissa nimetä eri tavoin.  

Professionaalisissa vuorovaikutussuhteissa on myös havaittu jännitteisyyttä esimerkiksi 

erilaisten odotusten pohjalta (Gerlander & Isotalus 2010, 9). Apker, Propp ja Zabava Ford 

(2005) havaitsivat terveydenhuollossa muodostettujen moniammatillisten tiimien sisällä 

jännitteisyyttä, joihin vaikuttivat erityisesti hoitajiin kohdistuvat odotukset. Myös muusi-

koiden keskuudessa on havaittu jännitteisyyttä siinä, kuinka paljon muusikon toivotaan 

tuovan omaa tulkintaa ja taitojaan soitossa ilmi ja kuinka paljon taas mukautuvan muiden 

soittoon (ks. Umney & Kretsos 2014). Tällöin muusikoiden tosiaan kohtaan kohdistamat 

odotukset voivat vaihdella. Tämän pohjalta voidaankin päätellä, että jännitteet ovat vah-

vasti kytköksissä vuorovaikutuksen osapuolten odotuksiin ja tulkintoihin tilanteesta.  

Kuten yllä esitellyistä tutkimustuloksista käy ilmi, professionaalisissa vuorovaikutussuh-

teissa ilmenee runsaasti erilaisia jännitteitä. Tämän pohjalta voidaankin olettaa, että myös 

muusikoiden ammatillisissa vuorovaikutussuhteissa ilmenee jännitteitä, sillä muusikoi-

den työssä on havaittu samankaltaisia piirteitä kuin monissa muissa jännitteisissä amma-

teissa. Toisaalta monet professionaalisissa vuorovaikutussuhteissa ilmenevistä jännit-

teistä ovat ilmenneet asiantuntijan ja asiakkaan välillä, jolloin vuorovaikutuksen osapuol-

ten välinen suhde on lähtökohdiltaan asymmetrinen. Freelancemuusikon ammatillinen 

vuorovaikutus rakentuu pitkälti kanssamuusikoiden kanssa toteutuvista tilanteista, jolloin 

muusikoiden välinen suhde ei ole lähtökohdiltaan asymmetrinen. Kuitenkin freelan-

cemuusikot saattavat työskennellä esimerkiksi orkestereissa, jolloin muusikoilla on eri-

laiset roolit kokoonpanossa ja heidän välisissään suhteissa voi esiintyä asymmetrisiä piir-

teitä. Lisäksi, kuten aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, freelancemuusikon työssä il-

menee alaa koskevia jännitteitä esimerkiksi alalla jatkamisen ja stabiilimman työn hank-

kimisen välillä (Ramirez 2013). Tämä korostaa muusikon työnkuvan jännitteistä luon-

netta ja perustelee freelancemuusikoiden vuorovaikutussuhteiden tarkastelua juuri rela-

tionaalisen dialektiikan näkökulmasta.  
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Relationaalisen dialektiikan mukaan jännitteet ovat jatkuvasti läsnä ihmisten välisessä 

vuorovaikutuksessa, joten niiden olemassaoloon ei voi vaikuttaa (Baxter & Montgomery 

1996).  Teorian mukaan jännitteet ovat samanaikaisesti läsnä ja jännitteiden vastakkai-

suudet toisensa kieltäessään ovat samalla riippuvaisia toisistaan (Gerlander & Kostianen 

2005, 73). Jännitteet saattavat myös vaikuttaa toisiinsa ja sekoittua, kuten Baxter ja Erbert 

(1999, 560) havaitsivat. Olennaista ei olekaan se, miten nämä jännitteet saadaan poistu-

maan ja katoamaan, vaan se, miten vuorovaikutuksen osapuolet käsittelevät jänniteitä ja 

miten jännitteitä on mahdollista hallita.  

 

2.3.3 Jännitteiden hallinta  

 

Vaikka vuorovaikutuksessa ilmenevät jännitteet eivät ole suoranaisesti ratkaistavissa il-

man koko vuorovaikutussuhteen katoamista (Gerlander & Kostiainen 2005, 73), Baxter 

ja Montgomery (1996, 61−68) tunnistavat myös erilaisia tapoja, miten vuorovaikutuk-

sessa ilmeneviä jännitteitä voi hallita. He tunnistavat kahdeksan erilaista käytännön toi-

mintamallia, miten jännitteisiin voi vuorovaikutussuhteessa reagoida.   

Ensimmäinen toimintamalli (denial) kieltää toisen vastakkaisuuden olemassaolon, jolloin 

vuorovaikutuksen osapuolet ratkaisevat esimerkiksi jännitteen avoimuuden ja sulkeutu-

neisuuden välillä sulkeutumalla täysin. Tämän Baxter ja Montgomery (1996, 61) ovat 

havainneet esimerkiksi uudesta parisuhteesta kerrottaessa. He huomasivat, että kertomi-

seen liittyvä avoimuuden ja sulkeutuneisuuden jännite ratkaistiin niin, että pariskunta 

päätti lopulta olla kertomatta suhteestaan kenelläkään. Vastaavanlaisesti myös Baxterin 

ja Erbertin (1999, 563) tutkimuksessa pariskunta saattoi käsitellä jännitettä autonomian 

ja riippuvaisuuden välillä niin, että he päättivät erota. Tällöin riippuvaisuus suhteessa 

kiellettiin kokonaan ja autonomia sai vahvemmin vallan.  

Toisessa toimintamallissa (disorientation) jännite nähdään väistämättömänä ja negatiivi-

sena asiana, johon reagoidaan passiivisesti ja ristiriitaisin viestein (mixed messages). Täl-

löin vuorovaikutuksen osapuolet eivät esimerkiksi uskalla käsitellä jännitettä toistensa 

kanssa ja sanovat toisilleen muuta kuin mitä tarkoittavat. Tämän ilmiön Baxter ja Mont-

gomery (1996, 62) havaitsivat parisuhteiden kohdalla, mutta vastaavanlaista 
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suhtautumista voidaan havaita myös muusikoiden suhtautumisessa alan kilpailullisuuteen 

(ks. Hoedemaekers 2018).  

Kolmannessa toimintamallissa (spiraling inversion) jännitteen toinen vastakkaisuus ase-

tetaan vahvempaan asemaan kuin toinen, jolloin vuorovaikutuksen osapuolet käsittelevät 

jännitettä esimerkiksi läheisyyden ja etäisyyden välillä painottamalla etäisyyttä (Baxter 

& Montgomery 1996, 62−63). Vastaavanlaista autonomisuuden ja riippuvaisuuden jän-

nitteen käsittelyä on havaittu myös mentorien ja mentoroitavien välillä. Mentorit saattoi-

vat suhteen alussa antaa riippuvaisuudelle enemmän tilaa tarjoamalla runsaasti hyväksyn-

tää ja ohjausta, joka muuttui suhteen kehittyessä (Jensen ym. 2018, 17).  

Neljännessä toimintamallissa eli segmentaatiossa (segmentation) jonkin toiminnan huo-

mataan sopivan tietyn vastakkaisuuden kohdalle ja jonkin toiminnan taas ei. Tämä on 

havaittu esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, joissa vuorovaikutuksen toinen osapuoli ha-

luaa käsitellä tiettyjä aihepiirejä ja toinen haluaa vaieta kyseisistä aihepiireistä. Segmen-

taation kautta jännite voidaan käsitellä niin, että toinen osapuoli saa kertoa kyseisen aihe-

piirin asioista avoimesti toiselle, mutta toisen osapuolen ei puolestaan tarvitse kertoa ky-

seisen aihepiirin asioista. (Baxter & Montgomery 1996, 63−64.) Apker, Propp ja Zabava 

Ford (2005, 109) havaitsivat hoitajien käyttävän myös tätä strategiaa heidän tasapainoil-

lessaan heihin kohdistuvien odotusten aiheuttamien jännitteiden välillä. Segmentointi nä-

kyi esimerkiksi siinä, miten hoitajat painottivat viestinnän eri osa-alueita sen mukaan, 

olivatko he tekemisissä lääkärien vai toisten hoitajien kanssa.  

Viidennessä toimintamallissa (balance) pyritään kompromissiin eli tasapainottamaan 

vastakkaisuudet keskenään. Tällöin vuorovaikutuksen osapuolet esimerkiksi oman ajan 

ja muille annetun ajan välillä pyrkivät siihen, että kumpaankin annetaan aikaa yhtä paljon. 

(Baxter & Montgomery 1996, 64−65.)  

Kuudennessa toimintamallissa (integration) vuorovaikutuksen osapuolet onnistuvat vas-

taamaan tilanteessa kaikkiin vastakkaisuuksiin ilman kompromisseja. Tämä voi näkyä 

esimerkiksi perheiden ruokailutilanteissa niin, että vuorovaikutuksen osapuolet onnistu-

vat tilanteessa yhtäaikaisesti jakamaan yhteisen hetken ja samalla kertomaan riittävästi 

omista henkilökohtaisista asioistaan ja kuulumisistaan. (Baxter & Montgomery 1996, 65.) 

Myös Jensen ym. (2018, 19) havaitsivat taitavien mentoreiden pystyvän juuri tällaiseen 

jännitteiden hallintaan vuorovaikutussuhteen eettisten jännitteiden kohdalla. He myös 
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havaitsivat, että jännitteiden avoin käsittely mentoroitavan kanssa auttoi jännitteiden kä-

sittelyssä.  

Seitsemännessä toimintamallissa (recalibration) toinen vastakkaisuus pyritään muutta-

maan samaksi kuin toinen. Tämä voi näkyä esimerkiksi niin, että jännite etäisyyden ja 

läheisyyden välillä käsitellään siten, että vuorovaikutuksen toinen osapuoli päättää myös 

viettää enemmän omaa aikaa, vaikka olisi oikeasti halunnut viettää enemmän yhteistä 

aikaa (Baxter & Montgomery 1996, 65−66). Baxter ja Erbert (1999, 560) havaitsivat vas-

taavanlaisen toimintamallin myös romanttisisien suhteiden jännitteiden käsittelyssä. Hei-

dän havainnoissaan autonomisuuden ja riippuvaisuuden jännite ratkaistiin niin, että 

enemmän läheisyyttä kaipaava osapuoli vetäytyi kokonaan toisen osapuolen luota, jolloin 

suhteen autonomisuus painottui erityisen paljon. Baxter ja Montgomery (1996, 65−66), 

kuitenkin painottavat, että tämä on usein väliaikainen ratkaisu, joka ei lopulta kuitenkaan 

ratkaise jännitettä.  

Kahdeksannessa toimintamallissa (reaffirmation) jännitteiden olemassaolo hyväksytään 

ja ne nähdään ratkaisemattomina, mutta positiivisina vuorovaikutuksen ilmiöinä, jotka 

rikastuttavat suhdetta. Tämä voi näyttäytyä esimerkiksi romanttisissa suhteissa autono-

mian ja riippuvaisuuden jännitteen käsittelyssä. (Baxter & Montgomery 1996, 65−66.) 

Heidän havainnoissaan pariskunta suhtautui jännitteeseen parisuhteeseen kuuluvana 

asiana, joka kertoo suhteen vakiintuneesta luonteesta. Tällöin pariskunta hyväksyy jän-

nitteen olemassaolon ja näkee sen suhdetta kehittävänä ilmiönä.  

Vuorovaikutuksen jännitteiden dynaamisesta luonteesta huolimatta, niitä on mahdollista 

hallita ja käsitellä lopettamatta kuitenkaan suhdetta kokonaan. On kuitenkin merkityksel-

listä huomioida, kuten Baxter & Montgomery (1996, 66) painottavat, että nämä jännittei-

den käsittelyn kahdeksan tapaa eivät välttämättä ole ainoita ja myös muita mahdollisia 

tapoja jännitteiden käsittelyyn voi ilmetä. Baxterin ja Montgomeryn (1996) kahdeksan 

mallia tunnistavat kuitenkin kattavasti erilaisia tapoja, miten vuorovaikutuksessa ilmene-

viin jännitteisiin voidaan reagoida. Tämän vuoksi tässä tutkielmassa keskitytään vuoro-

vaikutussuhteissa ilmenevien jännitteiden selvittämisen lisäksi myös siihen, miten muu-

sikot käsittelevät jännitteitä.  
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

3.1 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää, millaisia jännitteitä freelancemuusikoiden 

ammatillisissa vuorovaikutussuhteissa esiintyy ja miten muusikot käsittelevät niitä. Li-

säksi tutkimuksen tavoitteena on lisätä tietoa siitä, miten freelancemuusikoiden epävar-

mat ja haastavat työolosuhteet ovat yhteydessä jännitteiden syntymiseen.  

Freelancemuusikoiden uran on havaittu luovan jännitteitä esimerkiksi vierailevan kapel-

limestarin ja orkesterin jäsenten välillä (Ginsborg & Oakland 2014). Tutkimus myös 

osoitti freelancerin työnkuvaan kuuluvan epävarmuuden yhteyden vuorovaikutuksessa 

syntyviin jännitteisiin. Myös Dobson (2011, 247) havaitsi nuorten muusikkojen kokevan 

epävarmuuden tunteita, koska heidän kollegansa ympärillä vaihtuivat jatkuvasti. Tämän 

pohjalta voidaan tulkita, että freelancerin työnkuva luo haasteita vuorovaikutukselle, 

koska työ vaatii jatkuvaa uusien suhteiden solmimista ja täten vuorovaikutustaitoja ja to-

tuttautumista uusin vuorovaikutuskonteksteihin. Vaikka jänniteitä freelancemuusikoiden 

välisessä vuorovaikutuksessa todettavasti esiintyy (ks. Ginsborg & Oakland 2014), ne 

ovat harvoin tutkimuksen tarkastelun kohteena sellaisenaan. Tutkimusongelmakseni 

muodostuu siis, miten jännitteet freelancemuusikoiden ammatillisissa vuorovaikutussuh-

teissa ilmenevät ja miten muusikot käsittelevät niitä? 

Koska freelancerina toimiminen tuottaa muusikoille tarvetta luoda verkostoja, olla sosi-

aalisesti taitava ja työskennellä äärimmäisissä olosuhteissa (ks. Armtstrong 2013; Cottrell 

2002), on syytä tarkastella, miten freelancemuusikon työnkuva vuorovaikutuksen kon-

tekstina on yhteydessä jännitteiden syntymiseen. Umney ja Kretsos (2014, 577) havaitsi-

vat jännitteen muusikoiden pyrkimyksissä osoittaa omat soittotaitonsa ja yhdessä tekemi-

sen välillä verkostoitumistilanteissa, kuten jameissa. Näiden pohjalta voidaankin todeta, 

että freelancemuusikon ammattikenttä on potentiaalinen vuorovaikutussuhteiden jännit-

teiden syntymiseen ja sen pohjalta ensimmäinen tutkimuskysymykseni on:  

Millaisia jännitteitä freelancemuusikoiden vuorovaikutussuhteissa esiintyy? 
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Freelancemuusikoiden uraa leimaa epätasaisesti jakautunut sukupuolijakauma työelämän 

suhteen (Taylor 2010, 362) ja sukupuoleen kohdistunut syrjintä tai seksismi (Coleman 

2017). Toisaalta freelancemuusikoiden uraa määrittää myös koulutuksen taso ja maine, 

jonka on havaittu aiheuttavan ylenkatsovaa ja vähättelevää asennetta vähemmän arvoste-

tuista koulutuksista valmistuneita kohtaan (Umney & Kretsos 2014, 578). Nämä tekijät 

korostavat sitä, että muusikoiden välisessä vuorovaikutuksessa voi esiintyä jännitteitä 

muun muassa palkan, iän, sukupuolen tai koulutustaustan näkökulmista. Tämän pohjalta 

voidaankin olettaa, että jännitteiden syntyyn voi vaikuttaa vuorovaikutuksen osapuolten 

erilaiset taustat. Tämän perusteella toinen tutkimuskysymykseni on: 

Mitkä tekijät vaikuttavat jännitteiden syntyyn muusikoiden näkökulmasta tarkasteltuna? 

Baxter ja Braithwaite (2010, 48−54) korostavat, että vuorovaikutuksessa tärkeää on myös 

jännitteiden hallitseminen. Ginsborg ja Oakland (2014) havaitsivat, että vierailevan ka-

pellimestarin ja muusikoiden välisen vuorovaikutuksen jännitteiden hallitsemiseen vai-

kutti kummankin osapuolen vuorovaikutustaidot ja etenkin kapellimestarin johtajuustai-

dot. Muusikon työ sisältään myös jatkuvaa neuvottelua esimerkiksi harjoitustilanteissa ja 

sovitustilanteissa (Littleton & Mercer 2012), joka korostaa freelancemuusikoiden vuoro-

vaikutustaitojen merkitystä. Baxter ja Montgomery (1996, 61−68) ovat tunnistaneet eri-

laisia tapoja, miten vuorovaikutuksessa ilmeneviä jännitteitä on mahdollista hallita. Tä-

män pohjalta voidaan todeta, että muusikoiden välisessä vuorovaikutuksessa syntyviä 

jännitteitä on mahdollista hallita ja käsitellä vuorovaikutuksen keinoin, joten kolmas tut-

kimuskysymykseni on: 

Miten muusikot käsittelevät suhteessa esiintyviä jännitteitä? 

 

3.2 Tutkimusmenetelmä  

 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää, millaisia jännitteitä freelan-

cemuusikon ammatillisessa vuorovaikutuksessa ilmenee. Tavoitetta lähestytään relatio-

naalisen dialektiikan näkökulmasta, joka näkee vuorovaikutuksen merkityksen muodos-

tamisen hajaantuneena, jännitteisenä ja moniäänisenä prosessina, jossa kilpailevat ja mo-

nissa tapauksissa vastakkaiset diskurssit eli jännitteet ovat keskiössä (Baxter & 
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Braithwaite 2010, 49−50). Tutkielman tavoitteena on tavoittaa freelancemuusikoita eri-

laisista uran vaiheista eli sekä pidempään freelancerina toimineita että hiljattain uransa 

aloittaneita ja eri musiikin genreistä, jotta saavutettaisiin mahdollisimman monipuolinen 

näkökulma freelancemuusikoiden ammatillisen vuorovaikutuksen jännitteistä. Tämän ta-

voitteen kannalta haastattelu on varmin tapa tavoittaa haluttu otanta, koska haastattelussa 

ollaan suorassa kielellisessä vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa (Hirsjärvi & Hurme 

2000, 34). Tällöin on myös mahdollista kontrolloida, ketkä tutkimukseen osallistuvat.  

Koska tässä tutkielmassa keskiössä ovat kokemukset ja merkityksenannot, on laadulli-

seen tutkimukseen pohjautuvan menetelmän käyttö perusteltua. Alasuutari (2011, 40−50) 

määrittelee laadullisen tutkimuksen kaksivaiheiseksi prosessiksi, jossa pelkistetään ha-

vainnot ja ratkaistaan arvoitus eli tuotetaan havaintoja ja selitetään ne. Yksi laadullisen 

tutkimuksen menetelmistä on haastattelu (Alasuutari 2011, 142−155). Hirsjärvi ja Hurme 

(2000, 35) listaavat haastattelun toimivaksi menetelmäksi silloin, kun tutkitaan vähän 

kartoitettua ja tuntematonta tutkimusaluetta. Kuten aiemman tutkimustiedon perusteella 

voidaan todeta, freelancemuusikoiden vuorovaikutuksen jännitteitä ei ole sellaisenaan 

tutkittu, joten haastattelu menetelmänä tukee tutkimuksen tavoitetta.   

Tässä tutkielmassa aineistonkeruumenetelmänä käytetään teemahaastattelua. Teema-

haastatteluissa kysymykset ovat kaikille samat, mutta vastauksia ei ole sidottu vastaus-

vaihtoehtoihin, vaan haastateltavat voivat vastata kysymyksiin omin sanoin (Eskola & 

Suoranta 1998, Hurmeen & Hirsjärven 2000, 47 mukaan). Teemahaastattelussa edetään 

tiettyjen etukäteen valikoitujen teemojen ja niihin liittyvien varakysymysten varassa 

(Tuomi & Sarajärvi 2018). Koska haastattelu antaa mahdollisuuden haastattelijalle toistaa 

kysymys tai esittää lisäkysymyksiä ja näin välttää mahdolliset väärinymmärrykset 

(Tuomi & Sarajärvi 2018), on haastattelu tutkielmani kannalta validi ratkaisu aineiston-

keruumenetelmäksi. Haastattelu tarjoaa myös mahdollisuuden saada esiin vastausten 

taustalla olevia motiiveja (Hirsjärvi & Hurme 2000, 34). Koska tutkimuksen aihe on vah-

vasti sidoksissa haastateltavien asioille antamiin merkityksiin, ja rakentuu haastateltavien 

kokemuksista, aihe voi tuottaa monitahoisesti ja moniin suuntiin viittavia vastauksia, jol-

loin Hirsjärvi ja Hurme (2000, 35) näkevät haastattelun toimivana menetelmänä. Haas-

tattelun eduksi Tuomi ja Sarajärvi (2018) laskevat myös vastauksien varman saannin, 
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minkä vuoksi koin haastattelun toimivaksi tavaksi tavoittaa tätä tutkielmaa varten free-

lancemuusikoita.  

Teemahaastattelussa tutkimusmenetelmänä korostuvat tulkinnat ja millaisia merkityksiä 

ihmiset antavat asioille vuorovaikutuksessa (Tuomi & Sarajärvi 2018), ja haastattelu tuo 

tutkittavien äänen kuuluviin (Hirsjärvi & Hurme 2000, 48). Koska tämä tutkielma raken-

tuu relationaalisen dialektiikan ympärille, jossa keskiössä ovat merkitykset ja merkitysten 

annot ja kuinka ne rakentuvat dialogissa (Baxter 2011, 2), on teemahaastattelu toimiva 

menetelmä freelancemuusikoiden ammatillisen vuorovaikutuksen jännitteiden tutkimi-

seen.  

 

3.3 Aineistonkeruu ja analyysi   

 

Tässä tutkielmassa haastateltiin yhteensä kolmeatoista freelancemuusikkoa, jotka edusti-

vat eri musiikin genrejä. Tavoitteena oli, että haastateltavat täyttävät freelancemuusikon 

kriteerit, mikä tarkoittaa, että he eivät ole kiinnitettyjä muusikkoja yhteen pysyvään or-

ganisaatioon, kuten orkesteriin tai teatteriin. Tässä tapauksessa bändiä tai yhtyettä ei las-

kettu pysyväksi organisaatioksi, vaikka ne olisivatkin vakituisia.  

Haastateltavat tutkielmaa varten löytyivät sekä Facebookissa jaetulla haastattelukutsulla 

että haastateltaville suoraan sähköpostitse lähetetyllä kutsulla (Liite 1), jolloin osa haas-

tateltavista ilmaisi itse halukkuutensa osallistua haastatteluun ottamalla tutkijaan yhteyttä 

ja osa haastateltavista tulivat haastateltaviksi haastattelijan kutsumina. Kutsussa kerrottiin 

tutkielman aihe, tutkielman tavoitteet sekä haastattelun käytännöistä. Haastattelut suori-

tettiin kasvotusten Helsingissä, Jyväskylässä ja Tampereella helmi-maaliskuussa 2019. 

Haastattelut toteutettiin haastateltavien itse ehdottamissa paikoissa heille sopivana ajan-

kohtana. Paikkoina toimivat toimistotila, kahvila, haastateltavan oma asunto, kirjasto 

sekä pubi. Haastattelut nauhoitettiin sekä nauhoitukseen tarkoitetulla nauhurilla että pu-

helimen nauhurilla. Haastateltavat tiesivät haastattelun nauhoituksesta jo etukäteen. 

Haastateltaville tuotiin sekä haastattelukutsussa että haastattelutilanteessa ilmi, että nau-

hoitettuja aineistoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti sekä anonyymisti. 
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Haastattelut kestivät keskimäärin 1h 10 minuuttia ja haastatteluiden vaihteluväli oli 

48min-1h 40min.  

Haastateltavista kolme edusti jazz-genreä, kaksi pop/rock-genreä ja yksi heavy metal-

genreä. Seitsemän haastateltavista kertoi edustavansa useita eri musiikin genrejä. Muita 

haastateltavien edustamia musiikin genrejä olivat tanssimusiikki (2), maailman musiikki 

(1), soul (1), folk (1), gospel (1) ja klassinen (1). Lisäksi muutamat haastateltavista mai-

nitsivat myös soittaneensa kokeellisempaa musiikkia.  Ainakin viisi haastateltavista ker-

toi soittavansa myös cover-keikkoja ja kaksi teatterikeikkoja. Kaksi haastateltavista mai-

nitsi myös soittaneensa tv-keikkoja useampaan otteeseen. Suurin osa kertoi soittavansa 

useissa eri kokoonpanoissa ja edustavansa useampaa genreä. Haastateltavista kaksi oli 

rumpaleita, neljä laulajia, yksi basisti, yksi kitaristi, kaksi saksofonistia ja yksi pasunisti 

pääinstrumenteiltaan. Haastateltavista yksi mainitsi pääinstrumenteikseen sekä kitaran 

että basson ja yksi kertoi soittavansa kaikkia bändisoittimia (kitara, basso, piano ja rum-

mut). Haastateltavista kuusi kertoi soittavansa myös toista soitinta pääinstrumenttinsa 

ohella. Haastateltavat olivat iältään 23-59-vuotiaita ja heidän mediaani-ikä oli 30 vuotta. 

Haastateltavista neljä oli naisia ja yhdeksän miehiä. Haastateltavista kaksi kertoi työsken-

televänsä täysin muusikkona, viisi kertoi tekevänsä myös opetustyötä muusikon työn 

ohessa, kaksi oli musiikkialan opiskelijoita ja kaksi tekivät päivätyökseen jotain muuta 

kuin musiikkia. Lisäksi kaksi haastateltavista mainitsi tekevänsä jotain muuta musiikkiin 

liittyvää työtä muusikon työn ohella ja yksi kertoi myös toimivansa tuottajana. Kaikki 

haastateltavat kuitenkin kertoivat keikkailevansa säännöllisesti ja suurin osa (12) kertoi 

elättävänsä itsensä osittain tai kokonaan muusikon työllä. Koulutukseltaan haastateltavat 

olivat erilaisista taustoista. Haastateltavista seitsemän oli opiskellut musiikkialan korkea-

koulututkinnon, kolme musiikkialan toisen asteen tutkinnon ja kaksi jonkun muun kor-

keakoulututkinnon ja yksi jonkun muun toisen asteen tutkinnon. Lisäksi haastateltavista 

kahdella oli musiikkialan korkeakoulututkinto kesken haastattelujen aikaan. Haastatelta-

vien aktiiviset vuodet freelancerina olivat keskiarvoltaan 14,2 vuotta.  

Haastattelurunko, jota käytettiin haastattelujen yhteydessä, löytyy liitteenä dokumentin 

lopusta (Liite 2). Haastattelurunko vastasi teemahaastattelua eli se sisälsi tiettyjä teemoja, 

joiden alla kysymykset etenivät (Hirsjärvi & Hurme 2000, 47). Haastattelurungon teemat 

muodostettiin aiemman tutkimustiedon ja relationaalisen dialektiikan pohjalta. Teemojen 
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alla kulkevia kysymyksiä muokattiin myös neljän koehaastattelun kautta saadun palaut-

teen avulla, jotka toteutettiin ennen varsinaisia tutkimushaastatteluja. Koehaastateltavina 

toimi haastattelijalle entuudestaan tutut neljä muusikkoa. Teemat haastattelurungossa oli-

vat freelancemuusikon työnkuva, vuorovaikutussuhteet, odotukset ja roolit, vuorovaiku-

tuksen haasteet sekä vuorovaikutustilanteiden hallinta. Ensimmäisessä teemassa keskityt-

tiin saamaan kuva Suomessa työskentelevän freelancemuusikon työstä ja siihen liittyvistä 

erityispiirteitä. Toisessa teemassa pyrittiin hahmottamaan, millaisia vuorovaikutussuh-

teita freelancemuusikon ammatti pitää sisällään. Kolmannessa teemassa selvitettiin, mil-

laisia mahdollisia odotuksia muusikoilla on kanssamuusikoita kohtaan ja millaisia rooleja 

freelancemuusikon työssä voi ilmetä vuorovaikutuksen näkökulmasta. Neljäs teema pa-

neutui puolestaan freelancemuusikoiden kokemiin haasteisiin vuorovaikutuksessa ja 

haastaviin tilanteisiin. Viidennessä teemassa selvitettiin mahdollisia keinoja näiden haas-

taviksi koettujen tilanteiden hallitsemiseksi. Erityisesti kolmannen, neljännen ja viiden-

nen teeman kohdalla pyrittiin pääsemään käsiksi vuorovaikutuksessa mahdollisesti esiin-

tyviin jännitteisiin ja keinoihin käsitellä jännitteitä.  

Tutkielman aineisto tallennettiin ensin äänitteenä ja myöhemmin litteroitiin. Tutkija kir-

jasi myös muistiinpanoja koko haastattelun ajan. Litteroitua aineistoa kolmestatoista 

haastattelusta kertyi yhteensä 194 sivua fontilla Times New Roman, fonttikoolla 12 sekä 

rivivälillä 1,5. Litterointi tapahtui sanasta sanaan kirjaamalla teksti Microsoft word -teks-

tinkäsittelyohjelmaan. Tulososiossa litteroinneista jätettiin pois vastausten sisällön kan-

nalta epäolennaiset ilmaisut, kuten täydennyssanat ja äänteet. Lisäksi tulososiossa on 

merkitty yksittäisten paikkojen, artistien, tapahtumien tai yhtyeiden nimet korvaamalla 

ne muotoon tapahtumapaikka x ja tuloksissa on muutettu mahdolliset henkilöiden etuni-

met anonymiteetin varmistamiseksi. Haastateltavat on nimetty tulososiossa nimillä H1, 

H2, H3 aina H13:sta saakka.  

Tämän tutkielman aineistoa on lähdetty analysoimaan hyödyntämällä teorialähtöistä si-

sällönanalyysia. Lindolfin ja Taylorin (2002, 214) mukaan teoriaan nojaava analyysi pyr-

kii hakemaan aiemmasta teoriasta tukea sekä analyysissä muodostuville kategorioille että 

aineistolta kysyttäville kysymyksille. Koska tässä tutkielmassa pohjana on relationaalisen 

dialektiikan teoria, on teorialähtöisen sisällönanalyysin käyttö toimiva tapa aineiston ana-

lyysin. Toisaalta, koska aihetta ei ole tämän tutkielman kontekstissa eli 
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freelancemuusikoiden ammatissa tutkittu aikaisemmin, on analyysissä perusteltua hyö-

dyntää myös aineistolähtöistä sisällönanalyysiä, joka osittain sisältyy myös teorialähtöi-

seen sisällönanalyysiin (Tuomi & Sarajärvi 2018). 

Teorialähtöinen sisällönanalyysi sopii aineistoni analyysimenetelmäksi ja tukee tutkiel-

mani tavoitteita, kun aineistoa tarkastellaan relationaalisen dialektiikan teorian tarjo-

amien käsitteiden näkökulmasta (Tuomi & Sarajärvi 2018, 131). Toisaalta teorialähtöisen 

sisällönanalyysin avulla aineistosta on mahdollista poimia sekä asiat, jotka kuuluvat teh-

tyyn analyysirunkoon, että asiat, jotka jäävät sen ulkopuolelle, hyödyntämällä tällöin ai-

neistolähtöistä sisällönanalyysiä. Tämä antaa mahdollisuuksia teorian testaamiselle 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 128.) sekä aineiston tarkasteluun laajemmin. Tämä näkökulma 

tekee teorialähtöisestä sisällönanalyysistä erityisen kiinnostavan, koska tämä tutkielma 

tarkastelee vuorovaikutuksen jännitteitä uudessa vuorovaikutuskontekstissa.  

Tutkimuksen analyysi alkoi jo haastatteluiden aikana tehtyjen muistiinpanojen muodossa 

ja jatkui huolellisena tutustumisena saatuun aineistoon. Teorialähtöisessä sisällönanalyy-

sissä aineistosta pyritään muodostamaan analyysirunko, jonka jälkeen aineistosta pyri-

tään erottelemaan erilaisia kategorioita ja luokituksia noudattaen aineistolähtöisen sisäl-

lönanalyysin periaatteita (Tuomi & Sarajärvi 2018, 128). Tämä analyysirunko muodos-

tettiin tutkielmassa esiteltyyn tutkimustietoon nojaavien kolmen tutkimuskysymyksen 

pohjalta, jotka toimivat analyysirungon pääluokkina. Näiden kolmen pääluokan alle tut-

kija sijoitteli jo haastatteluiden muistiinpanojen pohjalta havaitsemiaan alustavia katego-

rioita, kuten avoimuuden ja sulkeutuneisuuden jännitteen ja läheisyyden ja etäisyyden 

jännitteen. Lisäksi runkoon sijoitettiin jo tässä vaiheessa myös haastatteluiden pohjalta 

ylös kirjattuja alustavia jännitteisiin vaikuttavia tekijöitä sekä jännitteiden käsittelyn ta-

poja.  

Analyysirungon muodostuksen jälkeen lähdettiin seuraamaan aineistolähtöisen sisäl-

lönanalyysin menetelmää pelkistämällä aineisto, joka tarkoitti tässä tapauksessa tutki-

musongelman ja tutkimuskysymysten kannalta olennaisten lainauksien etsimistä haastat-

teluaineistosta ja niiden muuntamista pelkistettyyn, yksinkertaisempaan muotoon. Tämän 

jälkeen hyödynnettiin jälleen analyysirunkoa ja pyrittiin sijoittelemaan pelkistetyt il-

maukset tutkimuskysymysten alle. Kun kaikki pelkistetyt ilmaukset oli sijoitettu tutki-

muskysymysten alle, pelkistetyt ilmaukset ryhmiteltiin tutkimuskysymysten alla eli niistä 
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etsittiin yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia toistensa kanssa jänniteparien, jännitteisiin vai-

kuttavien tekijöiden ja jännitteiden käsittelyn näkökulmista. Nämä luokittelut alkoivat 

muodostaa alakategorioita, joita yhdisteltiin jälleen yläkategorioiksi. Tämän jälkeen siir-

ryttiin aineiston käsitteellistämiseen, jolloin pyrittiin tunnistamaan yläkategorioista rela-

tionaaliseen dialektiikkaan ja aiempaan tutkimustietoon nojaten erilaisia käsitteitä. Näiksi 

käsitteiksi ja kattokategorioiksi analyysirungossa nousi erilaiset jänniteparit, kuten avoi-

muuden ja sulkeutuneisuuden jännite, erilaiset jännitteisiin vaikuttavat tekijät, kuten kil-

pailullisuus sekä erilaiset jännitteiden käsittelyn tavat, kuten kompromissi. Tässä katto-

kategorioiden tunnistamisprosessissa hyödynnettiin pääasiassa relationaalisen dialektii-

kan ja aiemman tutkimustiedon tarjoamaa käsitteistöä, mutta myös aineistosta itsestään 

esiin nousevaa käsitteistöä, jolloin hyödynnettiin samalla sekä teoria- että aineistoläh-

töistä sisällönanalyysin menetelmää.  

Tämän kattokategorioiden käsitteellistämisen jälkeen analyysi kirjoitettiin puhtaaksi kol-

men tutkimuskysymyksen pohjalta, jolloin tulososio esittelee ensin aineistosta esiinnous-

seet vuorovaikutuksen jännitteet, sitten jännitteisiin vaikuttavat tekijät ja sen jälkeen jän-

nitteiden käsittelyn tavat.  
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4 TULOKSET 

 

4.1 Freelancemuusikoiden vuorovaikutussuhteissa ilmene-
vät jännitteet 

 

Freelancemuusikoiden ammatillisissa vuorovaikutussuhteissa oli haastateltavien kuvailu-

jen pohjalta havaittavissa useita jännitteitä, jotka esiintyvät erilaisissa vuorovaikutusti-

lanteissa. Erityisesti jännitteitä ilmeni muusikoiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa, 

mutta jännitteitä ilmeni myös muusikoiden ja muiden musiikkialalla toimivien ammatti-

laisten välisessä vuorovaikutuksessa. Haastatteluissa ilmenneitä jännitteitä olivat avoi-

muuden ja sulkeutuneisuuden jännite, läheisyyden ja etäisyyden jännite, muutoksen ja 

pysyvyyden jännite, ennakoimattomuuden ja ennakoitavuuden jännite, epävarmuuden ja 

varmuuden jännite sekä mukautumisen ja erottautumisen jännite. Jännitteet ilmenivät ris-

tiriitaisina tilanteita sekä tunteina siitä, miten vuorovaikutustilanteissa kannattaisi toimia 

tai mitä vuorovaikutukselta muusikon ammatillisessa vuorovaikutuksessa toivotaan. 

 

4.1.1 Avoimuus−sulkeutuneisuus 

 

Jännitteisyys avoimuuden ja sulkeutuneisuuden välillä oli havaittavissa haastateltavien 

kokemuksissa. Haastateltavat kokivat useissa tilanteissa jännitteisyyttä avoimuuden ja 

sulkeutuneisuuden välillä eli siinä, millaisissa tilanteissa asioita kannatti käsitellä avoi-

mesti toisten muusikoiden kanssa ja milloin asia oli parempi jättää käsittelemättä.  

Jännite näkyi yleensä ristiriitaisena tilanteena, jossa haastateltavat halusivat kertoa josta-

kin asiasta toiselle muusikolle, tai kokivat, että asiasta olisi olennaista kertoa, mutta paine 

asiasta sulkeutumiseen oli liian suuri. Eräs haastateltava kuvaili kokemuksiaan seuraa-

vasti: ”Mm joo kyllähän nois niinku, jos aistii tommosta, että tilanteet on jännittyneitä, 

niin tottakai välillä on semmonen, et tekis mieli huutaa ja jotenki avata se tilanne, niinku 

et nyt nää täytyy selvittää nää jutut.” (H1) 
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Haastateltavat kuvailivat myös tilanteita, joissa avoimuuden ja sulkeutuneisuuden jännite 

kääntyi toisin päin. Näissä tilanteissa haastateltavat kertoivat asioista avoimesti, mutta 

huomasivatkin jälkeenpäin, että tilanteessa olisi ollut kannattavampaa jättää asia kerto-

matta. Tämä puolestaan aiheutti jännitteisyyttä tilanteeseen. Eräs haastateltava kuvaili 

kokemustaan tällaisesta tilanteesta seuraavasti: 

 

H3: ”Sitä puitiin harjotuksen jälkeen, että miks näyttelijät ei osannu lähtee laulaan ja mä 

huusin sieltä pultista, että se olin minä, että mä en soittanu sitä paikkaa, että se tuli mulla 

ohi…nii yks näyttelijä huusi takasi, että tässä kohtaa harjotuskautta ei voi enää käydä tom-

mosia virheitä ja sillon mä kyl tajusin, että ois ehkä vaan pitäny olla hiljaa.” 

 

Eräs haastateltavista kuvaili myös kokemuksiaan kanssamuusikosta, joka kertoi tilantee-

seen ja olosuhteisiin nähden liian avoimesti itsestään ja elämästään muille muusikoille. 

Haastateltava kuvaili tilannetta seuraavalla tavalla:  

 

H1: ”No toi bändikaveri Antti on erikoisuudessaan sellanen hahmo, että sillä ei oo oikeen 

mitään filttereitä, että se saattaa puhua semmosista uskomattoman kipeistä asioista ihmisen 

kanssa, kenen se tapahtuu tai kenen kaa hän tapaa ensimmäistä kertaa. Itseki oon siinä tilan-

teessa ollu ja siitä tulee jotenki sellane fiilis jotenki, että me bondattiin nyt aika syvästi ton 

ihmisen kaa, että me jaettiin tämmösii asioita.” 

 

Useissa tapauksissa avoimuuden ja sulkeutuneisuuden jännite näyttäytyi niissä tilan-

teissa, missä haastateltavat olivat uutena tai vierailevana jäsenenä kokoonpanossa. Haas-

tateltavat kuvailivat näitä tilanteita erityisen haastaviksi, jos he havaitsivat jännitteitä ko-

koonpanon vuorovaikutuksessa ollessaan itse tuuraajana. Haastateltavat kuvailivat koke-

vansa vahvaa yhtäaikaista tarvetta jättäytyä jännitteisten tilanteiden ulkopuolelle ja toi-

saalta taas ottaa asiat avoimesti esille.  

Keskusteltaessa haastateltavien toiveista koskien keskustelukulttuuria muusikoiden vä-

lillä monet haastateltavista toivoivat avointa ilmapiiriä tai enemmän avoimuutta muusi-

koiden väliseen vuorovaikutukseen. Tämä saattoi myös heijastua toiveina ja odotuksina 

koskien toisten muusikoiden vuorovaikutuskäyttäytymistä. Toisaalta muusikot toivoivat 

myös, että vuorovaikutus ja keskustelu ei olisi liian avointa ja suoraa. Erityisesti tämä 

näkyi keikkaa ja esiintymistä koskevassa palautteessa sekä ylipäätään 
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palautteenantotilanteissa. Kysyttäessä toiveista muusikoiden välisen keskustelukulttuurin 

suhteen, eräs haastateltavista vastasi seuraavasti: ”No avointa ja rehellistä ja ei liian re-

hellistä kuitenkaan, et jos mä vedän keikan ja me vedetään ihan päin persettä, niin mä 

tiedän sen kyllä itekkin sitten, että en mä halua kuulla enää sitten niiltä kanssamuusikoilta, 

että vedittepä tosi huonosti.” (H4) 

Kuten H4:n kuvailusta käy ilmi, muusikot toivovat yhtäaikaisesti avoimuutta ja rehelli-

syyttä vuorovaikutustilanteisiin ja toisaalta jossain tilanteissa muusikoiden ei toivottu 

kertovan asioista täysin avoimesti. 

Toisaalta monissa haastateltavien kuvailemissa tapauksissa avoimuuden ja sulkeutunei-

suuden jännite oli havaittavissa silloin, kun joku kolmas taho ei kertonut avoimesti työhön 

ja työntekoon olennaisesti liittyvästä asiasta, kuten palkan määrästä, keikan pituudesta tai 

siitä, miten levytysprojekti etenee. Haastateltavat kuvailivat myös useita tilanteita, joissa 

he kokivat, että tilanne vaati erityistä herkkyyttä avoimuuden ja sulkeutuneisuuden suh-

teen. Näitä tilanteita saattoivat olla esimerkiksi palautteenantotilanteet, joissa käsiteltiin 

kanssamuusikon soittoa, laulua tai sävellyksiä.  

 

4.1.2 Läheisyys−etäisyys  
 

Jännite läheisyyden ja etäisyyden välillä oli havaittavissa haastateltavien kuvailemissa 

vuorovaikutustilanteissa. Monet haastateltavista kuvailivat tilanteita, joissa he kokivat 

jänniteisyyttä suhtautumisessaan kanssamuusikoihin ja siihen, kuinka lähelle olivat val-

miita päästämään heitä, ja toisaalta taas, kuinka etäällä he halusivat kanssamuusikot pitää. 

Tämä näkyi esimerkiksi siinä, missä vaiheessa toista muusikkoa alkoi ajatella kaverina 

tai ystävänä kollegana ajattelun sijaan. Jännite näkyi myös siinä, keiden kanssa ja millai-

sissa tilanteissa haastateltavat olivat valmiita jakamaan henkilökohtaisia asioitaan ja mil-

loin taas pitää keskustelun pintapuolisemmissa asioissa. Eräs haastateltavista kuvaili ko-

kemuksiaan henkilökohtaisten asioiden jakamisesta kanssamuusikoille seuraavalla ta-

valla: ”No emmä tiä esimerkiks semmonen tavallaan niinku henkilökohtaset asiat saattaa 

aluks olla vähän silleen, et ei niihin välttämättä kaikkien kanssa pysty lähteen keskuste-

leen, et se on kans niin vaihtelevaa.” (H6) 
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Suurin osa haastateltavista piti läheisiä suhteita kollegoihinsa positiivisena asiana, joka 

edisti työskentelyä monessa suhteessa. Silti joissain tilanteissa, läheisyyden kuvailtiin 

olevan myös työtä haittaava asia. Muutama haastateltavista kertoi, että läheinen ystävyys 

kollegoiden kanssa saattoi esimerkiksi hidastaa treenien kulkua, kun puhuttiin liian paljon 

omista yksityisasioista tai muusta kuin käsillä olevaan työhön liittyvistä asioista. Osa 

haastateltavista toivoikin, että kuulumisten vaihdon sijaan treenitilanteessa keskityttäisiin 

työskentelyyn ja vasta työajan jälkeen puhuttaisiin omista henkilökohtaisista asioista. Osa 

puolestaan koki, että myös työn ulkopuolisten asioiden läpikäyminen treenitilanteessa on 

hyväksi ja tärkeää yhteistyön kannalta. Eräs haastateltavista kuvaili kokemuksiaan tree-

nitilanteiden suhteen seuraavasti: 

 

H6: ”Kaikki niinku työnteko on tosi hauskaa, koska eihän sen parempaa nyt ookaan, kun et 

sä teet sun parhaiden kavereitten kaa oikeesti töitä. Mut sit siinä tulee myös sellasta, et no 

joskus tulee sitä, että työnteko on tosi vaikeeta, koska sit vaan höpöttelee kaikkee muuta. Ja 

sit siin tulee myös ehkä se, et sit välillä se on semmosta niinku vähän ylimäärästä hinkkaa-

mista ja vätväämistä, koska ollaan niinku niin läheisiä, et sit siinä niinku ei, siinä sit vaan 

tulee kaikki asiat ilman mitään filttereitä.” 

 

Läheisyyden ja etäisyyden jännite näyttäytyi myös uusia muusikoita kohdatessa. Osa 

haastateltavista kuvaili tilanteita, joissa he kokivat jännitteisyyttä siinä, miten kaverilli-

sesti uutta muusikkoa kohtaan voi käyttäytyä, ja toisaalta, kuinka asiallisena ja ammatti-

maisena vuorovaikutus tulisi säilyttää. Eräs haastateltavista kuvaili kokemuksiaan vuoro-

vaikutuskäyttäytymisestä erilaisissa työyhteisöissä seuraavasti: Bändin keikkabussiin voi 

niinku nousta silleen ja olla just silleen niinku sillä hetkellä huvittaa ja nostaa jalat pöydälle ja naureskella, 

mut sitten, kun mennään frakki päällä orkesterin lavalle, niin sillon pitää osata käyttäytyä niinku joittenki 

tiettyjen normien mukasesti.” (H12) 

Haastateltavat kuvailivat myös tilanteita, joissa he tasapainoilivat sen välillä, missä mää-

rin kanssamuusikot koettiin työkavereina ja kollegoina ja missä määrin kilpailijoina sa-

moista työmahdollisuuksista. Tämä näyttäytyi esimerkiksi ristiriitaisina tunteina kanssa-

muusikoihin tutustuttaessa, kun muusikot yhtäaikaisesti halusivat aidosti tutustua kans-

samuusikkoon ja toisaalta halusivat hyötyä tilanteesta. Eräs haastateltavista kuvaili alan 

luonnetta seuraavasti: ”Se voi kuulostaa vähä itsekkäältä ja semmoselta niinku raa’alta, 

mutta mä aattelen sen niin, et se on vähän raakaa välil toi business, et minkälaiset tyypit 
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hyödyttää mun uraa niin sanotusti ja missä kohtaa sanoa ja tehdä mitäkin, niin sillä on iso 

merkitys.” (H9) 

Kilpailullisuuden koettiin myös näkyvän vuorovaikutuksessa esimerkiksi siinä, miten 

muusikot reagoivat toistensa onnistumiseen. Moni haastateltavista toivoi enemmän kan-

nustavaa keskustelua ja aitoa iloitsemista toisten muusikoiden onnistumisten puolesta ja, 

että kanssamuusikoita ei nähtäisi kilpailijoina. Osa haastateltavista kuitenkin kuvaili kil-

pailullisuuden olevan vahvasti läsnä alalla ja näkyvän usein tilanteissa, joissa toinen on 

saavuttanut jotain tai onnistunut jossain.  

H8: ”Mä oon vaikka ollu se, joka on saanu jonku keikan ja sitte, että joku toinen tulee mulle 

vähän niinku siitä silleen, että ei se nyt suoraan sano, että miksi nyt otit ton keikan, et mä oon 

paljon parempi soittaja ku sä, vaan et se on vähä semmosta…mut jotain sellasta, et vähän, 

pikkusen pitää vähätellä ja pikkasen nälviä.” 

 

Kuten H8:n kuvailemassa tilanteessa käy ilmi, kilpailullisuuden ja kaveruuden välinen 

jännitteisyys näyttäytyi siinä, miten muusikot suhtautuivat toistensa onnistumisiin ja ko-

kivatko muusikot toisten onnistumisten olevan itseltä pois. Muutamat haastateltavista 

myös kuvailivat itse joutuneensa ristiriitaiseen tilanteeseen, jossa he toisaalta halusivat 

iloita kanssamuusikon onnistumisesta, mutta toisaalta kokivat negatiivisia tunteita, koska 

onnistuminen ei ollut osunut heidän kohdalleen.  

 

4.1.3 Muutos−pysyvyys 
 

Haastateltavien kokemuksissa oli havaittavissa myös jännitteisyyttä muutoksen ja pysy-

vyyden välillä. Erityisesti jännite näyttäytyi siinä, kun muusikot puntaroivat uusien mah-

dollisuuksien ja toisaalta tutun ja turvallisen välillä, kuten uusiin kokoonpanoihin siirty-

misen ja pysyvämmässä kokoonpanossa jatkamisen välillä. Muutos koettiin sekä halut-

tuna ja tarpeellisena että pelottavana ja toisinaan jopa ahdistavana. Monet haastateltavista 

kuitenkin kokivat muutoksen yhdeksi freelancemuusikon ammatin parhaista puolista.  

Jännitteisyyttä näkyi myös siinä, millä tavalla muusikot olivat valmiita kokeilemaan jo-

tain uutta ja esimerkiksi uudistamaan omaa soittoaan tai yhteistä soittoa. Monet haasta-

teltavista kuvailivat tilanteita, joissa he olivat kokeneet alalla tietynlaista 
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muutosvastaisuutta ja tuttuihin toimintatapoihin nojaamista, vaikka muutos olisi saattanut 

ollut tilanteessa tarpeellinen. Eräs haastateltavista kuvasi kokemuksiaan näin:  

 

H10: ”Sen tiesi jo etukäteen, et jos ehdottaa jotain uutta, niin kaikki suhtautuu siihen viha-

mielisesti ja jotenki, et ei huvita ja silleen se oli ihan sietämätöntä, et toivo, et olis päässy irti 

siit tilanteesta ja tavannu jotain uusia, nöyriä tyyppejä, kenen kans vois tehdä jotain.” 

 

Muutoksen ja pysyvyyden jännite vaikutti myös vahvasti avoimuuden ja sulkeutuneisuu-

den välillä, kuten siinä, milloin ja miten haastateltavat pystyivät kertomaan isoista muu-

toksista. Erityisesti kokoonpanosta lähteminen tai eroaminen tai kokoonpanosta lähtemi-

sen suunnittelu koettiin haastavaksi ja se loi jännitteisyyttä myös avoimuuden ja sulkeu-

tuneisuuden välille: ”On tosi vaikea asia lähtee, lopettaa joku yhteistyö, et niinkun, et sä 

lähdet bändistä.” (H13).  

Myös moni muu muusikoista kuvaili kokoonpanosta lähtemisen ja siitä kertomisen haas-

tavaksi. Haastavuus näkyi erityisesti niissä tilanteissa, joissa muutoksen taustalla ei ollut 

selkeää konfliktia, vaan muusikko kaipasi muutosta jostain muusta syystä.  

 

4.1.4 Ennakoitavuus−ennakoimattomuus 
 

Jännite ennakoitavuuden ja ennakoimattomuuden välillä näkyi haastateltavien kuvaile-

missa tilanteissa. Ennakoitavuuden ja ennakoimattomuuden jännite näkyi erityisesti siinä, 

millaiset kanssamuusikon luonteenpiirteet olivat vuorovaikutuksen ja yhteistyöskentelyn 

kannalta toivottavia. Monissa haastateltavien kuvailemissa tilanteissa kanssamuusikon 

yllättävä ja ennakoimaton luonne saattoi aiheuttaa jännitteisyyttä ja haasteita muusikoi-

den väliseen vuorovaikutukseen. Tämä näyttäytyi muun muassa tilanteina, joissa kanssa-

muusikko saattoi yhtäkkiä suuttua jostakin yllättävästä asiasta tai suututtaa jonkun toisen 

omalla erikoisella käytöksellään. Eräät haastateltavista kuvailivat kokemuksiaan kanssa-

muusikon yllättävän ja ennakoimattoman käytöksen vaikutuksista seuraavasti: 
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H10: ” Siellä tapahtu siis tämmöstä näin, että hän löi nyrkillä tota yhden kappaleen jälkeen 

erästä soittajaa otsaan, koska hän oli soittanut soolon, vaikka häntä nimenomaan kiellettiin.” 

H7: ”Oli harjotukset ja olikohan nyt oli keskustelua siis uudesta, mahollisesta niinku reeniti-

lasta… No sit jotenkin se jäi, asiat jäi siinä keskustelussa sillein leijumaan, et ei oikeen sa-

nottu juuta eikä jaata, niin, tää basisti sitten raivostu siitä, että ei niinkun asiat edenneet, et 

hän vaan stormas sitten ulos niinku täysin lähti ulos ovet paukkuen paikalta ja sit tietenkin 

me jäädään siihen semmoseen, et hetkinen, mikä meininki, että asia ei ollu ees mitenkään 

vakava, et siinä vaan sumblittiin, et mitä tehdään.” 

 

Toisaalta tietynlainen yllättävyys ja ennakoimattomuus koettiin myös positiivisena asiana 

ja se saattoi jopa lisätä motivaatiota ja inspiraatiota musiikin tekemiseen ja tehdä työs-

kentelystä mielenkiintoista. Monissa tapauksissa haastateltavat myös kertoivat, että en-

nakoimaton ja ailahteleva luonne saattoi olla taiteellisesti lahjakkaiden muusikoiden 

piirre, joka yhtäaikaisesti inspiroi yhteistyöskentelyä, mutta saattoi samalla tehdä vuoro-

vaikutustilanteista haastavia. Eräs haastateltavista kuvaili kokemuksiaan ennakoimatto-

masti ja arvaamattomasti käyttäytyvän kollegansa kanssa seuraavasti: 

 

H6: ”Siinä esiintymistilanteessa hän tosi paljon tykkäs tehä sellasta, että se heittää sen pallon 

yhtäkkiä tavallaan muhun, et mun pitäs tavallaan siinä esim välispiikeissä olla semmonen, 

heittää sen kanssa niinku paljo läppää ja olla sellanen kova esiintyjä, mikä on myös mulle 

hyvin epätyypillinen juttu.” 

 

Tilanteessa kollegan yllättävä ja ennakoimaton käytös yhtäaikaisesti teki soittotilanteesta 

kiinnostavan, mutta toisaalta taas aiheutti ennakoimattoman tilanteen, joka vaati nopeaa 

reagointia ja toimimista haastateltavalle itselle ominaisen toiminnan vastaisesti. Myös 

muutamat muut haastateltavat kokivat kollegan yllättävän ja ennakoimattoman käytöksen 

toisaalta tekevän yhteistyöskentelystä mielenkiintoista, mutta toisaalta tekevän siitä vai-

keasti ennustettavaa. Tämä puolestaan saattoi aiheuttaa jännitteitä muusikoiden väliseen 

vuorovaikutukseen.  
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4.1.5 Varmuus−epävarmuus 
 

Haastateltavien kuvaamissa tilanteissa näkyi myös jännite varmuuden ja epävarmuuden 

välillä. Tämä näkyi erityisesti siinä, millaisten muusikoiden kanssa työskentelyn haasta-

teltavat kokivat helpoksi ja mukavaksi. Kun haastateltavat kuvailivat toiveitaan muusi-

koiden välisen vuorovaikutuksen suhteen, toiveissa ilmeni toisaalta epävarmuuden hai-

tallisuus ja toisaalta taas liiallisen varmuuden haitallisuus. Haastateltavat kuvailivat useita 

tilanteita, joissa liiallinen epävarmuus oli haitallinen piirre ja teki tilanteesta jännitteisen. 

Erityisesti kanssamuusikon epävarmuus saattoi aiheuttaa tilanteita, joissa muusikot itse 

joutuivat toimimaan itselleen epätyypillisellä tavalla tai ottamaan itselleen epätyypillistä 

roolia. Eräs haastateltavista kuvaili kokemuksiaan epävarmojen ihmisten kanssa työsken-

telystä seuraavasti:  

 

H5: ”Mun on hankala toimii semmosten ihmisten kans, jotka on kovin epävarmoja, jotka 

vaatii hirveesti semmosta niinkun tukemista siihen, et mitä, mitä musassa tehdään, koska 

tietyllä tavalla sillon ehkä mussa tapahtuu semmonen reaktio ja tapahtuukin, et mä koen, että 

mun pitää jollakin tavalla ottaa vastuu siit tilanteesta, mitä mä en suurimmassa osassa tolla-

sista tilanteista haluais tehdä, koska se ei tietyllä tavalla kuulu mulle.” 

 

Toisaalta haastateltavat kertoivat, että kanssamuusikoiden ei toivottu olevan liian itsevar-

moja. Liiallinen itsevarmuus koettiin haitallisena tekijänä yhdessä työskentelyn ja musii-

kin tekemisen kannalta ja sen koettiin aiheuttavan esimerkiksi kuuntelemisen puutetta ja 

toisten arvostuksen puutetta. Liiallista itsevarmuutta eräs haastateltavista kuvaili seuraa-

vasti: ”Semmonen tietynlainen oman arvon tunteminen on aina tiettyyn pisteeseen asti 

hyvä asia, mut se, että niinku se on mun mielestä, ite en tykkää työskennellä sellasten 

kanssa, joil on liian niinku korostettu kuva siitä, että kuinka hyviä he on.” (H4) 

Kuten haastateltava (4) kuvailee, muusikot toivoivat varmuutta kanssamuusikoilta, mutta 

samalla kanssamuusikot eivät saaneet vaikuttaa liian itsevarmoilta. Tämä näkyi selkeästi 

jännitteisyytenä siinä, miten muusikon kannattaa vuorovaikutustilanteissa käyttäytyä ja 

miten hän voi säilyttää tasapainon varmuuden ja epävarmuuden välillä. 
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4.1.6 Mukautuminen–erottautuminen 
 

Muusikoiden ammatillisessa vuorovaikutuksessa oli havaittavissa myös jännite mukau-

tumisen ja erottautumisen välillä. Monissa haastateltavien kuvailemissa tilanteissa muu-

sikot kokivat painetta olla mahdollisimman samankaltainen muiden kanssa, mutta toi-

saalta myös tarvetta erottua joukosta. Useissa haastateltavien kuvaamissa tilanteissa jän-

nite näyttäytyi ristiriitaisina tunteita siitä, miten vuorovaikutustilanteessa kannattaisi toi-

mia.  

Jännite näyttäytyi haastateltavien kuvaamissa tilanteissa usein niin, että haastateltavat ha-

lusivat mukautua tilanteeseen, mutta kokivat, että erottautuminen joukosta voisi saada 

aikaan halutun tai tarpeellisen muutoksen. Useissa tapauksissa erottautuminen tarkoitti 

myös avoimuutta ja esimerkiksi ongelmia tuottavan asian esiin nostamista. Eräs haasta-

teltavista kuvaili kokemuksiaan ammattimuusikkona harrastelijamuusikoiden kanssa 

työskennellessä seuraavasti:  

 

H11: ”Niitä yhteisharjotuksia on ihan hirveen paljon, joka ei niinku tavallaan vie sitä hom-

maa pidemmälle… sit taas ihminen, joka ammatikseen tekee sitä, niin näkee sen niin, että jos 

mä huolehdin siitä, et mä osaan oman osuuteni, niin ei mun tarvii sen takii olla joka viikko 

treenaamassa…Niin semmosissa tilanteissa on sitte joutuu toimimaan ihan eri tavalla ja jou-

tuu niinkun ehkä ottaan vähän semmosen jopa niinku pedagogiasenteen siihen, et ei voi olla 

tavallaan vertaisena siinä tilanteessa.” 

 

Tilanteessa haastateltava (11) joutui ottamaan erilaisen roolin ja korostamaan erilaista 

asemaansa suhteessa kokoonpanon muihin jäseniin, jotta kokoonpanon työskentely tuli 

sujuvammaksi. Myös monet muut haastateltavat kuvailivat tilanteita, joissa erottuminen 

muusta työyhteisöstä oli olennaista, jotta yhteinen työskentely olisi toimivampaa.  

Toisaalta muusikot kuvailivat myös tilanteita, joissa he erottautuivat, vaikka halusivat 

olla samassa asemassa muiden kanssa. Näissä tilanteissa muusikot kokivat esimerkiksi, 

että jonkin ulkoisen tekijän takia muut muusikot suhtautuivat heihin eri tavalla, jolloin he 

erottautuivat tahtomattaan joukosta. Eräs haastateltavista kuvaili kokemuksiaan seuraa-

vasti:  
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H8: ”Ei ehkä halua tehdä siitä mitenkää numeroo, että, että mulle oltii vähä niinku vittumaisia 

tuolla keikkapaikalla sen takia ihan selvästi, koska mä oon nainen ja ne oletti, että mä en tajua 

mistään mitään tai ei tavallaan haluu tehä siitä mitenkään semmosta niinku, haluaa sulautua 

aika paljon sinne joukkoon.” 

 

Haastateltava (8) kuvailemassa tilanteessa jännite mukautumisen ja erottautumisen välillä 

kytkeytyi myös jännitteeseen avoimuuden ja sulkeutuneisuuden välillä. Tilanteessa haas-

tateltava yhtäaikaisesti pohtii, haluaako hän kertoa kohtaamistaan haastavista tilanteista 

avoimesti kanssamuusikoille ja samalla erottautua joukosta vai haluaako hän jättää asian 

kertomatta ja mukautua muihin. 

Mukautumisen ja erottautumisen jännitteeseen liittyi vahvasti muusikoiden kuvailemissa 

tilanteissa myös yhtäaikainen tarve olla aito ja toisaalta miellyttää muita. Tämä näkyi 

tarpeena olla oma aito itsensä vuorovaikutustilanteissa, mutta toisaalta taas miellyttää 

muita, jotta ei erotu tilanteessa liikaa. Tähän muusikot suhtautuivat eri tavoin. Osa haas-

tateltavista koki, että muiden muusikoiden miellyttäminen etenkin uusien muusikkotutta-

vuuksien kohdalla oli täysin normaalia tai jopa välttämätöntä yhteistyöskentelyn kan-

nalta. Tämä saattoi näkyä esimerkiksi muiden kehumisena ja myötäilynä.  

Toisaalta haastateltavat toivoivat, että kanssamuusikot olisivat mahdollisimman aitoja ja 

luonnollisia kaikissa tilanteissa. Monet heistä kokivat liiallisen miellyttämisen häiritse-

vänä ja negatiivisena asiana. Eräs haastateltava kuvaili kokemuksiaan freelancereiden 

miellyttämisen tarpeesta seuraavasti:  

 

H1: ”Aika monille freelancereille aiheuttaa sit myös ihan semmosta näppylää, et kokee, että 

se on tosi ärsyttävää, että jos kohtaa semmosii tyyppejä, joille kaikki on koko ajan mahtavaa 

ja kaikki luonnistuu. Et myös se on vähän se ristipaine, et samaa aikaa pitäis kuitenki olla 

tosi aito.” 

 

Uusissa vuorovaikutustilanteissa myötäily ja miellyttäminen olivat tarpeellinen ja tyypil-

linen tapa toimia, mutta saattoivat samalla aiheuttaa muissa muusikoissa negatiivisia tun-

nereaktioita, kuten H1 kuvailee. Tämä aiheutti muusikoiden vuorovaikutustilanteissa jän-

nitteisyyttä aitouden ja miellyttämisen välillä ja samalla mukautumisen ja erottautumisen 

välillä.  
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4.2 Jännitteisiin vaikuttavat tekijät  

 

Haastatteluissa kävi ilmi myös runsaasti erilaisia freelancemuusikoiden ammatillisissa 

vuorovaikutussuhteissa ilmeneviin jännitteisiin vaikuttavia tekijöitä. Nämä tekijät ilme-

nivät jännitteisiin tilanteisiin johtavina syinä ja jännitteisen tilanteen laukaisevina teki-

jöinä. Seuraavissa kappaleissa esitellään tarkemmin, millaisilla tekijöillä oli vaikutusta 

vuorovaikutussuhteiden jännitteisiin ja miten nämä yhteydet ilmenivät. Tekijöitä tarkas-

tellaan alan erityispiirteiden, vuorovaikutussuhteen ominaisuuksien, roolien ja odotuk-

sien sekä muusikon demografisten piirteiden kautta.  

 

4.2.1 Alan erityispiirteet 

 

Haastateltavien kokemuksissa oli havaittavissa erilaisia jännitteisiin vaikuttavia tekijöitä, 

jotka liittyivät vahvasti freelancemuusikon työnkuvan ja musiikkialan erityispiirteisiin. 

Tällaisena nousi esiin esimerkiksi alan ja työnkuvan epävarma luonne. Epävarmuus näkyi 

haastateltavien kertomissa tilanteissa erityisesti jännitteisiin epävarmuuden ja varmuuden 

ja avoimuuden ja sulkeutuneisuuden välillä. Työnkuvan epävarmuuden vaikutus avoi-

muuden ja sulkeutuneisuuden jännitteen syntyyn näkyi erityisesti siinä, miten muusikot 

kokivat sellaiset tilanteet, joissa heille ei kerrottu kaikkea avoimesti, vaan joitakin työhön 

liittyviä asioita jätettiin kertomatta. Tämä aiheutti haastateltavien kertoman mukaan sel-

laisia tilanteita, joissa muusikoiden piti pohtia, ottaako tällainen kertomatta jätetty asia 

puheeksi vai antaa asian olla. Lisäksi tämä aiheutti ylipäätään tilanteita, joissa he eivät 

tienneet, miten toimia. Eräs haastateltava kuvaili sopimuskiistasta johtuvan epävarmuu-

den aiheuttamia kokemuksia seuraavasti:  

 

H1: ”Kun me mentiin ensimmäisiin treeneihin, niin ei tiedetty, että ollaanks me ylipäätänsä 

menossa tähän projektiin mukaan, nii se aiheutti kyllä semmosen tosi epämukavan fiiliksen 

sit olla ylipäänsä siellä paikalla, ku ei tienny, et onks niinkun ylipäänsä tulossa soittamaan 
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koko tähän näytelmään ja sitte oli vähä semmonen tosi varuillaan oleva fiilis sen takii, et ties, 

että tääl on niinkun tämmöst kulttuuria tässä talossa.” 

 

Haastateltava (1) kuvaamassa tilanteessa epävarmuus ja tietämättömyys töiden jatkumi-

sesta aiheuttivat jännitteisen tilanteen, jossa muusikko joutui tasapainoilemaan siinä, mi-

ten toimia.  

Haastateltavien kertoman perusteella muusikot saattoivat helposti myös vältellä ikävien 

ja negatiivisten asioiden käsittelyä, joka omalta osaltaan vaikutti jännitteiden syntyyn. 

Tällaisia negatiivisia ja ikäviä asioita saattoivat olla esimerkiksi jonkun kanssamuusikon 

huono tai epäasiallinen käytös, huono palkkaus tai muu epäoikeudenmukainen toiminta 

kokoonpanossa, kuten tiedon pimittäminen. Monissa tapauksissa negatiivisten asioiden 

välttely aiheutti erityisesti jännitteisyyttä avoimuuden ja sulkeutuneisuuden välillä. Tämä 

näyttäytyi muun muassa ristiriitaisina tilanteina, joissa toisaalta muusikot halusivat ottaa 

jonkin ikävän asian puheeksi, mutta toisaalta kokivat, että asia kannatti jättää käsittele-

mättä. Eräs haastateltavista kuvaili kokemuksiaan välttelystä seuraavasti: ”Tuntuu, että 

aika semmonen tietynlainen vaikenemisen kulttuuri silleen mennään sieltä, missä aita on 

matalin, nii se on aika yleistä alalla, et semmoset ikävät asiat jätetään kertomatta. (H1) 

Aiheiden vältteleminen saattoi olla sidoksissa myös mukautumisen ja erottautumisen jän-

nitteeseen. Tämä näyttäytyi haastateltavien kuvailemissa tilanteissa niin, että he kokivat 

erottuvansa muusta joukosta liikaa, jos he ottavat haastavan asian puheeksi. Negatiivisten 

asioiden puheeksi ottaminen koettiin myös olevan sidoksissa mahdolliseen huonoon mai-

neeseen. Monet haastateltavista kuvailivat tätä ilmiötä hyvin yleiseksi alalla. Eräs haas-

tateltavista kertoi kokemuksistaan näin:  

 

H12: ”Mä oon törmänny niinku semmoseen, että, muusikot pelkää semmosta, et jos ne nostaa 

jonku epäkohdan esille, niin et ne menettää niitten työt jatkossa. Että ne saa niinku semmosen 

maineen, semmosta mainetta ikään ku valittajan mainetta pelätään ja huonon meiningin mai-

netta pelätään.” 

 

Kuten H12 kuvaa, pelon tunne oli vahvasti sidoksissa negatiivisten ja ikävien asioiden 

käsittelemättä jättämiseen. Muutama haastateltava ilmaisia kokevansa pelon tunteita 
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jotakuta tiettyä kanssamuusikkoa kohtaan, joka vaikutti heidän mahdollisuuksiinsa tuoda 

negatiivisia ja ikäviä asioita avoimesti yhteisössä esille. Nämä pelon tunteet olivat vah-

vasti sidoksissa kanssamuusikon ennakoimattomaan ja arvaamattomaan käytökseen, joka 

johti negatiivisten ja ikävien asioiden välttelyyn. Toisaalta pelon tunteet olivat myös usein 

sidoksissa haastateltavan ja kanssamuusikon eriarvoiseen asemaan kokoonpanon sisällä: 

 

H8: ”Mä joudun aika paljon työskentelemään semmosen ihmisen kanssa, johon mul on vähä 

semmonen niinku just tää pelkosuhde, että hänen varassaan on aika paljon mun töitä ja sitte 

mä en uskalla niinku oikeestaan sanoo hänelle yhtään mitään.” 

 

Toisaalta negatiivisten ja ikävien asioiden välttely saattoi näkyä myös asioista puhumi-

sena silloin, kun asianosainen ei ollut paikan päällä. Tämä ilmiö aiheutti erityisesti jän-

nitteisyyttä avoimuuden ja sulkeutuneisuuden ja epävarmuuden ja varmuuden välillä, kun 

muusikot yhtäaikaisesti tiedostivat ilmiön olemassaolon ja haitallisuuden ja toisaalta saat-

toivat osallistua sen ylläpitämiseen myös itse. 

Haasteltavat kuvailivat myös musiikin henkilökohtaisuuden ja herkkyyden vaikuttavan 

jännitteiden syntyyn. Monissa tapauksissa tämä vaikutti erityisesti avoimuuden ja sulkeu-

tuneisuuden jännitteeseen ja näkyi esimerkiksi palauteenantotilanteissa. Eräs haastatelta-

vista kuvaili musiikin henkilökohtaisuuden vaikutusta vuorovaikutukseen seuraavasti:  

 

H13: ”Joissain tapauksissa niinku esimerkiks omat sävellykset on joillekin niin henkilökoh-

tasia, et niihin kerta kaikkiaan ei saa puuttua, koska ne sävellykset kuvaa heidän vaikka lap-

suuttaan…niin mä en saa niinku puuttua siihen, koska mä en oo eläny sitä heidän lapsuut-

taan.” 

 

Kuten H13 kuvailee, musiikin henkilökohtaisuus tekee palautteenannosta haastavaa, kun 

muusikko joutuu tasapainolemaan sen välillä, kuinka suoraan ja avoimesti hän voi antaa 

tilanteessa palautetta tai voiko ollenkaan. Myös moni muu haastateltavista koki sävellyk-

sien henkilökohtaisuuden vaikeuttavan palautteenantotilanteita, koska muusikot eivät ha-

lunneet loukata toisten tunteita.  
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Haastateltavat kokivat myös, että musiikin henkilökohtaisuus ja herkkyys vaikuttivat sii-

hen, millä tavalla he uskalsivat ottaa toisen muusikon soiton puheeksi. Joissakin tapauk-

sissa muusikot kokivat, että soiton ja musiikin henkilökohtaisuuden aiheuttama herkkyys 

saattoi tehdä työskentelystä haastavaa. Tämä heijastui erityisesti palautteenantotilantei-

siin, jotka haastateltavien kertoman mukaan kuuluivat vahvasti freelancemuusikon työn-

kuvaan. Eräs haastateltava kuvaili musiikin henkilökohtaisuuden ja herkkyyden vaiku-

tusta palautteenantotilanteessa seuraavasti:  

 

H6: ”Oli vaan semmonen tilanne, et se tavallaan se laulusuoritus, niin siin oli pari kohtaa, 

mitä ois pitäny vaan siis korjata ja sit me sanottiin, että hei, että, et tää menee tosi kivasti, 

mut toi yks kohta on sellanen, et sitä vois viel vähän kattoo, et se ei oikeen soi. Niin sit tästä 

seuras taas tavallaan semmonen, et sit se laulaja koki, että, että hän onki yhtäkkiä tosi huono 

ja että ei pysty enää suorittaa sen jälkeen ja oli itkua ja vahvoja tunteita ja sit on taas tosi 

ikävä tilanne kaikille, koska se tuntuu tosi pahalta myös hänestä ja meistä.” 

 

Kuten H6 kuvaamassa tilanteessa näkyy, musiikin henkilökohtaisuus aiheutti selvästi jän-

nitteisen tilanteen avoimuuden ja sulkeutuneisuuden ja toisaalta varmuuden ja epävar-

muuden välille, kun muusikko pyrkii löytämään oikean tavan tuoda palaute kanssamuu-

sikon laulusuorituksesta esille.  

Jännitteiden syntyyn freelancemuusikoiden ammatissa vaikutti myös alan kilpailullisuus. 

Monissa haastateltavien kuvailemissa tilanteissa kilpailullisuus oli sidoksissa jännitteisiin 

tilanteisiin ja erityisesti läheisyyden ja etäisyyden jännitteeseen, mutta toisaalta myös ai-

touden ja miellyttämisen jännitteeseen. Eräs haastateltavista kuvaili kokemuksiaan alan 

kilpailullisuudesta ja sen vaikutuksista seuraavasti: 

 

H3: ”Mun mielestä ois kiva, että kun näkee niitä ihmisiä, niin ensimmäisenä ei olla hirveitä 

kilpakumppaneita, koska kaikki tänne kuitenkin mahtuu, mutta joskus on kyllä tullut niitäkin 

tilanteita, että on vähän semmonen olo, että tarvis ruveta todisteleen tai jotenkin oleen jotakin 

muuta kuin mitä on.” 
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Kuten H3 kuvailee, alan kilpailullisuus aiheutti jännitteisyyttä erityisesti aitouden ja miel-

lyttämisen välillä, kun haastateltava joutui tasapainolemaan itselleen luontaisen vuoro-

vaikutuskäyttäytymisen ja toisaalta kanssamuusikon vuorovaikutuskäyttäytymiseen ja ti-

lanteen vuorovaikutukseen mukautumisen välillä. Tämä näyttäytyi myös yhtäaikaisena 

tarpeena kertoa omista soittoprojekteista, ja keiden kanssa on työskennellyt ja toisaalta 

tarpeena välttää tämän tyyppistä itsestään kertomista. Tämä oli selvästi sidoksissa myös 

avoimuuden ja sulkeutuneisuuden jännitteeseen. Eräs haastateltavista kuvaili kokemuk-

siaan soittoprojekteista kerrottaessa seuraavasti:  

 

H6: ”Sit se keskustelu alkaa sellasella, että kaikki tiputtelee ensi nimet listaan, kenen kanssa 

on viimeks tehny mitäkin ja kun ollu niin kiireistä, kun on ollu näitä ja näitä proggiksia ja 

niinku ihan hullua ja isolla mennään ja isoja juttuja tulossa, niin se on ehkä vähän semmonen, 

se on sellasta vähän niinku jargonia, mikä kuuluu siihen, mut se on vähän myös ahdistavaa 

usein.” 

 

Monissa tapauksissa kilpailullisuuden aiheuttama jännite avoimuuden ja sulkeutuneisuu-

den välillä oli myös sidoksissa ikään. Monet vanhemmat muusikot kokivat häiritseväksi 

itsestä kertomisen, jos kanssamuusikko kertoi pelkästään viimeisimmistä soittoprojek-

teistaan ja keiden kanssa he ovat soittaneet. Toisaalta samalla monet nuoremmat muusikot 

kuvailivat, että tämä oli varsin yleinen tapa kertoa itsestä ja aloittaa keskustelu. Tämä 

aiheutti myös jännitteisyyttä läheisyyden ja etäisyyden välillä, kun muusikot pohtivat, 

milloin heidän kanssaan tultiin keskustelemaan potentiaalisten työmahdollisuuksien ja 

vaikutuksen tekemisen näkökulmasta, ja milloin heihin haluttiin aidosti tutustua.  

 

4.2.2 Vuorovaikutussuhteen luonne 

 

Haastateltavien kuvailujen perusteella jännitteisiin vaikutti myös vuorovaikutussuhteen 

luonteeseen liittyvät tekijät, kuten aika ja ystävyys. Ajan vaikutus jännitteiden syntyyn 

näkyi yhteistyöskentelyn pituudessa. Monet muusikoista kokivat sekä pitkään jatkuneen 

yhteistyöskentelyn vaikuttavan jännitteiden syntyyn, mutta samalla he kuvailivat myös 

useita tilanteita, joissa yhteistyöskentelyn lyhytaikaisuus vaikutti jännitteiden syntyyn. 
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Näin ollen aika oli läsnä jännitteiden synnyssä freelancemuusikon ammatissa lähes jat-

kuvasti, koska ammattiin kuului useimmiten sekä pitkäkestoisempia että lyhytkestoisem-

pia vuorovaikutussuhteita.  

Pitkäkestoinen työskentely saattoi aiheuttaa jännitteisyyttä muutoksen ja pysyvyyden vä-

lillä. Osa haastateltavista kuvaili tilanteita, joissa pitkään jatkunut työskentely aiheutti 

kyllästymistä ja saattoi olla haitallista luovuudelle, kun soitto, ihmiset ja tilanteet pysyvät 

samoina. Samalla pitkäkestoinen työskentely saattoi myös tuoda turvaa ja luottamuksel-

lisen vuorovaikutusympäristön. Eräs haastateltavista kuvaili muutoksen kaipuuta pitkään 

jatkuneen yhteistyöskentelyn lomassa seuraavasti:  

 

H1: ”On tavallaan on semmosia vakinaisia, sosiaalisia ympäristöjä, joissa ihmiset on tuttuja 

ja musiikki on tuttua ja sitä voidaan yhdessä rakentaa sitä kokonaisuutta…Mut sit, ku käy 

koko ajan pelkkää samaa juttua, nii jossain kohtaa se rupee tietenkin maistuu vähä puulta ja 

sillon niinku kaipaa, et oispa jotain muuta sälää ja sillon vaikka joku ihan perus hääkeikka 

voi yhtäkkiä tuntuu sellaselt henkireiält.” 

 

Kuitenkin samalla haastateltavat kuvailivat jatkuvasti vaihtuvien tilanteiden ja kokoon-

panojen aiheuttavan epävarmuutta. Epävarmuus saattoi näyttäytyä esimerkiksi jatkuvana 

tarpeena osoittaa omat kyvyt sekä jännityksen tunteina siitä, miten muut kokoonpanon 

jäsenet reagoivat ja vastaanottavat uuden soittajan. Tämä saattoi aiheuttaa jännitteisyyttä 

varmuuden ja epävarmuuden, avoimuuden ja sulkeutuneisuuden sekä mukautumisen ja 

erottautumisen välillä.  

Ajan vaikutus jännitteisiin näyttäytyi myös siinä, miten muusikot suhtautuivat muiden 

käytökseen ja toimintatapoihin. Moni muusikoista koki jatkuvan kiireen ja tarpeen suo-

riutua nopeasti ja tehokkaasti keikka- ja treenitilanteissa ahdistavaksi ja yhteistyöskente-

lyä haittaavaksi tekijäksi. Toisaalta yhtäaikaisesti moni koki myös jatkuvan hiomisen, 

kuulumisten vaihdon ja liian rennon otteen yhteistyöskentelyä haittaavaksi ja häiritse-

väksi tekijäksi. Tämä puolestaan aiheutti jännitteisyyttä siinä, miten muusikot voivat 

keikka- ja treenitilanteissa toimia: 
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H2: ”Sit toisaalta vaikka mä sanoin, että on hyvä, että asiat menee jouhevasti eteenpäin ja 

muuta, mut sit saattaa olla, et jos on liian kärsimätön sitten toisaalta, että tulee semmonen 

niinku hätänen fiilis ja semmonen, että niide asioiden ei anneta myöskään sitte tapahtua jo-

tenki omalla painollaan.” 

 

Kuten haastateltava (2) kuvailee, vaikka työskentelyltä toivottiin jouhevuutta ja tehok-

kuutta, muusikot eivät kuitenkaan saaneet olla liian tehokkaita. Tämä vaati muusikoilta 

erityistä kykyä tasapainoilla sekä rauhallisen ja rennon että jouhevan ja toimeliaan toi-

minnan välillä. 

Jännitteisiin vaikuttavana tekijänä näyttäytyi myös ystävyys kanssamuusikoiden kanssa. 

Ystävyys kanssamuusikoiden kanssa saattoi aiheuttaa jännitteisyyttä erityisesti läheisyy-

den ja etäisyyden välillä. Tämä näkyi haastateltavien kokemuksissa esimerkiksi tilan-

teissa, joissa henkilökohtaisen elämän asioiden käsittely haittasi työskentelyn etenemistä. 

Toisaalta samaan aikaan ystävyyden ja kuulumisten vaihdon koettiin olevan tärkeä osa 

toimivaa vuorovaikutusta ja tekevän yhteistyöskentelystä helpompaa. 

Toisaalta läheinen ystävyys kanssamuusikoihin saattoi lisätä jännitteisyyttä myös ro-

manttisten suhteiden näkökulmasta. Romanttiset suhteet ja ystävyyssuhteet saattoivat vai-

kuttaa sekä haastateltavien itsensä ja muusikkokollegoiden välisen vuorovaikutussuhteen 

jännitteisiin että myös haastateltavien puolisoiden ja muusikkokollegoiden välisen vuo-

rovaikutussuhteen jännitteisiin. Muutama haastateltavista kuvaili tilanteita, joissa heidän 

parisuhteensa ja ystävyyssuhteet kollegoiden kanssa kohtasivat niin, että kollegan toi-

minta muuttui professionaalisesta suhteesta liian vahvasti henkilökohtaisen suhteen puo-

lelle. Eräs haastateltavista kuvaili tilannetta, jossa hänen antama avoin, suora palaute 

muusikkokollegalle aiheutti jännitteisyyttä hänen puolisonsa ja kyseisen muusikkokolle-

gan väliseen suhteeseen: ”Sit päädyttiin siihen, että tää meili vaikutti jollakin tavalla 

niinku myös sit mun vaimon ja tän laulajan väliseen ystävyyssuhteeseen, joka on niin 

ihan käsittämätöntä mun mielestä.” (H5) 

Kuten H5 kuvailee, tilanteessa hänen ja hänen kollegansa välisten ammatillisten asioiden 

yhtäkkinen vaikutus ja sekoittuminen haastateltavan henkilökohtaiseen elämään, oli jän-

nitteisen tilanteen laukaiseva tekijä. Muusikoiden välinen ystävyys saattoi siis aiheuttaa 
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jännitteisyyttä myös silloin, kun ammatillinen ystävyyssuhde sekoittui liikaa muusikon 

yksityiselämän kanssa. 

 

 

4.2.3 Roolit ja odotukset 
 

Haastateltavien kertomien tilanteiden perusteella myös roolit vaikuttivat jännitteiden syn-

tyyn. Rooleilla tarkoitetaan tässä tapauksessa muusikoiden toisiinsa kohdistavia odotuk-

sia ja toiveita. Monissa haastateltavien kuvailemissa tilanteissa kokoonpanojen johtajia, 

kuten artistia, kohtaan asetetut odotukset saattoivat olla ristiriitaisia. Haastateltavien ku-

vailuissa oli havaittavissa, että kokoonpanon johtajan toivottiin yhtäaikaisesti olevan sel-

keä johtaja, mutta samanaikaisesti kuuntelevan kokoonpanon muita jäseniä ja ottavan 

kaikkien mielipiteet tasavertaisesti huomioon. Nämä ristiriitaiset odotukset saattoivat ai-

heuttaa jännitteisyyttä esimerkiksi epävarmuuden ja varmuuden välillä, kun kokoonpa-

non johtaja joutui tasapainoilemaan siinä, kuinka itsevarmasti hän ottaa johtajan paik-

kansa ja tekee tilanteessa päätöksiä. 

Roolit aiheuttivat jännitteisiä tilanteita myös silloin, jos muusikot kokivat jonkun kanssa-

muusikon ottavan heille kuuluvaa roolia tai vastuita itselleen. Nämä tilanteet aiheuttivat 

jännitteisyyttä erityisesti avoimuuden ja sulkeutuneisuuden välillä. Eräs haastateltavista 

kuvaili kokemuksiaan keikkapaikalla tapahtuneesta rooleihin liittyvästä tilanteesta seu-

raavasti:  

 

H11: ”Siellä paikan päällä, kun oli sitten yksi muusikko, joka tosiaan oli semmonen, jonka 

kanssa en ollu aiemmin tehny töitä, niin sit hän yhtäkkiä alkokin siellä paikan päällä ikään 

kun, et hän menikin kysymään sieltä hääparilta kaiken näkösiä, et missäs on ruuat ja mitä 

tehdään ja näin poispäin eli tavallaan otti ikään ku leaderin roolin, joka sitte tuntu itsestä vähä 

hassulta, et, koska mä oon sit taas tottunu siihen, et jos mä oon se, joka on ikään ku se leaderi, 

niin sit mä hoidan kaiken, et muiden ei tarvii.” 

 

H11 kuvailemassa tilanteessa hänen roolinsa kokoonpanon johtajana vaikutti siihen, mi-

ten hän koki toisen kanssamuusikon käyttäytymisen ja toiminnan ja aiheutti jännitteisen 
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tilanteen. Osa haastateltavista kuvailivat kokeneensa vastaavia tilanteita myös niin, että 

he eivät itse olleet tilanteessa osallisina, vaan tarkkailivat tilannetta sivusta kahden kans-

samuusikon välillä.  

Roolien koettiin myös aiheuttavan jännitteitä siinä, missä määrin eri instrumentin omaa-

vaa henkilöä sai neuvoa ja ohjeistaa. Haastateltavat kokivat monissa tapauksissa häiritse-

väksi sen, jos eri instrumentin omaava kanssamuusikko neuvoi heitä heidän soitossaan. 

Nämä tilanteet aiheuttivat jännitteitä erityisesti avoimuuden ja sulkeutuneisuuden välillä, 

kun muusikot yhtäaikaisesti haluaisivat puhua neuvomisen aiheuttamista tunteista kans-

samuusikolle, mutta yhtäaikaisesti kokivat tarvetta olla mainitsematta asiasta. Kuitenkin 

yhtäaikaisesti kokoonpanon johtajalla ja sillä, kenen musiikkia kokoonpano soittaa, oli 

haastateltavien mukaan monissa tilanteissa oikeus antaa palautetta ja neuvoa soittajia 

oman visionsa mukaisesti: 

 

H7: ”Artisti antaa silleen viimesiä vinkkejä ja neuvoja bändille, niin sit olikohan siinä sit 

mulle hän sano jotain, että, niinku vedä vaan täysiä ja älä himmaile tai älä oo noin ujo…mut 

ehkä siin oli se semmonen hetki, et hän sano semmosia täysin itsestäänselvyyksiä mulle 

niinku ohjeena, niin tota siin oli semmonen hetki, et oli vaan oli pakko olla semmonen, et 

kyllä jes kiitos, et kiitos tästä vinkistä ja sit se vaan freelancerhymy päällä ja vedetään sit 

keikalla…et siinä tilanteessa, et jos mä oisin alkanu tilittään takasin silleen…niin siis se ei 

ois ollu ok ihan siis myös senki, koska hän on artisti ja me ollaan hänelle niinku töissä ja 

esitetään hänen musiikkia.” 

 

Kuten H7 kuvailemassa tilanteessa on havaittavissa, kanssamuusikon neuvominen hy-

väksyttiin, koska kyseessä oli artisti. Tästä johtuen haastateltava ei myöskään alkanut 

avoimesti kertomaan, millaisia ajatuksia artistin neuvot hänessä herätti.  

Myös tuuraajan asema ja rooli saattoi aiheuttaa jännitteitä muusikoiden kertoman perus-

teella. Tuuraajan asema jännitteisiin vaikuttavana tekijänä oli vahvasti sidoksissa aikaan, 

kuten siihen, kuinka pitkän ajan tuuraaja vietti muiden bändin soittajien kanssa. Tämä 

näkyi esimerkiksi siinä, että haastateltavat kokivat jännitteisten tilanteiden ratkaisemisen 

haastavaksi, mikäli he tulivat suoraan esiintymään, äänityksiin tai treeneihin. Eräs haas-

tateltavista kuvaili kokemuksiaan tuuraajana äänitystilanteessa seuraavasti:  
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H7: ”Sit mä astun sinne studioon ja saman tien mä huomaan, että nyt on niinku tosi, nyt on 

joku riita käynnissä, et todella kireä tunnelma, et kukaan hymyile, kaikki moikkaa silleen, et 

moi…sit niinkun, et ei sano kellekään mitään, ettei, kun ei tiedä mistä on kyse.” 

 

Haastateltavat myös kokivat, että tuuraajan asemassa ei voinut monissa tapauksissa alkaa 

ratkomaan bändin sisäisiä jännitteitä ja konflikteja, koska se ei ollut heidän tehtävänsä, 

vaan ensisijaisesti kokoonpanon vakituisten jäsenten tehtävä.  

 

4.2.4 Muusikon demografiset piirteet 
 

Haastateltavien kokemuksissa oli havaittavissa myös muusikon demografisten piirteiden 

vaikutus jännitteisiin. Demografisilla piirteillä viitataan tässä tapauksessa sellaisiin muu-

sikon piirteisiin, joihin hän ei varsinaisesti itse voi vaikuttaa. Näitä piirteitä olivat esimer-

kiksi ikä ja sukupuoli.  

Iän vaikutus muusikoiden ammatillisissa vuorovaikutussuhteissa esiintyviin jännitteisiin. 

Iän vaikutus jännitteisiin näkyi erityisesti siinä, miten muusikot kohtelivat, huomioivat ja 

puhuttelivat toisia muusikoita. Erityisesti ikä tuntui vaikuttavan silloin, kun nuori muu-

sikko oli tekemisissä itseään vanhemman muusikon kanssa. Tämä saattoi näkyä nuorem-

man muusikon neuvomisena tai muuna käytöksenä, joka asetti muusikot epätasavertai-

seen asemaan. Eräs haastateltavista kuvaili nuoren muusikon näkökulmasta vanhempien 

muusikoiden kanssa työskentelyä seuraavasti: ”Ku mä oon verrattain nuori, niin sit var-

sinkin, jos menee johonki porukkaan, mis on niinku vanhempia, niin siin on usein vähän 

sellasta tietynlaista niinku nokittelua.” (H6). Monet muusikot olivat kokeneet erottelevaa 

tai jopa alentavalta tuntuvaa kohtelua itseään vanhempien muusikoiden toimesta. Jännit-

teisyyttä tämä aiheutti erityisesti mukautumisen ja erottautumisen näkökulmasta, kun 

muusikot haluaisivat sulautua joukkoon, mutta kokivat erottuvansa ulkoisten tekijöiden 

vuoksi.  

Iän vaikutus vuorovaikutuksen jännitteisiin näkyi haastateltavien kertoman perusteella 

myös siinä, jos muusikko päätyi soittamaan auktoriteettiasemassa olevan kanssamuusi-

kon kanssa, kuten entisen tai sen hetkisen opettajansa kanssa. Tämä aiheutti erityisesti 

jännitteisyyttä varmuuden ja epävarmuuden välillä, kun haastateltavat tasapainoilivat 
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siinä, kuinka itsevarmasti he uskalsivat olla soittotilanteissa läsnä ja kertoa omia mielipi-

teitään. Eräs haastateltava kuvaili kokemuksiaan seuraavasti:  

 

H11: ”Mä olin semmoses bändis, joka oli mun öö niinku opettajan tai tämmösen bändi-lea-

derin perustama bändi…Mutta sit ehkä siinä, kun siihen niinkun yhdisty se, että, et toinen oli 

se opettaja-auktoriteetti…. sitä jotenki vähä varo ja oli jotenki semmonen, että mitäs tässä 

nyt tohtii tehä. Että tavallaan se fiilis, että ikään ku se ihminen nyt jotenki tarkkailis sitä mun 

tekemistä vaikka hän oli tietenki mua siihen pyytänyt ja varmasti ja selkeesti ihan tykkäs 

kaikesta, mitä mä siinä tein.” 

 

Kuten H11 kuvailee, tilanteessa opettaja on pyytänyt oppilastaan soittamaan omaan bän-

diinsä ja samalla suhteen luonteen pitäisi muuttua opettaja-oppilassuhteesta kollegoiden 

väliseksi. Haastateltava ei kuitenkaan tilanteessa osannut nähdä itseään tasavertaisena 

opettajaansa nähden, joka aiheutti jännitteisyyttä varmuuden ja epävarmuuden välillä.  

Haastateltavien kuvailujen perusteella myös sukupuoli oli yksi jännitteiden syntyyn vai-

kuttava tekijä. Haastateltavien kertoman perusteella, erityisesti naispuoliset muusikot 

ajautuivat jännitteisiin tilanteisiin, joissa he kokivat nimenomaan oman sukupuolensa ole-

van jännitteisyyteen vaikuttava tekijä. Erityisesti sukupuolen koettiin vaikuttavan avoi-

muuden ja sulkeutuneisuuden jännitteen syntyyn. Monet naismuusikot kuvailivat koke-

neensa vaikeaksi omaan sukupuoleensa kytkeytyvien, haastavien tilanteiden käsittelyn ja 

kokivat ristiriitaisia tunteita aiheen esille ottamisessa: ”Yks semmone aihe, mistä on tosi 

vaikea puhua, on niinku tällaset sukupuoliroolit musascenessä ja semmoset niinku se sel-

lane tasa-arvosuus.” (H9) 

Sukupuoli aiheutti jännitteitä myös mukautumisen ja erottautumisen näkökulmasta. 

Useissa tilanteissa muusikot halusivat olla samalla viivalla muiden muusikoiden kanssa, 

mutta saattoivat kokea oman sukupuolensa aiheuttavan sen, että he erottuivatkin joukosta.  

 

H8: ”Sit on saatettu niinku välispiikissä sanoo jotenki tosi törkeesti tai silleen, että kun, että 

muut muusikot on esitelty silleen, että ”lahjakas rumpali nönönöö” ja ”siisti kosketinsoittaja” 
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ja sit on joku ”seksikäs saksofonisti”, niin sit se on semmonen kans, et siin lavalla tulee iha 

semmone niinku, että hävettää.” 

 

Sukupuoleen kytkeytyneet jännitteiset tilanteet olivat selvästi sidoksissa myös ikään. 

Haastateltavat kuvailivat useita tilanteita, joissa he nuorena naispuolisena muusikkona 

joutuivat haastaviin ja jännitteisiin tilanteisiin vanhemman miespuolisen muusikon 

kanssa. Näissä tilanteissa haastateltavat kokivat vanhempien miesmuusikoiden taholta 

epäluuloa, välinpitämättömyyttä tai neuvomista, joka asetti heidät eriarvoiseen asemaan 

suhteessa tilanteen muiden muusikoiden kanssa. Tämä aiheutti selvästi jännitteisyyttä 

mukautumisen ja erottautumisen välillä sekä avoimuuden ja sulkeutuneisuuden välillä, 

kun naismuusikot joutuivat tasapainoilemaan siinä, kannattaako heidän ottaa kokemuk-

sensa avoimesti puheeksi vai jättää ne omaksi tiedokseen. 

Vaikka useimmissa tilanteissa sukupuoli vaikutti jännitteisiin juuri naismuusikoiden nä-

kökulmasta, myös yksi miespuoleisista haastateltavista kuvaili tilannetta, jossa hänen su-

kupuolensa oli selvästi jännitteiseen tilanteeseen vaikuttava tekijä. Kuitenkin useimmissa 

tapauksissa sukupuolen aiheuttamia jännitteisiä tilanteita kokivat naispuoleiset muusikot.  

 

4.3 Jännitteiden käsittely  
 

Muusikoilla oli myös selvästi tiettyjä keinoja ja tapoja käsitellä vuorovaikutuksessa ilme-

neviä jännitteitä. Osa näistä keinoista on myös tunnistettavissa relationaalisen dialektii-

kan teoriasta. Haastattelujen perusteella ilmeni, että muusikoiden tapoja käsitellä jännit-

teitä olivat avoin keskustelu, välttely, eroaminen, hyväksyminen, kompromissi, sovittelu, 

puheenaiheiden valinta sekä samanhenkisten työskentelykumppaneiden valinta. Seuraa-

vissa kappaleissa esitellään näitä erilaisia jännitteiden käsittelyn tapoja ja miten ne ilme-

nivät freelancemuusikoiden ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa.  
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4.3.1 Avoin keskustelu 
 

Yksi haastatteluissa eniten esiin nousseista jännitteiden käsittelyn tavoista oli avoin kes-

kustelu. Monissa tapauksissa muusikot kokivat, että asioiden avoimella käsittelyllä ja 

suoralla puheella jännitteet joko poistuivat tai ne eivät enää haitanneet vuorovaikutusta. 

Monissa tapauksissa avoimuus oli sidoksissa sopivaan tilanteeseen, kuten jännitteen kä-

sittelyyn muualla kuin tyypillisissä työympäristöissä. Monet haastateltavista kokivat, että 

jännite saatiin ratkaistua parhaiten erikseen järjestetyllä, avoimella keskustelutilanteella 

niiden muusikoiden välillä, keitä jännite koski.  

Avoin keskustelu jännitteiden käsittelyssä oli myös sidoksissa rooleihin työyhteisössä. 

Tämä näkyi etenkin johtajan roolin merkityksessä jännitteiden käsittelyssä. Monet muu-

sikoista kokivat, että jännite saatiin parhaiten ratkaistua niin, että kokoonpanon johtaja 

otti jännitteitä aiheuttavan asian puheeksi. Tämä koettiin myös toimivaksi ratkaisuksi sil-

loin, kun muusikko koki itse olevansa kokoonpanon johtajan roolissa. Eräs haastateltava 

kuvaili jännitteiden käsittelyn ja johtajan roolin välistä suhdetta seuraavasti: Ehkä muusikko 

kokee olevansa sellasessa asemassa, että ei oo se tyyppi, joka voi ruveta niinku avaamaan noita tommosii 

ulottuvuuksia, vaan et niiden pitäs lähtee sieltä niin sanotusta johtoportaasta liikenteeseen tai tommosten 

niinku avauksien. (H1) 

Toisaalta jännitteisiä tilanteita saatettiin käsitellä myös niin, että muusikot päättivät yhte-

näisenä ryhmänä tuoda jännitteitä aiheuttavan tekijän esille. Näissä tilanteissa ryhmän 

koettiin antavan rohkeutta tuoda asia avoimesti esiin. Eräs haastateltavista kuvaili koke-

muksiaan jännitteiden käsittelystä haastavasti käyttäytyvän artistin kanssa seuraavasti: 

 

H12: ”Me annettiin semmonen ukaasi, kollektiivinen ukaasi, et jos et sä ryhdistäydy, jos et 

sä hoida ittees kuntoon, jos et sä suhtaudu noihin sun ongelmiin vakavasti ja nyt ota aikalisää 

ja tee semmosta pyhää lupausta, että sä muutat, muutat niinkun elämäntyyliäsi, niin me ei 

haluta niinkun leikkiä sun kanssa. Ja se oli semmonen, että se päätettiin ikään ku porukalla 

bändissä, että nyt tää on tehtävä näin ja ikään ku kukaan ei anna niinku periks ja ihan silläkin 

riskillä, että kyse oli niinkun suuren työllistävän vaikutuksen katoamisesta.” 

 

Kuten H12 kuvailee, jännitteiden käsittelyä helpotti avoimuuden ohella myös yhtenäisenä 

ryhmänä jännitteen tai jännitteitä aiheuttavan tekijän esille nostaminen. Tämä tapa käsi-

tellä jännitteitä näyttäytyi haastateltavien kuvailemissa tilanteissa erityisesti silloin, kun 
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jännitteet tapahtuivat yksittäisen kokoonpanon jäsenen ja muun kokoonpanon jäsenten 

välisessä vuorovaikutuksessa, kuten artistin ja bändin muiden soittajien välillä.  

 

4.3.2 Välttely 
 

Eräs haastatteluissa ilmenevä tapa käsitellä jännitteitä oli myös välttely eli jännitteen si-

vuuttaminen kokonaan. Tämä näyttäytyi etenkin niin, että jännitteinen tilanne haluttiin 

ratkaista, mutta tilanteessa muusikot kokivat viisaammaksi antaa asian olla tai eivät löy-

täneet keinoa kohdata jännitettä tai ottaa asiaa esille. Monet haastateltavista kuvailivat 

tämän johtuvan omista luonteenpiirteistään, kuten vetäytyvästä ja lähtökohtaisesti kon-

flikteja väistävästä luonteesta. Eräs haastateltava kuvaili kokemuksiaan seuraavasti: Tietty, 

jos tehään pitkään yhteistyötä, nii jossain kohtaahan niist on pakko puhua. Mut se on ehkä niinkun, mä en 

oo ikinä se ihminen, kuka sen keskustelun alottaa.” (H3) 

H3 kuvasi kokemuksiaan tilanteessa, jossa kanssamuusikko on toiminut epäammattimai-

sesti. Myös muutama muu haastateltavista koki konflikteja kaihtavan ja vetäytyvän luon-

teensa vaikuttavan jännitteisten tilanteiden käsittelyyn ja heidän tapaansa toimia vuoro-

vaikutuksessa muiden kanssa.  

Toisaalta välttely oli myös sidoksissa tilanteeseen. Monissa tapauksissa jännitteet ilme-

nivät esimerkiksi treeni-, keikka-, tai kiertuetilanteessa, jolloin yhtäaikainen ajallinen 

paine ja suoriutumisen paine saattoivat aiheuttaa sen, että jännitteitä vältettiin: Sit vaan 

kaikki puri hammasta yhteen, et noniin tehään tää biisi ja sit recci päälle ja sit se biisi nauhotettiin ja niinku 

et ilmeisesti sitten nää kaksi sitten erikseen keskusteli tietenkin nää riidat auki.” (H7) 

Haastateltavien kertoman mukaan jännitteiden välttelemiseen vaikutti myös se, keiden 

kanssa oltiin tekemisissä. Joissakin tapauksissa jännitteisessä tilanteessa toisena osapuo-

lena oli sellainen henkilö tai henkilöt, joille haastateltavat eivät uskaltaneet sanoa asioista 

suoraan tai ottaa asioita puheeksi. Tämä saattoi johtua sekä erilaisista persoonallisuuk-

sista, mutta myös toisen muusikon iästä ja asemasta suhteessa toiseen. Monissa tapauk-

sissa haastateltavat kokivat tarvetta välttää jännitteen käsittelyä, koska he arvostivat vuo-

rovaikutuksen toista osapuolta tai kokivat hänen olevan vahvemmassa asemassa amma-

tillisesti. 
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Jännitteitä vältettiin myös silloin, kun muusikko oli tilanteessa tuuraajan asemassa. Mo-

net haastateltavista kokivat, että jännitteiseen tilanteeseen ei voinut puuttua ja asian piti 

antaa olla, jos he eivät kuuluneet kokoonpanon vakituisiin jäseniin. Eräs haastateltavista 

kertoi tuuraajan roolin vaikutuksesta jännitteen välttelemiseen seuraavasti:  

 

H12: ”Jos mä joutuisin olemaan siinä työyhteisössä niinku jatkuvasti töissä, niin mä toden-

näköisesti niinku en pystyis tavallaan käsittelemään sitä ilman, että mä menisin puhumaan 

hänelle. Mutta nyt, kun mä käyn siinä vaan sillon tällön, niin se on vaan, et aijaa, et se on 

edelleenkin tommonen.” 

 

Kuten H12 kuvailee, vuorovaikutustilanteiden epäsäännöllisyydestä ja tuuraajan roolista 

johtuen, hän mieluummin välttelee jännitteisen tilanteen kohtaamista kuin ottaisi asiat 

avoimesti esille kanssamuusikon kanssa. Myös moni muu haastateltavista kuvaili tuuraa-

jan roolin epäsäännöllisyyden vaikuttavan siihen, miten he toimivat jännitteisissä tilan-

teissa.  

Haastateltavien kokemuksissa jännitteiden vältteleminen näkyi myös siinä, pyydetäänkö 

muusikkoa uudelleen keikalle vai ei. Haastateltavat kokivat, että ajoittain jännitteiset ti-

lanteet vakituisen kokoonpanon ulkopuolisten jäsenten kanssa saatettiin ratkaista ole-

malla pyytämättä kyseistä muusikkoa uudelleen soittamaan. Tämä näkyi erityisesti sil-

loin, kun jännite ilmeni tuuraajan tai uuden muusikkotuttavuuden kohdalla. 

Jännitteitä käsiteltiin monesti myös keskustelemalla aiheesta muiden kuin asianomaisen 

muusikon kanssa. Monet haastateltavista kokivat, että he eivät voineet syystä tai toisesta 

keskustella jännitteisistä tilanteista suoraan tilanteeseen kuuluvan muusikon kanssa, 

mutta kokivat tarvetta käsitellä jännitteitä jotenkin. Tämä aiheutui usein ajallisesta pai-

neesta tai paineesta säilyttää hyvät välit kaikkiin, hyvä työilmapiiri tai hyvät työllisyys-

mahdollisuudet. Eräs haastateltavista kuvaili kokemuksiaan sukupuoleensa kytkeytyneen 

jännitteen käsittelystä seuraavasti: Sit, jos mä rupeen tommosesta sanomaan, niin siihe löytyy hyvin 

äkkiä joku toinen, mutta sit mä oon kyllä sanonu muille bändin jäsenille, jotka on myöski ollu tosi ymmär-

täväisiä. (H8) 
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4.3.3 Eroaminen 
 

Muusikoiden kertoman perusteella yksi jännitteiden käsittelyn tapa oli eroaminen ko-

koonpanosta tai yhteistyön päättäminen kokonaan toisen muusikon kanssa. Monissa ta-

pauksissa muusikot kuvailivat, että näissä tilanteissa jännitteet olivat kasvaneet niin suu-

riksi tai hallitsivat vuorovaikutusta niin voimakkaasti, ettei niitä enää pystynyt käsittele-

mään muulla tavoin. Monesti tämä johti koko bändin tai orkesterin hajoamiseen, kun jän-

nitteet koskivat koko yhteisöä. Monissa haastateltavien kuvailemissa tapauksissa koko 

kokoonpanon hajoaminen johtui usein yksittäisen muusikon haastavasta käytöksestä, 

jonka rooli yhteisössä oli kuitenkin merkittävä. Tämä saattoi tarkoittaa artistin, kokoon-

panon johtajan tai kokoonpanon perustajajäsenen vaikeaksi muuttunutta käytöstä, joka 

aiheutti jännitteitä muusikoiden vuorovaikutussuhteisiin. 

Tosinaan, jos jännitteet koskettivat vain muutamaa henkilöä kokoonpanossa, kokoonpa-

nosta saattoi erota vain yksi jäsen. Haastateltavat kuvailivat, että näissä tilanteissa, jos 

jännitteisyys oli vain heidän ja yhden toisen muusikon välistä, kyseisestä kokoonpanosta 

saattoi olla helpompaa lähteä kuin jatkaa yhteistyötä. Monesti näissä tapauksissa jännite 

oli muusikon ja bändin tai orkesterin johtajan välillä. Eräs haastateltavista kuvaili koke-

mustaan kärjistyneen läheisyyden ja etäisyyden jännitteen käsittelystä artistin ja hänen 

itsensä välillä seuraavasti:  

 

H2: ”Siis Ella tavallaan erotti mut ja mää myös sitte niinku erosin. Mutta emmää oo sitte 

pystyny niinku oleen, niinku antaan mitenkään tai silleen ei se oo kyllä niinku yrittänykkää 

pyytää anteeks, koska ei se tajua, mitä se on tehny, mutta, emmää oo myöskään ollu valmis 

sitte ite niinku ottaa yhteyttä tai silleen.” 

 

Kuten H2 kuvailee, vuorovaikutuksen jännitteet hänen ja artistin välillä olivat kasvaneet 

niin voimakkaiksi ja yhteistyötä haittaaviksi, että niiden käsittelyyn ei ollut muuta vaih-

toehtoa, kuin eroaminen kokoonpanosta. Jännitteiden ratkaisu saattoi ajautua myös sii-

hen, että yksi yhteisön jäsenistä erotettiin. Näissä tilanteissa muusikot kokivat, että koko 

muun yhteisön yhteistyö toimi, mutta yksittäinen kanssamuusikko teki koko yhteisön 

kohdalla vuorovaikutustilanteista liian haastavia. 
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4.3.4 Kompromissi 
 

Haastatteluissa kävi ilmi, että jännitteitä käsiteltiin myös kompromissin kautta, jolloin 

pyrittiin löytämään jotain jännitteiden väliltä sen sijaan, että toinen näkökulma saisi 

enemmän valtaa. Kompromissi näkyi haastateltavien kuvailemissa tilanteissa siinä, miten 

muusikot sanoivat asioista tai kertoivat asioista toisilleen. Monet haastateltavista kokivat, 

että jännitteisissä vuorovaikutustilanteissa he mukauttivat omaa viestintäänsä vastapuo-

len viestintään sopivaksi. Tämä näkyi esimerkiksi siinä, kuinka suoraan asioista sanottiin 

ja millaisella tavalla asiasta kerrottiin kanssamuusikolle. Monesti muusikot hyväksyivät 

sen, että he eivät kaikissa tilanteessa voineet olla niin suoria kuin ehkä normaalisti olisi-

vat:  

 

H13: ”Ja sit pitää vähä niinku aistia se, et sit voi olla, että tää henkilö oli just niinkun mieles-

tään soittanu niinku parhaiten ku ikinä, niin siinä tilanteessa pitää vähä niinku tsekata, että, 

et miten sen asian tuo esille. Ja joskus se pitää ehkä tuoda silleen rivien välissä huomaamatta. 

Et sen, jos minkä on oppinu tässä kilometrien karttuessa, et miten, ottaa asioita puheeksi ja 

just kenelle sanoo ihan suoraan, kenelle sanoo pienellä huumorilla säväytettynä tai kenelle 

niinkun vähän vihjailevammin.” 

 

H13 kuvaamassa tilanteessa hän käsitteli kanssamuusikon soiton kommentointia ja siihen 

liittyvää avoimuuden ja sulkeutuneisuuden jännitettä mukauttamalla omaa viestintäänsä. 

Vaikka monet haastateltavista arvostivat suoraa ja avointa puhetta koskien omaa soitto-

ansa, monet heistä tiedostivat, että aihe voi olla herkkä ja kaikille muusikoille suora pa-

laute ei ole toimivin tapa.  

Kompromissi näkyi jännitteiden ratkaisemisessa myös niissä tilanteissa, kun kyse oli 

oman musiikin tekemisestä. Monissa tilanteissa haastateltavat pyrkivät löytämään sellai-

sen ratkaisun, jossa he yhtäaikaisesti pitivät kiinni niistä asioista, jotka olivat heille eri-

tyisen tärkeitä ja merkityksellisiä, mutta pyrkivät muilta osin olemaan mahdollisimman 

avoimia muiden ajatuksille ja ottamaan ne huomioon. Oman musiikin tekemiseen liitty-

vien jännitteiden ratkaisussa auttoi myös selkeät roolit: 
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H2: ”Ehkä tajunnu sen, ettei kannata yrittää liikaa pitäytyä, ellei sitte tee kokonaa ite ja tuota 

silleen, et ottaa jonkun, et on niinku et se on kaikille selkee, et on ite sitte johtaa sitä bändiä 

tai näin. Nii kannattaa ehkä muissa tapauksissa sitte tuoda joku semmone aika avoin biisi-

idea ja sit antaa sen vaan mennä.” 

 

Eräs haastateltavista pyrki oman musiikin kohdalla olemaan mahdollisimman vähän 

puuttumatta toisten soittoon ja työskentelyyn, jotta ilmapiiri yhteisössä pysyisi mahdolli-

simman avoimena:  

 

H13: ”Kun mä soitatan jollain bändillä mun musiikkia, niin mä tietysti yritän tehdä kaikki 

biisit ja ajatella sen sillain, että tää nyt on vaan se, miten mä ajattelen tän jutun ja sen takia 

mä oon buukannu just nää tyypit soittamaan, että ne lisää siihen sen oman värinsä…Ja mun 

mielestä, mitä enemmän mä sanon, niin sitä huonommaks se ehkä sit menee, et sit ihmiset 

alkaa varomaan, et ”emmä viitti tähän nyt ehdottaa, ku se on ton biisi” ja se taas sanoo. Vaan, 

et yrittäis tota siinäkin mahdollisimman sillein hellävaroen antaa jotain ohjeita, et ”kuulen 

tän näin, mutta tehkää niinku tehkää”.” 

 

Kuten H13 ja H2 kuvailevat, yksi tapa omaan musiikkiin liittyvän avoimuuden ja sulkeu-

tuneisuuden jännitteen käsittelyyn oli oman ajattelun muuttaminen siihen, että ei pidä 

liian voimakkaasti kiinni omista ideoistaan. H13 kuvaili myös, että ohjeistuksessa oman 

musiikin suhteen voi tuoda esille, että muilla kokoonpanon jäsenillä on oikeus vaikuttaa 

siihen, miltä kappale kuulostaa. 

Eräs haastateltavista kuvaili myös käsittelevänsä jännitteisiä tilanteita niin, että hän pyrki 

suoran puheen sijasta siirtämään vastuun bändin tai orkesterin johtajalle. Tällöin jännit-

teinen tilanne tuli käsiteltyä, mutta samalla muusikko vältti pahemman konfliktin ja jän-

nitteiden voimistumisen:  

 

H7: ”Tavallaan sit me niinku siirretiin se, et ”niin, et mitä mieltä Aleksi, että vedetäänkö toi” 

tavallaan, et se siirrettiin niin sanotusti huomaamatta se fokus sinne niin, että kysytäänpäs 

tältä meidän kapteenilta, että mitä mieltä hän on niinku, ettei myöskään siinä sanottu, et miksä 

sä Jere, miks Jere alkaa, miksi sä alat meitä ohjaamaan, vaikka Aleksi on kapteeni.” 
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Tilanteessa haastateltavaa tuli neuvomaan kanssamuusikko, joka ei kuitenkaan ollut ko-

koonpanon johtaja. Tämä puolestaan aiheutti jännitteen avoimuuden ja sulkeutuneisuu-

den välillä, kun muusikko pohti, miten hän voi tilanteessa reagoida.  

 

4.3.5 Hyväksyminen 
 

Haastatteluissa ilmeni myös tilanteita, jossa jännitteiden olemassaolo hyväksyttiin ja 

muusikot päättivät jatkaa yhteistyöskentelyä samaan tapaan jännitteistä huolimatta. 

Näissä tilanteissa jännitettä ei välttämättä nähty niin hallitsevana osana vuorovaikutusta, 

että se häiritsisi työskentelyä jatkuvasti. Kyse saattoi myös olla hetkellisestä tilanteesta, 

jossa muusikot eivät kokeneet tarpeelliseksi alkaa käsittelemään jännitettä syvällisem-

min.  

Jännitteiden hyväksyminen oli selvästi sidoksissa siihen, millaisessa asemassa muusikko 

oli suhteessa toiseen muusikkoon. Monet haastateltavista kuvailivat tilanteita, joissa he 

työskentelivät kokoonpanon johtajan kanssa, jolloin he eivät kokeneet tilannetta sopi-

vaksi jännitteen ratkaisun kannalta. Tämä saattoi tapahtua myös työskennellessä esimer-

kiksi opettajan kanssa:  

 

H9: ”Jos se on joku opettaja, joka sanoo asiat tota suoraan, vaik se ois totta ja vaikka tarkot-

taskin sillä hyvää, mut jos hän sanoo sen vähän semmosella tyylillä, et sen ottaa herkästi 

niinku liian henkilökohtasesti, niin siinä tilanteessa yleensä ei pysty oikeen sanomaan ees 

mitään, eikä mitenkään puolustautuun, vaan sit siin vaan täytyy niinku mielessä, et ”okei aha 

tällasta sieltä nyt tuli”.” 

 

Kuten H9 kuvaa, kanssamuusikon opettaja-auktoriteetin tuomasta asemasta johtuen, H9 

hyväksyy avoimuuden ja sulkeutuneisuuden jännitteen olemassaolon, jonka liian suora 

palaute ja musiikin henkilökohtaisuus ovat synnyttäneet. Vastaavanlaisia jännitteen hy-

väksymistilanteita oli havaittavissa myös muiden haastateltavien kuvaamissa kokemuk-

sissa.  
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Haastateltavat kuvailivat myös tilanteita, joissa he kokivat, että jännite saattoi lähteä pois 

itsestään, kun tilanteen hyväksyi ja antoi asian olla. Tämä näkyi esimerkiksi tilanteissa, 

joissa toinen muusikko puhutteli muusikkoa eri tavalla kuin muita. 

Jännitteiden hyväksyminen oli haastateltavien kuvaamien tilanteiden mukaan sidoksissa 

myös muusikoiden persoonaan. Monissa kuvailuissa kävi ilmi, että mikäli muusikon per-

soona aiheutti jännitteisiä tilanteita, haastateltavat kokivat, ettei heillä oikein ollut mah-

dollisuutta muuttaa tilannetta, jolloin jännitteiden olemassaolo hyväksyttiin sellaisenaan. 

Eräs haastateltava kuvaili suhtautumistaan kanssamuusikon persoonan synnyttämään jän-

nitteeseen läheisyyden ja etäisyyden välillä seuraavasti: Tää on hänen tapansa toimia ja se ei 

välttämättä oo merkki semmosesta niinkun sielujen sympatiasta, vaan siitä, että toisella ei oo ehkä sem-

mosta niinkun filtteriä, mikä voi olla rikkaus tai köyhyys, miten se nyt haluaa nähdä. (H1) 

H1 kuvaamassa tilanteessa läheisyyden ja etäisyyden jännite johtui kanssamuusikon ta-

vasta kertoa yllättävänkin henkilökohtaisista asioista suhteessa siihen, kuinka läheisiä 

muusikot lopulta olivat.  

Toisinaan jännitteiden hyväksyminen näkyi haastateltavien kuvailemissa kokemuksissa 

myös siten, että muusikot eivät vain kokeneet tarvetta lähteä ratkomaan jännitteistä tilan-

netta. Näissä tapauksissa jännitteet eivät vaikuttaneet työskentelyyn niin paljon, että nii-

hin olisi välttämätöntä reagoida.  

Toisaalta jännitteet saatettiin hyväksyä myös niin, että jännitteille ei nähty muuta käsitte-

lyn tapaa. Näissä tilanteissa muusikot antoivat asian olla tai mukautuivat tilanteeseen. 

Tällöin jännitettä ei suoranaisesti ratkaistu, vaan jännite säilyi sellaisenaan. Eräs haasta-

teltava kuvaili kokemuksiaan aitouden ja miellyttämisen välillä itsestä kertoessa seuraa-

vasti:  

 

H6: ” No siinä myös ite ajautuu siihen, et sitten siinä vaan tulee heitettyä, et nojoo on täs 

itelläkin ollu kaikenlaista tässä. Et vaikka sitä kuinka kovin haluais olla jotenkin erilainen, 

niin silti sitä vaan ajautuu siihen samaan, samaan jargonin jauhamiseen.” 
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4.3.6 Sovittelu  
 

Haastateltavien kertomuksissa ilmeni myös sovittelu yhtenä jännitteiden käsittelyn ta-

pana. Näissä tilanteissa haastateltavat pyrkivät jännitteisessä vuorovaikutustilanteessa 

toisen osapuolen tyrmäämisen sijaan löytämään rakentavan ja pehmentävän tavan ottaa 

jännite tai jännitteisyyttä aiheuttava tekijä esille. Tällöin vuorovaikutuksen jännitteiden 

kumpikin puoli huomioitiin ja asia käsiteltiin suhteellisen avoimesti. Sovittelu ilmeni jän-

nitteiden hallinnan keinona erityisesti silloin, kun kyse oli jonkun omista sävellyksistä tai 

sovituksista. Eräs haastateltavista kuvaili kokemuksiaan jännitteisen tilanteen sovittelusta 

seuraavasti:  

 

H7: ”Mä olin sit sillein, et ”no okei joo, kokeillaan tätä Jarin arria, et kokeillaan vaan, et milt 

se kuulostaa.” ja sit ku oltiin kokeiltu, niin mä tein taas tän saman, mikä tehtiin siinä niinku 

tv-tapahtumassa x silleen, et ”No kyllähän tää hyvältä kuulostaa, mut mitäs Liisa, et sä oot 

se niinkun arraaja”, et mitä sanoo pomo tyyppisesti. Et tollasella lauseella sit niinkun myös-

kin annoin Jarin rivien välistä ymmärtää sillein niinkun, että nyt, et tää ei oo sun biisi, vaan 

tää on Liisan biisi.” 

 

Omien sävellyksien aiheuttama henkilökohtaisuus oli selvästi yksi jännitteitä aiheuttava 

tekijä ja vaikutti myös siihen, että sovittelu valikoitui keinoksi jännitteiden käsittelyyn. 

Monissa haastateltavien kuvailemissa tilanteissa, sovitteluun vaikutti myös toisen osa-

puolen persoona ja herkkyys ja toisaalta myös se, kuinka läheinen ja tasavertainen suhde 

muusikoiden välillä oli.  

 

4.3.7 Puheenaiheiden valinta 
 

Osassa haastatteluissa tiettyjen puheenaiheiden ottaminen esiin tai välttäminen näyttäytyi 

tapana käsitellä jännitteitä. Osa muusikoista kuvaili, että jännitteisiä tilanteita pystyi vält-

tämään välttämällä tiettyjä puheenaiheita. Tällaisiksi puheenaiheiksi nousi haastatelta-

vien kertomissa esimerkeissä muun muassa politiikka: Se on sitä kokemusta ehkä silleen, että 

sitten osaa välttää jotain aiheita tai toisaalta ottaa jotain aiheita pöydälle, sit niinku niitten kokemusten 

myötä. (H2) 
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Toisaalta, kuten H2 esimerkissä mainitsee, myös tiettyjen puheenaiheiden esille nostami-

nen saattoi toimia haastateltavien kertoman mukaan jännitteiden käsittelyn keinona. Eri-

tyisesti haastateltavien kertoman mukaan se, että keskustelua saatiin vietyä musiikin ul-

kopuolisiin tai henkilökohtaisempiin asioihin, saattoi auttaa jännitteiden käsittelyssä: Siin 

kohtaa, kun tutustutaan, niin helposti tulee se jotenki se itsensä jalustalle nostamisen tarve ja sitten se vähän 

aluks on hidasta ja sit se vähän myöhemmin paljastuu se mukavampi tyyppi, mikä siellä on, kun ei puhuta 

pelkästään töistä ja siitä, mitä on kerenny tehdä. (H3) 

Tuomalla keskusteluun myös musiikin ja töiden ulkopuolisia asioita, muusikot pystyivät 

käsittelemään esimerkiksi aitouden ja miellyttävyyden ja toisaalta myös läheisyyden ja 

etäisyyden jännitteitä, kun he tutustuivat kanssamuusikoihin syvemmin ja pystyivät osoit-

tamaan kiinnostusta kanssamuusikoihin persoonina, eikä pelkästään muusikkoina.  

 

4.3.8 Samanhenkisten työskentelykumppanien valinta 
 

Haastatteluissa nousi esiin myös samanhenkisten kanssamuusikoiden valitseminen omiin 

kokoonpanoihin ja samanhenkisten seuraan hakeutuminen yhtenä jännitteiden käsittelyn 

keinona. Monet haastateltavista kokivat, etteivät joutuneet usein jännitteisiin tilanteisiin, 

koska he saivat työskennellä samanhenkisten ihmisten kanssa. Eräs haastateltavista ku-

vaili kokemuksiaan haastavien vuorovaikutustilanteiden suhteen seuraavasti: Nää on siis 

semmosia tilanteita, mitkä mä tiedostan, et ne on olemassa, joskin mä itse joudun niihin hyvin harvoin, joka 

taas tulee, juontaa juurensa siitä, et mä oon tekemisissä semmosten ihmisten kanssa, jotka ei toimi noin.  

(H5) 

Haastateltavat myös kokivat, että samanhenkisten kanssamuusikoiden tunnistaminen 

sekä itselle mieluisien työskentelytapojen tunnistaminen oli yksi tapa, jolla jännitteisiä 

tilanteita oli mahdollista välttää. Erityisesti tämä näkyi siinä, kun muusikko oli kokoa-

massa itselleen uutta kokoonpanoa jotakin projektia varten. Tällöin omien työskentelyta-

pojen tunteminen oli avuksi kanssamuusikoiden valitsemisessa: Vaikka mä pyytäisin ihmisiä 

niinku mun bändiin, niin mä kuitenki ajattelen, et kaikki on siinä niinku tasa-arvosii, niin ja ei tuu sit ehkä 

pyydettyä sellasia ihmisiä, jotka olis nimenomaan sellasii kauheen vaativaisia tai tilaaottavia.” (H11) 

Vastavuoroisesti haastateltavat kuvailivat myös välttävänsä sellaisia muusikoita, joiden 

kanssa he kokivat yhteistyöskentelyn haastavaksi ja jännitteiseksi. Tämäkin näkyi 
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erityisesti silloin, kun muusikko oli kokoamassa uutta kokoonpanoa, mutta myös tuuraa-

jien valinnassa.  
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5 DISKUSSIO 

 

5.1 Tulosten tarkastelu 

 

Tulokset osoittavat selvästi, että freelancemuusikon ammatillisessa vuorovaikutuksessa 

esiintyy vuorovaikutuksen jännitteitä ja jännitteisiin vaikuttavat monet tekijät. Tuloksissa 

on havaittavissa jännitteitä avoimuuden ja sulkeutuneisuuden, läheisyyden ja etäisyyden, 

muutoksen ja pysyvyyden, mukautumisen ja erottautumisen ja ennakoimattomuuden ja 

ennakoitavuuden välillä, jotka relationaalisessa dialektiikassa on tunnistettu vuorovaiku-

tussuhteissa kamppaileviksi diskursseiksi (Baxter & Erbert 1999). Lisäksi, kuten Baxter 

(2004b, 189) osoittaa, myös tämän tutkielman tuloksissa on havaittavissa useiden eri dis-

kurssien yhtäaikainen kamppailu vuorovaikutuksessa eli eri jännitteiden yhtäaikainen läs-

näolo. Freelancemuusikoiden vuorovaikutussuhteissa tämä näkyi esimerkiksi tilanteina, 

joissa muusikot eivät halunneet saada huonon ja ikävän henkilön mainetta ja samalla pel-

käsivät auktoriteettiasemassa olevan henkilön reaktiota. Näissä tilanteissa oli havaitta-

vissa yhtäaikaista jännitteisyyttä avoimuuden ja sulkeutuneisuuden ja toisaalta myös mu-

kautumisen ja erottautumisen välillä. Tämä vahvistaa myös relationaalisen dialektiikan 

näkemystä merkityksen muodostamisesta jännitteisenä ja moniäänisenä prosessina (Bax-

ter & Montgomery 1996, 58−59), kun vuorovaikutussuhteissa on havaittavissa useiden 

jännitteiden vaikutus yhtä aikaa. 

Toisaalta tutkielman tulokset osoittavat myös freelancemuusikon ammatin ja musiik-

kialan vaikutuksen vuorovaikutussuhteiden jännitteisiin, joka näyttäytyi kahtena juuri 

tälle alalle spesifinä jännitteenä. Nämä jännitteet olivat kilpailullisuuden ja kaveruuden 

välinen jännite sekä aitouden ja miellyttämisen jännite, jotka voidaan kuitenkin sijoittaa 

kahden relationaalisen dialektiikan tunnistaman jännitteen alle. Tämä havainnollistaa 

freelancemuusikon ammatin erityispiirteiden vaikutusta vuorovaikutussuhteissa esiinty-

viin jännitteisiin. Vastaavanlaisia työnkuvan erityispiirteiden vaikutuksia vuorovaikutus-

suhteiden jännitteisiin on havaittavissa myös esimerkiksi lääkärin ja potilaan välisessä 

vuorovaikutuksessa, jossa jännite tunteiden osoittaminen tai osoittamatta jättämisen vä-

lillä on erityisen suuressa roolissa (Vanderford ym. 2001). Voidaankin pohtia esiintyisikö 
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näitä freelancemuusikon työnkuvaan liittyviä jännitteitä muusikoiden vuorovaikutussuh-

teissa, jos muusikot työskentelisivätkin stabiileissa työolosuhteissa freelancerina toimi-

misen sijaan. 

Tulokset osoittavat selvästi freelancemuusikon ammatin ja musiikkialan erityispiirteiden 

yhteyden vuorovaikutussuhteiden jännitteisiin. Jo aiemmissa tutkimuksissa on havaittu 

musiikkialan sisältävän kilpailua (ks. Hoedemaekaers 2018; Chafe & Kaida 2020), joka 

on saattanut näkyä muusikoiden pyrkimyksenä tuoda itseä esille (Dobson 2011). Myös 

tämän tutkielman tuloksissa pyrkimys tuoda itseä esille näkyi muusikoiden kokemuksissa 

ja se näyttäytyi myös jännitteisiin vaikuttavana tekijänä. Tämä havainnollistaa musiik-

kialan kilpailullisuuden vahvaa yhteyttä muusikoiden vuorovaikutussuhteissa esiintyviin 

jännitteisiin. Toisaalta tämä havainnollistaa myös freelancemuusikon työkuvan epävar-

muuden ja epäsäännöllisyyden yhteyttä jännitteisiin.  

Aiemmissa tutkimuksissa jatkuvan epävarmuuden tunteen töiden jatkumisesta on ha-

vaittu aiheuttavan jännitteisyyttä muusikon työssä jatkamisen ja vakinaisemman työn tai 

alan vaihtamisen välillä (ks. Ramirez 2013; Umney & Kretsos 2015). Vaikka tuloksissa 

alan vaihtaminen ei näyttäytynyt muusikoiden kokemuksissa, jännite muutoksen ja pysy-

vyyden välillä oli silti havaittavissa. Toisaalta freelancemuusikon työnkuvan epävarmuu-

den yhteys vuorovaikutuksen jännitteisiin näyttäytyi erityisesti ikävien ja negatiivisten 

asioiden käsittelyssä. Ikävien asioiden välttelyn vaikutukset ovat selvästi johdettavissa 

alan kilpailullisuuteen ja pieniin piireihin, joissa huono maine voi olla muusikolle kohta-

lokasta, kuten Chafe & Kaida (2020, 415) ovat havainneet. Myös Umney (2017, 

842−843) havaitsi musiikkialalla huonon maineen nopean kulkeutumisen vaikutukset 

bändijohtajien ja keikkajärjestäjien työssä. Voidaankin todeta, että freelancemuusikon 

epävarmalla työnkuvalla ja alan kilpailullisuudella on vaikutusta sekä alan jännitteisiin 

että muusikoiden vuorovaikutussuhteissa esiintyviin jännitteisiin.   

Freelancemuusikoiden vuorovaikutuksen jännitteet tuovat esiin myös musiikkialan suku-

puolijakauman vaikutuksia muusikoiden kokemuksiin ja vuorovaikutukseen. Useissa 

aiemmissa tutkimuksissa on havaittu naismuusikoiden kokevan heitä erottelevaa kohtelua 

miesmuusikoiden taholta, joka on saattanut ilmetä esimerkiksi tytöttelynä tai taitojen vä-

hättelynä (Suzuki 2013, 214−216; Schmalenberger & Maddox 2019). Naismuusikoiden 

on myös havaittu joutuvan todistelemaan omaa osaamistaan miesmuusikoita enemmän 
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(Rouse 2019, 78−79). Vastaavasti myös tämän tutkielman tuloksissa naismuusikoiden 

kokemuksissa oli havaittavissa heihin kohdistuvaa erottelevaa käytöstä ja tytöttelyä. On 

kuitenkin huomionarvoista, että naispuoleisten freelancemuusikoiden kokemukset erot-

televasta viestinnästä olivat usein kytköksissä ikään ja kohdistui vanhempien miesmuu-

sikoiden taholta nuoriin naismuusikoihin. Vastaavanlainen muusikoiden ikään sitoutunut 

ilmiö on havaittu myös naismuusikoiden kokeman seksuaalisen häirinnän parissa 

(Schmalenberger & Maddox 2019, 8−10). Tämän pohjalta voidaankin pohtia, onko nais-

muusikoiden kokema erotteleva ja syrjivä käytös väistymässä pois ja sukupuolten välinen 

tasa-arvo alalla kasvamassa, kun sukupolvet vaihtuvat. On myös syytä huomioida, että 

kaikki haastatellut naismuusikot eivät olleet kokeneet sukupuoleensa kytkeytyneitä jän-

nitteisiä tilanteita, vaikka sukupuolen yhteys vuorovaikutuksen jännitteisiin on havaitta-

vissa tutkielman tuloksissa. 

Erityisen kiehtovaksi freelancemuusikoiden välisen vuorovaikutuksen tekee työskentelyn 

intensiivisyys, jonka vuoksi muusikot myös kuvailivat vuorovaikutussuhteitaan läheisiksi 

ja kollegoiden olevan ystäviä tai tuntuvan jopa perheenjäseniltä. Muusikoiden vuorovai-

kutussuhteita voidaankin kuvata osittain sekoittuneiksi suhteiksi (blended relationships), 

joissa vuorovaikutuksen osapuolet ovat yhtä aikaa toistensa ystäviä ja kollegoja. Tällöin 

suhde on sekoitus läheistä ihmissuhdetta ja tavoitteellista, professionaalista ihmissuhdetta 

(Baxter & Bridge 1992.), jossa ammatillisuutta tuotetaan ja rakennetaan viestintäsuh-

teessa toteutettavan tehtävän tai tavoitteen kautta (Gerlander & Isotalus 2010, 4). Tämä 

tasapainoilu vuorovaikutuksen suhdeulottuvuuden ja tehtäväulottuvuuden välillä vaikutti 

moniin jännitteisiin ja näyttäytyi erityisesti läheisyyden ja etäisyyden jännitteen esiinty-

misenä.  

Vastaavaa on havaittu myös muissa ammatillisissa vuorovaikutussuhteissa, kuten mento-

rin ja mentoroitavan välisessä vuorovaikutussuhteessa, jossa suhteen tehtäväulottuvuu-

den ja suhdeulottuvuuden on havaittu sekoittuvan (Jensen ym. 2018, 17−18). Myös Bax-

ter ja Bridge (1992) havaitsivat kollegoiden välisen ystävyyden aiheuttavan jännittei-

syyttä, joka näyttäytyi erityisesti silloin, jos ystävien piti kilpailla samasta työpaikasta. 

Tämän tutkielman tuloksissa freelancemuusikot kokivat jännitteisyyttä kilpailullisuuden 

ja kaveruuden välillä eli siinä, näkivätkö he kanssamuusikot kavereina vai kilpailijoina 

samoista työpaikoista. Vastaavanlaista ilmiötä ovat havainneet myös Chafe ja Kaida 



 

68 

 

(2020, 415) sekä Haunschild ja Eikhof (2009, 165), jotka havaitsivat näyttelijöiden koke-

van haastavaksi erottaa kollegoista, lähestyivätkö he heitä ystävyys- vai hyötynäkökul-

masta. Freelancemuusikoiden vuorovaikutussuhteissa korostui myös suhteiden hyöty- ja 

ystävyysnäkökulma erityisesti niin, että kanssamuusikon hyötynäkökulmasta lähestymi-

nen saatettiin kokea jopa häiritseväksi. Onkin syytä pohtia, kuinka vahvasti juuri muusi-

koiden vuorovaikutussuhteiden sekoittuneisuus läheistä ja ammatillista vuorovaikutus-

suhdetta vaikuttaa muusikoiden kokemiin jännitteisiin kilpailullisuuden ja kaveruuden ja 

läheisyyden ja etäisyyden välillä. 

Toisaalta freelancemuusikoiden vuorovaikutussuhteissa sekoittui sekä tasavertaisten että 

asymmetristen vuorovaikutussuhteiden piirteitä. Monissa professionaalisissa vuorovai-

kutussuhteissa on olemassa selkeät roolit ja tehtävät, jotka tekevät suhteesta asymmetri-

sen, kuten Isotalus ja Gerlander (2010) ovat osoittaneet. Kuitenkaan freelancemuusikoi-

den vuorovaikutussuhteissa roolit ja tehtävät eivät välttämättä ole yhtä selkeästi erotetta-

vissa, jolloin freelancemuusikot joutuvat erityisesti tasapainoilemaan heihin kohdistuvien 

erilaisten odotusten parissa. Myös Apker, Propp ja Zabava Ford (2005) havaitsivat hoi-

toalan moniammatillisissa tiimeissä hoitajien kokevan jännitteisyyttä heihin kohdiste-

tuista rooleista ja odotuksista johtuen, kun vastuut ja tehtävät muuttuivat. Tätä voidaan 

heijastella myös freelancemuusikoiden kokemuksiin bändityöskentelystä. Monien muu-

sikoiden kokemuksissa korostui bändin jäsenten lähtökohtainen tasavertaisuus, mutta sa-

malla monet muusikot kohdistivat esimerkiksi bändin johtajaan tai artistiin tiettyjä odo-

tuksia. Tämä korostaa freelancemuusikoiden vuorovaikutussuhteiden yhtäläisyyksiä mo-

niin muihin professionaalisiin vuorovaikutussuhteisiin, joissa on havaittu suhteen osa-

puolten toisiinsa kohdistamien odotusten vaikutukset jännitteisiin (Gerlander & Isotalus 

2010). Tämä havainnollistaa myös Cleggin (2002, 492) havaintoa, että vuorovaikutusti-

lanteessa on aina myös muiden osapuolten asioille antamat merkitykset läsnä. Toisaalta 

tämä korostaa myös sitä, että freelancemuusikoiden vuorovaikutussuhteet vaativat tasa-

painoilua tasavertaisuuden ja toisaalta roolien ja tehtävien mukaisen toiminnan välillä. 

Myös soittaessa muusikot joutuvat tasapainoilemaan esimerkiksi oman vision ja muiden 

soittajien vision toteuttamisen välillä (Dobson & Gaunt 2015, 36). Voidaankin todeta, 

että freelancemuusikot kokevat osittain samankaltaisia jännitteitä sekä soittaessa että soi-

ton ulkopuolella tapahtuvassa vuorovaikutuksessa kanssamuusikoiden kanssa.  
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Kuten yllä olevat kappaleet ja tulokset osoittavat, freelancemuusikoiden ammatillisissa 

vuorovaikutussuhteissa esiintyy paljon erilaisia jännitteitä, ja niihin vaikuttivat monet eri 

tekijät. Tämän lisäksi tulokset osoittavat, että muusikoilla on myös erilaisia tapoja käsi-

tellä jännitteitä. Baxter ja Montgomery (1996, 61−68) ovat tunnistaneet kahdeksan eri-

laista mallia, miten vuorovaikutussuhteissa ilmeneviä jännitteitä on mahdollista hallita ja 

käsitellä. Freelancemuusikoiden vuorovaikutussuhteiden jännitteiden käsittelyn tavoissa 

on havaittavissa paljon yhtäläisyyttä Baxterin ja Montgomeryn (1996) malleihin. Tämä 

yhteys on havaittavissa esimerkiksi freelancemuusikoiden jännitteiden hyväksymisen ja 

tiettyjen puheenaiheiden valinnan kohdalla, joita voidaan verrata Baxterin ja Montogo-

meryn (1996, 63−66) tunnistamiin hyväksymisen (reaffirmation) ja segmentaation (seg-

mentation) malleihin. Hyväksymisen mallissa jännitteet nähdään ratkaisemattomina, 

mutta positiivisina ilmiöinä ja niiden olemassaolo hyväksytään. Tämän tutkielman tulok-

sissa jännitteiden olemassaolo tietyissä tilanteissa myös hyväksyttiin ja ne saatettiin 

nähdä haastavina ratkaista, mutta kaikissa tapauksissa jännitteitä ei nähty positiivisina 

ilmiöinä.  Tuloksissa ilmenevää jännitteiden hyväksymistä voidaankin verrata myös Bax-

terin ja Montgomeryn (1996, 62) disorientaation (disorientation) malliin, jossa jännitteet 

nähdään väistämättöminä, negatiivisina ja ratkaisemattomina osina vuorovaikutusta.  

Segmentaation mallissa puolestaan tietty toiminta sopii tietyn jännitteen vastakkaisuuden 

kanssa yhteen, jolloin jokin tietty puheenaihe tai toiminta on tilanteessa sopivaa ja jokin 

toinen taas ei (Baxter & Montgomery 1996, 63). Tätä puolestaan verrata tuloksissa esiin-

tyneeseen tiettyjen puheenaiheiden valintaan jännitteiden käsittelyn tapana, joka korostui 

erityisesti ulkomusiikillisten asioiden käsittelynä tietyissä, jännitteisissä tilanteissa. 

Vaikka Baxterin ja Montgomeryn (1996) tutkimukset käsittelivätkin läheisiä vuorovai-

kutussuhteita, on jännitteiden käsittelyn tavoissa nähtävissä paljon yhtäläisyyksiä myös 

freelancemuusikoiden jännitteiden käsittelyn tapoihin.  

Vaikka freelancemuusikoiden jännitteiden käsittelyn tavoissa on paljon yhtäläisyyksiä 

Baxterin ja Montgomeryn (1996) kahdeksaan malliin, muusikoiden kokemuksissa nousi 

esiin myös muita käsittelyn tapoja. Erityisen suuressa roolissa vuorovaikutussuhteiden 

jännitteiden käsittelyssä osoittautui olevan avoin keskustelu ja asioiden avoin käsittely. 

Avoimuuden on havaittu korostuneen muusikoiden ammatissa ennekin esimerkiksi or-

kesterimuusikoiden työssä, joiden kohdalla avoimuudella on havaittu olevan positiivisia 
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vaikutuksia muusikoiden kehittymiskykyyn ja yhteistyöhön (Dobson & Gaunt 2014). 

Kollegoiden välisen avoimuuden on myös havaittu vaikuttavan positiivisesti opettajien 

työssä jatkamiseen työn jännitteistä huolimatta (van Der Wal ym. 2019, 64−65). Avoi-

muuden on myös havaittu auttavan mentorin ja mentoroitavan välisen vuorovaikutussuh-

teen eettisten jännitteiden hallinnassa (Jensen ym. 2018, 19). Voidaankin todeta, että free-

lancemuusikoiden ammatillisten vuorovaikutussuhteiden jännitteiden käsittelyssä on yh-

täläisyyksiä muiden professionaalisten vuorovaikutussuhteiden jännitteiden käsittelyta-

pojen kanssa.  

Toisaalta freelancemuusikoiden jännitteiden käsittelytavoissa on havaittavissa sekä aktii-

visesti jännitteitä käsitteleviä että passiivisemmin jännitteitä käsitteleviä tapoja. Tulok-

sista on havaittavissa, että esimerkiksi kompromissi ja avoin keskustelu jännitteiden kä-

sittelyn keinoina pyrkivät aktiivisesti hallitsemaan vuorovaikutussuhteessa ilmenevää 

jännitettä. Kuitenkin freelancemuusikoiden vuorovaikutuksen käsittelyn tavoissa oli ha-

vaittavissa myös passiivisia keinoja, jolloin jännitettä ei varsinaisesti pyritty hallitsemaan 

tai ratkaisemaan, vaan jännitteen annettiin olla olemassa sellaisenaan. Näitä passiivisia 

keinoja olivat erityisesti hyväksyminen ja eroaminen, jolloin jännite jäi sellaisenaan 

osaksi vuorovaikutussuhdetta. Myös Baxter ja Montgomery (1996, 62) tunnistavat esi-

merkiksi disorientaation (disorientation) mallissa passiivisen tavan reagoida jännittee-

seen. Tuloksissa on myös havaittavissa, että passiivista jännitteisiin suhtautumista tapah-

tui etenkin silloin, jos muusikko pelkäsi työpaikkansa menettämisen puolesta tai oli esi-

merkiksi tuuraajan roolissa. Aktiivisia jännitteiden käsittelyn tapoja oli havaittavissa puo-

lestaan etenkin silloin, kun muusikko oli esimerkiksi johtajan roolissa. Voidaankin todeta, 

että freelancemuusikot käsittelevät jännitteitä sekä aktiivisten että passiivisten keinojen 

kautta, jotka ovat vahvasti sidoksissa sekä tilanteeseen että muusikon asemaan ja rooliin.  

Tulosten pohjalta voidaan myös todeta, että freelancemuusikoilta vaaditaan monissa ti-

lanteissa hyviä vuorovaikutustaitoja. Kuten aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, muusi-

kon ammatti vaatii neuvottelutaitoja (Littleton & Mercer 2012) sekä kuuntelemisen tai-

toja (Dobson & Gaunt 2015), jotta musiikki voi onnistua parhaalla mahdollisella tavalla. 

Myös tämän tutkielman tuloksissa korostuivat kuuntelemisen taitojen ja neuvottelutaito-

jen merkitys muusikon ammatissa. Kuitenkin juuri jännitteiden näkökulmasta tarkastel-

tuna aivan erityisen suureen rooliin nousi muusikoiden kyky neuvotella ja toisaalta tulkita 
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tilanteita ja kanssamuusikon odotuksia oikein. Neuvottelutaidot korostuivat myös jännit-

teiden käsittelyssä, kun muusikot käsittelivät jännitteitä esimerkiksi avoimen keskustelun 

tai sovittelun kautta. Voidaankin todeta, että freelancemuusikon työssä vuorovaikutustai-

doilla on merkitystä paitsi muusikon työllistymisen ja musiikin onnistumisen kannalta, 

myös vuorovaikutussuhteiden jännitteiden käsittelyn kannalta.  

Tämän tutkielman tulokset osoittavat, että freelancemuusikon ammatillisissa vuorovai-

kutussuhteissa esiintyy useita eri jännitteitä ja niihin vaikuttavat monet tekijät. Toisaalta 

myös jännitteiden käsittelyssä muusikot käyttävät erilaisia tapoja. Tutkielman tulokset 

vahvistavat myös aiemmassa tutkimustiedossa esiinnousseiden alan piirteiden, kuten kil-

pailullisuuden, epävarmojen työolosuhteiden ja vaihtuvien vuorovaikutustilanteiden yh-

teyttä jännitteisiin ja niiden syntyyn. Tulokset vahvistavat myös freelancemuusikoilta 

vaadittavien vuorovaikutustaitojen merkityksellisyyttä, kuten Dobson & Gaunt (2014) 

ovat havainneet orkesterimuusikoiden kohdalla. Haastavaksi tutkielman tulosten tulkin-

nan teki freelancemuusikoiden ammatillisten vuorovaikutussuhteiden laaja kirjo ja sekoi-

tus henkilökohtaisia ja professionaalisia sekä pitkäkestoisia ja lyhytkestoisia vuorovaiku-

tussuhteita. Tämän vuoksi vuorovaikutuksessa esiintyviin jännitteisiin vaikuttavat tekijät 

ja jännitteiden käsittelytavat olivat erityisen monipuolisia. Voidaankin todeta, että ai-

heesta riittäisi vielä paljon tutkittavaa myös jatkotutkimuksiin ja mahdollisuuksia aiheen 

käsittelyyn myös tarkemmin rajatuissa osissa.  

 

5.2 Tutkielman arviointi 

 

Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, millaisia vuorovaikutuksen jännitteitä free-

lancemuusikoiden ammatillisessa vuorovaikutuksessa ilmenee, mitkä tekijät vaikuttavat 

niiden syntyyn ja miten muusikot käsittelevät jännitteitä. Aineistossa nousi esiin useita 

ammatillisia vuorovaikutustilanteita eri musiikkialalla toimivien ammattilaisten kanssa, 

joka tekee tutkielman aiheesta erityisen laajan. Tutkielman tuloksien voidaankin todeta 

saavuttaneen vastauksia tutkimusongelmaan ja tutkimuskysymyksiin. On kuitenkin syytä 

huomioida, että haastattelutilanne ja haastattelija ovat saattaneet vaikuttaa haastatteluti-

lanteeseen (Alasuutari 2011, 142). Vaikka vuorovaikutuksen jännitteet eivät suoranaisesti 
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ole arkaluontoinen aihe, on kuitenkin huomioitava, että aiheessa pureuduttiin haastaviin 

vuorovaikutustilanteisiin, joista haastateltavan on saattanut olla vaikea kertoa. Täten voi-

daankin pohtia, jäikö joitain vuorovaikutuksessa ilmeneviä jännitteitä tai niihin kytkey-

tyneitä tekijöitä aineiston ulkopuolelle. Tähän toisaalta haastattelutilanteissa pyrittiin vas-

taamaan painottamalla tilanteen luottamuksellista luonnetta ja tulosten luottamuksellista 

käsittelyä sekä anonymiteetin takaamista. Lisäksi on tärkeää muistaa, että koska tutkiel-

man keskiössä oli muusikoiden omat kokemukset ja merkitystenannot, haastattelu mene-

telmänä tarjosi näiden tarkasteluun hyvän mahdollisuuden, koska teemahaastattelussa tut-

kimusmenetelmänä korostuvat merkityksenannot ja tulkinnat tilanteista (Tuomi & Sara-

järvi 2018). Voidaankin todeta, että tutkimusmenetelmän valinta on ollut tutkimuksen 

tavoitteiden näkökulmasta onnistunut ja toimiva.  

Tutkimuksen luotettavuuden näkökulmasta Tuomi ja Sarajärvi (2018) nostavat esiin ha-

vaintojen puolueettomuuden. Tästä tutkielmassa on pidetty kiinni erityisesti siitä, että tut-

kimukseen kutsutut haastateltavat olivat haastattelijalle entuudestaan tuntemattomia tai 

haastatteluhetkellä tutkija korkeintaan tiesi haastateltavan nimeltä. On kuitenkin huomi-

oitava, että haastattelijalla itsellään on läheinen suhde musiikkialaan lähipiirinsä vuoksi, 

joka on saattanut vaikuttaa tulkintojen objektiivisuuteen. Tuomen ja Sarajärven (2018) 

mukaan tutkimuksen puolueettomuus nousee esiin siinä, pyrkiikö tutkija ymmärtämään 

ja kuulemaan tiedonantajia itseään vai suodattuuko kertomus tutkijan oman kehyksen 

läpi, jolloin edellä mainittu haastattelijan oma suhde ja aikaisempi kokemus musiik-

kialasta ilmiönä, on saattanut vaikuttaa myös haastattelijan tulkintoihin ja niiden objek-

tiivisuuteen. Kuitenkin sekä haastatteluhetkellä että koko tutkielmaa tehdessä, tutkija on 

pyrkinyt sulkemaan omat oletukset ja tietonsa musiikkialasta tutkielman ulkopuolella. 

Lisäksi, kuten Alasuutari (2011, 44) havainnollistaa, laadullisessa tutkimuksessa tehdään 

merkitystulkinta tutkittavasta ilmiöstä johtolankojen ja käytettävissä olevien vihjeiden 

pohjalta, joka korostaa sitä, että laadullinen tutkimus on lopulta vahvasti sidoksissa tutki-

jan tulkintaan tilanteesta ja saadusta aineistosta.  

Eskola ja Suoranta (1998) korostavat aineiston tarkkaa rajausta tutkimuksen onnistumi-

sen näkökulmasta. Vaikka tässä tutkielmassa aihe on rajattu tarkasti freelancemuusikoi-

den ammatilliseen vuorovaikutukseen ja vuorovaikutuksessa ilmeneviin jännitteisiin, tut-

kielman aineiston tulkinnasta haastavan teki käsitteen freelancemuusikko 
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monitulkintaisuus. Termille ei ole yhtä selkeää selitystä, vaan freelancemuusikko voidaan 

ymmärtää monella tavalla freelancerin töiden koostuessa useista erilaisista musiikkialan 

töistä (ks. Armstrong 2013). Toisaalta freelancemuusikoksi voi mieltää itsensä myös 

nuori alalla toimiva muusikko, jolla on yhtäaikaisesti myös opiskelijan identiteetti ja sta-

tus. Tämä freelancemuusikon töiden moninaisuus vaikutti osaltaan myös tämän tutkiel-

man erityisen laajoihin tuloksiin, joissa muun muassa vuorovaikutuksen jännitteisiin vai-

kuttavia tekijöitä ilmeni huomattavan paljon. Tämä sekä lisäsi tulosten monipuolisuutta, 

mutta toisaalta vaikeutti osaltaan tuloksissa suurten linjojen vetämistä erityisesti jännit-

teisiin vaikuttavien tekijöiden tunnistamisen kohdalla. Myös Eskola ja Suoranta (1998) 

nostavat esille aineiston tulkinnan haasteina aineiston laajuuden. Aineiston laajuudesta 

huolimatta tässä tutkielmassa on onnistuttu löytämään aineistosta keskeisiä tuloksia tut-

kimusongelman ja tutkimuskysymysten kannalta. 

Eskola ja Suoranta (1998) muistuttavat myös aineiston kattavuuden kysymyksistä. Tässä 

tutkielmassa on saatu kasaan kattava aineisto, joka vastasi tutkielmalle asetettuihin ta-

voitteisiin ja tutkimusongelmaan. Aineisto kattoi myös laajasti eri uran vaiheissa olevia 

freelancemuusikoita eri musiikin genreistä. Ainestoa on silti syytä tarkastella kriittisesti 

otannan näkökulmasta. Ensinnäkin haastateltavina oli yhteensä yhdeksän miestä ja neljä 

naista, jolloin naisnäkökulma vastauksissa oli huomattavasti pienempi verrattuna mie-

hiin. Tämä rajoittaa osaltaan aineiston kattavuutta koko freelancekenttää kuvaavana, kun 

naisten osuus tutkielmassa on verrattain pieni. Lisäksi, vaikka otannassa olikin erilaiset 

musiikin genret monipuolisesti edustettuina, suurin osa muusikoista edusti kevyen musii-

kin genreä, jolloin klassisen musiikin näkökulma jäi aineistossa kapeaksi. Klassisen mu-

siikin kenttä on todettu vahvaan hierarkiaan nojaavaksi (Ginsborg & Oakland 2014) ja 

luonteeltaan huomattavasti kevyttä musiikkia formaalimmaksi, joka tekee siitä lähtökoh-

taisesti erityyppisen työympäristön. Näistä työskentelykulttuurin eroista johtuen myös 

klassisen musiikin näkökulman saaminen osaksi tutkielman otantaa olisi ollut kiinnosta-

vaa ja tehnyt tuloksista vielä paremmin freelancemuusikkokentän kattavat.  

On myös huomioitava, että tutkielman tuloksia heijastellessa aiempaan tutkimustietoon, 

suomalaisen tutkimuksen osuus on jäänyt vähäiseksi, joka voi osaltaan vaikuttaa myös 

tutkimuksen tulosten tarkastelun laatuun. Vaikka tuloksia on heijasteltu aiempaan tutki-

mustietoon musiikkialalta, monet tämän tutkielman pohdinnassa ja teoreettisessa 
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viitekehyksessä esitellyt tutkimukset on toteutettu Britanniassa, joka on maana musiik-

kialankin näkökulmasta hyvin erilainen ympäristö. Vaikka kyseisissä tutkimuksissa on 

yhtäläisyyksiä myös tämän tutkielman tuloksiin, muusikoiden tilanne esimerkiksi kilpai-

lullisuuden näkökulmasta, on täysin eri mittakaavoissa kuin Suomessa, johtuen jo suu-

remmasta asukasmäärästä. Tästä syystä tämän tutkielman tuloksien tarkasteluun aiem-

man tutkimustiedon valossa on syytä suhtautua jossakin määrin kriittisesti.  

Kaiken kaikkiaan kuitenkin tämä pro gradu -tutkielma on hyvien tutkimuskäytäntöjen 

mukainen. Tutkielmassa raportoidaan kaikista tutkielman teon vaiheista mahdollisimman 

läpinäkyvästi ja avoimesti. Tutkielman aiheen merkitystä ja ajankohtaisuutta on perus-

teltu koko tutkielman läpi ja tutkielman teossa on pyritty mahdollisimman vahvasti ob-

jektiivisuuteen.  

 

5.3 Jatkotutkimusehdotukset 

 

Kuten tutkielman arvioinnissakin käy ilmi, aiheen laajuus nostaa esille mahdollisuuksia 

freelancemuusikoiden ammatillisen vuorovaikutuksen ilmiöiden tarkempiin tarkastelui-

hin. Koska freelancemuusikon työnkuva on erityisen laaja ja sisältää monipuolisesti eri-

laisia vuorovaikutussuhteita, tämän tutkielman tutkimuskysymyksiä voisi tarkastella 

myös yksittäisinä tutkimusaiheina. Esimerkiksi vuorovaikutuksen jännitteisiin vaikutta-

via tekijöitä ilmeni freelancemuusikon työnkuvan laajuudesta johtuen niin paljon, että 

niiden tarkempaan tarkasteluun ja yhteyteen jännitteiden kanssa, voisi olla syytä syventyä 

omassa tutkimuksessaan.  

Tutkielman tuloksissa nousi myös vahvasti esille freelancemuusikoiden kokemat ikään ja 

sukupuoleen kytkeytyneet jännitteet, jotka herättävät runsaasti jatkokysymyksiä. Tar-

kempaa tarkastelua kaipaisi erityisesti naisfreelancemuusikoiden kokemukset suomalai-

sella musiikkikentällä tapahtuvasta vuorovaikutuksesta ja millaisia keinoja naisilla on 

näiden jännitteiden käsittelyyn ja hallintaan. Myös seksuaalisen häirinnän tutkiminen mu-

siikkialalla nimenomaan viestintään kytkeytyvänä ilmiönä voisi olla tarpeellinen ja vas-

taisi ajankohtaiseen keskusteluun musiikkialalla tapahtuvasta seksuaalisesta häirinnästä 

(APU 2020b).  
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Ikään liittyen tutkielma herättää kysymyksiä nuorten ja alalla hiljattain aloittaneiden muu-

sikoiden kokemuksista suhteessa alan kilpailullisuuteen ja epävarmuuteen Suomessa. Ai-

hetta on tutkittu tarkemmin Isossa-Britanniassa (Dobson 2011), mutta Suomen kentältä 

tutkimusta on verrattain vähän. Nuorten muusikoiden kokemat jännitteet herättävät myös 

kysymyksiä siihen, kuinka paljon muusikoita valmistellaan koulutuksen yhteydessä alan 

haasteisiin, kuten epävarmuuden käsittelyyn, joka voisi toimia myös jatkotutki-

musideana.  

Toisaalta olennaisena osa-alueena muusikoiden elämässä vaikuttavat myös henkilökoh-

taisen elämän kokemukset, kuten parisuhteet, jotka myös tämän tutkielman tuloksissa 

nousivat osittain esille. Freelancemuusikon ammatin epäsäännölliset työajat ja epävar-

muuden tunteet voivat olla ajoittain haastavaa sijoittaa henkilökohtaisen elämän suhtei-

den ja tavoitteiden kanssa (Ramirez 2013), joka herättää myös kysymyksiä freelan-

cemuusikoiden kokemista vuorovaikutuksen jännitteistä heidän parisuhteissaan ja niiden 

hallinnasta.  

Kuten tutkielman arvioinnissa tuotiin esille, tutkielmassa haastatteluista muusikoista 

kaikki edustivat pääasiassa kevyen musiikin genrejä ja ainoastaan yksi ilmaisi tekevänsä 

säännöllisesti myös keikkoja klassisen musiikin puolella, jolloin klassisen musiikin nä-

kökulma jäi tuloksissa vähäiseksi ja lähes kokonaan pois. Kuitenkin erityisesti aiemmissa 

tutkimuksissa havaitut klassisen musiikin työympäristön jännitteet, kilpailullisuus ja hie-

rarkkisuus (Ginsborg & Oakland 2014; Khodyakov 2014) tekevät siitä vähintäänkin yhtä 

mielenkiintoisen ympäristön jännitteiden tutkimisen kannalta. Lisäksi klassisen musiikin 

genre freelancemuusikon näkökulmasta on myös erityisen mielenkiintoinen, koska orkes-

tereissa käy usein vierailevia muusikoita ulkomailta, jolloin vuorovaikutukseen sekoittu-

vat myös monikulttuurisen viestinnän erityispiirteet ja mahdolliset jännitteet. 
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LIITTEET  

 

Liite 1 Haastattelukutsu 

Hei freelancemuusikko! 

Teen pro gradu -tutkielmaani freelancemuusikoiden vuorovaikutuksen jännitteistä. Nyt 

etsin haastateltavakseni juuri sinua, vastavalmistunut, hiljattain uran aloittanut tai jo pit-

kään uralla vaikuttanut musiikintekijä. Tutkielmassani olen kiinnostunut sinun kokemuk-

sestasi alalla tapahtuvasta vuorovaikutuksesta ja sen erityispiirteistä. Tavoitteenani on 

myös selvittää freelancemuusikon työnkuvan yhteyksiä vuorovaikutuksen haasteisiin.  

Ensisijaisesti etsin haastateltavia Tampereen, Helsingin ja Jyväskylän alueelta. Haastat-

telu toteutetaan täysin anonyymisti ja materiaaleja käsitellään ehdottoman luottamuksel-

lisesti. Haastattelut toteuttaisin mieluiten helmi-maaliskuun aikana kasvotusten.  

Tarjoan sinulle mahdollisuuden tarkastella omaa toimintaasi vuorovaikutuksen näkökul-

masta ja samalla antaa tärkeää tietoa vähän tutkitusta ilmiöstä.  

Jos olet kiinnostunut antamaan arvokasta tietoa freelancemuusikon kokemuksista, niin 

ottaisitko minuun yhteyttä haastattelun sopimiseksi?  

Ystävällisin terveisin  

Laura Aspelin 
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Liite 2 Haastattelurunko 

 

Millaisia jännitteitä freelancemuusikoiden välisessä vuorovaikutuksessa esiintyy?  

Taustatiedot: kysyttiin vasta lopuksi 

Nimi 

Ikä 

Sukupuoli 

Kuinka kauan aktiivisena freelancerina 

Työn sijainti (alue) 

Koulutus 

Lämmittelykysymys: Mitä soitat ja millaisissa kokoonpanoissa?  

 

Freelancemuusikon työnkuva 

Kertoisitko freelancemuusikon työstä ja millaisia keskustelutilanteita muusikoiden välillä 

tyypillisesti on? Mitä näissä tilanteissa tapahtuu? Kertoisitko esimerkin/esimerkkejä täl-

laisista tilanteista.  

 

Vuorovaikutussuhteet  

Miten vietätte aikaa työssä ja työn ulkopuolella?  

Millaisista asioista puhutte? Millaisia työhön liittyviä asioita jaatte keskenänne? Entäpä 

työn ulkopuolisia asioita?  

Millaisista asioista ette voi keskustella tai halua keskustella? Miksi?  
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Tuleeko sinulle mieleen joku muusikko, jonka kohdalla vuorovaikutus oli jollakin tavalla 

erilaista? Miksi se oli erilaista? Miten toimit tilanteessa? 

 

Odotukset ja roolit  

Tuntuuko sinusta siltä, että olette muiden freelancemuusikoiden kanssa tasavertaisia? Ke-

nen kanssa ja millaisissa tilanteissa ilmenee, että olette tasavertaisia? Kenen kanssa ja 

millaisissa tilanteissa ilmenee, että ette ole tasavertaisia?  

Minkälaista toivoisit, että keskustelu ja keskusteluilmapiiri olisi välillänne?  

Kuvailisitko tilannetta, missä koet, että tähän tavoitteeseen ei ole päästy/ tämä ei ole to-

teutunut. Mitä tapahtui? Miten toimit tilanteessa, miten muut toimivat tilanteessa? 

 

Vuorovaikutuksen haasteet 

Kuvailisitko tilannetta, jossa olet tekemisissä muiden muusikoiden kanssa, jonka olet tun-

tenut vaikeaksi?  

Mikä siitä teki vaikeaa ja miksi? 

Miten toimit tällaisessa vaikeassa tilanteessa? 

Miten muut toimivat tällaisessa vaikeassa tilanteessa?  

Koetko jotkin tilanteet ristiriitaisiksi? Jos koet, niin miksi? Mitä näissä tilanteissa tapah-

tuu? Miten toimit näissä tilanteissa?  

Syntyykö freelancemuusikoiden välille erimielisyyksiä? Mistä erimielisyydet johtuvat? 

Miten toimit näissä tilanteissa? Miten muut toimivat näissä tilanteissa?  

Haastavien vuorovaikutustilanteiden hallinta 

Kuvailisitko tilanteen, jossa koit, että vaikea tilanne saatiin ratkaistua. Mitä tapahtui?  
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Miten oma toimintasi muuttui? 

Miten muiden toiminta muuttui? 

Miten tämä on vaikuttanut jatkossa omaan toimintaasi freelancemuusikoiden välisissä 

vuorovaikutustilanteissa? 

 


