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ESIPUHE 

Yli kaksikymmentä vuotta kestänyt työskentely käytännön opettajana ja opetta-
jankouluttajana Tampereen yliopiston Hämeenlinnan Normaalikoulussa luokan-
opettajiksi opiskelevien opetusharjoittelun ohjaajana on tarkoittanut oppimiseen 
ja opettamiseen liittyvien haasteiden päivittäistä kohtaamista. Kerta kerran jäl-
keen olen huomannut pohtivani, mitä tapahtuu oppijan osaamisen ja taitojen ke-
hittyessä yhä korkeammalle tasolle. Työhistoriastani ja teoreettisesta mielenkiin-
nostani johtuen on siten luonnollista, että opinnäytetyöni kohdentuu oppimispro-
sessiin ja sen itsesäätelyyn. 

Rakastan musiikkia ja luonnehdin itseäni musiikin hyväksi harrastajaksi. 
Tuskin minkään erityistaidon opiskeluun tarvitaan niin paljon sinnikästä, sitkeää 
ja kärsivällistä ponnistelua kuin musiikin oppimiseen. Tästä syystä minua kiin-
nostaa erityisesti musiikin ammattilaiseksi kehittyminen. 

Työni kaikissa vaiheissa olen tarvinnut ohjausta. Esitän sydämelliset kiitokset 
professori Pekka Ruohotielle. Hänen tutkimusryhmässään ja ohjauksessaan olen 
saanut tehdä tämän tutkimuksen. Hänen innostava, asiantunteva ja vaativa oh-
jauksensa on ollut ratkaiseva pitkäjänteisen työn loppuunsaattamiseksi. Tutki-
musprosessin aikana koin, että minua rohkaistiin itsenäisiin ratkaisuihin.   

Professori Heikki Ruismäki ja dosentti Antti Juvonen toimivat työni esitar-
kastajina. Heidän antamansa tarkan ja kannustavan palautteen perusteella pystyin 
hiomaan työtäni vielä hieman paremmaksi. Siitä lämmin kiitos. 

Kiitän tutkimuksessa mukana olleiden ammattikorkeakoulujen ja ammatilli-
sen peruskoulutuksen oppilaitoksia, jotka auliisti suostuivat tietojenkeruun koh-
teiksi. Erityinen kiitos opiskelijoille, jotka vastasivat perusteellisesti kyselyyni ja 
tuottivat siten laadukkaan aineiston tutkimustani varten. Kiitän Sibelius-
Akatemian opiskelijoita ja erityisesti osoitteiston ja aineiston hankinnan yh-
dyshenkilönä toiminutta tietojärjestelmäsuunnittelija Johanna Kytömäkeä.  

Kiitän pianonsoitonopettaja Tommi Mursusta, huilunsoitonopettaja Eeva 
Kunnasta ja musiikin opiskelija Mika Hakalaa kyselylomakkeessa käytetyn ter-
minologian soveltuvuuden arvioimisesta ennen mittarin esitestausta. 

Kiitän Hämeenlinnan Ammattikasvatuksen tutkimuskeskuksen henkilökun-
taa, erityisesti Airi Kokkosta. Esitän kiitoksen sekä Hämeenlinnan ammattikor-
keakoulun kirjaston että Tampereen yliopiston Hämeenlinnan Opettajankoulu-
tuslaitoksen kirjaston henkilökunnalle.  

Assistentti Marko Susimetsää ja professori Paul Ilsleytä kiitän tutkielmani 
tiivistelmän kääntämisestä englannin kielelle. 
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Kiitän Hämeenlinnan Normaalikoulun henkilökuntaa kaikista yhteisistä vuo-
sista alkaen vuodesta 1984. Olen saanut työskennellä lahjakkaiden ja kriittisten 
opettajien muodostamassa työyhteisössä. On selvää, että se on ollut kehittävää.  

Kiitän tohtori Timo Sinivuorta ja lisensiaatti Pekka Räihää tutoreina toimimi-
sesta. He ovat korostaneet fyysisen kunnon ylläpidon merkitystä myös tieteelli-
sessä työskentelyssä.  

Enoani filosofian lisensiaatti Juhani Sarsilaa ja serkkuani dosentti Juhani Sar-
silaa kiitän yleistieteellisistä, kielitieteellisistä ja filosofisista keskusteluista liit-
tyen tieteen tekemiseen ja elämään yleensä. 

Kiitän kasvatustieteen ylioppilas Siiri Kaartista työni kvalitatiivisen aineiston 
litteroinnista keväällä 2003 ja Juhani Saksiota avusta graafisten kuvioiden piir-
tämisessä. Graafinen esitys tuli valmiiksi aina aamuun mennessä, kuten lehden 
toimituksessa varmaankin on totuttu.  

Kiitän äitiäni Aune Kaartista ja edesmennyttä isääni Yrjö Kaartista. Heidän 
kasvatuksensa tuloksena Hyrynsalmen Kytömäen Vaajamäki-nimisessä talossa 
Kainuun sinisten vaarojen kupeessa olen saanut optimistisen ja itseeni luottavan 
luonteen. Lapsuutemme koulutusmyönteinen ilmapiiri on varmaankin taustateki-
jänä siihen, että sisäisen motivaation ylläpitämä opiskeluvire on säilynyt vuodes-
ta toiseen. Kiitän myös sisariani ja veljiäni. 

Esitän kiitokset appivanhemmilleni Hilkka ja Veikko Saksiolle ja vaimoni 
veljille kannustavasta suhtautumisesta opintoihini.  

Tämä työ on kirjoitettu pääosin kotimme keittiössä. Kiitän lapsiani Siiriä, 
Samppaa ja Nellaa. Lapset ovat tuoneet elämään ja tähänkin työhön tarkoitusta. 
Kiitän vaimoani Kaisu Saksio-Kaartista kaikesta avusta ja tuesta, jota hän on 
työlleni osoittanut. Voin todeta työni viimeistelyvaiheessa radioista usein kuule-
mani balladin ”You’re beautiful” sanoin: ”My life is brilliant.” 

 
Tunnen olevani etuoikeutettu, kun olen saanut opiskella. 

 
Omistan työni perheelleni. 

 
Hämeenlinnassa marraskuussa 2005 

 
Tapani Kaartinen 
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TIIVISTELMÄ 

 
 
 

Itsesäätelyvalmiudet ovat välttämättömiä yhtäältä ammatillisen kompetenssin 
hyödyntämisen ja toisaalta ammatillisen kompetenssin jatkuvan ylläpitämisen ja 
kehittämisen kannalta. Ammatillista kasvua ja kehittymistä ohjaavia keskeisiä 
valmiuksia ovat muun muassa sinnikkyys, sisäinen tavoiteorientaatio, tehok-
kuususkomukset, tulosodotukset sekä metakognitiiviset ja resurssienhallintaan 
liittyvät taidot. Tutkimuksessa keskitytään itsesäätelyvalmiuksien osuuteen mu-
siikkialan opiskelussa. Kyseistä ilmiötä on toistaiseksi tutkittu hyvin vähän. 

Teoreettisen viitekehyksen rungon muodostavat sosiokognitiiviseen teoriaan 
pohjautuvan itsesäätelymallin kuvaaminen sekä itsesäätelyprosessiin liittyvien 
käsitteiden avaaminen. Itsesäätely on sidoksissa kognitiivisen, affektisen ja ko-
natiivisen alueen rakenteisiin/käsitteisiin. Niihin viitataan tässä tutkimuksessa 
käsitteillä motivationaaliset ja strategiset valmiudet. 

Itsesäätelyvalmiuksien mittaaminen perustuu professori Paul Pintrichin tutki-
jaryhmän kehittelemään ”Motivated Strategies for Learning” 
-kyselylomakkeeseen (MSLQ), jonka pohjalta professori Pekka Ruohotie on 
laatinut suomalaiseen ammattikasvatukseen soveltuvan version ”Abilities for 
Professional Learning” (APLQ). Lomakkeeseen liitettiin muutamia avoimia täs-
mentäviä kysymyksiä. 

Tiedot kerättiin vuoden 2003 alussa. Kyselyyn vastasi yhteensä 350 musiikin 
ammatillisessa koulutuksessa olevaa opiskelijaa, joista naisia oli 214 ja miehiä 
136. Vastaajista 105 opiskeli ammatillisessa peruskoulutuksessa, 87 ammattikor-
keakoulussa ja 158 Sibelius-Akatemiassa. 

Tulosten analysoinnissa käytettiin perinteisten tilastomenetelmien lisäksi 
bayesilaista riippuvuussuhdemallinnusta sekä kvalitatiivisen aineiston kuvailuun 
kehiteltyjä luokituskategorioita.  

Musiikin opiskelijoiden motivationaaliset valmiudet jäsentyivät kuudeksi 
ulottuvuudeksi: tehokkuususkomukset, koe- ja esiintymisjännitys, opiskelun 
hyödyllisyys ja kiinnostavuus, ulkoinen tavoiteorientaatio, sisäinen tavoiteorien-
taatio sekä vastuu omasta oppimisesta. Riippuvuussuhdemallinnuksessa osa 
edellä mainituista dimensioista yhdistyi sisäinen motivaatio -klusteriksi. 

Opiskelijoiden käyttämät oppimisstrategiset valmiudet jäsentyivät yhdeksäksi 
osa-alueeksi: musiikillisen tietämyksen rakentaminen, vertaisoppiminen, muis-
tiinpanojen tekeminen, tunnollisuus opinnoissa, ajankäytön hallinta, ymmärtämi-



 
 
 
 

6 

sen varmistaminen, määrätietoinen ponnistelu, vuorovaikutuksessa oppiminen ja 
itseltä kysyminen. Bayesilaisessa riippuvuussuhdemallinnuksessa erottui oppi-
misprosessin kokonaisvaltainen hallinta, jossa integroituvat musiikillisen tietä-
myksen rakentaminen, metakognitiivinen säätely ja resurssienhallinta. 

Motivaatio ja metataidot ovat keskeisiä opintomenestyksen selittäjiä musiik-
kialan ammattiopinnoissa. Sekä riippuvuussuhdemallin että polkumallin mukaan 
opiskelijoiden opintomenestystä selittää parhaiten itseluottamuksen (tehok-
kuususkomusten) ja ajankäytön hallinnan yhdistelmä. Muita opintomenestyksen 
yhteydessä olevia tekijöitä olivat sisäiset attribuutiotulkinnat, opiskelun mielek-
kyys (hyödyllisyys ja kiinnostavuus), musiikillisen tietämyksen rakentaminen, 
metakognitiivinen säätely ja sosiaalinen vuorovaikutus (vertaisoppiminen). Ana-
lyysien tuloksena saadut selitysmallit osoittavat konatiiviselle alueelle sijoittuvi-
en itsesäätelyvalmiuksien keskeisen roolin musiikkialan erikoisosaamisen kehit-
tämisessä. Motivationaalisten valmiuksien osalta nousee esille sisäisen motivaa-
tion ja sen osatekijöiden merkitys; strategisten tai kognitiivisten valmiuksien 
osalta korostuvat resurssienhallinta ja metataidot: musiikillisen tietämyksen ra-
kentaminen ja metakognitiivinen säätely ovat käsitteellisen oppimisen avainselit-
täjiä. 

 Motivationaalisissa ja strategisissa valmiuksissa on jonkin verran eroja su-
kupuolten ja eri ikäryhmien välillä samoin kuin koulutustason ja erikoistu-
misalan mukaan muodostettujen ryhmien välillä. Miesopiskelijat luottavat 
enemmän itseensä ja ovat sisäisesti tavoiteorientoituneempia kuin naisopiskeli-
jat. Miehet hyödyntävät vuorovaikutuksessa oppimista tehokkaammin kuin nai-
set; muistiinpanojen tekemisessä naiset ovat puolestaan tehokkaampia. Nuorin 
ikäryhmä (alle 20-vuotiaat) korostaa yrittämisen merkitystä opiskelussa enem-
män kuin muut ikäryhmät; vanhin ikäryhmä (yli 27-vuotiaat) on tunnollisin 
opinnoissaan. Taidemusiikkia opiskelevat luottavat itseensä ja omiin kykyihinsä 
enemmän kuin pop- ja jazzmusiikin, kirkkomusiikin ja musiikkikasvatuksen 
opiskelijat. Mielenkiintoinen piirre on myös se, että kirkkomusiikin opiskelijoilla 
sisäinen tavoiteorientaatio on heikompi kuin muissa erikoistumisryhmissä.  

Sinnikkyys näyttää olevan perustavaa laatua oleva piirre tavoitteellisessa 
opiskelussa. Sitkeyden avulla opiskelija uskoo voivansa kompensoida puuttei-
taan motivaation ja lahjakkuuden alueilla. Opiskelijoilla on mielestään selkeä 
käsitys itsestään oppijoina. Heidän sisäinen motivaationsa on keskimäärin korkea 
ja heidän oppimiskuvauksensa osoittavat kykyä hallita omaa oppimistaan.  

 
Avainsanat: itsesäätelyvalmiudet, oppimisen itsesäätely, opiskelumotivaatio, 
oppimisstrategiat, musiikkialan opiskelu 
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ABSTRACT 

 
Self-regulatory abilities are necessary, on one hand, for making use of one’s pro-
fessional competence, and, on the other hand, for constant maintenance and de-
velopment of that professional competence. Professional growth and develop-
ment, a key topic of our time, is directed by significant individual abilities, in-
cluding perseverance, intrinsic goal orientation, organizational trust, and profes-
sional expectations as well as on metacognitive abilities and skills related to re-
source management. Despite obvious personal and organizational benefits, this 
phenomenon, surprisingly, has not been studied enough. Here we focus particu-
larly on the role of self-regulatory abilities in music studies. The purpose is to 
shed light on professional behaviour and to suggest pathways for future research. 

The theoretical framework rests on a self-regulatory model based on socio-
cognitive theory, and on concepts that explain the self-regulation process itself. 
Self-regulation is connected to the structures/concepts of the conative, affective 
and cognitive areas of one’s development. For our investigatory purposes those 
abilities are divided into two parts, motivational and strategic abilities. 

Measuring self-regulatory abilities is based on a questionnaire ”Motivated 
Strategies for Learning” (MSLQ), which was developed by a research group lead 
by Professor Paul Pintrich. On the basis of this questionnaire, a version applica-
ble to the Finnish vocational/professional education, “Abilities for Professional 
Learning” (APLQ), has been created by Professor Pekka Ruohotie. The ques-
tionnaire was supplemented with open-ended questions intended to gather sig-
nificant in-depth qualitative data. 

The data were gathered at the beginning of the year 2003. A total of 350 stu-
dents of vocational music education responded to the questionnaire, 214 of them 
females and 136 males. Of the respondents, 105 studied in vocational basic edu-
cation, 87 in a polytechnic and 158 in a music university, Sibelius Academy. In 
addition to traditional statistical methods, the data were analysed with Bayesian 
dependence modelling and categories were developed for the description of 
qualitative data. 

The motivational abilities of the music students were organised into six di-
mensions: efficacy beliefs, exam and stage anxiety, meaningfulness of studies, 
extrinsic goal orientation, intrinsic goal orientation and control beliefs. In the 
dependence modelling some of these dimensions were combined into a cluster 
called intrinsic motivation. 
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The abilities related to the learning strategies used by the students were or-
ganised into nine sectors: construction of musical knowledge, peer learning, note 
taking, conscientiousness in one’s studies, time management, ensuring under-
standing, determined effort, learning through interaction and self-questioning. 
The Bayesian modelling highlighted the importance of comprehensive manage-
ment of the learning process, in which the construction of musical knowledge, 
metacognitive regulation and resource management are integrated. 

Motivation and meta-skills are key factors that explain successful develop-
ment in the field of music. According to both the dependence and the path mod-
els, success in music is best explained by a combination of self-confidence (effi-
cacy beliefs) and time management. Other factors associated with successful 
development include internal attribution interpretations, meaningfulness of the 
studies (how useful and interesting they were), constructing musical knowledge, 
metacognitive regulation and social interaction (peer learning). The resulting 
explanatory models from the analysis show that self-regulatory abilities in the 
cognitive area occupy a central role in developing expert skills and knowledge in 
the field of music. As for motivational abilities, the significance of intrinsic mo-
tivation and its elements was clearly demonstrated. Likewise with strategic and 
cognitive skills, it is resource management and meta-skills that are emphasised – 
constructing musical knowledge and metacognitive regulation are undeniable 
factors of conceptual learning.  

The motivational and strategic abilities differ somewhat according to gender 
and age and well as level of education and the area of specialisation. Male stu-
dents have greater self-confidence and internal goal orientation than female stu-
dents. The males also utilize learning in interaction more efficiently than fe-
males, while females are more efficient in taking notes. The youngest age group 
(under 20) emphasises the importance of perseverance in studies more than the 
other groups; the oldest group (over 27) are most conscientious in their studies. 
The students of art music have a greater confidence in themselves and their skills 
than do the students of public performance music, church music and music edu-
cation. Another interesting finding is that the students of church music possess a 
weaker internal goal orientation than the other specialisation groups.  

Perseverance seems to be a fundamental characteristic of persistent studies. 
With the help of perseverance, students believe they can compensate for weak-
nesses in motivation or talent. The students themselves believe they have a clear 
idea of themselves as learners. On average, their internal motivation is high, and 
their descriptions of their own learning indicate that they are able to manage their 
learning well.  

Keywords: self-regulatory abilities, self-regulation of learning, motivation, learn-
ing strategies, music studies 
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1. JOHDANTO 

Oppiminen voidaan ymmärtää sekä muutoksena että prosessina. Ruohotie 
(2005b) on määritellyt oppimisen seuraavasti: ”Oppiminen on oppijan sisäinen 
prosessi, jossa omakohtaisen kokemuksen tuloksena syntyy suhteellisen pysyvä 
muutos hänen suorituspotentiaalissaan.”  Ruohotien määritelmä kiinnittää huo-
miota oppimisen luonteeseen: 1) Oppiminen ymmärretään prosessina. Se vaatii 
aikaa: lyhytaikaisella oppimisprosessilla voi olla negatiivisia vaikutuksia oppijan 
suoritukseen. Aiemmin hyviksi osoittautuneet ja pinttyneet toimintatavat ja stra-
tegiat on poisopittava ennen kuin uuden käytännön omaksuminen on mahdollis-
ta. Esimerkiksi näppäinharmonikan soittoa opiskeltaessa kolmirivijärjestelmästä 
viisirivijärjestelmään siirtyminen saattaa heikentää aluksi suoritusta. 2) Oppimi-
nen johtaa muutokseen suorituspotentiaalissa. Kaikki oppiminen ei välttämättä 
näy yksilön tilannekohtaisessa avoimessa toiminnassa. Esimerkiksi lentäjä voi 
simulaattorikoulutuksessa oppia tekemään hätälaskun, mutta hän ei ehkä koskaan 
joudu käyttämään tätä osaamistaan. Muusikon tulee hallita riittävän laaja ohjel-
misto ja toimintatavat, mutta tilannekohtaisessa osaamisessa vain tarvittava taito 
on näkyvissä. 3) Oppiminen on kokemuksen tulos. Kyseinen ehto erottaa oppi-
misen kypsymisprosessista, joka tapahtuu hermosysteemien kehittymisen myötä. 

Marton, Beaty ja Dall’Alba (1993) erottavat kuusi oppimiskäsitystä. Oppimi-
nen on a) tiedon lisäämistä, b) ulkoa oppimista ja uudelleen tuottamista, c) sovel-
tamista, d) ymmärtämistä, e) jonkin asian/ilmiön näkemistä uudella tavalla sekä 
f) oppijan muuttumista persoonana. Näistä kolme ensin mainittua (oppimiskäsi-
tykset a - c) valottavat oppimista lähinnä uudelleen tuottamisena; kolme viimeksi 
mainittua (oppimiskäsitykset d - f) luonnehtivat oppimista merkityksen rakenta-
misena. Kaikilla mainituilla käsityksillä on sijansa musiikin opinnoissa, mutta on 
luonnollista, että mitä pitemmälle opinnot etenevät – etenkin ammatillisissa 
opinnoissa – sitä enemmän oppimisessa korostuvat merkitysten etsiminen, asioi-
den ja ilmiöiden ymmärtäminen ja näkeminen uudella tavalla sekä persoonan (tai 
identiteetin) muuttuminen. Koulutuksen keskeiseksi tehtäväksi tulee itsetietoi-
suuden laajentaminen. Ruohotie (2005) kuvaa tätä tietoisuuden avartumista seu-
raavasti: 

”…Koulutuksen tulee avata monipuolisia mahdollisuuksia nähdä ja tarkastella 
eri ilmiöitä. Näköalan laajentaminen merkitsee sitä, että oppija kykenee näke-
mään ja ottamaan huomioon kaikki ne aspektit, jotka ovat välttämättömiä tilan-
teen tehokkaalle käsittelylle. Oppimisen laatu on siis sidoksissa oppijan kykyyn 
nähdä ja ymmärtää asioita/tilanteita ja ottaa ne huomioon omassa toiminnassaan. 
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Nopeasti muuttuvassa, keskinäisten riippuvuuksien maailmassa yhä tärkeäm-
mäksi nousee myös kollektiivinen tietoisuus: oppijan tietoisuus siitä, miten toiset 
ihmiset näkevät ja tulkitsevat eri ilmiöitä.” 

 
Käsillä oleva tutkimus korostaa oppimista kognitiivisena prosessina: oppiminen 
ymmärretään kokemuksen aikaansaamana kognitiivisena muutosprosessina, joka 
voi olla intentionaalista tai ilman intentiota tapahtuva. Opiskelussa on kysymys 
intentionaalisesta oppimisesta, siis tarkoituksellisesta ja tavoitteellisesta oppimis-
toiminnasta, jonka avulla yksilö pyrkii tiedon, taidon ja ymmärryksen lisäämi-
seen. 

Saksalainen filosofi Franz Brentano esitteli intentionaalisuuden käsitteen 
vuonna 1874 kirjassaan Psychologie vom Empirischen Standpunkt kuvatessaan 
fyysisten ilmiöiden psykologista olemusta, toiminnan tarkoituksellisuutta (Col-
man 2001, 371).  

Ferrarin ja Elikin (2003, 26) mukaan intentionaalisuudella arkikäsitteenä tar-
koitetaan, että jokin on tehty ”tarkoituksella”. Ferrari ja Elik viittaavat filosofi-
sessa määritelmässä Dennettiin (1996) ja Searleen (1998) ja toteavat, että mikä 
tahansa mentaalinen teko – ilmeneepä se sitten ymmärryksenä tai käyttäytymise-
nä – on oltava jostakin lähtöisin (about something) ollakseen intentionaalinen. 
Näin ollen ajatustemme kohteet (so the object of our thoughts real or not is ai-
med at something in a particular way) ovat suuntautuneet johonkin tietyllä taval-
la (i.e., the intentional object = intentionaaliseen objektiin), esimerkiksi käsitteet 
käsitteiden sisältöihin, emotionaaliset tilat affektisiin kokemuksiin ja intentionaa-
liset toiminnot harkittuun käyttäytymiseen. Dennett (1996) antaa esimerkin he-
vosen havaitsemisesta. Jos henkilö havaitsee hevosen, kysymys on siitä represen-
taatiosta, mikä hänellä on hevosista, vaikka hän olisi ollut väärässä ja olisi todel-
lisuudessa nähnyt seepran. Ollakseen intentionaalista yksilön ajatuksen ja toi-
minnan on siis oltava ”lähtöisin” jostakin, olkoonpa se jokin objekti, käsitys, 
tuntemus tai käyttäytyminen (Ferrari & Elik 2003, 26).  

Tässä tutkimuksessa oppimisen intentionaalisuudella tarkoitetaan yksilön 
suunnitelmallista, tarkoituksellista ja tavoitteellista opiskelua ja oppimista sosi-
aalisessa ympäristössä. Oletuksena on, että tavoitteellinen musiikin erityistaidon 
opiskelu ei poikkea motivaation ja volitionaalisten tekijöiden osalta mistään 
muusta tavoitteellisesta erityistaidon oppimisesta. Itsesäätelyvalmiudet kehitty-
vät ajan myötä pitkäkestoisessa tavoitteellisessa oppimistoiminnassa.  

Tutkimuksen kohderyhmäksi on valittu musiikin ammattilaisiksi opiskelevat 
henkilöt. Musiikin opiskelijat, varsinkin solistisia tehtäviä tavoittelevat henkilöt, 
ovat kovan kilpailun ja monien karsintojen kautta valikoituneet opiskelemaan 
musiikkia (vrt. Hirvonen 2003). Pääaineen opiskelumotivaation voidaan siis olet-
taa olevan vahva. Musiikin suunnitelmallinen opiskelu on useimmilla tutkimus-
joukon henkilöillä alkanut jo ennen oppivelvollisuusikää tai oppivelvollisuusiän 
varhaisina vuosina.  

Tutkimuksen avulla pyritään saamaan uutta tietoa oppimisen konatiiviseen 
alueeseen liittyvistä itsesäätelyvalmiuksista: motivaatiosta ja oppimisstrategiois-
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ta. Motivaatiotutkijat (Zimmerman, Pintrich ja Ruohotie) pitävät keskeisinä me-
nestymisen osatekijöinä yksilön motivationaalisia ja volitionaalisia (tahdonalai-
sia) tekijöitä, kuten tehokkuususkomuksia, tulosodotuksia, metakognitiivisia 
taitoja (metataitoja), sinnikkyyttä ja määrätietoista ponnistelua. Myös Goodyear 
(1997) toi julki ammattipsykologien menestyksestä kertovassa raportissa, että 
psykologien keskuudessa motivaation tahdonalaiset tekijät ja erityisesti sinnik-
kyys ovat älykkyyden ja sosiaalisten taitojen ohella keskeisiä menestyksen ja 
erikoisosaamisen selittäjiä. Goodyearin ammattipsykologien uramenestykseen 
liittyvä pohdinta innoitti tämän tutkimuksen tekijää tutkimaan myös sinnikkyy-
den merkitystä musiikin opiskelussa.  

Hirvonen (2003) on tutkinut lahjakkaiden ja menestyneiden pianonsoiton 
opiskelijoiden (n=5) kehittymistä musiikin ammattilaisiksi. Tutkimushenkilöiden 
soittoharrastus oli alkanut jo ennen kouluikää. Solistisen koulutuksen alkaessa 
tärkeimpänä oppimisen motiivina oli halu soittaa, mutta koulutuksen edetessä 
oppiminen laajeni koskemaan erikoistuvan muusikon identiteetin rakentumista. 
Tutkimushenkilöiden kokemusten mukaan opiskelijan persoonallisia ominai-
suuksia ei otettu riittävästi huomioon yksilöllisiä oppimistavoitteita asetettaessa. 
(Hirvonen 2003, 145.) Opettajan vaikutus oppimistavoitteen asettamiseen on 
keskeinen kaikessa koulutuksessa. Martikainen (2005) kiteyttää asian toteamalla, 
että opettajalla on kasvattajan vastuu. Kososen (2001, 110–111) mukaan opetta-
jan merkitys musiikillisten oppimistavoitteiden asettamisessa korostuu erityisesti 
nuorten opiskelijoiden koulutuksessa. Esitetyt tulokset ovat mielenkiintoisia in-
tentionaalisen oppimisen kannalta. Intentionaalinen opiskelu ei voi toteutua op-
timaalisesti, jos opiskelija ei ota vastuuta oppimisestaan. 

Maijala (2003) on tutkinut soittamisen erityisosaamisen oppimista Suomessa. 
Tutkimuksen kohdejoukkona oli 12 soittourallaan menestynyttä 20–35-vuotiasta 
pianistia, sellistiä ja viulistia, joita haastateltiin. Tutkimuksen mukaan soittami-
sen erityistaidon kehittymiseen tarvitaan sinnikkyyttä, itsepäisyyttä ja kunnian-
himoa. Maijalan tutkimuksessa ulkoisen motivaation merkitys osoittautui keskei-
seksi solistisesti suuntautuneiden tutkimushenkilöiden oppimisponnisteluissa. 
Esiintymiset motivoivat huippusoittajia eniten, sillä yleisölle soitettaessa muu-
sikko saa toteuttaa itseään ja luovuuttaan. Soittajia motivoivat esiintymisen ohel-
la musiikki sinänsä, musiikin tulkitseminen, itsensä kehittäminen muusikkona 
sekä tunnustuksen saaminen muusikkona. (Maijala 2003.) Tutkimustulos tukee 
motivaatiotutkimusten tuottamaa teoreettista käsitystä, jonka mukaan sekä sisäi-
nen että ulkoinen tavoiteorientaatio ovat merkittäviä erityisosaamisen kehittymi-
sessä (vrt. Ahonen 2004, 154–156). 

Kurkela (1993) on analysoinut soitonopiskelua ja opetusta psykologiselta 
kannalta. Hänen mukaansa musiikilla on keskeinen merkitys ihmisen turvalli-
suuden tunteen ja mielenrauhan kannalta. Musiikkiesityksen kokonaisvaltainen 
onnistuminen on muusikon taidon ohella sidoksissa myös kuulijakunnan musiik-
kimakuun ja sen kehittymiseen. Jos esimerkiksi konserttiesitys on toisenlainen 
kuin se esitys, johon on totuttu, uusi tulkinta voi riittää synnyttämään syvän mo-
raalisen närkästyksen. (Kurkela 1993, 466–267.)   
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Huhtanen (2004) on tutkinut pianonsoitonopettajiksi koulutettujen naisten 
(n=13) oppimiskokemuksia. Soitonopettajat kuvasivat ammattiin valikoitumis-
taan opettajaksi joutumisena. Pitkäkestoisessa opiskeluprosessissa opiskelijat 
ovat ensisijaisesti kouluttautuneet esiintyviksi taiteilijoiksi, pianisteiksi. Soiton-
opettajan työn vähäinen kiinnostavuus johtuu lähinnä harrastajien parissa tehtä-
vän opetustyön arvostuksen puutteesta sekä opettajuutta käsittelevien kulttuuris-
ten tarinoiden puuttumisesta. 

Useimmat suomalaiset musiikkialan tutkimukset ovat olleet kvalitatiivisia 
tutkimuksia, joissa tutkimushenkilöiden lukumäärä on jäänyt pieneksi. Ne ovat 
omalta osaltaan valottaneet musiikin opiskelun laadullisia ulottuvuuksia. Niiden 
pohjalta ei kuitenkaan voi tehdä yleistettäviä johtopäätöksiä.  

Anttilan (2004, 1) mukaan viimeisten vuosikymmenien aikana on tehty useita 
kansainvälisiä muusikoiden ja taiteilijoiden kehittymistä käsitteleviä tutkimuksia 
(esim. Bastian 1989; Manturzewska 1990; Sloboda & Howe 1991; Sosniak 1985 
ja 1997). Tiettävästi musiikin oppimisen itsesäätelyvalmiuksia on toistaiseksi 
tutkittu hyvin vähän. Itsesäätelytaidot ovat kuitenkin välttämättömiä ammatilli-
sen osaamisen kehittämisessä. Sen sijaan mikään erityislahjakkuuden alue ei 
tutkimusten (esim. Gagne 1993; Ericsson 1997) mukaan ole välttämätön erityis-
osaamisen kehittymiselle. 

Heinon (1997) tutkimuksessa suomalaisten seitsemäsluokkalaisten (n=175) 
musiikinopiskelumotivaatio jäsentyi Pintrichin integratiivisen motivaatiomallin 
pohjalta neljäksi ulottuvuudeksi: sisäinen motivaatio, minäarvostus, emotionaa-
linen herkkyys ja attribuutiotulkinnat. Seitsemäsluokkalaisilla oppilailla oli tai-
pumus attribuoida onnistumisensa hyvään opetukseen ja helppoihin tehtäviin, 
mutta epäonnistumisensa he kokivat johtuvan omasta itsestään. Oppimisen ilo ja 
haasteellisuus olivat oppilaiden mielestä tärkeämpiä innoittajia kuin hyvät ar-
vosanat. Musiikin opiskelu koettiin yleisesti mielenkiintoiseksi, tärkeäksi ja hyö-
dylliseksi. Maijalan, Heinon ja Hirvosen tutkimustulokset ovat yhteneviä Pint-
richin ja Ruohotien tutkimustulosten kanssa: motivaatio, määrätietoisuus ja sin-
nikkyys ovat keskeisiä piirteitä tavoitteellisessa oppimisessa. 

McPherson ja McCormick (1999) raportoivat Australiassa tehdystä musiikin 
oppimisen itsesäätelyyn liittyvästä tutkimuksesta, joka suoritettiin 190 nuorelle 
pianistille juuri ennen musiikkitutkinnon suorittamista. Pianistien iät vaihtelivat 
9-18 vuoden välillä (keskiarvo 12,71; keskihajonta 2,28). McPhersonin (1993, 
1996 ja 1997) raportin mukaan kognitiiviset strategiat, joita musiikin oppijat 
käyttävät tarkkaillessaan ja kontrolloidessaan oppimistaan, ovat samantyyppisiä 
kuin matematiikan, tieteen ja kielen oppimisessa (Pintrich & De Groot 1990).  

Tutkimusten mukaan oman oppimisen hallintaa koskevan tavoitteen asetta-
minen stimuloi oppijan kognitiivista sitoutumista ja auttaa häntä suoriutumaan 
paremmin. Pelkkä tieto kognitiivisista ja metakognitiivisista strategioista ei pa-
ranna oppijan suorituksia; lisäksi tarvitaan motivaatiota kyseisten strategioiden 
käyttämiseen (Pintrich & De Goot 1990). Sloboda ja Davidson (1996) havaitsi-
vat, että menestyvät muusikot harjoittelevat enemmän asteikkoja, kappaleita ja 
tekniikkaa kuin heidän heikommin menestyneet toverinsa. Lisäksi menestyvät 
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muusikot ”harrastavat” vapaamuotoista harjoittelua ja improvisaatiota. Vapaa-
muotoiset harjoittelutavat tukevat musiikin opiskelijoiden musiikillista kehitty-
mistä, mikäli opiskelijat löytävät harjoittelussaan oikean tasapainon vapauden ja 
”itsekurin” välillä.  

McPhersonin ja McCormickin (1999, 101) mukaan suurista harjoittelumää-
ristä raportoivat musiikin opiskelijat ovat valmiita harjoittelemaan musiikkia 
myös ajatuksissaan. Siten on todennäköistä, että menestyvät musiikin opiskelijat 
eivät ainoastaan harjoittele tehokkaasti, vaan he ovat myös tehokkaita opiskelus-
saan: heillä on vahvat metakognitiiviset valmiudet.  

Itsesäätely on sidoksissa opiskelijan kognitiivisiin kykyihin, tunteisiin ja 
muihin henkilökohtaisiin ja tilannesidonnaisiin tekijöihin. Motivaation ja strate-
gisten valmiuksien avulla voidaan selittää sekä yksilön kykyä rakentaa musiikil-
lista pätevyyttä (tietoja ja taitoja) suunnitelmallisesti että yksilön kykyä arvioida 
ja seurata omaa oppimista ja kehitystä (ks. esim. Willingham 1985; Clausen 
1993; Ruohotie 2002a, 51). 

Musiikin pääaineen (esimerkiksi soitto, laulu tai säveltäminen) oppimisessa 
on kyse erityisosaamisen kehittymisestä. Jotta opiskelu johtaisi ammatilliseen 
huippuosaamiseen, tarvitaan kehittynyttä ammattispesifistä tietoa ja taitoa, meta-
kognitiivisia taitoja sekä kykyä soveltaa ammattispesifistä tietoa ja taitoa (ks. 
Ruohotie 2003, 266). On tarkoituksenmukaista selvittää, millainen on ammatilli-
sessa koulutuksessa ja musiikkiyliopistossa musiikkia opiskelevien henkilöiden 
motivaatioperusta ja millaisia oppimisstrategisia valmiuksia heillä on.  

Oppijana kehittymisen edellytyksenä on, että oppija tulee tietoiseksi omasta 
oppimisestaan. Tehtyjen tutkimusten perusteella tiedetään, että oppiminen on 
tehokasta silloin, kun opiskelu on tavoitteellista, intentionaalista. Musiikin opis-
kelu on pitkäjänteistä toimintaa: siinä korostuvat itsesäätelyyn liittyvät valmiu-
det. 

Käsillä oleva tutkimus liittyy osana professori Pekka Ruohotien johtamaan 
tutkimushankkeeseen ”Itsesäätelyvalmiudet ammatillisissa opinnoissa”. Opiske-
lua koskevia keskeisiä kysymyksiä ovat: Millaiset ovat opiskelijoiden oppimisen 
itsesäätelytaidot? Millainen yhteys itsesäätelytaidoilla on opetuksen tuotoksiin 
tai oppimistuloksiin? Tutkimushanke jakautuu lukuisiin osatutkimuksiin, joiden 
pohjalta pyritään kokoamaan yleistettävää tietoa motivaation, oppimisstrategioi-
den ja oppimistulosten välisistä yhteyksistä ammatillisissa opinnoissa. 

Tutkimushankkeen osatutkimuksissa – kuten tässäkin tutkimuksessa – sovel-
letaan perinteisten menetelmien lisäksi myös epälineaarisia mallintamismene-
telmiä. Monimuuttuja-analyysi on yleensä kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vai-
heessa tarkastellaan ammatillisen oppimisen itsesäätelyyn liittyvien muuttujien 
välisiä riippuvuussuhteita Bayes-mallintamisen avulla (ks. Tirri & Silander 
2001). Tavoitteena on testata ammatillisen oppimisen teoreettisia malleja (esim. 
Pintrich & Ruohotie 2000). Toisessa vaiheessa tarkastellaan edellisen vaiheen 
tuottamia riippuvuussuhdeverkkoja asiantuntijapäättelyn valossa (Kaplan 2000, 
14–16). Tavoitteena on havainnollistaa ammatissa kehittymiseen vaikuttavia 
tekijöitä ja niiden välisiä yhteyksiä. 
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2. NÄKÖKULMIA 
MUSIIKKIKASVATUKSESTA JA 
SEN TOTEUTUMISESTA 
SUOMESSA 

Tutkimuksen kohteena on musiikin opiskelu ammatillisessa koulutuksessa. Kas-
vatustieteen ja erityisesti musiikkikasvatuksen tehtävänä on kehittää myös mu-
siikin ammatillista koulutusta. Tässä pääluvussa luodaan katsaus eräisiin esitet-
tyihin käsityksiin musiikista sekä kahteen viime vuosina esillä olleeseen musiik-
kikasvatusfilosofiaan – esteettiseen ja praksiaalinen lähestymistapaan – musiik-
kikasvatuksessa. Luvun lopussa käsitellään musiikkialan ammatillista koulutusta 
suomalaisessa koulutusjärjestelmässä.  

2.1. Käsityksiä musiikista ja musiikkikasvatuksesta 

Musiikin oppimisympäristöön liittyviä keskeisiä käsitteitä ovat musiikki, mu-
siikkikasvatus, musiikin ammattikasvatus ja oppiminen. Koska kysymyksessä on 
musiikin oppiminen, meidän tulee ensin pohtia musiikin yleistä määrittelyä.  

Stravinski (1968, 34–52) puhuu musiikista ajatustoimintana, ja Slobodan 
(1985, 1-10) mukaan musiikin ymmärtämiseen tarvitaan kognitiivista kykyä. 
Lehtosen (1992, 24, 26) määritelmän mukaan musiikki on psyykkinen prosessi, 
ja musiikki on olemassa ainoastaan siten ja sillä tavalla kuin subjekti sen kokee. 
Kognitiota pidetään siis välttämättömänä yksilön musiikkikokemuksessa. Myös 
Kaipainen (1994, 15) on todennut, että musiikkia ei ole olemassa ilman kognitio-
ta. Hahmopsykologisen tulkinnan mukaan musiikin sävelien keskinäiset suhteet 
ovat yhtä tärkeitä kuin sävelet itse. Me kuulemme esimerkiksi melodian saman-
laisena, soitettiinpa se missä sävellajissa tahansa; melodia muodostaa siis musii-
kin hahmon (Rauste-von Wright et al. 2003, 157). Ilomäen (1995) mukaan sävel-
teos on mentaalinen konseptio: sävelteos on olemassa musiikkina vain, kun joku 
ajattelee sitä musiikkina. Anttilan ja Juvosen (2002, 91) määritelmien mukaan 
musiikki on sisäisen prosessin ulkoinen, aistein havaittava muoto, joka mahdol-
listaa sisäisen ja ulkoisen, taiteilijan ja yleisön dialogisen kohtaamisen. 
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Varton (2003, 40–41) mukaan filosofian suosituin lähestymistapa musiikkiin 
on ollut etsiä yhdenmukaisuuksia (analogioita) musiikin ja kielen välillä. Lähes-
tymistapa on ongelmallinen, sillä kielestä tiedetään liian vähän, ja musiikki näyt-
tää olevan kieltäkin kompleksisempi ilmiö. Lehtosen (2004, 19) kuvauksessa 
musiikki on kokonaisvaltainen, lähes kaiken mahdollistava ”leikin maailma”. 
Musiikin avulla on mahdollista ilmentää enemmän kuin sanoilla (Lehtonen 2004, 
27). Kurkela (1994, 54) puhuu musiikin rakastamisesta. Varto (2003, 58–61) 
vertaa ihmisen musiikillista lähestymistapaa ”mysteerin hyväksymiseen” ja viit-
taa Spinozaan, jonka mukaan rakkaus tarkoittaa ”vieraan vieraaksi hyväksymis-
tä”. Myös Varto pitää musiikin rakastamista osuvana ihmisen ja musiikin suh-
teen vertauksena. Hän päätyy johtopäätökseen, että musiikin varsinainen musiik-
ki – kuten filosofian varsinainen viisaus – jää aina perimmältään selvittämättä. 
”Musiikin varsinainen musiikki ja filosofian varsinainen viisaus on se perimmäi-
nen olemus, joka tekee musiikin ja filosofian ihmisen elämän kannalta merkityk-
selliseksi. Kumpaakaan ei voi pitää välineenä, koska kumpaankin sisältyy aito 
päämäärä, ihmisen projekti” (Varto 2003, 58–61).  

Vaikka musiikkia on vaikea – kenties mahdoton – määritellä muuten kuin 
kehämäisesti, määrittely on tarpeellinen, jotta musiikin oppimista voidaan tutkia 
yhteisestä käsitteellisestä lähtökohdasta. Musiikki voidaan määritellä yksilön 
antaman merkityksen avulla seuraavasti: Musiikkia on se, minkä yksilö kokee 
musiikiksi siinä sisäisessä ja kulttuurisessa ympäristössä, jossa hän elää ja toi-
mii. Kehämäisyydestään huolimatta määritelmä on toimiva; musiikin oppiminen 
perustuu taidon ja tiedon intentionaaliseen rakentamiseen. Intentionaalisessa op-
pimisessa oppimisen kohteen määrittelee oppija itse.  

Musiikkikasvatuksessa on viimeisten vuosikymmenien aikana käyty keskus-
telua esteettisestä ja praksiaalisesta musiikkikasvatusfilosofiasta (Alperson 1991; 
Elliott 1997a; Jorgensen 1991; Westerlund 1997 ja 2003). Esteettinen paradigma 
on ollut vallitsevana musiikkikasvatusfilosofiassa 1960-luvulta 1990-luvulle (ks. 
Reimer 1991; Alperson 1991) ja myös suomalaiset musiikin opetussuunnitelmat 
nojaavat esteettiseen paradigmaan. Musiikin opetus on mielletty esteettiseen 
kasvatukseen kuuluvaksi, ja musiikkia on pidetty esteettisten kokemusten lähtee-
nä (LOPS 1994, 100–102; POPS 1996, 100). Opetuksen esteettisessä lähestymis-
tavassa tunteilla on keskeinen asema (ks. Anttila 2004; Linnankivi, Tenkku & 
Urho 1988, 17–23 ja 31–33; Patchen 1996; POPS 1996, 101).  

Anttilan (2004) mukaan musiikin opetus- ja oppimisprosesseissa ovat keskei-
siä psyykkiset, psykomotoriset ja sosiaaliset taidot. Yksilön tietämyksen voidaan 
katsoa jakautuvan kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat tiedot (kognitio), affektit ja 
taidot. Vaikka tietämyksen ulottuvuuksia voidaan teoreettisesti tarkastella erik-
seen, ne ovat käytännössä aina erottamattomasti toisiinsa liittyneinä. (Anttila 
2004, 35.) 

Kurkela (1995 ja 1997) korostaa musiikin opiskelussa oppijan henkilökoh-
taista musiikkisuhdetta: musiikki tulisi nähdä ennen kaikkea kokemusaineena. 
Neuhausin (1986, 201–202) mukaan jokaisen soitonopettajan pitäisi olla musii-
kinopettaja, koska soittaminen on osa laajempaa kokonaisuutta, musiikkia. Antti-
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la (2004, 10) jatkaa Neuhausin ajatusta toteamalla, että jokaisen soiton- ja musii-
kinopettajan pitäisi olla koko musiikillisen elämisen ohjaaja, koska musiikilli-
seen elämiseen kuuluu eri ihmisillä erilaisia arvoja, tavoitteita, käsityksiä ja toi-
mintoja. 

2.1.1. Esteettinen lähestymistapa musiikkikasvatuksessa 

Esteettisessä lähestymistavassa musiikki itse ja musiikin sisäiset muodot ovat 
keskeisiä tutkimuskohteita. Musiikki tuottaa taidekokemuksen; se saa aikaan 
tunteen ja ilmentää tunnetta. Reimerin (1989, 93) mukaan kaikessa taideopetuk-
sen ja -oppimisen interaktiossa tulee hakea esteettistä merkitystä. Silloin musii-
kin oppimisen tarkasteluun sovelletaan estetiikan käsitteistöä, joka on kehittynyt 
länsimaissa 18. ja 19. vuosisadalla. Tutkijoiden mukaan estetiikkaa voidaan 
ymmärtää esteettisten objektien synnyttämiä havaintoja, kokemuksia ja merki-
tyksiä tutkimalla (Elliott 1995, 21–28; Regelski 1996b; Westerlund 1997).  

Alperson (1991) jäsentää esteettisen musiikkikasvatusfilosofian formalisti-
seen ja kognitivistis-formalistiseen suuntaukseen. Kognitivistis-formalistisen 
musiikkikasvatusfilosofian näkyvimpänä edustajana pidetään Reimeria, jonka 
filosofian keskeisinä lähtökohtina ovat Meyerin absoluuttinen ekspressionismi ja 
Langerin taideteoria (Langer 1953, 28). Niissä musiikki ilmenee ekspressiivisinä 
muotoina, jotka ovat ”sidoksissa” tunteeseen, toisin sanoen musiikin ekspressii-
viset muodot ovat sisäisten emotionaalisten tilojen eräänlaisia symbolisia vasti-
neita (Reimer 1989, 33–53). Musiikinopetuksessa esteettinen lähestymistapa 
nähdään musiikkikeskeisenä. 

Reimer (1989, 14–16) on jakanut musiikin esteettisen lähestymistavan Meye-
rin tekemän luokituksen pohjalta 1) absoluuttis-formalistiseen, 2) referentialisti-
seen ja 3) absoluuttis-ekspressionistiseen näkökulmaan sen perusteella, miten 
niissä määritellään musiikin esteettinen merkitys.  

 
1. Absoluuttisessa formalismissa tutkimus kohdentuu taideteoksen sisäl-

töön ja musiikin muotojen merkitykseen. 
2. Referentialismissa musiikin ulkoinen maailma on esteettisen merkityk-

sen lähde.   
3. Absoluuttis-ekspressionistiset lähestymistavat yhdistävät esteettisen 

merkityksen musiikkiin itseensä, mutta pitävät samalla mahdollisena, 
että taiteelliskulturaaliset vaikutteet voivat olla osallisena teoksen tuot-
tamassa kokemuksessa. Musiikin merkitys ja arvot määritellään sa-
manaikaisesti sekä musiikin sisäiseen että musiikin ulkoiseen maail-
maan kuuluviksi. Ulkoisen maailman merkitykset välittyvät musiikki-
teoksen sisäisen muodon kautta, jolloin teoksen esteettiset sisällöt ai-
kaansaavat esteettisen kokemuksen. (Reimer 1989, 26–28; Hyvönen 
1995, 70–76.)  
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Hyvönen (1995, 70–72) on kuvannut Meyerin tekemän luokittelun mukaisia mu-
siikin lähestymistapoja ulottuvuuksilla absolutistinen–referentialistinen ja for-
malistinen–ekspressionistinen. Hyvösen mukaan absolutistit löytävät musiikin 
merkityksen pelkästään itse teoksesta. Referentialistit löytävät musiikin merki-
tyksen teoksesta sinänsä; kuitenkin he hyväksyvät sen, että musiikki voi viitata 
(musiikin) ulkopuoliseen maailmaan. Formalistiset absolutistit korostavat musii-
kin rakenteiden ja elementtien merkityksen älyllistä ulottuvuutta. 

Ekspressionistisen absolutismin mukaan musiikin sisäiset suhteet voivat 
myös herättää tunteita. Ekspressiiviset referentialistit tulkitsevat, että emotionaa-
linen kokemus riippuu musiikin ulkopuolisista merkityksistä. Hyvönen mainitsee 
Meyerin jäsentelyn lisäksi vielä formalistiset referentialistit. He olettavat musii-
kin rakenteiden ja elementtien viittaavan musiikin ulkopuolisiin ulottuvuuksiin 
(taulukko 1).  

Taulukko 1. Musiikin esteettiset lähestymistavat Meyerin luokituksen pohjalta (Rei-
mer 1989, 14–16 ja Hyvönen 1995) 

 absolutistinen  
Musiikin merkitys löytyy musiikista. 

referentialistinen 
Musiikin merkitys löytyy 
musiikista ja/tai musiikin 
ulkopuolelta. 

forma-
listinen 
 

• Musiikin (rakenteiden ja elementtien) 
merkitys on älyllinen. 

• Musiikki (sen sisällöt ja muodot) on si-
nänsä merkittävää. 

• Musiikki (raken-
teet ja elementit) 
viittaa itsensä 
ulkopuolelle. 
(Hyvönen 1995) 

ekspres- 
sionisti- 
nen 

• Musiikki voi herättää tunteita. 
• Esteettisen merkitys on itse musiikissa, 

mutta artistis/kulturaaliset vaikutteet 
voivat olla osallisena teoksen tuotta-
massa esteettis-kognitiivisessa (tai es-
teettis-fenomenologisessa) kokemuk-
sessa. 

• Musiikin merkitys ja arvot ovat sekä 
musiikin sisäisiä että musiikin ulkoisia. 

• Musiikin ulkoiset viittaukset ilmenevät 
kyseessä olevan teoksen (esteettisen 
objektin) sisäisen muodon kautta. Tä-
män muodon esteettiset sisällöt toimi-
vat kokemuksen lähtökohtina. (Reimer 
1989, 26–28; Hyvönen 1995, 70–76.)  

• Emotionaalinen 
kokemus liittyy 
musiikin ulko-
puolisten merki-
tysten ymmär-
tämiseen. (Hy-
vönen 1995, 70–
72) 

 
Sekä formalistisissa että kognitivistisformalistisissa lähestymistavoissa teoseste-
tiikalla on keskeinen merkitys. Teosestetiikka pohjautuu ns. langerilaiseen (ks. 
Langer 1953) ajatteluun, jonka mukaan esteettinen kasvatus on tunteen kasvatus-
ta myös musiikkikasvatuksessa (Alperson 1991, 220–227). 
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Esteettiseen paradigmaan kohdistuva kriittinen keskustelu käynnistyi 1990-
luvun alussa. Kyseistä paradigmaa on kritisoitu erityisesti musiikkisosiologian, 
etnomusikologian ja kriittisen yhteiskuntatutkimuksen näkökulmista (Small 
1977; Regelski 1996b ja 1998). Perinteistä estetiikkaa on kritisoitu myös prag-
matistisen estetiikan suunnasta (ks. Schusterman 1997).  Vaihtoehdoksi esteetti-
selle lähestymistavalle on esitetty praksiaalista musiikkikasvatusfilosofiaa, jota 
on luonnehdittu käytännölliseksi ja toimijakeskeiseksi lähestymistavaksi. Praksi-
aalisen musiikkikasvatusfilosofian on ajateltu sopivan moniarvoisen yhteiskun-
nan musiikkikasvatuksen perustaksi (Jorgensen 1991; Alperson 1991; Wester-
lund 1997; Elliott 1997a). 

Elliott (1995, 29–38) on syyttänyt esteettistä paradigmaa epäjohdonmukai-
suudesta ja rajoittuneisuudesta. Hänen mukaansa esteettinen lähestymistapa mu-
siikkikasvatuksessa ei ota tarpeeksi huomioon toimintaa (Elliott 1988, 1991a, 
1991b, 1993, 1994, 1997a ja 1997b). Elliott määrittelee musiikin oppimisen mu-
siikilliseksi toiminnaksi, jossa yhdistyvät opiskelijoiden artistinen tekeminen ja 
osaaminen (Elliott 1995, 90–91).   

Regelski (1981, 1992 ja 1996a) kritisoi esteettistä musiikkikasvatusfilosofiaa 
kontekstin laiminlyönnistä opetuksessa. Kyseinen filosofia lieneekin ristiriidassa 
sellaisten oppimiskäsitysten kanssa, joiden mukaan oppiminen ymmärretään 
kulttuurisidonnaiseksi. Oppimisen sosiokognitiivisen ja sosiokulturaalisen lähes-
tymistavan mukaan on rajoittunutta korostaa pelkästään sisäistä kokemusta mu-
siikkikasvatuksen tavoitteena.  

Regelski kritisoi myös oppiaine- tai käsitekeskeistä oppimista, joka unohtaa 
musiikille keskeisen pragmaattisuuden. Hän asettaa musiikkikasvatuksen tavoit-
teeksi opettaa sellaisia valmiuksia, joista on hyötyä musiikillisesti aktiivisessa 
elämässä (ks. Regelski 1996a). Regelskin määritelmässä musiikin merkitys on 
musiikin toiminnallisessa arvossa (vrt. Dewey) eli siinä, miten hyvin toiminta on 
kytkeytynyt yksilön henkilökohtaiseen elämään. Regelski korostaa musiikin op-
pimisen yksilöllistä merkitystä: oppijan tulee hyötyä oppimastaan henkilökohtai-
sesti merkityksellisellä tavalla (Regelski 1992, 115–116). 

Tavoitteellisessa opiskelussa oppimiskokemus syntyy intentionaalisesti toi-
mivan yksilön ja häntä ympäröivän maailman välisessä interaktiossa. Tähän in-
teraktioon ankkuroituu oppimisen itsesäätely. Opetus tähtää intentionaaliseen 
oppimiseen, tarkoitukselliseen ja tavoitteelliseen merkitysten muodostamiseen ja 
elämysten syntymiseen. Intentionaalinen oppiminen on seurausta mielekkäästä 
tavoitteellisesta toiminnasta.  

Reimer (1989, 78–93, 1996) vastustaa muodollista verbaalista käsitteellistä-
mistä musiikin opetuksen lähtökohtana. Hänen mielestään musiikillisen merki-
tyksen oppimisessa myös esteettisen käsittäminen rakentuu tai rakennetaan in-
tentionaalisesti. Musiikin käsitteet poikkeavat verbaalisista käsitteistä.  
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2.1.2. Praksiaalinen lähestymistapa musiikkikasvatuksessa 

Alperson (1991) käynnisti praksiaalisen musiikkikasvatusfilosofisen keskustelun 
julkaisemalla artikkelin What Should One Expect From a Philosophy of Music 
Education? (Elliott 1997b; Spychiger 1997). Keskustelu sai lisäpontta David J. 
Elliottin Music Matters -teoksen julkaisun ja MayDay -ryhmän perustamisen 
myötä (Gates 1997). 

Musiikkikasvatuksen praksiaalista lähestymistapaa voidaan luonnehtia käy-
tännönläheiseksi ongelmakeskeiseksi oppimaan saattamiseksi opetuksen keinoin 
(Elliott 1995, 72–75; Schön 1983, 18–19, 268 ja 1988, 175–216). Dewey on ku-
vannut käytännön ongelmanratkaisuprosessia tekemällä oppimiseksi (Field 
1996).  

Regelskin (1996b, 66) mielestä praksiaalisen musiikkikasvatuksen tehtävänä 
on tavoitella musiikin alkuperää. Musiikin arvo ja merkitys on musiikillisen toi-
minnan mahdollisuudessa "tehdä elämästä erityistä". Tämä toteutuu antamalla 
oppilaiden toimia musiikillisten arkikäytäntöjen parissa. Regelskin mukaan sa-
nan "amatööri" etymologinen merkitys sisältää viittauksen rakastajaan. Musiikin 
amatööri on henkilö, joka nauttii musiikin harrastamisesta ja saa sisältöä elä-
määnsä identifioitumalla musiikin tekijäksi, oman elämänsä muusikoksi. Myös 
Varton (2003) käsitys musiikista elämänprojektina tuo esille musiikin erityis-
merkityksen ihmisen elämässä.  

Alpersonin (1991, 234) määritelmässä praksiaalinen musiikkikasvatusfiloso-
fia perustuu olettamukseen, jonka mukaan musiikki voidaan käsittää erilaisissa 
kulttuurisissa toiminnoissa ilmenevien merkitysten ja arvojen välityksellä. Prak-
siaalisen musiikkifilosofian päämääränä on ymmärtää musiikin merkitys ihmisel-
le. Merkitys voi koskea musiikin tuottamista, opiskelua ja tutkimusta ja näihin 
liittyvää nautintoa, esteettistä kokemusta, tai se voi ulottua esteettisen kokemuk-
sen ulkopuolelle, musiikin välineelliseen arvoon. Musiikin merkitys ihmiselle 
voi olla käytännöllinen tai esteettinen tilanteesta ja ympäristöstä riippuen. Elliot-
tin (1995, 14) mukaan käsite praksiaalinen (praxial) on peräisin kreikankielisestä 
sanasta prasso, jolla tarkoitetaan toimintaa tietyssä situaatiossa. Aristoteles on 
nimittänyt tällaista toimintaa praksikseksi (praxis).  Praksiaalinen toiminta on 
tarkoituksellista, kontekstuaalista ja kriittisesti reflektoivaa (Elliott 1997a).  

Sarrazin (1996) mukaan Elliott soveltaa etnomusikologian periaatteita mu-
siikkikasvatusfilosofiassaan. Musiikkia opitaan ja opetetaan tietyssä kulttuurissa 
vallitsevien inhimillisten musiikillisten käytäntöjen parissa (Alperson 1991; El-
liott 1995, 42–43 ja 1997b). Schönin (1983, 60) termi practice tarkoittaa yhtäältä 
ammatin harjoittamista ja toisaalta harjoittelua taidon hankkimiseksi. Musiikin 
ammattikoulutuksen kannalta ”praksiisi” voi tarkoittaa sekä harjaantumista muu-
sikon ammattiin että harjaantumista valmiuteen kohdata muusikon työssä eteen 
tulevia käytännön ongelmia. Schönin (1988, 32–33) mukaan ammattimaiset 
praktikot ja praktiikat syntyvät käytännön tarpeista. ”Käytäntö” puolestaan koos-
tuu toiminnoista, joiden hallitseminen edellyttää tietynlaista tai erityistä tietoa. 
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Elliottin ja Schönin näkemykset oppimiskäytännöistä ja niihin harjaantumi-
sesta ovat toistensa kaltaisia. Musiikin oppiminen on musiikillisiin toimintata-
poihin harjaantumista refleksiivisessä käytännössä. Musiikkikasvatuksen tehtävä 
on luoda tämä käytäntö (Elliott 1995, 62 ja 264; Schön 1983 ja 1988, 26–31). 
Musiikin ammattikasvatuksen tehtävä on kehittää ammatin harjoittamisessa tar-
vittavia valmiuksia koulutuksen aikana. Työelämän eri musiikin ammateissa 
(esim. säveltäjä, solisti, kapellimestari, soitinrakentaja, virittäjä, musiikkitekno-
logi, jne.) praktiikat eroavat suuresti toisistaan, mikä aiheuttaa musiikkialan kou-
lutukseen myös eriyttämisen tarvetta.  

Praksiaalinen musiikkikasvatusfilosofia on sisällöllisesti läheinen Brownin, 
Collinsin ja Duguidin (1989) kuvaaman sosiokulttuurisen oppimiskäsityksen 
kanssa; siinä oppiminen on kulttuurisiin käytäntöihin mukautumista, enkulturaa-
tiota. Sosiokulttuurinen näkökulma perustuu Vygotskyn oppimisteoriaan (Baro-
ne, Maddux & Snyder 1997, 71–78). Se muistuttaa Deweyn näkemystä oppimi-
sesta (vrt. Dewey MW 1899–1924, 18–22). Sosiokulttuurisen näkökulman voi-
daan katsoa liittyvän myös sosiokognitiiviseen oppimisnäkemykseen. Sen mu-
kaan yksilöllinen tiedonmuodostusprosessi (oppiminen) tapahtuu sosiaalisessa 
ympäristössä, musiikin opiskelijoiden osalta musiikillisessa yhteisössä (Salovaa-
ra 1997a ja 1997b). 

Myös praksiaalinen näkökulma on saanut osakseen kritiikkiä. Erityisesti El-
liottin näkemykset esteettisestä lähestymistavasta ovat esteettisen musiikkikasva-
tuksen edustajien mielestä epätarkkoja ja yleistäviä (Swanwick 1996; Reimer 
1996; Walker 1996; Stubley 1996). 

Westerlundin (1997, 28 ja 2003) mielestä praksiaalinen musiikkikasvatusfilo-
sofia ei muodosta yhtenäistä filosofista ajattelumallia, vaikka sen piiriin lukeutu-
vien filosofien peruslähtökohdat ovat yhteneviä. Kritiikistä huolimatta Elliottin 
musiikkikasvatusfilosofiaa on pidetty uuden musiikkikasvatusfilosofisen keskus-
telun käynnistäjänä (Stubley 1996). Siinä tavoitellaan konstruktiivista lähesty-
mistapaa ja korostetaan teorian ja käytännön yhdistämistä; musiikin opetuksessa 
tulee reflektoida entistä syvällisemmin musiikkikasvatuksen ammatillisia haas-
teita (Elliott 1997a, 33).  

Musiikkikasvatuksen tutkijat – kuten Regelski, Elliott ja Bowman – ovat sel-
ventäneet käsitepareja ”musiikki praksiksena” ja ”musiikkikasvatus praksiksena” 
(Goble 2003, 24–25). Musiikin praksiaalinen filosofia pyrkii kuvaamaan, mitä 
musiikki merkitsee ihmisille todellisessa käytännön tilanteessa. Se tutkii erityi-
sesti musiikin funktionaalista luonnetta: musiikin tekemistä, musiikin opettamis-
ta ja musiikista nauttimista. (Alperson 1991, 234; Regelski 1998b.)  Elliottin 
mukaan onnistuneessa musisoinnissa toteutuu se, mitä psykologi Mihalyi Csiks-
zentmihailyi kutsui ”flow”-kokemukseksi. Onnistunut musisointi antaa virikkeitä 
henkilökohtaiseen kehittymiseen, itsetuntemukseen, itsearvostukseen ja itsetie-
toisuuteen. (Elliott 1995, 109–119; McCarthy & Goble 2002.) Ahonen (2004, 
159) luonnehtii flow-ilmiötä sisäsyntyisen kiinnostuksen äärimmäiseksi muo-
doksi. Musiikki voi tukea ihmisen kokonaisvaltaista kasvua, mikä tulisi ottaa 
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huomioon varsinkin musiikin yleissivistävässä koulutuksessa ja musiikkikasva-
tuksen opetuksessa.  

Toisaalta voidaan kysyä: Voiko musiikista yksilökeskeisessä praksiaalisessa 
lähestymistavassa tulla pelkkä hyödyn tavoittelun väline, josta kaikki esteettisyys 
on tietoisesti häivytetty? Voiko praksiaalinen lähestymistapa käytännössä tur-
mella esteettisen kasvatuksen ideaalin? Vaihtoehto löytyy Deweyn pedagogiikas-
ta. Westerlundin (2003) mukaan Deweyn filosofiaan pohjautuva pedagoginen ja 
monikulttuurinen oppimiskäsitys on kokonaisvaltaisempi kuin esteettinen tai 
praksiaalinen lähestymistapa.   

Myös Väkevä (2004) on tutkinut Deweyn naturalistisen pragmatismin sovel-
tuvuutta taiteen- ja musiikkikasvatuksen filosofiseksi lähestymistavaksi. Hänen 
mukaansa Deweyn myöhäiskauden filosofiassa esteettisen kokemuksen käsitteel-
lä on tärkeä asema. Deweyn naturalistisessa pragmatismissa on nähtävissä taide-
kasvatuksen kaksi päätehtävää: 1) harjoituttaa esteettisen ilmaisun ja havainnon 
mahdollisuuksia pragmaattisessa tekemällä oppimisessa ja 2) osoittaa taiteissa 
kulminoituvia inhimillisen merkityksen ulottuvuuksia. Väkevän (2004, 7) mu-
kaan Deweyn filosofia voi avata musiikkikasvatuksessa uuden kriittisen horison-
tin, jossa sekä esteettinen että praksiaalinen näkökulma kohtaavat toisensa natu-
ralistisen pragmatismin kokemuksellisessa viitekehyksessä. 

Tässä tutkimuksessa musiikin käsittäminen ymmärretään refleksiivisenä käy-
täntönä.  Muusikon koulutuksessa musiikin oppiminen on luonteeltaan käytän-
nönläheistä, ja musiikin opiskelulla tarkoitetaan usein samaa kuin käsitteellä 
”musiikillinen toiminta”. Keskeistä oppimistoiminnassa on opiskelijoiden ja 
opettajien yhteinen reflektio (Lehtonen 2004, 8). Praksiaalisessa mielessä kaikki 
ammattimuusikon työ on funktionaalista. Työ palvelee käytännön tarpeita. Mu-
siikillinen tietämys opitaan ja ilmaistaan. Muusikon ammattitaito ilmentyy oman 
instrumentin tietämyksenä, käsittämisenä ja osaamisena.  

Intentionaalinen oppiminen toteutuu oppijan käytännön tarpeiden mukaisesti 
kontekstin ja situaation ehdoilla. Praksiaalisessa mielessä musiikin merkitys on 
musiikin soveltuvuudessa käytännön tilanteeseen ja tavoitteisiin. Musiikin arvo 
voi vaihdella musiikillisen tavoitteen mukaan ja musiikki, joka on toimivaa ta-
voitteen saavuttamisen kannalta, on hyvää musiikkia (Regelski 1998c; Bowman 
2002, 69). Hyvä musiikki on siis yksilön tai ryhmän kannalta tarkoituksenmu-
kaista ja käyttöyhteydessään ”toimivaa”. 

 Oppiminen on sidoksissa siihen kontekstiin ja kulttuuriin, jossa oppiminen 
tapahtuu ja jossa tietoa käytetään (Rauste-von Wright et al. 2003, 169). Tässä 
tutkimuksessa primaarina oppimisympäristönä toimii musiikin ammatillista kou-
lutusta tarjoavat oppilaitokset. Oppiminen on koulutuksen ydinprosessi. Musiikin 
opiskelussa ovat mukana aivot, keho ja instrumentti. Keho on olennainen osa 
soittamista, laulamista ja johtamista. Musiikin ilmaisussa pyritään hallitsemaan 
toimintaa (esim. soittoa, laulua ja säveltämistä) – ei niinkään itse musiikkia. 
Toiminta on luonteeltaan kognitiivista ja siinä yhdistyvät käsitteellinen ja kehol-
linen hallinta.  
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Soittamisessa ja laulamisessa on olennaista meneillään oleva ja seuraava het-
ki (sekventiaalisuus) ja näistä hetkistä syntyvä kokonaisuus, sävelletty tai reaa-
liajassa tuotettu (esim. improvisoitu) musiikki. Sekventiaalisuus leimaa myös 
musiikin opiskelun itsesäätelyä. Soitettaessa tai kuviteltaessa soittamista aika ja 
tila muodostavat lähimaailman, jossa itsesäätely tapahtuu. Tiedon konstruoinnin 
kannalta tämä tila on subjektiivinen merkitys- ja havaintotila; oppiminen on si-
doksissa tilanteeseen ja kontekstiin. Musiikin käsittäminen on tietyissä tilanteissa 
kehollisesti painottunutta (esim. soittaminen) ja tietyissä tilanteissa (esim. sävel-
täminen) luonteeltaan abstraktia. Voidaan olettaa, että myös abstrakti (käsitteel-
linen) ajattelu musiikissa on usein lähtökohdaltaan kehollista. Kyseistä näkemys-
tä puoltavat muusikoiden omat kuvaukset: he voivat esimerkiksi nuottikuvaa 
katsoessaan ”kuulla” mielessään kyseisen nuottikuvan soitettuna. Toisinpäin 
ajateltuna muusikko voi melko helposti ”nähdä” myös soittamansa tai kuuleman-
sa sävelen kulttuurille ominaisena visuaalisena nuottikuvana. Lehtonen (2004) 
puhuu musiikillisesta ajattelusta, jossa olemuksen ja ilmiön suhde on vastaava 
kuin ajattelun ja puheen suhde. Musiikillinen ajattelu edellyttää akustista toteu-
tusta yhtä vähän kuin ajattelu edellyttää puhetta (Mansnerus 1992 ja 1993; Leh-
tonen 1997; Tarasti 1983). Musiikillista ajattelua Lehtonen kuvaa seuraavasti: 
minuudessamme on soinut musiikki jo aikaisemmin kuin sanat ja käsitteet ovat 
ottaneet sen haltuunsa. (Lehtonen 2004, 20.) 

Musiikin oppimisessa kehollisuuden (käden/kehon) ja ajattelun yhteys on 
olennaista. Musiikin esittäminen on mahdotonta ilman käden/kehon ja ajattelun 
ykseyttä (vrt. Juntunen 2004, 81; Varto 2003). Muusikon on kognitiivisaffekti-
sesti hahmotettava esittämänsä musiikki ennen soittamista tai laulamista sekä 
esittämisen aikana (Anttila 2004; Fontana 1990; Oatley & Nundy 1996).  

Tietoisuus kehittyy fyysisessä, sosiaalisessa ja kulttuurisessa kontekstissa. In-
tentionaalisuus viittaa kykyyn poimia, järjestää ja tuottaa informaatiota ulkoises-
ta ja sisäisestä maailmasta. Ihmisen tietoisuutta voi verrata narratii-
viin, kertomukseen, jonka tajunta muodostaa yksilöstä itsestään ja suoriutumises-
taan. Dennett (1991, 418) kutsuu tätä tietoisuussysteemiä "narratiivisen gravitaa-
tion keskukseksi". Väkevän (1999) tulkinnan mukaan Dennett ei kuitenkaan tar-
koita, että tietoisuus sijoittuisi fyysisesti mihinkään tiettyyn "keskukseen"; tietoi-
suus on pikemminkin tulosta jatkuvasta rinnakkaisesta ja hajautetusta proses-
soinnista, jossa vaihtoehtoiset narratiivit (drafts) tulkitsevat jatkuvasti maailmas-
ta saatua informaatiota.  

Väkevän (1999) mukaan praksiaalisen musiikkikasvatusfilosofian musiikki-
käsitteistö on systeeminen. Musiikillisessa toiminnassa voidaan erottaa hierark-
kisia tasoja, jotka sulkevat alemmat tasot ylempien sisään niin, että ne muodos-
tavat kokonaisuuden. Lisäksi systeemin sisäiset elementit ovat informatiivisessa 
vuorovaikutuksessa keskenään. Systeeminen järjestelmä korostaa musiikin kon-
tekstuaalisuutta ja muuttuvuutta. Tällöin mitkään musiikin käsitteet eivät ole 
irrallisia, vaan kaikki käsitteet liittyvät toisiinsa. (Elliott 1995, 39–45, 198, 207 ja 
1997b; Leisiö 1985; Mikkonen 2004).  
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Lehtonen (2004) peräänkuuluttaa suvaitsevaisuutta ja tasa-arvoa musiikki-
kasvatukseen. Hänen mielestään musiikkiin liittyvä tiedostamaton (symmetrinen) 
ja tietoinen (asymmetrinen) logiikka aiheuttavat ristiriidan, joka ilmenee musiik-
kikasvatuksessa. Symmetrinen lähestymistapa suhtautuu tasa-arvoisesti ja hy-
väksyvästi musiikin eri ulottuvuuksiin. Musiikin teoria, käytäntö, traditiot ja in-
novaatiot ovat samanarvoisia. Symmetrinen logiikka suvaitsee ja kunnioittaa 
erilaisia musiikkikulttuureita ja antaa tilaa luovuudelle. Länsimainen musiikki-
kasvatus on Lehtosen mukaan kuitenkin aina perustunut asymmetriseen rationa-
lismiin, jossa älyllinen systeemi on korvannut tunteen ja sanat ovat korvanneet 
kokemuksen. Asymmetrinen logiikka eli ”lohkova ajattelutapa” on muodostanut 
vastakohdan symmetriselle musiikkikokemukselle. Lehtosen mukaan se ilmenee 
suvaitsemattomuutena, itsekorostuksena sekä refleksiivisyyden puuttumisena. 
Musiikin opiskelussa olisi tärkeää saavuttaa tasapaino symmetrisen ja asymmet-
risen logiikan – järjen ja tunteen, mielen ja ruumiin sekä tiedon ja kokemuksen – 
välillä. (Lehtonen 2004, 28–34.) Lehtosen näkemys ja Deweyn pedagogiikka 
muistuttavat toisiaan. 

Tutkijat ovat tarkastelleet oppimista myös sen mukaan, tapahtuuko se ns. 
”luonnollisissa” oloissa vai ”kasvatuksellisessa” ympäristössä. Toinen jaottelu-
peruste on se, tapahtuuko oppiminen formaalisessa vai informaalisessa organi-
saatiossa. Oppiminen ymmärretään yksilöllisenä prosessina, joka tuottaa suhteel-
lisen pysyviä muutoksia oppijan valmiuksissa. Oppiminen toteutuu siis aina yk-
silössä, silloinkin, kun kysymys on yhteisössä tapahtuvasta oppimisesta. Näin 
ollen oppiminen ja sen tulokset ovat aina nonformaaleja. (Ruohotie 2004, 89.) 

2.2. Synnynnäinen lahja vai hankittu taito 

Melko yleinen käsitys on, että oppiakseen musiikkia yksilön pitää olla ainakin 
jossakin määrin musikaalinen. Karma (esim. 1973, 1985, 1986 ja 1997) on tutki-
nut musikaalisuuden käsitettä ja musiikkikyvyn mittaamista. Hän (1973, 2-3) 
erottaa musiikilliset kyvyt (musical ability) ja musikaalisuuden (musical aptitu-
de) toisistaan: musikaalisuus on yksilössä oleva kapasiteetti, joka vaikuttaa hä-
nen mahdollisuuksiinsa hankkia musiikillisia kykyjä. Karman (esim. 1985, 4 ja 
1986, 51) mukaan musiikin omaksumisessa on kysymys ns. primaarista musikaa-
lisuudesta, jonka varaan musiikin taidon oppiminen rakentuu. Oppimisessa kes-
keisiä ovat kognitiiviset prosessit. Perimä voi kyllä asettaa rajat yksilön mahdol-
lisuuksille, mutta se ei anna mitään valmiita kykyjä (Karma 1986, 55). Musikaa-
lisuudella tarkoitetaan suhteellisen yhtenäistä psyykkistä kykyä, joka selittää 
musiikillista käyttäytymistä (Karma 1997). Musikaalisuudessa on kyse äänten 
keskinäisten suhteiden tajuamisesta, auditiivisesta strukturointikyvystä, jolle 
erityiset musiikilliset taidot kokemuksen myötä rakentuvat tai rakennetaan. 

Karma on tutkinut erilaisia musikaalisuustestejä ja toteaa, että joissakin tes-
teissä on keskitytty sensoriseen erottelukykyyn, toisissa testeissä tehtävät perus-
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tuvat musiikilliseen materiaaliin. Sensoriseen erottelukykyyn perustuvia testejä 
on kritisoitu niiden atomistisuudesta ja musiikilliseen materiaaliin perustuvia 
testejä on pidetty enemmän saavutus- kuin musikaalisuustesteinä. (Karma 1973, 
2-4.) Kaikkia musikaalisuustestejä voidaan kritisoida myös kulttuurisidonnai-
suudesta (ks. myös Heino 1997). Lehtosen (2004, 79) mukaan erottelukykyyn 
perustuva testistö mittaa kykyä strukturoida akustista materiaalia, mutta se ei 
kerro mitään musiikin alkuperästä, musiikkiin liittyvistä elämyksistä tai muista-
kaan musiikkikokemuksista. Yliopistojen musiikinopettajakoulutuksen pääsy-
koetehtäviä arvioitaessa voidaan todeta, että viimeaikaiset eri yliopistojen pääsy-
koevalinnat muistuttavat toisiaan (Ruismäki & Juvonen 2005; Juvonen & Ruis-
mäki 2005) . 

Myös Gagnen (1993 ja 1995) määritelmässä musikaalisuudella tarkoitetaan 
valmiutta tai kykyä kuulla, hahmottaa ja omaksua musiikkia. Gagnen malli tekee 
eron taipumusten (giftedness) ja erityislahjakkuuden (talent) välillä: musikaali-
suus voidaan ymmärtää taipumuksena, ja erityslahjakkuutta voidaan musikaali-
sen taipumuksen (vrt. perimän merkitys) pohjalta kehittää määrätietoisen ja pit-
käkestoisen harjoittelun avulla. Vallitseva käsitys onkin, että yksilöllä on peri-
mästä riippuvia taipumuksia ja luontumuksia, jotka muovautuvat yksilön ja ym-
päristön välisessä vuorovaikutuksessa. 

Lahjakkuutta määritteleviä teorioita on lukuisia. Laaja-alaisista lahjakkuus-
teorioista mainittakoon Sternbergin ja Davidsonin (1986) teoria. Siinä erotetaan 
17 erilaista lahjakkuuskäsitystä, jotka ovat jaettavissa implisiittisiin ja eksplisiit-
tisiin lahjakkuuskäsityksiin. Rauste-von Wrightin (2003, 30–31) mukaan lahjak-
kuusteoriat ovat ongelmallisia sekä biologiselta että oppimisprosessin kannalta. 
Biologiselta kannalta pulmallista on se, että yleensä yksilön perimän ja geenien 
vaikutukset eivät ilmene hänen ominaisuuksissaan tai toiminnassaan, sillä yksi-
lön kokemukset vaikuttavat siihen, minkä geenien vaikutukset kulloinkin ovat 
aktivoituneita. Oppimisprosessien näkökulmasta ongelma on vielä monimutkai-
sempi, sillä oppiminen on aina sidoksissa siihen kulttuuriin ja niihin tilanteisiin, 
joissa se tapahtuu. 

Viime vuosikymmenien aikana on esiintynyt kaksi toisistaan poikkeavaa tut-
kimussuuntausta, jotka pyrkivät selittämään yksilön poikkeuksellista menesty-
mistä: lahjakkuustutkimus ja eksperttiystutkimus. Edellinen kohdistuu poikkeuk-
sellisen lahjakkaisiin yksilöihin, jälkimmäinen puolestaan monipuolisesti kyvyk-
käisiin yksilöihin. Sekä poikkeuksellisen lahjakkaille että monipuolisesti kyvyk-
käille ihmisille on ominaista kyky innovatiiviseen toimintaan ja yhteiskunnalli-
seen vaikuttamiseen (Heller & Perleth 2004, 82). 

Kumpikin tutkimussuuntaus on saanut osakseen kritiikkiä. Ericsson (esim. 
Ericsson & Charness 1994 ja 1995) on kritisoinut lahjakkuuskäsitystä, jonka 
mukaan menestymiseen yhteiskunnassa tarvitaan erityislahjakkuutta. Gardner 
(1995) on puolustanut perinteistä lahjakkuuden määritelmää ja kritisoinut puo-
lestaan Ericssonin käsitystä lahjakkuudesta (ks. Bock & Ackrill 1993). Ericsso-
nin (1997) pääargumentti on, että (synnynnäisellä) lahjakkuudella tai älykkyy-
dellä ei ole mitään merkitystä poikkeuksellisten saavutusten ennustajana. Erics-
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sonin lahjakkuuskäsityksen mukaan erityisosaaminen syntyy ainoastaan tietoisen 
tavoitteellisen harjoittelun avulla: tavoitteen asettelussa motivaatio ja oman toi-
minnan kontrollointi ovat keskeisiä vaikuttimia, ja erityisen taitavan suorituksen 
tai erityistaidon edellytyksenä on harjoittelun avulla saavutettu kyky tai valmius. 

Uusikylä on lukuisissa julkaisuissaan (esim. 1996, 2000, 2002) problemati-
soinut lahjakkuuden käsitettä ja yleistä lahjakkuuteen suhtautumista koulutukses-
sa, harrastuksissa ja työelämässä. Hänen mielestään ei ole tarkoituksenmukaista 
pohtia sitä, kuinka paljon lahjakkuudessa on perimän osuutta, sillä ympäristö ja 
yksilön oma persoonallisuus sekä motivaatio vaikuttavat siihen, miten mahdolli-
nen synnynnäinen lahjakkuus kehittyy. Näihin yksilöllisiin ominaisuuksiin sisäl-
tyvät motivationaalisten valmiuksien lisäksi myös oppimisstrategiset valmiudet. 

Hellerin ja Perlethin (2004, 82) mielestä lahjakkuuden ja eksperttiyden käsit-
teet ovat sisällöllisesti jossain määrin päällekkäisiä. Kysymys on pikemminkin 
kahden lähestymistavan erilaisista painotuksista kuin vastakkaisista näkökan-
noista. Klauerin (1992) ja Perlethin (1997) mukaan eksperttiys ja lahjakkuus ovat 
erilaisia näkökulmia samaan ilmiöön. 

Eksperttiystutkimuksessa tutkitaan yksilöitä, jotka kehittyvät erityisen taita-
viksi muusikoiksi lahjakkuuden tasosta riippumatta. Lahjakkuustutkimus keskit-
tyy lahjakkaisiin yksilöihin riippumatta siitä, yltävätkö he myöhemmin poikke-
uksellisiin saavutuksiin vai eivät. Hellerin ja Perlethin (2004, 82–83) mukaan 
molemmat tutkimussuunnat voisivat tutkia yksilöitä, jotka samanaikaisesti ovat 
kyvykkäitä ja menestyviä (huippusuoriutujia). Lahjakkuustutkijat yrittävät selvit-
tää, mitä tapahtuu lahjakkaille yksilöille, kun he kehittyvät; eksperttiystutkijat 
puolestaan tutkivat retrospektiivisesti tekijöitä, jotka vaikuttavat menestymiseen 
ja ennustavat menestymistä uran jatkuessa. 

Kummassakin lähestymistavassa on Hellerin ja Perlethin mukaan omat pul-
mansa. Retrospektiivinen eksperttiystutkimus ei tavoita yksilöitä, jotka epäonnis-
tuvat. Vastaavasti lahjakkaiden henkilöiden tulevaisuuteen suuntautuva tutkimus 
ei löydä yksilöitä, jotka todellakin kehittyvät erinomaisiin saavutuksiin (esim. 
Tannenbaum 1992).  

Erityistaidon kehittyminen vaatii aina määrätietoista harjoittelua. Lahjak-
kuus- ja eksperttiystutkijat ovat samaa mieltä siitä, että erityisosaaminen voidaan 
saavuttaa vain, jos yksilö on valmis pitkään, sitoutuneeseen opiskeluun. Pitkä-
kestoinen harjoitteluvaihe (esimerkiksi soittotaidon hankkimisessa) selittää sen, 
miksi useimmat yksilöt tuottavat poikkeuksellisen taitavaa osaamista vain yhdel-
lä erityisalalla.  

Hellerin ja Perlethin (2004) mukaan lahjakkuus tulee ymmärtää opittavissa 
olevana taitona, mutta useimmat lahjakkuusmallit eivät pohdi lahjakkuuden kou-
lutettavuutta lainkaan. Gagnén (1993 ja 1995) lahjakkuusmalli ottaa huomioon 
koulussa tapahtuvan oppimisen, mutta se ei tarkastele koko kehitysprosessia, jota 
tarvitaan erityisosaamisen saavuttamiseksi. Hellerin ja Perlethin (2004) mukaan 
erityistietous (rich domain specific knowledge) on edellytys erityisosaamisen 
kehittymiselle. Tästä lähtökohdasta Perleth ja Ziegler (1997) luonnostelivat ns. 
Münchenin lahjakkuus- ja kykymallin, The Munich Model of Giftedness and 
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Talent, jossa painotetaan pitkäkestoisten harjoitteluprosessien merkitystä erityis-
taidon kehittämisessä. 

Ericssonin ja Charnessin (1994) esittämän kritiikin mukaan älykkyystestit 
mittaavat vain opittua tietoa. Älykkyystesteissä menestymiseen vaaditaan perus-
tietoutta niistä asioista tai ongelmista, jotka sisältyvät testiin. Tietämyksen lisäksi 
kokemukset ovat tärkeitä sekä älykkyyden että lahjakkuuden kehittymiselle.  

Motivaatiotutkijat (Pintrich, Zimmerman ja Ruohotie) korostavat määrätie-
toisen ponnistelun merkitystä oppimisessa. Heidän mielestään yksilö voi kehittyä 
ekspertiksi vain pitkän ja monesti työläänkin harjoittelun tuloksena. Tämä pää-
määrätietoinen toiminta vaatii motivaatiota ja itsesäätelyä sekä virikkeellistä op-
pimisympäristöä (myös Ericsson, Krampe & Tesch-Römer 1993; Gruber, Weber 
& Ziegler 1996). Erinomaista osaamista voidaankin pitää persoonallisten omi-
naisuuksien, yksilön toiminnan ja oppimisympäristön vuorovaikutuksen tuottee-
na.  

Plominin (1994) mukaan geneettiseen perimään perustuvan lahjakkuuden ja 
oppimisympäristön välillä on riippuvuussuhde. Scarr ja McCartney (1983) ja 
Plomin (1994) kuvailevat kyseistä yhteyttä seuraavasti (Heller & Perleth 2004, 
86):   

 
1. Lapsilla ja vanhemmilla on samat geneettiset ja ympäristölliset lähtö-

kohdat. Esimerkiksi lapsi, joka perii vanhemmiltaan musikaalisuuden, 
perii todennäköisesti myös musiikillisesti virikkeellisen ympäristön. 

2. Ympäristö (esimerkiksi opettajat tai muut aikuiset) reagoi lahjakkuu-
teen tarjoamalla tukea ja oppimismahdollisuuksia, joissa lahjakkuutta 
voidaan kehittää.  

3. Lahjakkaat lapset pyrkivät muovaamaan aktiivisesti ympäristöään toi-
veidensa ja tarpeidensa mukaisiksi etsimällä ystäviä, joilla on saman-
laisia mielenkiinnon kohteita (esimerkiksi musikaaliset lapset, joiden 
ystävillä myös on musiikkiharrastuksia). 

 
Näyttää siis siltä, että ihmisen taipumukset ja luontumukset toimivat toiminnan 
motiiveina ja että yksilöt pyrkivät mahdollisuuksiensa mukaan hakeutumaan 
oloihin, joissa kyseisille taipumuksille on ilmaisukeinoja (Rauste-von Wright 
2003, 31). 

On ilmeistä, että kaikki tämänkin tutkimuksen musiikin ammattilaisiksi opis-
kelevat henkilöt ovat musikaalisia. Epäselvää sen sijaan on, missä määrin musii-
kin ammattiopiskelu edellyttää erityislahjakkuutta. Alustavissa opiskelijoiden 
kanssa käydyissä keskusteluissa ilmeni, että tutkimuksen kohteena olevat henki-
löt itse korostavat oppimiskuvauksissaan enemmän työntekoa ja määrätietoista 
ponnistelua kuin musikaalista lahjakkuutta.  

Ruohotie (2005c) on valottanut ammatillista kompetenssia ja sen taustalla 
olevia kykyjä/valmiuksia työsuorituksen selittäjinä. Tutkimustuloksiin perustuen 
hän on laatinut ammatillisen kompetenssin mallin (kuva 1). Ammatillinen kom-
petenssi nähdään siinä yksilön kapasiteettina, todellisena pätevyytenä. Sen ra-



 
 
 
 

31

kennusaineksia ovat ammattispesifinen tietämys ja ammattispesifiset taidot. 
Ammatillisen kompetenssin taustalla ovat ennen kaikkea kyvyt ja aiemman elä-
mänhistorian (muun muassa koulutuksen ja kokemuksen) aikana kumuloitunut 
osaaminen (tiedot ja taidot). 

 
 

Kuva 1. Ammatillisen kompetenssin malli: Ruohotien (2005c) kehittelemä muun-
nelma Kanferin ja Ackermanin (2005) esittämästä mallista 

Kyvyt (esim. musikaalinen lahjakkuus) ja kompetenssit ovat sidoksissa toisiinsa. 
Ruohotie on omaksunut Sternbergin (2005) näkemyksen ja integroinut lahjak-
kuuden ja siihen liittyvät kyvyt kompetensseihin; nämä ovat puolestaan ratkaise-
via erityisosaamisen kehittymisessä. Sternbergin mukaan älykkyystestit mittaa-
vat kehittyviä kompetensseja. Kompetenssien kehittyminen on jatkuva prosessi: 
siinä yksilö omaksuu ja vahvistaa taitojaan yltääkseen yhä parempiin suorituksiin 
yhdellä tai useammalla elämän alueella. Kyvyt, kompetenssit ja osaamisen kehit-



 
 
 
 

32 

tyminen (suoritus) muodostavat kokonaisuuden, jota Ruohotie kutsuu osaamis-
poluksi. 

Ruohotie (2003b) korostaa spesifisten kognitiivisten kompetenssien merki-
tystä ammatillisen huippuosaamisen kehittämisessä:  

”Vahva ammatillinen osaaminen (ekspertiisi) perustuu spesifisiin kognitiivisiin 
kompetensseihin. Ne rakentuvat sellaisista kognitiivisista valmiuksista, joita yk-
silö tarvitsee erityistehtävissä kuten soittaessaan pianoa, pelatessaan shakkia, 
ajaessaan autoa, ratkoessaan matemaattisia ongelmia tai etsiessään vikoja komp-
leksisista järjestelmistä. … Spesifisten kompetenssien kehittyminen edellyttää 
pitkäjänteistä oppimista, laajaa kokemusta, aihealueen syvää ymmärtämystä sekä 
automaattisia toimintarutiineja ja toiminnan metakognitiivista kontrollia ja sääte-
lyä”. 

 

Yksilölliset ominaisuudet – kuten älykkyys ja kyvyt – ovat perimän ja ympäris-
tön vuorovaikutuksen tulosta. Geenit selittävät yksilöllisiä eroja kompetenssien 
ja ekspertiisin kehittymisessä; niiden vaikutusta kykyihin on kuitenkin mahdo-
tonta mitata.  

Affektiset ja konatiiviset valmiudet ovat välttämättömiä yhtäältä ammattitai-
don hyödyntämisen kannalta, toisaalta ammattitaidon jatkuvan ylläpitämisen ja 
uusintamisen kannalta. Ruohotie (2005c) luonnehtii konatiivisten tekijöiden vai-
kutusta osaamispolkuun käsitteellä tahtopolku. Ammatillisen kasvun ja kehitty-
misen kannalta keskeisiä valmiuksia ovat muun muassa suoritusmotivaatio, itse-
luottamus, tehokkuususkomukset, sisäinen tavoiteorientaatio sekä ajattelun ja 
itsesäätelyn taidot (ks. Ruohotie 2002a ja 2005b). Zimmerman ja Kitsantas 
(2005) puhuvat persoonallisen kompetenssin näkymättömästä (hidden) dimensi-
osta, jolla he tarkoittavat juuri yksilön taitoa säädellä omaa oppimistaan ja toi-
mintaansa. Distaaliset tekijät (aiempi elämänhistoria), työhön liittyvät roolivaa-
timukset ja organisationaaliset tavoitteet luovat kontekstuaalisen kehyksen, joka 
osaltaan määrittää valmiuksia sekä kompetenssien ja suorituksen muotoutumista 
ja kehittymistä. 

Työsuoritus on jaettu tekniseen ja kontekstuaaliseen suoritukseen. Tekninen 
suoritus on suhteutettavissa työtavoitteisiin. Kontekstuaalinen suoritus edistää 
sosiaalisen ja organisatorisen verkoston toimivuutta ja psykologista ilmapiiriä ja 
tukee siten tavoitteiden toteuttamista. 

2.3. Musiikkialan ammatillinen koulutus suomalaisessa 
koulutusjärjestelmässä 

Musiikkialan ammatillisen koulutuksen työryhmän (2002, 11) mukaan Suomen 
musiikkioppilaitostoiminnan historia ulottuu 1880-luvulle. Vuonna 1882 perus-
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tettiin Helsingin musiikkiopisto, josta myöhemmin tuli Sibelius-Akatemia (ks. 
laki Sibelius-Akatemian valtionavusta 1966). Ensimmäinen musiikkioppilaitok-
sia koskeva laki, laki musiikkioppilaitosten valtionavusta (147/1968), tuli voi-
maan vuoden 1969 alusta. Lakisääteisen valtionavun piiriin tuli tuolloin yhdek-
sän oppilaitosta. 1970–1980-lukujen vaihteessa valtionosuuden piirissä oli jo yli 
30 oppilaitosta. 1991-luvun alussa Suomessa oli 51 lakisääteisen valtionosuuden 
piiriin kuuluvaa musiikkioppilaitosta ja vuodesta 1993 alkaen niiden määrä nousi 
74:ään.  

Musiikkialan ammatillinen koulutus käynnistyi 1970-luvulla seitsemässä 
konservatoriossa: Kuopiossa, Lahdessa, Tampereella ja Turussa vuonna 1972, 
Jyväskylässä 1973, Helsingissä 1975 ja Oulussa 1978. Pietarsaaren, Oulunkylän 
(nykyinen Pop & Jazz Konservatorio), Joensuun ja Keski-Pohjanmaan konserva-
toriot saivat musiikin ammatillisen koulutuksen järjestämisoikeudet 1980-
luvulla. Pianonvirittäjäkoulutusta järjestetään Arla-instituutissa Espoossa. 1990-
luvun lopussa musiikkialan ammatillinen peruskoulutus käynnistettiin Porissa 
Palmgren-konservatoriossa ja 2000-luvun alussa kolmessa ammatillisessa oppi-
laitoksessa: Länsi-Lapin ammatti-instituutissa Kemissä, Kotkan ammatillisessa 
koulutuskeskuksessa sekä Orimattila-instituutissa. 

Vuonna 1986 valtioneuvosto vahvisti ensimmäistä kertaa ammatillisen kou-
lutuksen kehittämisohjelmassa musiikkialan koulutuksen rakenteen ja aloitus-
paikkamäärät (Valtioneuvoston päätös 1986). Konservatorioiden ammatillinen 
koulutus liitettiin osaksi keskiasteen ammatillisen koulutuksen järjestelmää, kun 
laki (402/1987) valtionosuutta saavista musiikkioppilaitoksista säädettiin. Tämä 
merkitsi ammatillisen koulutuksen rahoitusperiaatteiden soveltamista myös kon-
servatorioiden antamaan koulutukseen. Konservatorioissa järjestettiin 1980-
luvulta alkaen 4–5-vuotista, lähinnä ylioppilaspohjaista ammatillista koulutusta 
musiikkioppilaitosten musiikinopettajan, musiikin alkuopettajan (myöhemmin 
musiikkileikkikoulun opettaja), muusikon, pop- ja jazzmusiikinopettajan, pop- ja 
jazzmuusikon sekä musiikinohjaajan opintolinjoilla. Kolmevuotista, lähinnä pe-
ruskoulupohjaista, ammatillista peruskoulutusta annettiin kanttorin ja viihde-
muusikon (myöhemmin tanssimuusikko) opintolinjoilla. 

Opetusministeriön antaman ammatillisen koulutuksen rakennepäätöksen mu-
kaisesti musiikkialan toisella asteella on vuodesta 1995 alkaen järjestetty kirk-
komuusikon, tanssimuusikon ja pianonvirittäjän tutkintoon johtavaa koulutusta 
sekä opistoasteella musiikinohjaajan, musiikkipedagogin ja muusikon tutkintoi-
hin johtavaa koulutusta. Koululainsäädännön kokonaisuudistuksen myötä vuon-
na 1998 kumottiin tuolloin voimassa ollut musiikkioppilaitossäädöstö. Musiikin 
opetusta säädellään nykyään taiteen perusopetuksesta annetulla lailla ja asetuk-
sella sekä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetulla lailla ja asetuksella. (Mu-
siikin ammatillisen koulutuksen työryhmän muistio 38/2002.) 

Kuten edellä sanotuista ilmenee, musiikin ammatillinen koulutus on kohdan-
nut suuria muutoksia viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana. Tälläkin het-
kellä musiikkioppilaitostoiminta on vilkkaan keskustelun kohteena – nyt sisällöl-
lisen ja opetussuunnitelmallisen kehittämisen tarpeesta johtuen (ks. Anttila 2004; 
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Lehtonen 2004). Koska kontekstin merkitys oppimisessa tiedetään tärkeäksi, 
kuvataan seuraavassa lyhyesti musiikkialan ammatillista koulutusjärjestelmää 
tutkimusajankohtana voimassa olevien lakien, asetusten ja opetussuunnitelmien 
pohjalta. 

2.3.1. Musiikkialan ammatillinen koulutus 

Laki (630/1998) ammatillisesta koulutuksesta määrittelee ammatillisen perus-
koulutuksen ammatilliseen tutkintoon johtavaksi koulutukseksi (3 §). Lisäksi on 
voimassa laki (631/1998) ammatillisesta aikuiskoulutuksesta, jolla tarkoitetaan 
ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia 
ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja sa-
moin kuin niihin valmistavaa koulutusta sekä muuta kuin näyttötutkintoon val-
mistavaa ammatillista lisäkoulutusta. Asetuksessa (812/1998) ammatillisesta 
aikuiskoulutuksesta (1 §) täsmennetään tutkintojen perusteiden sisältö.  

Ammatilliset perustutkinnot ovat syksystä 2001 lukien olleet kestoltaan kol-
mivuotisia. Valtioneuvoston tutkintojen rakenteesta ja yhteisistä opinnoista te-
kemän päätöksen (213/1999) mukaan ammatillinen tutkinto on laajuudeltaan 120 
opintoviikkoa. Perustutkinto sisältää 90 opintoviikkoa ammatillisia opintoja ja 
niitä tukevaa työssä oppimista. Työssä oppimisen laajuus on vähintään 20 opin-
toviikkoa. Tutkinto sisältää lisäksi ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia 
ammattiopintoja täydentäviä yhteisiä opintoja 20 opintoviikkoa ja vapaasti valit-
tavia opintoja 10 opintoviikkoa. Opetussuunnitelman mukaan ammatillisista 
opinnoista voidaan osoittaa vähintään 10 opintoviikkoa valinnaisopintoihin, jot-
ka voivat olla ammatillisia opintoja syventäviä tai laajentavia opintoja, yhteisiä 
opintoja tai lukio-opintoja. Opintoihin sisältyy vähintään 1,5 opintoviikkoa opin-
to-ohjausta. 

Musiikkialan ammatillisen perustutkinnon koulutusohjelmista ja tutkin-
tonimikkeistä on säädetty opetusministeriön asetuksessa (216/2001). Musiik-
kialalla on yksi ammatillinen perustutkinto, joka jakautuu kahdeksi koulutusoh-
jelmaksi: muusikon koulutusohjelmaksi sekä soitinhuollon ja musiikin teknolo-
gian koulutusohjelmaksi. Muusikon koulutusohjelmassa voi erikoistua kirkko-
muusikon, laulajan, säestäjän sekä yhtye-/orkesterimuusikon tutkintoon. Soitin-
huollon ja musiikin teknologian koulutusohjelmassa voi erikoistua musiikkitek-
nologin tai pianonvirittäjän ammattitutkintoon. Tutkinnon voi suorittaa ammatil-
lisessa peruskoulutuksessa tai näyttötutkintona. 
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Taulukko 2. Musiikkialan perustutkinnot (120 opintoviikkoa) koulutusohjelmittain 
esitettynä 

Muusikon koulutusohjelma Soitinhuollon ja musiikin teknologian koulutusohjelma 
kirkkomuusikko musiikkiteknologi 
laulaja pianonvirittäjä 
säestäjä  
yhtye-/orkesterimuusikko  

 
Opetusministeriö on vahvistanut asetuksella (167/2002) opiskelijaksi ottamisen 
perusteet. Opiskelijat valitaan pääsy- tai valintakokeeseen asetuksessa mainittu-
jen valintaperusteiden yhteispistemäärän perusteella. Opiskelijaksi ottaminen 
sellaiseen perustutkintoon, jonka suorittaminen edellyttää erityisiä taiteellisia 
ominaisuuksia – kuten musiikkialan perustutkintoon – tehdään pääsy- ja soveltu-
vuuskokeiden perusteella. (Musiikkialan ammatillisen koulutuksen työryhmän 
muistio 38/2002.) 

2.3.2.  Musiikkialan korkeakoulutus 

Korkeakoulujärjestelmä muodostuu ammattikorkeakouluista (ammattikorkea-
koululaki 351/2003 ja asetus ammattikorkeakouluista 352/2003) ja yliopistoista 
(yliopistolaki 645/1997 ja yliopistoasetus 115/1998). Musiikin korkeakoulu-
tasoista opetusta annetaan sekä ammattikorkeakouluissa että yliopistoissa. 

Musiikin ammattikorkeakoulututkinnot – musiikkipedagogi (AMK) ja muu-
sikko (AMK) – sisältyvät kulttuurialan koulutusohjelmaan. Asetuksessa ammat-
tikorkeakouluista (352/2003) määritellään, että ammattikorkeakoulututkintoon 
johtaviin opintoihin kuuluu perus- ja ammattiopintoja, vapaasti valittavia opinto-
ja, ammattitaitoa edistävää harjoittelua sekä opinnäytetyö (4§). Opintojen mitoi-
tuksen peruste on opintopiste. Ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opinto-
jen laajuus on 180, 210 tai 240 opintopistettä. Erityisestä syystä opetusministeriö 
voi vahvistaa opintojen keston 240 pistettä laajemmaksikin (5§).  

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavat opinnot organisoidaan koulutusoh-
jelmiksi. Vuonna 2002 musiikin koulutusohjelma (tai utbildningsprogrammet för 
musik) löytyi kymmenestä ammattikorkeakoulusta; yhdessä niistä oli myös pop- 
ja jazzmusiikin koulutusohjelma. Käytännössä kaikki musiikin koulutusohjelmat 
on vahvistettu 180 opintoviikon laajuisiksi (4,5 lukuvuotta). Käytössä olevat 
musiikin sekä pop- ja jazzmusiikin koulutusohjelmien tutkintonimikkeet olivat 
vuonna 2002 Musiikkipedagogi (AMK), Pop- ja jazzmusiikkipedagogi (AMK), 
Musikpedagog (YH), Muusikko (AMK), Pop- ja jazzmuusikko (AMK) ja Musi-
ker (YH) (Opetusministeriön musiikkialan ammatillisen koulutuksen työryhmän 
muistio 38:2002, 18). Liitteestä 15 ilmenee, että musiikin ammattikorkeakoulu-
tus on alueellisesti melko kattavaa ja tutkintonimikkeiden osalta hienojakoista. 
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Yliopiston toimintaa ohjaavia säädöksiä ovat perustuslaki, asetus koulutuksen 
ja yliopistoissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta, yliopistola-
ki, laki korkeakoululaitoksen kehittämisestä, tutkintoasetukset, laki ja asetus val-
tion talousarviosta sekä maksuperustelaki (Musiikkialan ammatillisen koulutuk-
sen työryhmän muistio 38/2002). 

Yliopistolaki (645/1997) määrittelee yliopistojen tehtäväksi edistää vapaata 
tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustu-
vaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmis-
kuntaa. Tehtäviään hoitaessaan yliopistojen tulee toimia vuorovaikutuksessa 
muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toimin-
nan yhteiskunnallista vaikuttavuutta (4§). Suomessa on kaksikymmentä yliopis-
toa, joista taideyliopistoja ovat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia, Taidete-
ollinen korkeakoulu ja Teatterikorkeakoulu (yliopistolaki 645/1997, 1§). 

Sibelius-Akatemian tutkinnoista on säädetty asetuksessa (148/1995). Sibeli-
us-Akatemiassa voidaan suorittaa musiikin kandidaatin ja musiikin maisterin 
tutkintoja sekä musiikin lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja. Sibelius-Akatemian 
koulutusohjelmat ovat seuraavat: 

 
1. Sävellyksen ja musiikin teorian koulutusohjelma 
2. Orkesterin- ja kuoronjohdon koulutusohjelma 
3. Esittävän säveltaiteen koulutusohjelma 
4. Musiikkikasvatuksen koulutusohjelma 
5. Kirkkomusiikin koulutusohjelma 
6. Jazzmusiikin koulutusohjelma 
7. Kansanmusiikin koulutusohjelma 
8. Laulumusiikin koulutusohjelma 
9. Taidehallinnon koulutusohjelma 
10. Musiikkiteknologian koulutusohjelma 
 

Sibelius-Akatemian tutkinnoista annetun asetuksen (148/1995) mukaan tutkin-
toihin johtaviin opintoihin voi kuulua pakollisia ja valinnaisia opintoja, kieli- ja 
viestintäopinoja, musiikin alan jatkokoulutuksen opintoja, taiteellinen opin- ja 
taidonnäyte, lisensiaatintutkimus ja väitöskirja sekä harjoittelua. 

Musiikin teoriaa tai musiikkikasvatusta voi opiskella paitsi Sibelius-
Akatemiassa myös Helsingin yliopistossa, Jyväskylän yliopistossa, Oulun yli-
opistossa, Turun yliopistossa ja Åbo akademissa (Asetus humanistisista ja luon-
nontieteellisistä tutkinnoista 221/1994). Lisäksi yliopistojen kasvatustieteiden 
tiedekunnat tarjoavat musiikin opetusta (Asetus kasvatustieteellisen alan tutkin-
noista ja opettajankoulutuksesta 576/1995).  
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3. MOTIVAATIO, METATAIDOT JA 
OPPIMINEN  

3.1. Oppimisen intentionaalisuus 

1970- ja 1980-luvut olivat oppimisen kognitiivisen vallankumouksen vuosi-
kymmeniä (Sinatra & Pintrich 2003, 1). 1990-luvulla alettiin vaatia sosiaalisten 
ja situationaalisten tekijöiden tarkastelua oppimistutkimuksissa (Pintrich, Marx 
& Boyle 1993; Säljö 1999). Sinatran ja Pintrichin (2003, 1) mukaan sekä kogni-
tiivisessa että sosiaalisessa lähestymistavassa vallitsi yleinen käsitys, että oppijan 
piti tulla tietoiseksi olemassa olevan arkikäsityksen ja tieteellisen käsityksen ris-
tiriidasta, jotta käsitteellinen muutos olisi mahdollinen. Myöhemmin huomattiin, 
että käsitteellistä muutosta ei aina esiinny, vaikka oppimisolosuhteet olisi suun-
niteltu edistämään tiedon uudelleenrakentumista. Tämän oletettiin johtuvan 
opiskelijan motivaatioon liittyvistä tekijöistä, tunnetasolla tapahtuvasta vastus-
tuksesta ja omaan oppimiseen liittyvistä uskomuksista. (Sinatra & Pintrich 2003, 
1-2.) 

Intentionaalinen käsitteellinen muutos voi toteutua vain oppijan kontrol-
loimana: sen toteutuminen ei riipu ainoastaan reaktiivisista kognitiivisista teki-
jöistä, kuten konfliktin havaitsemisesta, vaan myös (proaktiivisista) metakogni-
tiivisista, motivaatioon liittyvistä ja affektiivisista prosesseista. Mikäli kyseiset 
tekijät voidaan saada oppijan tietoiseen hallintaan, ne saattavat edesauttaa käsit-
teellisen muutoksen toteutumista. (Sinatra & Pintrich 2003, 2; Ruohotie 2004.) 

Oppimispsykologiassa ja kasvatustieteessä oppijan rooli oman oppimispro-
sessin ohjaajana/säätelijänä on noussut keskeiseksi tutkimuskohteeksi (Boekarts, 
Pintrich & Zeidner 2000; Ruohotie 2002a). Bereiter ja Scardamalia (1989) pai-
nottavat, että opiskelija ei ole ainoastaan aktiivinen merkityksen rakentamisessa, 
vaan hän voi olla oppimistoiminnassaan myös intentionaalinen. Tämä seikka 
lienee jokaisen kasvattajan tiedossa. Pelkkä oppijan aktiivisuus ei johda oppimi-
seen, vaan aktiivisuuden tulee olla oikealla tavalla suuntautunutta. Sinatran ja 
Pintrichin (2003, 2) mukaan intentionaalinen oppija sitoutuu älyllisesti oppimis-
prosessiinsa ja samalla tarkkailee ja pyrkii säätelemään oppimiseen liittyvää toi-
mintaansa. Motiivit, tavoitteet ja emootiot suuntaavat ja ohjaavat oppimista. Op-
pijan tietoisuus, intentiot sekä ympäristöön ja sosiaaliseen kontekstiin liittyvät 
tekijät ovat kompleksisessa vuorovaikutuksessa keskenään. (Pintrich et al. 1993; 
Dole & Sinatra 1998; Linnenbrink & Pintrich 2002; Sinatra & Pintrich 2003.) 
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Sinatra ja Pinrich (2003, 2) toteavat, että käsitteellisen muutoksen tutkijat, 
esimerkiksi kognitiivisen psykologian edustajat, ovat olleet haluttomia tutkimaan 
ns. ”kuumaan kognitioon” liittyviä intentionaalisia ja affektiivisia ulottuvuuksia: 
motivaatiota, metakognitiota, affektia ja reflektiota. Mainittujen tekijöiden tar-
kastelu on kuitenkin välttämätöntä, jotta voisimme ymmärtää käsitteellistä oppi-
mista ja muutosta.  

3.1.1. Intentionaalinen käsitteellinen muutos 

Sinatran ja Pintrichin (2003, 430) mukaan käsitteellisen muutoksen luonteesta ei 
ole olemassa yhtenäistä näkemystä. Teoriat kuvaavat intentionaalisen kognition 
käsitettä mielen tilana tai kognition tasona ja tekevät eron tiedostettujen ja tie-
dostamattomien ajatusten ja tekojen välillä. Edellä esitetty tulkinta antaa mahdol-
lisuuden ajatella intentionaalista kognitiota sisällöltään samantyyppisenä kuin 
metakognitio. Jos metakognitio on tietoista tiedon hallintaa, niin intentionaalinen 
kognitio voisi olla tavoitteellista tiedon hallintaa. Huomattava osa tiedon käsitte-
lystä tapahtuu kuitenkin ilman intentiota (Bargh & Chartland 1999). Esimerkiksi 
musiikillisen tiedon käsittelyssä taustamusiikin kuuntelu autolla ajaessa voi olla 
intentionaalista tai ei-intentionaalista. Itse musiikin kuuntelemiseen ryhtyminen 
edellyttää toimijalta intentiota; onhan radion tai soittimen avaaminen tietoinen ja 
tavoitteellinen teko. Lisäksi oppimiseen tietoisesti käytetyt strategiat voivat tulla 
myös automaattisiksi, kun niitä harjoitetaan ja toistetaan tarpeeksi kauan 
(O’Brien 1995). Ihminen siis oppii sekä tietoisesti että tiedostamatta silloinkin, 
kun toiminta on intentioon perustuvaa. Intentionaalisessa oppimisessa korostuu 
tavoitteellisuus ja itsesäätelytaitojen hallinta.  

Pintrich ja Sinatra esittävät kolme intentionaaliseen käsitteelliseen muutok-
seen liittyvää olettamusta tai luonnehdintaa (Pintrich & Sinatra 2003, 430–431): 

 
1. Intentionaalinen käsitteellinen muutos on tavoitesuuntautunutta toi-

mintaa; sen tavoitteena on muutos käsitteellisessä ymmärtämisessä. 
2. Intentionaalinen käsitteellinen muutos edellyttää metakognitiivista tai 

metakäsitteellistä tietoisuutta ja tietoisuutta muutoksen tarpeesta tai 
ymmärtämisen tavoitteesta. 

3. Intentionaalinen käsitteellinen muutos on eräänlainen yksilön sisäi-
nen ”hanke”, johon liittyy tietoinen kontrolli tai oppimisen itsesäätely 
oppijan pyrkiessä uudenlaiseen ymmärrykseen. 

 
Tavoitteellisen toiminnan katsotaan edellyttävän motivaatiota (Pintrich & Sinatra 
2003, 431). Andre ja Windschitl (2003) pitävät mielenkiintoa positiivisena läh-
tökohtana ja vaikuttimena myös käsitteellisessä muutoksessa. Limón Luquen 
(2003) mukaan oppijan arvouskomukset – uskomukset siitä, mikä hänelle on 
arvokasta ja tavoiteltavaa – ennustavat oppijan sitoutumista intentionaaliseen 
käsitteelliseen muutokseen. Hyndin (2003) mukaan asenteet ja uskomukset vai-
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kuttavat käsitteelliseen muutokseen. Tietoon liittyvät uskomukset onkin nähty 
käsitteellisen muutoksen estäjinä tai mahdollistajina. Pintrichin ja Sinatran 
(2003, 431) mukaan ei kuitenkaan ole varmaa, ovatko kaikki edellä mainitut mo-
tivaatioon liittyvät uskomukset välttämättömiä intentionaalisen käsitteellisen 
muutoksen toteutumiseksi. Heidän mukaansa näyttää todennäköiseltä, että ym-
märryksen muutos tai ymmärtäminen on välttämätön mutta ei riittävä ehto käsit-
teellisen muutoksen toteutumiselle. Sen sijaan ei ole selvää, ovatko oppimiseen 
liittyvä kiinnostus, oppimisen kokeminen tärkeäksi tai oppimiseen liittyvä hyöty 
välttämättömiä yksilön intentionaalisessa käsitteellisessä muutoksessa. Oppimi-
sen tutkimuksessa olisikin tärkeää selvittää motivaatioon, asenteeseen ja tietoon 
liittyvien uskomusten merkitystä käsitteellisessä muutoksessa yleensä ja erityi-
sesti intentionaalisen käsitteellisen muutoksen yhteydessä (Pintrich & Sinatra 
2003, 431). 

Toinen intentionaaliseen käsitteelliseen muutokseen liittyvä ehto koskee me-
takognitiivista tietoisuutta eli ymmärtämiseen liittyvän muutoksen tiedostamista. 
Hennessey (2003) tähdentää reflektion merkitystä tilanteessa, jossa yksilö tiedos-
taa metakognitiivisesti omien uskomustensa ja teorioiden ristiriidan suhteessa 
siihen tietoon tai niihin teorioihin, joita he saavat opettajilta, opiskelijatovereilta 
ja oppimateriaalista. 

Hynd (2003) määrittelee intentionaalisen käsitteellisen muutoksen ”motivoi-
tuneeksi metakognitiiviseksi ponnisteluksi” (motivated metacognitive effort).  
Hatano ja Inagagi (2003) toteavat, että yksilöiden ja myös opiskelevien ryhmien 
tulee tunnistaa ja tulla tietoiseksi tarpeesta muuttaa tai kehittää ymmärrystään. 
Ferrarin ja Elikin (2003) mukaan intentionaalisen käsitteellisen muutoksen ai-
kaansaamiseen oppimisprosessissa tarvitaan ”metatietoisuutta”, erityistä meta-
kognition lajia, joka edellyttää ”yksilön intentioiden tulkintaa ja hallintaa” (in 
light of deeply held beliefs and values”). 

Käsitteellistä muutosta kuvaavien varhaisimpien mallien (Posner, Strike, 
Hewson & Gerzog 1982; Schnotz, Vosniadou & Carretero 1999) mukaan oli 
olennaista, että oppija tuli tyytymättömäksi vallitseviin käsityksiinsä ja samalla 
tietoiseksi tarpeesta uudistaa ja muuttaa ajatteluaan. Uudistamisen ja muutoksen 
mahdollisti metakognitiivinen tai metatajunnallinen tietoisuus. Pintrich ja Sinatra 
(2003, 432) kuitenkin tähdentävät, että metakognitiivinen tietoisuuskaan ei yksin 
riitä käsitteellisen muutoksen syntymiseen. Metakognitiivisen tietoisuuden lisäk-
si tarvitaan tavoitesuuntautunutta ja intentionaalista toimintaa, jotta käsitteellinen 
muutos toteutuisi. On selvää, että käsitteellinen muutos ei aina ole intentionaalis-
ta. Muutos yksilön ymmärryksessä tapahtuu usein ilman tavoitteen asettamista 
(Hatano & Inagaki 2003; Ferrari & Elik 2003; Vosniadou 2003; Pintrich & Si-
natra 2003, 432). Käsittämiskyvyn muutos voidaan määritellä oppimiseksi ja 
intentionaalinen käsitteellinen muutos opiskeluksi. 

Kolmantena intentionaalisen käsitteellisen muutoksen toteutumisen ehtona 
on, että yksilöt ovat ”tavoitesitoutuneita” (”agentic”) eli oppijoita, jotka ottavat 
oppimisensa volitionaaliseen (tahdonalaiseen) hallintaan ja käyttävät tilanteeseen 
soveltuvia itsesäätelystrategioita kehittääkseen ymmärrystään. Pintrichin ja Si-
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natran (2003) mukaan toinen ja kolmas ehto edustavat metakognition erilaisia 
ulottuvuuksia. Toinen ehto on sidoksissa tietoon ja metakognitiiviseen tietoisuu-
teen, ja kolmas ehto sisältää metakognition hallinnan ja oppimisen säätelyn 
(Brown, Bransford, Ferrera & Campione 1983; Pintrich, Wolters & Baxter 2000; 
Pintrich & Sinatra 2003, 433). Samalla käsitteellisen muutoksen toteutumisen 
kolmas ehto laajentaa oppimisen hallinnan ja säätelyprosessin aluetta koskemaan 
kognition lisäksi myös motivaatiota, tunteita, uskomuksia ja käyttäytymistä. Si-
ten intentionaalinen käsitteellisen muutoksen hallinta sopii nykyisiin oppimisen 
itsesäätelyn malleihin (Pintrich 2000; Pintrich & Sinatra 2003, 433; Ruohotie 
2003). Käsitteellinen muutos nähdään liittyvän oppimisen itsesäätelyyn, ja inten-
tionaalinen käsitteellinen muutos on lähellä opiskelun itsesäätelyn käsitettä. 

Pintrich ja Sinatra (2003, 433) korostavat oppimisstrategioiden tutkimisen 
tarvetta: on ensiarvoisen tärkeää tutkia opiskelijoiden oppimista ja heidän oppi-
misen hallinnan strategioita, jotta saataisiin selvitettyä, miten yksilöt käyttävät 
erilaisia strategioita ja miksi kyseiset strategiat johtavat muutokseen käsitteelli-
sessä ymmärtämisessä. 

Yksilöt käyttävät oppimisessaan kognitiivisia ja metakognitiivisia strategioita 
erityisesti silloin, kun oppimistoiminta on tarkoituksellista ja tavoitteellista (Lin-
nenbrink & Pintrich 2003; Vosniadou 2003). Opiskelun ja opetuksen suunnitte-
lun kannalta olisikin hyödyllistä tietää, kuinka kognitiiviset ja metakognitiiviset 
strategiat aiheuttavat käsitteellisen muutoksen. DeLeeuw ja Chi (2003) esittävät, 
että intentionaalinen itseselittämisen strategia kuvastaa opiskelijan pyrkimyksiä 
täydentää ja korjata puutteellista ymmärrystä omilla päätelmillään.  

Tutkijat ovat pohtineet oppijan tietokäsitykseen liittyvien teorioiden ja usko-
musten osuutta käsitteellisessä muutoksessa (Andre & Windschitl 2003; diSessa 
ym 2003; Mason 2003; Southerland & Sinatra 2003). Pintrichin ja Sinatran 
(2003, 434) mukaan monet tutkijat olettavat, että oppijan tietoon ja tietämiseen 
liittyvät henkilökohtaiset uskomukset edesauttavat tai estävät suoraan tai välilli-
sesti intentionaalista käsitteellistä muutosta oppimisessa. Myös Southerlandin ja 
Sinatran (2003) mukaan yksilön motivaatioon liittyvät valmiudet sekä yksilön tai 
ryhmän oppimiseen kohdistuvat (sosiaalipsykologiset) asenteet ja uskomukset 
voivat toimia käsitteellistä muutosta tukevina tai estävinä tekijöinä. 

Oppimiseen kohdistuva mielenkiinto ja oppimistehtävään liittyvä arvostus 
ovat keskeisiä motivaation osa-alueita. Pintrichin ja Sinatran (2003, 434) mukaan 
positiiviset uskomukset kuten mielenkiinto tai oppimisen kohteena olevan asian 
arvostus lisäävät opiskelijan valmiutta kohdentaa tarkkaavaisuuttaan opittavaan 
asiaan ja auttavat häntä kehittämään ymmärrystään, jos hän opiskelee sinnik-
käästi. Tutkijoilla ei ole kuitenkaan selkeää käsitystä siitä, miten motivaation 
osatekijät (uskomukset) toimivat intentionaalisessa käsitteellisessä muutoksessa. 
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3.1.2. Yksilölliset erot käsitteellisessä muutoksessa 

Pintrichin ja Sinatran (2003, 435) mukaan monet oppimisen metakognitiota, it-
sesäätelyä ja motivaatiota kuvaavat mallit perustuvat olettamukseen, että oppi-
misprosessit toteutuvat samalla tavalla eri tilanteissa. He eivät kuitenkaan itse 
hyväksy tätä näkemystä. Heidän mielestään yksilöiden välillä on eroja sen suh-
teen, miten tietoisuus, tavoitteet ja itsesäätely edistävät tai estävät käsitteellisen 
muutoksen toteutumista oppimisessa. 

Yksilöt eroavat toisistaan myös kehittymisen suhteen. Tutkimusten mukaan 
yksilön metakognitiivisen hallinnan ja itsesäätelytaidon kehittyminen tapahtuu 
myöhäislapsuudessa tai aikuisuudessa (Brown ym.1983; Schneider & Pressley 
1997; Pintrich & Sinatra 2003). Vielä akateemisissa opinnoissakin nuoret opis-
kelijat joutuvat usein ”näkemään vaivaa” säädellessään omaa oppimistaan (Pint-
rich & Zusho 2002; Pintrich & Sinatra 2003). Näin ollen intentionaalinen käsit-
teellinen muutos on todennäköisempää taitavilla kuin taitamattomilla oppijoilla. 
Pintrich ja Sinatra (2003, 436) tuovat tässä yhteydessä esille havainnon, jonka 
mukaan oppimisen hallintaan liittyvä orientaatio olisi yleisempää nuorilla kuin 
vanhoilla ihmisillä. On nimittäin mahdollista, että lasten opiskeluun liittyvä op-
pimisen hallintaorientaatio ja siihen pohjautuva käsitteellinen muutos on enem-
män evoluutioon perustuvaa kuin intentionaalista. Sen sijaan vanhempien opis-
kelijoiden käsitteellinen muutos pohjautunee enemmän tietoiseen tavoitteen aset-
tamiseen, tavoitteiden tärkeyden punnitsemiseen, laskelmointiin ja päättelyyn, 
mikä tekee käsitteellisestä muutoksesta intentionaalisen. 

Pintrichin ja Sinatran (2003, 436) mukaan oppimisessa on olennaista sekä 
motivaatioon liittyvät tekijät että kognitiivinen ulottuvuus, jotta ymmärtäisimme 
yksilön kehityksellisten tekijöiden vaikutuksen oppimistavan muuttumiseen iän 
lisääntyessä. On mahdollista, että nuoret oppijat ovat orientoituneita oppimisensa 
hallintaan, mutta heillä saattaa olla vaikeuksia käsitteellisessä ymmärtämisessä 
johtuen metakognitiivisten valmiuksien ja itsesäätelystrategioiden kehittymättö-
myydestä. Myös musiikin oppimiseen liittyvän käsitteellisen muutoksen ymmär-
täminen edellyttää, että otamme huomioon intentionaaliseen käsitteelliseen muu-
tokseen liittyvien elementtien – tietoisuuden, tavoitteen asettamisen ja itsesääte-
lyn – merkityksen oppimiselle. 

Linnenbrink ja Pintrich (2003) ovat analysoineet motivaation roolia käsitteel-
lisen muutosprosessin yhteydessä. Laajan tutkimuskirjallisuuden pohjalta he ovat 
valottaneet osaamistavoitteiden yhteyttä intentionaaliseen käsitteelliseen muu-
tokseen ja tätä yhteyttä välittäviä mekanismeja. 

Osaamistavoitteita asettavat opiskelijat ovat vastaanottavaisempia uudelle in-
formaatiolle kuin suoritustavoitteita asettavat opiskelijat. Osaamisorientoituneet 
opiskelijat käyttävät todennäköisemmin myös kognitiivisia ja metakognitiivisia 
strategioita opiskelussaan: itsesäätelystrategioiden käyttö auttaa heitä uudista-
maan käsityksiään ja kehittämään ymmärrystään. Suoritusorientoituneet opiskeli-
jat puolestaan kokevat uuden informaation uhkaavaksi, sillä he joutuvat myön-
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tämään, että heidän tähänastinen ymmärryksensä asiasta on ollut jotenkin puut-
teellista tai virheellistä. 

Osaamisorientoituneiden opiskelijoiden kompetenssi perustuu oppimiseen: 
siksi heidän ei ole vaikea luopua aiemmista näkemyksistään silloin, kun he ko-
kevat uusien ajatusten lisäävän ymmärrystään. Osaamistavoitteet ovat sidoksissa 
metakognitiiviseen tietoisuuteen ja itsesäätelystrategioihin. Vastaavasti suori-
tusorientoituneet opiskelijat hyväksyvät helpommin tavoitteet, jotka tähtäävät 
heidän omaa kompetenssiaan koskevien tulkintojen parantamiseen tai toisten 
suoritusten vähättelyyn. 

Osaamistavoitteet ovat siis yhteydessä intentionaaliseen käsitteelliseen oppi-
miseen. Linnenbrink ja Pintrich (2003) valaisevat yhteyttä seuraavalla kuviolla: 

 
 

Kuva 2. Osaamistavoitteiden yhteys käsitteelliseen oppimiseen (Linnenbrink & 
Pintrich 2003) 

Tehokkuususkomuksilla tarkoitetaan uskoa/luottamusta omaan kykyyn suoriutua 
tietystä tehtävästä. Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että osaamistavoitteet 
ovat positiivisessa yhteydessä tehokkuususkomuksiin (Pintrich & De Groot 

Motivationaaliset prosessit 
• tehokkuususkomukset 
• mielenkiinto/mielekkyys 
• koehermostuneisuus 

Osaamistavoitteet Intentionaalinen 
käsitteellinen muutos 

Toiminnan kontrolliprosessit 
• sitkeys 
• oppimisstrategia, pro-

sessoinnin syvyys ja it-
sesäätely 
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1990; Yu & Pintrich 1996). Opiskelijat, jotka tähtäävät oppimiseen ja ymmärtä-
miseen, luottavat myös kykyynsä suoriutua oppimistehtävästä. 

Tehokkuususkomukset vaikuttavat käsitteelliseen muutokseen myös epäsuo-
rasti toiminnan kontrolliprosessien kautta. Usko itseen ja omiin kykyihin on yh-
teydessä vahvaan sitkeyteen ja opiskeluponnisteluihin, kun taas heikot tehok-
kuususkomukset liittyvät vähäiseen sitkeyteen ja ponnisteluihin – etenkin vai-
keissa tehtävissä. Monissa tutkimuksissa on osoitettu myös tehokkuususkomus-
ten läheinen yhteys kognitiivisten ja metakognitiivisten strategioiden käyttöön 
(mm. Pintrich & Garcia 1991). Tehokkuususkomukset voivat siis olla välittävänä 
linkkinä osaamistavoitteiden ja käsitteellisen muutoksen väliselle riippuvuudelle. 

Opiskelijat, jotka kokevat oppivansa asioita todennäköisesti myös kiinnostu-
vat opiskeltavasta aiheesta (Linnenbrink & Pintrich 2003). Mielenkiinto on yh-
teydessä kompetenssin kehittämiseen tähtääviin osaamistavoitteisiin. Mielen-
kiinnolla on sekä suora että epäsuora yhteys käsitteelliseen muutokseen. Opitta-
vasta aiheesta kiinnostuneilla on usein enemmän kokemusta kyseisestä aihepii-
ristä; tämä kokemus on omiaan edistämään käsitteellistä muutosprosessia. Epä-
suoraa yhteyttä konkretisoi muun muassa se, että mielenkiinto on vahvasti sidok-
sissa tiedon prosessoinnin syvyyteen, mikä osaltaan auttaa käsitteellistä muutos-
ta. 

Joidenkin tutkimusten mukaan osaamistavoitteet ovat negatiivisessa yhtey-
dessä hermostuneisuuteen tai levottomuuteen (mm. Elliott & Dweck 1988). Lin-
nenbrink ja Pintrich (2003) pitävät myös mahdollisena sitä, että negatiivinen 
tunnetila saa opiskelijan pitäytymään aiemmissa käsityksissään; se puolestaan 
rajoittaa ajattelua ja käsitteellistä oppimista. Hermostunut opiskelija ei ole kovin 
avoin uudelle informaatiolle; hän epäilee kykyään ymmärtää asioita, mikä on 
omiaan lisäämään hermostuneisuutta entisestään. Näyttää myös siltä, että opiske-
lijan taipumus keskittyä yksityiskohtiin rasittaa liiaksi työmuistia, eikä hän siksi 
pysty hallitsemaan itsesäätelyprosessejaan. 

3.2. Oppimisprosessin itsesäätely 

Anttilan (2004) mukaan musiikinoppiminen muodostuu suurimmaksi osaksi vas-
taavanlaisista psyykkisistä, psykomotorisista ja sosiaalisista prosesseista kuin 
muukin oppiminen. Tästä syystä myös musiikinopiskelua ja -opettamista on pe-
rusteltua tarkastella yleisten kasvatustieteellisten teorioitten pohjalta – kuitenkin 
musiikinopiskelun erityispiirteisiin sovellettuina. (Anttila 2004, 9.) 

Kognitiivisten prosessien säätely yksilön oppimisessa on ollut intensiivisen 
tutkimuksen kohteena ainakin parin viimeisen vuosikymmenen ajan. Tutkijat – 
kuten Boekarts, Borkowski, Pintrich, Ruohotie, Winne ja Zimmerman – ovat 
kehittäneet malleja siitä, miten yksilö säätelee omaa oppimistaan. Itsesäätelymal-
leja voidaan Puustisen ja Pulkkisen (2001) mukaan verrata neljän kriteerin perus-
teella: millaiseen taustateoriaan malli pohjautuu, millaisia määritelmiä malli si-
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sältää, millaisia osatekijöitä malliin liittyy ja millaista empiiristä tutkimustyötä 
mallin pohjalta on toteutettu. Vertailun perusteella Puustinen ja Pulkkinen totea-
vat, että itsesäätelymallin teoreettinen tausta on keskeinen malleja erottava tekijä. 

Edellä mainittujen tutkijoiden kehittelemistä malleista Zimmermanin, Pint-
richin ja Ruohotien mallit muistuttavat eniten toisiaan, sillä ne pohjautuvat Ban-
duran (1986) kehittelemään sosiokognitiiviseen teoriaan. 

Zeidner et al. (2000) mukaan itsesäätelyn alue on laaja: se pitää sisällään 
paitsi oppimisen itsesäätelyn (SRL) myös terveyden- ja stressinhallinnan sääte-
lyn. Itsesäätelyn käsite voidaan jakaa alemman tason käsitteiksi: strategian käyt-
tö, itsetarkkailu ja arviointi. Tässä tutkimuksessa itsesäätelyn käsite rajataan tar-
koittamaan toimintaa, jossa yksilö tavoitteellisesti säätelee oppimisprosessejaan. 

Itsesäätelyteoriat olettavat, että oppijat ovat tietoisia itsesäätelyprosessien 
mahdollisesta myötävaikutuksesta oppimistuloksiin. Eri teoriasuuntaukset eroa-
vat kuitenkin yksityiskohtien osalta toisistaan. Zimmerman (2001) vertaa keske-
nään erilaisia teoreettisia näkökulmia oppimisen itsesäätelyyn ja luonnehtii kuta-
kin teoriaa sen mukaan, miten ne jäsentävät tai ratkaisevat seuraavat kysymyk-
set: 

1. Mikä motivoi oppijoita itsesäätelyyn? 
2. Minkälaisten prosessien kautta oppijoiden itseymmärrys kehittyy? 
3. Minkälaisia avainprosesseja oppijat soveltavat pyrkiessään oppimistavoit-

teisiin? 
4. Miten sosiaalinen ja fyysinen ympäristö vaikuttaa oppijan itsesäätelyyn? 
5. Miten oppija kehittää itsesäätelytaitojaan?  
 

Vastaukset näihin kysymyksiin on tiivistetty taulukkoon 3.  
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Taulukko 3. Itsesäätelyssä korostuvat prosessit erilaisista teoreettisista näkökulmista 
tarkasteltuna (Ruohotie 2005c; muokattu Zimmermanin artikkelin pohjalta) 

Teoreetti-
nen 
näkökulma 

Motivaatio Itse-
ymmärrys 

Avain- 
prosessit 

Sosiaalinen  
ja fyysinen  
ympäristö 

Itsesäätely- 
kyvyn/-taidon  
kehittyminen 

Operantti 
ehdollis- 
taminen 

Vahvistava  
ärsyke 

Ei kiinnitä  
huomiota 
itsereaktiota 
lukuunotta- 
matta 

Itsetarkkailu,  
itseohjaus 
ja itsearviointi 

Mallioppiminen 
ja 
vahvistaminen 

Käyttäytymisen 
muokkaaminen  
ja 
epäoleellisten 
ärsykkeiden 
häivyttäminen 

Feno- 
meno- 
loginen 
 

Itsensä  
toteuttami-
nen 

Minäkäsityk-
sen rooli 

Itsearvostus  
ja  
minäidentiteetti 

Subjektiiviset 
havainnot 
ympäristöstä 

Minärakenteiden 
kehittäminen 

Informaa- 
tion proses-
sointi 

 

Tunteilla  
ladattu 
informaatio 
(sisäiset  
palkkiot) 

Kognitiivinen
itsetarkkailu 

Informaation 
muokkaaminen  
ja 
varastointi 

Kiinnittää huo-
miota 
vain informaati-
on 
muokkaamisen 
yhteydessä 

Informaation 
muokkaamisessa 
tarvittavien val-
miuksien 
kehittäminen 

Sosio- 
kogni-
tiivinen 

Tehokkuus- 
uskomukset, 
tulos-
odotukset  
ja  
tavoitteet 

Itsehavain-
nointi  
ja 
mieleen 
painaminen 

Itsehavainnointi, 
itsearviot ja  
itsereaktiot 

Mallioppiminen 
ja hallintakoke-
muksiin 
perustuvat näy-
töt 

Kehittyvät sosiaa-
lisen 
oppimisen  
tuloksena 

Volitio- 
naalinen 

Odotukset/ 
arvot 
(tahdonalai-
sen 
toiminnan  
edellytys) 

Toiminnan  
kontrolli 
(ei niinkään 
psyykkisen 
tilan kontrol-
li) 

Kognition,  
motivaation 
ja emootioiden 
kontrollistrategiat 

Ympäristö-
häiriöiden 
kontrolli 

Tahdon- 
alaisten  
strategioiden 
soveltamisessa 
tarvittavien val-
miuksien kehitty-
minen 

Konstruk- 
tivistinen 

Kognitiivisen 
ristiriidan 
ratkaisemi-
nen, 
uteliaisuus 

Metakogni-
tiivinen tark-
kailu 

Skeemojen, 
strategioiden ja 
omakohtaisten 
teorioiden 
konstruointi 

Sosiaalisten 
konfliktien 
ratkaiseminen  
ja 
keksivä oppimi-
nen 

Kehitysvaiheen 
asettamat  
rajoitukset 
itsesäätely- 
prosessien 
soveltamisella 

 
 

Myös Ruohotie (2005c) on kiinnittänyt huomiota muutamiin itsesäätelyä valot-
taviin näkökohtiin eri teorioiden suunnasta. 
 

• Oppiminen on syklinen prosessi, jonka aikana oppijat tarkkailevat 
oppimisstrategioiden tehokkuutta ja reagoivat itsetarkkailun tu-
loksena saatavaan palautteeseen. Kyseinen palaute voi olla näky-
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mätön muutos minää koskevissa tulkinnoissa tai näkyvä, toimin-
nassa ilmenevä muutos kuten oppimisstrategian korvaaminen uu-
della. Fenomenologinen näkökulma painottaa tulkintatason muu-
toksia minäarvostuksessa, minäkäsityksissä ja itsensä toteuttami-
sessa. Operantin ehdollistamisen näkemys kiinnittää puolestaan 
huomiota näkyviin muutoksiin kuten muistitekniikoiden käyttöön, 
toiminnan kontrollointiin ja itsensä palkitsemiseen tai vahvistami-
seen. 

• Itsesäätelyteoriat avaavat näkökulmia siihen, miten ja miksi opis-
kelijat päätyvät tiettyyn itsesäätelyprosessiin, -strategiaan tai -
reaktioon. Operantin ehdollistamisteorian mukaan itsesäätelyssä 
on viime kädessä kysymys ulkoisten palkkio- tai rangaistuskon-
tingenssien kontrollista. Fenomenologisen käsityksen mukaan op-
pijaa motivoi minäarvostus tai minäkäsitys. Näiden ääripäiden vä-
liin mahtuu teorioita, joissa korostetaan onnistumisen kokemuk-
sia, tavoitteen saavuttamista, tehokkuususkomuksia ja käsiteassi-
milaatiota. 

• Eri itsesäätelyteoriat vastaavat eri tavoin kysymykseen, miksi op-
pijat onnistuvat tai epäonnistuvat oppimisen itsesäätelyssä. Esi-
merkiksi konstruktivistinen näkemys korostaa metakognitiivisten 
valmiuksien kehittyneisyyttä, ja kognitiivisissa teorioissa painote-
taan oppijan tulkintaa erilaisten strategioiden hyödyllisyydestä ja 
sen määrittämää halua soveltaa tiettyä strategiaa. Sosiokognitiivi-
nen teoria kiinnittää erityistä huomiota tehokkuususkomusten roo-
liin oppimisessa. 

• Itsesäätelytaitojen kehittäminen vaatii harjoittelua, valppautta ja 
ponnisteluja. Ellei oppija koe kyseisten taitojen omaksumista tar-
peelliseksi, hän ei voi myöskään motivoitua itsesäätelyyn. Eri teo-
riat eroavat sen suhteen, millaisia tuotoksia ne korostavat. Ope-
rantissa ehdollistamisessa korostuvat ulkoiset tuotokset, kun taas 
muissa teorioissa painotetaan sisäisiä tuotoksia kuten menestymi-
sen tai hallinnan kokemuksia. Fenomenologiset teoriat samoin 
kuin konstruktivistinen teoria pitävät tärkeänä opiskelijaidentitee-
tin kehittymistä ja sen merkitystä oppimismotivaation parantami-
selle 

3.2.1. Affektiset, kognitiiviset ja konatiiviset valmiudet 

Oppimisen kannalta keskeiset yksilölliset ominaisuudet voidaan jäsentää kogni-
tiivisen, affektisen ja konatiivisen alueen valmiuksiin (kuva 3). Colmanin (2001, 
140) mukaan kognitiolla tarkoitetaan oppimispsykologiassa mentaalisia toimin-
toja, jotka liittyvät tiedon hankintaan ja prosessointiin. Tieto ja uskomus sisälty-
vät kognitioon. Ruohotie (2002c, 75) tarkoittaa kognitiolla prosesseja, joiden 
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avulla yksilö havaitsee, hankkii ja käsittelee tietoa. Kognitiivisia käsitteitä ovat 
havaitseminen, ymmärtäminen, ajattelu, järkeily ja päättely. Affekti on Colmanin 
(2001, 16) mukaan emootio tai subjektiivisesti ilmaistu tunnetila, kuten iloisuus, 
surullisuus, pelko tai viha. Ruohotie (2002c, 75) määrittelee affektin tunteeksi, 
joka kohdistuu tiettyyn objektiin tai ideaan; affektisia ulottuvuuksia luonnehtivia 
käsitteitä ovat tunne, mieliala ja temperamentti.  

Konaatio tarkoittaa Colmanin (2001, 152) mukaan psykologisia prosesseja, 
jotka liittyvät tarkoitukselliseen toimintaan. Ruohotien (2002c, 75) mukaan ko-
naatio viittaa niihin mentaalisiin prosesseihin, jotka auttavat yksilöä kehitty-
mään. Konaatiossa on kysymys eräänlaisesta sisäisestä epätasapainotilasta vasta-
kohtana sisäiselle tasapainolle eli homeostaasille tai tietoisesta pyrkimyksestä 
toimia ja tavoitella jotakin. Konatiivisia valmiuksia luonnehtivia käsitteitä ovat 
impulssi, halu, tahto ja määrätietoinen pyrkimys (Ruohotie 2002c, 76).   

 
 
 
 
 
 

Affektinen alue 
 

Konatiivinen alue 
 
 

Kognitiivinen alue 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kuva 3. Oppimisen yksilöllisiä eroja kuvaava luokittelu (Snow, Corno & Jackson 
1996, 247) 

Kuvan 3 luokittelu jäsentää affektisen, kognitiivisen ja konatiivisen alueen käsit-
teitä ja niiden välisiä suhteita. Persoonallisuus ja älykkyys sijaitsevat luokittelun 
huipulla. Kyseiset termit ovat laajoja ja niiden määritteleminen yksiselitteisesti 
on vaikeaa. Vuorisen (1992, 20 - 22) mukaan persoonallisuus tarkoittaa yksilön 

Persoonallisuus      Älykkyys 

Asenteet           Mielenkiinnon kohteet                                  Uskomukset 

Arvot                               Uraorientaatiot 
 

Persoonalliset               Strategiat,  
      tyylit                          taktiikat 

Yleiset ja erityiset persoo-
nallisuustekijät 

Orientaatiot itseen                                    Taidot 
       ja muihin 

Luonteen- 
piirteet 

Mielenlaatu 

Temperamentti Tunne Motivaatio Tahto

Saavutus- 
orientaatio 

Toiminnan 
kontrollit (it-
sesäätely) 

Proseduraalinen 
tieto 

Asiatieto 

Konseptuaalinen 
tieto 

Yleiset ja erityiset älykkyyteen 
liittyvät tekijät 
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psyykkisten toimintojen ainutkertaista kokonaisuutta, jota hallitsevana tekijänä 
on yksilön minäkokemus eli kokemus itsestä ja suhde itseen ja jota ylläpitävänä 
tekijänä on yksilön pyrkimys säilyttää identiteettinsä eli säilyä itsenään. Persoo-
nallisuus on suhteellisen pysyvä ja ainutkertainen järjestelmä, jonka perusteella 
yksilö erottuu muista. Persoonallisuus kehittyy vuorovaikutuksessa perimän, 
psyyken, kasvatuksen ja ympäristön kanssa. Kokemuksilla on suuri merkitys 
yksilön persoonallisuuden kehittymisessä. Edellä esitetyssä määritelmässä koros-
tuu myös yksilön autonomia eli pyrkimys säädellä itse omaa toimintaansa. Arki-
puheessa persoonallisuudella tarkoitetaan yleensä niitä tekijöitä, jotka tekevät 
ihmisestä tai asiasta yksilöllisen tai erikoisen. Esimerkiksi omaperäisestä tai ko-
keneesta taiteilijasta voidaan sanoa, että hän on suuri persoonallisuus. Vuorisen 
(1992, 19) mukaan persoonallisuuden arkikielen mukainen määrittely on toimi-
va.  

Monet persoonallisuuden piirteet yhdistetään myös kognitiivisiin tekijöihin. 
Kognitiivisen ja ei-kognitiivisen vastakkainasettelu ei tarkoita sitä, että ne sulki-
sivat kokonaan toisensa pois (Messick, 1996).  Stattin (1990, 97) mukaan olisi 
tärkeää ymmärtää persoonallisuuden integroitunut ja dynaaminen luonne sekä 
yhteys yksilön alitajuisiin prosesseihin. Ruohotien (2004b) mukaan persoonalli-
suuden kehittyminen koskettaa minän syvimpiä ja kestävimpiä rakenteita. Siihen 
liittyvät kysymykset persoonallisesta integriteetistä, eheydestä ja elämän tarkoi-
tuksesta. Kehittymisen kannalta tärkeä haaste on oppijan kasvaminen itsenäisyy-
teen ja itseohjautuvuuteen. Oppijan kasvu kohti autonomiaa haastaa rinnalleen 
kasvun keskinäiseen riippuvuuteen, sen ymmärtämiseen, että olemme monin 
tavoin ja lisääntyvässä määrin sidoksissa toisiin. Persoonallisuuden kehittyminen 
merkitsee kasvua sisäiseen eheyteen ja eettiseen vastuuseen. (Ruohotie 2004b, 
33.) Musiikin ammatissa yksilöltä edellytetään kaikkia edellä mainittuja persoo-
nallisuuden voimavaroja. Siksi ammattiopintojen tulisi kehittää edellä mainittuja 
valmiuksia monipuolisesti. Opiskelijan monipuolinen kehittyminen edellyttää 
koulutukselta sekä monipuolisia toimintatapoja että oppimisympäristöjä (Anttila 
2004, 38–45.) 

Älykkyyden määritelmiä ja jäsennyksiä on runsaasti. Colmanin (2001, 371) 
mukaan älykkyys on kognitiivinen kyky.  Sternbergin (1985) jäsentelyssä älyk-
kyyden lajit ovat analyyttinen älykkyys (tiedon hankinta, vertailu ja arviointi), 
luova älykkyys (tietojen uudenlainen yhdistely ja uusien ratkaisujen löytäminen 
tunnettuihin ongelmiin) ja käytännöllinen älykkyys (arkielämän tilanteissa me-
nestyminen, sosiaalisten taitojen hallinta sekä tietojen taitava soveltaminen käy-
täntöön). 

Gardner (1995) on määritellyt älykkyyden lajit kahdeksaan ryhmään: inter-
persoonallinen lahjakkuus (kyky ymmärtää muita ihmisiä), intrapersoonallinen 
lahjakkuus (kyky ymmärtää omia tunteitaan, asenteitaan, motiivejaan, ajattelu-
mallejaan ja muuttaa niitä), kielellinen lahjakkuus, liikunnallinen lahjakkuus, 
luonnontuntemuksen lahjakkuus, matemaattis-looginen lahjakkuus, musikaalinen 
lahjakkuus (kyky ymmärtää, soittaa ja säveltää musiikkia sekä tunnistaa äänien 
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muutoksia), ja visuospatiaalinen lahjakkuus (kyky hahmottaa ympäristönsä ja 
itsensä välisiä etäisyyksiä ja niiden muutoksia). 

Barrowin ja Milburnin (1990, 157) mukaan älykkyydellä voidaan tarkoittaa 
kykyä suorittaa toimintoja, jotka ovat vaikeita, monimutkaisia, abstrakteja, vaa-
tivia, tavoitesuuntautuneita, sosiaalisesti arvossa pidettyjä ja omaperäisiä, sekä 
toisaalta kykyä selviytyä tilanteissa, jotka vaativat keskittymistä ja tunteiden 
hallintaa.  

Persoonallisuutta ja älykkyyttä ei voi pitää puhtaasti erillään. Sekaannusta on 
syntynyt, kun älykkyyden yhteydessä on alettu puhua myös sosiaalisesta kompe-
tenssista, emotionaalisesta älykkyydestä, käytännöllisestä lahjakkuudesta ja hil-
jaisesta tiedosta. Älykkyyden määritelmää on laajennettu tarkoittamaan sekä 
kykyä että taitoa. On myös alettu puhua tunneälystä, jota tarvitaan tunteiden ha-
vainnointiin, tunnistamiseen, ajattelemiseen, kokemiseen, ilmaisemiseen ja sää-
telemiseen.  

Anttilan (2004, 34) mukaan tietoa ei ole olemassa ilman tunnetta. Tunneäly 
voidaan määritellä kyvyksi, jonka avulla yksilö voi hyödyntää tunteita ajattelussa 
ja toiminnassa (ks. Saarinen & Kokkonen 2003). Golemanin (1998, 272–274) 
mukaan ihmisten aivojen kehitys jatkuu koko eliniän, mutta lapsuus sekä erityi-
sesti lapsen ja vanhempien suhde on tärkeää elinikäisten tunnevalmiuksien op-
pimiselle. Bergström (1997, 1-27) jakaa aivojen resurssit tietoon, voimaan ja 
arvoon, joista tieto edustaa informaatiota, tahto voimaa ja arvo tunnetta. Gole-
manin (1998, 14–15) mukaan tunneäly eli yksilön kyky itsehillintään, innostuk-
seen, taitoon motivoitua ja kokea empatiaa on yksi tärkeimmistä inhimillisistä 
kyvyistä. Siksi tunneäly ja sosiaalinen älykkyys ovat niin musiikin kuin muiden-
kin aineiden opettajien keskeisiä toimintaälyn muotoja (Anttila 2004, 35).  

Henkisten ominaisuuksien luokittelun seuraavalla tasolla erotetaan käsitteet 
affektinen, konatiivinen ja kognitiivinen, joista kukin on jaettu edelleen kahteen 
osa-alueeseen (ks. Snow, Corno & Jackson 1996). Näitä osa-alueita Ruohotie on 
kuvannut useissa julkaisuissaan (mm. Ruohotie 1998, 2000a ja 2003). Hänen 
mielestään taksonomiat ovat tarpeellisia mutta monin osin myös ongelmallisia: 
mentaaliset rakenteet eivät ole täysin erillisiä. Kognitiivinen alue voidaan jakaa 
proseduraalisen ja deklaratiivisen tiedon alueeseen. Deklaratiivista tietoa luon-
nehditaan tietoverkoksi, jossa käsitteet ja asiatiedot linkittyvät yhteen. Uutta tie-
toa kehittyy analysoimalla tiedon eri osasten keskinäisiä riippuvuuksia. Prosedu-
raalista tietoa voidaan kuvata toiminnallisten käytäntöjen tai sääntöjen joukkona, 
joka helpottaa tiedon muistamista ja soveltamista. Proseduraalisessa tiedossa 
yhdistyvät tiedollinen ja taidollinen ulottuvuus. (Ruohotie 2002a.) Musiikillinen 
ilmaisu ei ole mahdollista ilman proseduraalista tietämystä.  

Oppimisvalmiuksia kuvaavien käsitteiden liittäminen toisiinsa ei ole yksise-
litteistä. Oppimisessa tehdään usein ero tietojen ja taitojen oppimisen välillä. 
Kuitenkin esimerkiksi verbaalisten, spatiaalisten ja matemaattisten kykyjen op-
piminen edellyttää sekä tietojen että taitojen kehittymistä. Näin on myös musii-
kin oppimisessa: mikään musiikillinen tieto ei ole sovellettavissa, ellei siihen 
liity taitoa (vrt. Anttila 2004). 
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Oppimisen affektinen alue jaetaan temperamentin ja tunteen osa-alueiksi, 
vaikka oppimisen persoonallisuustekijöihin liittyvissä tulkinnoissa tukeudutaan 
molempiin osa-alueisiin (Ruohotie 2002a). Taiteilijan – kuten muusikon – tem-
peramentti viittaa yksilön biologisiin luonteenpiirteisiin, joiden riippuvuus tilan-
netekijöistä on vähäinen, kun taas tunne voi olla vahvasti sidoksissa kulloiseen-
kin tilanteeseen, esimerkiksi opiskelijan koe- tai konserttiesiintymiseen. 

Kyky- ja persoonallisuustekijöiden sijoittumista taksonomiassa ohjaa pääjaot-
telussa (temperamentti - tunne, motivaatio - tahto, proseduraalinen tieto - dekla-
ratiivinen tieto) esiintyvien käsitteiden erilaiset painotukset. Esimerkiksi tietoon 
liittyvät rakenteet ja uskomukset ovat sidoksissa deklaratiiviseen tietoon, kun 
taas toiminnalliset strategiat ja valitut taktiikat (menettelytavat) yhdistetään pro-
seduraaliseen tietoon. Yksilön arvot ja asenteet ovat yhteydessä sekä tempera-
mentti- että tunnekategorioihin. (Ruohotie 2002c, 76.) 

Konatiivisen alueen motivaatioon liittyviä osa-alueita ovat sisäinen ja ulkoi-
nen tavoiteorientaatio, epäonnistumisen pelko, tulosodotukset, itsearvostus, usko 
omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin (tehokkuususkomukset), kannusteen ylly-
kearvo (valenssi) ja erilaiset attribuutiotulkinnat. Tahdonalaisia valmiuksia ovat 
sitkeys, tahto oppia, ponnistelu ja yrittäminen, opinnoista huolehtiminen, sisäiset 
seuranta- ja arviointiprosessit sekä erilaiset toiminnan seuranta- ja kontrollistra-
tegiat (esim. resurssien allokointi ja hallinta sekä emootioiden, tarkkaavaisuuden 
ja motivaation kontrollistrategiat) ja tiedon prosessointityylit. (ks. Ruohotie 
1994, 1998 ja 2002a.) 

Luokittelussa (kuva 3) esiintyvät käsitteet – kuten esimerkiksi luonteenpiir-
teet, kyvyt, tyylit, strategiat, orientaatiot ja lähestymistavat – ovat yhteydessä 
oppimistuloksiin ja ne voidaan ymmärtää myös itsessään oppimistuloksina. Op-
piminen ei koske vain tarkkaan rajattua sisältöä tai taitoa: muutoksia ei tapahdu 
vain oppijan tiedoissa, vaan myös hänen metakognitiivisissa taidoissaan, moti-
vaatiossaan, uskomuksissaan, itsetunnossaan, jne. Oppija etsii myös oma-
aloitteisesti oppimismahdollisuuksia, jotka soveltuvat hänen oppimistyyliinsä. 
Urasuuntautunut oppija keskittyy sellaisiin tapoihin, arvoihin, uskomuksiin, tai-
toihin ja tietoihin, jotka ovat arvostettuja hänen omalla alallaan. (Ruohotie 
2002c, 78–79.) 

Henkisten ominaisuuksien taksonomiassa esiintyvät käsitteet voidaan erottaa 
teoreettisesti toisistaan, mutta tutkimusta tehtäessä niitä ei voida pitää puhtaasti 
erillään (Ruohotie 2002c, 72). Monia persoonallisuuden piirteitä – kuten minäar-
vostusta, koe- ja esiintymistilanteisiin liittyvää hermostuneisuutta, joustavuutta ja 
autoritaarisuutta – mitataan usein asenne- ja uskomusvalmiuksina. Sekä positii-
viset että negatiiviset asenteet ja uskomukset vaikuttavat yksilön käyttäytymi-
seen ja kehittymiseen. Esimerkiksi positiivinen asenne opiskelua kohtaan johtaa 
yleensä positiiviseen käsitykseen itsestä oppijana sekä sitoutumiseen ja opinnois-
sa menestymiseen. Negatiivinen asenne opiskelua kohtaan saattaa puolestaan 
johtaa poissaoloihin, opintojen keskeytymiseen ja jopa syrjäytymiseen.  

Uskomukset eivät ole puhtaasti kognitiivisia, vaan ne pohjautuvat myös tun-
teisiin (Ruohotie 2002c, 79). Viime vuosina uskomusten tahdonalaiset ulottu-
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vuudet, erityisesti uskomusten, intentioiden ja toiminnan väliset kytkennät ovat 
herättäneet kiinnostusta. Esimerkiksi Pintrich, Marx ja Boyle (1993) luokittele-
vat uskomukset tavoiteuskomuksiin (mm. sisäiset ja ulkoiset orientaatiot), ar-
vouskomuksiin (mm. sisäiset mielenkiinnon kohteet, välinearvo), tehokkuusus-
komuksiin (mm. usko omiin kykyihin, itseluottamus) ja kontrolliuskomuksiin 
(mm. sisäinen kontrolli vastakohtana ulkoinen kontrolli).  

Esitetty uusi näkökulma lisää ymmärrystämme oppimiseen sidoksissa olevien 
käsitteiden välisistä yhteyksistä ja käsitteellisestä muutoksesta. Affektisen ja 
konatiivisen alueen merkityksen ymmärtäminen on johtanut siihen, että motivaa-
tion herättämiseen ja ylläpitämiseen liittyviä keinoja kuten uteliaisuuden herät-
tämistä, mielikuvituksen ruokkimista ja oppimistilanteen luomista haasteelliseksi 
on alettu soveltaa käytännön opetustyössä – myös musiikissa (Ahonen 2004; 
Anttila 2004; Lehtonen 2004). 

3.2.1.1. Tahdon rooli oppimisessa 

Heckenhausen ja Kuhl (1985) ovat kehittäneet ns. toimintojen kontrolliteorian, 
jossa intentionaaliset tilat (prosessin vaiheet) on erotettu motivaatioon liittyvistä 
tiloista (prosesseista). Päätöksentekoa edeltävää tilaa kutsutaan ”motivaatioksi” 
ja päätöksenteon jälkeistä tilaa ”tahdoksi”. Cornon (1989) mukaan motivaatioon 
liittyvät prosessit toimivat tietynlaisina välittäjinä päätöksenteossa ja ne edistävät 
sitoutumista toimintaan, kun taas tahtoon liittyvät prosessit ohjaavat ja toteutta-
vat päätöksiä. Motivaation ja tahdon erottaminen toisistaan on tarpeellista, koska 
jopa hyvin motivoituneilla opiskelijoilla voi olla ongelmia selkeiden tavoitteiden 
asettamisessa ja intentioiden toteuttamisessa. Heitä saattavat häiritä esimerkiksi 
ajatusten harhailu ja ulkoapäin asetetut vaatimukset. Motivaatioon ja tahtoon 
liittyvät prosessit ohjautuvatkin todennäköisesti eri periaatteiden mukaan. (Ruo-
hotie 2002c, 81.) Opetuksen kehittämisen kannalta olisi hyödyllistä, mikäli ky-
seisten prosessien toimintaperiaatteet saataisiin selvitettyä. 

Ruohotien (2002c, 81) mukaan ihmiset ovat itsetietoisia, toisin sanoen ihmi-
sillä on kyky introspektiivisesti reflektoida omia toimintoja. Ihmisillä on myös 
kyky säädellä omia toimintoja ja tehdä harkittuja päätöksiä. Itsesäätelyllä tarkoi-
tetaan yksilön oman toiminnan kontrollia. Hän pyrkii säätelemään toimintaansa 
siten, että hän saavuttaa tavoitteensa. Tahdon avulla oppija voi hallita itsemoti-
vointistrategioita ja kontrolloida häiritseviä emootioita, kuten tehottomuuden tai 
avuttomuuden tunnetta. (Weiner 1990; Binswanger 1991; Corno 1993; Ruohotie 
2002c.) 

Itsesäätely perustuu yksilön vapaaseen tahtoon, muun muassa siihen, kuinka 
yksilö ajattelee kyseessä olevaa asiaa (kvantiteetti) ja kuinka laadullista hänen 
ajatuksensa ovat (kvaliteetti). Ajatuksen sisältö (eli se, mitä yksilö ajattelee jos-
takin asiasta) puolestaan riippuu hänen mielenkiinnostaan, arvoista, aikaisem-
masta tiedosta, ympäristöstä ja hänen aikaisemmasta elämänhistoriastaan (Ruo-
hotie 2002c, 81). Vapaa tahto sekä itsesäätelyyn liittyvät ajatteluprosessit saavat 
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myös vaikutteita ympäristöstä, jossa yksilö elää ja toimii. Randin mukaan sosiaa-
linen ympäristö ei voi pakottaa eikä estää ihmistä ajattelemasta, mutta sosiaali-
nen ympäristö voi kyllä kannustaa tai lannistaa; se voi helpottaa tai vaikeuttaa 
rationaalisen päättelykyvyn harjoittamista; se voi rohkaista ajattelua tai paheksua 
ajattelun puutetta tai päinvastoin (Rand, 1988, 102). Erityisesti varhaislapsuuden 
ja lapsuuden virikkeinen ja aidosti kannustava ympäristö on otollinen lähtökohta 
myös musiikillisen mielenkiinnon ja lahjakkuuden kehittymisessä. Tästä on kui-
tenkin vielä pitkä matka oman opiskelun kontrolliin eli oppimisen itsesäätelytai-
toon. (ks. Ruismäki & Tereska 2005; Ruismäki, Juvonen & Tereska 2004; Te-
reska 2003) 

Kuhl ja Fuhrman (1998) ovat kehitelleet tahdon teoriaa (theory of volition) ja 
jäsentävät itsesäätelyyn ja itsekontrolliin liittyvät tahdonalaiset (volitionaaliset) 
komponentit kolmeen ryhmään: 1) itsesäätely tai itsehillintä, 2) itsekontrolli ja 
tavoitteeseen pyrkiminen sekä 3) itsereflektio. Kukin pääryhmä sisältää joukon 
erillisiä taitoja, joita Kuhl ja Fuhrman kutsuvat kompetensseiksi. Niiden luette-
leminen antaa kuvan tahdonalaisen säätelyn ja kontrollin monimuotoisuudesta. 
Kuhl ja Furman puhuvat tarkkaavaisuuden, motivaation, emootion, vireyden, 
päätöksenteon, intention, impulssin ja epäonnistumisen kontrollista sekä itsemää-
räämisestä, suunnittelusta, aloitteellisuudesta ja tahtoon perustuvasta itseluotta-
muksesta (vrt. Kivinen 2003).  

Taulukko 4 valottaa tahdon alueeseen liittyviä kompetensseja. Kunkin kom-
petenssin viereen on lisätty kuvaus, jota kyseinen kompetenssi voi tarkoittaa mu-
siikin opiskelijan kohdalla. Itsesäätely on yksilöllistä: strategia, joka on osoittau-
tunut toimivaksi tietyn yksilön kohdalla, ei välttämättä sellaisenaan sovellu toi-
selle. Vaikka opiskelijoilla on käsityksiä käyttämiensä strategioiden tehokkuu-
desta, tarvitaan tutkimusta, jotta voidaan todentaa käytettyjen strategioiden tu-
loksellisuus oppimisessa. 
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Taulukko 4. Volitionaaliset kompetenssit Kuhlin ja Fuhrmanin (1998) jäsentelyn 
mukaan 

Volitionaaliset kompetenssit 
 

Sovellutusesimerkki 

Itsesäätely / itsehillintä  
1. Tarkkaavaisuuden kontrolli 

1.1. Tietoinen/eksplisiittinen kontrolli 
1.2.  Tiedostamaton/implisiittinen 

kontrolli 

• pystyy tietoisesti ylläpitämään tark-
kaavaisuuttaan. 

• syventyy oppisisältöön säilyttäen tun-
tuman kokonaistavoitteeseen. 

2. Motivaation kontrolli  • palkitsee itseään haasteellisia, vaikei-
ta tai vähemmän mielenkiintoisia asioi-
ta opiskellessaan. 

3. Emootion kontrolli  • kuvittelee onnistuessaan saavansa 
suosionosoituksia. 

4. Vireyden kontrolli 
4.1. Adaptiivinen aktivointi 
4.2. Adaptiivinen rauhoittuminen 

 
• pystyy säätelemään työskentelyään 

tehtävän mukaan. 
• kykenee rauhoittumaan tarvittaessa. 

5. Itsemäärääminen  • tekee itsenäisiä päätöksiä opiskelun 
aikana. 

6. Päätöksenteon kontrolli  • tekee nopeita päätöksiä tarvittaessa. 
Itsekontrolli/tavoitteeseen pyrkiminen  
7. Intention kontrolli/tarkkailu  • tekee harkittuja päätöksiä. 
8. Suunnittelu  • laatii yksityiskohtaisen opiskelusuunni-

telman 
9. Aloitteellisuus  • ottaa vastuun omasta oppimisestaan 

ja oppimisen tavoitteellisuudesta. 
10. Impulssin kontrolli  • pystyy hallitsemaan opintoja häiritse-

viä virikkeitä. 
11. Epäonnistumisen kontrolli  • kykenee kääntämään vastoinkäymiset 

edukseen. 
Itsereflektio  
12. Tahtoon perustuva itseluottamus 

12.1. Tehokkuususkomukset
12.2. Optimismi  

 

 
• uskoo saavuttavansa asettamansa 

oppimistavoitteet musiikin opiskelus-
sa.  

• suhtautuu optimistisesti musiikin opin-
toihinsa. 

 
Volitionaalinen kontrolli voi myös vaikeutua tai estyä. Kuhl ja Fuhrman (1998) 
antavat ymmärtää, että itsesäätelyn ja itsekontrollin esteinä voivat olla turhautu-
misesta johtuva toiminnan lamautuminen tai passiivinen suhtautuminen tavoit-
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teeseen sekä negatiivisiin seuraamuksiin liittyvät pelot ja rajoittavat persoonalli-
suuden piirteet (ks. taulukko 5). 

Itsesäätelyyn liittyvät vaikeudet ja ongelmat ovat tuttuja myös musiikin opis-
kelijoille ja ammattilaisille (vrt. Huhtanen 2004, 107). Kaikkeen tavoitteelliseen 
toimintaan voi liittyä myös turhautumista. Mikäli turhautuminen aiheuttaa yksi-
lön tai ryhmän kohdalla toiminnan lamautumista, tavoitteen asettelu tai tavoit-
teen saavuttamiseksi tehdyt strategiavalinnat eivät ole olleet onnistuneita. Tur-
hautumista voivat aiheuttaa liian vaativa tavoite sekä koe- ja/tai esiintymistilan-
teen jännittäminen.  

Taulukko 5. Volitionaalista kontrollia vaikeuttavat tekijät 

Tahdon hallinnan vaikeus 
 

Sovellusesimerkki 

Turhautumisesta johtuva toiminnan la-
mautuminen 
/passiivinen sitoutuminen tavoitteeseen 

 

13. Tarmon puute • tuntee olonsa voimattomaksi. 

14. Implisiittinen vetäytyminen 
14.1. Välinpitämättömyys 

 
• siirtää tehtäviä tuonnemmaksi. 

 15. Luovuttaminen 
15.1. Ulkoapäin koettu painostus 
15.2. Ulkoinen kontrolli 

• kokee vastaavansa vain toisten 
odotuksiin. 

• ponnistelee vain ulkoisen kont-
rolliin vuoksi. 

Negatiivisiin seuraamuksiin liittyvät pelot 
ja rajoittavat persoonallisuuden piirteet 

 

16. Emotionaalinen itsepäisyys 
16.1. Ajatusten hautominen 
16.2. Toiminnan ehkäisy 

 
• on tyytymätön onnistuessaan-

kin. 
• kadottaa innostuksen epäonnis-

tuessaan. 

17. Jäykkyys 
17.1. Toiminnan muuttamisen vaikeus 
17.2. Kognitiivinen/käsityskyvyn jäykkyys 

 
• pitäytyy vanhoissa tottumuksis-

sa. 
• ei mukaudu nopeisiin muutok-

siin. 

18. Ylikontrolli 
18.1. Itsensä pakottaminen 
18.2. Negatiiviset ennakko-odotukset 

 
• pakottaa itseään kohtuuttomasti. 
• kuvittelee etukäteen epäonnis-

tuvansa. 
 
Muusikon esiintymistilanteissa häiritsevää jännitystä ovat tutkineet ainakin Kur-
kela (1986), Arjas (2001 ja 2002) ja Harra (2004). Arjas on tutkimustulostensa 
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pohjalta kehittänyt psyykkisen valmennuksen tekniikoita esiintymisjännityksestä 
kärsivien musiikin ammattilaisten, opiskelijoiden ja harrastajien auttamiseksi. 
Harran (2004, 7) mukaan muusikon esiintymisjännitykseen liittyvien tutkimusten 
tulisi kohdentua kysymykseen, miten muusikoiden kokemat kielteiset stressiko-
kemukset voitaisiin muuttaa myönteisiksi oppimisen itsesäätelyn keinoin.  

Ruismäki on tutkinut musiikin oppimista (1991 ja 1996) ja musiikin opiskeli-
joiden jännittämistä (1995) pääsykokeiden yhteydessä. Tutkimuksessa opiskeli-
joita pyydettiin pohtimaan syitä, jotka mahdollisesti aiheuttavat koulutuksen ul-
kopuolelle jäämisen. Opiskelijat nimesivät pääsykokeissa jännittämisen, taitojen 
ja valmiuksien puutteen sekä muiden hakijoiden paremmuuden keskeisiksi syiksi 
koulutusohjelman ulkopuolelle jäämiseen. 

Musiikin opiskelija tarvitsee strategisia valmiuksia mm. harjoittelun käynnis-
tämiseen ja ylläpitämiseen sekä esiintymispelon voittamiseen. Tutkijoiden mu-
kaan harjoittelun laatu ja esiintymispelko ovat vuorovaikutteisessa suhteessa 
keskenään. Havas (1992) pitää väärää tapaa harjoitella esiintymispelon syynä. 
Arjas (2001, 123–124) kohdentaa huomion Leimerin opetuskäsitykseen ja Gala-
mianin opetusmetodiin: Leimer pitää musiikin opettajan tärkeimpänä tehtävänä 
oikean harjoittelutekniikan opettamista opiskelijalle; Galamianin opetusmetodin 
mukaan viulun soiton harjoittelussa tärkeintä eivät ole fyysiset liikkeet vaan nii-
den henkinen kontrolli. Arjas (2001, 113) esittelee monipuolisesti psyykkisen 
valmennuksen tekniikoita ja mahdollisuuksia musiikin opiskelussa ja tähdentää, 
että musiikin oppimisessa on olennaista ”löytää tasapaino verbaalisen, auditiivi-
sen ja kinesteettisen oppimisen kautta.” Yksilöllisen, tasapainoisen ja tulokselli-
sen oppimistyylin löytämiseen tarvitaan motivationaalisia ja strategisia (toimin-
nan ja oppimisen säätelyyn liittyviä) valmiuksia.  

3.2.1.2. Tahdon ja motivaation dynaamiset syklit  

Tahdon ja motivaation (konaation) aluetta voidaan havainnollistaa erityisten dy-
naamisten piirien avulla (kuva 4). Ne yhdistävät tahdonalaisia valmiuksia ja pro-
sesseja, motivaatioon liittyviä tekijöitä, oppimistuloksia ja seurauksia (Snow, 
Corno & Jackson, 1996).  

Corno (1993) korostaa, että oppiminen on vahvasti sidoksissa kontekstiin.  
Ruohotie (2002c, 81) pitää epärealistisena oletusta, että kaikki oppijat toimisivat 
järjestelmällisesti ja harkitusti oppimisprosessissa ja että erilaiset konatiivisen 
alueen prosessit vaikuttaisivat jokaisen yksilön oppimiseen samalla tavalla eri 
tilanteissa. Eisenbergerin (1992) mukaan tahto ja motivaatio ovat sidoksissa op-
pimistehtävään ja yksilöllisiin kognitiivis-intellektuaalisiin kykyihin ja vahvis-
tamiskokemuksiin (siihen, millaisia vahvistamiskokemuksia aikaisempaan op-
pimiseen on sisältynyt).  

Ruohotie on useissa julkaisuissaan valottanut tahdon ja motivaation dynaami-
sia syklejä ja niihin liittyviä käsitteitä (esim. Ruohotie 1998, 2002a ja 2003). 
Hänen käsiteanalyysinsa perustuu Snown, Cornon ja Jacksonin artikkeliin “Indi-
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vidual Differences in Affective and Conative Functions”. Tässä tyydytään esit-
tämään vain tiivis kooste sykliseen malliin liittyvistä konatiivisista käsitteistä.  

Motivaation osalta on tunnistettu useita yksilöllisiä tekijöitä, jotka ovat yh-
teydessä oppijan yksilölliseen tavoitteen asettamiseen ja halukkuuteen osallistua 
oppimista tai ponnistelua vaativiin tehtäviin. Näihin tekijöihin sisältyvät yksilöl-
liset suoriutumistarpeet ja epäonnistumisesta aiheutuvat pelot ja erilaiset oppimi-
seen liittyvät orientaatiot (kuten tehtävä- ja ego-orientaatio) sekä oppimis- ja 
suoritustavoitteet. Edellä mainituista tekijöistä käytetään nimitystä saavu-
tusorientaatiot.  

 

 
 

Kuva 4. Konatiiviset rakenteet: tahdon ja motivaation dynaamiset piirit (Snow, 
Corno & Jackson 1996, 256). 

Myös kaksi muuta tavoitteiden valintaan ja motivaatioon liittyvää tekijäryhmää 
on tunnistettu. Ensimmäinen sisältää itseen kohdistuvat orientaatiot, joita ovat 
minäkäsitys, omanarvontunto ja tehokkuususkomukset. Toiseen kuuluvat arvot, 
asenteet ja mielenkiinnon kohteet, jotka suuntaavat mieltymystämme tiettyihin 
asiasisältöihin, tehtäviin ja menettelytapoihin (vrt. Anttila 2004; Ahonen 2004). 
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Tahtoon ovat sidoksissa toiminnan kontrollointistrategiat. Ne auttavat yksi-
löä suunnitelmien ja aikomusten toteuttamisessa. Keskeinen kategoria on toimin-
tojen kontrollointi tai hallinta, jota käytetään pyrittäessä hallitsemaan erilaisia 
kilpailevia intentioita ja keskittymistä häiritseviä tekijöitä. Yksilöt voivat hallita 
myös käytettävissä olevia resursseja ajallisesti järkevällä ja tehokkaalla tavalla. 
Opiskelijoiden välillä on eroja siinä, mitä he pitävät järkevänä toimintana ja 
kuinka pitkään he jatkavat toimintaansa. (Ruohotie 2002c, 83). 

Tahdon alueeseen liittyy myös toisiin kohdistuvat orientaatiot, koska ihmiset 
ovat usein alttiita ulkoisille vaikutteille hyväksyen ja jopa tahtoen niitä jossain 
määrin. Ihmisethän pyrkivät käytöksellään vaikuttamaan toistensa toimintoihin 
(Ruohotie 2002c, 83). Sosiaalista vaikuttavuutta kuvaavia käsitteitä ovat suostu-
teltavuus, empatia ja sosiaalinen kompetenssi. Vuorovaikutus on sidoksissa sosi-
aalisiin taitoihin ja yksilön arvomaailmaan. Ihmisen arvovalinnoista riippuu, 
millaisten tavoitteiden ajamiseen sosiaalista kompetenssia käytetään.  

Suhtautuminen erilaisiin ihmisiin ja uusiin tilanteisiin vaihtelee eri yksilöiden 
välillä. Yksilöllisiä eroja on myös siinä, kuinka näiden suhtautumistapojen anne-
taan vaikuttaa omaan päätöksentekoon (Ruohotie 2002c, 83–84). Muusikon am-
matin hallinnan kannalta on vahvuus, mikäli esiintyvä taiteilija omaa nopean 
tilannetajun ja hänellä on myönteinen perusmotivaatio eli asenne kuulijakuntaan-
sa kohtaan (vrt. Peltonen & Ruohotie 1992, 17). 

Kolmas tahtokategoria sisältää henkilökohtaiset tyylit. Monet oppimiseen ja 
opiskeluun liittyvät tyylirakenteet ovat tahdosta riippuvia. Esimerkiksi opitta-
vaan asiaan paneutumisen pinnallisuuden tai syvällisyyden ratkaisee oppija itse. 
Kaikkeen koulutusohjelmassa tarjolla olevaan oppiainekseen ei ole tarkoituk-
senmukaista paneutua samalla intensiteetillä.  

Oppijan taidot hallita itsesäätelyn eri osa-alueita ovat yhteydessä oppimiseen. 
Ruohotie (2002c, 84–86) on kuvannut taitavien ja taitamattomien oppijoiden 
välisiä eroja joidenkin keskeisten motivaatioon liittyvien ja tahdonalaisten teki-
jöiden osalta.  

Taulukko 6.  Taitamattomien ja taitavien oppijoiden välisiä eroja itsesäätelyn eri 
osa-alueilla (Ruohotie 2002c, 84–86). 

 

Itsesäätelyn  
osa-alue 

 

 

Taitamattomat oppijat 
 

 

Taitavat oppijat 
 

Tavoitteet Asettavat tavoitteita, jotka ovat yleisluontei-

sia ja etäisiä; tämä luo heikot edellytykset 

toiminnan kontrollille ja itsereflektiolle. 

Asettavat spesifisiä, hierarkkisesti toisiaan 

seuraavia lähi- ja välitavoitteita, jotka ovat 

sidoksissa etätavoitteeseen. Tavoitteet 

ovat haasteita ja ne mahdollistavat oman 

edistymisen seuraamisen. 
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Tavoite- 
orientaatio 

Asettavat suoritustavoitteita ja ovat ego-

orientoituneita, ts. pyrkivät olemaan kyvyk-

käämpiä ja saamaan parempia kompetens-

sia koskevia arvioita kuin muut; pyrkivät 

välttämään oppimistilanteita, joissa heidän 

osaamistaan arvioidaan ja verrataan toisten 

osaamiseen 

 

Asettavat oppimis- tai osaamistavoitteita ja 

ovat tehtäväorientoituneita, ts. haluavat 

lisätä kompetenssiaan ja oppia oppimisen 

itsensä vuoksi; etsivät ja arvostavat oppi-

miskokemuksia. 

Tehokkuus-
uskomukset 

Eivät luota omiin kykyihinsä ja mahdolli-

suuksiinsa; ovat huolissaan oppimisestaan 

ja karttavat avautuvia oppimistilanteita 

Uskovat vahvasti omiin kykyihinsä ja 

mahdollisuuksiinsa; ko. uskomukset luovat 

edellytykset vahvalle oppimis-motivaatiolle 

ja tehokkaalle itsesäätelylle, kuten haas-

teellisten tavoitteiden asettamiselle, itse-

tarkkailulle ja myönteisille tulosodotuksille. 

 

Mielenkiinto Eivät jaksa kiinnostua opittavasta asiasta 

tai taidosta ja syyttävät siitä ulkoisia tekijöi-

tä, kuten innotonta opettajaa tai ikävystyttä-

viä tehtäviä. 

Osoittavat aitoa kiinnostusta aihepiiriin tai 

toimintaan; sisäinen mielenkiinto ilmenee 

myös aktiivisuutena etsiä oppimistilanteita 

oppimiseen panostamisena ja periksian-

tamat-tomuutena vaikeuksista huolimatta. 

 

Keskittyminen Kokevat helposti keskittymisvaikeuksia; 

oppimista voivat haitata ympäristön häiriöt, 

ajatusten harhailu tai mieltä askarruttavat 

virheet tai epäonnistumiset. 

 

Keskittävät tarkkaavaisuutensa oppimi-

seen tai suoritukseen. 

Toimintastrategia Luottavat yrityksen ja erehdyksen kautta 

saatuihin kokemuksiin; joissakin tapauksis-

sa saattavat tahallisesti suojautua epäon-

nistumiselta, esim. laiminlyömällä tehtäviä 

tai viivyttelemällä. 

 

Soveltavat ja kehittävät omia oppimis-

tekniikkoja ja toimintatapoja, esimerkiksi 

kertaavat ääneen asioita tai luovat suori-

tusta ohjaavia sisäisiä malleja mielikuvien 

avulla. 

Itsetarkkailu Eivät tarkkaile omaa oppimistaan ja suori-

tustaan vaan luottavat yleiseen tai sattu-

manvaraiseen tietoon omasta suoriutumi-

sestaan. 

 

Tarkkailevat omaa oppimistaan tai osaa-

mistaan ja tarvittaessa muuttavat ja kor-

jaavat toimintaansa. 
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Itsearviointi Itsearviointi suhteessa aiempaan oppimi-

seen tai osaamiseen on mahdotonta tavoit-

teiden epämääräisyyden ja sattumanvarai-

sen itsetarkkailun vuoksi; ainoa mahdolli-

suus on verrata omaa oppimista tai osaa-

mista toisten oppimiseen tai osaamiseen 

(sosiaalinen vertailu). 

 

Arvioivat omaa oppimistaan ja osaamis-

taan; itsearvioinnit perustuvat asetettuihin 

tavoitteisiin ja itsetarkkailuun; vertaavat 

nykyistä oppimista/osaamista aiempaan 

oppimiseen tai osaamiseen. 

Attribuutiotulkinnat 

 

 

 

 

 

Tulkitsevat heikkojen tuotosten johtuvan 

kykyjen puutteesta, seurauksina ovat nega-

tiiviset tulosodotukset ja yrittämisen vähät-

tely. 

 

 

Tulkitsevat heikkojen tuotosten johtuvan 

väärästä strategiasta tai toimintatavasta 

tai liian vähäisestä harjoittelusta. 

 

 

Tulosodotukset 

 

Eivät usko pystyvänsä selviytymään vaati-

vista tehtävistä ilman apua. 

Uskovat selviytyvänsä tehtävästä ja yltä-

vänsä tavoitteeseen tai pystyvänsä paran-

tamaan tulostaan tai suoritustaan. 

 

Adaptiivisuus Ovat epäsystemaattisia toiminnan säätelyn 

suhteen, ja luottavat usein intuitioon tai 

arvaukseen korjatessaan toimintatapojaan. 

Muokkaavat tai säätelevät toimintaansa 

hierarkkisesti asetettujen tavoitteiden sekä 

huolellisen itsetarkkailun ja itsearvioinnin 

perusteella. Ottavat huomioon kontekstu-

aaliset tekijät, jotka voivat estää tai haitata 

jonkun strategian tai toimintatavan sovel-

tamista (esimerkiksi variaatiot tehtävissä 

ja toimintaympäristössä). Optimaalisten 

oppimismenetelmien löytäminen vaatii 

yleensä runsaasti harjoittelua. 

 

 

3.2.1.4. Motivaation sekvenssikuvaus 

Motivaatiolla tarkoitetaan prosesseja, jotka virittävät, suuntaavat ja ylläpitävät 
toimintaa tai käyttäytymistä (Ball 1977). Ilgenin ja Kleinin (1988) mukaan moti-
vaatio käsittää ne psyykkiset prosessit, jotka aiheuttavat kiinnostuksen heräämi-
sen ja suuntautumisen sekä toiminnan jatkumisen. Varhaislapsuus ja lapsuus 
ovat otollista aikaa kiinnostuksen herättämiseksi musiikkia kohtaan (ks. Tuovila 
2003). Vanhemmilla on silloin huomattava vaikutus lapsen harrastuksiin (Kurke-
la 1994, 257–258; Ruohotie 1976; Metsämuuronen 1995 ja 1997). Motivaation 
herääminen musiikin harrastuksen aloittamiseen on kuitenkin mahdollista missä 
iässä tahansa. Yleisen käsityksen mukaan musiikin huippuammattilaiseksi kehit-
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tyminen soitossa edellyttää tavoitteellisen soittoharrastuksen aloittamista jo lap-
suudessa (Maijala 2003; Hirvonen 2003). Laulajan kehittyminen ammattilaiseksi 
lienee nykyäänkin mahdollista, vaikka tavoitteelliset lauluopinnot aloitettaisiin 
aikuisiän kynnyksellä (Anttila 2004, 69–70).  

Ruohotien (2002c, 89–91) mukaan toistaiseksi ei ole olemassa yleisesti hy-
väksyttyä kokoavaa motivaatioteoriaa, joka yhdistäisi kaikki motivaatioon liitty-
vät erilliset prosessit. Eri teorioiden vertailua ja integrointia vaikeuttavat käsit-
teiden määrittelyssä esiintyvät puutteet, samojen ilmiöiden kuvaaminen eri teori-
oiden avulla sekä erilaisten ahtaasti rajattujen prosessien ja toimintojen painot-
taminen. Viimeisen kahden vuosikymmenen aikana tutkijoiden mielenkiinto 
jäsentää ja integroida motivaatioteorioita yhteneväksi kuvausjärjestelmäksi on 
kuitenkin lisääntynyt (esimerkiksi Keller 1983; Pintrich 1988; Locke 1991). 

 

 
 

Kuva 5. Motivaatioprosessin sekvenssikuvaus (Ruohotie 1993, 18)  

Motivaatioprosessin kokonaisuus rakentuu toisiaan ajallisesti seuraavista ”sek-
vensseistä” ja kukin teoria kattaa motivaation kokonaisuutta vain rajoitetulta 
alalta (esim. Locke 1991). Ruohotie (1993, 18) on konstruoinut sekvenssikuva-
uksen (kuva 5), joka sisältää oppimisen kannalta keskeisimmät motivaatioteoriat. 
Kuviosta on selkeyden vuoksi jätetty pois oppijan kognitiivisiin valmiuksiin liit-
tyvät kyvyt ja tiedot sekä oppimisen tilannetekijät ja palautekytkennät, jotka ovat 
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keskeisiä toiminnan teoriassa. Motivaatioteorioista löytyy runsaasti kirjallisuutta 
(esim. Pintrich & Schunk 1996; Ruohotie 1986 ja 1998). 

Inhimillisen käyttäytymisen kuvauksissa ihminen nähdään usein aktiivisena, 
tavoitteisiin suuntautuvana, palautehakuisena, ulkomaailmaa ja minää koskevaa 
tietoa etsivänä (Rauste-von Wright & von Wright 1994). Tuollainen ihmiskuva 
on ideaalinen eikä kuvaa yksilöä ainakaan kaikissa opiskelutilanteissa. Rauste-
von Wright (1997, 20) sanookin, että opiskelijan aktiivisuudella ei ole pedago-
gista itsetarkoitusta. Ruohotien (2002c, 90) mukaan tietoisuuden käsitteellinen 
taso ei kuitenkaan toimi automaattisesti vaan tahdosta riippuen. Tahdosta riippu-
va oppiminen on intentionaalista oppimista eli opiskelua. Oppiakseen esimerkik-
si soittamisen taidon yksilö pyrkii hallitsemaan ponnisteluaan tahdon avulla. 
Tässä työssä musiikin oppimista tutkitaan tavoitteellisena prosessina. 

Tavoitteellinen oppiminen edellyttää oppijalta itsereflektiivisiä (metakogni-
tiivisia) valmiuksia. Itsereflektiolla tarkoitetaan toisaalta yksilön valmiuksia 
hankkia tietoja omista sisäisistä (psyykkisistä) prosesseistaan – kuten hänen ky-
kyään ”nähdä”, mitä hän ymmärtää ja mitä hän ei ymmärrä – ja toisaalta hänen 
taitojaan säädellä tavoitteellisesti omaa sisäistä toimintaansa eli sovittaa toimin-
not kulloisenkin tehtävän vaatimuksia vastaavaksi (esim. kokeillen etsiä tarkoi-
tuksenmukaisia oppimisen strategioita) (Rauste-von Wright 1991, 13). 

3.2.2. Banduran sosiokognitiivinen teoria 

Bandura (1986, 18–46) on esittänyt yksilön motivaatioon, ajatteluun ja toimin-
taan liittyvän teoreettisen mallin sosiaalisen kognition näkökulmasta. Sosiokog-
nitiivisen teorian keskeinen oletus on resiprookkinen determinismi, jonka mu-
kaan yksilö on vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Yksilön käyttäytymi-
nen, yksilön kognitiiviset ja muut henkilökohtaiset tekijät sekä ympäristö ovat 
interaktiossa keskenään. Sosiaalinen ympäristö voi olla yksilön pyrkimysten 
kannalta mahdollistava, neutraali tai rajoittava tekijä.  

Tehokkuususkomukset on yksi Banduran sosiokognitiivisen teorian alakäsit-
teistä. Banduran (1997, 34) mukaan on tärkeää ymmärtää ero tehokkuususko-
musten ja sosiokognitiivisen teorian välillä ja muistaa, että tehokkuususkomukset 
ovat yksi alakäsite sosiokognitiivisessa teoriassa ja että kyseinen teoria kattaa 
sekä yksilön kehitykselliset valmiudet että yksilön toiminnan säätelyn. 

Tehokkuususkomukset-käsite kuvaa sitä, missä määrin yksilö uskoo omiin 
kykyihinsä ja mahdollisuuksiinsa selvitä annetuista haasteista. Henkilöllä on 
itsetuntemukseensa perustuen erilaisia näkemyksiä itsestään toimijana. Teorian 
mukaan ihmiset oppivat tarkkailemalla toisiaan. Koska havainnointi tai tarkkailu 
tapahtuu sosiaalisessa ympäristössä, sitä voidaan nimittää ”havainnoivaksi” tai 
”sosiaaliseksi” oppimiseksi (Lefrancois 1996). Slobodan (1985, 61–62) mukaan 
myös musiikkiin liittyvät mentaalimallit kehittyvät sosiaalisena prosessina jatku-
vassa vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. 
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Sosiokognitiivisen teorian mukaan ihmisen toiminnassa on keskeistä yksilön 
itsesäätelykyky. Tätä piirrettä Ruohotie on valottanut laajasti useissa julkaisuis-
saan (ks. esim. Ruohotie 2002c, 115–118 ja 168–172). Ihmiset voivat itse asettaa 
tavoitteita, arvioida omia tekojaan ja keksiä eri tapoja palkita itseään. Yksilö 
laatii suunnitelmia, joiden avulla hän voi saavuttaa tärkeäksi kokemiaan tavoit-
teita. Motivaatio on yhteydessä itsesäätelykykyyn ja tietoiseen harkintaan. Tämä 
vuorovaikutteinen yhteys mahdollistaa omien kokemusten ja ajatusprosessien 
tulkinnan ja analysoinnin. 

Yksilön käsitykset omasta suorituskyvystä määräävät sen, mihin yksilö ryh-
tyy, paljonko hän panostaa eri tehtäviin ja kuinka kauan (sinnikkäästi) hän jatkaa 
sellaista tavoitteen mukaista toimintaa, jonka onnistuminen ei näytä todennäköi-
seltä. Ihmisillä on myös henkilökohtaisia tulosodotuksia eli uskomuksia siitä, 
mitä seurauksia tai tuloksia tehtävästä suoriutuminen todennäköisesti tuottaa. 
Oppija voi olla vakuuttunut, että tietynlainen toiminta johtaa tavoiteltuun tulok-
seen, mutta hän saattaa silti epäillä omaa kykyään suoriutua tehtävästä. Seurauk-
sena voi olla tehtävästä luopuminen. (Ruohotie 2002c, 168.)  

Kurkelan (1994, 264) mukaan musiikkiin liittyvä idealisoiva erinomaisuuden 
arvostus ja siihen liittyvä kilvoittelu eivät välttämättä tuo kestävää onnea. Mikäli 
uhraus tavoitteen saavuttamiseksi on liian suuri suhteessa tavoitteen arvoon, yk-
silö voi luopua hankkeesta. Yleislahjakas musikaalinen yksilö voi valita amma-
tikseen varman ”porvarillisen” ammatin ja päättää harrastaa musiikkia epävar-
man musiikkialan ammatin sijaan. 

Yksilö käyttää sekä palaute- että ennakointiprosesseja motivoidakseen itse-
ään: hän ottaa oppia omista kokemuksistaan ja pyrkii ennakoimaan käyttäytymi-
sensä tuloksia ja tuotoksia. Jos oppijalla on vähäinen usko omiin kykyihinsä, hän 
luopuu helposti tehtävästä kohdatessaan vastoinkäymisiä. Keskeyttämisestä joh-
tuen hänen mahdollisuutensa suoriutua vaikeista tehtävistä heikkenee, mikä vah-
vistaa ja ruokkii hänen kielteistä minäkäsitystään. Myöhemmin hän voi antaa 
periksi myös pienissä vastoinkäymisissä ja siten hän rajaa mahdollisuuksiaan 
saada positiivista palautetta opettajilta ja opiskelutovereilta. Vastaavasti menes-
tymisen kokemukset vahvistavat pätevyyden ja tehokkuuden tunteita. (Ruohotie 
2002c, 168.) Ilmeisesti sekä vahva että heikko itsetunto ja itseluottamus opitaan 
”elämän oppimisprosesseissa” saaduista sosiaalisista palautteista.  

Tehokkuususkomukset vaikuttavat siihen, miten yksilö tarkkailee ja prosessoi 
suorituksiaan ja niiden tuotoksia. Lisäksi ne vaikuttavat menestymisen ja epäon-
nistumisen syiden tulkintaan: yksilö, joilla on vahva usko omiin kykyihinsä, pi-
tää epäonnistumisen syynä liian vähäistä yrittämistä, kun taas yksilö, joka ei luo-
ta omiin kykyihinsä, pitää epäonnistumisen syynä juuri kykyjen tai valmiuden 
puutetta (Ruohotie 2002c, 168). Bandura (1994) on todennut, että mitä kyvyk-
käämpänä ihmiset pitävät itseään, sitä korkeampia tavoitteita he asettavat itsel-
leen ja sitä lujemmin he sitoutuvat niihin.  

Bandura on liittänyt malliinsa myös affektiiviset prosessit. Itsesäätelyproses-
sit vaikuttavat sekä motivaatioon että mielialaan. Oppija, joka ei koe saavutta-
vansa tavoittelemiaan ja odotustensa mukaisia tuloksia, voi ajautua itsetilityk-
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seen ja masennukseen. Negatiivinen kokemus voi syntyä myös ilman, että ihmi-
nen kokee epäonnistuvansa pyrkimyksissään. Sosiaalinen vertailu – se, että ver-
taa itseään muihin, jotka voivat saavuttaa hyviä tuloksia – saattaa riittää masen-
tumisen syyksi. Depressiiviset tunteet voivat puolestaan häiritä kognitiivisia toi-
mintoja. (Ruohotie 2002c, 169.) 

Banduran teoria sosiaalisesta kognitiosta kuvaa hyvin sekä yksilöllistä että 
ryhmässä tapahtuvaa musiikin oppimista. Musiikin esittäminen on aina sosiaali-
nen tapahtuma ja musiikin oppimistilanteessa on usein mukana sosiaalinen ulot-
tuvuus: Bändi- ja orkesterisoitto sekä kuoroharjoitukset perustuvat sosiaaliseen 
vuorovaikutukseen, opettajan ja opiskelijan välinen vuorovaikutus on luonteel-
taan sosiaalista. 

Eheän persoonallisuuden ja myönteisen itsetunnon kehittymiseksi tarvitaan 
sekä kannustavia että realistisia oppimiskokemuksia. Juvonen (2000, 298–299) 
näkee opettajan toiminnan merkityksellisenä sekä positiivisissa että negatiivisis-
sa oppimistuloksissa. Hänen mukaansa kannustuksen merkityksen tutkiminen 
voi tuottaa sovellettavaa tietoa musiikin opetukseen. Tiede ei ole toistaiseksi 
pystynyt selittämään mistä johtuu, että päältä katsoen samantyyppisistä olosuh-
teista kasvaa sekä vahvan että heikon itsetunnon omaavia ihmisiä. Ilmeisesti vä-
häpätöiset syyt kumuloituessaan saavat aikaan eroja ”pitkässä juoksussa” samaan 
tapaan kuin suunnistuksessa piirun ero lähdössä saa aikaan ison eron maalissa, 
mikäli korjaavat toimenpiteet eivät ole onnistuneet. Musiikin ja urheilun opiske-
lu muistuttavat toisiaan. Kummassakin on kysymys taidon oppimisesta. Esiinty-
mis- ja kilpailutilanteessa sekä yksilön että ryhmän itseluottamuksella on suuri 
merkitys. Huippu-urheilijat puhuvat usein itseluottamuksesta kilpailusuorituksen 
jälkeen. Itseluottamus on sidoksissa onnistumiseen ja voi vaihdella paljonkin 
tilanteesta toiseen siirryttäessä. 

Myös musiikin omaksumisessa opiskelijan itseluottamuksella on keskeinen 
merkitys. Koska itseluottamus on sidoksissa sekä yksilön itsesäätelyvalmiuksiin 
että kehityksellisiin valmiuksiin on olennaista, että musiikin oppisisältö olisi 
vaativuudeltaan oikeassa suhteessa opiskelijan yleisiin valmiuksiin ja pääaineen 
erityistaitotasoon nähden. Liian vaikeiden sisältöjen harjoittelu saattaa murentaa 
itseluottamusta ja pahimmillaan johtaa ainakin tilapäisesti oppimisen kannalta 
epäedullisiin affektiivisiin prosesseihin, mikä puolestaan voi häiritä kognitiivisia 
toimintoja (Anttila & Juvonen 2002).  

Edellä mainittu asia tiedetään kokeneiden musiikkikasvattajien keskuudessa. 
Siitä huolimatta päteväkin musiikkikasvattaja voi omista tavoitteistaan lähtien 
antaa opiskelijalle liian vaativan tehtävän tai opiskelijan tekniseen kehitystasoon 
sopimattoman soittokappaleen. Liian vaikea musiikkiteos saattaa aiheuttaa opis-
kelijalle itseluottamusta heikentävän negatiivisen kokemuksen. Huhtasen (2004, 
94–96) mukaan on selvää, että lupaavan soitolleen omistautuvan nuoren kanssa 
työskentely innostaa opettajaa. On kuitenkin mahdollista, että käsitys oppilaan 
parhaasta kietoutuu käsitykseen opettajan oman henkilökohtaisen parhaan toteu-
tumisesta. Hirvosen (2003, 114) tutkimushenkilöt puhuivat kyseisessä asiayhtey-
dessä opettajan ”oman kilven kiillottamisesta”. Anttila (2004, 30–31) korostaa-
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kin, että vain oppilaslähtöinen musiikinopetus voi muodostua merkitykselliseksi 
oppilaille, yhteiskunnalle ja kulttuurille. 

Esiintyvä taiteilija on ammatissaan altis myös negatiivisille kokemuksille. 
Myönteisessä tapauksessa hänellä voi olla ammattimainen valmius kohdata ne-
gatiivisia kokemuksia ja kääntää ne myönteisiksi vertaistuen tai itsereflektion 
avulla. Opiskelijoilla kyseinen valmius ei välttämättä ole vielä kehittynyt. Musii-
kin opinnoissa negatiivisilta oppimiskokemuksilta ei kuitenkaan voi täysin vält-
tyä (vrt. Kurkela 1994, 177–180). Ne saattavat olla jopa hyödyllisiä ihmisen rea-
listisen minäkuvan kehittymiseksi. Pettymyksien tavoitteellista tuottamista tulee 
kuitenkin välttää ja opiskelijoita ei pidä jättää yksin kohtaamaan pettymyksiä. 
Ammattikasvattajan on välttämätöntä tiedostaa tehokkuususkomusten ja itsesää-
telykyvyn kehittämisen tavoite suunnitellessaan käytännön opetustilanteita. Mu-
siikin opiskelussa itsesäätelykyky vahvistuu todellisissa, mielekkäissä ja myön-
teisissä oppimiskokemuksissa. Myös vastoinkäymisten kohtaamiseen tulee va-
rautua.  

3.2.3. Zimmermanin itsesäätelyn malli 

Zimmermanin (1989, 1990, 1998 ja 2000) itsesäätelyn malli (kuva 6) pohjautuu 
edellä esiteltyyn Banduran (1986) sosiokognitiiviseen teoriaan. Kyseinen malli 
kuvaa hyvin tiedon ja taidon oppimisessa tapahtuvaa itsesäätelyä. Luottamus 
itseen ja oman toiminnan tuloksellisuuteen on hyvä lähtökohta erityisosaamisen 
(soiton, laulun, jne.) kehittämiseen. 

 
 

Kuva 6. Itsesäätelyä kuvaava malli (Zimmerman 2000, 15) 
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Zimmermanin (2000, 14) mukaan itsesäätely on syklinen prosessi. Itsesäätely 
sisältää yksilön omia ajatuksia, tunteita ja toimia, joita hallitsemalla hän pyrkii 
saavuttamaan henkilökohtaiset tavoitteensa. Aiemmista oppimiskokemuksista 
saadusta palautteesta on hyötyä tavoitteen tarkistamisessa ja uuden strategian 
valinnassa sekä tulevassa oppimisponnistelussa. Itsesäätely on toiminnan ja ta-
voitteen proaktiivista ja reaktiivista yhteensovittamista. Se on välttämätöntä, sillä 
oppija itse ja ympäröivä todellisuus ovat jatkuvassa muutoksen tilassa oppimisen 
aikana.  

Kuva 6 valottaa Zimmermanin (2000, 15) näkemystä itsesäätelystä.  Itsesää-
telyn ulottuvuudet ovat yksilön sisäiset piilotoiminnot (covert), käyttäytyminen 
ja ympäristöön liittyvät tapahtumat. Mallissa palautesilmukat kuvaavat sisäisten 
prosessien, käyttäytymisen ja ympäristön tarkkailua.   

Mielikuvien käyttäminen apuna tiedon ja taidon hankkimisessa tai rentoutu-
misessa on esimerkki piilossa tapahtuvasta itsesäätelystä (Ruohotie 2002c, 38). 
Musiikin opiskelija voi tulevaa esiintymistään harjoitellessaan kuvitella onnistu-
neen esiintymistilanteen loppuhuipentuman ja suosionosoitukset ja näin harjoi-
tella esiintymisrentoutta olennaisena osana itse harjoitusta. Opiskelija tarkkailee 
myös omaa toimintaansa ja oppimisympäristöään ja saa niistä havaintoihin ja 
tulkintoihin perustuvaa palautetta, jota hän hyödyntää itsesäätelyssä. Anttilan 
(2004, 41–42) mukaan myös opettajien tulisi ottaa huomioon opiskeluympäristön 
merkitys oppimisessa ja opiskelussa.  

3.2.4. Itsesäätelyprosessi 

Jokainen älyllinen olento pyrkii säätelemään toimintaansa saavuttaakseen erilai-
sia tavoitteita (esim. Winne 1997). Tehokas oppija on aktiivinen, ja hän toimii 
intentionaalisesti (ks. Bereiter & Scardamalia 1989). Sinatran ja Pintrichin 
(2003) mukaan oppimisessa on kysymys jonkinlaisesta käsitteellisestä muutok-
sesta eikä pelkästä ”kylmästä” kognitiosta. Oppijan intentiot vaikuttavat käsit-
teellisen muutoksen todennäköisyyteen. 

Zimmerman (1998) erottaa oppimissyklissä kolme vaihetta: ne ovat suunnit-
telu- ja aktivointivaihe (forethought), toiminnan kontrolli (performance or voli-
tional control) ja itsereflektio (self-reflection). Ruohotie (2002c, 172) kutsuu 
ensimmäistä vaihetta toimintaan sitoutumiseksi. Sitoutumista määrittäviä tekijöi-
tä (determinantteja) ovat tavoitteen määrittely, strateginen suunnittelu ja käsitys 
itsestä oppijana (tehokkuususkomukset, tavoiteorientaatio ja sisäinen mielenkiin-
to). Oppimistoiminnan kontrolloinnin avulla yksilö ohjaa oppimisprosessiaan, 
säätelee tarkkaavaisuuttaan ja varsinaista oppimistoimintaansa. Oppimisen kan-
nalta voi olla hyödyllistä esimerkiksi suoritusta ohjaavien sisäisen mallien luo-
minen tarkoituksenmukaisten mielikuvien avulla. Itsereflektio on oppimistapah-
tumaan liittyvien kokemusten tarkastelua, merkityksen antamista saaduille op-
pimiskokemuksille. (Ruohotie 2002c, 172.) 
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Itsesäätelyä voidaan siis kuvata syklisenä prosessina. Vastaavanlaiseen jäsen-
telyyn on päätynyt myös Pintrich (taulukko 7).  

 

Taulukko 7. Itseohjatun oppimisen vaiheet ja itsesäätelyn alueet (Pintrich 2000) 

Vaihe 
 

Kognitio Motivaatio/affekti Käyttäytyminen Konteksti 

1.  
Esivalmistelu, 
suunnittelu ja 
aktivointi 

Tavoitteen aset-
taminen 

 
Aiemmin opitun 
arviointi 

 
Metakognitiivisen 
tiedon arviointi 

Tavoiteorientaatio 
 

Tehokkuususkomukset 
 
Mielikuva opittavan asian 
helppoudesta/vaikeudesta
 
Opittavan asian mielek-
kyys/merkitys 
 
Mielenkiinnon virittäminen

Ponnistelun ja ajankäy-
tön suunnittelu 

 
Toiminnan itsehavain-
noinnin suunnittelu 

Tehtävien 
havainnointi 

 
Kontekstin 
havainnointi 

2.  
Itsetarkkailu 
ja itsekontrol-
li 

Metakognitiivinen 
tietoisuus ja tark-
kailu 

 
Oppimisen ja 
ajattelun sääte-
lyyn tarvittavan 
kognitiivisen stra-
tegian valinta ja 
soveltaminen 

Motivaation ja tunnetilan 
tarkkailu 

 
 

Motivaation ja tunnetilan 
hallintaan tarvittavan stra-
tegian valinta ja sovelta-
minen 

Ponnistelun, ajankäytön 
ja avuntarpeen tarkkailu 

 
Oppimisprosessin tark-
kailu 
 
Ponnistelujen lisäämi-
nen/vähentäminen 
 
Periksiantamattomuus/ 
luovuttaminen 
 
Avun etsiminen 

Tehtävien ja 
sisällön tark-
kailu 

 
Tehtävän 
muuttaminen 
tai selventä-
minen 
 
Kontekstin 
muuttaminen 
tai tilanteesta 
perääntyminen

3.  
Itsereaktiot ja 
itsereflektio 

Kognitiiviset arviot 
 

Attribuutiotulkinnat 

Affektiiviset reaktiot 
 

Attribuutiotulkinnat 

Toiminnallisten vaihtoeh-
tojen punnitseminen 

Tehtävän arvi-
ointi 

 
Kontekstin 
arviointi 

 
 
Pintrich (2000) nimeää syklin vaiheet seuraavasti: 1) esivalmistelu, suunnittelu ja 
aktivointi, 2) itsetarkkailu, 3) itsekontrolli sekä 4) itsereaktiot ja itsereflektio. 
Näistä vaiheet 2. ja 3. vastaavat yhdessä Zimmermanin käyttämää käsitettä toi-
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minnan kontrolli. Pintrich (2000) jäsentää itsesäätelyn alueet vielä sen mukaan, 
onko kysymys kognition, motivaation/affektin, käyttäytymisen vai kontekstin 
piiriin kuuluvasta säätelystä (ks. myös Ruohotie 2001). 

Taulukko 7 antaa käsityksen itsesäätelyn monimuotoisuudesta. Taulukossa it-
setarkkailu ja itsekontrolli on yhdistetty yhdeksi luokaksi. 

Ruohotie (esim. 2002c ja 2005b) on muokannut Zimmermanin esittämää 
kolmivaiheista oppimissykliä (ks. kuva 7). Esivalmistelu-, suunnittelu- ja akti-
vointivaiheen hän jäsentää osatekijöiksi: tavoitteen asettaminen, strateginen 
suunnittelu sekä erilaiset uskomukset ja mieltymykset. Tavoitteen asettamisessa 
opiskelija tekee yksityiskohtaisia päätöksiä oppimistavoitteisiin liittyen. Strategi-
sella suunnittelulla tarkoitetaan niiden oppimisstrategioiden ja metodien valintaa, 
joilla pyritään asetettuun tavoitteeseen. Tavoitteiden asettamista ja strategioiden 
määrittämistä ohjaavat henkilökohtaiset uskomukset ja mieltymykset, kuten op-
pijan itseluottamus, tavoiteorientaatio sekä sisäinen mielenkiinto tai arvostus 
opittavaa asiaa (tietoa tai taitoa) kohtaan. 

 

 
 

Kuva 7. Oppimissyklin vaiheet: Ruohotien (2002c, 173) muunnelma Zimmermanin 
mallista   

Toiminnan tarkkailu- ja kontrollointistrategiat auttavat oppijaa keskittymään 
tehtävään ja optimoimaan suorituksen. Tarkkaavaisuutta suuntaamalla ja keskit-
tämällä oppija suojaa oppimiseen liittyviä intentioitaan erilaisilta häiriöiltä ja 
kilpailevilta intentioilta. Tarkkailemalla omaa toimintaansa yksilö saa tietoa aset-
tamiensa tavoitteiden toteutumisesta. Oman toiminnan tarkkailu voi toki myös 
hajottaa keskittymistä. Tällöin oppimisprosessi voi häiriintyä. Toisaalta vakiin-
tunut taito vaatii yhä vähemmän intentionaalista tarkkailua, jolloin taito kehittyy 
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rutiininomaiseksi tai automaattiseksi ja itsetarkkailuun sitoutunut kapasiteetti 
vapautuu oppimisympäristön tai toiminnan tuotosten tarkkailuun. Oppija itse 
päättää myös oppimisstrategian soveltamisesta ja oppimismenetelmästä, kuten 
esimerkiksi mielikuviin pohjautuvasta oppimisesta tai opitun kertaamisesta ää-
neen. (Ruohotie 2002c, 172.) 

Edellä esitetty oppimisen malli kuvaa myös musiikillisen tietämyksen ja tai-
don intentionaalista rakentamista. Malli soveltuu soiton, laulun, sävellyksen tai 
johtamisen käytännön tai teorian opiskeluun. 

Itsearvioinnissa yksilö vertaa itsetarkkailun kautta saamaansa informaatiota 
sekä sisäisiin että ulkoisiin standardeihin ja tavoitteisiin. Tavoitteena on saada 
reaaliajassa tarkoituksenmukaista palautetta siitä, miten hän on suoriutunut suh-
teessa asettamiinsa tavoitteisiin tai muihin yksilöihin. Itsearviointi johtaa attri-
buutiotulkintoihin; oppija tekee tulkintoja ja johtopäätöksiä onnistumisensa tai 
epäonnistumisensa syistä (vrt. Heino 1997). Esimerkiksi epäonnistuessaan hän 
voi syyttää kyvyttömyyttään tai vähäistä yrittämistä. (Ruohotie 2002c, 173.) 

Yksilön attribuutiotulkinnat voivat johtaa positiivisiin johtopäätöksiin (self-
reactions). Oppija voi tulkita epäonnistumisen johtuvan vähäisestä ponnistelusta 
ja lisätä ponnisteluja entisestään. Mikäli hän näkee syyn epäonnistumiseen omas-
ta kyvyttömyydestä johtuvana, on todennäköistä, että hänen johtopäätöksensä 
ovat oppimisen kannalta kielteisiä. Oppijan attribuutiotulkinnoista voidaan pää-
tellä, mistä oppimisvirheet mahdollisesti johtuvat. Myönteiset johtopäätökset 
vahvistavat positiivista tulkintaa itsestä oppijana. Yksilö alkaa uskoa omiin ky-
kyihinsä ja mahdollisuuksiinsa, oppimisorientaatio vahvistuu ja sisäinen mielen-
kiinto tehtävää kohtaan lisääntyy, mikä näkyy toimintaan sitoutumisen vahvis-
tumisena. (Ruohotie 2002c, 174.) 

Reflektion tavoitteena on oppijan omien uskomusten kestävyyden kriittinen 
selvittely. Reflektio tarkoittaa näin ollen usein myös pysähtymistä ja tilanteen 
uudelleenarvioimista. Reflektio voi olla – Habermasin jäsentelyä käyttäen – tek-
nistä, praktista tai kriittistä. Tekninen reflektio liittyy aina siihen, miten tavoitteet 
voitaisiin saavuttaa. Se ei kuitenkaan kyseenalaista tavoitteita. Praktisen reflekti-
on avulla pyritään valitsemaan sopivat tavoitteet ja sopivat keinot niiden saavut-
tamiseksi. Kriittinen reflektio tarkastelee tavoitteita tieteen kannalta, mutta myös 
laajemmin, niiden yhteiskunnallisten seuraamusten valossa. (Krokfors 2003, 
127.) 

Seibert (1996) kuvaa reflektiota aktiivisena ja älyllisenä kokemukseen liitty-
vänä tietoisena prosessina. Opintomenestystä ei hänen mukaansa saavuteta rutii-
ninomaisesti vaan jatkuvalla mielekkäällä oppimisella. Myös Ruohotie (1998, 
114) suhtautuu kriittisesti sellaisiin käsityksiin, jotka antavat reflektiosta passii-
visen, keinotekoisen, faktasidonnaisen (after the fact), aikaa vievän, kapean ja 
kontekstista riippumattoman kuvan. Oletettavasti edellä mainittu pätee niin soit-
tamiseen, laulamiseen ja säveltämiseen kuin musiikkiesityksen johtamiseenkin. 
Esiintyvän musiikkitaiteilijan, säveltäjän tai musiikkia opiskelevan henkilön 
kohdalla on kysymys oppimis- tai esiintymiskokemuksen tulkinnasta ja ymmär-
tämisestä. Reflektio on luonnollinen osa oppimista ja esiintymistä. Oikea hetki 
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reflektioon ei ole pelkästään takautuvasti esiintymis- ja/tai oppimiskokemuksen 
jälkeen, vaan reflektion tulisi sisältyä oppimisprosessin kaikkiin vaiheisiin. 

Kaikki oppiminen ei kuitenkaan edellytä refleksiivisyyttä sanan syvällisessä 
merkityksessä. Joskus voi olla jopa tarkoituksenmukaista, ettei oppimistapahtu-
maa pohdita liikaa tai ainakaan liian syvällisesti. On myös epäilty, onko toimin-
nan aikana ylipäätään mahdollista ajatella, koska se merkitsisi toiminnan kes-
keyttämistä (esim. Poikela 1999, 238). Harjoittelutilanteessa esimerkiksi soitta-
misen keskeytyminen on kuitenkin monilla opiskelijoilla hyvin tyypillistä. 

Edellä esitetty Zimmermanin itsesäätelymekanismia valaiseva hypoteettinen 
malli on suosittu oppimisen tutkijoiden keskuudessa. Sen valintaa tämän tutki-
muksen avainteoriaksi puoltaa se, että kyseisen mallin avulla voidaan jäsentää 
oppimisen edellyttämiä motivationaalisia ja strategisia valmiuksia. Zimmerma-
nin malli on saanut myös empiiristä tukea. Ruohotien (2002c ja 2005b) mukaan 
ainakin seuraavia johtopäätöksiä voidaan esittää alan tutkimustulosten pohjalta: 

 
1. Oppijan käyttämät itsetarkkailu- ja itsearviointiprosessit vahvistavat hä-

nen kognitiivisia ja metakognitiivisia valmiuksiaan säädellä ja kontrolloi-
da omaa kehitystään. Kehittymisen myötä oppimistehtävät ja kokemukset 
avaavat uusia mahdollisuuksia oppimisprosessien ja toiminnan suuntaa-
miselle ja kontrolloinnille. 

2. Tärkeitä ehtoja itsesäätelylle ovat: a) minäuskomusten merkitysten ym-
märtäminen, kun on kysymys ajattelusta, tunteista, motivaatiosta ja toi-
minnan säätelystä, b) tietoisuus omista itsesäätelyvalmiuksista ja niiden 
hyödyntäminen oppimisessa sekä c) sisäinen näkemys siitä, että oppimis-
tehtävät ja kokemukset ovat henkilökohtaisesti merkityksellisiä ja rele-
vantteja. 

3. Tehokkaan itsesäätelyn välttämätön edellytys on, että oppijalla on opti-
maalinen – ei liian vahva eikä liian heikko – luottamus omiin kykyihinsä 
ja mahdollisuuksiinsa. Oppiminen on parhaimmillaan, kun oppija tulkit-
see oppimistuotosten vahvistavan omia tehokkuususkomuksia ja oppi-
mismotivaatiota. 

4. Oppijan sisäinen motivaatio on parempi, jos hän voi tehdä asioita, joita 
hän haluaa tehdä; hänellä tulee olla mahdollisuus harjoittaa kontrollia ja 
tehdä valintoja, kokea onnistumista (päteä) sekä suorittaa tehtäviä, jotka 
vastaavat hänen tarpeitaan ja tavoitteitaan. 

5. Kompetenssia koskeva palaute parantaa sisäistä motivaatiota vahvista-
malla oppijan uskomuksia kyvystään kontrolloida tavoitteen saavuttamis-
ta. Pätemisen tunteet selittävät sisäistä motivaatiota enemmän kuin kom-
petenssia koskevat käsitykset. 

6. Eri kulttuureista tulevat opiskelijat käyttävät erilaisia strategioita oppimi-
sen säätelyssä; lisäksi kulttuuriin sidoksissa olevat uskomukset ja stereo-
typiat määrittävät oppijan käsityksiä omista oppimistarpeistaan ja toimin-
nastaan. Itsetuntemusta pidetään itsearvioinnin edellytyksenä. 
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7. Sitoutuminen oppimisprosessiin on välttämätön, mutta ei riittävä ehto 
taidon ja tietämyksen kehittymiselle. Tavoitteellisuus toiminnassa viittaa 
itsesäätelyprosesseihin, joiden avulla oppija toteuttaa intentioitaan. Hä-
nen on tarkkailtava ja arvioitava toimintojaan. Kyseiset prosessit antavat 
mahdollisuuden korjata toimintaa, edistävät oppimista ja vahvistavat pyr-
kimystä taitojen jatkuvaan kehittämiseen. 

3.2.5. Metakognitio, intentio ja oppiminen 

Metakognitio ohjaa oppijan kykyä reflektoida, ymmärtää ja kontrolloida omaa 
oppimistaan. Intentionaaliseen oppimiseen liittyy näkemys, jonka mukaan sekä 
kognitiiviset että metakognitiiviset prosessit ovat välttämättömiä silloin, kun 
oppiminen nähdään tavoitteellisena toimintana. (Ruohotie 2003, 9.) 

Suuri tietomäärä tai harjoittelu esimerkiksi musiikissa ei vielä välttämättä ta-
kaa hyvää oppimista ja suoritusta. Oppijat, jotka tuntevat itsensä hyvin ja osaavat 
soveltaa tätä tietoa käytännössä suoriutuvat vaikeissa tehtävissä ja ongelmanrat-
kaisuissa. Ruohotie (2003 ja 2005a) jakaa metakognition deklaratiiviseen meta-
tietoon ja proseduraaliseen metataitoon eli metakompetenssiin. Hän on tehnyt 
metakognitioon tai metakompetenssiin liittyvien tutkimusten pohjalta seuraavat 
johtopäätökset: 

 
• Metatiedon oppimisen perusedellytys on kyky tarkkailla omia kognitiivi-

sia prosesseja ja tuloksia. Itsetarkkailun avulla oppija tulee tietoiseksi 
omasta oppimisprosessistaan ja ajattelustaan, omista kokemuksistaan tie-
tojen ja taitojen soveltajana/oppijana, ja hän saa ”metatason tietoa” omien 
kompetenssiensa tarpeellisuudesta ja soveltuvuudesta sekä kompetens-
seihin liittyvistä puutteista. 

• Metakognitiivinen tieto yhdessä toimintaa koskevan tietoisuuden kanssa 
luo edellytykset tavoitteisen toiminnan kontrollille. Deklaratiivisen meta-
tiedon lisäksi kehittyvät proseduraaliset metataidot. Niihin kuuluu auto-
matisoitunut (potentiaalisesti tiedostettavissa oleva) taito suunnitella, 
tarkkailla, evaluoida ja säädellä omia kognitiivisia prosesseja ja tehtäväs-
pesifisiä toimintoja. 

• Deklaratiivisella metatiedolla tarkoitetaan kokemusta ja tietoa erilaisten 
tehtävien vaikeudesta; tietoa omista kyvyistä, taidoista ja osaamisessa il-
menevistä puutteista; tietoa oppimisesta, ongelmanratkaisusta ja toimin-
nan säätelystä; tietoa tehokkaista oppimis-, muisti-, ongelmanratkaisu- ja 
korjausstrategioista; sekä tietoa tekniikoista, joiden avulla hallitaan erilai-
sia tehtäviä, kompensoidaan puuttuvia tietoja ja asetetaan realistisia ta-
voitteita.  

• Proseduraalinen metataito on välttämätöntä, jotta metakognitiivista tietoa 
voidaan optimaalisesti hyödyntää tavoitteellisessa toiminnassa. Se sisäl-
tää kaikki sellaiset strategiat, jotka jäsentävät tehtäviä/ongelmia ja autta-
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vat ongelmanratkaisua (mm. opittavan asian jäsentely niin, että mieleen 
painaminen helpottuu, tärkeiden asioiden alleviivaaminen muistamisen 
helpottamiseksi ja muistamista helpottavien vihjeiden etsiminen). Strate-
gisia toimenpiteitä ovat myös tehokkaiden kognitiivisten apuvälineiden 
käyttö (esim. graafiset kuviot ja analogiat), kognitiivisten resurssien tar-
koituksenmukainen käyttö sekä oppimisen/suorituksen jatkuva tarkkailu 
ja arviointi. Metataito on itsensä perinpohjaista tuntemista oppijana, tietä-
jänä ja toimijana ja tämän tietoisuuden hyödyntämistä toiminnan sääte-
lyssä.  

• Relevantin metatiedon laatu ja määrä vaikuttavat oppimiseen, muistiin ja 
ongelmanratkaisuun enemmän kuin kronologinen ikä; metatiedon laatu ja 
määrä indikoivat henkistä kehitystä lapsuudessa ja yleistä älykkyyttä ai-
kuisiässä. 

• Mitä yleisemmästä metastrategiasta on kysymys, sitä vähemmän se selit-
tää ja ohjaa konkreettista oppimista ja ajatteluprosesseja. Siksi on välttä-
mätöntä kehittää monia spesifejä metakognitiivisia taitoja eri tarkoituk-
siin ja eri alueille. Erilaisiin opetus- tai oppimisprosesseihin tulisi sisältyä 
oppimisprosessien reflektointia ja metakognitiivisten taitojen optimaalista 
hyödyntämistä. (Ruohotie 2003 ja 2005a.) 

 
Metakognitiiviset taidot eivät kuitenkaan varmista tietoista reflektiota siitä, mil-
laisia mahdollisia tai keskenään kilpailevia strategioita kulloinkin olisi tarkoituk-
senmukaista soveltaa tai tietoista pohdintaa siitä, miksi jokin strategia voisi olla 
tehokas. Henneseyn (2003) mukaan kyky ajatella spesifin strategian tai heuristii-
kan merkitystä on intentionaalinen prosessi, kun taas strategioiden ja heuristiik-
kojen automaattinen toteuttaminen on algoritmisen tason prosessi. 

Limón Luque (2003) luettelee kolme ehtoa, joiden tulee toteutua, jotta inten-
tionaalinen käsitteellinen muutos olisi mahdollinen: 

 
1. Oppijan tulee tiedostaa muutostarpeensa ja hänen on tiedettävä, mitä tu-

lee muuttaa (metakognitiivinen ehto). 
2. Oppijan tulee haluta muutosta; hänen tulee mieltää muutos henkilökoh-

taisena tavoitteena (volitionaalinen ehto). 
3. Oppijan tulee kyetä säätelemään – suunnittelemaan, tarkkailemaan ja ar-

vioimaan – omaa muutosprosessiaan (itsesäätely-ehto). 
 
Ruohotien (2004b) mukaan itsesäätely on välttämätön edellytys sille, että inten-
tionaalinen käsitteellinen muutos voi tapahtua. Toisaalta oppija voi olla taitava 
säätelemään omaa toimintaansa, mutta hän ei pääse soveltamaan taitojaan, ellei 
hänellä ole riittävää erityisosaamista. Kuva 8 valaisee itsesäätelytaitojen ja eri-
tyisosaamisen yhteyttä. Tehokkaan oppimisen edellytyksinä ovat sekä hyvät it-
sesäätelytaidot että vahva ammattispesifinen tietämys. Mikäli musiikin opiskeli-
jan pääaineen hallinta on hyvä ja hän omaa hyvät itsesäätelytaidot, käsitteellinen 
muutos on mahdollinen, jopa todennäköinen. Halu oppia edistää yksilön inten-
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tionaalista käsitteellistä muutosta. Käsitteellisen muutoksen toteutumista 
edesauttaa, mikäli musiikin pääaineen opiskelu koetaan haasteelliseksi ja mie-
lekkääksi. 

 
 
 
 
 

Ammattitaidon syvin olemus 
(ekspertiisin kehittyminen) on 
sidoksissa itsesäätelytaitoihin; 
tästä syystä ei ole mahdollista 
löytää ihmisiä, joilla on vahva 
ammattispesifinen osaaminen ja 
samalla heikot itsesäätelyval-
miudet. 

Intentionaalinen käsitteellinen 
muutos on erittäin todennäköi-
nen. Sitä edistävät mm. seuraa-
vat seikat: 

• tehtävä koetaan haas-
teelliseksi ja relevantiksi; 
ongelma on mielekäs ja 

• oppijan tavoite on lisätä 
kompetenssiaan. 

 

Intentionaalinen käsitteellinen 
muutos on erittäin epätodennä-
köinen. 

 

Itsesäätelytaitoja on vaikea siir-
tää ja soveltaa uudella alueella, 
jos ammattispesifinen osaami-
nen on heikkoa. 

 
 

Kuva 8. Ammattispesifisen osaamisen ja itsesäätelytaitojen yhteys (Ruohotie 2004) 

3.3. Motivationaaliset valmiudet 

Pintrich on konstruoinut motivaatiomallin, johon hän on integroinut keskeiset 
motivaatioprosessin osatekijät. Hän on lukuisissa artikkeleissaan kuvannut ky-
seisiä osatekijöitä ja selvittänyt motivaation eri ulottuvuuksien merkitystä yksi-
lön oppimiselle. (esim. Pintrich 1988, 1990 ja 2000; Pintrich & McKeachie 
2000). 

Pintrichin (1988) esittämässä motivaatioprosessin kuvauksessa (kuva 9) erot-
tuvat oppijan odotukset tai uskomukset ja arvot omaan oppimiseensa liittyen. 
Odotuksiin sisältyy oppijan itseluottamus ja usko omiin kykyihin ja itsesäätely-
mahdollisuuksiin (tehokkuususkomukset), usko omiin menestymisen mahdolli-

Itsesäätelytaidot 

Heikot Vahvat 

Ammatti- 
spesifinen 
tietämys 

Vahva 

Heikko 
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suuksiin (tulosodotukset) sekä itsearvostus ja oppijan affektiiviset reaktiot arvi-
ointitilanteissa (emotionaalinen herkkyys ja kognitiivinen ristiriita).  

Arvonäkökulma tulee mallissa näkyviin kurssin tai tehtävän mielekkyyttä 
koskevissa arvioissa sekä oppijan tavoiteorientaatiossa. Opiskelun mielekkyys 
sisältää kolme osa-aluetta: saavutusarvon, mielenkiintoarvon ja hyötyarvon. Saa-
vutusarvo kuvaa sitä, miten haasteelliseksi ja kiehtovaksi oppija kokee tehtävän. 
Se on korkea, jos opiskelija pitää itseään kyvykkäänä ja arvioi menestyvänsä 
hyvin vaativassa kurssissa. Mielenkiintoarvo tarkoittaa oppijan sisäistä kiinnos-
tusta oppimistehtävää tai asian sisältöä kohtaan; opiskelija voi pitää esimerkiksi 
improvisoinnista musiikissa. 

 

 

 

Kuva 9. Motivaation osatekijät Pintrichin (1988b) mukaan 

Hyötyarvo viittaa joko itse päämäärien hyödyllisyyteen tai päämäärien välineel-
liseen merkitykseen. Esimerkiksi musiikin opiskelija, joka ei ole kiinnostunut 
sointujen analysoinnista, saattaa kuitenkin opiskella analyysia innokkaasti, sillä 
musiikin teoria on pakollinen osa koulutusohjelmaa ja ilman sitä hän ei saa tut-
kintoaan valmiiksi. Kyseisellä kurssilla on silloin korkea hyötyarvo. Oppimisen 
kohteena olevilla asioilla voi olla sekä hyöty- että mielenkiintoarvo. On kuiten-
kin epätodellista olettaa, että intentionaalinen oppiminen aina perustuisi sisäiseen 
mielenkiintoon opittavaa asiaa kohtaan (Ruohotie 2002c, 92).   



 
 
 
 

74 

3.3.1. Motivaation arvoulottuvuus eli arvokomponentit 

Arvoulottuvuus tulee mallissa näkyviin oppijan tavoitteenasettelussa (tavoiteo-
rientaatio) ja musiikin opiskelun mielekkyyttä koskevissa arvioissa. Tavoiteo-
rientaatio ja opiskelun mielekkyys vaikuttavat oppimistoimintaan (aktiviteettiin) 
ja siihen, miten sitkeästi musiikin oppija jaksaa ponnistella asettamansa oppimis-
tavoitteen saavuttamiseksi esimerkiksi pääaineen opinnoissaan. Oppijan arvot 
liittyvät siihen, miksi yksilö harjoittelee tai ylipäätään opiskelee musiikkia. 

Oppijan tavoiteorientaatio jaetaan Pintrichin (1988b) mallissa sisäiseen ja ul-
koiseen tavoiteorientaatioon. Musiikin oppimisessa sisäinen tavoiteorientaatio on 
kyseessä silloin, kun oppimisen vaikuttimena on opittavana olevan asian hallit-
seminen, opittavan kokeminen haasteelliseksi, uteliaisuus opittavaa asiaa koh-
taan, oppimisen ilo tai oppijan pyrkimys oman arvon tunteen kasvattamiseen 
(itsearvostus). Sisäisen tavoiteorientaation voidaan olettaa olevan vahva musiikin 
pääaineen opiskelun osalta. Ulkoisen tavoiteorientaation vaikuttimina voivat olla 
esimerkiksi hyvät arvosanat, esiintymisistä saatu kanssaopiskelijoiden osoittama 
ihailu ja sen myötä itsensä hyväksytyksi tunteminen. Ruohotie (2002c, 94) toteaa 
yleiseen oppimisen teorian käsitykseen viitaten, että vahvan sisäisen tavoiteo-
rientaation omaavien opiskelijoiden uskotaan ponnistelevan muita kovemmin ja 
sitkeämmin; he soveltavat opiskelussaan tehokkaampia oppimisstrategioita kuin 
ulkoisen tavoiteorientaation omaavat. 

Opiskelun mielekkyys sisältää Pintrichin (1988b) mukaan oppijan uskomuk-
set oppimistehtävän tai kurssin tärkeydestä, hyödystä ja kiinnostavuudesta. Mie-
lekkyyskäsitykset, oppijan tavoiteorientaatio ja käyttäytymisen intensiteetti ovat 
yhteydessä toisiinsa. 

3.3.2. Oppimiseen liittyvät yksilölliset odotukset eli motivaation 
odotuskomponentit 

Odotuskomponentteja ovat oppijan uskomukset omista kyvyistä suoriutua oppi-
mistehtävästä, oppimisen kontrolloitavuutta koskevat uskomukset ja menestymi-
sen odotukset. Ne vastaavat kysymykseen: pystyykö musiikin opiskelija suoriu-
tumaan meneillään olevasta kurssista tai tehtävästä? Odotuskomponentit ovat 
yhteydessä oppijan itsetarkkailuun ja metakognitiiviseen kontrolliin, jotka liitty-
vät oppimisen suunnittelutaitoon, oppijan kehittymiskykyyn ja itsesäätelyproses-
seihin (Ruohotie 2002c, 94). Esimerkiksi musiikin opiskelijat, jotka uskovat suo-
riutuvansa harjoittelun kohteena olevasta kappaleesta tai teoksesta ja uskovat 
pystyvänsä vaikuttamaan esitettävään lopputulokseen, arvioivat muita todennä-
köisemmin omaa kehittymistä ja kokeilevat epäonnistuessaankin erilaisia kogni-
tiivisia strategioita (vrt. Ahonen 2004). 

Oppilaan sosiaalinen ympäristö vaikuttaa monella tavoin sekä arvokäsityksiin 
että menestymisen odotuksiin. Toveripiiri, koti ja kulttuuriympäristö määräävät 
paljolti lasten musiikkimakua (vrt. Juvonen 2000), käsitystä musiikkiharrastuk-
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sen merkityksestä ja muita arvokäsityksiä. Käsitykset itsestä opiskelijana, usko-
mukset menestyksen että menestymättömyyden syistä sekä menestymisen odo-
tukset nousevat suureksi osaksi vuorovaikutuksesta ympäristön kanssa. Musiikin 
opiskelijan motivaatioon vaikuttavat suuresti myös oppilaitoksen kulttuuri (mm. 
arviointikäytännöt ja vallankäyttö) sekä opettajan persoona ja oppituntien tun-
neilmapiiri. (Anttila 2004, 73.) 

Tulosodotukset ovat sidoksissa uskomukseen, että oppija voi itse vaikuttaa 
toimillaan ympäristöön. Vaikutusmahdollisuuksien puute saattaa johtaa passiivi-
suuteen, levottomuuteen, ponnistelujen lamaantumiseen ja heikkoihin suorituk-
siin. Musiikin koulutuksessa (samoin kuin työelämässä) olisikin olennaista, että 
oppijoille tarjotaan mahdollisuus vaikuttaa opiskelunsa oppisisältöihin ja työs-
kentelytapoihin. 

Tehokkuususkomukset tarkoittavat Ruohotien (2002c, 94) mukaan oppijan 
uskomuksia omista kyvyistään suoriutua kurssista tai tehtävistä tai tavoitteista. 
Ahonen (2004, 157) käyttää Banduran (1986) käsitteestä tehokkuususkomukset 
nimitystä minäpystyvyys (myös Anttila 2000; Juvonen 2000). Kysymys on sa-
masta käsitteestä. Opiskelijat, jotka luottavat itseensä ja kykyynsä kontrolloida 
omaa toimintaansa ja vaikuttaa ympäristöön, saavuttavat yleensä parempia op-
pimistuloksia kuin opiskelijat, jotka eivät luota itseensä ja omiin kontrollimah-
dollisuuksiinsa. Oletettavasti tämä pätee myös opiskeltaessa musiikkia. 

3.3.3 Affektinen osa-alue 

Motivaation affektisen osa-alueen komponentit ilmentävät oppijan emotionaali-
sia reaktioita oppimistehtävään, kuten koe- ja esiintymishermostuneisuutta ja 
kognitiivisen ristiriidan kokemuksia. Ruohotien (2002c, 95) mukaan riittämättö-
mät kognitiiviset taidot omaava oppija kärsii koetilanteessa erilaisista häiriöistä, 
ja siksi hänen kognitiivinen kapasiteettinsa heikkenee. Sen sijaan huolellinen 
koevalmistautuminen ja relevanttien strategioiden soveltaminen ”suojaavat” op-
pijaa koetilanteeseen liittyviltä häiriöiltä. Hermoilevat opiskelijat eivät käytä 
tarkoituksenmukaisia opiskelustrategioita, vaikka he opiskelisivat ja yrittäisivät 
yhtä lujasti kuin muut.  

Itsearvostuksella on oppimistulosten selittäjänä keskeinen rooli. Positiivista 
itsearvostusta pyritään yleisesti luomaan, säilyttämään ja vahvistamaan. Oppijat 
kehittävät erilaisia selviytymisstrategioita ylläpitääkseen itsearvostusta. Terve 
itsearvostus on hyvä lähtökohta musiikkialan ammattiin opiskelevalla henkilöllä. 

Pintrich on omissa tutkimuksissaan osoittanut, että motivaation eri osatekijät, 
kuten tehokkuususkomukset, sisäinen tavoiteorientaatio ja koehermostuneisuus, 
korreloivat vahvasti kognitiivisten ja metakognitiivisten strategioiden kanssa (ks. 
Pintrich, Smith, Garcia & McKeachie 1993; Pintrich & Schrauben 1992). Voi-
daan olettaa, että edellä mainitut tekijät ovat yhteydessä myös musiikin opinto-
menestykseen (ks. Ruismäki & Tereska 2006; Tulamo 1993). 
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Ahonen (2004) puhuu myös musiikillisesta minäkäsityksestä. Se sisältää yk-
silön omat tietoiset ja subjektiiviset tulkinnat itsestään ja mahdollisuuksistaan 
musiikin oppijana. Musiikillisen minäkäsityksen on todettu muotoutuvan vähitel-
len erilaisissa musiikkitilanteissa subjektiivisen tilannekohtaisen havainnoinnin 
ja tulkinnan seurauksena. Minäkäsitys on minäpystyvyyteen ja tehokkususko-
muksiin verrattuna laaja-alaisempi ja yleisempi käsite. (Ahonen 2004, 258.)  

Lehtosen (2004) määrittelyssä musiikillinen minäkäsitys muodostaa henkilö-
kohtaisen musiikkiin liittyvien arvostuksien, asenteiden ja odotusten horisontin, 
jonka pohjalta määrittelemme niin omat kuin muidenkin musiikilliset kyvyt, 
puutteet ja mahdollisuudet. Tuon horisontin kautta määräytyvät myös monet 
musiikkiin liittyvät kulttuuriset polariteetit: lahjakkuus vs. lahjattomuus, musi-
kaalisuus vs. epämusikaalisuus, hyvä vs. huono musiikki, syvällinen musiikki-
kokemus vs. pinnallinen ajanviete. (Lehtonen 2004, 17.) Minäkäsitystäkin laaja-
alaisempi käsite on musiikillisen orientaation (ks. Juvonen 2000) käsite, joka 
kuvaa yleistä asennoitumista musiikkia kohtaan, musiikkimakua ja musiikillista 
maailmankuvaa. 

Kulttuurisen musiikkikäsityksen mukaan musiikin merkitys on sidoksissa sii-
hen yhteisöön, jossa sitä tuotetaan ja käytetään (ks. Anttila & Juvonen 2002, 37–
38; Karttunen 1992). Kulttuurinen musiikkikäsitys korostaa kulttuurien itseisar-
voisuutta ja ainutkertaisuutta sulkien pois arvottavan ja erottelevan lähestymista-
van suhteessa musiikkiin (Anttila 2004, 163; Lehtonen 2004).  

3.4. Strategiset valmiudet 

Yksilö käyttää oppimisstrategioita apunaan tiedon hankkimisessa, käsittelyssä, 
mieleen painamisessa ja tiedon muistiin palauttamisessa. Oppimisen strategioilla 
tarkoitetaankin varsin laaja-alaisia ja toiminnallisesti kompleksisia tiedon muok-
kausprosesseja, joiden vaikutukset kuvastuvat oppimistapahtuman määrällisissä 
ja laadullisissa piirteissä (von Wright, Vauras & Reijonen 1979, 6). 

Strategioiden hallintaa tarvitaan esimerkiksi uuden musiikillisen ohjelmiston 
omaksumisessa. Omaksumiskyky onkin esiintyvillä taiteilijoilla olennainen ja 
muistikykyä edellyttävä valmius. Strategian valinnan onnistuminen vaikuttaa 
oppimisen laatuun. 

Oxfordin (1990, 8) mukaan oppimisstrategiat ovat spesifejä toimintatapoja, 
joihin oppija turvautuu tehdäkseen oppimisen helpommaksi, nopeammaksi, miel-
lyttävämmäksi, enemmän itseohjautuvaksi, tehokkaammaksi ja paremmin siirret-
täväksi uusiin tilanteisiin. Voidaan olettaa, että laajojen ohjelmakokonaisuuksien 
omaksuminen edellyttää tehokkaita ja spesifejä toimintatapoja musiikin opiske-
lussa ja muusikon työssä. 

Tilannesidonnaisuus on tyypillistä oppimisstrategioille. Strategiat voivat kui-
tenkin yleistyä yli aihepiirin ja muodostua yksilölle tyypillisiksi lähestymista-
voiksi aihepiiristä riippumatta. Informaation prosessointiin liittyvät käsitteet voi-
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daan siten nähdä hierarkkisena järjestelmänä. Tietynlaisiin tehtäviin tarvittavia 
prosesseja ohjataan ja kontrolloidaan strategioilla ja yli tehtävätyyppien yleisty-
neitä strategioita sanotaan tyyleiksi (Leino & Leino 1988, 50).  

Roycen ja Powellin (1983) jäsentelyssä episteemiset tyylit ovat rationaali-
nen, empiirinen ja metaforinen tyyli. Rationaalinen tyyli edustaa tiedon käsitte-
lyssä ja hallinnassa deduktiota, empiirinen tyyli induktiota ja metaforinen tyyli 
rinnastuksia, analogioita ja verbaalia viestintää (Tella & Harjanne 2004, 41). 
Koska oppimistyylit ovat yksilöllisiä, opettajan tulisi tiedostaa tyylien merkitys 
sekä opetustilanteessa että opetusta suunniteltaessa. Itselle sopivan oppimis- ja 
opetustyylin löytäminen voi olla aikaa vievä, mutta välttämätön prosessi sekä 
musiikin opiskelijalla että opettajalla. 

Ruohotien (2002c, 96) mukaan informaation prosessoinnissa on kysymys tie-
don jäsentymisestä kognitiivisiksi struktuureiksi, skeemoiksi, kognitiivisiksi rep-
resentaatioiksi, tuotossysteemeiksi ja toimintaverkoiksi. Koska musiikki itses-
sään on kognitiivinen prosessi, on johdonmukaista ajatella, että edellä mainittu 
kuvaa myös musiikin oppimista. Musiikin opiskelijat luovat aktiivisesti omaa 
tiedollista ja taidollista rakennetta ja liittävät uutta tietoa aikaisempaan tietoon. 
Kognitiiviset valmiudet (rakenteet) tekevät uuden tiedon varastoimisen ja jäsen-
tämisen mahdolliseksi, mikä puolestaan auttaa uusien havaintojen ja uuden op-
pimisen toteutumista. Lonkan (2004, 53) mukaan aktiivisen tiedon rakentamisen 
katsotaan johtavan laadukkaiden muistiedustusten muodostumiseen ja sitä kautta 
tehokkaaseen oppimiseen. Musiikillisen tiedon (esim. uuden ohjelmiston) omak-
sumisen ja muistamisen valmius lienee keskeinen muusikoiden välisiä taitoeroja 
ilmentävä osa-alue varsinkin esiintyvällä taiteilijoilla. 

Tietoisesta strategioiden valinnasta ja arvioinnista käytetään usein käsitettä 
metakognitio. Se voidaan jakaa tietoihin ja taitoihin. Metakognitiivista tietoa 
(metatietoa) on yksilön omien skeemojen, strategioiden ja prosessien tunteminen 
ja käsitys itsestä oppijana. Metakognitiiviset tiedot mahdollistavat oppimistilan-
teeseen sopivan strategian valinnan.  Metakognitiivinen tieto ja taito ovat vuoro-
vaikutteisia. Tieto on välttämätön edellytys taidolle, ja toisaalta onnistuminen 
oppimisstrategian käytössä lisää tietoa strategian soveltamismahdollisuuksista. 
(Ruohotie 2002c, 96.) On selvää, että esimerkiksi soitto- tai laulutaito on meta-
kognitiiviseen tietoon pohjautuva valmius, sillä jo instrumentin äänen hallinta 
edellyttää tietoista strategian valintaa ja arviointia. 

Oppimisstrategioita on pyritty luokittelemaan erilaisiksi taksonomioiksi 
(esim. Dansereau 1985; Weinstein & Mayer 1986: Pintrich 1988; Pintrich & 
McKeachie 2000). Tietynlaista perusjäsentelyä edustaa jako kognitiivisiin, meta-
kognitiivisiin ja resurssienhallintastrategioihin. Kognitiivisten strategioiden avul-
la oppija koodaa, jäsentelee ja muokkaa uutta tietoa. Metakognitiivisten strategi-
oiden avulla hän suunnittelee, säätelee, tarkkailee ja muokkaa kognitiivisia pro-
sessejaan. Resurssienhallintastrategioiden avulla hän kontrolloi saatavilla olevia 
resursseja – aikaa, ponnistelua ja ulkopuolista apua – selviytyäkseen oppimisteh-
tävästä.  
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Musiikin oppimisessa tarvitaan kaikkia edellä mainittuja strategioita ja niiden 
intentionaalista hallintaa: opintojen alussa tarvitaan motivaatiota opiskella mu-
siikkia, pohdintaa ja arviointia hankkeeseen ryhtymisen järkevyydestä, motivaa-
tiota resurssien (esim. välineistön) hankintaan, sosiaalisen ympäristön motivoin-
tia tukemaan henkisesti ja/tai taloudellisesti pitkäaikaista oppimisprosessia, pää-
töstä hankkeeseen ryhtymisestä ja sitoutumisesta, henkilökohtaisen epäilyn voit-
tamista ja aloituspäätöstä muutamia intentionaalisia toimia mainitaksemme. 

Anttilan (2004) mukaan onnistuneessakin opiskelussa on poikkeuksellista, et-
tä asiat ovat aina hyvin. Ennen pitkää tulee aina ongelmia, oppilaan itseluottamus 
voi laskea, liiallinen suorituspainotteisuus saattaa vääristää opiskelustrategioita 
pinnallisen oppimisen suuntaan, opettajan ja oppilaan välille voi syntyä häiritse-
viä henkisiä jännitteitä tai oppilaan normaali kasvaminen ja kehittyminen saatta-
vat suunnata hänen motivaationsa pois opiskeltavasta musiikista. Toimintaansa 
reflektoivan opettajan on tällöin välttämätöntä laajentaa ajatteluaan oppilaskes-
keiseen suuntaan. (Anttila 2004, 44.) Reflektiokyky on olennainen ammatillinen 
valmius opettajan työssä. Aina ei kuitenkaan ole tarvetta kriittiseen reflektioon. 
Monet pulmatilanteet ovat ratkaistavissa yhteistyöllä ja maalaisjärkeen pohjautu-
van praktisen reflektion avulla. 

3.4.1. Kognitiiviset strategiat 

Kognitiiviset strategiat jaetaan tiedon mieleenpainamiseen ja jäsentelyyn. Mie-
leenpainamisstrategiat vaikuttavat oppijan tarkkaavaisuuteen ja tiedon omaksu-
misprosesseihin, mutta ne eivät auta oppijaa rakentamaan yhteyksiä tietoainek-
sen sisällä tai integroimaan uutta tietoa aiemmin opittuun. Syventämisstrategiat 
auttavat tiedon varastoimista pitkäaikaismuistiin rakentamalla yhteyksiä uuden ja 
aiemmin omaksutun tiedon välillä. Jäsentelystrategiat helpottavat opittavan tie-
don valintaa ja tietoaineksen sisäisten yhteyksien rakentelua. (Ruohotie 2002c, 
98.) Weinstein ja Mayer (1986) erottavat edellä mainituissa kognitiivisissa stra-
tegioissa sekä yksinkertaisiin että kompleksisiin oppimistehtäviin soveltuvat ver-
siot. Musiikin opiskelussa uuden ohjelmiston omaksumiseen ja opitun esittämi-
seen liittyvä tinkimätön ammattimaisen laadun tavoitteleminen tekee oppimista-
pahtuman oppijalle kompleksiseksi. Kaikissa instrumenteissa on omat erityis-
haasteensa. Haasteellisuus lisääntyy oppimisen eri osa-alueilla taidon kehittyes-
sä. 

3.4.2. Metakognitiiviset strategiat 

Metakognitio voidaan jakaa tietoihin ja taitoihin. Metakognitiivista tietoa on 
yksilön omien skeemojen, strategioiden ja prosessien tunteminen ja tietoinen 
käsitys itsestä oppijana sekä tietoisuus erilaisten oppimistehtävien vaikeudesta ja 
vaativuudesta. Käsitys itsestä oppijana on läheisesti sidoksissa sellaisiin motivaa-
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tion osa-alueisiin kuin tehokkuususkomuksiin ja menestymisen odotuksiin. Tie-
toisuus oppimistehtävistä – esimerkiksi tietoisuus musiikin koulutuksessa opis-
keltavien sisältöjen ja tulevan työelämän vastaavuudesta – on yhteydessä opiske-
lun mielekkyyteen ja tavoiteorientaatioon. (Ruohotie 2002c, 98.) 

Metakognitiiviset strategiat ovat voimakkaammin sidoksissa metakognition 
kontrolli- ja säätelyulottuvuuteen kuin tietoulottuvuuteen (Pintrich & McKeachie 
2000). Oppimisen kontrolliin liittyviä toimia ovat oppimisen suunnittelu, tarkkai-
lu ja säätely. Esimerkiksi suunnitteluvaiheessa musiikin oppija asettaa oppimis-
tavoitteita ja analysoi ongelmaa, mikä antaa hänelle valmiuksia suunnitella op-
pimisstrategioiden käyttöä ja tiedon käsittelyä oppimisprosessissa. Samalla ky-
seisestä musiikin aihepiiristä aiemmin opittu tieto aktivoituu, mikä helpottaa 
tiedon organisointia ja ymmärtämistä. Taitavat oppijat suunnittelevat opiskelu-
prosessia ja hyödyntävät metakognitiivisia strategioita tehokkaasti. Tarkkailu-
strategiat auttavat oppijaa ymmärtämään asioita ja suhteuttamaan niitä aiemmin 
opittuun. Säätelystrategiat ovat sidoksissa tarkkailustrategioihin.   

Zimmermanin ja Paulsenin (1995) mukaan itsetarkkailu on oppimisen kan-
nalta tärkeää, sillä se auttaa oppijaa keskittymään opiskeluun, tekemään eron 
tehokkaan ja tehottoman oppimisen välillä, auttaa hallitsemaan ajankäyttöä, an-
taa palautetta oppimisstrategian toimivuudesta ja ohjaa siten strategian valintaa 
sekä edistää reflektiivistä ajattelua. Reflektiivisen ajattelun käsite on lähellä kriit-
tistä ajattelua: oppijan kykyä soveltaa opittua tietoa uusiin tilanteisiin. Esiintyvä 
muusikko tai musiikkikasvattaja joutuu työssä tilanteisiin, jossa ammatillinen 
reflektiokyky on välttämätön voimavara. Esiintyvä taiteilija lavalla tai opettaja 
opetustilanteessa vastaa usein yksin haasteellisistakin tilanteista (vrt. Kurkela 
1993). Lisäksi tilanteet vaihtuvat ja etenevät niin nopeasti, että toiminnan sopeut-
tamispäätökset on tehtävä reaaliajassa. Reaaliaikainen reflektiokyky voi auttaa 
hallitsemaan työn aikaansaamaa henkistä ja fyysistä kuormitusta ja edesauttaa 
rentoutumista ja siten palautumista työn rasituksista. 

3.4.3. Resurssienhallintastrategiat 

Resurssienhallintastrategioihin luetaan ajankäytön hallinta, opiskeluympäristön 
hallinta, ponnistelujen säätely, vertaisoppiminen ja avun tarve. 

Musiikin opiskelu on pitkäkestoista toimintaa. Sekä pitkä- että lyhytkestoinen 
opiskelu edellyttää ajankäytön hallintaa. Arkikasvatuksessa tiedetään säännölli-
sen harjoittelun merkitys. Esimerkiksi soiton ja laulun harjoittelussa periaate 
”vähän ja usein” tiedetään selvästi tehokkaammaksi kuin ”paljon ja harvoin” -
periaate. Ajankäytön suunnittelu edellyttää oppijalta metakognitiivisia suunnitte-
lu- ja säätelytaitoja. Opiskeluympäristön hallinta koskee sekä fyysisen että sosi-
aalisen oppimisympäristön hallintaa. Ponnistelujen säätelyä eli yritteliäisyyttä tai 
sinnikkyyttä voidaan pitää eräänlaisena motivaatiota ja kognitiota yhdistävänä 
piirteenä (Pintrich & McKeachie 2000). Oletettavasti kyseinen piirre korostuu 
erityisesti musiikin pääaineen pitkäkestoisessa opiskelussa. 
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Opiskelijoilla, jotka eivät mielestään tarvitse apua vaikeankaan asian opette-
lussa, on yleensä ongelmia omien resurssien hallinnan osalta. He eivät osaa sää-
dellä ajankäyttöään eivätkä osaa käyttää aikaansa tarkoituksenmukaisella tavalla 
opiskeluun. (Entwistle 1992.) 

Vertaisoppiminen ja avuntarve ovat sidoksissa oppimismotivaatioon. Suuri 
osa musiikin työelämän käytännöistä on luonteeltaan yhteistoiminnallista ja siksi 
kyseisiä taitoja olisi hyödyllistä harjoitella ammattiopintojen aikana. Ammatilli-
sessa koulutuksessa opiskelevat nuoret ovat iässä, jolloin koulutuksen vaikutta-
vuus on tehokkainta. Sanonta ”minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa” pätee 
tässäkin. Kulttuurin alalla tehtävä työ on luonteeltaan sekä näkyvissä olevien että 
kätkettyjen mahdollisuuksien taitamista. Yksin puurtaminen ja menestyminen 
kohtaavat harvoin. Esiintymismahdollisuuksien luominen, luovuutta vaativien 
hankkeiden käynnistäminen, työstäminen ja tuottaminen edellyttävät yhteistyö-
taitoja, joita ei voi oppia yksin eikä hetkessä. Siksi niitä on voitava opiskella 
opintojen ja niihin liittyvän työharjoittelun aikana vertaisoppijoiden ryhmässä 
pätevien opettajien ohjauksessa.  
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4. TUTKIMUKSEN 
TOTEUTTAMINEN 

4.1. Itsesäätely musiikin opiskelussa: täsmennetyt 
tutkimusongelmat 

Ruohotie (2002d) on tutkinut ammatillisessa koulutuksessa kehittyviä kompe-
tensseja ja luonnehtii niiden avulla menestyvien opiskelijoiden taitoprofiilia. 
Kyseisen taitoprofiilin pääkategoriat ovat: 1) ammattispesifiset tiedot ja taidot, 2) 
yleiset työelämävalmiudet ja 3) ammatillista kasvua edistävät itsesäätelyvalmiu-
det. Ruohotie korostaa, että tiedollinen osaaminen on välttämätöntä ammatilli-
sessa kehittymisessä, syvällisen ymmärryksen rakentamisessa, mikä muodostaa 
perustan jatkuvalle oppimiselle. Käsillä oleva tutkimus keskittyy ammatillisissa 
opinnoissa tarvittaviin itsesäätelyvalmiuksiin. 

Itsesäätelyvalmiuksilla tarkoitetaan musiikin oppijan taitoa tai kykyä säädellä 
omaa oppimistaan. Siihen tarvitaan sekä motivationaalisia että strategisia val-
miuksia. Edellä on osoitettu, että musiikin opiskelijan keskeisiä motivaation osa-
tekijöitä ovat tavoiteorientaatiot, tehokkuususkomukset, menestymisen odotuk-
set, kontrolliuskomukset (sisäiset ja ulkoiset attribuutiotulkinnat), mielekkyyden 
kokemukset sekä koe- ja esiintymisjännitys (emotionaalinen herkkyys ja kogni-
tiivisten ristiriitojen kokeminen).  

Oppimisstrategiat jaetaan kognitiivisiin ja metakognitiivisiin strategioihin se-
kä resurssien hallintastrategioihin. Edellisiä tarvitaan musiikin tiedon ja taidon 
mieleen painamisessa ja jäsentelyssä, musiikin oppisisältöön (pääaineen teoria ja 
käytäntö) syventymisessä (elaboraatiostrategiat), kriittisessä ajattelussa sekä pää-
aineen oppimisen metakognitiivisessa säätelyssä. Resurssienhallintastrategiat 
ovat tarpeen ponnistelujen, ajankäytön ja oppimisympäristön hallinnassa sekä 
vertaisoppimisessa ja ulkopuolisen avun hyödyntämisessä. 
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Kuva 10. Tutkimusasetelma 
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Tutkimusasetelma valottaa kognitiivisten ja resurssienhallintastrategioiden sekä 
opiskelumotivaation yhteyttä opintomenestykseen (kuva 10). Muuttujien väliset 
kaksisuuntaiset nuolet kuvaavat resiprookkisia yhteyksiä.  

Motivaatiota ja oppimisstrategioita tutkitaan seuraavien tutkimusongelmien 
mukaisesti: 

 
1. Millainen motivaatioperusta on musiikin ammattilaisiksi opiskelevilla 

henkilöillä?  
2. Onko eri opiskelijaryhmien välillä eroja motivaatioperustassa? 
3. Millaisia oppimisstrategioita musiikin opiskelijat käyttävät musiikin 

opiskelussa? 
4. Onko eri opiskelijaryhmien välillä eroja oppimisstrategioiden käytössä? 
5. Millainen yhteys oppimismotivaatiolla ja -strategioilla on opinnoissa me-

nestymiseen? 
 

Avoimilla kysymyksillä pyritään löytämään oppimisen itsesäätelyyn liittyvää 
lisäinformaatiota. Teoreettinen tarkastelu antoi ymmärtää, että opiskelijoiden 
itsensä asettamilla tavoitteilla ja heidän päämäärätietoisella ponnistelullaan on 
suuri merkitys musiikkialan ammatillisissa opinnoissa. Viimeaikaisissa tutki-
muksissa päämäärätietoisuus, peräänantamattomuus ja sisukkuus ovat osoittau-
tuneet ammatillisen urakehityksen keskeisiksi ennustajiksi (Goodyear 1997; 
Huhtanen 2004; Hirvonen 2003; Maijala 2003). 

Millaisia sitten ovat opiskelijoiden asettamat tavoitteet ja miten he tulkitsevat 
sinnikkyyden merkitystä opinnoilleen? Entä miten opiskelijat toimivat silloin, 
kun eteneminen näyttää lähes toivottomalta? Itsesäätelyyn liittyviä täsmentäviä 
tutkimusongelmia ovat:  

 
6. Millaisia saavutuksia musiikin opiskelijat pitävät merkittävimpinä musii-

kin opinnoissaan? 
7. Miten opiskelijat kuvaavat sinnikkyyden merkitystä opinnoilleen? 
8. Miten opiskelijat toimivat kohdatessaan oppimisen rajat opinnoissaan?  
9. Millaisia tavoitteita musiikin opiskelijoilla on tulevaisuuteen tai uraan 

liittyen? 

4.2. Menetelmälliset ratkaisut 

Järvinen ja Järvinen (2000, 56) määrittelevät survey-tutkimuksen metodiksi, jolla 
kerätään informaatiota tieteellisiin tarkoituksiin käyttäen otosta sekä standardi-
soituja tiedonkeruun tekniikoita. Vaikka käsillä oleva tutkimus muistuttaa joilta-
kin osin survey-tutkimusta, se ei harkinnanvaraisen näytteen osalta täytä survey-
tutkimuksen tunnusmerkkejä. 
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4.2.1. Tutkimusmenetelmän valinta 

Oppimisvalmiuksien mittaamiseen käytetty kyselylomake on laajasti testattu, ja 
se on todettu sekä kansainvälisissä (esim. Pintrichin tutkimusryhmän lukuisat 
tutkimukset) että kotimaisissa (Ruohotien tutkimukset vuodesta 1993 alkaen) 
tutkimuksissa luotettavaksi mittavälineeksi. Lomake kattaa motivaation ja oppi-
misstrategioiden osa-alueet: sen avulla opiskelijat itse arvioivat omaan oppimi-
seen liittyviä kokemuksiaan. 

Lomaketutkimuksen toteuttamista puolsi se, että käsillä oleva tutkimus on 
osa johdannossa mainittua ammattikasvatuksen laajaa tutkimushanketta. Ammat-
tikasvatuksen tutkimuksessa kvantitatiiviset metodit edustavat vahvaa osaamista 
ja perinnettä Suomessa. Oppimisen motivaation ja metataitojen osa-aluetta ei 
kuitenkaan tätä ennen ole tutkittu musiikkialan ammatilliseen koulutukseen liit-
tyen. Tutkimuksen toteuttamista lomaketutkimuksena pidetään tarkoituksenmu-
kaisena, koska silloin saadaan muuhun ammatilliseen koulutukseen verrattavissa 
olevaa tietoa. Kyselylomaketutkimus mahdollisti kustannustehokkaan metodin 
laajan ja heterogeenisen opiskelijaryhmän itsesäätelytaitojen selvittämiseen.  

Mittarin avoimien kysymysten tulkinnassa on kysymys realistisen her-
meneutiikan periaatteiden soveltamisesta: sen mukaan todellisuudella ja tekstillä 
on itsenäinen ja objektiivinen merkitys jo ennen tulkintaa. Realistisen näkemyk-
sen pohjalta pyritään etsimään luotettavia menettelytapoja oikean tulkinnan saa-
vuttamiseksi; tulkitsija on vastuussa siitä, että hän suorittaa tulkintansa perustel-
lusti ja johdonmukaisesti. (Puolimatka 2002, 116.) 

Maltillisen realistisen hermeneutiikan mukaan tulkinta ei koskaan saavuta ob-
jektiivisen hermeneutiikan olettamaa luotettavuutta ja tarkkuutta, koska ihminen 
rajallisena olentona on aina tietyssä paikassa tiettynä aikana. Rajallisella tilan-
teella on siis aina jokin horisontti. Puolimatka tukeutuu Gadameriin (1975, 286) 
ja Kuschiin (1986, 107) ja määrittelee horisontin näköalaksi, joka käsittää kaiken 
sen, mitä tietystä pisteestä on nähtävissä. Tulkitsijalla on aina jokin näkökulma, 
josta hän katsoo asioita, eikä hän voi koskaan lopullisesti vapautua siitä. (Puoli-
matka 2002, 117.) 

Avoimien kysymysten vastauksia tulkitaan tutkijan sisäistämästä viitekehyk-
sestä käsin. Musiikin opiskelijoiden puheella (teksteillä) on realistisen her-
meneutiikan lähestymistavan mukaisesti itsenäinen ja objektiivinen merkitys jo 
ennen tulkintaa. Tästä syystä opiskelijoiden puhenäytteitä esitetään alkuperäises-
sä muodossa. Tutkijan laatimat luokittelut perustuvat opiskelijoiden autenttisiin 
teksteihin. Opiskelijoiden kommentteja esitetään myös sellaisenaan tulkinnan 
pohjaksi. Tulkinta pyritään tekemään läpinäkyväksi, jotta se voi olla lukijan ar-
vioinnin kohteena. 
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4.2.2. Riippuvuussuhdemallinnus 

Kvantitatiivisessa mallintamisessa on yleensä tyydytty lineaarisiin malleihin 
(Ruohotie 1999, 29). Todellisuus ei kuitenkaan ole lineaarinen (Nokelainen & 
Ruohotie 1999, 152). Vaikka tietojenkäsittelytieteessä epälineaarisia malleja on 
tutkittu jo kolmenkymmenen vuoden ajan, vasta viime vuosina epälineaariset 
mallit ovat tulleet sosiaali- ja käyttäytymistieteisiin tietokonetekniikan kehityk-
sen ja laskentakapasiteetin lisääntymisen myötä. Ruohotien mukaan epälineaari-
silla malleilla tuleekin olemaan syvällinen vaikutus sosiaalisten ilmiöiden mal-
lintamiseen perusasioiden ennustamisesta aina kompleksisten latenttien ilmiöi-
den – kuten motivaation ja itsesäätelyn – tutkimiseen. (Ruohotie 1999, 29.) 

Bayes-laskenta tuo uuden näkökulman riippuvuussuhteiden mallintamiseen: 
Se antaa mahdollisuuden vertailla riippuvuussuhdemallien väittämien todennä-
köisyyksiä aineiston perusteella. Lisäksi mallilla voi simuloida erilaisia skenaa-
rioita riippuvuussuhdeverkossa tarkastelemalla tieteellisen päättelyn kannalta 
mielenkiintoisia muuttujia. Bayes-laskennasta saadaan tieteellisesti arvokkain 
hyöty, kun muistetaan, että riippuvuussuhdepäättely – kuten tilastoanalyysitek-
niikat yleensäkin – ovat asiantuntijajärjestelmiä, joiden antama informaatio jalos-
tuu tiedoksi vasta täydentäessään tutkijan ajatusrakennelmia. 

Taulukko 8. Ehdollisten todennäköisyyksien voimakkuudet 

Riippuvuus Selitys 

Hyvin voimakas  

riippuvuus 

Muuttujien välillä olevat riippuvuudet ovat niin merkittäviä, että minkä tahansa yhteyden 

poistaminen mallista saa aikaan mallin ennustavuuden heikkenemisen biljoonasosaan 

alkuperäisestä. 

Voimakas  

riippuvuus 

Muuttujien välillä olevat riippuvuudet ovat niin merkittäviä, että minkä tahansa yhteyden 

poistaminen saa aikaan mallin ennustavuuden heikkenemisen miljoonasosaan alkupe-

räisestä. 

Melko voimakas  

riippuvuus 

Muuttujien välillä olevat riippuvuudet ovat niin merkittäviä, että minkä tahansa yhteyden 

poistaminen saa aikaan mallin ennustavuuden heikkenemisen tuhannesosaan alkupe-

räisestä. 

Havaittava  

riippuvuus 

Muuttujien välillä olevat riippuvuudet ovat niin merkittäviä, että minkä tahansa yhteyden 

poistaminen saa aikaan mallin ennustavuuden heikkenemisen alle tuhannesosaan 

alkuperäisestä. 

 
 

Bayes-menetelmillä on perinteisiin tilastollisiin menetelmiin verrattuna kaksi 
etua. Ensinnäkin niiden avulla on mahdollista analysoida lähes millaista dataa 
tahansa: bayesilainen lähestymistapa ei aseta vaatimuksia otoksen koolle tai 
muuttujien välisten yhteyksien lineaarisuudelle. Bayesilaiset menetelmät toimi-
vat todennäköisyyksillä ja pystyvät siten käsittelemään diskreettiä dataa, jossa on 
nominaalisia ja järjestystä osoittavia ominaisuuksia. Toiseksi, Bayesin todennä-
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köisyysteoria tekee mahdolliseksi osoittaa yksinkertaisia riippuvuussuhteita 
(naïve causal relationship) muuttujien välillä. (Nokelainen, Silander, Ruohotie & 
Tirri 2003.) Bayesilainen verkko edustaa satunnaisen muuttujajoukon todennä-
köisyysjakaumaa ja se muodostuu asyklisesta kartasta, jossa solmut (ellipsit) 
vastaavat aineiston muuttujia ja nuolet osoittavat muuttujien yhteyksiä ehdollis-
ten (ei-rekursiivisten) todennäköisyyksien mukaan (taulukko 8). 

4.2.3. Rakenneyhtälömallinnus 

Tässä tutkimuksessa faktorianalyysia on käytetty siinä mielessä konfirmatorises-
ti, että tutkijalla on ollut ennakkokäsitys tai hypoteesi siitä, mitä faktoreita aineis-
tosta voi löytyä. Tutkijalla tulisi aina olla vähintäänkin hämärä kuva siitä, kuinka 
monta faktoria aineisto voi tuottaa. Toivosen (1999, 336–338) mukaan faktori-
analyysin heikkous on siinä, että se on herkkä muuttujien määrälle ja muuttujien 
välisille korrelaatioille sekä muuttujien luokituksille. Muuttujien määrän kasva-
essa muuttujien välille tulee luonnostaan useita merkitseviä korrelaatioita. Tässä 
tutkimuksessa muuttujien määrän supistaminen toteutettiin pääkomponenttime-
netelmällä (SPSS). Metsämuurosen (2003, 517) mukaan pääkomponenttianalyysi 
ja faktorianalyysi ovat matemaattisesti ja filosofisesti eri analyysimenetelmiä, 
mutta ne muodostavat käyttötarkoituksensa vuoksi eräänlaisen faktorianalyysi-
perheen. Faktorimatriisin perusteella ei yleensä saada tulkinnan kannalta empiiri-
sesti mielekkäitä faktoreita, ja sen vuoksi on suoritettava rotaatio. Tässä tutki-
muksessa valittiin rotaatioksi Varimax-menettely. Tarkoituksena oli saada korre-
loimattomat faktorit ja siten mahdollisimman selväpiirteinen tulkinta faktoreille. 
Parhaimman mahdollisen tulkinnan löytämiseksi ajettiin rotaatioratkaisut useilla 
faktorimäärillä. Faktorianalyysissä sovellettu ns. Kaiserin sääntö, mikä tarkoittaa 
faktorien ominaisarvojen määrittelyä ennen faktoriajoa (ominaisarvot yli yksi), 
on alun perin kehitetty pääkomponenttimenetelmää varten (ks. Yli-Luoma 2002, 
86). 

Polkuanalyysi ja konfirmatorinen faktorianalyysi ovat rakenneyhtälömallien 
(Structural Equation Modeling, SEM) erityislajeja (Nokelainen & Ruohotie 
1999, 122–123). Tutkijan tehtävänä on laatia malli hypoteesin mukaisesta suh-
teiden joukosta. Analyysin tavoite on testata mallia tai tiettyä merkittävää hypo-
teesia mallista, muokata mallia tai testata useita lähisukuisia malleja. (Hopcroft, 
Motwani & Ullman 2001, 653.) 

Kun rakenneyhtälömallia käytetään eksploratorisesti, kausaalinen päättely on 
rajoitettua, vaikka rakenneyhtälömalleista käytetään myös nimitystä kausaalimal-
lit (ks. Nokelainen & Ruohotie 1999, 152). Nokelainen ja Ruohotie tuovat ra-
kenneyhtälömallien kiistattomien etujen ohella esiin sen, että kompleksien suh-
teiden analysointi tuottaa monimutkaisuutta myös malleihin. He varoittavat kui-
tenkin liiallisesta yleistämisestä ja lineaarisuuden rajoituksista sekä muistuttavat, 
että SEM asettaa vaatimuksia tutkittavan joukon koolle (≥ 200 havaintoa). (No-
kelainen & Ruohotie 1999, 152.) 
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4.3. Kyselylomake 

4.3.1 Motivaatioperusta ja oppimisstrategiat 

Musiikin opiskeluun liittyvien motivationaalisten ja strategisten valmiuksien 
mittaamiseen käytettiin Pintrichin (1988) yhdessä työryhmänsä kanssa konstru-
oimaa ja Ruohotien (1993 ja 2002a) edelleen kehittämää kyselylomaketta 
(MSLQ – Motivated Strategies for Learning Questionnaire). Ruohotien muok-
kaama versio mittaa opiskelijoiden itsesäätelyvalmiuksia ja se tunnetaan kir-
jainyhdistelmästä APLQ (Abilities for Professional Learning Questionnaire). 

Tätä tutkimusta varten kyselylomake muokattiin sanastoltaan musiikin pääai-
neen opiskeluun liittyvien oppimisvalmiuksien mittaamiseen soveltuvaksi. Lo-
makkeen instruktiossa tähdennettiin sitä, että opiskelijan tulee vastata väittämiin 
ensisijaisesti musiikin pääaineen osalta.   

Muokatulle lomakkeelle suoritettiin esitestaus. Koska tutkimuksessa käytetty 
mittari oli sanaston osalta muutettu alkuperäisestä mittarista (MSLQ), esitestaus-
ta pidettiin välttämättömänä. Lomake annettiin arvioitavaksi kahdelle musiikin 
ammattilaiselle ja kahdelle musiikin opiskelijalle. Musiikin ammattilaisia edusti-
vat Sibelius-Akatemiassa työskentelevä opettaja ja sieltä valmistunut esiintyvä 
taiteilija. Esitestauksessa mukana olleista opiskelijoista toinen opiskeli musiikkia 
ammattikorkeakoulussa; toinen opiskeli musiikkia samanaikaisesti sekä ammatil-
lisessa peruskoulutuksessa että ammattikorkeakoulussa. Lomakkeeseen vastaa-
misen jälkeen tutkija kävi kunkin väittämän ja kysymyksen kohta kohdalta läpi 
esitestauksen suorittaneiden henkilöiden kanssa. Tähän läpikäymiseen kului 
kunkin vastaajan osalta noin yksi tunti. Yhteydenotto tapahtui puhelimen väli-
tyksellä. Esitestauksessa ilmeni, että osallistuneet henkilöt ymmärsivät väittämät 
tutkijan tarkoittamalla tavalla. Esitestauksen jälkeen tutkimuslomaketta muokat-
tiin vielä siten, että instruktiossa korostettiin alkuperäistä selvemmin vastaamista 
pääaineen opiskelun kannalta. 

Ruohotien (1993) suomalaiseen ammatilliseen opiskeluun kehittämässä mit-
tarissa on 85 väittämää. Ne jäsentyvät ns. integratiivisen motivaatiomallin ja 
oppimisstrategioiden teoreettisen taksonomian mukaan useiksi dimensioiksi.  
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Taulukko 9. Tutkimuksessa käytetyn mittarin rakenne 

A. MOTIVAATIOASTEIKKO (motivaatioperusta) 
1. Arvokomponentit 
1.1. Sisäinen tavoiteorientaatio (väittämät 1, 18, 24 ja 26) 
1.2. Ulkoinen tavoiteorientaatio (väittämät 8, 12, 14 ja 34) 
1.3. Opiskelun mielekkyys 
1.3.1. Mielenkiinto (väittämät 19 ja 28) 
1.3.2. Tärkeys (väittämät 11 ja 29)  
1.3.3. Hyöty (väittämät 5 ja 25) 
2. Odotuskomponentti 
2.1. Uskomukset onnistumisen tai epäonnistumisen syistä 
2.1.1. Sisäinen – onnistuminen (väittämät 2 ja 20) 
2.1.2. Sisäinen – epäonnistuminen (väittämät 10 ja 27) 
2.1.3. Ulkoinen – onnistuminen (väittämät 15 ja 33) 
2.1.4. Ulkoinen – epäonnistuminen (väittämät 4 ja 30) 

2.2. Tehokkuususkomukset (käsitys itsestä oppijana) (väittämät 7, 13, 17, 22 ja 32) 
2.3. Tulosodotukset (väittämät 6, 23 ja 35) 
3. Affektinen komponentti 
3. Koehermostuneisuus 
3.1. Kognitiivinen ristiriita (väittämät 3, 9, 16) 
3.2. Emotionaalinen herkkyys (väittämät 21, 31) 

B. KOGNITIIVINEN ASTEIKKO (oppimisstrategiat) 
1. Mieleenpainamisstrategiat (väittämät 43, 50, 63 ja 76) 
2. Syventämisstrategiat eli elaboraatiostrategiat (väittämät 57, 66, 68, 71, 73 ja 85) 
3. Jäsentelystrategiat (väittämät 36, 46, 53, 67) 
4. Kriittisen ajattelun strategiat (väittämät 42, 51, 55, 70, ja 75) 
5. Metakognitiiviset strategiat  

5.1. Suunnittelustrategiat (väittämät 40, 58, 65 ja 82) 
5.2. Keskittymisstrategiat (väittämät 37, 59, 61 ja 80) 
5.3. Säätelystrategiat (väittämät 45, 48, 60 ja 83) 

6. Resurssien hallintastrategiat 
6.1. Ajankäytön ja opiskeluympäristön hallinta (väittämät 39, 47, 56, 69, 74, 77, 81 ja 84) 
6.2. Yritteliäisyys eli ponnistelun hallinta (väittämät 41, 52, 64 ja 78) 
6.3. Vertaisoppiminen (väittämät 38, 49 ja 54) 
6.4. Avun tarve (väittämät 44, 62, 72 ja 79) 
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Edellinen taulukko kuvaa tutkimuksessa käytetyn mittarin rakennetta eri osa-
alueiden osalta (Ruohotie 1993, 374–377). Kunkin dimension kohdalle on mer-
kitty kutakin valmiutta mittaamaan tarkoitettujen osioiden tai väittämien numerot 
(taulukko 9). 

4.3.2. Oppimisen itsesäätelyyn ja opiskelun sinnikkyyden 
merkitykseen liittyvät avoimet kysymykset 

Tutkimuksessa hankittiin pääosin kvantitatiivista tietoa (väittämät 1-85). Sitä 
pyrittiin täydentämään avoimiin kysymyksiin annetuilla vastauksilla. Kvantita-
tiivinen aineisto koostui väittämiin annetuista vastauksista (ns. Likert-väittämät) 
ja kvalitatiivinen aineisto muodostui avoimiin kysymyksiin annetuista vastauk-
sista. Tavoitteena on ollut molempien lähestymistapojen luotettava yhdistäminen 
tiedon käsittelyssä. 

Musiikin opiskelijoilta edellytetään määrätietoista ponnistelua. Tutkimalla 
opiskelijoiden puhetta opiskelun vaatimista ponnisteluista, yksilöllisistä val-
miuksista ja oppimisen rajojen kohtaamisesta voidaan saada uutta tietoa oppimi-
sen itsesäätelystä. Itse musiikin oppimisen tai opiskelun voi olettaa muistuttavan 
mitä tahansa intentionaalista oppimista tai opiskelua, jossa tavoitteena on ym-
märrys- ja käsityskyvyn kehittyminen tai muutos. Sosiokonstruktivistisen oppi-
miskäsityksen mukaan yksilön tai yhteisön tieto ja taito rakentuvat vastavuoroi-
sessa prosessissa sosiaalisen ympäristön kanssa. (esim. Bandura 1986.) 

Tutkimushenkilöille esitettiin avoin kysymys, jossa pyydettiin luettelemaan 
merkittäviä saavutuksia. (Kysymys 86. Luettele mielestäsi merkittävimmät saa-
vutuksesi musiikin alalla). Vastaamisen helpottamiseksi lueteltiin eräitä tavan-
omaisia musiikkialaan ja musiikin opiskeluun liittyviä aktiviteetteja (esim. kil-
pailut, esiintymiset, konsertit, opintomatkat, projektit, jne.). 

Seuraavaksi esitettiin suora kysymys liittyen sinnikkyyden merkitykseen op-
pimisessa. Tässä yhteydessä käytettiin myös johdattelua kysymyksen aihepiiriin. 
(Kysymys 88. Olet edennyt musiikin alalla varsin pitkälle. Mikä merkitys SIN-
NIKKYYDELLÄ on ollut musiikin oppimisessa varhaisimmista musiikkiopinnois-
ta aina tähän päivään saakka?) 

Kahdessa ensimmäisessä avoimessa kysymyksessä keskeisenä käsitteenä on 
merkitys. Pertti Alasuutarin (2001, 59) mukaan merkityksen käsitteen ymmärtää 
pääpiirteissään vaistomaisesti. Jonkin asian ”merkitys” on sama kuin se, mitä 
jokin asia tarkoittaa. Kyseinen määritelmä on kehämäinen, mutta tarkempaa si-
sältöä merkityksen käsitteelle on vaikea antaa. Tutkimuksissa merkitys termiä on 
käytetty varsin väljästi. 

Vosniadoun (2003, 381) mukaan oppijoiden oppimisstrategioista kertova pu-
he auttaa ymmärtämään, miten käsitteellinen muutos toteutuu ja miten motivaa-
tioon liittyvät ja sosiaaliset tekijät voivat parhaiten edistää käsitteellistä muutos-
ta. Ruohotien (2003, 251) mukaan paras tapa lisätä yksilön kykyä itsesäätelyyn 
on tukea ja ohjata yksilöä oppimisen itsesäätelyyn liittyvissä tulkinnoissa.   



 
 
 
 

90 

Voidaan olettaa, että erityisesti haasteellisissa oppimistilanteissa toimittaessa 
yksilö pyrkii soveltamaan käytettävissä olevia itsesäätelyvalmiuksiaan. Seuraa-
vassa kysymyksessä tutkimushenkilöltä tiedusteltiin, onko hän kohdannut oppi-
miskyvyn rajat. Jälleen tutkimushenkilöä johdateltiin tietoisesti ja oletuksena oli, 
että hän ottaisi joko myönteisen tai kielteisen kannan kysymykseen. Kysymyk-
sen asettelussa lähtökohtana oli, että vastaukset voitaisiin luokitella sen mukaan, 
miten tutkimushenkilöt puhuvat oppimiskyvyn rajojen kohtaamisesta. Tavoittee-
na oli selvittää, millaisia oppimisen itsesäätelyyn liittyviä kuvauksia tutkimus-
henkilöiden ”selviämiskuvauksissa” ilmenee. (Kysymys 90. Joskus musiikin 
opinnoissa voi tuntua, että määrätietoisesta ponnistelusta huolimatta tulevat 
oppimiskyvyn rajat vastaan taitojen ja tietojen kehittymisessä. Kerro, oletko ko-
kenut tällaista omissa musiikin opinnoissasi yleisesti tai erityisesti pääinstru-
mentin opinnoissa? Kerro myös, miten olet onnistunut hallitsemaan/säätelemään 
ponnisteluasi ja selviytynyt eteenpäin opinnoissasi?) 

Lähtökohtana tulosten tulkinnalle oli aineistolähtöinen lähestymistapa ja op-
pijan ilmaisema henkilökohtainen mentaalinen kokemus omaan oppimiseensa 
liittyen. Oppimiskäsityksenä on, että oppiminen on tavoitteellista, intentionaalis-
ta toimintaa ja että sen seurauksena oppijan tiedoissa, taidoissa ja ymmärryksessä 
tapahtuu (käsitteellinen) muutos (Pintrich & Sinatra 2003). Koska musiikin am-
mattilaiseksi opiskeleminen on pitkäkestoinen, usein jo lapsuuden harrastuksesta 
alkanut prosessi, jonka loppuminen ei tutkimushenkilöiden osalta ole vielä lähi-
tulevaisuudessa näköpiirissä, tuntui tarkoituksenmukaiselta tiedustella myös tu-
levaisuuden suunnitelmia. Vastauksista voi silloin ilmetä tavoiteorientaation li-
säksi motivationaalisiin uskomuksiin ja tahdonalaiseen säätelyyn liittyviä piirtei-
tä tai valmiuksia. (Kysymys 92. Kerro vielä, mitä tavoitteita tai unelmia sinulla 
on musiikin opiskelua tai tulevaa uraa ajatellen?)  

Vastauksia tulkittaessa on oletuksena, että puhujat (tutkimushenkilöt) ilmai-
sevat ajatuksensa avoimesti, rehellisesti ja perustellusti. Näin ollen tulkinnassa 
pyritään tekemään oikeutta tekstin alkuperäiselle merkitykselle, sillä todellisuu-
della ja teksteillä on itsenäinen ja objektiivinen merkitys jo ennen kuin se on 
tulkittu. Kuten aiemmin todettiin, tutkija on vastuussa siitä, että hänen tulkintan-
sa tekee oikeutta alkuperäiselle merkitykselle. (Puolimatka 2002, 115–116.) 

Tutkija voi myös erehtyä tulkinnassaan, koska hän katsoo tekstejä aina rajal-
lisesta horisontista ja näkee sen, mitä tietystä pisteestä on nähtävissä. Tästä syys-
tä tulosten analysoinnin ja tulkinnan yhteydessä esitetään näytteitä tutkimushen-
kilöiden alkuperäisestä puheesta. Tällöin tulkinta on myös lukijan punnittavissa. 

4.4. Harkinnanvarainen näyte 

Satunnaisotoksen käytöllä pyritään siihen, että tutkimuksen tulos voitaisiin yleis-
tää koko perusjoukkoon, josta otos on otettu. Järvinen ja Järvinen (2000, 56–57) 
viittaavat Cunninghamiin (1997) ja toteavat, että fysiikassa käytetään satunnais-
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tamista ja oletetaan ilmiöiden noudattavan normaalijakaumaa, mutta sellaiseen ei 
sosiaalitieteissä ole mahdollisuuksia. Otokset ovat yleensä ”sopivia” (convenien-
ce sample); vain harvoin ne ovat edustavia. Kyselyyn vastaavat poikkeavat usein 
niistä, jotka jättävät vastaamatta. 

Tutkimusaineisto perustuu primaariaineistoon eli erityisesti tätä tutkimusta 
varten kerättyyn aineistoon. Tammikuun 2003 alussa lähetettiin kyselylomakkeet 
(liite 1) harkinnanvaraisesti valittuihin musiikin ammatillisiin oppilaitoksiin 
Suomessa. Oppilaitosten edustajien kanssa sovittiin, että otokseen valitaan vuon-
na 2000 ja 2002 opintonsa aloittaneet opiskelijat ja heitä pyydetään täyttämään 
kyselylomake. Sibelius-Akatemian kyselylomakkeet lähetettiin kaikille näyttee-
seen valituille postitse pääaineryhmien hajanaisuuden ja pienuuden vuoksi. Riit-
tävän suuren näytteen varmistamiseksi lomakkeet lähetettiin Sibelius-Akatemian 
kolmen ikäluokan opiskelijoille: vuonna 2000, 2001 ja 2002 opintonsa aloitta-
neille. Kaikissa muissa oppilaitoksissa aineistot kerättiin oppituntien aikana. Pa-
lautuksina saatiin 350 vastauslomaketta, mitä pidettiin riittävänä näytteenä. Tä-
mä on noin 68 % otokseen valittujen määrästä. Uusintakyselyä ei siten ollut tar-
peen toteuttaa. 

Tutkimukseen valittujen oppilaitosten luettelo antaa käsityksen aineiston 
maantieteellisestä kattavuudesta. Tavoitteena oli, että maan eri osat tulevat mah-
dollisimman edustavasti mukaan harkinnanvaraiseen otokseen. Valitut oppilai-
tokset olivat Joensuun konservatorio, Keski-Pohjanmaan konservatorio, Länsi-
Lapin konservatorio, Oulun konservatorio, Pop & Jazz konservatorio Hki, Tam-
pereen konservatorio, Keski-Pohjanmaan AMK, Lahden AMK, Oulun seudun 
AMK, Pirkanmaan AMK, Pohjois-Karjalan AMK, Pohjois-Savon AMK ja Sibe-
lius-Akatemia.  

Tutkimusnäyte (n=350) ei edusta koko musiikkialan ammatillista koulutusta, 
eikä siten myöskään musiikin ammattilaisiksi opiskelevia Suomessa, joten tulos-
ten yleistämisessä on oltava varovainen. Termi yleistettävyys tarkoittaa Järvisen 
ja Järvisen (2000) mukaan tutkimuksen teorian, teoreettisen mallin tai käsitteiden 
yleistettävyyttä ja hyödyllisyyttä tutkitun alueen ulkopuolella. Tiukan tulkinnan 
mukaan teoreettisen käsitteen, mallin tai teorian yleistettävyydellä tarkoitetaan 
matemaattisia tai tilastollisia suhteita, jotka on johdettu otoksesta ja joiden sano-
taan koskevan koko populaatiota (Baskerville 1996). Löyhemmän linjan mukaan 
tutkimuksesta tulee yleistettävää, jos se on hyödyllistä ja jos sen soveltamistapa 
ja käyttökelpoisuus näyttävät ilmeisiltä. (Järvinen & Järvinen 2000, 172.)  

Tämän tutkimuksen tuloksista ei voida tehdä koko perusjoukkoa (musiikin 
ammattilaisiksi opiskelevat henkilöt Suomessa) koskevia yleistyksiä tilastotie-
teellisin perustein. Koska harkinnanvaraisen näytteen koko on kuitenkin suuri, 
teoreettisen mallin ja sen käsitteiden yleistettävyyttä ja hyödyllisyyttä voidaan 
testata samoin kuin tehdä vertailuja eri opiskelijaryhmien välillä.  
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4.5. Tutkimusaineiston kuvailua 

4.5.1. Koehenkilöiden ikä ja sukupuoli 

Tutkimukseen vastasi 350 musiikin opiskelijaa. Heistä vajaa kolmannes on alle 
20-vuotiaita. Suurin ryhmä on 21–23 -vuotiaat, joita on noin 40 prosenttia kaikis-
ta vastanneista. Ikäluokkaan 24–26 -vuotiaat sijoittuu vajaa 20 % vastanneista. 
Yli 27 -vuotiaiden henkilöiden lukumäärä on 42 ja suhteellinen osuus 12 %. 

Taulukko 10. Kyselyyn vastanneiden henkilöiden jakautuminen eri ikäryhmiin 

Vastaajan ikä  Vastaajien lukumäärä % 

alle 20 v 98 28 
21-23 v 144 41 
24-26 v 66 19 
yli 27 v 42 12 
Yhteensä 350 100

 
Taulukosta 11 ilmenee, että naisia on vastanneista reilusti yli puolet (61 %). Su-
kupuolijakauma noudattanee melko hyvin musiikin ammattiin opiskelevien ja-
kaumaa koko Suomessa. 

Taulukko 11.  Naisten ja miesten osuus tutkimusaineistossa 

Vastaajan sukupuoli Vastaajien lukumäärä % 
Nainen 214 61 
Mies 136 39 

Yhteensä 350 100
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4.5.2. Koehenkilöiden jakautuminen oppilaitosryhmiin  

Opiskelijat jaettiin kolmeen ryhmään sen perusteella, missä oppilaitosryhmässä 
he opiskelevat. Musiikin ammatillisia opintoja voidaan opiskella ammatillisessa 
peruskoulutuksessa, ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa, jota tässä tutkimuk-
sessa edustaa Sibelius-Akatemia (taulukko 12). 

Taulukko 12. Kyselyyn vastanneiden henkilöiden jakautuminen  oppilaitosryhmiin 

Opiskelijaryhmä Vastaajien lukumäärä % 
Ammatillinen peruskoulutus 120 ov 105 30 
Ammattikorkeakoulu 180 ov 87 25 
Sibelius-Akatemia 180 ov 158 45 
Yhteensä 350 100 

 
Oheisesta taulukosta 12 ilmenee, että kyselyyn vastanneista suurin ryhmä on 
Sibelius-Akatemian opiskelijat, toiseksi suurin ryhmä ammatillisen peruskoulu-
tuksen opiskelijat ja pienin ryhmä ammattikorkeakouluopiskelijat. Musiikkialan 
ammatillisen koulutuksen työryhmän muistion (muistio 38:2002) mukaan vuon-
na 2001 ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskeli 730 opiskelijaa, ammatti-
korkeakoulussa 1430 opiskelijaa ja Sibelius-Akatemiassa 1320 opiskelijaa. Kai-
kista alalla opiskelevista kyselyyn vastanneiden osuus on ammatillisessa perus-
koulutuksessa 14,4 % (N=105), ammattikorkeakoulussa 6,1 % (N=87) ja Sibeli-
us-Akatemiassa 12 %. Luvut ovat suuntaa antavia, sillä opiskelijoiden koko-
naismääriä koskeva tilasto on tehty tutkimuskyselyä edeltävänä vuonna. Musii-
kin ammattilaisiksi opiskelevista saatu näyte on kuitenkin niin suuri, että sen 
tutkiminen tilastollisin menetelmin on perusteltua. 

4.5.3. Koulutusohjelma ja musiikillinen erikoistuminen 

Koehenkilöitä pyydettiin ilmoittamaan koulutusohjelma, jossa he opiskelevat. 
Lisäksi kysyttiin pääsoitinta tai pääinstrumenttia. Pääinstrumentti on kattavampi 
käsite kuin pääsoitin, sillä sen piiriin voidaan lukea myös orkesteri ja kuoro. 

Kattavien luokittelujen tekeminen on vaikeaa ja usein kiistanalaista. Tutki-
mushenkilöistä voidaan kuitenkin tietyin varauksin muodostaa neljä eri ryhmää 
opintojen erikoistumisen ja musiikillisen suuntautumisen perusteella. Kirkko-
muusikkoja tarkastellaan tässä tutkimuksessa omana ryhmänään; muut ryhmät 
ovat opettajiksi opiskelevat, pop- ja jazz-muusikot sekä klassisen taidemusiikin 
opiskelijat (taulukko 13). 
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Taulukko 13. Koulutusohjelma ja erikoistuminen musiikissa 

Koulutusohjelma                                     Erikoistuminen musiikissa 
 

 
Klassinen
musiikki

Pop- ja 
jazzmusiikki

Kirkko-
musiikki

Musiikki- 
kasvatus Yht. 

Muusikko 120 ov 21 54 15 1 91 

Soitinhuolto ja mus.teknl. 120 ov  14   14 

Musiikki AMK 180 ov 16 1 1 64 82 

Pop- ja jazzmusiikki AMK 180 ov  1  3 4 

Sävellys Sib-A 180 ov 4    4 

Musiikinteoria Sib-A 180 ov 6    6 

Kuoronjohto Sib-A 180 ov 1    1 

Orkesterinjohto Sib-A 180 ov 1    1 

Esittävä Säveltaide Sib-A 180 ov 58    58 

Musiikkikasvatus Sib-A 180 ov    35 35 

Kirkkomusiikki Sib-A 180 ov   35  35 

Jazzmusiikki Sib-A 180 ov  9   9 

Kansanmusiikki Sib-A 180 ov    1 1 

Oopperalaulu Sib-A 180 ov 1    1 

Laulumusiikki Sib-A 180 ov 7    7 

Musiikkiteknologia Sib-A 180 ov  1   1 

Yht. 115 80 51 104 350 

 
Luokittelu on jossain määrin keinotekoinen, mutta silti se on teoreettisesti mie-
lenkiintoinen. Kyselyyn vastanneiden sijoittaminen erikoistumisalueryhmiin 
tapahtui ensisijaisesti vastaajan ilmoittaman koululutusohjelman perusteella ja 
toissijaisesti kyseisen henkilön pääsoittimen perusteella. Klassinen taidemusiikki 
määritellään usein taidemusiikiksi ja pop- ja jazzmusiikki viihdemusiikiksi. Luo-
kittelu on kuitenkin siinä mielessä ontuva, että viihdemusiikki voi olla myös tai-
demusiikkia ja toisinpäin: klassinen taidemusiikki voi olla viihdemusiikkia. 
Kirkkomuusikot ja musiikin opettajat muodostavat selkeät ryhmät.  
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4.5.4. Tutkimushenkilöiden opintomenestys 

Tutkimushenkilöitä pyydettiin arviomaan opintomenestystään kolmiportaisella 
asteikolla (tyydyttävä, hyvä, erinomainen). Arvioinnit jakautuivat seuraavasti 
(taulukko 14). 

Taulukko 14. Opintomenestys meneillään olevassa musiikin koulutuksessa 

 Vastaajien lukumäärä % 
Erinomainen menestyminen 53 15 
Hyvä menestyminen 250 72 
Tyydyttävä menestyminen 47 13 
Yhteensä 350 100 

 
Yllä olevasta taulukosta voidaan nähdä, että valtaosa (72 %) musiikin opiskeli-
joista arvioi oman opintomenestyksensä arvosanalla hyvä. Noin 15 % opiskeli-
joista eli 53 henkilöä arvioi menestyvänsä erinomaisesti. Opintomenestyksensä 
tyydyttäväksi arvioi 47 opiskelijaa eli 13 % kyselyyn vastanneista. Oman opin-
tomenestyksen arviointien jakauma noudattaa normaalijakaumaa. On oletettavaa, 
että opintomenestystä koskevat arvioinnit vastaavat todellisuutta koulutuksessa. 

4.6. Tutkimuksen luotettavuudesta 

Reliabiliteetti tarkastelee Järvisen ja Järvisen (2000) mukaan laajuutta, jolla mo-
nen samaa ilmiötä samassa tarkoituksessa tutkivan tutkijan havainnot tuottavat 
suunnilleen samoja tuloksia. Reliabiliteetti liittyy läheisesti yleisyyteen (univer-
sality), toistettavuuteen ja falsifioitavuuteen. Baskerville (1996) ottaa kirjallisuu-
desta esille kolme reliabiliteetin tyyppiä, Don Quijoten tapainen, eriaikainen ja 
samanaikainen. Don Quijoten tapainen (quixotic) reliabiliteetti tarkoittaa laajuut-
ta, jolla tietty havainnointitekniikka tuottaa muuttumattomia mittaustuloksia. 
Samanaikainen (synchronic) reliabiliteetti tarkoittaa luotettavuutta, jolla saman-
aikaisesti tehdyt havainnot ovat samanlaisia. Eriaikainen (diachronic) reliabili-
teetti on luotettavuus, jolla tietty havainnointitekniikka tuottaa samoja mittaustu-
loksia tietystä ilmiöstä eri ajanhetkinä. Tämä tarkoittaa siis mittausten stabiiliutta 
ja samanlaisuutta eri aikoina. (Järvinen & Järvinen 2000, 172.) 

Validiteetti tarkastelee laajuutta, jolla havainto mittaa sitä, mitä se on tarkoi-
tettu mittaamaan. Validissa tutkimuksessa malli tai käsite kuvaa tarkasti todelli-
suutta. Validiteettia voidaan jäsentää kahdella tavalla. Toisen mukaan painote-
taan havaintotietojen semantiikkaa, ja silloin puhutaan kriteeri-, sisältö- ja raken-
nevaliditeetista, kun taas toisen mukaan käsitellään teorian alkioiden suhteita ja 
silloin puhutaan sisäisestä ja ulkoisesta validiteetista. Nämä tavat menevät pääl-
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lekkäin eivätkä ne siis ole toisiaan poissulkevia. (Järvinen & Järvinen 2000, 
172.) 

Tutkimuksessa tiedonhankinnan lähtökohtana ovat musiikin ammattilaisiksi 
opiskelevien henkilöiden havainnot ja kokemukset omaan oppimiseensa liittyen. 
Opiskelijat arvioivat omaa motivaatiotaan, oppimiskokemuksiaan ja opintome-
nestystään. Koska kaikissa tapauksissa voimme toimia vain havaintojen välittä-
män kuvan pohjalta (vrt. Puolimatka 2002, 56), on järkevää olettaa, että opiskeli-
joiden välittämä kuva oppimistodellisuudesta on luotettava. 

Vaikka oletetaan (esimerkiksi vastauslomakkeita tarkastelemalla), että opis-
kelijoiden omasta oppimisestaan tekemät arvioinnit ovat luotettavia, sitä ei voida 
todistaa. Puolimatkan (2002, 57) mukaan vaatimus, että kaikki tiedolliset käsi-
tykset pitäisi pystyä aukottomasti todistamaan, johtaa loputtomaan todistelujen 
sarjaan. Hänen mukaansa tietoteoriassa puolustetaan melko yleistä käsitystä, että 
on olemassa uskomuksia, joita voidaan pitää pätevinä. Tällaisia uskomuksia ovat 
esimerkiksi suoriin havaintoihin perustuvat uskomukset. Nyt kyseessä olevassa 
tutkimuksessa oletetaan, että opiskelijoiden oppimiskäsitykset perustuvat opiske-
lijoiden omiin suoriin havaintoihin ja opiskelijoiden omiin tulkintoihin näistä 
havainnoista. Samalla oletetaan, että ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa käsitteel-
lisesti kuvata maailman rakennetta tai siinä olevia tosiasioita (ks. Puolimatka 
2002, 80). Opiskelijoiden tekemät omaan oppimiseen liittyvät arvioinnit ovat 
tosia ja siten luotettavia. 

4.6.1. Aineiston sisäinen luotettavuus 

Tutkijan tulisi kiinnittää huomiota erilaisiin virhemahdollisuuksiin tutkimukses-
saan. Asp (1992) kehottaa tutkijoita kiinnittämään erityistä huomiota tutkimuk-
sen teoreettisen tason ja empiirisen tason vastaavuuden määrittelyssä esille tule-
viin virhelähteisiin. Keskeistä on, että teoreettista käsitettä varten valittu tai 
muodostettu muuttuja mittaa sitä ulottuvuutta, jota teoreettinen käsite kuvaa. 
Tutkija itse tietää parhaiten tutkimuksensa virhemahdollisuudet. Tästä syystä 
hänen tulee itse pohtia niitä tutkimusta arvioidessaan. 

Aineiston luotettavuuden osalta voidaan erottaa sisäinen ja ulkoinen luotetta-
vuus. Ulkoinen luotettavuus osoittaa, missä määrin aineistosta saadut tulokset 
ovat yleistettävissä suurempaan perusjoukkoon. Tutkimustulosten edustavuutta 
ja niiden ulkoista validiteettia eli pätevyyttä voidaan siis arvioida laajemmin kuin 
vain tutkitussa aineistossa. Ulkoisen luotettavuuden arviointi on olennaista, mi-
käli tutkimuksen tavoitteena on saada yleistettävää tietoa. Aineiston sisäisessä 
luotettavuudessa on kyse siitä, miten luotettavaa ja miten oikeaa tietoa saadaan 
tutkimushenkilöiden itsesäätelyn valmiuksista ja sinnikkyyden merkityksestä 
heidän opinnoissaan. Mittausvirheet voivat vääristää tuloksia yksittäisten havain-
tojen kohdalla.  
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4.6.2.  Mittauksen validiteetti 

Aiemmin todettiin, että validiteetti eli pätevyys määritellään mittauksen kyvyksi 
antaa luotettavaa tietoa siitä, mitä halutaan mitata. Tässä tutkimuksessa käytettyä 
mittaria (MSLQ) on testattu lukuisissa tutkimuksissa (Pintrichin ja Ruohotien 
tutkimukset alkaen vuodesta 1993) ja se perustuu kattavaan teoriaan itsesäätelyn 
eri osatekijöistä. Mittarin rakenne peittää sen alueen, joka teoriaosassa esitetyn 
tiedon perusteella kuuluu ns. motivaation integratiiviseen malliin ja oppimisstra-
tegioihin. 

 
Keskeisiä validiteettiin liittyviä piirteitä ovat (ks. Ruohotie 1985, 47): 

 
1. Käsitevaliditeettia pidetään heikkona, mikäli tutkija ei kykene ta-

voittamaan tutkittavan ilmiön olennaisia piirteitä tai ellei hän pys-
ty johtamaan teoriasta keskeisiä käsitteitä. Käsitevalidiutta voi-
daan parantaa perehtymällä huolellisesti aiempiin tutkimuksiin ja 
niiden käsitteistöön. 

2. Sisältövalidius voidaan varmistaa riittävällä määrällä tutkimusky-
symyksiä. 

3. Perusvaatimus on, että tutkijan tulee olla hyvin perillä tutkittavas-
ta joukosta. 

4. Muuttujien muodostusvaiheessa saattaa ilmetä käsite- ja sisältöva-
lidiuteen liittyviä ongelmia. Tällöin luotettavuus riippuu siitä, mi-
ten hyvin tutkija pystyy muodostamaan teoreettista viitekehystä 
vastaavia muuttujia. Muuttujien ja niiden luokkien tulisi vastata 
todellisuutta. 

 
Vastausten validiteetin kannalta on olennaista, että tutkimushenkilö vastaa ky-
symyksiin luotettavasti eli siten, kuin hän asian todellisuudessa kokee. Tutki-
mushenkilö saattaa vastata siten, kuin hän olettaa tutkimuksen tekijän tai teettä-
jän haluavan vastattavan, tai siten, kuin hän kokee asian itselleen tai ryhmälleen 
hyödyllisenä tai muuten hyväksyttävänä. Virhemahdollisuus voi olla merkittävä 
erityisesti silloin, kun vastaaja ei syystä tai toisesta usko tutkijan vilpittömyyteen 
lomakkeiden anonyyminä käsittelijänä. Virheellisten vastausten todennäköisyys 
on suuri henkilökohtaisiksi koettujen asioiden ollessa kysymyksessä. Tässä tut-
kimuksessa virhelähteiden mahdollisuus pyrittiin minimoimaan huolellisella 
ennakkosuunnittelulla. Tutkimuksessa korostettiin vastaamisen ja tietojen käsit-
telyn luottamuksellisuutta. Luottamuksellisuuteen pyrittiin tässä tutkimuksessa 
seuraavin keinoin: 

 
1. Ennen kyselytutkimuksen suorittamista otettiin tutkijan toimesta yh-

teyttä puhelimitse tutkimukseen valittujen oppilaitoksien yhdyshenki-
löihin. Heille kerrottiin tutkimuksen tarkoituksesta. Sovittiin, että ky-
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seisen oppilaitoksen musiikin pääaineen opettaja tai opinto-ohjaaja 
jakaa kyselylomakkeet opiskelijoille. 

2. Kyselylomakkeen saatekirjeessä korostettiin, että kyselylomakkee-
seen vastaaminen on vapaaehtoista, mutta tutkimuksen luotettavuu-
den kannalta on tärkeää, että mahdollisimman moni opiskelija vastaa 
tutkimukseen. 

3. Tutkimushenkilöille annettiin mahdollisuus vastata kyselylomakkee-
seen myös nimettömänä. 

 
Kriittisyyden periaate edellyttää, että tutkija raportoi avoimesti kaikista tutki-
musprosessiin liittyvistä seikoista. Tiedottamisessa tulee kuitenkin muistaa, että 
luottamuksellista tai yksilöä vahingoittavaa tietoa ei saa joutua julkisuuteen. 
Tutkijan on oltava puolueeton. 

Tutkimushenkilöiden ennakkokäsitykset voivat vaikuttaa vastauksiin joko 
myönteisesti tai kielteisesti. Luotettavuuden kannalta on keskeistä, että tutki-
mushenkilön vastaus on sama kuin hänen henkilökohtainen käsityksensä kysei-
sestä asiasta. On mahdollista, että vastaajat merkitsevät vastauksen erilaisella 
tarkkuudella riippuen siitä, miten huolellisesti he paneutuvat esitettyihin kysy-
myksiin tai arvioinnin kohteisiin tai miten suuren merkityksen he antavat tutki-
mukselle. Vastaajien henkilökohtaiset erot vastaamistarkkuudessa aiheuttavat 
oletettavasti enemmän satunnaisvaihtelua kuin systemaattista virhettä. Tässä tut-
kimuksessa vastaamistarkkuuteen liittyvät virheet pyrittiin minimoimaan toteut-
tamalla tietojen keruu mahdollisimman selkeällä kyselylomakkeella, johon liitet-
tiin tutkimuksen tarkoitusta selvittävä saatekirje. Instruktiossa korostettiin vas-
taamista kysymyksiin vastaajan pääaineen opiskelun kannalta. Sibelius-
Akatemian vuosikurssien hajanaisuudesta johtuen tutkimuksesta kertova ennak-
koinformaatio julkaistiin oppilaitoksen toimesta myös opiskelijoiden omassa 
tiedotuslehdessä. 

Huolellisestikaan harkittu ja rehellisesti annettu vastaus ei aina välttämättä 
kerro siitä, miten vastaaja ajattelee ja toimii todellisuudessa. Tässä tutkimuksessa 
on perusoletuksena, että vastaajalla itsellään on paras käsitys oppimiseensa liit-
tyvistä seikoista ja toimintatavoista. Tutkimuksessa saatuja tuloksia ei kuiten-
kaan arvioida objektiivisena dokumenttina siitä, mitä tai millaisia oppimiseen 
liittyvät asiat, tapahtumat tai ominaisuudet todellisuudessa ovat. Vastauksia pide-
tään yksilöiden konstruktioina siitä, miten he kokevat omaan oppimiseensa liit-
tyvien asiaintilojen olevan ja toteutuvan. 

Tutkimuksen tuloksia ei myöskään tulkita dokumenttina siitä, miten oppimi-
nen todellisuudessa tapahtuu. Tutkimuksessa kuitenkin oletetaan, että oppimis-
kokemukset ennustavat oppimista (vrt. Kivinen 2003; Polo 2004; Saarinen 
2001). 
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4.6.3. Tutkimuksen reliabiliteetti 

Kyselylomakkeen väittämiin annetut vastausvaihtoehdot muodostivat Likert-
asteikon, joka on erittäin yleinen menettely asenne- ja mielipidemittauksissa. 
Tiukasti ottaen kyseinen asteikko ei täytä korrelatiivisen tarkastelun edellyttämää 
välimatka-asteikon vaatimusta. Käyttäytymistieteellisissä tutkimuksissa Likert-
asteikon käyttö välimatka-asteikon tapaan on kuitenkin tavallista.  

Tässä tutkimuksessa käsitellään tilastollisesti myös aineiston sisältämää dis-
kreettiä (ei jatkuvaa) dataa. Bayeslaiset menetelmät soveltuvat silloinkin, kun 
aineisto koostuu nominaalisista ja järjestystä osoittavista ominaisuuksista, koska 
otoskoolle ja aineiston mittaustasolle ei menetelmän puolesta ole asetettu muita 
kuin subjektiivisia (esim. tutkijan asiantuntemukseen pohjautuvia) oletuksia.  

Bayeslainen todennäköisyysteoria kuvaa siis tietyn väittämän paikkansapitä-
vyyden subjektiivista todennäköisyyttä (Bernardo & Smith 2000; Myllymäki & 
Tirri 1998). Tästä johtuen Bayes-laskennan katsotaan soveltuvan hyvin esimer-
kiksi käyttäytymistieteissä kerättävien aineistojen tilastolliseen tulkintaan (Ruo-
hotie, Tirri, Nokelainen & Silander, 1999; Ruohotie & Nokelainen, 2000; Noke-
lainen & Ruohotie, 2002; Luoma, Nokelainen & Ruohotie, 2003; Nokelainen, 
2005). Bayeslaisen laskennan käyttämisen perinteisten tilastollisten menetelmien 
rinnalla katsotaan lisäävän tutkimuksen luotettavuutta. 

Pintrichin yhdessä tutkijaryhmänsä kanssa kehittämää mittavälinettä 
(MSLQ= Motivated Strategies for Learning Questionnaire) on testattu laajasti 
ennen kaikkea Yhdysvalloissa. Kysymyksessä on itsearviointiin perustuva in-
strumentti. Testaukset ovat kohdistuneet ennen kaikkea college-tasolle, mutta 
myös opettajankoulutukseen ja yliopistollisiin opintoihin. Mittaväline on kään-
netty useille kielille. Englanninkielisestä alkuperäislomakkeesta on ainakin suo-
men, ruotsin, norjan, saksan, ranskan, hollannin, espanjan, korean, japanin sekä 
arabian ja heprean kielille käännetyt versiot. Mittavälineen laadinnan taustalla on 
käsitteellinen malli, joka luo synteesin sosiokognitiivisten motivaatiomallien ja 
kognitiivisten oppimismallien välille. 

MSLQ -mittavälinettä on kehitetty 12 vuoden ajan (Pintrich et al. 1991 ja 
1993). Kehittelyn tuloksena on mittaväline, jonka validiteettia ja reliabiliteettia 
voidaan luonnehtia hyviksi. Muun muassa eri dimensioita mittaavien summa-
asteikkojen sisäistä konsistenssia osoittavat Lambda-Ksi -arvot ovat testauksissa 
olleet korkeita (ks. Pintrich et al. 1993; Kivinen 2003, 64–67). 

Ruohotien (1993 ja 2002a) edelleen kehittämää suomalaista versioita (APLQ) 
on testattu laajasti ammattikasvatuksen kentässä (esim. Kautto-Koivula 1993; 
Saarinen 2001; Polo 2004). Hänen konstruoimansa mittaväline kattaa monipuoli-
sesti itsesäätelyn kannalta keskeisiä motivationaalisia ja strategisia valmiuksia 
(ks. Ruohotie 2002a). Itsesäätelyvalmiuksia kuvaavien summa-asteikkojen luo-
tettavuuden estimaatit (Cronbachin alfa-kertoimella laskettuina) ovat muutamaa 
poikkeusta lukuun ottamatta ylittäneet arvon  .70. 

Reliabiliteetin kohdalla on kysymys mittarin kyvystä tuottaa tuloksia, jotka 
eivät ole sattumanvaraisia. Samaa aluetta mittaavista osioista muodostettujen 



 
 
 
 

100 

summamuuttujien käyttö lisää tulosten luotettavuutta. Tutkimuksen analyyseissa 
käytettiin summamuuttujia, joiden reliabiliteetti on korkeampi kuin kyseisen 
summamuuttujan yksittäisillä muuttujilla. Mittauksen luotettavuuden arviointia 
varten laskettiin summamuuttujien luotettavuuden estimaatit Cronbachin kaaval-
la (Cronbachin alfa). Tulokset on esitetty taulukossa 15. Tutkimuksessa saatuja 
faktorimuuttujia voidaan pitää riittävän reliaabeleina ja analyyseihin soveltuvina. 

Taulukko 15. Summamuuttujien luotettavuuden estimaatit 

Summamuuttuja 
 

Cronbachin alfa 

Motivaation osa-alue  

Faktorimuuttujat  

1: Tehokkuususkomukset  ,87 

2: Koe- ja esiintymisjännitys  ,78 

3: Opiskelun hyödyllisyys ja kiinnostavuus  ,71 

4: Ulkoinen tavoiteorientaatio  ,68 

5: Sisäinen tavoiteorientaatio  ,52 

6: Vastuun omasta oppimisesta  ,60 

Riippuvuussuhdemallinnus (bayesian)  

Sisäinen motivaatio  ,87 

Oppimisstrategioiden osa-alue  

Faktorimuuttujat  

1: Musiikillisen tietämyksen rakentaminen  ,75 

2: Vertaisoppiminen  ,73 

3: Muistiinpanojen tekeminen  ,76 

4: Tunnollisuus opinnoissa  ,65 

5: Ajankäytön hallinta  ,67 

6: Ymmärtämisen varmistaminen  ,51 

7: Määrätietoinen ponnistelu  ,60 

8: Vuorovaikutuksessa oppiminen  ,69 

9: Itseltä kysyminen  ,77 

Riippuvuussuhdemallinnus (bayesian)  

Oppimisprosessin kokonaisvaltainen hallinta  ,78 

 
Saatujen tutkimustulosten reliabiliteetti ja validiteetti riippuvat vastausten sisäl-
löstä. Yleisen käsityksen mukaan luotettavat vastaukset saadaan konkreettisia ja 
helposti mitattavia tosiasioita koskeviin kysymyksiin. Tällaisia kysymyksiä ovat 
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esimerkiksi tutkimushenkilön sosiaaliseen taustaan liittyvät kysymykset. Olete-
taan, että arvionvaraisia tai arkaluonteisia asioita koskevat vastaukset poikkeavat 
eri tutkimuskerroilla tai ovat riippuvaisia satunnaisista tekijöistä, kuten tutkimus-
ajankohdasta ja -paikasta sekä tutkimushenkilön mielialasta. Täsmällisiin tosi-
asioihin liittyvien kysymysten luotettavuus on suurempi kuin käyttäytymisen 
syihin, asenteisiin tai sosiaalisiin suhteisiin liittyvien kysymysten luotettavuus 
(Jyrinki 1976, 51). 
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5. TUTKIMUKSEN TULOKSET  

5.1. Opiskelijoiden motivationaaliset valmiudet 

Musiikin opiskelijoiden motivaatioperustan ja heidän opinnoissaan käyttämiensä 
oppimisstrategioiden selvittämiseksi suoritettiin aluksi eksploratiiviset rotatoidut 
Varimax-faktorianalyysit.  

Ennen faktorianalyysin suorittamista tutustuttiin alkuperäisiä muuttujia ku-
vaileviin tunnuslukuihin. Motivaatiota mittaava kyselylomakkeen osa (A-osa) 
koostuu 35 väittämästä. Taulukosta 16 ilmenee, että vastaukset sijoittuvat viisi-
portaisen asteikon koko alueelle lukuun ottamatta toista väittämää (A2), jossa 
vastaukset sijoittuvat välille 2-5. Kyseinen väittämä kuuluu: Musiikin opinnois-
sani pystyn kyllä oppimaan vaikeimmatkin asiat ja osa-alueet, jos vain opiskelen 
oikealla tavalla.  

Suurin osa motivaatiota mittaavien muuttujien keskiarvoista on reilusti 3:n 
yläpuolella. Tyyppiarvot vaihtelevat kahden ja viiden välillä. Vaihtoehto kolme 
ei esiinny tyyppiarvona yhtään kertaa. Tästä voidaan päätellä, että kyselylomak-
keen mahdollistama vastausvaihtoehto 3 (”En tiedä, olenko samaa mieltä vai eri 
mieltä.”) antoi vastaajille mahdollisuuden olla epävarma vastauksistaan. Kuiten-
kaan kyseistä vaihtoehtoa ei käytetty kovin usein: vastaajien mielestä kysymyk-
set olivat sisällöltään sellaisia, että niihin saattoi ottaa selkeästi kantaa (samaa 
mieltä tai eri mieltä). 

Muuttujien jakauman vinous ylittää tilastollisen suosituksen (+/-.3) useimpi-
en muuttujien kohdalla (Tabachnick & Fidell 1996, 13–17), mikä on nähtävissä 
myös alkuperäismuuttujien jakaumista. 

Huipukkuus osoittaa, kuinka korkea jakauman huippu on normaalijakaumaan 
verrattuna (Heikkilä 2001, 88). Normaalijakauman huipukkuus on nolla. Taulu-
kon 16 mukaan yli puolet muuttujista on negatiivisesti huipukkaita, mikä tarkoit-
taa sitä, että jakaumien huiput ovat normaalijakaumaa matalampia tai niillä on 
kaksi huippua. Tämä seikka johtunee ainakin osittain tutkimusjoukon hetero-
geenisuudesta, toisin sanoen tutkimusjoukon osaryhmien välillä voi ilmetä eroja 
tutkimustuloksissa. Taulukosta kiinnittyy huomio vielä kahteen muuttujaan (A5 
ja A25), jotka näyttävät olevan huomattavasti huipukkaampia kuin normaalija-
kauma. Kyseiset muuttujat kuuluvat samaan aihepiiriin: ne mittaavat opiskelusta 
saatavaa hyötyä.   
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Taulukko 16. Kuvailevat tunnusluvut muuttujista 1-35 

Väittämä 

 
 
 
 

Vaih-

tetelu-

väli 

 
 

Tyyp-

pi- 

arvo 

Keski- 

arvo 

 
 
 

Kes- 

kiha- 

jonta 

 
 

Vin- 

ous 

 
 
 

Hui- 

puk- 

kuus 

 
 

A1: Opiskelen kaikkein mieluimmin musiikin teoriaa, sävellyksiä ja 

teoksia, jotka ovat kiinnostavia, vaativia ja joista voin oppia uutta. 1-5 

 

4 3,72 1,05 -0,75 -0,03 

A2: Musiikin opinnoissani pystyn kyllä oppimaan vaikeimmatkin 

asiat ja osa-alueet, jos vain opiskelen oikealla tavalla. 

 

2-5 

 

4 

 

4,29 

 

0,75 

 

-1,05

 

1,17 

A3: Musiikin tutkintojen, tenttien ja soittokokeiden aikana mietin, 

miten heikosti suoriudun suhteessa muihin opiskelijoihin. 1-5 

 

2 2,37 1,16 0,45 -0,89 

A4: Jos en ymmärrä johonkin musiikin kurssiin liittyviä asioita, se 

johtuu siitä, että aihepiiri on minulle liian vaikea. 1-5 

 

2 2,23 1,05 0,67 -0,26 

A5: Uskon, että opinnoistani (teoria + käytäntö) on hyötyä musii-

kin alan ammattiin valmentautumisessa ja myöhemmin ammatis-

sa. 1-5 

 

 

5 4,66 0,65 -2,47 7,87 

A6: Uskon saavani pääaineessani (soitto, laulu, säveltäminen, 

orkesterinjohto jne.) erinomaisen arvosanan. 1-5 

 

4 3,52 1,10 -0,34 -0,60 

A7: Olen vakuuttunut siitä, että ymmärrän musiikkiopintoihini 

liittyvät kaikkein vaikeimmatkin asiat. 1-5 

 

4 3,41 1,13 -0,32 -0,76 

A8: Haluan saada mahdollisimman korkeat arvosanat musiikin 

opinnoissani. 1-5 

 

5 4,03 1,14 -1,13 0,38 

A9: Työskennellessäni musiikin kirjallisessa tentissä tai soittoko-

keessa, minua askarruttavat samanaikaisesti ne tehtävät tai 

kohdat, joita en hallitse tai joihin en osaa vastata. 1-5 

 

 

4 3,10 1,16 -0,15 -0,95 

A10: On minun omaa syytäni, jos en opi jotakin yksityiskohtaa tai 

osa-aluetta opiskellessani musiikkia. 1-5 

 

4 3,33 1,05 -0,32 -0,71 

A11: Minulle on tärkeää oppia musiikkiin liittyvät teoria-asiat ja 

musiikin käsitteet. 1-5 

 

4 3,84 1,00 -0,82 0,16 

A12: Opiskeluni päätavoite on menestyä hyvin kaikilla osa-alueilla 

musiikin opinnoissani, kuten elämässä yleensäkin. 1-5 

 

4 3,86 1,01 -0,82 0,07 

A13: Opin varmasti ne musiikin tiedot ja taidot, joita koulutusoh-

jelmassani opiskellaan. 1-5 

 

4 3,98 0,90 -0,92 0,81 

A14: Haluan – mikäli mahdollista – saada paremmat arvosanat 

omassa pääaineessani kuin opiskelijatoverini. 1-5 

 

2 2,91 1,32 0,10 -1,14 

A15: Hyvä menestymiseni musiikin opinnoissa johtuu lähinnä 

hyvästä opetuksesta. 1-5 

 

4 3,15 1,00 -0,20 -0,76 

A16: Pääinstrumentin kokeen aikana tai esiintymistilanteissa 

minua askarruttaa mahdollinen epäonnistuminen ja sen seurauk-

set. 1-5 

 

 

4 3,03 1,28 -0,12 -1,20 
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A17: Uskon oppivani kaikkein vaikeimmatkin asiat musiikissa. 1-5 4 3,57 0,97 -0,60 -0,11 

A18: Opiskelen kaikkein mieluimmin niitä musiikin osa-alueita, 

jotka haastavat ja kiehtovat minua, vaikka ne olisivat vaikeita. 1-5 

 

5 4,27 0,82 -1,10 1,03 

A19: Olen erittäin kiinnostunut omasta koulutusohjelmastani 

musiikissa ja opintoihin liittyvästä uudesta tiedosta. 1-5 

 

5 4,13 0,91 -1,01 0,62 

A20: Omaksun kyllä tavoitteenani olevan musiikin alan ammatti-

taidon, jos ponnistelen riittävän lujasti. 1-5 

 

5 4,54 0,66 -2,01 6,80 

A21: Olen aivan hermostunut kaikissa musiikin tentti- ja koetilan-

teissa. 1-5 

 

2 2,50 1,16 0,57 -0,62 

A22: Uskon menestyväni erinomaisesti musiikkiopinnoissani ja 

pääinstrumenttini kokeissa. 1-5 

 

4 3,60 0,95 -0,25 -0,52 

A23: Uskon menestyväni hyvin musiikkiopinnoissani sekä teori-

assa että käytännössä. 1-5 

 

4 3,88 0,84 -0,55 0,16 

A24: Musiikinopiskelussa minulle tuottaa suurinta tyydytystä se, 

että voin perehtyä oman musiikin osa-alueeni asioihin mahdolli-

simman syvällisesti. 1-5 

 

 

4 3,87 1,03 -0,80 0,18 

A25: Uskon, että musiikin ammattiopinnoistani on minulle hyötyä 

käytännön musiikkialan työssä. 1-5 

 

5 4,61 0,70 -2,50 8,28 

A26: Jos minulla opinnoissani on mahdollisuus valita opiskelun 

kohteeksi musiikin teoksia, tehtäviä tai kirjallisuutta, valitsen 

sellaisia, joista voin oppia uutta, vaikka en siitä nimenomaisesta 

syystä saisikaan parasta mahdollista arvosanaa. 1-5 

 

 

 

4 3,79 0,91 -0,41 -0,37 

A27: Jos en hallitse musiikinlajissani tai instrumentissani jotain 

osa-aluetta teosta, tekniikkaa tai teoriaa, se johtuu siitä, että en 

yritä tarpeeksi lujasti. 1-5 

 

 

4 3,50 1,05 -0,39 -0,74 

A28: Pidän musiikin opiskelusta, sen aihepiireistä, sisällöstä ja 

osa-alueista. 1-5 

 

5 4,49 0,71 -1,68 3,96 

A29: Minulle on ensiarvoisen tärkeää ymmärtää ja hallita omaan 

musiikkialaani liittyvät ilmiöt ja asiat. 1-5 

 

4 4,14 0,85 -0,92 0,81 

A30: Jos en opi oman musiikinalani tiettyyn kurssiin tai teokseen 

liittyvää asiaa tai yksityiskohtaa se johtuu opetuksesta / opettajas-

ta (esim. opetuksen vähäisyydestä tai pinnallisuudesta) 1-5 

 

 

2 2,71 0,90 0,39 -0,41 

A31: Menestymistäni haittaa se, että hermoilen musiikin tenttien 

ja kokeiden aikana. 1-5 

 

2 2,54 1,18 0,37 -0,89 

A32: Opin varmasti musiikin pääaineessani ne tiedot ja taidot, 

jotka ovat oppimistavoitteena. 1-5 

 

4 4,17 0,84 -1,06 1,37 

A33: Erinomainen menestykseni tietyillä musiikin osa-alueilla 

johtuu aihepiirin helppoudesta. 1-5 

 

2 2,75 1,13 0,33 -0,59 

A34: Minulle on erityisen tärkeää menestyä musiikkiopinnoissani 

siksi, että voin näyttää kollegoille ja läheisilleni, mihin kykenen. 1-5 

 

2 2,41 1,18 0,37 -1,02 

A35: Oman pääaineeni ja instrumenttini vaikeuden huomioon 

ottaen menestyn luultavasti hyvin tulevissa musiikin opinnoissani. 1-5 

 

4 3,78 0,85 -0,28 -0,15 
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5.1.1. Faktorianalyysin suorittaminen motivaation osa-alueesta 

Motivaation osa-aluetta mittaavista väittämistä suoritettiin aluksi ns. eksploratii-
vinen Varimax-rotatoitu faktorianalyysi, jossa muuttujat latautuivat yhdeksälle 
faktorille. Latauksen alarajaksi määriteltiin 0,40. Tämän jälkeen suoritettiin fak-
torianalyysejä Maximum likelihood -menetelmällä siten, että faktoreiden luku-
määrä vaihteli 1-12 faktorin välillä. Maximum likelihood -menetelmän (ks. esim. 
Jöreskog & Sörbom 1988) avulla etsittiin faktorimallia, jonka faktorien lukumää-
rä on mahdollisimman alhainen, mutta joka täyttäisi ehdon empiirisen aineiston 
ja syntyneen faktorimallin yhteensopivuudesta (Yli-Luoma 2002, 86). Yhteenso-
pivuuden testaus tapahtui Jöreskogin Goodness-of-Fit -testillä (Jöreskogin testi: 
χ2/DF). 

Alla oleva taulukko 17 esittää Maximum Likelihood-testin tulokset motivaati-
on osa-alueen jäsentymisestä faktoreiksi. Faktoreiden lukumäärä vaihtelee yh-
destä kahteentoista. Taulukon oikeanpuoleisesta sarakkeesta voidaan nähdä, että 
faktoreiden lukumäärän kasvaessa testin χ2/DF arvo pienenee. Testiarvon piene-
neminen ilmentää mallin ja aineiston tilastollisen yhteensopivuuden lisääntymis-
tä.  

Taulukko 17. Faktorimallin ja empiirisen datan yhteensopivuus Goodness-of-fit testin 
perusteella (väittämät 1-35, faktorien lukumäärä 1-12) 

Faktorien lukumäärä analyysissa Chi-Square df Sig χ2/DF 
1 2077,39 560 ,000 3,71 
2 1543,66 526 ,000 2,93 
3 1204,97 493 ,000 2,40 
4 997,15 461 ,000 2,16 
5 851,37 430 ,000 1,98 
6 703,18 400 ,000 1,76 
7 582,05 371 ,000 1,57 
8 520,34 343 ,000 1,52 
9 441,73 316 ,000 1,39 
10 385,240 290 ,000 1,33 
11 335,972 265 ,002 1,27 
12 285,419 241 ,026 1,18 

 
Seuraavaksi tutkittiin faktorien lukumäärää Cattellin Scree Plot -testin avulla. 
Scree Plot -havainnekuvan perusteella nähtiin, että analyysissa erottui selvimmin 
kolme ensimmäistä faktoria. Ominaisarvokäyrä (eigenvalue) alkoi vakiintua jo 
neljännestä faktorista alkaen, mutta vasta yhdeksännen faktorin jälkeen faktorin 
ominaisarvo laski alle yhden.  

Lopullinen analyysi suoritettiin rotatoimalla faktorianalyysin (Principal com-
ponent) tulos Varimax-menetelmää käyttäen. Kyseisessä menetelmässä alkupe-
räismuuttujat saivat vahvimman latauksen eri komponenteilla. Analyysin tulok-
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sena saatiin yhdeksän pääkomponenttia. Kyseinen ratkaisu osoittautui parhaim-
maksi sekä tulkittavuuden että taustalla olevan teorian kannalta.  Kunkin fakto-
rimuuttujan reliabiliteettikerroin on merkitty sulkeisiin faktorin nimen jälkeen 
(taulukko 18). 

Taulukko 18. Motivaation osa-alueen faktorit ja niiden reliabiliteettien estimaatit 

Faktorin nimi ja reliabiliteettikerroin 
Faktori 1. Tehokkuususkomukset (.87) 
Faktori 2. Koe- ja esiintymisjännitys (.78) 
Faktori 3. Opiskelun hyödyllisyys ja kiinnostavuus (.71) 
Faktori 4. Ulkoinen tavoiteorientaatio (.68) 
Faktori 5. Sisäinen tavoiteorientaatio (.52) 
Faktori 6. Vastuu omasta oppimisesta (.60) 
Faktori 7. Syvällisen perehtymisen tärkeys (.47) 
Faktori 8. Teorian ja käsitteiden oppimisen tärkeys (.45) 
Faktori 9. Oppijan minäkäsitys (.37). 

 
Suluissa olevista Cronbachin alfan arvoista ilmenee, että kolmen ensimmäisen 
faktorin reliabiliteettia voidaan pitää hyvänä ja kolmen seuraavan faktorin re-
liabiliteettia tyydyttävänä. Kolmen viimeisen faktorin reliabiliteettikerroin on 
heikohko: kyseisille faktoreille latautuneet osiot liittyvät kuitenkin sisällöllisesti 
siinä määrin toisiinsa, että myös niille (faktorit 7-9) voitiin antaa viitekehyksen 
kannalta ”järkeviltä kuulostavat nimet”.  

Kolmen ominaisarvoltaan suurimman faktorin yhteinen eli kumulatiivinen 
selitysosuus on noin 35 % mittarin väittämien kattamasta alueesta. Vastaava ku-
mulatiivinen selitysosuus kuuden ensimmäisen faktorin osalta on noin 46 %, 
seitsemän faktorin osalta noin 52 % ja yhdeksän faktorin osalta noin 58 %. Fak-
torimuuttujien luotettavuuteen ja selitysasteisiin perustuen jatkoanalyyseihin 
kelpuutettiin kuusi ensimmäistä faktoria. Syntyneet faktorit ovat tutkimuksen 
taustalla olevan teorian kannalta järkeviä ja kysymyksessä olevan tutkimuksen 
kannalta mielenkiintoisia.  

Esiteltyjen faktorimallien vertailun tulos tukee taustateorian mukaisesti kuu-
den faktorin mallin toteutusta. Varimax-rotatoidut faktorit nimettiin voimak-
kaimmin latautuneiden muuttujien eli ns. kärkimuuttujien sisällön mukaan. Fak-
torit ja niille latautuneet muuttujat on esitetty taulukossa 19.  
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5.1.2.  Summamuuttujien muodostaminen motivaation osa-alueesta 

Syntyneiden faktoreiden väittämistä muodostettiin yksinkertaiset summamuuttu-
jat. Yhdistelmämuuttujien käyttöä jatkoanalyyseissa perustellaan kahdella seikal-
la: Ensinnäkin yhdistelmämuuttujien luotettavuuskertoimet ovat korkeampia 
kuin alkuperäismuuttujien. Toiseksi tutkittava ilmiö on varsin kompleksinen ja 
käsitteiden väliset suhteet vaikeasti hallittavia, ellei muuttujien määrää olennai-
sesti supisteta. Kun ilmiökentän dimensionaalisuus on todettu, voidaan laatia 
perusulottuvuuksia vastaavat asteikot joko laskemalla faktoripistemäärät kullekin 
havainnolle (koehenkilöt) tai tekemällä tavanomainen summa-asteikko (muodos-
tetaan korkeimpia latauksia saaneista muuttujista, ns. kärkimuuttujista). On myös 
mahdollista tehdä painotettu summa-asteikko, jossa latauksien suuruuksia käyte-
tään hyväksi osioiden painoja määrättäessä. Tässä tutkimuksessa käytetään ta-
vanomaisia summamuuttujia.  

Taulukko 19. Motivaation osa-alueen faktorit, alkuperäismuuttujat ja niiden saamat 
lataukset Varimax-rotatoidussa faktorimatriisissa 

1. Tehokkuususkomukset 
a22 Uskon menestyväni erinomaisesti musiikkiopinnoissani ja pääinstrumenttini

kokeissa. 
,732 

a32 Opin varmasti musiikin pääaineessani ne tiedot ja taidot, jotka ovat oppimis-
tavoitteena. 

,684 

a35 Oman pääaineeni ja instrumenttini vaikeuden huomioon ottaen menestyn
luultavasti hyvin tulevissa musiikin opinnoissani 

,682 

a7 Olen vakuuttunut siitä, että ymmärrän musiikkiopintoihini liittyvät kaikkein
vaikeimmatkin asiat. 

,658 

a13 Opin varmasti ne musiikin tiedot ja taidot, joita koulutusohjelmassani opiskel-
laan. 

,633 

a2 Musiikin opinnoissani pystyn kyllä oppimaan vaikeimmatkin asiat ja osa-
alueet, jos vain opiskelen oikealla tavalla. 

,606 

a17 Uskon oppivani kaikkein vaikeimmatkin asiat musiikissa. ,602 
a6 Uskon saavani pääaineessani (soitto, laulu, säveltäminen, orkesterinjohto

jne.) erinomaisen arvosanan. 
,601 

a23 Uskon menestyväni hyvin musiikkiopinnoissani sekä teoriassa että käytän-
nössä. 

,589 

a20 Omaksun kyllä tavoitteenani olevan musiikin alan ammattitaidon, jos ponnis-
telen riittävän lujasti. 

,468 

2. Koe- ja esiintymisjännitys 
a16 Pääinstrumentin kokeen aikana tai esiintymistilanteissa askarruttaa epäon-

nistuminen ja sen seuraukset. 
,741 

a31 Menestymistäni haittaa se, että hermoilen musiikin tenttien ja kokeiden aika-
na. 

,714 
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a3 Musiikin tutkintojen, tenttien ja soittokokeiden aikana mietin, miten heikosti
suoriudun suhteessa muihin opiskelijoihin. 

,703 

a9 Työskennellessäni musiikin kirjallisessa tentissä tai soittokokeessa, minua
askarruttavat samanaikaisesti ne tehtävät tai kohdat, joita en hallitse tai joihin
en osaa vastata. 

,677 

a21 Olen aivan hermostunut kaikissa musiikin tentti- ja koetilanteissa. ,647 
3. Opiskelun hyödyllisyys ja kiinnostavuus 

a25 Uskon, että ammattiopinnoistani on minulle hyötyä käytännön musiikkialan
työssä. 

,773 

a5 Uskon, että opinnoistani (teoria ja käytäntö) on hyötyä musiikin alan ammat-
tiin valmentautumisessa ja myöhemmin ammatissa. 

,737 

a19 Olen erittäin kiinnostunut omasta koulutusohjelmastani musiikissa ja opintoi-
hin liittyvästä uudesta tiedosta. 

,596 

a28 Pidän musiikin opiskelusta, sen aihepiireistä, sisällöistä ja osa-alueista. ,557 
4. Ulkoinen tavoiteorientaatio 

a14 Haluan - mikäli mahdollista - saada paremmat arvosanat omassa pääainees-
sani kuin opiskelijatoverini. 

,788 

a34 Minulle on erityisen tärkeää menestyä musiikkiopinnoissani siksi, että voin
näyttää kollegoille ja läheisilleni, mihin kykenen. 

,671 

a8 Haluan saada mahdollisimman korkeat arvosanat musiikin opinnoissani. ,651 
a12 Opiskeluni päätavoite on menestyä hyvin kaikilla osa-alueilla musiikin opin-

noissani, kuten elämässä yleensäkin. 
,532 

5. Sisäinen tavoiteorientaatio 
a1 Opiskelen kaikkein mieluimmin musiikin teoriaa, sävellyksiä ja teoksia, jotka

ovat kiinnostavia, vaativia ja joista voin oppia uutta. 
,697 

a18 Opiskelen kaikkein mieluimmin niitä musiikin osa-alueita, jotka haastavat ja 
kiehtovat minua, vaikka olisivat vaikeita. 

,625 

a26 Jos minulla opinnoissani on mahdollisuus valita opiskelun kohteeksi musiikin
teoksia, tehtäviä tai kirjallisuutta, valitsen sellaisia, joista voin oppia uutta,
vaikka en siitä nimenomaisesta syystä saisikaan parasta mahdollista arvosa-
naa. 

,617 

6. Vastuu omasta oppimisesta 
a27 Jos en hallitse musiikinlajissani tai instrumentissani jotain osa-aluetta, teosta, 

tekniikkaa tai teoriaa, se johtuu siitä, että en yritä tarpeeksi lujasti. 
,766 

a10 On minun omaa syytäni, jos en opi jotakin yksityiskohtaa tai osa-aluetta opis-
kellessani musiikkia. 

,733 

a30 Jos en opi oman musiikinalani tiettyyn kurssiin tai teokseen liittyvää asiaa tai
yksityiskohtaa, se johtuu opetuksesta/opettajasta (esimerkiksi opetuksen
vähäisyydestä tai pinnallisuudesta). 

-,463 

 
Sekä faktorianalyysin toteuttamisen että summamuuttujan muodostamisen idea 
on tiedon tiivistäminen (Heikkilä 2001; Yli-Luoma 2002). Summamuuttujat 
muodostettiin laskemalla yhteen korkeimpia latauksia saaneet alkuperäismuuttu-
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jat faktorikohtaisesti ja jakamalla näin saatu summa hyväksyttyjen alkuperäis-
muuttujien lukumäärällä. Tällä toimenpiteellä saatiin summamuuttujat asettu-
maan samalle matemaattiselle vaihteluvälille (1-5) kuin alkuperäismuuttujat.  

Faktorit ja niitä määrittävät alkuperäismuuttujat on esitetty taulukossa 19. 
Vasemmassa sarakkeessa esitetään kyselylomakkeen kunkin väittämän numero, 
keskellä väittämän sisältö kokonaisuudessaan ja oikeassa laidassa kyseisen 
muuttujan saama lataus faktorilla.  

Faktorianalyysi tuotti kuusi sisällöllisesti homogeenista ja siten myös helposti 
tulkittavaa faktoria, joita voidaan sisällön osalta luonnehtia seuraavasti: 

 
1. Faktorilla tehokkuususkomukset tarkoitetaan opiskelijan uskoa 

omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin menestyä musiikin pääaineen 
opinnoissa. 

2. Faktorilla koe- ja esiintymisjännitys tarkoitetaan opiskelijan arvio-
ta siitä, missä määrin itse arviointi- tai esiintymistilanne häiritsee 
hänen suoritustaan. 

3. Faktorilla opiskelun hyödyllisyys ja kiinnostavuus tarkoitetaan 
opiskelijan uskomuksia ja käsityksiä siitä, miten hyödyllistä ja 
mielenkiintoista musiikin opiskelu on. 

4. Faktorilla ulkoinen tavoiteorientaatio tarkoitetaan opiskelijan ar-
vioita siitä, miten tärkeää hänelle itselleen on menestyä opinnoissa 
ja näyttää muille, mihin hän kykenee. 

5. Faktorilla sisäinen tavoiteorientaatio tarkoitetaan opiskelijan ar-
vioita siitä, miten kiinnostunut hän on uusien asioiden oppimises-
ta, oppimisen syvällisestä pohdinnasta ja oppimista koskevien on-
gelmien ratkaisemisesta. 

6. Faktorilla vastuu omasta oppimisesta tarkoitetaan opiskelijan us-
koa siihen, että hänen oma menestymisensä tai epäonnistumisensa 
opinnoissa riippuu hänestä itsestään. 

 
Syntynyt motivaation rakenne vastaa melko hyvin Pintrichin (1988) teorian ja 
aiemmissa suomalaisissa tutkimustuloksissa (ks. Ruohotie 2000a, 92–95 ja 
2000b) todennettua opiskelumotivaation rakennetta. Pintrichin esittämässä moti-
vaatioprosessin kuvauksessa – kuten tässäkin tutkimuksessa – erottuvat oppijan 
odotukset/uskomukset ja arvot. Odotuksiin kuuluu oppijan itseluottamus ja usko 
omiin kykyihin ja itsesäätelymahdollisuuksiin (tehokkuususkomukset), usko 
omiin menestymisen mahdollisuuksiin (tulosodotukset) sekä oppijan affektiiviset 
reaktiot arviointitilanteissa (emotionaalinen herkkyys ja kognitiivinen ristiriita). 
Arvonäkökulma tulee mallissa näkyviin opiskelun tai tehtävän mielekkyyttä 
(opiskelun hyödyllisyys ja kiinnostavuus) koskevissa arvioissa sekä oppijan ta-
voiteorientaatiossa (sisäinen ja ulkoinen tavoiteorientaatio). Tehokkuususkomuk-
set -faktorin nouseminen ensimmäiseksi faktoriksi ilmentänee itseluottamuksen 
keskeistä merkitystä musiikin opiskelijoiden motivaatioprosessissa. Koe- ja 
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esiintymisjännitys -faktori kuvaa epäedullisen jännittämisen vaikutusta musiikin 
opiskelijoiden motivaatioprosessissa. 

5.1.3. Motivaation osa-alueen tutkiminen riippuvuussuhdemallin 
avulla 

Oppijan motivaatio on monitahoinen ilmiö. Tätä valottaa myös alkuperäis-
muuttujien välillä toteutettu riippuvuussuhdemallinnus (http://b-course.hiit.fi). 
Menetelmänä tässä tutkimuksessa käytettiin Bayes-mallinnusta (esim. Ruohotie, 
Tirri, Nokelainen & Silander, 1999; Ruohotie & Nokelainen, 2000; Nokelainen 
& Ruohotie, 2002; Luoma, Nokelainen & Ruohotie, 2003; Nokelainen, 2005). 
Bayes-mallinnuksen periaatteen mukaan numeeristen arvojen tarkastelua tärke-
ämpää on pohtia syntyneiden mallien hyödyllisyyttä ja käyttökelpoisuutta tutki-
muksen kysymyksenasettelun ja tutkijan ajattelun kannalta (Myllymäki & Tirri 
1998; Nokelainen & Tirri 2004). Tässä tutkimuksessa Bayes-mallinnusta sovel-
letaan perinteisten tilastollisten analyysien rinnalla. Oletuksena on, että eri meto-
deilla aikaansaadut samansuuntaiset tutkimustulokset vahvistavat tulosten luotet-
tavuutta. 

Kuvasta 11 ilmenee, että riippuvuussuhdemallinnuksessa motivaation osa-
alueen väittämät jäsentyvät neljään ryppääseen. Muuttujien välillä oleva katko-
viiva ilmentää muuttujien välistä riippuvuutta kyseisessä mallissa. Bayes-
verkoissa kaikki riippuvuudet ovat merkittäviä, sillä heikoimmankin riippuvuu-
den jättäminen huomiotta pienentää mallin ennustavuutta huomattavasti. Mallin 
ulkopuolelle jäivät muuttujat A1, A4, A15, A18, A24, A26, A30, A33 (liite 8).  
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Kuva 11. Muuttujien 1-35 keskinäisiä riippuvuuksia kuvaavat Bayes-verkot 

Syntyneitä ryppäitä voidaan verrata väittämien sisällön ja yhteensopivuuden 
osalta faktorianalyysin tuloksena saatuihin faktorimuuttujiin. Mallista erottuu 
neljä motivaation osa-aluetta, joista kolme (koe- ja esiintymisjännitys, ulkoinen 
tavoiteorientaatio sekä vastuun tunteminen) sisältää samat väittämät kuin fakto-
rianalyysin tuloksena saadut vastaavat faktorit (taulukko 19). 

Riippuvuussuhdemallinnus tuotti kuitenkin yhden faktorianalyysin tuloksesta 
poikkeavan osa-alueen, jota on syytä tarkastella lähemmin. Taulukossa 20 on 
esitetty kyseistä osa-aluetta kuvaavat väittämät. Ne muodostavat sisällöllisesti 
johdonmukaisen kokonaisuuden. Siinä yhdistyvät kaikki sisäisen motivaation 
osa-alueet sisäistä tavoiteorientaatiota lukuun ottamatta. Teoreettisen jäsentelyn 
mukaan näitä osa-alueita ovat sisäiset attribuutiotulkinnat, tehokkuususkomukset 
(käsitys itsestä oppijana), menestymisen odotukset ja opiskelun mielekkyys 
(opiskelua kohtaan tunnettu mielenkiinto sekä opiskelun tärkeys ja opiskelusta 
saatava hyöty). Edellä saadussa faktorirakenteessa kyseistä aluetta edustavia di-
mensioita ovat tehokkuususkomukset sekä opiskelun hyödyllisyys ja kiinnosta-
vuus. Sisäisen motivaation reliabiliteetin estimaatti on Cronbachin alfan arvolla 
ilmaistuna  .87, joten summamuuttujan muodostaminen on mahdollista. 
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Taulukko 20. Sisäistä motivaatiota mittaavat väittämät 

Väittämä 
A20: Omaksun kyllä tavoitteenani olevan musiikin alan ammattitaidon, jos ponnistelen 
riittävän lujasti. 
A2: Musiikin opinnoissani pystyn kyllä oppimaan vaikeimmatkin asiat ja osa-alueet, jos 
vain opiskelen oikealla tavalla. 
A17: Uskon oppivani kaikkein vaikeimmatkin asiat musiikissa. 
A7: Olen vakuuttunut siitä, että ymmärrän musiikkiopintoihini liittyvät kaikkein vaikeim-
matkin asiat. 
A32: Opin varmasti musiikin pääaineessani ne tiedot ja taidot, jotka ovat oppimistavoit-
teena 
A13: Opin varmasti ne musiikin tiedot ja taidot, joita koulutusohjelmassani opiskellaan. 
A22: Uskon menestyväni erinomaisesti musiikkiopinnoissani ja pääinstrumenttini ko-
keissa. 
A6: Uskon saavani pääaineessani (soitto, laulu, säveltäminen, orkesterinjohto jne.) 
erinomaisen arvosanan. 
A23: Uskon menestyväni hyvin musiikkiopinnoissani sekä teoriassa että käytännössä. 
A35: Oman pääaineeni ja instrumenttini vaikeuden huomioon ottaen menestyn luulta-
vasti hyvin tulevissa musiikin opinnoissani 
A11: Minulle on tärkeää oppia musiikkiin liittyvät teoria-asiat ja musiikin käsitteet. 
A28: Pidän musiikin opiskelusta, sen aihepiireistä, sisällöstä ja osa-alueista. 
A29: Minulle on ensiarvoisen tärkeää ymmärtää ja hallita omaan musiikkialaani liittyvät 
ilmiöt ja asiat. 
a25: Uskon, että musiikin ammattiopinnoistani on minulle hyötyä käytännön musiik-
kialan työssä. 
A5: Uskon, että opinnoistani (teoria + käytäntö) on hyötyä musiikin alan ammattiin val-
mentautumisessa ja myöhemmin ammatissa. 
A19: Olen erittäin kiinnostunut omasta koulutusohjelmastani musiikissa ja opintoihin 
liittyvästä  

5.1.4. Opiskelijoiden väliset erot motivaation osa-alueella 

Opiskelumotivaatiossa mahdollisesti esiintyviä eroja tutkittiin viiden taustamuut-
tujan osalta yksisuuntaisten varianssianalyysien avulla. Kyseisiä taustamuuttujia 
ovat: sukupuoli, ikä, opiskelijaryhmä, ammatillinen erikoistuminen musiikissa 
sekä opintomenestys. Taulukossa 21 on esitetty kunkin taustamuuttujan ja moti-
vaation osa-alueen tilastollista yhteyttä kuvaavat merkitsevyysluvut (p-arvot). 
Naisten ja miesten välillä on tilastollisesti merkitsevä ero sekä tehokkuususko-
muksissa että sisäisessä tavoiteorientaatiossa. Eri ikäryhmien välillä on yksi ti-
lastollisesti merkitsevä ero: se koskee vastuuta omasta oppimisesta. Eri oppilai-
tosryhmien opiskelijat eroavat toisistaan tehokkuususkomusten osalta. Erikois-
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tumisalue näyttää olevan yhteydessä siihen, miten vahva on opiskelijoiden itse-
luottamus ja sisäinen tavoiteorientaatio. 

Taulukko 21. Taustamuuttujaryhmien välisten erojen merkitsevyysluvut motivationaa-
listen valmiuksien osalta (varianssianalyysi) 

Motivaation osa-alue  
  

Sukup.
P 

Ikä 
P 

Opiskelija-
ryhmä 

P 

Erikois- 
tumisalue 

P 

Opinto- 
menestys 

P 
1. Tehokkuususkomukset  ,003 ,272 ,013 ,000 ,000 
2. Koe- ja esiintymisjännitys  ,956 ,088 ,849 ,717 ,002 
3. Opiskelun hyödyllisyys ja 
kiinnostavuus  

,161 ,548 ,831 ,625 ,002 

4. Ulkoinen tavoiteorientaatio ,383 ,067 ,093 ,070 ,017 
5. Sisäinen tavoiteorientaatio ,001 ,558 ,903 ,006 ,013 
6. Vastuu omasta oppimises-
ta  

,314 ,008 ,725 ,035 ,234 

 
Opintomenestyksen osalta on useita tilastollisesti merkitseviä eroja. Menestymi-
nen on sidoksissa tehokkuususkomuksiin, koe- ja esiintymisjännitykseen, opiske-
lun mielekkyyteen sekä ulkoiseen ja sisäiseen tavoiteorientaatioon. Edellä mai-
nittuja luokittelumuuttujien yhteyksiä opiskelumotivaatioon tarkastellaan tar-
kemmin seuraavissa kappaleissa. 

a) Naisten ja miesten väliset erot motivaation osa-alueella  

Taulukon 22 keskiarvoista voidaan päätellä, että musiikin opiskelijoilla on vahva 
uskomus omaan tehokkuuteen opinnoissa (K=3,8 ja 4,00). Miehillä on vahvempi 
itseluottamus kuin naisilla. Ero naisten ja miesten vastauskeskiarvojen välillä on 
tilastollisesti merkitsevä (p=.003).  

Ei ole tiedossa, mistä ero naisten ja miesten itseluottamuksessa johtuu. Erään 
tulkinnan mukaan syytä voidaan etsiä suomalaisesta kulttuurista. Niin sanottu 
”selviytymisen eetos” (vrt. Kortteinen 1992) edellyttää miehiltä itsevarmana 
esiintymistä. Niin kauan kuin on luottamus omaan itseensä, on myös mahdolli-
suus esittää menestymistä. Mahdollisesti myös perinteisessä ”menestyvien mies-
ten” (vrt. Huhtanen 2004) musiikkikulttuurissa miehen edellytetään esittävän 
itseluottamusta.  
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Taulukko 22. Naisten ja miesten väliset erot motivaation osa-alueella 

Nainen 
(N=214) 

Mies 
(N=136) 

 Motivaation osa-alue 
  
  K S K S F P 
1. Tehokkuususkomukset  3,80 ,64 4,00 ,56 8,85 ,003 
2. Koe- ja esiintymisjännitys  3,04 ,67 3,03 ,68 0,00 ,956 
3. Opiskelun hyödyllisyys ja 
kiinnostavuus  

4,51 ,50 4,42 ,61 1,98 ,161 

4. Ulkoinen tavoiteorientaatio  3,33 ,79 3,25 ,89 0,76 ,383 
5. Sisäinen tavoiteorientaatio  3,83 ,65 4,07 ,66 10,56 ,001 
6. Vastuu omasta oppimisesta  3,34 ,72 3,42 ,72 1,02 ,314 
 

Kurkelan (1993, 113) mukaan ”naisisuuden” ja miehisyyden vastakohtaparilla on 
valtava merkitys ihmisen mielessä läpi elämän. Likitalo-Lehtisen (1998) psyko-
analyyttisessa tulkinnassa mieheksi tuleminen merkitsee suoritusta tai tehtävää, 
jossa miehisyys ei tule annettuna vaan ansaittuna. Mieheys on ominaisuus, joka 
on hankittava joskus kalliillakin lunnailla. (Likitalo-Lehtinen 1998, 11.) Badinte-
rin (1993, 15–17) mielestä mies on eräänlainen artefakti ja häntä vaanii jatkuva 
epäonnistumisen vaara. Tämä vaara on niin suuri, että pelkkä onnistuminen si-
nänsä riittää meriitiksi (Bourdieu 1990, 21). Miehellä ei ole muuta mahdollisuut-
ta kuin luottaa itseensä tai ainakin esittää itseluottamusta ympäristölleen. Miehet 
ikään kuin ”suorittavat” miehisyyttään esiintymällä itsevarmoina. 

Ero naisten ja miesten välisessä itseluottamuksen kokemisessa saattaa olla 
myös evoluutioon perustuva. Miehillä itsevarmuuden esittäminen saattaa olla 
keskeisempi minuuden suojelemisen strategia kuin naisilla. Tutkijan kokemuk-
sen mukaan poikien epärealistinen itsevarmuuden kokeminen on nähtävissä pe-
ruskoulun varhaisina vuosina. Sosiaalistavat oppimiskokemukset ilmeisesti hei-
kentävät poikien epärealistista itseluottamuksen tunnetta ja lisäävät itsetunte-
muksen kokemisen realistisuutta iän karttuessa. Ei ole varmaa, onko kyseinen 
muutos pelkästään hyödyllinen poikien elämässä menestymisen kannalta.  

Mielenkiintoisen selityksen tarjoaa lahjakkuustutkijoiden (esim. Uusikylä) 
raportoima ilmiö, josta he käyttävät nimitystä huijarisyndrooma. Lahjakkaat 
naiset ovat menestyessäänkin taipuvaisia ajattelemaan, että menestyminen ei 
oikeasti johdu lahjakkuudesta vaan jostakin muusta seikasta. Naiset odottavat 
sisäisessä puheessaan, että ennemmin tai myöhemmin heille itselleen tai sosiaali-
selle ympäristölle ilmenee, että he eivät olekaan lahjakkaita, vaan menestyminen 
on johtunut sen kaltaisista tekijöistä kuin onnekkuus ja tunnollisuus. On johdon-
mukaista ajatella, että kyseinen huijarisyndroomaksi nimetty piirre on sidoksissa 
myös lahjakkaiden naisten tehokkuususkomuksiin. Naiset saattavat olla miehiä 
kriittisempiä oman itseluottamuksensa määrän arvioinnissa. Esimerkiksi Huhta-
sen (2004) tutkimuksessa lahjakkaat naiset potivat huijarisyndroomaa muistutta-
vaa ”fuskaamisen” pelkoa esiintymistilanteissa. 
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Tutkimukseen osallistuneilla musiikin opiskelijoilla on vahva sisäinen tavoi-
teorientaatio (K=3,93). Miehillä sisäinen tavoiteorientaatio on kuitenkin jonkin 
verran vahvempi kuin naisilla; miehet ovat siis tutkimustuloksen perusteella jon-
kin verran naisia kiinnostuneempia asioiden syvällisestä pohdinnasta, uuden op-
pimisesta ja itseä askarruttavien ongelmien ratkaisemisesta. Ei ole tiedossa, mistä 
ero naisten ja miesten välillä voi johtua.  Monia tässä tutkimuksessa vahvasti 
edustettuja musiikkialan ammatteja voidaan luonnehtia perinteisiksi naisvaltai-
siksi ammateiksi (tässä tutkimuksessa musiikkikasvattajaksi opiskelevien naisten 
osuus koehenkilöistä oli huomattava). Voidaan olettaa, että hankkiutuessaan 
opiskelemaan taloudellisestikin epävarmaa taidealaa ja vieläpä perinteiseen 
”naisvaltaiseen” ammattiin (vrt. Huhtanen 2004), miehellä täytyy olla vahva mo-
tivaatio ja mielenkiinto kyseistä alaa kohtaan. 

b) Ikäryhmien väliset erot motivaation osa-alueiden osalta 

Opiskelijat suhtautuvat melko myönteisesti vastuun ottamiseen omasta oppimi-
sesta (K=3,38). Eri ikäryhmien näkemykset omasta vastuullisuudesta eroavat 
toisistaan tilastollisesti merkitsevästi. Alle 20-vuotiaat opiskelijat ovat vahvim-
min sitä mieltä, että oppiminen on seurausta omasta yrittämisestä ja mahdollinen 
oppimattomuus on oppijan omasta puutteellisesta yrittämisestä johtuvaa. Vanhin 
musiikin opiskelijaryhmä eli yli 27-vuotiaat opiskelijat ovat vähiten sitä mieltä, 
että oppiminen on seurausta omasta yrittämisestä ja mahdollinen oppimattomuus 
on oppijan omasta puutteellisesta yrittämisestä johtuvaa.  

On johdonmukaista olettaa, että myös yksilön ulkoisilla tekijöillä on vaiku-
tusta opiskelun tuloksellisuuteen. Vastuun kokeminen omasta oppimisesta on 
tämän tutkimustuloksen perusteella verrannollinen opiskelijoiden ikään. Nuoret 
opiskelijat ovat – oman näkemyksensä mukaan – valmiimmat ottamaan vastuuta 
oppimisen tuloksista kuin vanhemmat opiskelijat. Vastuun tuntemisen korostu-
minen nuorten opiskelijoiden käsityksissä saattaa olla osoitus myös nuorten ylei-
sestä optimismista liittyen oman elämän hallintaan. Iän ja kokemuksen lisäänty-
essä lisääntyy myös omien itsesäätelyvalmiuksien tuntemus ja realismi opiskelua 
kohtaan. Kysymys on eräänlaisesta opiskelun viitekehyksen kokonaisvaltaisesta 
hahmottamisesta iän myötä. 

Tutkimustulos on jossain määrin samansuuntainen Heinon (1997) tutkimuk-
sessa saatujen tulosten kanssa. Seitsemäsluokkalaiset attribuoivat mahdollisen 
menestymättömyytensä omasta itsestä johtuvaksi ja kokivat itse olevansa vas-
tuussa omasta osaamattomuudestaan. 

Kyseinen ilmiö ei tunnu täysin vieraalta. Kokemuksemme mukaan aloittele-
vat opiskelijat attribuoivat opintomenestystä omasta oppimisesta vastuun tunte-
miseen enemmän kuin kokeneet opiskelijat. Opintojen edetessä – opiskelijan 
sosiaalistuessa ympäröivään opiskelukulttuuriin – opintomenestyksen näkyvä 
attribuoiminen oman vastuun tuntemiseen vähenee. Toisaalta ylempien vuosi-
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kurssien opiskelijat ovat valmiita ottamaan vastuuta opinnoistaan silloin, kun se 
tuntuu tarkoituksenmukaiselta.  

Taulukko 23. Ikäryhmien väliset erot motivaation osa-alueella 

alle 20 v
(N=98) 

21–23 v
(N=144) 

24–26 v
(N=66) 

yli 27 v 
(N=42) 

 Motivaation osa-alue 

K S K S K S K S F P 
1. Tehokkuususkomukset 3,82 ,57 3,84 ,64 3,98 ,57 3,95 ,69 1,31 ,272 
2. Koe- ja esiintymisjännitys 3,17 ,69 3,02 ,67 2,92 ,67 2,96 ,65 2,20 ,088 
3. Opiskelun hyödyllisyys ja 
kiinnostavuus 

4,47 ,47 4,50 ,46 4,49 ,51 4,36 ,92 0,71 ,548 

4. Ulkoinen tavoiteorientaatio 3,40 ,80 3,36 ,75 3,06 ,92 3,08 ,99 2,41 ,067 
5. Sisäinen tavoiteorientaatio 3,89 ,58 3,91 ,68 4,03 ,61 3,90 ,85 0,69 ,558 
6. Vastuu omasta oppimisesta 3,54 ,63 3,36 ,71 3,34 ,77 3,10 ,81 3,97 ,008 

c) Opiskelijaryhmien väliset erot motivaation osa-alueiden osalta 

Tutkimusaineisto koostuu kolmessa erilaisessa oppilaitosryhmässä opiskelevista 
henkilöistä. Ryhmät ovat ammatillisissa kouluissa musiikkia opiskelevat 
(N=105), ammattikorkeakouluissa musiikkia opiskelevat (N=87) ja Sibelius-
Akatemiassa opiskelevat henkilöt (N=158). Taulukosta 24 ilmenee, että eri oppi-
laitosryhmissä opiskelevien henkilöiden tehokkuususkomuksissa on jonkin ver-
ran eroja.  

Taulukko 24. Opiskelijaryhmien väliset erot motivaation osa-alueella 

PK 
120 ov 
(N=105)

AMK 
180 ov 
(N=87) 

Sib-A 
180 ov 
(N=158)

 Motivaation osa-alue 

K S K S K S F P 
1. Tehokkuususkomukset 3,74 ,63 3,86 ,69 3,97 ,60 4,38 ,013 
2. Koe- ja esiintymisjännitys 3,06 ,73 3,01 ,68 3,03 ,64 0,16 ,849 
3. Opiskelun hyödyllisyys ja kiinnostavuus 4,45 ,46 4,46 ,53 4,49 ,61 0,19 ,831 
4. Ulkoinen tavoiteorientaatio 3,28 ,85 3,47 ,65 3,23 ,90 2,40 ,093 
5. Sisäinen tavoiteorientaatio 3,90 ,58 3,93 ,70 3,94 ,70 0,10 ,903 
6. Vastuu omasta oppimisesta 3,42 ,64 3,38 ,79 3,35 ,74 0,32 ,725 

 
 
Opiskelijoiden tehokkuususkomukset eli luottamus siihen, että he kykenevät 
suoriutumaan pääaineen opiskelusta, on vahvin Sibelius-Akatemian opiskelijoil-
la, toiseksi vahvin ammattikorkeakoulujen opiskelijoilla; itseluottamus on hei-
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koin ammatillisessa peruskoulutuksessa olevilla. Tulos vaikuttaa johdonmukai-
selta siinä mielessä, että mitä pidemmälle opiskelija on edennyt oman pääaineen 
opinnoissa, sitä vahvempi on myös opiskelun tuloksellisuuteen liittyvä itseluot-
tamuksen tunne. 

d) Erikoistumisryhmien väliset erot motivaation osa-alueiden osalta 

Tutkimushenkilöt jaettiin erikoistumisryhmiin sen perusteella, suuntautuvatko he 
pääaineen erikoistumisessaan klassiseen taidemusiikkiin, pop- ja jazzmusiikkiin, 
kirkkomusiikkiin vai musiikkikasvatukseen.  

Taulukosta 25 ilmenee, että tutkimukseen vastanneista henkilöistä taidemu-
siikkia opiskelevat luottavat eniten kykyynsä suoriutua pääaineen opinnoista. 
Itseluottamus on muihin ryhmiin verrattuna heikoin kirkkomusiikkia opiskelevil-
la (K=3,65). Ero vahvimman ja heikoimman vastauskeskiarvon välillä on tilas-
tollisesti erittäin merkitsevä (p=, 000). 

Sisäinen tavoiteorientaatio on korkein klassista taidemusiikkia opiskelevilla 
henkilöillä (K=4,04) ja heikoin kirkkomusiikin opiskelijoilla (3,66). Ero on tilas-
tollisesti merkitsevä (p=, 006). Tosin sisäistä tavoiteorientaatiota voidaan luon-
nehtia melko vahvaksi kaikissa erikoistumisryhmissä mainituista ryhmäeroista 
huolimatta. Opiskelijat ovat yleisesti kiinnostuneita asioiden syvällisestä pohdin-
nasta, uuden oppimisesta ja itseä askarruttavien ongelmien ratkaisemisesta. 

Taulukko 25. Erikoistumisryhmien väliset erot motivaation osa-alueiden osalta 

Taide- 
musiikki
(N=115) 

Pop- ja 
jazzmusiikki
(N=80) 

Kirkko- 
musiikki
(N=51) 

Musiikki- 
kasvatus  
(N=104) 

 Motivaation osa-alue 

K S K S K S K S F P 
1. Tehokkuususkomukset 4,10 ,62 3,86 ,54 3,65 ,63 3,75 ,59 9,39 ,000
2.  Koe- ja esiintymisjännitys 2,98 ,67 3,09 ,71 3,07 ,64 3,04 ,67 0,45 ,717
3. Opiskelun hyödyllisyys 
ja kiinnostavuus 

4,51 ,58 4,42 ,49 4,52 ,60 4,46 ,53 0,59 ,625

4. Ulkoinen tavoiteorientaatio 3,36 ,83 3,35 ,81 3,01 ,96 3,34 ,77 2,38 ,070
5. Sisäinen tavoiteorientaatio 4,04 ,60 3,97 ,58 3,66 ,82 3,89 ,68 4,21 ,006
6. Vastuu omasta oppimisesta 3,51 ,81 3,38 ,57 3,18 ,64 3,32 ,73 2,90 ,035

 
Vastuu omasta oppimisesta on korkein klassista taidemusiikkia opiskelevilla 
henkilöillä (K=3,51). Kirkkomusiikin opiskelijoilla keskiarvo on pienin (3,18). 
Ero keskiarvojen välillä on tilastollisesti melkein merkitsevä (p=, 035). Faktorilla 
vastuu omasta oppimisesta tarkoitetaan opiskelijan uskoa siihen, että hänen oma 
menestymisensä tai epäonnistumisensa opinnoissa riippuu hänestä itsestään. 
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Opiskelija voi esimerkiksi ajatella, että mahdollinen osaamattomuus johtuu liian 
vähäisestä ponnistelusta tai yrityksen puutteesta. 

e) Opintomenestykseltään eroavien ryhmien väliset erot motivaation osa-
alueella 

Itse arvioidun opintomenestyksen ja motivaatioperustan välillä on tilastollisesti 
merkitsevä yhteys useimmilla motivaation osa-alueilla. Tulos on yhtenevä tutki-
muksen taustalla olevan teorian kanssa. Motivaatio on keskeinen opintomenes-
tyksen selittäjä. 

Itsearviointiin perustuvan opintomenestyksen ja tehokkuususkomusten välillä 
on tilastollisesti erittäin merkitsevä (p=, 000) yhteys. Tehokkuususkomukset on 
huomattavasti korkeampi erinomaisesti menestyvien ryhmässä verrattuna tyydyt-
tävästi menestyvien ryhmään.  Itsearvioidun opintomenestyksen ja tehokkuusus-
komusten yhteys on lineaarinen ja ilmeisesti myös resiprookkinen: korkea itse-
luottamus auttaa menestymään ja menestyminen lisää itseluottamusta – uskoa 
omiin kykyihin suoriutua pääaineen opinnoista. 

Itse arvioidun opintomenestyksen sekä koetun koe- ja esiintymisjännityksen 
välillä on tilastollisesti merkitsevä (p=, 002) yhteys. Erinomaiseksi opintomenes-
tyksensä arvioineet opiskelijat kokevat jännittävänsä suhteellisesti vähemmän 
kuin tyydyttävästi menestyvien ryhmä. Koe- ja esiintymisjännitys on suoraan 
verrannollinen opintomenestykseen siten, että mitä paremmaksi tutkimushenkilöt 
arvioivat opintomenestyksensä, sitä vähemmän he kokevat jännittävänsä koe- ja 
esiintymistilanteita. 

Taulukko 26. Opintomenestykseltään eroavat ryhmät motivaation osa-alueella 

Erinomainen
(N=53) 

Hyvä 
(N=250)

Tyydyttävä 
(N=47) 

 Motivaation osa-alue 

K S K S K S F P 
1. Tehokkuususkomukset 4,36 ,51 3,88 ,53 3,30 ,67 46,70 ,000 
2. Koe- ja esiintymisjännitys 2,84 ,64 3,02 ,66 3,31 ,70 6,34 ,002 
3. Opiskelun hyödyllisyys ja kiinnostavuus 4,66 ,40 4,47 ,55 4,27 ,61 6,34 ,002 
4. Ulkoinen tavoiteorientaatio 3,48 ,80 3,32 ,82 3,01 ,87 4,15 ,017 
5. Sisäinen tavoiteorientaatio 4,14 ,61 3,91 ,67 3,77 ,64 4,39 ,013 
6. Vastuu omasta oppimisesta 3,25 ,73 3,38 ,72 3,49 ,69 1,46 ,234 

 
Tutkimukseen osallistuneet opiskelijat ovat kokeneet ammattiopintonsa varsin 
hyödyllisinä ja kiinnostavina, opiskelun hyödyllisyys ja kiinnostavuus-faktorin 
summapistemäärän keskiarvo on korkea. Tästä huolimatta opintomenestyksellä 
on tilastollisesti merkitsevä (p=, 002) yhteys opiskelun hyödylliseksi ja kiinnos-
tavaksi kokemiseen. Hyödyllisimpänä ja kiinnostavimpana opiskelun kokevat 
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erinomaisesti menestyneiden ryhmä, heikoimpana taas tyydyttävästi menestynei-
den ryhmä. Yhteys on jälleen lineaarinen. 

Ulkoisen tavoiteorientaation ja opintomenestyksen välillä on tilastollisesti 
melkein merkitsevä (p=, 017) yhteys. Taulukosta 26 ilmenee, että ammattiopin-
noissa erinomaisesti menestyneillä on vahvempi ulkoinen tavoiteorientaatio kuin 
tyydyttävästi menestyneillä. Yhteys on lineaarinen: ulkoinen tavoiteorientaatio 
indikoi jo itsessään yksilön korkeampaa tarvetta menestyä ja näyttää muille, mi-
hin hän kykenee. Ulkoisella tavoiteorientaatiolla on merkitystä myös intentionaa-
lisen oppimisen kannalta.  

Kaikkien tutkimukseen osallistuneiden opiskelijoiden sisäinen tavoiteorien-
taatio on varsin vahva. Sisäisen tavoiteorientaation keskiarvo on korkein erin-
omaisesti menestyneillä ja matalin tyydyttäväksi opintomenestyksensä arvioi-
neilla opiskelijoilla. Ero on tilastollisesti melkein merkitsevä (p=, 013).   

f) Ryhmien väliset erot sisäisessä motivaatiossa 

Ryhmien välisten erojen tarkastelu osoitti, että naisten ja miesten välillä samoin 
kuin erikoistumisalueen mukaan muodostettujen ryhmien välillä on tilastollisesti 
merkitseviä eroja sisäisen motivaation voimakkuudessa. Taulukko 27 osoittaa, 
että sisäinen motivaatio on sekä naisilla että miehillä varsin korkea – miehillä 
tosin jonkin verran korkeampi kuin naisilla. Keskiarvojen ero on melkein merkit-
sevä (p<.05). 

Taulukko 27. Naisten ja miesten väliset erot motivaation eri osa-alueilla  

Naiset 
(N=214) 

Miehet 
(N=136)

 Motivaation osa-alue 

K S K S F P 
Sisäinen motivaatio 4,00 ,51 4,11 ,50 4,02 ,046 
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Eri erikoistumisryhmien (taulukko 28) opiskelijat eroavat sen suhteen, miten 
vahva sisäinen motivaatio ryhmällä keskimäärin on. Sisäinen motivaatio on kor-
kein klassiseen musiikkiin erikoistuvien ryhmässä ja alhaisin kirkkomusiikkiin 
erikoistuvilla. Ero on tilastollisesti erittäin merkitsevä (p=, 000).  

 

Taulukko 28. Erikoistumisalue ja sisäinen motivaatio  

Taide- 
musiikki
(N=115) 

Pop- ja 
jazz- 

musiikki
(N=80) 

Kirkko-
musiikki
(N=51) 

Musiikki-
kasvatus 
(N=104) 

 Motivaation osa-alue 

K S K S K S K S F P 
Sisäinen motivaatio 4,20 ,51 4,02 ,45 3,88 ,54 3,95 ,50 7,19 ,000 

g) Opintomenestys ja sisäinen motivaatio  

Itsearvioitu opintomenestys korreloi vahvasti sisäisen motivaation kanssa. Tästä 
kielii taulukko 29, jossa on esitetty sisäisen motivaation keskiarvot ja hajonnat 
eri opintomenestysluokissa. 

Taulukko 29. Opintomenestys ja sisäinen motivaatio 

Erinomainen
(N=53) 

Hyvä 
(N=250)

Tyydyttävä
(N=47) 

 Motivaation osa-alue 

K S K S K S F P 
Sisäinen motivaatio 4,43 ,37 4,04 ,46 3,60 ,54 40,39 ,000 

 
Kuten jo aiempien tulosten perusteella oli oletettua, yhteys on lineaarinen. Sisäi-
nen motivaatio on selvästi korkein erinomaisesti menestyvien ryhmässä ja alhai-
sin tyydyttävästi menestyvien ryhmässä. Kyseisten ryhmien keskiarvot eroavat 
tilastollisesti erittäin merkitsevästi (p=, 000) toisistaan. Sisäisen motivaation tie-
detään olevan yhteydessä myös itsesäätelyyn: aiempien tutkimustulosten (esim. 
Pintrich 1988; Ruohotie 2000a, 92–95 ja 2000b) perusteella itsesäätelyä koske-
vien tulkintojen muuttuminen myönteisemmiksi on johtanut sisäisen motivaation 
voimistumiseen ja oppimistulosten paranemiseen.  
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5.1.5. Motivaation osa-alueen tutkimustuloksiin liittyvä kokoava 
pohdinta 

Motivaatioperustaa mallinnettiin sekä eksploratiivisen faktorianalyysin että 
bayesilaisen riippuvuussuhdemallinnuksen avulla. Faktorianalyysin tuloksena 
hyväksyttiin reliabiliteettitarkastelun perusteella jatkoanalyyseihin kuusi fakto-
ria; riippuvuussuhdemallinnus puolestaan tuotti neljä motivaation osa-aluetta. 
Molemmat mallit vaikuttivat väittämien sisällöllisen tarkastelun perusteella jär-
keviltä. Kyseiset ”mallinnusohjelmat” tuottivat kolme identtistä motivaatioperus-
tan osa-aluetta: koe- ja esiintymisjännityksen, ulkoisen tavoiteorientaation sekä 
vastuun omasta oppimisesta.. Faktorianalyysi tuotti myös faktorit ”sisäinen ta-
voiteorientaatio”, ”tehokkuususkomukset” sekä ”opiskelun hyödyllisyys ja kiin-
nostavuus”, jotka ovat sisäisen motivaation komponentteja. Riippuvuussuhde-
mallinnuksessa nämä komponentit yhdistyivätkin omaksi klusteriksi, josta jatko-
analyyseja varten muodostettiin uusi summamuuttuja ”sisäinen motivaatio”.  

Kurkelan (1995 ja 1997) mukaan musiikkikasvatuksen yleinen tavoite on 
merkityksellisen musiikkisuhteen syventyminen ja kehittyminen onnellista elä-
mää tukevaksi. Anttilan (2004, 11) mukaan nimenomaan opiskelua ohjaava si-
säinen motivaatio tuottaa aidon ja dynaamisen taiteellisen lähtökohdan niin har-
rastelijoille kuin ammattilaisille. 

Riippuvuussuhdeanalyysin tuottama tutkimustulos, jossa sisäinen tavoiteo-
rientaatio muodosti integroituneen kokonaisuuden, tukee oletusta sisäisen tavoi-
teorientaation ja tehokkuususkomusten vuorovaikutteisesta riippuvuussuhteesta 
oppimisessa. Sisäinen tavoiteorientaatio edesauttaa intentionaalista käsitteellistä 
muutosta, mikä puolestaan lisää itseluottamuksen tunnetta jatkuvassa syklisesti 
etenevässä oppimisprosessissa. Ruohotien (2002a, 93–95) ja Pintrichin (2000) 
tutkimusten mukaan vahvan sisäisen tavoiteorientaation omaavat opiskelijat 
ponnistelevat muita kovemmin ja sitkeämmin ja he soveltavat opiskelussaan te-
hokkaampia oppimisstrategioita kuin ulkoisen tavoiteorientaation omaavat. Li-
säksi usko omiin vaikuttamisen mahdollisuuksiin johtaa korkeisiin menestymi-
sen odotuksiin ja todennäköisesti myös pitkäjänteisyyteen opinnoissa. Nyt saadut 
tutkimustulokset ovat motivaation osalta samansuuntaisia Ruohotien ja Pint-
richin tutkimustulosten kanssa. Tutkimustulokset tukevat myös Kurkelan (1994, 
265, 1995 ja 1997) ja Anttilan (2004) näkemyksiä sisäisen motivaation merki-
tyksestä musiikin opiskelussa. 

5.2. Opiskelijoiden oppimisstrategiset valmiudet 

Ennen faktorianalyysin suorittamista tarkasteltiin oppimisstrategisia valmiuksia 
mittaavia osa-alueen alkuperäismuuttujia (väittämät 36–85) tunnuslukujen osalta. 
Taulukosta 30 ilmenee, että väittämää B45 lukuun ottamatta vastaukset vaihteli-
vat välillä yhdestä viiteen. Keskiarvot sijoittuvat luvun kolme molemmille puo-
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lille. Muuttujien jakauman vinous ylittää tilastollisen suosituksen (+/-.3) useiden 
muuttujien kohdalla (Tabachnick & Fidell 1996, 13–17). Yli puolet vastauksista 
on painottunut vaihtoehtoihin 3, 4 ja 5. Jakauman vinoudesta saa käsityksen 
myös keskiarvoista. 

 

Taulukko 30. Tutkimusaineistoa kuvailevat tunnusluvut väittämien 36–85 osalta 

Väittämä 

 
 

Vaih- 

telu- 

väli 

Tyyp-

pi- 

arvo 

Kes- 

ki- 

arvo 

Kes- 

ki-

hajonta

Vi- 

nous 

 

Hui- 

puk- 

kuus 

B36: Kun opiskelen musiikin teoriaa, kappaletta tai teosta, pyrin 

jäsentelemään ja hahmottamaan kokonaisuuksia. 
 

1-5 

 

4 

 

4,11 

 

0,83 -0,94 

 

1,08 

B37: Monet tärkeätkin asiat jäävät musiikin luennoilla epäselviksi, 

koska ajatukseni harhailevat muissa asioissa. 1-5 

 

2 2,70 1,15 0,27 -0,95 

B38: Kun luen omaan musiikinalaan liittyvistä asioita tai ajankoh-

taisista ilmiöistä, kerron toisillekin, mitä olen oppinut. 
 

1-5 

 

4 

 

3,57 

 

0,98 

 

-0,60 

 

-0,10 

B39: Opiskeluympäristön (esim. soittohuone tai lukutila) puolesta 

minulla on mahdollisuus keskittyä pääaineeni opiskeluun musiikis-

sa. 1-5 

 

 

4 3,70 1,16 -0,72 -0,42 

B40: Kun opiskelen musiikin kurssikirjallisuutta, teen itselleni 

kysymyksiä suunnatakseni lukemistani keskeisiin ja olennaisiin 

asioihin. 1-5 

 

 

3 2,89 1,13 0,06 -0,84 

B41: Olen monesti niin laiska ja tympääntynyt musiikin opiskeluun 

liittyvien tekstien lukemiseen, että jätän lukemisen kesken, vaikka 

en ole vielä päässyt tavoitteeseen. 1-5 

 

 

2 2,47 1,08 0,36 -0,70 

B42: Musiikin kursseilla esitän usein kysymyksiä kuulemastani tai 

lukemastani voidakseni vakuuttua tiedon paikkansapitävyydestä. 1-5 

 

2 2,88 1,16 0,14 -1,00 

B43: Harjoittelen musiikin teorian kurssiin liittyviä asioita kertomal-

la niitä itselleni kerta toisensa jälkeen. 1-5 

 

2 2,48 1,10 0,37 -0,74 

B44: Vaikka minulle tuottaa vaikeuksia ymmärtää tiettyjä asioita 

musiikin opinnoissa, yritän selviytyä omin neuvoin ilman toisten 

apua. 1-5 

 

 

2 2,65 1,10 0,51 -0,65 

B45: Jos jokin asia jää minulle epäselväksi musiikin tekstissä, 

nuotissa, kappaleessa tai teoksessa, palaan takaisin jo luettuun 

kohtaan ja yritän ymmärtää kyseisen asian. 2-5 

 

 

4 4,22 0,70 -0,74 0,82 

B46: Kun luen musiikkiin liittyvää kirjallisuutta ja muistiinpanoja, 

pyrin erottamaan tärkeimmät asiat vähemmän tärkeistä.  1-5 

 

4 

 

4,19 

 

0,80 

 

-0,93 

 

0,81 

B47: Käytän pääaineeni kurssimateriaalin (laulu, soitto, sävellys, 

orkesterinjohto, kuoronjohto, teoria, jne.) opiskeluun varaamani 

ajan tehokkaasti. 1-5 

 

 

4 3,53 1,02 -0,49 -0,41 

B48: Jos minulle tuottaa vaikeuksia ymmärtää lukemaani tekstiä       
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tai nuottia, muutan lukutapaani. 1-5 3 3,13 0,88 0,14 -0,14 

B49: Pyrin yhteistyöhön toisten opiskelutovereiden kanssa harjoi-

tustehtävien teossa tai kokeeseen valmistautumisessa. 1-5 

 

4 3,13 1,22 -0,20 -1,13 

B50: Kun opiskelen musiikin kurssiin liittyviä asioita, luen aina 

uudelleen ja uudelleen muistiinpanoja ja kurssikirjallisuutta. 1-5 

 

2 2,83 1,08 0,09 -0,88 

B51: Kun musiikin luennoilla tai kirjallisuudessa tulee esille jokin 

musiikin ilmiötä koskeva teoria, selitys tai johtopäätös, arvioin 

mielessäni, onko sen tueksi tarpeeksi todisteita. 

 

 

1-5 

 

 

3 

 

 

2,91 

 

 

1,09 

 

 

0,02 

 

 

-0,77 

B52: Työskentelen lujasti selviytyäkseni musiikin opinnoistani, 

vaikka en kaikesta lukemastani, harjoituksista tai työmuodoista 

pitäisikään. 1-5 

 

 

4 3,59 0,99 -0,47 -0,44 

B53: Opiskellessani teen kaavioita, piirroksia tai taulukoita, jotka 

auttavat minua jäsentämään oppimateriaalia. 1-5 

 

2 2,49 1,29 0,50 -0,96 

B54: Opintojakson aikana keskustelen usein kurssikirjallisuuteen 

ja oppisisältöihin liittyvistä asioista kurssikaverien kanssa. 1-5 

 

4 3,28 1,09 -0,46 -0,68 

B55: Otan musiikin luennoilla ja harjoituksissa opetetut asiat siltä 

kannalta, että ne antavat vain pohjan luoda omia käsityksiäni 

asioista. 1-5 

 

 

4 3,60 1,00 -0,31 -0,62 

B56: Musiikin opinnoissa minulle tuottaa vaikeuksia noudattaa 

tiettyä työjärjestystä tai pitäytyä johonkin ajankäyttösuunnitelmaan. 1-5 

 

2 2,90 1,30 0,12 -1,24 

B57: Kun opiskelen musiikin kurssiin liittyvää kirjallisuutta, yhdiste-

len erilaisista lähteistä (kuten muistiinpanoista, kurssikirjoista, 

keskusteluista jne.) saamiani tietoja. 1-5 

 

 

4 3,88 0,85 -0,91 1,26 

B58: Ennen kuin syvennyn lukemaan uutta tekstiä tai nuottikirjoi-

tusta, silmäilen sitä nähdäkseni, miten se on jäsennelty. 

 

1-5 

 

4 

 

3,56 

 

1,13 

 

-0,62 

 

-0,52 

B59: Lukiessani musiikin opintoihini liittyvää kirjallisuutta teen 

itselleni kysymyksiä, varmistuakseni siitä, että olen ymmärtänyt 

lukemani. 1-5 

 

 

2 2,93 1,18 0,02 -0,97 

B60: Pyrin mukauttamaan omaa oppimistyyliäni niin, että se vas-

taisi musiikin opettajan vaatimuksia ja opetustyyliä. 1-5 

 

4 3,09 1,13 -0,21 -0,81 

B61: Valmistautuessani musiikin teorian tai historian tenttiin ha-

vahdun usein ja huomaan, että en ymmärrä juuri lukemastani 

yhtään mitään. 1-5 

 

 

2 2,57 1,19 0,47 -0,77 

B62: Pyydän opettajaa selvittämään tarkemmin ne musiikkiin 

liittyvät asiat, joita en ole ymmärtänyt riittävästi. 1-5 

 

4 3,90 0,96 -0,90 0,46 

B63: Kun opiskelen musiikin teoriaa tai historiaa, opettelen ulkoa 

avainsanoja, jotka palauttavat mieleeni tärkeitä käsitteitä ja 

asiayhteyksiä. 1-5 

 

 

4 3,31 1,21 -0,53 -0,74 

B64: Tiukan paikan tullen annan periksi vaikeiden asioiden opiske-

lussa ja keskityn helpompiin asioihin musiikissa. 1-5 

 

2 2,77 1,16 0,07 -0,96 

B65: Kirjallisuutta ja musiikin historiaa lukiessani pyrin ensin aja-

tuksissani hahmottamaan koko aihepiirin ja sen jälkeen päättä- 1-5 

 

4 3,22 1,01 -0,39 -0,46 
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mään mihin lukemisessani keskityn sen sijaan, että vain luen 

tekstiä. 

 

 

B66: Pyrin löytämään yhteyksiä musiikin teorian ja käytännön työn 

välille, milloin se vain on mahdollista. 1-5 

 

4 4,09 0,84 -0,92 0,82 

B67: Lukiessani musiikin kursseihin liittyvää kirjallisuutta kirjoitan 

muistiin tärkeimmät käsitteet. 1-5 

 

4 3,13 1,19 -0,10 -1,08 

B68: Kun aloitan musiikkikappaleen, teoksen tai teorian opiskelun, 

pyrin suhteuttamaan uuden tiedollisen sisällön aikaisemmin oppi-

maani. 1-5 

 

 

4 4,12 0,79 -0,81 0,67 

B69: Minulla on käytössäni vakituinen paikka, joka tarvittaessa on 

rauhoitettu pelkästään musiikin opiskelulle. 1-5 

 

5 3,13 1,56 -0,12 -1,57 

B70: Pyrin kehittelemään omia ajatuksiani sen pohjalta, mitä olen 

musiikin opintojaksolla oppinut. 

 

1-4 

 

4 

 

3,85 

 

0,93 

 

-0,73 

 

0,43 

B71: Musiikin kirjallisuutta ja muistiinpanoja lukiessani kirjoitan 

ylös lyhyitä yhteenvetoja pääasioista. 1-5 

 

2 2,81 1,27 0,12 -1,12 

B72: Jos en ymmärrä musiikin luennoilla tai oppitunneilla käsitelty-

jä asioita, pyydän apua joltakin toiselta opiskelijalta. 1-5 

 

4 3,75 0,96 -0,89 0,51 

B73: Pyrin ymmärtämään musiikin yksityiskohtia ja kokonaisuuksia 

vertailemalla ja yhdistelemällä oppimateriaalin ja opetuksen sisäl-

töä. 1-5 

 

 

4 3,60 0,90 -0,50 0,10 

B74: Noudatan tiettyä viikko-ohjelmaa opiskellessani musiikkikap-

paleita tai teoksia. 1-5 

 

4 2,69 1,29 0,14 -1,28 

B75: Kun musiikkialan tekstejä lukiessani silmiini tarttuu jokin väite 

tai päätelmä, mietin sille mahdollisia vaihtoehtoja. 1-5 

 

4 3,16 1,03 -0,41 -0,48 

B76: Kun opiskelen musiikin teoriaa tai musiikin historiaa, teen 

itselleni muistilistoja keskeisistä asioista ja yritän opetella niitä 

ulkoa. 1-5 

 

 

2 2,64 1,24 0,19 -1,17 

B77: Käyn tunnollisesti musiikin luennoilla ja oppitunneilla. 1-5 4 4,10 1,01 -1,30 1,24 

B78: Omalla musiikin alueellani minulle ei tuota vaikeuksia ponnis-

tella loppuun asti edes vähemmän kiinnostavien asioiden parissa. 1-5 

 

4 3,49 1,01 -0,49 -0,46 

B79: Pyrin löytämään ryhmästäni kurssikavereita, joilta voin tarvit-

taessa pyytää apua musiikin opinnoissa. 1-5 

 

4 3,57 1,05 -0,59 -0,37 

B80: Lukiessani musiikin kursseihin liittyvää kirjallisuutta pyrin 

selvittämään itselleni ne käsitteet tai asiat, jotka ovat minulle 

vaikeita ymmärtää. 1-5 

 

 

4 3,92 0,83 -0,86 1,17 

B81: En käytä kovinkaan paljon aikaa musiikin opiskeluun, sillä 

minulla on paljon muuta tekemistä. 1-5 

 

1 1,83 0,98 1,17 0,71 

B82: Opiskellessani musiikkia asetan itselleni selkeitä oppimista-

voitteita ja yritän kohdentaa harjoittelemista keskeisiin asioihin. 1-5 

 

4 3,90 0,92 -0,86 0,60 

B83: Jos jokin asia jää minulle epäselväksi luennolla tai pääainee-

ni harjoitustunnilla, yritän selvittää kyseisen asian itselleni jälkeen-

päin. 1-5 

 

 

4 4,05 0,81 -0,83 0,71 
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B84: Minulla on harvoin aikaa käydä läpi muistiinpanoja ja kerrata 

kirjallisuutta ennen tenttiä tai musiikin koetta. 1-5 

 

2 2,30 1,07 0,64 -0,36 

B85: Yritän syventää oppimiani asioita esimerkiksi tekemällä 

kysymyksiä ja osallistumalla keskusteluun luennoilla ja oppitun-

neilla. 1-5 

 

 

4 3,37 1,11 -0,33 -0,66 

 
Jakauman huipukkuudesta voidaan todeta, että yli puolet muuttujista on negatii-
visesti huipukkaita. Tästä voidaan päätellä, että muuttujien jakaumat ovat huip-
pujen osalta normaalijakaumaa matalampia tai niillä on kaksi huippua. 

5.2.1. Faktorianalyysin suorittaminen oppimisstrategioiden osa-
alueesta 

Samoin kuin motivaation osa-alueella myös oppimisstrategioiden osa-alueella 
sovellettiin faktorianalyysissa sekä aineistolähtöistä induktiivista että teorialäh-
töistä deduktiivista lähestymistapaa sopivimman ja käyttökelpoisimman mallin 
löytämiseksi. Sopivuudella tarkoitetaan tässä tilastollista soveltuvuutta ja käyttö-
kelpoisuudella mallin hyödyllisyyttä.  

Aluksi ajettiin eksploratiivinen Varimax-rotatoitu faktorianalyysi. Latauksen 
alarajaksi määriteltiin 0,40. Lisäksi suoritettiin faktorianalyysejä Maximum Like-
lihood -menetelmällä. Faktoreiden lukumäärä vaihteli 1-14 faktorin välillä. Ma-
ximum Likelihood -menetelmän avulla pyrittiin löytämään faktorimalli, jossa 
faktorien lukumäärä on mahdollisimman alhainen, mutta joka vielä täyttää tilas-
tollisen ehdon empiirisen datan ja syntyneen faktorimallin yhteensopivuudesta 
(Yli-Luoma 2002, 86). Yhteensopivuuden testaus tapahtui Goodness-of-Fit -
testillä (ks. luku 5.1.1.). 

Seuraavan taulukko 31 esittää Maximum Likelihood -testin tulokset oppimis-
strategisia valmiuksia mittaavista väittämistä suoritetuissa faktorianalyyseissä, 
kun faktoreiden lukumäärä vaihtelee yhdestä neljääntoista faktoriin. Tarkastelta-
essa mallin ja aineiston välistä eroa χ2 testin p-arvojen perusteella huomataan, 
että testiarvojen pieneneminen ilmentää mallin ja aineiston tilastollisen yhteen-
sopivuuden lisääntymistä.  
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Taulukko 31. Faktorimallin ja empiirisen datan yhteensopivuus Goodness-of-Fit -
testin perusteella (väittämät 36–85,  faktorien lukumäärä 1-14) 

Faktorien lukumäärä analyysissa Chi-Square df Sig χ2/DF 
1 3458,31 1175 ,000 2,94 
2 2953,75 1126 ,000 2,62 
3 2540,51 1078 ,000 2,35 
4 2144,69 1031 ,000 2,08 
5 1878,20 985 ,000 1,91 
6 1642,07 940 ,000 1,75 
7 1431,05 896 ,000 1,60 
8 1288,84 853 ,000 1,51 
9 1150,72 811 ,000 1,42 
10 1029,27 770 ,000 1,34 
11 932,01 730 ,000 1,28 
12 842,22 691 ,000 1,22 
13 761,23 653 ,002 1,17 
14 693,97 616 ,016 1,13 

 
Faktorianalyysin yhteydessä toteutettu Scree Plot -testi osoittaa, että neljän en-
simmäisen faktorin ominaisarvo (eigenvalue) on yli kaksi. Kyseisten faktorien 
kumulatiivinen selitysosuus on noin 31 %. Ominaisarvokäyrä alkaa tasoittua 
neljännen faktorin jälkeen, mutta vielä neljännentoista faktorin ominaisarvo on 
yli yksi (liite 3).  

Faktorianalyysissa muuttujat siis latautuivat neljälletoista faktorille. Muuttu-
jat 37, 84, 61, 41, 56, 81 ja 64 saivat faktorianalyysissa negatiivisen latauksen, 
joten ne käännettiin ennen summamuuttujien muodostamista. Faktorit nimettiin 
kärkimuuttujien sisällön perusteella. Kunkin faktorin kärkimuuttujista muodos-
tettujen summamuuttujien reliabiliteetin estimaatti laskettiin Cronbachin kaaval-
la (Cronbach 1951). 

Faktorianalyysin yhdeksän ensimmäistä faktoria ovat helposti tulkittavissa ja 
lähtökohtana olevan teoreettisen jäsentelyn pohjalta hyvin perusteltavissa. Fakto-
rit 10–14 ovat sen sijaan ongelmallisia joko heikon sisäisen homogeenisuuden tai 
alhaisten luotettavuuskerrointen (faktorit 12, 13 ja 14) takia (ks. taulukko 32). 
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Taulukko 32. Oppimisstrategiat- alueen faktorit ja niiden reliabiliteetin estimaatit 

Faktorin nimi ja reliabiliteetti  
Faktori 1. Musiikillisen tietämyksen rakentaminen (,75) 
Faktori 2. Vertaisoppiminen (,73) 
Faktori 3. Muistiinpanojen tekeminen (,76) 
Faktori 4. Tunnollisuus opinnoissa / Keskittymishäiriöt (,65) 
Faktori 5. Ajankäytön hallinta (,67) 
Faktori 6. Ymmärtämisen varmistaminen (,51) 
Faktori 7. Määrätietoinen ponnistelu (,60) 
Faktori 8. Vuorovaikutuksessa oppiminen (,69) 
Faktori 9. Itseltä kysyminen (,77) 
Faktori 10. Oppimisen aineelliset resurssit (,53) 
Faktori 11. Deduktiivinen lähestymistapa (,58) 
Faktori 12. Mukautuvuus (,47) 
Faktori 13. Strategian muuttamisen valmius (vain yksi muuttuja) 
Faktori 14. Tiedon jakamisen valmius (vain yksi muuttuja) 

 
Cronbachin alfan arvoista havaitaan, että kolme ominaisarvoltaan suurinta fakto-
ria ovat reliabiliteetiltaan hyviä. Samalle tasolle yltää myös faktori 9. Neljättä, 
viidettä, seitsemättä ja kahdeksatta faktoria voidaan luonnehtia reliabiliteetiltaan 
melko hyviksi. Heikoimmat kertoimet saadaan faktoreille 6, 10 ja 11.  Saatujen 
reliabiliteettikertoimien ja faktorien sisällön tulkittavuuden perusteella kelpuutet-
tiin jatkoanalyyseihin lopulta yhdeksän faktoria. Vaikka kuudennen faktorin 
summamuuttujan reliabiliteetin estimaatti on vain tyydyttävä, sen ottaminen jat-
koanalyysiin nähdään hyödyllisenä kyseisen faktorin sisällön kiinnostavuuden 
vuoksi. Onhan ymmärtämisen varmistaminen keskeinen osa-alue tavoitteellises-
sa käsitteellisessä muutoksessa. Edellä mainitut faktorit eivät myöskään ole risti-
riidassa tutkimuksen taustalla olevan teorian kanssa. Faktorianalyysissä Princi-
pal components -menetelmällä (liite 3) muuttujat saivat voimakkaimman latauk-
sen. Tästä syystä jatkoanalyysien perustaksi valittiin kyseinen menetelmä.  

5.2.2. Summamuuttujien muodostaminen oppimisstrategioiden osa-
alueesta 

Faktorianalyysin pohjalta muodostettiin summamuuttujat faktorianalyysin tuot-
tamassa järjestyksessä. Väittämät ja lataukset on esitetty taulukossa 33. Ensim-
mäisen faktorin selitysosuus on lähes 15 % koko mitatusta alueesta.  
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Taulukko 33. Oppimisstrategioiden osa-alueen faktorit, muuttujat ja niiden lataukset 
Varimax-rotatoidussa faktorimatriisissa 

1. Musiikillisen tietämyksen rakentaminen 
b75 Kun musiikkialan tekstejä lukiessani silmiini tarttuu jokin väite tai

päätelmä, mietin sille mahdollisia vaihtoehtoja. 
,729 

b51 Kun musiikin luennolla tai kirjallisuudessa tulee esille jokin musiikin 
ilmiötä koskeva teoria, selitys tai johtopäätös, arvioin mielessäni,
onko sen tueksi tarpeeksi todisteita. 

,697 

b66 Pyrin löytämään yhteyksiä musiikin teorian ja käytännön työn välille,
milloin se vain on mahdollista. 

,507 

b55 Otan musiikin luennoilla ja harjoituksissa opetetut asiat siltä kannal-
ta, että ne antavat vain pohjan luoda omia käsityksiäni asioista. 

,473 

b80 Lukiessani musiikin kursseihin liittyvää kirjallisuutta pyrin selvittä-
mään itselleni ne käsitteet tai asiat, jotka ovat minulle vaikeita ym-
märtää. 

,464 

b70 Pyrin kehittelemään omia ajatuksiani sen pohjalta, mitä olen musii-
kin opintojaksolla oppinut. 

,433 

b73 Pyrin ymmärtämään musiikin yksityiskohtia ja kokonaisuuksia ver-
tailemalla ja yhdistelemällä oppimateriaalin ja opetuksen sisältöä. 

,412 

b57 Kun opiskelen musiikin kurssiin liittyvää kirjallisuutta, yhdistelen
erilaisista lähteistä (kuten muistiinpanoista, kurssikirjoista, keskuste-
luista jne.) saamiani tietoja. 

,402 

2. Vertaisoppiminen 
b79 Pyrin löytämään ryhmästäni kurssikavereita, joilta voin tarvittaessa 

pyytää apua musiikin opinnoissa. 
,733 

b72 Jos en ymmärrä musiikin luennoilla tai oppitunneilla käsiteltyjä asi-
oita, pyydän apua joltakin toiselta opiskelijalta. 

,715 

b49 Pyrin yhteistyöhön toisten opiskelijatovereiden kanssa harjoitusteh-
tävien teossa tai kokeeseen valmistautumisessa. 

,681 

b54 Opintojakson aikana keskustelen usein kurssikirjallisuuteen ja oppi-
sisältöihin liittyvistä asioista kurssikavereiden kanssa. 

,628 

3. Muistiinpanojen tekeminen 
b71 Musiikin kirjallisuutta ja muistiinpanoja lukiessani kirjoitan ylös lyhyi-

tä yhteenvetoja pääasioista. 
,792 

b67 Lukiessani musiikin kursseihin liittyvää kirjallisuutta kirjoitan muistiin
tärkeimmät käsitteet. 

,780 

b76 Kun opiskelen musiikin teoriaa tai musiikin historiaa, teen itselleni 
muistilistoja keskeisistä asioista ja yritän opetella niitä ulkoa. 

,768 

b53 Opiskellessani teen kaavioita, piirroksia tai taulukoita, jotka auttavat
minua jäsentämään oppimateriaalia. 

,521 

4. Tunnollisuus opinnoissa / Keskittymishäiriöt 
b37 Monet tärkeätkin asiat jäävät musiikin luennoilla epäselviksi, koska  
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ajatukseni harhailevat muissa asioissa. -,692 
b84 Minulla on harvoin aikaa käydä läpi muistiinpanoja ja kerrata kirjalli-

suutta ennen tenttiä tai musiikin koetta. 
-,608 

b61 Valmistautuessani musiikin teorian tai historian tenttiin havahdun
usein ja huomaan, että en ymmärrä juuri lukemastani mitään. 

-,592 

b41 Olen monesti niin laiska ja tympääntynyt musiikin opiskeluun liittyvi-
en tekstien lukemiseen, että jätän lukemisen kesken, vaikka en ole 
vielä päässyt tavoitteeseen. 

-,521 

b77 Käyn tunnollisesti musiikin luennoilla ja oppitunneilla. ,404 
5. Ajankäytön hallinta 

b74 Noudatan tiettyä viikko-ohjelmaa opiskellessani musiikkikappaleita 
ja teoksia. 

,709 

b56 Musiikin opinnoissa minulle tuottaa vaikeuksia noudattaa tiettyä 
työjärjestystä tai pitäytyä johonkin ajankäyttösuunnitelmaan. 

-,683 

b82 Opiskellessani musiikkia asetan itselleni selkeitä oppimistavoitteita
ja yritän kohdentaa harjoittelemista keskeisiin asioihin. 

,632 

b47 Käytän pääaineeni kurssimateriaalin (laulu, soitto, sävellys, orkeste-
rinjohto, kuoronjohto, teoria, jne.) opiskeluun varaamani ajan tehok-
kaasti. 

,590 

6. Ymmärtämisen varmistaminen 
b45 Jos jokin asia jää minulle epäselväksi musiikin tekstissä, nuotissa, 

kappaleessa tai teoksessa, palaan jo luettuun kohtaan ja yritän
ymmärtää kyseisen asian. 

,648 

b46 Kun luen musiikkiin liittyvää kirjallisuutta tai muistiinpanoja, pyrin
erottamaan tärkeimmät asiat vähemmän tärkeistä. 

,604 

b83 Jos jokin asia jää minulle epäselväksi luennolla tai pääaineeni har-
joitustunnilla, yritän selvittää kyseisen asian itselleni jälkeenpäin. 

,514 

7. Määrätietoinen ponnistelu 
b52 Työskentelen lujasti selviytyäkseni musiikin opinnoistani, vaikka en

kaikesta lukemastani, harjoituksista tai työmuodoista pitäisikään. 
,673 

b78 Omalla musiikin alueellani minulle ei tuota vaikeuksia ponnistella
loppuun asti edes vähemmän kiinnostavien parissa. 

,612 

b81 En käytä kovinkaan paljon aikaa opiskeluun, sillä minulla on paljon
muuta tekemistä. 

-,552 

b64 Tiukan paikan tullen annan periksi vaikeiden asioiden opiskelussa
ja keskityn helpompiin asioihin musiikissa. 

-,406 

8. Vuorovaikutuksessa oppiminen 
b42 Musiikin kursseilla esitän usein kysymyksiä kuulemastani tai luke-

mastani voidakseni vakuuttua tiedon paikkansapitävyydestä. 
,775 

b85 Yritän syventää oppimiani asioita esimerkiksi tekemällä kysymyksiä
ja osallistumalla keskusteluun luennoilla ja oppitunneilla. 

,772 

b62 Pyydän opettajaa selventämään tarkemmin ne musiikkiin liittyvät
asiat, joita en ole ymmärtänyt riittävästi. 

,612 
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 9. Itseltä kysyminen  
b40 Kun opiskelen musiikin kurssikirjallisuutta, teen itselleni kysymyksiä

suunnatakseni lukemistani keskeisiin ja olennaisiin asioihin. 
,802 

b59 Lukiessani musiikin opintoihini liittyvää kirjallisuutta teen itselleni 
kysymyksiä, varmistuakseni siitä, että olen ymmärtänyt lukemani. 

,777 

 
Musiikin opiskelijoiden strategisia valmiuksia voidaan kuvata seuraavan yhdek-
sän dimension avulla.  

 
1. Musiikillisen tietämyksen rakentaminen tarkoittaa opiskelijan moni-

puolista valmiutta tiedon ja oppimiskäytänteiden omaksumiseen, käy-
tänteiden kyseenalaistamiseen ja menettelytapojen tarkoituksenmukai-
suuden pohtimiseen.   

2. Vertaisoppiminen tarkoittaa opiskelijan valmiutta pyytää apua opiske-
lijatovereilta ja opettajilta ja valmiutta pyrkiä yhteistyöhön oppimises-
sa.  

3. Muistiinpanojen tekeminen tarkoittaa perinteisiä opiskelun työtapoja, 
kuten muistiinpanojen ja yhteenvetojen kirjoittamista, tärkeimpien kä-
sitteiden opiskelua, kaavioiden, piirroksien ja taulukoiden laatimista 
keskeisistä asioista.  

4. Tunnollisuus opinnoissa/Keskittymishäiriöt tarkoittaa opiskelijan ah-
keruutta opinnoissa sekä valmiutta keskittyä opinnoissaan olennaiseen.  

5. Ajankäytön hallinta tarkoittaa oppimiseen käytetyn ajan tehokasta ja 
suunnitelmallista hallintaa.  

6. Ymmärtämisen varmistaminen tarkoittaa oppimisen kohteena olevan 
asian toistuvaa tavoitteellista harjoittelua ja haasteellisten kohtien uu-
delleen kertaamista tavoitteena oppimisen hallinta.  

7. Määrätietoinen ponnistelu tarkoittaa opiskelijan valmiutta työskennel-
lä päämäärätietoisesti ja sinnikkäästi.  

8. Vuorovaikutuksessa oppiminen tarkoittaa oppimista yhdessä opiskeli-
jatovereiden kanssa osallistumalla keskusteluihin ja esittämällä oppi-
miseen liittyviä kysymyksiä oppimisen varmistamiseksi. 

9. Itseltä kysyminen tarkoittaa perinteistä strategiaa, jolla oppija kyselee 
tai ”kuulustelee” itseltään oppimisen kohteena olevia asioita ja pyrkii 
suuntaamaan oppimista olennaisiin asioihin. 

5.2.3. Summamuuttujien keskiarvojen tarkastelua 

Taulukosta 34 nähdään, että kaikkein korkeimman keskiarvon saa strategiamuut-
tuja ymmärtämisen varmistaminen (K=4,15). Opiskelijat hallitsevat mielestään 
parhaiten harjoittelustrategian: musiikin opiskelu vaatiikin jatkuvaa harjoittelua 
ja vaikeiden kohtien periksi antamatonta ”drillaamista”. Olipa pääinstrumentti 
mikä tahansa opiskelijoille näyttää olevan selvää, että vain ”harjoittelu tekee 
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mestarin”. Yksi opiskelija totesikin, että hänen opiskelunsa on yksinkertaisesti 
vain ”harjoittelua, harjoittelua ja harjoittelua.”  

Opiskelijat ilmeisesti uskovat viisauteen, jonka mukaan ”kertaus on opintojen 
äiti”. Sinnikkään harjoittelun merkityksestä on ristiriitaisia käsityksiä. Kognitii-
visen psykologian uranuurtajat Craik ja Lockhart osoittivat jo vuonna 1972, että 
kertaus ei ole tärkein ehto tiedon pitkäkestoiselle muistamiselle. Olennaista on 
tiedon käsittelyn laatu eli ”syvyys”: tiedon käsittely on sitä syvempää, mitä 
enemmän, merkityksen analyysia on tapahtunut havaitsemisen yhteydessä (Lon-
ka 2004, 53). Harjoittelun ”kovuus” ei kuitenkaan välttämättä tarkoita sitä, että 
musiikin opiskelijoiden harjoittelu ei olisi laadukasta, tiedostavaa ja refleksiivis-
tä. Merkitysten analyysin syvällisyydessä saattaa kuitenkin olla laatueroja eri 
opiskelijoiden välillä. 

Taulukko 34. Oppimisstrategioiden summamuuttujien keskiarvot ja -hajonnat 

Oppimisstrategia Keskiarvo Keskihajonta 
Musiikillisen tietämyksen rakentaminen 3,63 0,57 
Vertaisoppiminen 3,43 0,81 
Muistiinpanojen tekeminen 2,77 0,95 
Tunnollisuus opinnoissa 3,61 0,71 
Ajankäytön hallinta 3,31 0,81 
Ymmärtämisen varmistaminen 4,15 0,55 
Määrätietoinen ponnistelu 3,62 0,70 
Vuorovaikutuksessa oppiminen 3,38 0,85 
Itseltä kysyminen 2,91 1,04 

 
Myös Kurkelan (1993) mukaan tietoisuus siitä, että on harjoitellut esitettävät 
teokset hyvin, luo käytännöllisen perustan luottamukselle; tosin yletön teosten 
”hinkkaaminen” maksimaalisen turvallisuuden takaamiseksi voi kertoa defensii-
visestä suojamuurin rakentamisesta – musiikin opiskelun yhteydessä tulkittuna – 
musiikin opiskelijan koe- ja esiintymispelkoa vastaan (Kurkela 1993, 274.). Kä-
sitys tukee tämän tutkimuksen tulosta. Sekä ymmärtämisen varmistaminen että 
koe- ja esiintymisjännitys ovat sidoksissa tavoitteellisen käsitteellisen muutoksen 
toteutumiseen musiikin opiskelussa.  

Myös muita strategioita käytetään. Musiikillisen tietämyksen rakentaminen 
(3,63), määrätietoinen ponnistelu (3,62) ja tunnollisuus opinnoissa (3,61) ovat 
niin ikään keskeisiä musiikin opiskelussa. Voidaan siis sanoa, että – ainakin 
opiskelijoiden itsensä arvioimana – strategiset valmiudet musiikin opiskeluun 
ovat useimpien kohdalla hyvät. 

Opiskelijoilla on valmiudet vertaisoppimiseen (3.43) ja valmiutta turvautua 
tarvittaessa myös toisten apuun kyselemällä ja keskustelemalla toistensa kanssa 
(3,38). Opiskelijat kokevat yleisesti hallitsevansa ajankäyttöä ja pystyvänsä har-
joittelemaan säännöllisesti (3,31). 
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Itseltä kysyminen (2,91) ja muistiinpanojen tekeminen (2,77) saavat pienim-
mät keskiarvot. Kyseiset työtavat eivät sovellu musiikin opiskeluun kovinkaan 
luontevasti. Yksi esittävän säveltaiteen opiskelija, vertasi musiikin opiskelua 
kyselylomakkeen vapaamuotoisessa kohdassa (marginaalissa) käsityöläistaitojen 
oppimiseen ja totesi teoria-aineiden opiskelusta seuraavasti: 

”Varsinaisia kirjatenttejä – sellaisia kuin yliopistossa yleensä – ei ammattiopis-
kelussa ole juuri lainkaan. Teoria–aineet taas ovat enemmänkin verrattavissa kä-
sityöläistaitoihin. Kurssit kestävät usein vuodesta kahteen ja suurin osa tenttiin 
valmistautumisesta on siinä, että käy tunnilla ja tekee viikottaiset läksyt.”
 (th. 311) 

 
Myös Lehtosen (2004) mukaan musiikkioppilaitoksissa tapahtuva opetus ja 
opiskelu pohjautuvat käsityömäiseen käytäntöön. Tähän käytäntöön Lehtonen 
peräänkuuluttaa itsereflektion ja pedagogisen tiedon lisäämistä (Lehtonen 2004, 
32 ja 120). Toisaalta on selvää, että pelkästään muistiinpanojen avulla ei opita 
soittamisen tai laulamisen ammattitaitoa. Oppimiseen kohdistuneen tutkimuksen 
tuloksena on kuitenkin alettu tiedostaa, että musiikinopiskelun ja -opetuksen 
epäteoreettisuus saattaa olla yksi syy siihen, että opiskelukäytäntöjä on vaikea 
uudistaa ja kehittää (Anttila 2004, 4). Tarvitaan kuitenkin lisätutkimusta, jotta 
pystyttäisiin löytämään vallitsevaa perinnettä parempi tapa yhdistää käytäntö ja 
teoria musiikin ammattiin johtavissa opinnoissa. Olisi tutkittava, millaista peda-
gogista tietämystä tulisi lisätä, jotta käytäntö kehittyisi. Käsillä olevan tutkimuk-
sen viitekehyksen mukaan oppimisen itsesäätelyyn liittyvä tietous on keskeistä 
kaikessa – myös musiikin oppimisessa. Sekä opettajien että opiskelijoiden tulisi 
kiinnostua oppimiseen liittyvästä tutkimuksesta. Käytännössä opetuksen kehit-
tyminen tapahtunee pienin askelin.  
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5.2.4. Oppimisstrategioiden riippuvuussuhdemallinnus 

Myös oppimisstrategioiden osa-alueesta toteutettiin muuttujien riippuvuussuhde- 
mallit Bayesian modelling -ohjelman avulla (kuva 12).  

 

 

 

Kuva 12. Muuttujien 36–85 keskinäisiä riippuvuuksia kuvaavat Bayes-verkot. 
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Mallinnusohjelma jäsensi alkuperäismuuttujat valmiusryppääseen. Mallin ulko-
puolelle jäi peräti 19 muuttujaa: B39, B43, B48, B50, B52, B55, B58, B60, B63, 
B65, B69, B77, B78, B37KAANN, B84KAANN, B61KAANN, B41KAANN, 
B64KAANN, B44KAANN (ks. liite 10).   

Syntyneitä riippuvuussuhteita tutkittiin väittämien sisällön ja yhteensopivuu-
den suhteen. Kuvasta 12 voidaan havaita, että riippuvuussuhdemallin osa-alueet 
kognitiiviset oppimisstrategiat (B76, B71, B53 ja B67) ja itseltä kysymisen stra-
tegia (B59 ja B40) ovat identtiset faktorianalyysin kolmannen ja yhdeksännen 
faktorin kanssa (taulukko 33). Lisäksi yhteistyön valmiuden osa-alue (B72, B49 
ja B79) on yhtä muuttujaa (B54) lukuunottamatta identtinen faktorianalyysin 
toisen faktorin kanssa. Väittämät B75 ja B51 muodostivat riippuvuussuhdemal-
lissa oman erillisen osa-alueen; faktorianalyysissa kyseiset väittämät sisältyivät 
ensimmäiseen faktoriin, musiikillisen tietämyksen rakentamisen osa-alueeseen. 
Muuttujat B54 ja B38 muodostivat riippuvuussuhdemallissa oman erillisen osa-
alueen (yhteistyö); sen sijaan faktorianalyysissa väittämä B54 latautui faktorille 
”vertaisoppiminen” ja väittämä B38 muodosti oman faktorin ”tiedon jakamisen 
valmius”.  

Riippuvuussuhdemallinnus (liite 10) tuotti kuitenkin yhden faktorianalyysistä 
poikkeavan osa-alueen. Osa-alueelle annettiin väittämien sisällöllisen tarkastelun 
perusteella nimi oppimisprosessin kokonaisvaltainen hallinta. Se koostuu kol-
mesta eri osa-alueesta (klusterista): 1) musiikillisen tietämyksen rakentaminen 
(osiot B36, B57, B73, B70, B66 ja B68, 2) metakognitiivinen säätely (osiot B46, 
B45, B80 ja B83) ja 3) resurssien hallinta (B81, B82, B47, B62, B74, B42, B56 
ja B85). Bayes-verkon klustereista ensimmäinen ”musiikillisen tietämyksen ra-
kentaminen” vastaa suurelta osin faktorianalyysin tuottamaa faktoria F1, toinen 
klusteri ”metakognitiivinen säätely” koostuu yhtä lukuun ottamatta samoista 
väittämistä kuin faktori F6 ”ymmärtämisen varmistaminen”. Kolmannessa klus-
terissa ”resurssien hallinta” yhdistyvät faktorit ”ajankäytön hallinta” (F5) ja 
”vuorovaikutuksessa oppiminen” (F8). Kyseisessä Bayes-verkossa yhdistyvät 
mielenkiintoisella tavalla kolme keskeistä strategista osa-aluetta musiikin opiske-
lussa.  
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Taulukko 35. Oppimisprosessin kokonaisvaltaista hallintaa mittaavat väittämät 

Väittämä 
B36: Kun opiskelen musiikin teoriaa, kappaletta tai teosta, pyrin jäsentelemään ja hah-
mottamaan kokonaisuuksia. 
B57: Kun opiskelen musiikin kurssiin liittyvää kirjallisuutta, yhdistelen erilaisista lähteistä 
(kuten muistiinpanoista, kurssikirjoista, keskusteluista jne.) saamiani tietoja. 
B73: Pyrin ymmärtämään musiikin yksityiskohtia ja kokonaisuuksia vertailemalla ja yh-
distelemällä oppimateriaalin ja opetuksen sisältöä. 
B70: Pyrin kehittelemään omia ajatuksiani sen pohjalta, mitä olen musiikin opintojaksolla 
oppinut. 
B66: Pyrin löytämään yhteyksiä musiikin teorian ja käytännön työn välille, milloin se vain 
on mahdollista. 
B68: Kun aloitan musiikkikappaleen, teoksen tai teorian opiskelun, pyrin suhteuttamaan 
uuden tiedollisen sisällön aikaisemmin oppimaani. 
B46: Kun luen musiikkiin liittyvää kirjallisuutta ja muistiinpanoja, pyrin erottamaan tär-
keimmät asiat vähemmän tärkeistä. 
B45: Jos jokin asia jää minulle epäselväksi musiikin tekstissä, nuotissa, kappaleessa tai 
teoksessa, palaan takaisin jo luettuun kohtaan ja yritän ymmärtää kyseisen asian. 
B80: Lukiessani musiikin kursseihin liittyvää kirjallisuutta pyrin selvittämään itselleni ne 
käsitteet tai asiat, jotka ovat minulle vaikeita ymmärtää. 
B83: Jos jokin asia jää minulle epäselväksi luennolla tai pääaineeni harjoitustunnilla, 
yritän selvittää kyseisen asian itselleni jälkeenpäin. 
B81KAANN: En käytä kovinkaan paljon aikaa musiikin opiskeluun, sillä minulla on paljon 
muuta tekemistä. 
B82: Opiskellessani musiikkia asetan itselleni selkeitä oppimistavoitteita ja yritän koh-
dentaa harjoittelemista keskeisiin asioihin. 
B47: Käytän pääaineeni kurssimateriaalin (laulu, soitto, sävellys, orkesterinjohto, kuo-
ronjohto, teoria, jne.) opiskeluun varaamani ajan tehokkaasti. 
B62: Pyydän opettajaa selvittämään tarkemmin ne musiikkiin liittyvät asiat, joita en ole 
ymmärtänyt riittävästi. 
B42: Musiikin kursseilla esitän usein kysymyksiä kuulemastani tai lukemastani voidak-
seni vakuuttua tiedon paikkansapitävyydestä. 
B85: Yritän syventää oppimiani asioita esimerkiksi tekemällä kysymyksiä ja osallistumal-
la keskusteluun luennoilla ja oppitunneilla. 
B74: Noudatan tiettyä viikko-ohjelmaa opiskellessani musiikkikappaleita tai teoksia. 
B56KAANN: Musiikin opinnoissa minulle tuottaa vaikeuksia noudattaa tiettyä työjärjes-
tystä tai pitäytyä johonkin ajankäyttösuunnitelmaan. 
 
Riippuvuussuhdemallissa (taulukko 35) suuri joukko alkuperäismuuttujia muo-
dostaa kokonaisvaltaisen oppimisprosessin kuvauksen. Oppimisprosessin koko-
naisvaltaisen hallinnan kuvaus on johdonmukainen ja soveltuu hyvin itsesääte-
lylle perustuvaan oppimisen malliin. Sen reliabiliteetin estimaatti on Cronbachin 
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alfan arvolla mitaten .78. Oppimisprosessin kokonaisvaltaista hallintaa kuvaavi-
en väittämien yhteensopivuus mahdollistaa summamuuttujan muodostamisen.  

Oppimisprosessin kokonaisvaltaisen hallinnan yhteyttä opintomenestykseen 
tarkastellaan myöhemmin; opintomenestyksellä on jo edellä todettu olevan lä-
heinen yhteys motivaatioon ja strategisiin valmiuksiin. 

5.2.5. Eri ryhmien väliset erot strategisissa valmiuksissa 

Strategisissa valmiuksissa esiintyviä eroja tutkittiin viiden taustamuuttujan osalta 
varianssianalyysin avulla. Ryhmittelymuuttujia olivat sukupuoli, ikä, opiskelija-
ryhmä, erikoistumisalue musiikissa sekä opintomenestys. Taulukossa 36 on esi-
tetty kunkin taustamuuttujan ja oppimisstrategian osa-alueen tilastollista yhteyttä 
kuvaavat merkitsevyysluvut (p-arvot). Naisten ja miesten välillä on tilastollisesti 
merkitsevä ero kolmen valmiusmuuttujan kohdalla: vuorovaikutuksessa oppimi-
sessa (p<.01), muistiinpanojen tekemisessä ja musiikillisen tietämyksen raken-
tamisessa. 

 Eri ikäryhmien välillä on yksi tilastollisesti merkitsevä ero: se koskee tun-
nollisuutta opinnoissa. Eri oppilaitosryhmien opiskelijat eroavat toisistaan myös 
vuorovaikutuksessa oppimisen osalta. Erikoistuminen näyttää selittävän oppi-
misstrategioissa esiintyviä eroja vain vähän. Erikoistumisalue on – tosin vain 
merkitsevyystasolla p<.05 – yhteydessä musiikillisen tietämyksen rakentami-
seen, muistiinpanojen tekemiseen, ymmärtämisen varmistamiseen ja vuorovaiku-
tuksessa oppimiseen. 

Opintomenestyksen osalta on useita tilastollisesti merkitseviä eroja. Menes-
tyminen on yhteydessä opiskeluun käytetyn ajan hallintaan, määrätietoiseen 
ponnisteluun, musiikillisen tietämyksen rakentamiseen, tunnollisuuteen opin-
noissa ja ymmärtämisen varmistamiseen. Lisäksi opintomenestys on yhteydessä 
vuorovaikutuksessa oppimiseen (p<.05). Tilastollisesti merkitseviä eroja tarkas-
tellaan seuraavassa lähemmin. 
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Taulukko 36. Taustamuuttujien välisten erojen merkitsevyysluvut oppimisstrategisten 
valmiuksien osalta (varianssianalyysi) 

Oppimisstrategiat  Sukupuoli
P 

Ikä 
P 

Opiskelijaryhmä
P 

Erikoistumisryhmä 
P 

Opintomenestys
P 

1. Musiikillisen tietä-
myksen rakentami-
nen   

,017 ,325 ,852 ,041 ,001 

2. Vertaisoppiminen ,018 ,147 ,612 ,153 ,360 
3. Muistiinpanojen 
tekeminen  

,000 ,976 ,058 ,048 ,074 

4. Tunnollisuus opin-
noissa  

,135 ,006 ,720 ,193 ,004 

5. Ajankäytön hallinta  ,811 ,605 ,932 ,206 ,000 
6. Ymmärtämisen 
varmistaminen 

,144 ,367 ,202 ,040 ,001 

7. Määrätietoinen 
ponnistelu 

,366 ,404 ,250 ,273 ,000 

8. Vuorovaikutukses-
sa oppiminen 

,001 ,092 ,003 ,044 ,044 

9. Itseltä kysyminen  ,640 ,680 ,067 ,313 ,164 

a) Naisten ja miesten väliset erot oppimisstrategioiden osa-alueella 

Nais- ja miesopiskelijat (taulukko 37) eroavat toisistaan sen suhteen, miten vah-
vaksi he kokevat omat valmiutensa musiikillisen tietämyksen rakentamiseen. 
Keskiarvovertailun perusteella miehet ovat musiikillisen tietämyksen rakentami-
sessa jonkin verran tehokkaampia kuin naiset. Ero keskiarvojen välillä on tilas-
tollisesti melkein merkitsevä (p=.017). Musiikillisen tietämyksen rakentaminen 
ilmenee oppimisen kohteena olevan tiedon paikkansa pitävyyteen liittyvänä poh-
dintana ja eri tietolähteiden tarjoamien tietojen oikeellisuuden kyseenalaistami-
sena.  

Nais- ja miesopiskelijat eroavat toisistaan myös vertaisoppimisen valmiuden 
osalta. Naiset ovat aktiivisempia tarvittaessa pyytämään apua toisilta ja tekemään 
yhteistyötä. Ero naisten ja miesten keskiarvojen välillä on tilastollisesti melkein 
merkitsevä (p=.018). 

Naiset tekevät myös muistiinpanoja enemmän ja monipuolisemmin kuin 
miehet. Muistiinpanojen tekemisellä tarkoitetaan tässä yhteydessä monipuolisia, 
tiedollisen aineksen omaksumista edistäviä muistiinpano-, harjoittelu- ja kertaa-
misstrategioita. Konkreettisia esimerkkejä muistiinpanostrategioiden soveltami-
sesta ovat muun muassa muistiinpanojen ja yhteenvetojen tekeminen oppiainek-
sesta, tärkeimpien käsitteiden muistiin merkitseminen ja keskeisten asioiden 
opettelu esimerkiksi kaavioiden, piirrosten ja taulukoiden avulla. Naisten ja 
miesten keskiarvojen ero muistiinpanojen tekemisen valmiudessa on tilastollises-
ti erittäin merkitsevä (p=.000).  Muistiinpanojen tekeminen näyttäisi olevan kes-
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keisempi strategia naisilla kuin miehillä. Koska musiikillisen tietämyksen raken-
tamisessa miehet ovat jonkin verran aktiivisempia kuin naiset, on oletettavaa, 
että miesten pohdinta ei perustu kirjalliseen reflektioon ainakaan suuressa mää-
rin. Tuloksen perusteella on kuitenkin ennenaikaista tehdä johtopäätöksiä: jos-
sain määrin tulos viittaisi siihen, että naiset puurtavat tunnollisemmin opiskelta-
van materiaalin kanssa; miehet puolestaan ovat kriittisempiä opintoja kohtaan.  

Taulukko 37. Naisten ja miesten väliset erot oppimisstrategioiden osa-alueella 

Nainen 
(N=214) 

Mies 
(N=136) 

 Oppimisstrategiat 
  
  K S K S F P 
1. Musiikillisen tietämyksen raken-
taminen   

3,57 ,53 3,72 ,61 5,80 ,017 

2. Vertaisoppiminen 3,52 ,80 3,31 ,80 5,61 ,018 
3. Muistiinpanojen tekeminen 3,00 ,91 2,39 ,88 38,43 ,000 
4. Tunnollisuus opinnoissa 3,66 ,68 3,54 ,75 2,25 ,135 
5. Ajankäytön hallinta 3,32 ,84 3,29 ,77 0,06 ,811 
6. Ymmärtämisen varmistaminen 4,19 ,53 4,10 ,58 2,15 ,144 
7. Määrätietoinen ponnistelu 3,59 ,70 3,66 ,70 0,82 ,366 
8. Vuorovaikutuksessa oppiminen 3,26 ,83 3,57 ,84 10,98 ,001 
9. Itseltä kysyminen 2,93 1,08 2,88 ,98 0,22 ,640 

 
Miesten ja naisten eroa muistiinpanojen tekemisessä selittänee myös miesten 

ja naisten erikoistuminen. Tutkimukseen osallistuneista naisista noin 33 % eri-
koistuu taidemusiikkiin, noin 12 % erikoistuu pop- ja jazzmusiikkiin, noin 17 % 
erikoistuu kirkkomusiikkiin ja noin 39 % musiikkikasvatukseen. Miehistä noin 
33 % taidemusiikkiin, noin 40 % pop- ja jazzmusiikkiin, 11 % kirkkomusiikkiin 
ja noin 15 % musiikkikasvatukseen. Oletettavasti musiikkikasvatuksen opinnois-
sa kirjallisten muistiinpanojen tekeminen on keskeisempi oppimisstrategia kuin 
pop- ja jazzmusiikin opiskelussa. Miesten suurin ryhmä opiskelee pop- ja jazz-
musiikkia ja naisten suurin ryhmä musiikkikasvatusta. Tämä voi selittää osaltaan 
naisten ja miesten välistä eroa muistiinpanojen tekemisessä. 

Vuorovaikutuksessa oppiminen on miehillä vahvempi strategia kuin naisilla. 
Miehet varmistavat oppimistaan kyselemällä ja keskustelemalla. Naisten ja mies-
ten keskiarvot vuorovaikutuksessa oppiminen -osa-alueella eroavat toisistaan 
tilastollisesti merkitsevästi (p=.001). Tulos ei ole yllättävä. Edellä todettiin, että 
miehet ovat tämän tutkimustuloksen mukaan musiikillisen tietämyksen rakenta-
misessa jonkin verran kriittisempiä kuin naiset. Tiedon ja käytänteiden kyseen-
alaistaminen ja menettelytapojen tarkoituksenmukaisuuden pohtiminen saa tukea 
myös toisten kanssa harjoitetusta reflektiosta. Miesten aktiivista vuorovaikutuk-
sessa oppimista selittänee pop- ja jazzmusiikkiin erikoistuneiden suuri osuus (40 
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%) miesten keskuudessa. Pop- ja jazzmusiikin opiskelu on luonteeltaan yhteis-
toiminnallista. 

On mielenkiintoista pohtia, miksi naiset ja miehet poikkeavat toisistaan opis-
kelun vuorovaikutuksen aktiivisuudessa. Usein tyydytään toteamaan, että naiset 
ja miehet – tarkastelunäkökulmasta (esim. biologinen, psykologinen, sosiaalinen 
ja kulttuurinen), yksilöistä ja tilanteesta riippuen – ovat toimintatavoiltaan mo-
nessa suhteessa erilaisia, mutta toisaalta myös samanlaisia (vrt. Keskinen & Leh-
tonen 1998).  

Musiikillisen tietämyksen rakentaminen edellyttää tässä tutkimuksessa kär-
kimuuttujien sisällöllisen tarkastelun perusteella (ks. taulukko 32, väittämät b75 
ja b51) myös kriittistä asennoitumista uuteen tietoon. Väittämien sisällöllisen 
tarkastelun perusteella miehet – rakentaessaan musiikillista tietämystään aktiivi-
semmin kuin naiset – ovat jonkin verran naisia kriittisempiä opittavaa oppiaines-
ta tai oppimiskäytäntöjä kohtaan. Kriittisenä esiintyminen voi olla omaksuttu 
toimintatapa tai sosiaalinen rooli, jolla yksilö saa aikaan huomiota ja ruokkii 
pätemisen tunnettaan. Syytä kyseiseen miesten ja naisten oppimistyylin eroon ei 
tiedetä. Omaksuessaan kriittisen lähestymistavan yksilö kyseenalaistaa oppimis-
tilanteessa esitettyjen asioiden todenperäisyyttä. Asioiden kyseenalaistaminen ja 
reaaliaikainen argumentointi johtaa vuorovaikutukseen, jota pidetään hyödyllise-
nä sosiaalisen oppimisen kannalta. Kyseessä olevan tutkimusaineiston mukaan 
naiset ovat aktiivisempia vertaisoppimisessa kuin miehet ja vastaavasti miehet 
aktiivisempia vuorovaikutuksessa oppimisessa kuin naiset. Sekä vertaisoppimi-
nen että vuorovaikutuksessa oppiminen ovat sosiaalisen oppimisen strategioita. 

b) Ikäryhmien väliset erot oppimisstrategioissa 

Opiskelijat jaettiin iän perusteella (taulukko 38) neljään ryhmään: suurin ryhmä 
on 21–23-vuotiaat opiskelijat (N=144), toiseksi suurin ryhmä on alle 20-vuotiaat 
(N=98), kolmanneksi suurin ryhmä 24–26-vuotiaat (N=66) ja pienin ryhmä on 
yli 27-vuotiaat opiskelijat (N=42). Keskiarvoista nähdään, että suurin osa opiske-
lijoista arvioi tunnollisuutensa opinnoissa ”kohtuullisen” hyväksi. Nuorimman 
ryhmän (alle 20-vuotiaat) arviot tunnollisuudestaan opinnoissa ovat matalimmat, 
vanhimman ryhmän arviot puolestaan parhaimmat. Ero nuorimman ja vanhim-
man opiskelijaryhmän välillä on tilastollisesti merkitsevä (p=.006).  

Ilmeisesti vanhemmat opiskelijat pystyvät nuorempia paremmin arvioimaan, 
mikä työskentelyssä on olennaista ja mihin opiskelussa pitää keskittyä. Kyseinen 
tutkimustulos saattaa olla sidoksissa vastuun kokemiseen oman opiskelun tulok-
sellisuuteen liittyen. Koska nuoret omissa uskomuksissaan kokevat olevansa 
vastuussa oppimisensa tuloksellisuudesta, he ovat myös kriittisiä opiskelunsa 
tunnollisuuteen liittyvissä arvioinneissaan. Samalla, kun nuoret kokevat omaan 
oppimiseensa liittyvän ”tulosvastuun” (taulukko 22), he potevat tunnollisuuden 
puutetta voimakkaammin kuin vanhemmat opiskelijat. 
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Taulukko 38. Ikäryhmien väliset erot oppimisstrategioissa 

alle 20 v 
(N=98) 

21–23 v 
(N=144) 

24–26 v 
(N=66) 

yli 27 v 
(N=42) 

 Oppimisstrategiat 

K S K S K S K S F P 
1. Musiikillisen tietämyksen rakentaminen   3,56 ,58 3,61 ,50 3,70 ,61 3,70 ,69 1,16 ,325
2. Vertaisoppiminen 3,48 ,81 3,50 ,79 3,37 ,80 3,20 ,85 1,80 ,147
3. Muistiinpanojen tekeminen 2,74 ,95 2,79 ,92 2,77 ,98 2,73 1,04 0,07 ,976
4. Tunnollisuus opinnoissa 3,41 ,64 3,67 ,69 3,67 ,68 3,80 ,88 4,19 ,006
5. Ajankäytön hallinta 3,22 ,80 3,37 ,76 3,31 ,90 3,29 ,86 0,62 ,605
6. Ymmärtämisen varmistaminen 4,11 ,60 4,13 ,53 4,22 ,47 4,25 ,59 1,06 ,367
7. Määrätietoinen ponnistelu 3,55 ,69 3,66 ,69 3,70 ,73 3,54 ,72 0,98 ,404
8. Vuorovaikutuksessa oppiminen 3,28 ,87 3,33 ,82 3,58 ,80 3,51 ,91 2,17 ,092
9. Itseltä kysyminen 2,92 1,03 2,88 1,03 3,04 1,02 2,81 1,15 0,50 ,680

c) Opiskelijaryhmien väliset erot oppimisstrategioiden osa-alueella 

Tutkimusaineisto koostuu kolmessa erilaisessa oppilaitosryhmässä opiskelevista: 
ammatillisissa kouluissa (N=105) ja ammattikorkeakouluissa musiikkia opiske-
levista (N=105) sekä musiikkiyliopisto Sibelius-Akatemiassa opiskelevista 
(N=158).  

Taulukosta 39 ilmenee, että opiskelijat arvioivat soveltavansa yleisesti ym-
märtämisen varmistamisen strategiaa opiskelussaan (K=4,15). Sen sijaan vuoro-
vaikutuksessa oppimisen aktiivisuudessa eri opiskelijaryhmien välillä on eroja 
(p=.003). Ammattikorkeakouluopiskelijat ovat jonkin verran aktiivisempia vuo-
rovaikutuksessa oppimisessa kuin kaksi muuta ryhmää.  Kyseiset erot musiikin 
pääaineen opinnoissa riippunevat siitä, millaisista erikoistumisopinnoista on ky-
symys. 
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Taulukko 39. Opiskelijaryhmien väliset erot oppimisstrategioiden osa-alueella 

PK 
120 ov 
(N=105) 

AMK 
180 ov 
(N=87) 

Sib-A 
180 ov 
(N=158) 

Yht. 
(N=350) 

 Oppimisstrategiat 

K S K S K S K S F P 
1. Musiikillisen tietämyksen rakentaminen  3,60 ,57 3,63 ,60 3,64 ,55 3,63 ,57 0,16 ,852
2. Vertaisoppiminen 3,39 ,80 3,50 ,75 3,43 ,85 3,43 ,81 0,49 ,612
3. Muistiinpanojen tekeminen 2,63 ,91 2,96 ,96 2,75 ,96 2,77 ,95 2,87 ,058
4. Tunnollisuus opinnoissa 3,59 ,63 3,66 ,75 3,59 ,74 3,61 ,71 0,33 ,720
5. Ajankäytön hallinta 3,33 ,79 3,28 ,83 3,31 ,82 3,31 ,81 0,07 ,932
6. Ymmärtämisen varmistaminen 4,08 ,56 4,21 ,51 4,18 ,56 4,15 ,55 1,61 ,202
7. Määrätietoinen ponnistelu 3,57 ,68 3,73 ,68 3,59 ,72 3,62 ,70 1,39 ,250
8. Vuorovaikutuksessa oppiminen 3,60 ,79 3,39 ,93 3,24 ,81 3,38 ,85 5,97 ,003
9. Itseltä kysyminen 2,88 ,97 3,13 1,03 2,81 1,09 2,91 1,04 2,73 ,067

d) Erikoistumisryhmien väliset erot oppimisstrategioiden osa-alueella  

Tutkimushenkilöt jaettiin musiikin erikoistumisryhmiin sen perusteella, suuntau-
tuvatko he pääaineen erikoistumisessaan klassiseen taidemusiikkiin, pop- ja 
jazzmusiikkiin, kirkkomusiikkiin vai musiikkikasvatukseen (taulukko 40). Luo-
kittelun periaatteet ja perustelut on selvitetty jo aikaisemmin. Seuraavissa kappa-
leissa tarkastellaan edellä mainittujen erikoistumisryhmien välisiä eroja musiikil-
lisen tietämyksen rakentaminen, muistiinpanojen tekeminen, ymmärtäminen 
varmistaminen ja vuorovaikutuksessa oppiminen -dimensioiden osalta. 

Musiikillisen tietämyksen rakentamista voidaan luonnehtia melko vahvaksi 
kaikissa erikoistumisryhmissä. Suuri osa vastaajista arvioi pohtivansa oppimisen 
kohteena olevan tiedon oikeellisuutta ja samalla kyseenalaistavansa eri tietoläh-
teiden tarjoamien tietojen todenperäisyyttä. Tätä yleisvaikutelmaa täsmentää 
kuitenkin erikoistumisryhmien väliset erot: klassisen taidemusiikin sekä pop- ja 
jazz-musiikin opiskelijat soveltavat opinnoissaan eniten musiikillisen tietämyk-
sen rakentamisen strategiaa (3,68) ja kirkkomusiikin opiskelijat vähiten (3,42). 
Ero ryhmien välillä on tilastollisesti melkein merkitsevä (p=.041).  

Kirkkomusiikin opiskelijat tekevät musiikkikasvattajiksi opiskelevien ohella 
eniten muistiinpanoja ja klassisen taidemusiikin opiskelijat vähiten. Ero ryhmien 
välillä on tilastollisesti melkein merkitsevä (p=.048). Tosin koko aineiston kes-
kiarvosta (2,77) voidaan päätellä, että muistiinpanojen tekeminen ei ole vahvim-
pia strategioita musiikin ammattilaisiksi opiskelevilla henkilöillä. Kyseinen ha-
vainto tuli esille jo kyselylomakkeen muokkaamiseen liittyvissä alkuhaastatte-
luissa syksyllä 2002. Aiemmin esitettiin, että yksi opiskelija kommentoi asiaa 
myös vapaamuotoisesti kyselylomakkeessa. Muistiinpanojen tekeminen -osa-
alueen väittämät liittyivät perinteiseen musiikin kirjallisuuden, teorian ja histori-
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an opiskeluun. Yhteenvetojen kirjoittaminen, keskeisten käsitteiden muistiin 
merkitseminen, muistilistojen laatiminen ja opetteleminen sekä kaavioiden ja 
piirroksien laatiminen ovat keskeisiä teoreettisten oppisisältöjen opiskelussa. 

Taulukko 40. Erikoistumisryhmien väliset erot oppimisstrategioiden osa-alueella 

Taide- 
musiikki 

(N=115) 

Pop- ja 
jazz 

musiikki 
(N=80) 

Kirkko- 
musiikki 

(N=51) 

Musiikki-
kasvatus  
(N=104) 

 Oppimisstrategiat 

K S K S K S K S F P 
1. Musiikillisen tietämyksen rakentaminen   3,68 ,60 3,68 ,57 3,42 ,52 3,63 ,54 2,77 ,041 
2. Vertaisoppiminen 3,35 ,87 3,34 ,79 3,55 ,67 3,54 ,80 1,77 ,153 
3. Muistiinpanojen tekeminen 2,63 ,97 2,65 ,85 2,94 ,97 2,92 ,97 2,66 ,048 
4. Tunnollisuus opinnoissa 3,70 ,70 3,48 ,65 3,65 ,73 3,59 ,74 1,58 ,193 
5. Ajankäytön hallinta 3,30 ,86 3,32 ,72 3,50 ,74 3,21 ,85 1,53 ,206 
6. Ymmärtämisen varmistaminen 4,25 ,52 4,09 ,53 4,01 ,63 4,18 ,54 2,81 ,040 
7. Määrätietoinen ponnistelu 3,66 ,72 3,62 ,64 3,45 ,73 3,66 ,70 1,31 ,273 
8. Vuorovaikutuksessa oppiminen 3,24 ,90 3,59 ,77 3,40 ,75 3,38 ,87 2,72 ,044 
9. Itseltä kysyminen 2,87 1,13 2,89 ,83 2,75 1,03 3,06 1,10 1,19 ,313 

 
Musiikin ammattilaiseksi kehittyminen edellyttää harjoittelua ja kertaamista. 
Opiskelijat ovatkin yleisesti sitä mieltä, että he kertaavat ja harjoittelevat aktiivi-
sesti. Klassisen taidemusiikin opiskelijat soveltavat ymmärtämisen varmistami-
nen -strategiaa aktiivisimmin (4,25). Kirkkomusiikin opiskelijoilla kertaamis- ja 
harjoitteluaktiivisuutta osoittava keskiarvo on alhaisin. Ero suurimman ja pie-
nimmän keskiarvon välillä on tilastollisesti melkein merkitsevä (p=.040).  

Taulukosta 40 nähdään, että pop- ja jazzmusiikin opiskelijat hyödyntävät eni-
ten vuorovaikutuksessa oppimisesta. He esittävät kysymyksiä oppitunneilla ja 
osallistuvat oppimista edistäviin keskusteluihin innokkaimmin (3,59). Tutkimus-
tulos on osoitus pop- ja jazzmusiikin opiskelun sosiaalisesta luonteesta. Klassi-
sen taidemusiikin opiskelijoiden osallistumisaktiivisuus on vähäisintä (3,24), 
mikä lienee merkki yhteisten kurssien ja luentojen vähäisyydestä. Ero pop- ja 
jazz-musiikkia opiskelevien ja taidemusiikkia opiskelevien ryhmien keskiarvojen 
välillä on tilastollisesti melkein merkitsevä (p=.044). Opettajiksi opiskelevien 
vuorovaikutuksessa oppimisen summamuuttujan keskiarvo on toiseksi alhaisin 
(3,38). Tutkimustulos on yllättävä musiikkikasvatuksen opiskelijoiden osalta. 
Kasvatusalalla opiskelukulttuurin luulisi tukevan vuorovaikutuksessa oppimista 
(tarkentavat kysymykset, osallistuva keskustelu) jopa muita ryhmiä enemmän. 
Voidaan tietysti kysyä, missä määrin tutkimustulos olisi ollut vuorovaikutukses-
sa oppimisen osalta toisenlainen, mikäli Oulun yliopiston ja Jyväskylän yliopis-
ton musiikkikasvatuksen opiskelijat olisivat olleet mukana otoksessa. Toisaalta 
musiikkikasvatuksen opiskelijat ovat toiseksi aktiivisimpia (3,54) vertaisoppimi-
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sessa (kaveriapu, yhteistyö) kirkkomuusikkojen jälkeen, mikä kuvastaa omatoi-
misuutta tiedonhankinnassa. Loogista sen sijaan on, että klassisen taidemusiikin 
pääinstrumentin opiskelu sisältää paljon yksinäistä harjoittelua. Erot eri ryhmien 
välillä ovat pieniä.  

e) Opintomenestykseltään eroavien ryhmien väliset erot oppimisstrategioiden 
osa-alueella 

Opintomenestyksen ja strategisten valmiuksien välillä oletetaan olevan selkeä 
yhteys. Opiskelijat arvioivat omaa opintomenestystään kolmiportaisella asteikol-
la: erinomainen, hyvä ja tyydyttävä. Arvosanajakauma noudattelee normaalija-
kaumaa: suurin osa vastauksista sijoittuu keskimmäiseen luokkaan. 

Taulukosta 41 nähdään, että erinomaisesti menestyneet opiskelijat ovat vah-
vimpia musiikillisen tietämyksen rakentamisessa (3,82) ja tyydyttävästi menes-
tyneet opiskelijat heikoimpia (3,40). Ryhmien välinen ero on tilastollisesti mer-
kitsevä (p=.001). Menestyville opiskelijoille on ominaista se, että he kyseenalais-
tavat asioita ja pohtivat toimintatapojen tarkoituksenmukaisuutta. Tietoisuuden 
rakentaminen ja kriittisen ajattelun kehittäminen ovat keskeisimpiä tavoitteita 
kaikenlaisessa ekspertiisikoulutuksessa.  

Taulukko 41. Opintomenestykseltään eroavien ryhmien erot oppimisstrategioiden 
osa-alueella 

Erinomainen
(N=53) 

Hyvä 
(N=250) 

Tyydyttävä 
(N=47) 

 Oppimisstrategiat 

K S K S K S F P 
1. Musiikillisen tietämyksen rakentaminen  3,82 ,49 3,63 ,56 3,40 ,60 6,78 ,001
2. Vertaisoppiminen 3,42 ,84 3,47 ,79 3,28 ,86 1,02 ,360
3. Muistiinpanojen tekeminen 2,94 1,08 2,78 ,93 2,51 ,86 2,62 ,074
4. Tunnollisuus opinnoissa 3,82 ,70 3,61 ,70 3,35 ,68 5,61 ,004
5. Ajankäytön hallinta 3,60 ,74 3,35 ,79 2,74 ,78 16,49 ,000
6. Ymmärtämisen varmistaminen 4,35 ,54 4,15 ,53 3,94 ,60 7,43 ,001
7. Määrätietoinen ponnistelu 3,95 ,65 3,64 ,66 3,15 ,73 17,88 ,000
8. Vuorovaikutuksessa oppiminen 3,55 ,78 3,39 ,84 3,13 ,93 3,14 ,044
9. Itseltä kysyminen 2,90 1,13 2,96 1,04 2,65 ,94 1,82 ,164

 
Menestyvät opiskelijat ovat tunnollisia opinnoissaan, pystyvät keskittymään ja 
kiinnittämään tarkkaavaisuutensa oppimisen kohteena olevaan asiaan. Myös tä-
mä tutkimus osoittaa, että opiskelussa osoitetun tunnollisuuden ja opintomenes-
tyksen välillä on positiivinen yhteys. Erinomaisesti menestyneiden opiskelussa 
osoitettu tunnollisuus on korkein (3,82); tyydyttävästi menestyneillä se on mata-
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lin (3,35). Ero erinomaisesti ja tyydyttävästi menestyneiden ryhmien välillä on 
tilastollisesti merkitsevä (p=.004). 

Erinomaisesti menestyvät opiskelijat hallitsevat parhaiten ajankäytön ja ky-
kenevät harjoittelemaan säännöllisesti (3,60); tyydyttävästi menestyneillä opiske-
lijoilla ajankäytön hallinta ja harjoittelun säännöllisyys ovat heikoimmat (2,74). 
Menestyvät opiskelijat toteuttavat tiettyä viikko-ohjelmaa ja ajankäyttösuunni-
telmaa opiskellessaan musiikkikappaleita tai teoksia. Erinomaisesti ja tyydyttä-
västi menestyneiden ero ajankäytön hallinnan ja harjoittelun säännöllisyyden 
osa-alueella on tilastollisesti erittäin merkitsevä (p=.000). 

Opiskelijat varmistavat ymmärtämisen kertaamalla oppimisen kohteena ole-
via asioita ja palaavat opittuihin asioihin vielä oppimistilanteen jälkeen. Musiikin 
opiskelussa jatkuvalla harjoittelulla ja opitun kertaamisella on suuri merkitys: 
mestariksi kehitytään vain harjoittelun kautta. Opinnoissa erinomaisesti menes-
tyneet opiskelijat ovat ymmärtämisen varmistamisen harjoittelussaan kaikkein 
sitkeimpiä (4,35); tyydyttävästi menestyneet opiskelijat kertaavat ja harjoittele-
vat vähiten (3,94). Ero ymmärtämisen varmistamisessa erinomaisesti ja tyydyt-
tävästi menestyneiden opiskelijoiden välillä on tilastollisesti merkitsevä 
(p=.001).   

Suuri osa opiskelijoista kokee ponnistelevansa määrätietoisesti opinnoissaan. 
Erinomaisesti menestyneet opiskelijat ovat opiskelussaan kaikkein määrätietoi-
simpia (3,95); tyydyttävästi menestyneet opiskelijat vähiten määrätietoisia 
(3,62). Ero erinomaisesti ja tyydyttävästi menestyneiden opiskelijoiden välillä on 
tilastollisesti erittäin merkitsevä (p=.000). Aikaisemmin mainittujen tutkimusten 
(Huhtanen 2004; Hirvonen 2003) mukaan sinnikkyys on keskeinen ammatillista 
kasvua, urakehitystä ja opintomenestystä ennustava tekijä. Menestyvät opiskeli-
jat jaksavat ponnistella myös vähemmän kiinnostavien tehtävien parissa.  

Erinomaisesti menestyneet opiskelijat ovat aktiivisimpia varmistamaan op-
pimisensa vuorovaikutuksessa oppimisympäristönsä kanssa (3,55) ja tyydyttä-
västi menestyneet henkilöt vähiten aktiivisia (K=3,13). Ero on tilastollisesti mel-
kein merkitsevä (p=.044). Tutkimustulos osoittaa, että erinomaisesti menestyvät 
opiskelijat ovat keskimääräistä innokkaampia osallistumaan oppimista tukeviin 
keskusteluihin ja reflektoimaan oppimaansa vuorovaikutuksessa toisten kanssa. 
Pohdiskeleva ja kyseenalaistava opiskelu onkin avain käsitteelliseen muutok-
seen. 

f) Opintomenestys ja oppimisprosessin kokonaisvaltainen hallinta 

Seuraavaksi tutkittiin opintomenestyksen ja oppimisprosessin kokonaisvaltaisen 
hallinnan välistä yhteyttä. Taulukosta 42 nähdään, että erinomaisesti menestyvät 
opiskelijat hallitsevat oppimisprosessin parhaiten ja tyydyttävästi menestyvät 
kaikkein heikoiten. Opintomenestyksen ja oppimisprosessin hallinnan yhteys on 
lineaarinen. Ero erinomaisesti ja tyydyttävästi menestyneiden opiskelijoiden vä-
lillä on tilastollisesti erittäin merkitsevä (p=.000). Tutkimustuloksen luotettavuu-
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desta kielii alhainen keskihajonta kaikkien vastausten osalta. Oppimisprosessin 
kokonaisvaltainen hallinta kertoo metakognitiivisista ja korkeamman asteen ajat-
telun taidoista. Tutkimustulos tukee Ruohotien tutkimuksia (esim. 2003), joiden 
mukaan metakognitiiviset ja ajattelun taidot ovat keskeisiä asiantuntijakoulutuk-
sessa. Metakognitiivisia ja ajattelun taitoja tarvitaan erityisosaamisen kehittymi-
sessä, ekspertiisiin kasvamisessa.  

Taulukko 42. Opintomenestykseltään eroavien ryhmien väliset erot oppimisprosessin 
kokonaisvaltaisessa hallinnassa 

Erinomainen
(N=53) 

Hyvä 
(N=250) 

Tyydyttävä 
(N=47) 

 Oppimisstrategia 

K S K S K S F P 
Oppimisprosessin kokonaisval-
tainen hallinta   

3,97 ,40 3,77 ,41 3,41 ,46 23,15 ,000

5.2.6. Oppimisstrategioiden osa-alueeseen liittyvä kokoava pohdinta 

Musiikin opiskelijan perustyötapa on soiton tai laulun ymmärtämisen varmista-
minen harjoittelemalla ja kertaamalla. Menestyvät opiskelijat raportoivat harjoit-
televansa ja kertaavansa oppimisen kohteena olevia asioita enemmän kuin hyvin 
ja tyydyttävästi menestyneet opiskelijat. Lisäksi menestyvät opiskelijat varmis-
tuvat, että oppiminen on tehokasta. 

Ihanteellisessa todellisuudessa musiikin opiskelu etenee varhaislapsuuden 
vapaaehtoisuudesta intensiiviseen harrastamiseen (Ruohotie 1976; Metsämuuro-
nen 1995 ja 1997). Myöhemmin opinnot etenevät vähitellen kohti tavoitteellisia 
ammattiopintoja.  Opittava taidon ja tiedon määrä lisääntyy opintojen edetessä. 
Olennaisen erottaminen epäolennaisesta, oppiaineksen relevanttiuden ja tiedon 
paikkansapitävyyden kriittinen arviointi sekä vaihtoehtoisten toimintatapojen 
löytäminen nousevat keskeisiksi strategisiksi valmiuksiksi musiikillisen tietä-
myksen rakentamisessa (Anttila 2004, 35; Regelski 1981, 351–254; Fontana 
1990; Oatley & Nundy 1996). Menestyvät opiskelijat ovat valmiita määrätietoi-
seen ponnisteluun, he ovat keskittymiskykyisiä, he harjoittelivat säännöllisesti ja 
käyttävät harjoitteluun varaamansa ajan tehokkaasti. He ovat siis tunnollisia 
opinnoissaan. 

Tehokkaaseen oppimiseen tarvitaan motivaatiota ja oppimisstrategioiden 
monipuolista hallintaa.  Oppimisen hallinta on mahdollista, jos oppijalla on riit-
tävät itsesäätelyvalmiudet. Ruohotien (2002a, 101) mukaan strategisen toimin-
nan kehittymisen edellytyksenä on, että oppija tulee tietoiseksi omasta kognitii-
visesta toiminnastaan ja oppimistoimintaan liittyvistä säätelymahdollisuuksista 
sekä säätelytoiminnan vaikutuksista oppimisprosessiin. Kehittämällä oman op-
pimisen ja ymmärryksen ohjausta ja kontrollia oppijan mahdollisuus kohdata 



 
 
 
 

146 

monimutkaistuvien ja vaikeutuvien oppimistilanteiden tuomia haasteita paranee 
(Lehtinen ym. 1991; Niemi & Kohonen 1995; Niemi 1999). 

Miten tieto oppimisstrategioista auttaa parantamaan oppimista? Ruohotien 
(2002a, 103) mukaan henkilökohtainen palaute oppimisstrategioista auttaa nä-
kemään taitojen oppimista uudella tavalla. Oppija oivaltaa, että strategiat ovat 
opittavia taitoja ja että menestyminen opinnoissa ei määräydy pelkästään kyvyis-
tä ja älykkyydestä. Myös tämän tutkimuksen mukaan oppimisstrategioiden käy-
tön tehokkuus on yhteydessä oppimistuloksiin. Musiikin itsenäinen opiskelija voi 
hyötyä kyseisestä tutkimustuloksesta omaa opiskelua ja ajankäyttöä suunnitelles-
saan. Musiikin oppiminen ei tule annettuna. Ollakseen tehokasta opiskelun tulee 
olla tavoitteellista. Tavoitteet ja strategiat ovat määriteltävissä henkilökohtaisesti. 

Oppiminen on yksilöllistä, ja eri opiskelijat voivat menestyä hyvin erilaisissa 
asioissa. Reflektiokyky ja valmius kriittiseen ajatteluun antavat oppijalle mah-
dollisuuden arvioida omaa edistymistään ja strategioidensa tehokkuutta. Kriitti-
nen ajattelu kokonaisvaltaisena lähestymistapana voi luoda realistisia ja positii-
visia uskomuksia ja asenteita. Nämä puolestaan mahdollistavat mielekkäät ja 
tarkoituksenmukaiset tavoitteet ja intentiot. Itsesäätelyä ja kompetenssia koske-
vien käsitysten kehittyminen on mahdollistanut sen, että opiskelijat turvautuvat 
omaksumiinsa taitoihin ja strategioihin myös uusissa oppimistilanteissa. (ks. 
esim. Schunk & Zimmerman 1998; Pintrich & Ruohotie 2000.)  Kun oppija ke-
hittyy itsesäätelyn taidossa, hänestä voi kasvaa itsenäinen opiskelija.  

5.3.  Motivationaalisia ja strategisia valmiuksia yhdistävä 
malli 

Riippuvuussuhdemallinnus (liite 14) tuotti yhden mallin, joka yhdistää motiva-
tionaalisia ja strategisia valmiuksia (kuva 13). Siinä avainmuuttujaksi nousee 
alkuperäismuuttuja A20: omaksun kyllä tavoitteenani olevan musiikin ammatti-
taidon, jos ponnistelen riittävän lujasti. Kyseinen muuttuja mittaa sitä, missä 
määrin vastaaja attribuoi oppimisensa omaan ponnisteluun. Sen kanssa läheises-
sä yhteydessä on toinen sisäisiä attribuutiotulkintoja mittaava muuttuja A2; siinä 
on kysymys siitä, missä määrin vastaaja attribuoi oppimisensa oikeaan tapaan 
opiskella. Riippuvuussuhdemallin keskeisiä elementtejä ja niiden välisiä yhteyk-
siä voidaan pääpiirteissään kuvata seuraavasti. 

– Riippuvuussuhdemallissa erottuu neljä kokonaisuutta: 1) sisäisen moti-
vaation alue, jossa on edustettuna kaikki keskeiset elementit: sisäiset att-
ribuutiotulkinnat, tehokkuususkomukset (usko omiin kykyihin ja mahdol-
lisuuksiin), menestymisen odotukset ja opiskelun mielekkyys, 2) strategi-
set valmiudet musiikillisen tietämyksen rakentamiseen, 3) metakognitii-
vinen säätely sekä 4) opiskelussa tarvittavien resurssien hallinta. 
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Kuva 13. Motivationaalisten ja strategisten valmiuksien integratiivinen malli Bayes-
verkon avulla kuvattuna 

– Sisäiset attribuutiotulkinnat ovat sidoksissa oppijan itseluottamukseen: 
opiskelija, joka attribuoi oppimisen omaan ponnisteluun (A20) ja oikeaan 
tapaan opiskella (A2), luottaa itseensä vaikeiden asioiden oppimisessa 
(A17) ja ymmärtämisessä (A7). 

– Oppimisen attribuointi omaan ponnisteluun on sidoksissa luottamuk-
seen oppia ammatissa tarvittavia tietoja ja taitoja (A32 ja A13) sekä luot-
tamukseen menestyä opinnoissaan (A22). 

– Luottamus opinnoissa menestymiseen (A22) on sidoksissa menestymi-
sen odotuksiin: opiskelija, jolla on vahva itseluottamus opinnoissa menes-
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tymiseen, uskoo saavansa hyviä arvosanoja pääaineessa (A6) ja menesty-
vänsä hyvin niin teorian ja käytännön opinnoissaan (A23) kuin tulevissa 
opinnoissaan (A35). Tehokkuususkomukset ja tulosodotukset liittyvät lä-
heisesti toisiinsa ja muodostavat oman klusterin. 

– Vahvat menestymisen odotukset (A23) ovat sidoksissa opiskelun mie-
lekkääksi kokemiseen. Opiskelun mielekkyydessä korostuvat etenkin teo-
ria-aineiden opiskelun tärkeys (A11) ja kiinnostus musiikin opiskeluun 
(A28). Mielekkyyden kokonaisuuteen liittyy lisäksi asioiden ymmärtämi-
sen ja hallinnan tärkeys (A29), opiskelun hyödyllisyys sekä työelämän et-
tä ammatillisen kehittymisen kannalta (A25 ja A5) ja kiinnostus koulu-
tusohjelmaa ja uutta tietoa kohtaan (A19). 

– Omia ponnisteluja korostavat attribuutiotulkinnat ovat sidoksissa musii-
killisen tietämyksen rakentumiseen. Avaintekijäksi nousee kyky jäsentää 
oppiainesta ja hahmottaa kokonaisuuksia (A36); se taas liittyy sellaisiin 
elaboraatiostrategioihin kuin kyky yhdistellä tietoja eri lähteistä (B57) ja 
ymmärtämisen varmistaminen vertailemalla ja yhdistelemällä oppisisältö-
jä (B73). Ymmärryksen avartuminen/syveneminen edistää oman ajattelun 
kehittämistä opitun pohjalta (B70), teorian ja käytännön yhteensovitta-
mista (B66) sekä uuden tiedon suhteuttamista jo opittuun (B68). 

– Ponnisteluja korostavat attribuutiotulkinnat ovat yhteydessä myös me-
takognitiiviseen säätelyyn. Opiskelijat, jotka arvioivat ammattitaidon op-
pimisen riippuvan omista ponnisteluistaan, hyödyntävät lukemisessaan it-
sesäätelystrategioita: avaintekijäksi nousee ymmärtämisen varmistaminen 
palaamalla jo luettuun tekstiin (B45). Tällainen opiskelu vaikuttaa ajan-
käyttöön (B81), mutta se myös mahdollistaa sen, että opiskelija pystyy 
erottamaan tärkeät asiat vähemmän tärkeistä (B46), selkiyttämään itselle 
vaikeita käsitteitä ja asioita (B80) sekä selventämään oppitunnilla epäsel-
viksi jääneitä asioita vielä jälkikäteen (B83). 

– Ajan varaaminen opiskeluun (B81) on sidoksissa resurssienhallintaan 
paitsi ajankäytön osalta myös ulkopuolisen avun hyödyntämisen osalta. 
Riittävän ajan varaaminen opiskelulle mahdollistaa selkeiden oppimista-
voitteiden asettamisen ja harjoittelun kohdentamisen oikeisiin asioihin 
(B82). Ajankäyttöön liittyviä muuttujia on riippuvuussuhdemallissa yh-
teensä neljä. Edellä mainitun lisäksi niitä ovat opiskelulle varatun ajan te-
hokas käyttö (B47), viikko-ohjelman noudattaminen (B74) ja työjärjes-
tyksen tai ajankäyttösuunnitelman noudattaminen (B56). Ulkopuolisen 
avun hyödyntäminen ilmenee avun pyytämisenä opettajalta vaikeissa asi-
oissa (B62), tiedon oikeellisuudesta varmistamisena tekemällä tarkentavia 
kysymyksiä (B42) sekä opitun syventämisenä tekemällä kysymyksiä ja 
osallistumalla keskusteluihin (B85). 

 
Itsesäätelyyn kykenevä opiskelija on autonominen. Autonomisen oppijan itse-
luottamus perustuu realistiseen itsetuntemukseen ja opiskeluun liittyvien vaiku-
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tusmahdollisuuksien tuntemiseen. Autonominen opiskelija tietää, miten tulee 
toimia eri tilanteissa saavuttaakseen tavoitteen. Oppimisen itsesäätely on aikaa 
vievä ja monitahoinen prosessi. Se johtaa optimaalisessa tilanteessa intentionaa-
liseen käsitteelliseen muutoksen hallintaan. Vaikka oppiminen onkin yksilöllistä, 
on vaikea kuvitella, että opiskelija saavuttaisi autonomian kovin nuorella iällä. 
Autonomia edellyttää toimijalta sekä praktisen että kriittisen refleksiivisyyden 
valmiutta silloin, kun oppimisprosessin haasteellisuus sitä vaatii. Käytännössä 
opiskelija voi refleksiivisyyden avulla punnita asioiden tärkeysjärjestyksen ja 
keskittyä tavoitteen asettelun kannalta olennaisiin toimintoihin. Parhaimmillaan 
oppimisen kokonaisvaltainen malli on sovellettavissa uusiin oppimistilanteisiin, 
olipa kysymyksessä ammattiin opiskelu tai toiminta myöhemmässä ammatissa. 
Oppiminen johtaa ammatilliseen kehittymiseen. 

5.3.1. Opintomenestyksen mallintaminen 

Opiskelijoiden arviot opintomenestyksestään ovat sidoksissa motivationaalisiin 
ja strategisiin valmiuksiin. Riippuvuussuhdemallinnus nostaa esille kuusi avain-
selittäjää (kuva 14). Sisäisen motivaation alueella erottuvat tehokkuususkomuk-
set, sisäiset attribuutiotulkinnat ja opiskelun mielekkyys. Opintomenestykseen 
yhteydessä olevia oppimisstrategisia valmiuksia ovat musiikillisen tietämyksen 
rakentaminen, metakognitiivinen säätely ja resurssienhallinta (ajankäytön hallin-
ta ja vuorovaikutuksessa oppiminen).  

Alkuperäismuuttujien välisissä riippuvuuksissa (kuva 14) toistuvat samankal-
taiset kuviot kuin edellä esitetyissä riippuvuussuhdemalleissa. Tuloksesta ilme-
nee Pintrichin malliin verrattuna yksi poikkeus: tehokkuususkomusten ja menes-
tymisen odotusten ”sekoittuminen”. Tämä sekoittuminen ei ole yllätys. Muun 
muassa Ruohotie (2002a) on ammattikorkeakouluopiskelijoiden oppimisval-
miuksia tutkiessaan todennut teoreettisen jaottelun tehokkuususkomukset–
tulosodotukset keinotekoiseksi: siinä määrin läheisistä käsitteistä – ainakin mit-
tauksen tasolla – on kysymys.  

On luonnollista, että musiikin opiskelija, jonka pääaineen opiskeluun liittyy 
vahva itseluottamuksen tunne, uskoo myös menestymiseensä tulevaisuudessa. 
Käsitys omasta tehokkuudesta syntyy siinä fyysisessä, sosiaalisessa ja kulttuuri-
sessa kontekstissa, jossa opiskelija elää ja oppii musiikkia. Kyseisessä konteks-
tissa opiskelija tekee tulkintoja. Tulkinnat pohjautuvat kokemuksiin, joita hän 
saa esittäessään ja opiskellessaan musiikkia. 
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Kuva 14. Motivationaalisten ja strategisten valmiuksien yhteys opintomenestykseen 
Bayes-verkon avulla kuvattuna 

Tehokkuususkomukset (ja niihin sidoksissa olevat tulosodotukset) ovat yhtey-
dessä opiskelun mielekkyyteen ja sisäisiin attribuutiotulkintoihin. Yhteys opiske-
lun mielekkyyteen kulkee tulosodotuksia mittaavan väittämän A23 kautta (uskon 
menestyväni hyvin musiikkiopinnoissani sekä teoriassa että käytännössä); yhteys 
sisäisiin attribuutiotulkintoihin ”purkautuu” puolestaan tehokkuususkomuksia 
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mittaavan väittämän A32 kautta (opin varmasti musiikin pääaineessani ne tiedot 
ja taidot, jotka ovat oppimistavoitteena). Tulos on looginen: opiskelun kokemi-
nen mielenkiintoiseksi, hyödylliseksi ja tärkeäksi on ”luontevinta” niillä opiske-
lijoilla, jotka uskovat omaan menestymiseen opinnoissaan. Usko omiin kykyihin 
on puolestaan edellytys sille, että opiskelija tulkitsee onnistumisen olevan itsestä 
(omista kyvyistä ja ponnisteluista) kiinni. 

Oppimisstrategioista metakognitiivinen säätely ja musiikillisen tietämyksen 
rakentaminen ovat sidoksissa sisäisiin attribuutiotulkintoihin. Avainmuuttuja on 
A20: omaksun kyllä tavoitteenani olevan musiikin alan ammattitaidon, jos pon-
nistelen riittävän lujasti. Itsesäätelyä harjoittava oppija on aktiivisesti mukana 
oppimisprosessissaan: hän säätelee tunteitaan ja toimintojaan oppimistavoittei-
den saavuttamiseksi. Tietämyksen rakentaminen ja metakognitiivinen säätely 
ovat käsitteellisen oppimisen avainprosesseja. 

Opintomenestyksen kannalta keskeistä on opiskelijan kyky asettaa selkeitä 
oppimistavoitteita ja kohdentaa harjoitteluaan keskeisiin asioihin (B82). Tällai-
nen taito on yhteydessä ajankäytön hallintaan ja vuorovaikutuksessa oppimiseen. 
Resurssienhallinta on ammatillisissa opinnoissa keskeinen opintomenetyksen 
selittäjä. 

Opintomenestyksen ja itsesäätelytaitojen yhteyttä kuvaava malli saa tukea ai-
emmista suomalaisista tutkimustuloksista. Motivaatiofaktoreista tehokkuusus-
komukset, tulosodotukset, sisäiset attribuutiotulkinnat ja opiskelun mielekkyyttä 
koskevat arviot ovat olleet vahvimpia niillä, jotka menestyvät ammattiopinnois-
saan hyvin, ja heikompia heikosti menestyvillä. Oppimisstrategiafaktoreista sy-
ventämisstrategiat, jäsentelystrategiat, kriittisen ajattelun strategiat ja metakogni-
tiiviset strategiat, jotka tässä tutkimuksessa pelkistyivät musiikillisen tietämyk-
sen rakentamisen ja metakognitiivisen säätelyn klustereiksi, ovat vahvimpia hy-
vin menestyvillä. Parhain opintomenestystä selittävä strategiafaktori on usein 
ollut resurssienhallinta (Ruohotie 1991).  

5.3.2. Opintomenestyksen selittyminen: polkumalli 

Opintomenestystä pidetään oppimisen laadun indikaattorina. Itsearvioitu opin-
tomenestys pitää kokonaisvaltaisesti sisällään kaiken sen arviointitiedon, joka 
liittyy opintomenestykseen oppijan kokemana. Osaamisen laatu on keskeinen 
tekijä sekä opiskelussa että työelämässä. Polkuanalyysin avulla saadaan Bayes-
mallinnukseen verrattuna toisentyyppisiä tunnuslukuja: mm standardoitujen reg-
ressiokerrointen ja korrelaatiokerrointen avulla voidaan laskea muuttujien seli-
tysosuudet kyseisessä mallissa. Tosin lähtökohtana on korrelaatiomatriisi, joka 
perustuu olettamukseen muuttujien lineaarisuudesta.  
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Kuva 15. Opintomenestystä selittävät motivationaaliset ja strategiset valmiudet: 
polkumalli 

Polkuanalyysilla voidaan tutkia monien tekijöiden vaikutusta suoraan tai joiden-
kin muiden muuttujien kautta selitettävään muuttujaan (Bollen 1989; Nummen-
maa ym. 1997). Sänkiahon (1974, 62) mukaan oikeampi nimitys kyseiselle me-
netelmälle olisi reittianalyysi, mutta suora käännös englanninkielisestä termistä 
”path analysis” on vakiintunut tieteelliseen kielenkäyttöön. 

On hyvä muistaa, että jonkun muuttujan asettaminen joidenkin reittien myötä 
selittyväksi ei sinällään todista muuttujien välisestä kausaalisuudesta mitään, 
vaan kausaalisuus joudutaan osoittamaan muulla tavalla. Polkuanalyysin perus-
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oletus on, että malli on rekursiivinen: kausaliteetin vaikutus on yksisuuntainen, 
toisin sanoen muuttujien välillä on vain ”yksisuuntaisia” nuolia. Jos teoria ja 
aikaisempi tutkimus ei voi osoittaa kausaalisuuden vaikutussuuntaa, oletetaan 
vaikutussuhteen olevan korrelationaalista; vaikutusta kuvataan silloin usein kaa-
rella, jonka kummassakin päässä on nuoli. Opintomenestyksen selitysmallissa 
yhteyksien voidaan yleisesti olettaa olevan resiprookkisia (vrt. s. 82) joskaan ei 
välttämättä symmetrisiä. 

Polkumallin muodostamiseksi ajettiin ensin valikoiva regressioanalyysi, joka 
tuotti opintomenestystä parhaiten selittävän mallin. Toisessa vaiheessa selitettiin 
valikoivan regressiomallin avulla ensimmäisessä vaiheessa selittäjiksi nousseita 
muuttujia (tehokkuususkomukset ja ajankäytön hallinta). F-arvo lisättäväl-
le/poistettavalle muuttujalle oli 4,0. 

 Polkumallin tulos on nähtävissä kuvassa 15. Kuvassa esiintyvät prosenttilu-
vut osoittavat kunkin selittäjän selitysosuutta kyseisessä polkumallissa. Toisen 
asteen selittäjien välisiä yhteyksiä valaistaan korrelaatiokertoimien avulla. 

Polkumalli osoittaa, että musiikin opintomenestystä selittää parhaiten tehok-
kuususkomusten ja ajankäytön hallinnan yhdistelmä. Niiden yhteinen seli-
tysosuus on 23,1 % (R=.481). Polkumalli on avainselittäjien osalta samansuun-
tainen kuin Bayes-mallinnuksen antama tulos. 

Paras yksittäinen opintomenestyksen selittäjä on tehokkuususkomukset: oppi-
jan uskomukset kyvystään suoriutua musiikin opinnoista. Tehokkuususkomukset 
ovat motivationaalisten valmiuksien osalta vahvimmin sidoksissa oppijan sisäi-
seen (5 %) ja ulkoiseen tavoiteorientaatioon (3 %) sekä musiikin opiskelun hyö-
dyllisyyteen ja kiinnostavuuteen (10 %). Itseensä ja suorituskykyynsä luottava 
opiskelija voi olla opiskeluunsa sekä sisäisesti että ulkoisesti orientoitunut. Si-
säinen into sekä menestymisen/näyttämisen halu rakentavat perustaa musiikin 
opintoihin liittyvälle itseluottamukselle.  

Itseluottamuksen kehittymistä tukevat myös strategiset valmiudet. Polkumal-
lin mukaan strategisista valmiuksista musiikillisen tietämyksen rakentaminen (4 
%) ja määrätietoinen ponnistelu (9 %) ovat suoraan sidoksissa tehokkuususko-
muksien rakentumiseen.  

Musiikin ammattiopintoja on edeltänyt pitkäkestoinen musiikin harrastami-
nen. Opiskelija on voinut harrastaa tiettyä instrumenttia lapsuudesta lähtien, ja 
harrastuksen tuloksena saavutettu taito on mahdollistanut hakeutumisen musiik-
kialan koulutukseen. Sellaisella opiskelijalla täytyy olla vahva sisäinen mielen-
kiinto musiikkia kohtaan. Kiinnostus musiikkia kohtaan voi liittyä sekä musiik-
kiin sinänsä että musiikin luomaan henkisesti palkitsevaan elämään. Opiskelun 
hyödyllisyys on sidoksissa ammattitaitoon, joka mahdollistaa työskentelyn ja 
toimeentulon musiikin alalla. Musiikillisen tietämyksen rakentaminen kuvaa 
kognitiivisen kompetenssin kehittämisprosessia.  

Ajankäytön hallinta selittää suoraan opintomenestystä. Selitysketjuun liittyy 
läheisesti koko resurssienhallinnan alue, sillä määrätietoinen ponnistelu (16 %) 
ja vertaisoppiminen (2 %) ovat sidoksissa ajankäytön hallinnan kautta opintome-



 
 
 
 

154 

nestykseen. Samaan yhdistelmään liittyy myös opinnoissa osoitettu tunnollisuus 
(4 %).  

Anttilan (2004) tutkimuksesta käy ilmi, että keskinkertaisiin soittajiin verrat-
tuna parhaat soittajat käyttävät enemmän aikaa musiikkiin liittyviin toimintoihin, 
he ovat sitoutuneempia musiikkiin ja heidän ajankäyttönsä on organisoidumpaa, 
erityisesti vapaa-ajan käyttö. Mielekästä harjoittelua ei yleensä rajoita käytettä-
vissä olevan ajan puute vaan tehokkaan työskentelyn vaatimien voimavarojen 
rajallisuus. Ilman riittävää lepoa opiskelijaa uhkaavat harjoittelun tyhjäkäynti ja 
pitkän päälle jopa loppuun palaminen. Toisin sanoen, parhaat muusikot osaavat 
myös rentoutua mielekkäällä tavalla silloin, kun sen aika on, ja pystyvät siksi 
harjoittelemaan tehokkaammin ja enemmän. Esimerkiksi Samuelin tutkimukses-
sa (1987) kansainväliset huippumuusikot pitivät tärkeänä paitsi harjoittelua myös 
riittävää nukkumista. Monet heistä nukkuivat myös lyhyitä päiväunia. (Anttila 
2004, 65.) 

Polkumalliin (kuva 15) on liitetty myös viivoja, jotka osoittavat motivatio-
naalisten ja strategisten valmiuksien yhteyttä (numeeriset luvut ovat korrelaa-
tiokertoimia) musiikillisen tietämyksen rakentamiseen. Motivaatiotekijöistä si-
säinen tavoiteorientaatio ja opiskelun hyödyllisyys ja kiinnostavuus sekä strate-
gisista tekijöistä ymmärtämisen varmistaminen, itseltä kysyminen ja vertaisop-
piminen ovat yhteydessä musiikillisen tietämyksen rakentamiseen. Vertaisoppi-
minen edellyttää sosiaalisia valmiuksia ja on useimmiten luonteeltaan yhteistoi-
minnallista. Kyseisiä valmiuksia tarvitaan musiikkialan työtehtävissä kouluissa, 
orkestereissa, teattereissa, bändeissä ja musiikin kaupallisissa tehtävissä.  

5.5. Mitä opiskelijat puhuvat oppimisen itsesäätelystä 

Avoimien tutkimuskysymysten (liite 1) esittämisen tavoitteena oli hankkia tietoa 
tai tiedon johtolankoja (Alasuutari 2001) musiikin opiskelijoiden oppimisen it-
sesäätelystä.  

Alasuutari (2001, 59) kuvaa merkityksen käsitettä empiirisessä sosiologisessa 
tutkimuksessa. Merkityksen käsitteellä viitataan usein symboliikkaan, jota liite-
tään joihinkin erityisiin objekteihin tai toimintoihin. Esimerkiksi voidaan olettaa, 
että kilpailuilla ja esiintymistilanteilla voi olla erityinen merkitys musiikin opis-
kelijoille. Alasuutarin mukaan merkityksen tutkimusta voidaan pitää metodina, 
jossa poikkeavia ilmiöitä tutkimalla pureudutaan arjen ja yhteiskuntaelämän pe-
rustavanlaatuiseen merkitysvälitteisyyteen. Kun merkityksen käsitettä tarkastel-
laan tietoteoreettisena ulottuvuutena, korostetaan sitä, että todellisuus on ihmisel-
le olemassa merkitysvälitteisesti. Maailma ei esittäydy meille ”sellaisenaan”, 
vaan aina sen suhteen kautta, mikä meillä on tähän maailmaan (Alasuutari 2001, 
59–60). 

Seuraavissa alaluvuissa analysoidaan, mitä opiskelijat puhuivat saavutuksis-
taan, sinnikkyydestään, oppimisvaikeuksistaan (oppimisen rajoista ja selviyty-
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misstrategioistaan) sekä tulevaisuuden kohtaamisesta. Opiskelijoiden puheen 
kautta tutkija yrittää ymmärtää ja tulkita tutkimushenkilöiden opintoihin liittyvää 
itsesäätelyä. 

5.5.1. Merkittävimmät saavutukset musiikin alalla 

Tutkimushenkilöitä pyydettiin luettelemaan mielestään merkittävimmät saavu-
tukset musiikin alalla (liite 1). Kysymyksen yhteydessä annettiin esimerkkejä 
mahdollisista saavutuksista (esim. kilpailut, esiintymiset, konsertit, opintomatkat, 
projektit, jne.). Suurin osa vastauksista oli suorituspainotteisia. Jotkut tutkimus-
henkilöt ottivat kantaa kysymyksen asetteluun. Yksi tutkimushenkilö totesi vas-
tauksessaan: ”En kelaa mitään saavutuksia, en mä siksi soita.” Toinen tutki-
mushenkilö teki eron kysymyksessä esitettyjen ja omien tärkeiden saavutusten 
välillä ja totesi: ”Ei mitkään ulkoiset suoritukset, joita tässä esitellään, vaan mu-
siikillisen tiedon ja taitojen saavuttaminen on tärkeintä.” 

Vastaukset litteroitiin ja jaettiin sisällön perusteella kolmeen luokkaan. Luo-
kitusperustetta mietittäessä lähtökohtana oli, että luokituksen pitää olla niin kat-
tava, että jokaiselle vastaukselle löytyy oma luokka (Alasuutari 2001).  

Kuten todettiin, suurin osa kuvauksista oli suorituspainotteisia ja saavutusten 
määrää kuvaavia; osa vastauksista sisälsi oppimisen itsesäätelyvalmiuteen tai 
valmiuden kehittymiseen liittyvää kuvausta. Suorituspainotteisissa vastauksissa 
lueteltiin kysymykseen sisällytettyjä ehdotuksia: kilpailuja, esiintymisiä, konsert-
teja, opintomatkoja ja projekteja. Itsesäätelyvalmiuksiin liittyvät laadulliset ku-
vaukset sisälsivät sellaisia kehittymisen aspekteja kuin koe- ja esiintymisjänni-
tyksen hallinta, esiintymisrentouden hallinta, taiteellisen ilmaisun hallinta, teok-
sen sisällöllisen ilmaisun hallinta ja instrumentin tekninen hallinta. Kolmannen 
ryhmän muodostivat ne, jotka olivat jättäneet vastaamatta tai totesivat, että heillä 
ei ollut merkittäviä saavutuksia.  
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Taulukossa 43 on esitetty esimerkinomaisesti kuuden musiikin opiskelijan 
kuvaukset merkittävimmistä saavutuksistaan musiikin alalla. Kuvauksista ilme-
nee, että kilpailut, esiintymiset ja erilaiset näytöt ovat useimpien opiskelijoiden 
arkea. Oppimisen itsesäätelyn kuvaukset liittyvät esiintymisrentouden, jännityk-
sen ja tunteiden hallintaan sekä myös pääinstrumentin tekniseen ja ilmaisulliseen 
hallintaan.  

Taulukko 43. Merkittävimmät saavutukset musiikin alalla – luokittelunäyte 

Ei sisällä itsesäätelyn kuvausta Sisältää itsesäätelyn kuvausta 
Konserttikiertueet kuoron kanssa Sveitsis-
sä ja Unkarissa, Big Band -konserttimatka 
Englannissa, kvartettikilpailun voitto, lukui-
sia äänityksiä, julkaistuja sävellyksiä, bän-
dikeikkoja mm. Down by the Laituri, Tykki-
mäen juhannus, Louhela Jam, Nurmirock. 
Yksi julkaistu levytys, mukana soittamassa, 
äänittämässä ja sovittamassa. Yli 200 val-
mista teosta. (th. 18) 

Olen voittanut itseni, ja jännitystunteet 
esiintymisissä ja tutkinnoissa (th. 1) 
 

Nuorisotaidetapahtuman kunniakirja ja 
stipendi – 98 tai – 99. Kansanmusiikkiyhty-
eiden Suomenmestaruus 2000. Soittomat-
kat: Egypti, Ranska, Tanska, Viro, Ruotsi. 
About 300 keikkaa. Teatterimusaa paljon, 
tanssiteosmusaa paljon, sovitus ja sävel-
lysjuttuja. (th. 149) 

Muutamat konsertit, joissa olen pystynyt 
soittamaan vapautuneesti ja musiikista 
suuresti nauttien (soolosoitot) ja myös vas-
taavat orkesterikonsertit tuntuvat merkityk-
sellisimmiltä. Opintomatka Unkariin oli 
myös erittäin antoisa (th. 201) 
 

Lukuisia pianokilpailuvoittoja Suomessa, 
esim. Kuopion pianokilpailu 1996 ja 1999, 
Leevi Madetoja pianokilpailu 1997, Helmi 
Vesa  – pianokilpailu 2001. Semifinaali-
paikkoja kansainvälisissä pianokilpailuissa 
mm. Tshekissä, Liettuassa, Tanskassa. 2. 
palkinto Ruotsin pohjoismaisessa pianokil-
pailussa 2000.  (th. 206) 

Osaan löytää musiikista sisällön ja välittää 
sen monipuolisen fraseeraustekniikan avul-
la eteenpäin sekä pianistisesti että esteet-
tisesti korkeatasoisesti. Erittäin hyvä perus-
tekniikka. 4. palkinto kansainvälisessä Maj 
Lind – pianokilpailussa 2002. 1. palkinto 
kansainvälisessä Young Artist 2000 – kon-
serttokilpailussa. (th. 302) 
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Taulukosta 44 nähdään, että opiskelijoista lähes 70 % luetteli sellaisia suorituksia 
merkittävimpinä saavutuksinaan, jotka eivät sisältäneet itsesäätelyyn liittyvää 
kuvausta. Noin 19 % opiskelijoista luetteli itsesäätelyä kuvaavia laadullisia saa-
vutuksia ja vajaa 12 % vastaajista ei maininnut lainkaan merkittäviä saavutuksia. 
Tulos kertoo jotakin olennaista suomalaisesta musiikin harrastajien ja opiskeli-
joiden arjesta. Monen musiikin opiskelijan arki on suorituspainotteista: kilpailui-
hin valmistautumista ja kilpailuihin osallistumista. Kilpailuista on joidenkin 
opiskelijoiden kohdalla tullut elämäntapa. 

 

Taulukko 44. Määrälliset ja laadulliset merkittävimmät saavutukset musiikin alalla 

Saavutus Vastaajien lukumäärä % 
Määrällinen merkittävä saavutus 241 68,9 

Laadullinen merkittävä saavutus 68 19,4 

Ei mainitse merkittäviä saavutuksia 41 11,7 

Yhteensä 350 100,0 

5.5.2. Sinnikkyyden merkityksen tulkinnat 

Tässä tutkimuksessa sinnikkyydellä ymmärretään sitä tavoitteellisen toiminnan 
piirrettä, joka kuvaa määrätietoista ja pitkäkestoista ponnistelua oppimistehtävi-
en parissa. Opiskelijoiden tehtävänä oli kuvata, millainen merkitys sinnikkyydel-
lä on heidän opiskelussaan. Nykysuomen sanakirjan mukaan sinnikkyys tarkoit-
taa sisukkuutta, hellittämättömyyttä, lannistamattomuutta ja sitkeyttä. Tavoitteel-
lisessa toiminnassa sinnikkyys tarkoittaa periksiantamattomuutta. Faktorianalyy-
sin tuloksena saatiin oppimisstrategioiden osa-alueella faktori määrätietoinen 
ponnistelu, joka sisällöllisesti on lähellä sinnikästä opiskelua. 
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Taulukko 45. Luokitteluesimerkit sinnikkyyden merkityksen suuruuden mukaan 

Sinnikkyyden merkitys on suuri 
Sinnikkyydellä on ollut valtava merkitys. Varsinkin murrosiässä vaati paljon jatkaa musii-
kin harrastamista. Se vaati myös paljon opettajiltani. Vaatii paljon sinnikkyyttä ja hieman 
hulluuttakin viettää joka päivä n.9 tuntia harjoittelemalla pieniä asioita. (th. 7) 
Luonnollisesti hyvin suuri. Kehittyminen ei ole omalle kohdallani tapahtunut hetkessä 
(harvoilla niin käy) joten uskoa ja tahtoa on vaadittu paljon. Tärkeää on ollut se, että 
silloin kun voimia varsinaisen kurinalaisen treenaamisen suhteen ei ole ollut, harrastus-
mahdollisuus on säilynyt ja intoa on pitänyt yllä ennen kaikkea yhteismusisointi. Kun 
tietää, että ammattitasolla kilpailu on kova, täytyy itseen jaksaa uskoa. Turhautumisten-
kin jälkeen jaksaa yrittää, sillä motivaatio ja halu kehittyä on vahva ja soittamisesta saa 
kuitenkin valtavasti iloa itselleen. (th. 140) 
Sinnikkyydellä on jonkin verran merkitystä 
En tiedä onko sinnikkyydellä kovinkaan paljon merkitystä. Enemmänkin musiikkiopinto-
jen jatkuminen aina näihin päiviin asti on ollut lähinnä sisäistä halua ja pakkoa saada 
kehittyä halua tulkita musiikkia. Sinnikkyydeksi ehkä katson sen omalla kohdalla että 
olen kolmannella kerralla päässyt musiikkialan koulutukseen, sekä sen että en missään 
vaiheessa luovuttanut vaikka elämässä on sattunut monenlaista.  
(th. 72) 
Ei kovinkaan suuri merkitys. Lähinnä olen pärjännyt pelkillä lahjoilla. Siinä mielessä 
tietysti sinnikkyydelläkin että en ole lopettanut soittamista vaikka joskus on ollut vaikeita 
kausia…taitaa nytkin olla sellainen menossa. (th. 132) 
Sinnikkyydellä ei ole merkitystä 
En koe olleeni erityisen sinnikäs. Olen opiskellut ja tehnyt työtä, kun olen uskonut itseeni 
ja innostunut (rakastunut) musiikkiin. alttoviulu (th. 2) 
Suurin osa oppimista tapahtuu vapaan motivaation kautta, ikään kuin sen varjolla. Sin-
nikkyys sisältää mielestäni negatiivisen arvolatauksen, enkä koe ”sinnitelleeni” asioiden 
eteenpäin viemiseksi.  (th. 327) 

 
Opiskelijoilta kysyttiin sinnikkyyden merkitystä seuraavasti: Olet edennyt mu-
siikin alalla varsin pitkälle. Mikä merkitys SINNIKKYYDELLÄ on ollut musii-
kin oppimisessa varhaisimmissa musiikkiopinnoista aina tähän päivään saakka? 
Kysymyksen asettelussa oli tavoitteena, että tutkimushenkilöt kuvaavat ja perus-
televat sinnikkyyden merkitystä opiskelussaan.  Taulukossa 45 on opiskelijoiden 
vastaukset luokiteltu kolmeen eri luokkaan sen perusteella, miten tärkeänä opis-
kelijat pitävät sinnikkyyttä musiikin opinnoissaan. Syntyneet luokat ovat: 1) sin-
nikkyyden merkitys opinnoissa on suuri, 2) sinnikkyydellä on opinnoissa jonkin 
verran merkitystä ja 3) sinnikkyydellä ei ole merkitystä opinnoissa.  

Yli puolet kaikista opiskelijoista on sitä mieltä, että sinnikkyydellä on musii-
kin opiskelussa suuri merkitys. Kolmannes opiskelijoista on sitä mieltä, että sin-
nikkyydellä on ollut jonkin verran merkitystä ja vain seitsemän prosenttia tutki-
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mushenkilöistä kiistää sinnikkyyden merkityksen omassa opiskelussaan (tauluk-
ko 46).  

Taulukko 46. Sinnikkyyden merkitys opiskelussa eri opiskelijaryhmien arvioimana 

 Suuri 
merkitys 

Jonkin  
verran merki-

tystä 

Ei 
merkitystä 

Ei 
vastausta 

Yhteensä
 

Taidemusiikki 59 % 30 % 10 % 1 % 100 % 
Pop- ja jazzmusiikki 55 % 25 % 10 % 10 % 100 % 
Kirkkomusiikki 69 % 29 % 0 % 2 % 100 % 
Musiikkikasvatus 65 % 30 % 5 % 0 % 100 % 
Yhteensä 61 % 29 % 7 % 3 % 100 % 

 
Sinnikkyyden merkitystä korostavat eniten kirkkomusiikin opiskelijat ja musii-
kin opettajiksi opiskelevat henkilöt. Edellisistä 69 % ja jälkimmäisistä 65 % on 
sitä mieltä, että musiikin opiskelussa sinnikkyydellä on ollut suuri merkitys. Pop- 
ja jazzmuusikin opiskelijoissa on vähiten niitä, jotka pitivät sinnikkyyttä tärkeä-
nä. Kuitenkin yli puolet heistäkin arvioi sinnikkyyden merkityksen suureksi. 

Osa opiskelijoista, jotka eivät pitäneet sinnikkyyttä tärkeänä, viittasivat kui-
tenkin samankaltaiseen ilmiöön, tosin eri käsitteitä käyttäen. Ilmeisesti opiskeli-
jat ymmärtävät sinnikkyys-käsitteen eri tavoin: itse sinnikkyys-käsitteelle anne-
taan siis erilaisia merkityksiä. Eräs opiskelija tulkitsi sinnikkyyden tärkeyttä seu-
raavasti: 

”En koe olleeni erityisen sinnikäs. Olen opiskellut ja tehnyt työtä, kun olen us-
konut itseeni ja innostunut (rakastunut) musiikkiin.” (th. 2) 

 
Edellä olevasta vastauksesta voidaan nähdä, että opiskelija puhuu mieluummin 
itseluottamuksesta kuin sinnikkyydestä työskentelynsä vaikuttimena. Itseluotta-
mus ja omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa luottaminen muodostuikin tässä tutki-
muksessa yhdeksi motivaatiota kuvaavaksi faktoriksi. Toinen opiskelija toteaa: 

”Sinnikkyydellä ei ole mitään tekemistä tämän kanssa. Olen aina tiennyt halua-
vani muusikoksi. Tämä on kutsumusammatti!! Tätä rakastan enemmän kuin mi-
tään muuta.” (th. 8) 

 
Edellä siteeratun vastaajan mielestä sinnikkyys ei sovi sisällöllisesti yhteen kut-
sumuksen kanssa. Hän tähtää kuitenkin intensiivisesti muusikon ammattiin ja 
korostaa sisäisen motivaation merkitystä opinnoissaan. 

Yhdeksän kymmenestä musiikin opiskelijasta kokee kuitenkin sinnikkyydellä 
olevan ainakin jonkin verran merkitystä musiikin opiskelussa (taulukko 46). 
Monen vastaajan mielestä sinnikkyys kuuluu luonnollisena elementtinä opiske-
luun.  
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Opiskelu perustuu motivaation pohjalta asetettuun harkittuun tavoitteeseen, 
jonka yksilö tai ryhmä pyrkii saavuttamaan käytettävissä olevien strategioiden 
avulla. Strategioiden käyttö perustuu itsesäätelytaitoihin. Itsesäätelyn onnistumi-
sen edellytyksenä on, että opiskelija tulee tietoiseksi ajattelustaan ja opiskeluun-
sa vaikuttavista tekijöistä. Oppiessaan ymmärtämään ja hallitsemaan omaan op-
pimiseensa liittyviä tekijöitä oppija kehittyy kohtaamaan yhä monimutkaisempia 
ongelmia oppimisessaan (Lehtinen et al. 1991). Kyseisen taidon haltuun ottami-
sen prosessi ei useinkaan ole helppo. Sen oppimiseen tarvitaan tahdon lisäksi 
myös sinnikkyyttä. Onnistunut itsesäätelyn kehittyminen johtaa siihen, että yksi-
lö turvautuu omaksumiinsa taitoihin ja strategioihin myös uusissa oppimistilan-
teissa (Schunk & Zimmerman 1998; Pintrich & Ruohotie 2000). Opiskelijoiden 
vastaukset kuvaavat sinnikkyyden ja itsesäätelyn käsitteellistä läheisyyttä. Vas-
tauksista ilmenee, miten tutkimushenkilöt puhuvat itsesäätelystä sinnikkyyden 
käsitteen yhteydessä. Tätä valottaa seuraava kommentti: 

”Sinnikkyys korvaa ”lahjakkuuden” puutteen. Itse pärjäsin lahjakkuudella noin 
16-vuotiaaksi. Sen jälkeen olen sinnikkäästi etsinyt tehokkaampia harjoittelume-
netelmiä ja sinnikkäästi ajatellut tulkinnallisia ja fraseerausteknisiä asioita. Har-
joittelun määrän olen kuitenkin pyrkinyt pitämään kohtuullisena. (th. 302) 

 
Edellä siteerattu opiskelija näkee musiikin oppimisen valmiuden pohjautuvan 
lahjakkuuteen sekä tinkimättömään ”vaivannäköön” opinnoissa. Oppimisen it-
sesäätelystä kertoo yksityiskohta, jonka mukaan opiskelija on tarvinnut sinnik-
kään ja määrätietoisen ponnistelun lisäksi myös metakognitiivisia (korkean as-
teen ajattelun) valmiuksia. Viimeinen lause vastauksessa kertoo oppijan kyvystä 
säädellä ponnistelun määrää siten, että opiskelu ei muodostu liian rasittavaksi. 

”Sinnikkyys on yksi olennaisin tekijä musiikin opiskelussa. En itse ole lapsesta 
saakka ollut määrätietoinen musiikinopiskelussani, siksi työtä on tehtävä nyt to-
della paljon (22 v. nyt). Uskon, että yritteliäisyydellä eli sisulla pääsee pitkälle. 
Olin lapsena ”silloin kun huvittaa” -soittaja, mutta luultavasti silti minua huvitti 
olla sinnikäs. Lapsena oppii enemmän tiedostamatta.” (th. 343) 

 
Edellä esitetyn lainauksen perusteella opiskelija näkee eron lapsuusajan harras-
tuksensa ja aikuisena tapahtuvan opiskelunsa välillä. Sinnikkyyden määrän tarve 
voidaankin nähdä suhteessa oppimisen haasteellisuuteen. Ammattiopintojen läh-
tökohta voi olla sisäinen tavoiteorientaatio; silti myös ulkoista tavoiteorientaatio-
ta tarvitaan tavoitteen saavuttamiseksi. 

”Sinnikkyys on merkinnyt yksinkertaisesti KAIKKEA. Koska olen aloittanut 
pääsoittimeni soittamisen vasta aikuisiän kynnyksellä, olen koko soittoaikani 
törmännyt vastustukseen tyyliin ”Jousisoittimien soitto täytyy aloittaa alle kou-
luikäisenä, sen jälkeen ei ole mahdollista oppia mitään.” Niinpä minusta tuntuu-
kin, että yli puolet energiastani on mennyt ennakkoluuloviidakossa selviytymi-
seen, ei suinkaan soiton oppimiseen, niin kuin olisi kuulunut. Tähän on tarvittu 
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valtava määrä sinnikkyyttä, että jaksaa pysytellä päivästä toiseen ”pinnalla” ja 
uskoa itseensä.” (th. 181) 

 
Vastauksesta käy ilmi oppijan ja sosiaalisen ympäristön vuorovaikutus. Opiskeli-
jan sinnikkyys on pitänyt yllä motivaatiota ja tahtoa opiskella. Sinnikkyys onkin 
keskeinen elementti intentionaalisen oppimisen säätelyssä. 

Emme voi välttyä kysymästä, miksi sinnikkyys saa näin suuren painoarvon 
opiskelijoiden uskomuksissa. Minkälainen yhteys sinnikkyydellä on motivaati-
oon? Onko sinnikkyyden korostaminen erityisesti suomalaisten työskentelyä 
kuvaava ominaisuus? Miksi opiskelijat näkevät sinnikkyyden näin merkittävänä?  

Vygotskyn (1982, 245) mukaan yksilön puheilmaisu ja ajatus eivät ole suo-
raan yhteneväisiä. Jotta ymmärtäisimme opiskelijoiden puheen, meidän olisi 
ymmärrettävä myös heidän ajatuksensa. Ihmisten ajatuksia ei voida täysin ym-
märtää, ellei ymmärretä heidän motiivejaan. Siksi ihmisen ilmaisun tulkinnassa 
tulisi paljastaa puheen perimmäinen tarkoitus eli motiivi (Vygotsky 1982, 247). 
Mitä musiikin opiskelijat siis tarkoittavat, kun he puhuvat sinnikkyydestä niin 
kuin he puhuvat? On muistettava, että opiskelijat kuvatessaan oppimiskokemuk-
siaan toimivat ja puhuvat erityisessä kontekstissa: opiskelijat ovat tutkimuksen 
kohteita. Wittgensteinin (1981) mukaan sanojen merkitys määräytyy niiden käyt-
töyhteyksissä – kielipeleissä – joihin kulttuurissa toimivat yksilöt osallistuvat. 
Esimerkiksi sinnikkyyden käsitteen merkitys voi vaihdella eri käyttö- ja tarkaste-
luyhteyksissä riippuen. Mitä erityistä opiskelijat siis tarkoittavat puhuessaan tut-
kijalle? Vygotskyn (1982, 209) mukaan käsitteet ovat ilmiöiden yleistyksiä. Tut-
kimuksessamme yritämme selvittää, millaisen merkityksen sinnikkyys saa opis-
kelijoiden oppimiskuvauksissa. 

Sosiokognitiivisesta viitekehyksestä tarkasteltuna sinnikkyyden korostaminen 
on vahvasti sidoksissa motivaatioon. Opiskelijan on luontevampaa kuvata työn 
vaivalloisuutta ja työn vaatimaa ponnistelua kuin puhua omasta lahjakkuudes-
taan. Kulttuurissamme omasta lahjakkuudesta puhuminen ei ole sopivaa ja siitä 
puhumista kartetaan. Kirjallisuudessamme sitä vastoin on viljalti esimerkkejä 
puurtamisesta ja vaikeuksien kohtaamisesta kilvoittelun avulla. Kortteinen 
(1992, 92) käyttää tästä suomalaisesta ilmiöstä käsitettä selviytymisen eetos. Se 
kuvannee hyvin opiskelijoiden käsityksiä sinnikkyyden merkityksestä musiikin 
opinnoissa. 

Sinnikkyydestä puhuessaan opiskelija pyrkii sekä suojelemaan että rakenta-
maan itsetuntoaan ja itseluottamustaan. Molempia tarvitaan työelämässä. Sinnik-
kyydestä puhuminen voidaankin nähdä itsesäätelykeinona, jossa on kysymys 
oppimismotivaation proaktiivisesta hallinnasta. Luomalla mielikuvan sinnikkääs-
tä työskentelemisestä, opiskelija rakentaa jaksamisen voimavaroja tulevia pon-
nisteluja varten. Ihminen pyrkii säätelemään potentiaalista tulevaisuuttaan käy-
tössään olevin keinoin ja saa samalla reaaliaikaista palautetta itsearvioinnin avul-
la. Kysymys on ammatilliseen tulevaisuuteen orientoitumisesta kokonaisvaltai-
sen motivaation ja tarvittaessa sinnikkään työskentelyn avulla. 
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On kuitenkin kysyttävä, pääsisivätkö opiskelijat parempaan oppimiseen vä-
hemmällä, jos osaisivat toimia vielä viisaammin ja taitavammin? Tulemme it-
sesäätelyn ydinkysymykseen: Miten motivoitunut ja päämäärätietoisesti työsken-
televä opiskelija voisi kehittää musiikin oppimistaan vielä aiempaa tulokselli-
semmaksi ja samalla mielekkäämmäksi? Voisiko ratkaisuna olla älyllinen yhteis-
työ vertaisten kanssa? Lonkan (2004) mukaan haasteena on selvittää, kuinka 
tieto voi yhtä aikaa olla sekä ihmisen mielessä että sosiaalisesti jaetun toiminnan 
kohteena. Sosiaalisesti hajautetun kognition käsite kuvaa oppimistilannetta, jossa 
useammat rajallisilla ajattelemisen ja päättelemisen resursseilla varustetut yksilöt 
pystyvät yhdessä ratkaisemaan monimutkaisempia tehtäviä kuin yksittäiselle 
ihmiselle on mahdollista. (Lonka 2004, 55–56.) 

Musiikin opiskelussa yksi sosiaalisesti hajautetun kognition luonteva ilme-
nemismuoto on soitto- tai lauluryhmä. Jatkotutkimuksessa olisi hyödyllistä sel-
vittää, miten sosiaalisesti hajautetun kognition periaate ilmenee esimerkiksi bän-
dien työskentelyssä. Koska inhimillisen olemisen konteksti on ennen kaikkea 
kieleen perustuva (vrt. Wittgenstein 1981), musiikkiryhmien sisällä ilmenevät ja 
esiintyvät ajattelumallit ja strategiat olisi hyödyllistä saada näkyviksi. Olisi myös 
tarpeellista tutkia, miten motivaatio ja tunteet toimivat bändien ja muiden mu-
siikkiryhmien oppimisessa ja luovassa tuottamisessa. Näin saataisiin kartutettua 
tietoa oppijan ja toimintaympäristön välisistä resiprookkisista suhteista eli sosi-
aalisen itsesäätelyn ytimestä. 
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5.5.3. Itsesäätely ja oppimiskyvyn rajat 

Musiikin opiskelijoita kysyttiin, ovatko he kokeneet tilannetta, jossa oppimisky-
vyn rajat ovat tulleet vastaan (liite 1). Taulukosta 47 nähdään, että erinomaisesti 
ja hyvin menestyneistä opiskelijoista 70 % on kohdannut oppimiskykynsä rajat. 
Tyydyttävästi menestyneistä opiskelijoista 77 % arvioi kohdanneensa oppimis-
kykynsä rajat usein tai joskus. Optimaalisessa oppimisprosessissa toimitaan ai-
nakin joskus oppimiskyvyn äärirajoilla. Musiikin opiskelussa omien rajojen ko-
keilu näyttää olevan enemmän sääntö kuin poikkeus. 

Taulukko 47. Opintomenestys ja oppimiskyvyn rajojen kohtaaminen 

Opintomenestys Kohdannut 
usein tai joskus 

Ei 
kohdannut 

Ei 
vastannut 

Yhteensä 

Erinomainen 70 % 23 % 8 % 100 % 
Hyvä 70 % 20 % 10 % 100 % 
Tyydyttävä 77 % 11 % 12 % 100 % 
Yhteensä 71 % 19 % 10 % 100 % 

 
Kyselylomakkeessa tiedusteltiin myös, miten opiskelijat ovat onnistuneet hallit-
semaan/säätelemään oppimiseen liittyvää ponnistelua oppimiskyvyn rajoilla ja 
miten he ovat päässeet eteenpäin oppimisessa oppimiskyvyn rajojen tullessa vas-
taan. 

Taulukosta 48 ilmenee, että yleisin menetelmä oppimisen äärirajalla on opin-
noille asetetun tavoitteen ja ajankäytön tarkistaminen tai säätely (31 %). Toiseksi 
yleisin menetelmä oppimisen äärirajalla oli kriittinen tai reflektiivinen ajattelu 
(22 %), jossa opiskelijat pohtivat oppimiseen liittyviä syy- ja seuraussuhteita, 
opiskelun tarkoituksenmukaisuutta ja tavoitteen järkevyyttä.  Kolmanneksi ylei-
sin menetelmä oli ponnistelun hallinta tahdon ja sinnikkyyden avulla. Neljäs 
menetelmä oli tukeutuminen opettajan, opiskelukaverin tai muun läheisen apuun 
(8 %). Tutkimushenkilöistä neljäsosa jätti vastaamatta tähän kysymykseen. Syy 
vastaamattomuuteen selviää taulukosta 47. Noin viidesosa vastaajista ei omien 
sanojensa mukaan ollut kohdannut oppimiskykynsä rajoja.  
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Taulukko 48. Opiskelijoiden käyttämiä strategioita silloin, kun he ”työskentelevät” 
oppimiskyvyn äärirajoilla 

Strategia Osuus 
Kriittinen ajattelu  22 % 
Opettajan tai läheisten apu 8 % 
Ponnistelun hallinta tahdon ja sinnikkyyden avulla 14 % 
Tavoitteen ja ajankäytön tarkistaminen 31 % 
Ei vastausta  25 % 
Yhteensä 100 % 

 
Suurin osa (75 %) opiskelijoista kuvasi oppimisen itsesäätelyyn liittyvää toimin-
taa ja opiskelussa käyttämiään strategioita. Vastauksista ilmenee, että musiikin 
ammattilaisiksi opiskelevat henkilöt ovat tietoisia oppimisestaan – heillä näyttää 
siis olevan selkeä käsitys itsestä oppijana. Seuraavissa jaksoissa esitetään näyt-
teitä musiikin opiskelijoiden itsesäätelykuvauksista oppimisen äärirajoilla. 

”Rajoja ei ole. Jotkut koettavat päihittää toisen soittajan, minä itseni. Onnistun 
aika-ajoin siinä hyvin…Maltti on valttia ja silti pitää tehdä ahkerasti töitä. Välil-
lä pihalle kiviä potkimaan; jos tänään ei onnistu niin ehkä huomenna tai yli-
huomenna tai ensi vuonna. Ei Roomaakaan päivässä rakennettu..” (th. 84)  

 
Vastauksesta ilmenee, että opiskelija kilpailee lähinnä itsensä kanssa. Hänellä on 
selkeä sisäinen standardi oppimisen laadun suhteen. Hän säätelee oppimistaan 
aikatavoitetta muuttamalla. Hän kokee, että ainakin toistaiseksi rajat eivät ole 
tulleet vastaan. Jotkut opiskelijat kielsivät kohdanneensa oppimiskyvyn rajat, 
mutta kuvasivat samalla, miten oppimisen rajat voitetaan. Itsesäätelytaitoihin 
liittyy proaktiivinen valmius, joka toimii potentiaalisena resurssina vastoinkäy-
misen kohdatessa. 

”Olen kokenut. Säveltämisessä ja kitarassa (pääaine). Kitarassa, jotkut kappaleet 
ovat vaan liian raskaita naisen kädelle. Ne siirtyvät vain ö-mappiin. Ja säveltä-
missä ainakin vielä tuntuu, että aivot ei vaan riitä kuulemaan esimerkiksi koko 
orkesterille tarkoitettua biisiä. Se täytyy sit vaan jättää muille. Mutta sehän ei ole 
edes oppiaine meille soitonopeksi lukeville, joten en ole asian kanssa joutunut 
ponnistelemaan. Sävellän sitä mitä tulee. Kitaran kanssa on ollut ponnistelua 
myös tekniikan kanssa. Siinä on tuntunut, että raja meinaa tulla vastaan, esim. 
nopeuden kanssa. Mutta siitä selviää silleen, että tekee töitä parhaansa mukaan ja 
enempään ei pysty. Etukäteen ei voi sanoa, miten tekniikka/kädet kehittyykin! Ei 
saa masentua, kun tekee parhaansa ja on tyytyväinen siihen. Tärkeintä ei ole olla 
paras, vaan nauttia tekemästään.” (th. 146) 

 
Vastauksessa on havaittavissa oman oppimisprosessin monipuolinen tarkkailu, 
arviointi ja pyrkimys metakognitiiviseen säätelyyn. Musiikin opiskelija tuntee 
itsensä ja on sovittanut oppimistavoitteet käytettävissä olevien resurssien mukai-
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seksi. Reflektiokyky auttaa opiskelijaa asettamaan realistisia oppimistavoitteita 
ja säilyttämään mielekkyyden opiskelussa. 

Tavoitteen ja ajankäytön tarkastaminen  

Kohdatessaan vaikeita ja ylivoimaisilta tuntuvia tehtäviä noin kolmannes vastaa-
jista kertoi pohtivansa asettamansa oppimistavoitteen järkevyyttä suhteessa ajan-
käyttöön. Seuraavassa on esimerkkinä kolmen opiskelijan vastaukset. He koros-
tavat tavoitteen suhteuttamista ajankäyttöön, harjoitteluun käytettävän ajan li-
säämistä tai tavoiteajasta tinkimistä. 

”Ajattelen että rajoja oppimiselle ei ole. On vain kysymys siitä, miten paljon ai-
kaa tarvitsee oppimiselle. Jos asia on liian vaikea, pitää löyhentää aikataulua tai 
edetä pienemmillä askelilla.” (th. 308) 

”Ennemminkin vastaan ovat tulleet yhtäältä keksimiskyvyn rajat tietyissä koulu-
tusohjelmalleni tyypillisissä tarkkaan rajatuissa tehtävissä, toisaalta ajan rajat, 
mikä tarkoittaa sekä ajankäytön että omaksumisnopeuden ongelmallisuutta.  
Ratkaisuksi olen pyrkinyt lisäämään tehtäviin (oppimiseen) tarvittavaa aikaa 
mahdollisuuksien mukaan.” (th. 316.) 

”Rajat tulevat vastaan, jos yrittää liian paljon liian vähässä ajassa. Ei pidä yrittää 
liian paljoa kerralla. Toisaalta on päätettävä, että sen ja sen kokonaisuuden opis-
kelen tänään – aikataulussakin on pysyttävä.” (th. 333) 

 
Kyseiset opiskelijat ovat oppimiseensa liittyvissä uskomuksissaan realisteja ja 
optimistisia. Heidän pohdintansa on luonteeltaan käytännöllistä. Heidän oppi-
miskuvauksensa ilmentävät vahvaa itseluottamusta. 

Kriittisen ajattelun strategia 

Opiskelijat pitävät yleisesti kriittistä ajattelua oppimisen välttämättömänä edelly-
tyksenä. Kriittisellä ajattelulla tarkoitetaan tässä oppimiseen liittyvien syy- ja 
seuraussuhteiden perusteellista ja monipuolista pohdintaa, opiskelun tarkoituk-
senmukaisuuden ja tavoitteen järkevyyden perusteiden punnitsemista tai perus-
teiden etsintää. Seuraavassa kolme esimerkkiä kriittisen ajattelun soveltamisesta: 

”Soinnutus- ja äänenkuljetustehtävissä koen usein frustraatioita siitä, etten ole 
aivan perillä sointujen perimmäisestä luonteesta ja sointujen suhteista. ”Asiat, 
jotka turhauttavat, voivat helpottua, kun muodostat niistä selkeän kuvan”. Ei siis 
auta muuta kun yrittää ja analysoida lisää. Hyvä vastapaino opiskelulle on tehdä 
omalla ajallaan jotain muuta motivoivaa. Kun löydän itseni sopivasta motivaa-
tiotilasta tämän omaehtoisen tekemisen jälkeen, muistuu mieleen myös ne opis-
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kelua motivoivat seikat. Tässä tilassa on lohduttava palata myös turhauttavien 
asioiden pariin.” (th. 70.) 

”Onnistumisen ja epäonnistumisen tunteita tulee jatkuvasti, ainakin laulun opis-
kelijoilla. Voi olla pidempiä jaksoja jolloin opiskelu tuntuu kammottavalta, ma-
sentavalta, mutta pienet onnistumisen hetket saavat jatkamaan eteenpäin. Tekni-
siä vaikeuksia voi olla vaikea ylittää nopeasti mikä joskus voi tuntua ”paikalla 
polkemiseksi” mutta mikä kuitenkin on yksi tärkein asia muusikkoudessa, itsen-
sä ylittäminen. Liika harjoittelu ei tuota tuloksia jos ei jäsennä oppejaan tunneil-
ta, siksi onkin tärkeää vastaanottaa se tieto mitä opettaja (guru) välittää.” (th. 
315)  

”Kaikessa ei voi olla hyvä, on minun mottoni. On vain hyväksyttävä se, että 
joissakin aiheessa omat taidot kerta kaikkiaan loppuvat. Siinä tapauksessa tilan-
netta on mietittävä uudelleen. Onko ”rima” ollut liian korkealla omiin kykyihin 
nähden? Vai olisiko tehtävä kovemmin töitä? Itse mieluummin tuollaisessa tapa-
uksessa laskisin rimaa alemmas. Monesti aika ei riitä enempään harjoittelemi-
seen ja pieni ”sulattelutauko” on monesti paikallaan. Jokaisessa soittimessa (pia-
no, urut…) ei voi edetä tasaisesti kokoajan. Aina tulee välissä alamäkiä. Toises-
sa aineessa edistyy huomattavasti nopeammin kuin toisessa ja välillä ei tapahdu 
edistymistä mihinkään suuntaan vaikka kuinka harjoittelisi. Liika harjoittelukaan 
ei yleensä ole hyväksi. Täytyy muistaa, että on tässä elämässä muutakin kuin 
musiikki. Parin viikon päästä kappale saattaa olla paljon paremmassa jamassa, 
vaikkei olisi tehnyt mitään.” (th. 73.) 

 
Monet opiskelijat turvautuvat kriittiseen ajatteluun silloin, kun he työskentelevät 
oppimiskyvyn äärirajoilla: he pyrkivät prosessoimaan, järkeilemään ja analysoi-
maan tietoa, mikä johtaa asteittain käsitteellisen ymmärryksen lisääntymiseen ja 
mahdolliseen käsitteelliseen muutokseen oppimisen kohteena olevassa asiassa 
ja/tai oppimisen metakognitiivisessa taidossa. Opiskelijoiden tekstit paljastavat, 
että oppimistavoitteiden ja oppimisen ajankäytön tarkistaminen on keskeinen 
oppimisprosessin ohjauksen keino. Opiskelijat suhteuttavat oppimistavoitteensa 
muihin elämänarvoihinsa ja pyrkivät hallitsemaan mahdollista turhautumista 
opiskelun muodostuessa vaikeaksi. Vastauksista ilmenee, että opiskelijoille it-
sesäätely tarkoittaa järkeilyä, kriittistä ajattelua ja reflektointia.  

Ponnistelun hallinta tahdon ja sinnikkyyden avulla 

Monet opiskelijat luottavat kovaan työhön myös oppimiskyvyn ollessa koetuk-
sella. Yksi opiskelija (th. 112) toteaa, että huolellinen paneutuminen ja kova työ 
ovat ratkaisseet ongelmat. Samalla, kun työvoitto saavutetaan, saavutetaan myös 
entistä parempi itsetunnon ja motivaation taso. Tahdon ja motivaation avulla 
voidaan voittaa myös opiskeluun liittyvät vaikeudet. 
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”Olen joskus ottanut tehdäkseni erittäin vaikeita teoksia (kamarimusiikki). Ne 
kyllä teettävät paljon töitä, ja aluksi voi tuntua, ettei tästä tule mitään, mutta joka 
kerta kova työ ja huolellinen paneutuminen on ratkaissut ongelmat. Myöhemmin 
huomaan, että työ kannatti. Vaikeista töistä selviäminen nostaa motivaatiota ja 
itsetuntoa.” (th. 112) 

”Teoria-aineissa tai erityisesti säveltapailussa olen joskus tuntenut, että rajat tu-
levat vastaan. Ahkeralla harjoittelulla olen kuitenkin selvinnyt.” (th. 121)  

”Olen kokenut rajani ja vain sinnikkäällä harjoittelulla olen päässyt rajojen yli.” 
(th. 133) 

”Joskus on tuntunut ehkä siltä, mutta olen huomannut, että se johtuu vain liian 
vähäisestä tai epätehokkaasta harjoittelusta. Sitten ei muuta, kuin itseä niskasta 
kiinni.” (th. 148) 

”Olen kokenut tuon tunteen. Aloittaessani soittamisen kehitys oli nopeaa vähäi-
selläkin työmäärällä ja se motivoi jatkamaan. Nyt taitotason karttuessa pieniin-
kin kehittymispyrähdyksiin vaaditaan paljon enemmän energiaa ja työtunteja. 
Välillä tuntuu raskaalta, mutta halu motivoi. Siitä johtuen ne hetket, jolloin 
huomaa todella omaksuneensa jotain uutta, ovat hienoja!” (th. 171) 

 
Edellisistä oppimiskuvauksista ilmenee käytännöllinen suhtautuminen opiskelun 
haasteellisuuteen. Ensimmäisestä näytteestä ilmenee, että opiskelija hallitsee 
motivaation ja itseluottamuksen säätelyn omalla kohdallaan. Toinen esimerkki 
kuvaa, kuinka autonominen oppija tuntee omat vahvuusalueensa ja heikkoutensa 
sekä sen, milloin opintoihin joutuu panostamaan normaalia enemmän. Kaikissa 
esimerkeissä opiskeluun liittyvä haasteellinen tilanne kohdataan työmäärän li-
säämisellä tahdon hallinnan avulla. 

Opettajan tai läheisten apuun turvautuminen 

Vajaa kymmenes osa musiikin opiskelijoista ilmoitti turvautuvansa ulkopuoli-
seen apuun oppimisen rajojen tullessa vastaan. Tämän ryhmän pienuus kertoo 
siitä, että opiskelijat ovat itseohjautuvia ja luottavat omiin kykyihinsä. Kuten 
aiemmin on jo todettu, musiikin ammattilaisiksi opiskelevilla on yleisesti vahvat 
tehokkuususkomukset. Toisen apuun turvautuminen on kuitenkin järkevää it-
sesäätelyä ja kertoo opiskelijan sosiaalisista taidoista. 

”Jos on opetellut jotain alusta lähtien väärin, tulee joskus raja vastaan, silloin 
täytyy jostain saada vihjettä miten voi parantaa harjoitteluaan.” (th. 21) 

”Säveltapailu on mulle ylivoimaisen vaikeaa. Olen selvinnyt istumalla sitkeästi 
luennoilla, pyytänyt tukea opettajilta ja kavereilta ja käynyt samaa kurssia, että 
olen päässyt vähän kärryille.” (th. 225) 
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”Teoriassa on ollut suuria vaikeuksia, ponnisteluista huolimatta, mutta ongelmis-
ta on selvitty tukiopetuksen ja sisariltani saaman opetuksen avulla.” (th. 287) 

”Olen luullut rajojen tulleen vastaan joidenkin asioiden oppimisessa pääinstru-
mentin hallinnassa. Erinomainen opettajani on osoittanut kaiken mahdolliseksi.” 
(th. 329) 

 
Oppimiskyvyn rajojen läheisyys kertoo asetetun oppimistavoitteen haasteelli-
suudesta. Onkin oletettavaa, että tehokkaassa oppimisessa oppimiskyvyn rajat 
saavutetaan ennemmin tai myöhemmin. Ensimmäinen yllä olevista näytteistä 
kuvaa, että opiskelija ennakoivasti tiedostaa ulkopuolisen avun tarpeen mahdolli-
suuden omalla kohdallaan. Kolme viimeistä näytettä kuvastaa opiskelijan hyvää 
itsetuntemusta pääaineen oppimiseen liittyen sekä tietämyksen henkilökohtaises-
ta ulkopuolisesta resurssista avun tarpeen realisoituessa. 

Hajanaisia kommentteja 

Osa vastauksista oli vaikeasti luokiteltavissa. Vastauksissa ilmenee suuri variaa-
tio. Opiskelija on todennut itsesäätelyyn liittyen jotakin henkilökohtaisesti koet-
tua, mutta ei ole lähtenyt kuvaamaan käyttämäänsä strategiaa. Toinen opiskelija 
on todennut syyn edistymisen hidastumiseen (esim. tekniikan tai jaksamisen 
puute), mutta ei ole kuvannut tarkemmin selviytymiskeinoa tilanteesta. Kolmas 
opiskelija on maininnut yleisellä tasolla rajojen kohtaamisen mahdollisuuden, 
mutta ei ole kertonut omaavansa omakohtaista kokemusta asiasta. Joku on to-
dennut syyn oppimisen pysähtymiseen, mutta ei ole lähtenyt kuvaamaan oppimi-
sen itsesäätelyä kyseisessä tilanteessa.  Viimeinen esimerkki – hengittämällä 
syvään – antaa käsityksen itsesäätelystrategioiden monipuolisuudesta.  

”Vielä ei ole niin vaikeita asioita tullut eteeni, etten jollain keinolla olisi siitä 
selvinnyt.” (th. 117) 

”Lähinnä tekniikan puute tai rajallisuus on tullut esteeksi tietyn ohjelmiston 
osaamiseen.” (th. 124) 

”Ehkä joskus on ollut tilanteita, joissa on tuntunut, ettei ole jaksanut ottaa vas-
taan uutta tietoa jne.” (th. 177) 

”Kai sitä rajojen vastaan tullessa tapahtuu varsinkin omassa pääinstrumentissani, 
mutta en osaa mainita sellaista kokemusta itseltäni.” (th. 186) 

”En ole tuntenut, että oppimiskykyni olisivat rajalliset. Kyse on ehkä enemmän-
kin siitä, haluaako oppia vai ei!” (th. 206) 
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”Ollessani pop-jazz konservatoriossa, minulla oli suuria vaikeuksia 1. teorian 
kanssa, jonka jätin loppujen lopuksi kesken. En vain onnistunut kasaamaan it-
seäni.” (th. 215) 

”En ole kokenut, että rajani olisivat tulleet vastaan, mutta väsymys/laiskuus kyl-
läkin. Uskon, että oppimiskyvyllä ei ole rajoja, kyse on vain istumalihaksista ja 
oikeista, tehokkaista ja mielekkäistä oppimistekniikoista.” (th. 218) 

”Olen vielä niin alussa, että raja ei ole tullut vastaan toki esim. mus. teoriassa ra-
ja tulee vastaan. Musiikin harrastaminen on siitä hankalaa, että ikinä ei koe ole-
vansa ”valmis”, siksi on hankalaa säädellä ponnisteluja.” (th. 268) 

”Hengittämällä syvään.” (th. 275) 
 
Vaativien asioiden tavoitteellinen opiskelu on jatkuvaa haasteiden kohtaamista. 
Aikaisemmat oppimiskokemukset ovat vaikuttaneet opiskelijan itseluottamuk-
seen vahvistavasti tai heikentävästi. Näytteistä ilmenee opiskelijoiden erilainen 
valmius oman oppimisen analysointiin ja pohdintaan. Myös itsearviointi on yksi-
löllistä. Onnistuneessa pohdinnassa opiskelija voi löytää omaan oppimiseensa 
vaikuttavat syy- ja seuraussuhteet. Aina ei syvällinen pohdinta ole kuitenkaan 
tarpeen. Joskus se voi olla jopa haitallista. 

5.5.4. Opiskelijoiden tulevaisuuteen liittyvät tavoitteet ja unelmat 

Ammatin opiskelussa työorientaatio on vahvasti mukana opiskelijoiden tulevai-
suuden suunnitelmien ja unelmien kuvauksissa. Käsillä olevan tutkimuksen kan-
nalta arvokasta tietoa ovat ne ilmaisut, joiden avulla voidaan kartuttaa oppimisen 
itsesäätelyn ymmärtämiseen liittyvää tietoutta. 

Taulukko 49. Työhön ja oppimiseen liittyvät tulevaisuuden tavoitteet 

Tavoitteen sisältö Lukumäärä Prosentti 
Vain oppimiseen liittyvä orientaatio 135 39 % 
Vain työhön liittyvä orientaatio 55 16 % 
Sekä oppimiseen että työhön liittyvä orientaatio 144 41 % 
Ei vastaa 16 4 % 
Yhteensä 350 100 % 

 
Taulukosta 49 nähdään, että 41 % opiskelijoiden tulevaisuuden tavoitteisiin ja 
unelmiin liittyvistä vastauksista sisältää sekä oppimiseen että työhön liittyviä 
tavoitteita. Opiskelijat kuvasivat yksityiskohtaisesti tulevaisuuteen liittyviä ta-
voitteitaan ja unelmiaan. Litteroitua tekstiä tuli vastauksista 27 sivua. Kyseisen 
luokittelun tekeminen tehtiin siten, että tutkija luki vastauksia vähitellen noin 
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kuukauden ajan keväällä 2004. Tavoitteena oli saada aikaan kattava luokitus 
siten, että vastaukset sijoittuisivat luontevasti aineistosta nousseisiin luokkiin 
ilman ns. kaatoluokan käyttöä. Kiireettömän perehtymisen jälkeen luokitus syn-
tyi melko luontevasti. Seuraavista näytteistä voimme nähdä, että vastaus sisältää 
sekä oppimis- että työorientaatiota. 

”Lähitulevaisuudessa Italiaan vaihtoon, sen jälkeen takaisin Suomeen valmistu-
maan. Aion valmistua trumpetilla, pianolla sekä laululla. Suunnitelmissa on jat-
kokoulutus joko Amerikassa tai Englannissa. Suurin toiveeni on kuitenkin oop-
peralaulajan ura, joka on koko ajan pikkuisen lähempänä.” (th. 7) 

”Toivon, että opiskeluiden aikana saan mahdollisimman paljon tietoa itselleni 
sovellettavaksi. Toivon, että vähitellen uskallan yhä enemmän tuottaa persoonal-
lisia tulkintoja, rohkaistun siinä mielessä, tätä varten tarvitaan monipuolisia työ-
kaluja. Haluaisin oppia useammilta opettajilta, sillä näin on mahd. kerätä moni-
puolisia tiedonjyviä. Uskon, että uudet näkökulmat ja opettajat myös lisäävät 
motivaatiota. Toivon voivani osallistua kursseille niin koti- kuin ulkomaillakin. 
Valmistumisen jälkeen opettaminen on varmasti 1. sijalla, mutta haluan myös 
aktiivisesti soittaa kamarimusiikkia, mielellään jopa orkesterissa. Pyrin ylläpitä-
mään kansainvälisiä yhteyksiä.” (th. 140) 

”Toivon säilyttäväni kyvyn ja halun omaksua uusia asioita ja ideoita läpi elä-
män, sekä uudistua jatkuvasti ja mahdollisesti uudistaa myös toisten näkemyk-
siä. Haluan saavuttaa aseman, jossa vain laaja-alaisesti toteuttaa musikaalisesti 
musikaalisuuttani ja mielellään myös mahdollisimman riippumattomasti (varsin-
kin taloudellisesti riippumattomasti). Toivon voivani tarjota yleisölle elämyksiä, 
mutta myös kyseenalaistaa vallitsevia käsityksiä esim. tulkinnasta tai olemassa 
olevia toimintatapoja esim. konserttielämässä. Toivon saavani työskennellä lah-
jakkaiden ja näkemystä omaavien ihmisten kanssa. Haluan saavuttaa tavoitteeni 
ammattitaitoni takia ja haluan saavuttaa sen tasoiset tiedot ja taidot. Toivon, että 
pystyn myös näkemään omat heikkouteni.” (th. 219) 

”Toivon, että nyt pääsen tekemään asioita mitkä koen itselleni tärkeiksi, ja että 
olisi aikaa miettiä, mikä todella on tärkeää. Toivon, että minuun kasvaisi terve 
itsetunto – oikea käsitys omista taidoistani ja mahdollisuuksistani. Tiedostan, et-
tä vähitellen alan tuntea itseni musiikin ammattilaiseksi. Toivon pääseväni moti-
voivaan, monipuoliseen työhön, jossa voisi työskennellä pitkäjännitteisesti ja 
jossa voisi kehittyä, käyttää luovuutta ja soveltaa sitä osaamista jota nyt koulu-
tuksessa saan.” (th 274)  

Uhkarohkea haave on tehdä erinomainen A-kurssi pianolla tuplamaisteritutkin-
non yhteydessä. Ruusunpunainen hatara unelma taas on pyrkiä solistiselle laulu-
puolelle, jos oma lauluopettaja siihen kannustaa ja elämäntilanne antaa myöten. 
Varsinainen tavoite on tehdä hyvää opettajan työtä koulussa tai piano-opettajana, 
saada lapset viihtymään tunneilla ja musiikin parissa ja olla heille turvallinen ai-
kuinen johon he voivat tarpeen tullen aina turvautua.” (th. 325) 
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Pelkästään omaan oppimiseen ja kehittymiseen liittyviä tavoitteita sisältäviä vas-
tauksia on 39 %. Esimerkit kuvaavat oppimisen ja kehittymisen orientaation vas-
tausten luokkaa. 

”Jatkan opintojani parasta aikaa Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen osas-
tolla. Haluan keskittyä lähitulevaisuudessa lauluopintoihin, kevyen musiikin 
soittoon ja bänditoimintaan. Toivon, että oppisin monipuolisesti kevyen musii-
kin, joka on myös suuren yleisön suosiossa (suuremman kuin klassisen musiikin 
yleisön).” (th. 341)  

”Paljon pieniä unelmia. Viedä soittamisen taito mahdollisimman pitkälle ja naut-
tia musiikin opiskelusta mahdollisimman paljon.” (th. 350) 

 
Pelkästään työhön liittyviä tavoitteita sisälsi 16 % vastauksista.  

”Toimeentulon hankkiminen ja työstä nauttiminen.” (th. 19) 

”Toivoisin voivani elää musiikista (siis ilman että täytyy tehdä muiden alojen 
töitä säännöllisesti) (th.332) 

”Saada tehdä monipuolista työtä musiikin parissa ja saada musiikkiin liittyvästä 
työstä/töistä riittävää toimeentuloa.” (th. 333) 

 
Kuusitoista opiskelijaa (4 %) ei vastannut kysymykseen. Heistä 15 henkilöä jätti 
vastauskohdan tyhjäksi ja yksi arvioi kysymyksen liian laajaksi vastattavaksi. 
Yleisesti ottaen tutkimushenkilöt kuvasivat tavoitteitaan ja unelmiaan yksityis-
kohtaisesti. Luokittelunäytteet ilmenevät seuraavilla sivuilla.  

Opiskelijoiden tulevaisuuteen liittyvissä tavoitteissa ja unelmissa oli yksi yh-
teinen piirre: Kaikki kysymykseen vastanneet opiskelijat haaveilivat osallisuu-
desta johonkin yksilöä itseään laajempaan kokonaisuuteen tai toimintaan, jossa 
musiikki on mukana keskeisenä elementtinä. Opiskelijoiden tulevaisuuden mu-
siikillinen toiminta ilmenee vastauksissa erilaisena kuin ensimmäisen kysymyk-
sen merkittävimpiä saavutuksia ilmentävät musiikillisen toiminnan kuvaukset. 
Tutkimustulos on kuitenkin looginen. Ensimmäisen avoimen kysymyksen vas-
tauksissa opiskelijat kuvasivat niitä asioita, joita suomalainen järjestelmä on vii-
meisen kymmenen vuoden aikana edellyttänyt musiikin opiskelijoilta: kilpailua 
ja nuorten keskinäiseen paremmuusjärjestykseen asettamista (vrt. Hirvonen 
2003; Huhtanen 2004). Ensimmäisessä avoimessa kysymyksessä opiskelijat ku-
vaavat suorituksiaan. Opiskelijat ikään kuin kertovat yhteistä tarinaa (vrt. Huhta-
nen 2004), jonka avulla he ovat päässeet musiikin opiskelun kulttuuriseen koko-
naisuuteen, josta voidaan tässä tapauksessa käyttää nimitystä ammattimuusikoksi 
kehittyminen.   

Unelmissaan ja haaveissaan opiskelijat sen sijaan kuvaavat niitä asioita, joita 
he itse haluavat tavoitella ja kehittää elämässään. Tulevaisuuden unelmissaan 
opiskelijat vapautuvat ajattelemaan yksilöllisesti, mutta tällöinkin opiskelijoiden 
vastaukset muistuttavat toisiaan, sillä yksilöllisyys on kehittynyt sosiaalisessa 
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vuorovaikutuksessa. Yksilöllisyys on siis kehittynyt kollektiivisesti. Tutkimustu-
los saattaa olla osoitus ja seurausta kasvatuksen omasta todellisuudesta. Todelli-
suudesta, jota Hollon (1952) mukaan mikään ideologia ei voi sanella tai ennalta 
määrittää.  

Opiskelijoiden tulevaisuuden unelmissa ja haaveissa on jotakin samaa kuin 
Siljanderin (2000) kuvaamassa elämänmuodossa (ks. myös Värri & Ropo 2004), 
joka voi toteutua musiikin opiskelijan tulevaisuudessa hänen saavuttaessaan itse-
näisen aseman opiskelijana ja toimijana. Siljander (2000, 37–38) tulkitsee Her-
bartin pedagoginen tahdikkuus -käsitettä ja kirjoittaa sivistyksellisyyden periaat-
teesta: sivistyksellisyyden periaate säilyttää pedagogiselle toiminnalle välttämät-
tömän yllätyksellisyyden ja ennakoimattomuuden eli sen, että sivistysprosessissa 
tapahtuu jotakin muuta, enemmän tai vähemmän, mutta myös laadullisesti eri-
laista kuin mitä vaikutuksen perusteella olisi odotettavissa.  

Opiskeluaikana yksilölle näyttää selkiytyvän tietoisuus ja tavoite kehittymi-
sestä ja kasvusta sellaiseen yhteisölliseen tulevaisuuteen, jota opiskelijoiden ta-
voitekuvaukset myöhemmin ilmentävät. Opiskelijoiden nuoruus on kulunut kou-
lutusjärjestelmän luomassa suorituskeskeisessä ja kilpailua korostavassa ilmapii-
rissä. He odottavat tulevaisuudelta jotakin muuta. Näitä tulevaisuuden kuvia tar-
kastellaan seuraavassa lähemmin.   

Tavoitteena oppiminen ja työ – osaaminen saa merkityksen työssä 

Opiskelun tarkoituksena on ammatissa tarvittavien valmiuksien oppiminen ja 
opitun soveltaminen työelämään. Tutkimushenkilöt haluavat tehdä työtä musii-
kin avulla tai välityksellä. Työorientaatio on vahva, mikä lienee luonnollista 
ammattiin tähtäävässä koulutuksessa. Jo tutkimuksen aloittamisen yhteydessä 
käydyissä keskusteluissa ilmeni, että musiikin opiskelijoille on tyypillistä, että 
opintojen ohessa tehdään alan töitä. Tulevaisuuden tavoitteet ja unelmat liittyvät 
oppimisen laatuun ja määrään sekä opintojen rinnalla tehtävään työhön tai opin-
tojen jälkeiseen työuraan. Seuraava luettelo sisältää esimerkkejä musiikin opis-
kelijoiden tulevaisuuden tavoitteista ja unelmista. Kuvauksista ilmenee, että 
opiskelijat näkevät oman tulevaisuutensa kiinteästi musiikkiin kuuluvana.  

”Haluan esittää omaa musiikkiani ja tehdä musiikinopettajan työtä.” (th. 29) 

”Tavoitteeni on saada opinnot suoritetuksi hyvin arvosanoin ja sitä kautta työ-
markkinoille.” (th.35) 

”Onnistun saavuttamaan oman itseni musiikissa eli pystyn seisomaan oman mu-
siikkini ja tulkintani takana ja välittämään sen kuulijoille.  Pystyn elättämään it-
seni tulevaisuudessa musiikilla.” (th. 41) 

”Jatkokouluttaa itseäni mahdollisimman pitkälle ja sijoittua hyvin työelämään.” 
(th. 85) 
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”Tahdon löytää henkilökohtaisen suhteen musiikkiin, niin, että elän enkä taistele 
sen kanssa. Että se merkitsee mulle jotain eikä ole vaan asia, jonka kautta ”suori-
tan elämää”. Kun tämän löydän, olen kypsä siirtymään työelämään. Tahtoisin 
oman soittamiseni kautta olla palvelemassa muita ja todennäköisesti opettami-
nen kuuluu myös tulevaisuuden näkymiin. Siinä olisi kiva löytää joku oma juttu, 
jonka avulla toiset oppisivat mahd. helposti taidon toteuttaa itseään musiikin (ja 
ehkä jonkin muunkin jutun) avulla.” (th. 241) 

”Tavoite on oppia soittamaan niin että voin itse olla tasooni tyytyväinen. Unel-
mana on saada tehdä monipuolista uraa erilaisten muusikkojen parissa. Tulevai-
suudessa kai töihin orkesteriin (lähinnä RSO, HKO tai Tapiola Sinfonietta –> tai 
ulkomaille), toimiva kvartetti pystyyn ja konsertteja musiikkijuhlilla. Myös viih-
teenä kaikenlaista projektia; levytyksiä ei-klassisille artisteille (taustajouset 
yms.). Siis monipuolinen itsensä kehittäminen.” (th. 272) 

”Haluan pystyä hiomaan soittotaitoani tasaisesti koko urani ajan. Tavoitteeni oli-
si myös paikka esim. Radion sinfoniaorkesterissa n. kolmen vuoden päästä. Mi-
nua kuitenkin arveluttaa, koska kaikki suomalaiset nuoret pasunistit ovat paikkaa 
hakemassa ja sen lisäksi varmasti myös ulkomaalaisia. Seuraavaan avoimeen 
paikkaan on pitkä tovi ja viimeisestä viidestä koesoitosta kolme ovat menneet 
ulkomaalaisille, vaikkakin joukossa oli sijaisuuksia. Minulla on jo eläkevirka, 
mutten usko sen huonontavan motivaatiotani. Fyysisesti olen myös vielä jaksa-
nut.” (th. 340) 

 
Vastaukset osoittavat, että musiikin opiskelu tähtää työelämään. Musiikin opis-
kelijat haluavat toteuttaa itseään työelämässä monipuolisella ja omaperäisellä 
tavalla. Opiskelijat ovat tietoisia tulevaisuuteen liittyvistä tavoitteistaan. He pys-
tyvät myös arvioimaan omien erityistaitojen ja osaamisen soveltuvuutta ja käyt-
töä työelämässä. He pystyvät erittelemään tulevan työelämän ja uran asettamia 
haasteita ja heillä on omaa ammatillista kehittymistään koskevaa tietämystä. 

Tavoitteena oppiminen ja kehittyminen sekä tulevaisuudessa musiikin avulla 
vaikuttaminen  

Opiskelijoiden tavoitteena on paitsi oma oppiminen ja kehittyminen myös musii-
kin avulla vaikuttaminen. Opiskelijat näkevät musiikin eräänlaisena kommuni-
koinnin välineenä, kielenä. Heidän tavoitteenaan on myös itsenäinen asema 
omalla musiikin saralla. Itsenäisyyteen liittyy omakohtaista vastuuta jatkuvasta 
ammatissa kehittymisestä ja henkisestä kasvusta. Musiikin ammattilaisena toi-
mimisen tulee antaa mahdollisuus monipuoliseen, tasapainoiseen elämään ja 
työn avulla aktiiviseen vaikuttamiseen yhteiskunnassa. Siinä on myös musiik-
kialan koulutuksen keskeinen päämäärä. 

”Suurin unelmani on oppia laulamaan ja tulla hyväksi muusikoksi, joka pystyy 
ilmaisemaan musiikin avulla sellaisia asioita, joihin sanat eivät riitä. Haluaisin 
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laulaa lähinnä oopperaa ja tehdä seuraavia rooleja: Faust: Margareta, Pola Bo-
heme: Mimi ja Musetta, Turandot: Liu, etc… ja tietysti laulamisen ulkopuolelta: 
haluaisin soittaa vielä joskus viulua sinfoniaorkesterissa.” (th. 49) 

”Oppia niin paljon, että pystyn työskentelemään itsenäisesti. Sellainen tekninen 
taso, että pystyisi toteuttamaan haluamiaan asioita. Unelmana on työskennellä it-
selleen tärkeiden asioiden parissa, niin että olisi myös jonkinlainen varmuus että 
osaa tehdä sitä mitä tekee.” (th. 303) 

”Tyylien ja säveltäjien ymmärrys, jatkuva kehitys tämän hetkisen hurjan innos-
tuksen säilyttäminen ja mahd. kasvu.” (th.. 313) 

”Tällä hetkellä toivon, että voisin elää sellaista elämää jossa olisi balanssia. Ha-
luan musiikin kautta tehdä vaikutuksen ihmisten elämään. Haluan musiikin kaut-
ta koskettaa ja auttaa ihmisiä. Minulle ai ole tärkeätä luoda uraa – en pidä siitä 
sanasta.” (th. 314) 

”a) uuden teknologian omaksuminen sävellystyössä. b) uskottavan musiikin 
luominen 12 säveltason järjestelmästä luopumalla. c) ihmisiin vetoaminen, mie-
luiten mahdollisimman pitkälle oman taiteellista kunnianhimoani noudattavilla 
tuotoksilla.” (th. 320) 

”Että kehittyisin muusikkona että soittajana hyvin taitavaksi ja varmaksi! Jossain 
suuressa bändissä olisi joskus kiva soittaa. Haluan tekniikan ja rekisterin ym. 
asiat toimimaan soitossani niin ettei niitä tarvitse miettiä! Saa keskittyä vaan 
musiikin tekemiseen.” (th. 331) 

”Saavuttaa rentous ja oman soittimen hallitsemisen tunne sekä laaja musiikilli-
nen (ja muu) yleissivistys. Saavuttaa rentous ja hauskanpidon tunne esiintymisti-
lanteessa sekä omalla kohdallani että yleisön kohdalla. – Toivoisin, että voisin 
jotenkin muuttaa vakiintunutta jäykkää konsertti-instituutiota. Tuottaa joskus jo-
takin omaa (säveltää/kirjoittaa). Levittää innostusta vanhaan musiikkiin. Haluai-
sin joskus opettaa, jos saan paikan.” (th. 342) 

 
Nuorten tulevaisuuden kuvauksissa ilmenee valtava henkinen potentiaali ja pit-
källe kehittynyt kokonaisvaltainen ammatillinen näkemys. Vastaukset ilmentävät 
kokonaisvaltaista omana elämän hallinnan valmiutta, valmiutta ottaa oman mu-
siikkialan kehittämisvastuu tulevaisuudessa, mikäli sellainen tarjoutuu. 

Tavoitteena työ ja toimeentulo musiikin avulla 

Oppimiskuvauksissa on nähtävissä eräänlainen musiikin opiskelijan ”kertomus”. 
Teoriataustassa ihmisen tietoisuutta verrattiin narratiiviin – kertomukseen – jon-
ka yksilön tietoisuussysteemi muodostaa itsestään ja omasta suoriutumisestaan 
musiikin opinnoissa. Opiskelijan tietoisuus rakentuu informaatiosta, jota hän 
vastaanottaa ja tulkitsee. Kun saatu informaatio on yksilön tulkinnassa positiivi-
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sesti painottunutta, tietoisuus valitsee vaihtoehtoisista narratiiveista ne, jotka 
vahvistavat henkilökohtaista tehokkuuden tunnetta musiikin oppimisessa.   

On välttämätöntä, että esiintyvä taiteilija luottaa omiin kykyihinsä. Maijalan 
(2003, 169) mukaan muusikko tarvitsee mahdollisimman paljon itseluottamusta 
ja sopivassa määrin itsekritiikkiä yltääkseen onnistuneeseen kokemukseen. Taito 
ja näkemys eivät ole peräisin pelkästään omasta mielestä, vaan edustavat sitä 
kulttuuria, jossa yksilö on saanut kasvaa. Tästä vuorovaikutuksesta kasvaa myös 
ihmisen itseluottamus.  

Vastaajien tulevaisuuden tavoitteet ja unelmat liittyvät tulevaan työhön ja 
toimeentuloon. Esimerkkivastauksista ilmenee, että opiskelijat haluavat hankkia 
toimeentulon musiikin parissa. Opiskelijoiden päämääränä on ammatissa tarvit-
tavien valmiuksien kehittäminen. Siksi opiskelu on tavoitteellista. Vastauksissa 
heijastuu luottamus omiin valmiuksiin säädellä oppimista ja hallita elämää. 
”Kutsumus musiikin ammattiin” ilmenee vastauksesta, jossa insinöörin työ halu-
taan vähitellen vaihtaa musiikin ammattilaisen työhön. 

”Haluaisin tulevaisuudessa työskennellä musiikin parissa. Onko kyseessä laula-
ja, mus. terapeutti vai joku organisaatiohenkilö, tai kenties sekoitus kaikista, sitä 
en tiedä.” (th. 50) 

”Tähtään studiomuusikoksi.” (th. 62) 

”Jos nyt vois itteni elättää musiikkiin kytkeytyvällä työllä.” (th. 89) 

”Koulu läpi, levy myyntiin ja paljon rahaa.” (th. 94) 

”Elättäis itsensä tällä työllä.” (th. 98) 

”Me ollaan vielä bumtsibumin taustabändissä ... kans.…No ei kun minusta olisi 
hienoa olla yhtä aikaa musiikkipedagogi ja keikkamuusiikko.” (th. 102) 

”Pystyä elättämään itseni ja mahdollisen perheeni työlläni valmistuttuani. Mah-
dollisuus toimia freelancerina mielenkiintoisten työtarjousten perässä erityisten 
kiinnitysten sijaan.” (th. 124) 

”Tulla päteväksi opettajaksi ja saada vakituinen työpaikka. Menestyä myös 
muusikkona.” (th. 147) 

”Haaveilen, että saisin monipuolisista muusikon tehtävistä riittävän toimeentu-
lon, jotta voisin jollain aikavälillä luopua insinöörin työstä.” (th. 156) 

”Paperit keväällä …työpaikka.” (th. 224) 

”Tavoite elättää perhe ja itseni musiikilla.” (th. 291) 

”Toivoisin voivani elää musiikista, siis ilman että täytyy tehdä muiden alojen 
töitä säännöllisesti.” (th. 332) 
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Opiskelijoiden vastaukset ilmentävät melko luottavaista suhtautumista tulevai-
suuteen. Luottamus tulevaisuuteen pohjautuu hankittuun ammattitaitoon. Kun 
ihmisellä on ammatti, hän voi olla luottavainen ja toiveikas työn saannin suhteen 
epävarmalla kulttuurialalla. Frommin (1970, 6) mukaan toiveikkuus kuuluu 
kaikkeen sellaiseen toimintaan, jossa asioita yritetään muuttaa parempaan suun-
taan, ja toivo on yleisimmillään ihmisen olemassaolon kokemuksellinen muoto. 
Suorannan (2002, 147) mukaan toivon käsite soveltuu myös kasvatukseen. Toivo 
ja intentio ovat merkitykseltään lähellä toisiaan. Intentionaalinen oppiminen poh-
jautuu motivaatioon, joka ei ole mahdollista ilman tulevaisuuteen kohdistuvaa 
luottamusta. Vaikka oppimisen itsesäätely on yksilöllisesti painottunut prosessi, 
musiikin opiskelijoiden tulevaisuuden tavoitteissa ja unelmissa ilmenee yhteinen 
piirre, laaja-alainen työorientaatio yhdessä oppimiseen, kehittymiseen ja musiikin 
avulla vaikuttamiseen, vastuuseen ja työhön. Musiikin opiskelijoiden asettamissa 
tavoitteissa voidaan havaita pitkäkestoisuutta, heidän tulevaisuuden toimintaym-
päristöjensä voidaan katsoa sisältävän sekä yksilöllistä että yhteisöllistä toimin-
taa. 

Opiskelijoiden tulevaisuuden suunnitelmista voidaan nähdä, että opiskelijat 
tulevat kiinnittämään arkisen nautinnon ja sosiaalisen toivon nimenomaan mu-
siikin avulla tehtävään työhön. Maffesolin (1995) mukaan tämäntyyppinen ajat-
telu luonnehtii postmodernia heimoistumista, joka merkitsee arkisten nautintojen 
paluuta ihmisten elämään (ks. Suoranta 2002, 147). 

Opiskelijan unelmissa työhön näyttää liittyvän sellaista henkilökohtaista in-
himillistä merkitystä, joka tulevaisuudessa parhaimmillaan jäsentyy kulttuurisek-
si elämänmuodoksi musiikin parissa. Tätä valaisee erään opiskelijan toteamus: 
”Suurin unelmani on oppia laulamaan ja tulla hyväksi muusikoksi, joka pystyy 
ilmaisemaan musiikin avulla sellaisia asioita, joihin sanat eivät riitä.” 
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6. POHDINTA 

Ruohotien (2005c) kompetenssimallissa ammatillisen kompetenssin motivatio-
naalisilla edellytyksillä tarkoitetaan mielenkiinnon kohdetta ja yleisiä motivatio-
naalisia taipumuksia. Mielenkiinnon kohde viittaa toiminnan orientaatioon. Täs-
sä tutkimuksessa mielenkiintoa kuvaavana käsitteenä on ennen muuta sisäinen 
tavoiteorientaatio. 

Tunnetuissa ammattiluokituksissa (Guildford, Christensen, Bond & Sutton 
1954; Holland 1959; Roe 1956) työt ja ammatit on luokiteltu erilaisten orientaa-
tioiden mukaan (kuten Hollandin heksagonin mukaan realistiseen, tutkivaan, 
taiteelliseen, sosiaaliseen, konventionaaliseen ja yrittäjyysorientaatioon). Am-
mattiluokittelut ovat yleisesti melko tehokkaita intressien suunnan tunnistamises-
sa, mutta ne eivät yleensä ota huomioon intressin intensiteettiä (Holland 1973). 
Intressiteorioiden rinnalle onkin kehitetty yleisten motivationaalisten piirteiden 
teorioita. Ehkä parhaiten tunnettu ja laajimmin tutkittu motivationaalinen piirre, 
joka suoraan osoittaa intensiteettiä, on suoritustarve. Tämän tutkimuksen ter-
minologiassa sitä lähellä olevia käsitteitä ovat tehokkuususkomukset ja tulosodo-
tukset. Suoritusmotivaatiolla tarkoitetaan yksilön sisäistä halua tarttua vaikeisiin 
haasteisiin, hallita hankalaksi koettuja tehtäviä/asioita sekä voittaa toimintaa ra-
joittavia esteitä (Ruohotie 2005c). Murray luonnehtii korkeaa suoritusmotivaa-
tiota osoittavia toimintoja:  

”Ponnistella lujasti ja sitkeästi jonkun vaikean tehtävän parissa; työskennellä 
määrätietoisesti vaativan ja etäisen tavoitteen saavuttamiseksi; omata päämäärä-
tietoisesti voitontahtoa; nauttia kilpailemisesta; taistella ikävystymistä ja väsy-
mystä vastaan.” (Murray ym. 1938, 164.) 

 
Onnistuminen työtehtävässä kohottaa itseluottamusta ja vahvistaa orientaatiota 
kyseisen alan tehtäviin. Seurauksena on positiivinen kierre: suoritus paranee, 
itseluottamus ja mielenkiinto kyseistä työtä kohtaan lisääntyvät entisestään. Epä-
onnistuminen työtehtävissä saa vastaavasti aikaan itseluottamusta alentavan kier-
teen ja mielenkiinnon vähenemisen. Epäonnistumisen tai onnistumisen kierre 
johtaa mielenkiinnon ja itseluottamuksen suuntautumiseen tietyille aloille lap-
suus- ja nuoruusvuosien aikana. 

Ruohotie (2005c) liittää myös persoonallisuuden piirteet kompetenssin mal-
liinsa. Kahden viime vuosikymmenen aikana persoonallisuuden ja suorituksen 
välisen yhteyden tutkimiseen on käytetty viiden persoonallistekijän mallia (Five-
factor model, FFM). Kyseiset persoonallisuuden piirteet ovat: neuroottisuus, 
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ekstraversio, avoimuus kokemuksille, miellyttävyys ja tunnollisuus. Vuodesta 
1991 alkaen tehdyt meta-analyysit (yhteensä 6) osoittavat joitakin merkittäviä 
yhteyksiä persoonallisuuden ja suorituksen välillä (Kanfer & Kantrowitz 2002; 
Kanfer & Ackerman 2005). Ruohotie (2005c) tiivistää kyseiset päälöydökset 
seuraavasti:  

”Tunnollisuus näyttää ennustavan parhaiten työsuoritusta. Myös ekstraversio ja 
emotionaalinen tasapaino (vastakohtana neuroottisuudelle) ennakoivat työssä 
menestymistä. Avoimuus kokemuksille on sen sijaan vaikutuksiltaan hieman ris-
tiriitainen. Yleinen vaikutelma on, että persoonallisuuden piirteet ennustavat 
työsuoritusta heikommin kuin kognitiiviset kyvyt.” 

 
Persoonallisuuden merkitystä musiikin opiskelussa on tutkittu hyvin vähän. Tä-
män tutkimuksen käsitteistössä lähinnä persoonallisuutta kuvaava käsite on sin-
nikkyys, jonka merkitys musiikin opiskelussa on todettu ratkaisevan tärkeäksi. 
Jatkotutkimusta tosin tarvitaan sen selvittämiseksi, mikä on persoonallisuuden 
rooli musiikillisen kompetenssin kehittämisessä. 

Musiikillinen kompetenssi on viitekehyksen mukaan tiedon ja taidon sisältä-
mä kognitiivinen valmius: mikään tieto ei ole sovellettavissa ilman taitoa ja vaa-
timatonkin taito vaatii tuekseen tietoa. Musiikkialan osaajaksi tai taitajaksi kas-
vaminen edellyttää musiikin käsittämisen ja ymmärtämisen kehittymistä. Inten-
tionaalisessa opiskelussa on kysymys musiikillisen tietämyksen tavoitteellisesta 
rakentamisesta ja tuon tietämyksen hyödyntämisestä taitojen kehittämisessä.  

Musiikin erityistaidon opiskelu on sidoksissa käsitteelliseen muutokseen. Ky-
seinen lähestymistapa on yleensä yhdistetty ”lukuaineiden” oppimiseen, mutta 
sen voidaan katsoa soveltuvan myös musiikin opiskeluun. Musiikki laaja-
alaisena oppiaineena on sekä teoreettiskäsitteellinen että käytännöllinen. Musii-
kin pääaineen (soitto, laulu, sävellys, jne.) erityisosaamiseen tarvitaan tietoja ja 
taitoja, joista yhdessä koostuu musiikkialan ammattilaisen kompetenssi.  

Intentionaalisessa oppimisessa lähtökohtana on yksilöllisten tavoitteiden aset-
taminen. Tavoitteen asettaminen edellyttää näkemystä siitä, mikä on henkilökoh-
taisesti tärkeää ja tavoittelemisen arvoista ja toisaalta näkemystä siitä, millaiselle 
osaamiselle on kysyntää vallitsevilla ja tulevaisuuden työmarkkinoilla. Taiteen 
alalla kulttuurimarkkinat määräävät taidon arvon. Esiintyvä taiteilija ei ole vapaa 
markkinoista, vaan hän on riippuvainen esiintymismahdollisuuksista ja/tai kult-
tuuriapurahoista. Mikäli taiteilijan näkemys omasta ”markkina-arvosta” poikkeaa 
valtavirrasta tai vallitsevasta näkemyksestä kulttuurimarkkinoilla, taiteellisen 
työn tulos ei kohtaa kysyntää. Työn tuloksilla saattaa tällöinkin olla suuri merki-
tys tuleville sukupolville, kuten esimerkiksi monien säveltäjien työlle on käynyt 
musiikin historiassa. On kuitenkin tavoiteltavaa, että jokainen ihminen saisi naut-
tia työnsä hedelmistä jo eläessään. Ammatilliset intressit tulisi huomioida koulu-
tuksen tarjonnan laajuudessa ja erityisesti koulutuksen sisällössä.  
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6.1. Itsesäätely musiikin opiskelussa  

Tutkimuksessa analysoitiin oppimisen itsesäätelyssä tarvittavia motivationaalisia 
ja strategisia valmiuksia. Tutkimuksen luotettavuuteen liittyvänä ontologisena 
kysymyksenä voidaan esittää: onko itsesäätelyä olemassa sellaisena kuin sitä 
kuvataan tutkimuksen viitekehyksessä. Itsesäätelymallit ovat aina hypoteettisia.   

Tutkimus kuitenkin pohjautuu oletukseen, että musiikin opiskelijoilla itsel-
lään on paras tietämys omasta oppimisestaan. Tällöin keskeinen pohdinnan koh-
de ei ole se, miten hyvin opiskelijoiden käsitykset vastaavat todellisuutta, vaan 
miten oppimisen itsesäätely (esim. sinnikkyyden merkitys) määrittyy opiskeli-
joiden ajatusten ja kokemusten pohjalta.  

Tutkimuksen tavoitteena ei myöskään ole ollut yhden oikean käsityksen saa-
minen oppimisen itsesäätelystä, sillä ei ole olemassa yksiselitteisiä kriteereitä 
käsitysten todenperäisyydelle. On kuitenkin olemassa erilaisia hypoteettisia kon-
struktioita oppimisen itsesäätelystä ja tässä tutkimuksessa sovellettu Pintrichin ja 
kumppaneiden malli on yksi konstruktio ja käyttökelpoinen tapa kuvata motivaa-
tiota ja oppimisstrategioita myös musiikin oppimisessa. 

Tutkimuksen kohteena ovat ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat nuoret. 
Tästä johtuen on jokseenkin luonnollista, että opinnoista saatava käytännön hyö-
ty ja kiinnostus alaa kohtaan ovat keskeisiä motivaatiotekijöitä. Vahva sisäinen 
motivaatio musiikkiopintoihin on välttämätöntä. Opiskelijalta vaaditaan ennen 
kaikkea itseluottamusta ja uskoa omiin kykyihinsä ja mahdollisuuksiinsa kehit-
tyä musiikkialan ammattilaiseksi. Itseluottamuksen ja muiden sisäisen motivaa-
tion komponenttien merkitys opintomenestyksen selittäjänä nousee vahvasti esiin 
riippuvuussuhdemallinnuksessa. Itsetunto, itseluottamus ja tehokkuususkomuk-
set määräävät sen, sitoutuuko opiskelija tehtävään vai ei. Alhaiset tehokkuusus-
komukset voivat johtaa tehtävästä luopumiseen. Jos itseluottamus on korkea, 
sitoutuminen tehtävään on todennäköistä. Tarvitaan kuitenkin lisätutkimusta, 
jotta sisäisen motivaation eri komponenttien välisten yhteyksien mekanismi saa-
taisiin selvitettyä tarkemmin.  

Sinnikkyydellä on keskeinen merkitys musiikin opiskelussa. Useimmat opis-
kelijat puhuivat opintojensa tuloksellisuuteen liittyen enemmän sinnikkyydestä 
kuin lahjakkuudesta. Sinnikkyys ilmentää sitä opiskelutapaa, jolla musiikin opis-
kelijat kuormittavat itseään pääaineen opiskelussa. Opiskelijat ikään kuin lunas-
tavat tavoitteekseen asettamansa ammattitaidon sinnikkäällä puurtamisella. Mu-
siikin opiskelijoiden oppimiskuvauksissa on jotakin samaa kuin Kortteisen 
(1992, 77) tutkimuksessa suomalaisten työntekijöiden kollektiivisesta tajunnasta; 
sen mukaan ihmisen kunnia perustuu ihmisen uhrautumiseen työssä. Musiikin 
opiskelijoiden oppimiskuvaukset sisältävät joitakin viittauksia myös fysiologisiin 
ongelmiin, itsetunto-ongelmiin, jopa masennukseen. Mainintoja vastoinkäymi-
sistä olisi voinut olla enemmänkin, mikäli tutkimus olisi kohdistunut myös opin-
tonsa keskeyttäneisiin. Opiskelijoiden vapaamuotoisista teksteistä kuitenkin il-
menee, että tunnollisuus ja sinnikäs työ eivät yksin riitä turvaamaan erityisosaa-
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misen kehittymistä: tarvitaan yhteistyötaitoja, joustavuutta, lepoa, joutenoloa ja 
laiskottelua sekä kaikkien edellä mainittujen hallintaa ja säätelyä. 

On ilmeistä, että musiikillisen ekspertiisin rakentamiseen tarvitaan lahjak-
kuutta. Tehty tutkimus tukee kuitenkin oletusta, että musiikin erityistaitojen op-
piminen ei tapahdu pelkästään lahjakkuuden varassa. Keskeistä on yksilön moti-
vaatio, tahto opiskella ja valmius ponnistella määrätietoisesti asetetun tavoitteen 
saavuttamiseksi.  

Musiikillisen tietämyksen rakentuminen edellyttää korkean asteen ajattelun 
taitoja: kykyä analysoida ja yhdistellä tietoa ja suhteuttaa sitä aiemmin opittuun. 
Samalla määrätietoisen ja sinnikkään ponnistelun merkitys korostuu opiskelijoi-
den itsearvioinneissa. Opiskelijoiden vastausten perusteella motivaatio ja meta-
taidot ovat olennainen osa pitkäjänteisessä opiskelussa.  

Melko yleisesti ajatellaan, että asian muistaminen ei vielä merkitse sitä, että 
oppija ymmärtää asian. Esitettävän kappaleen tai teoksen harjoitteleminen ja 
kertaaminen ovat välttämättömiä musiikin opiskelussa. Luonnollista on, että mu-
siikkikappale, teos tai esitys pitää ensin osata ja vasta sen jälkeen tulkinnan voi 
välittää muille. Lisäksi eri instrumenttien ja pääaineiden harjoitteluun ja kertaa-
miseen liittyy jossain määrin erilaisia strategioita; niiden selvittäminen edellyttää 
instrumentti-/ainekohtaisia analyyseja. Ei ole olemassa yhtenäistä käsitystä siitä, 
mitä ymmärtäminen on tai mitä ymmärtäminen edellyttää. Tässä työssä ymmär-
tämisen kehittyminen eli käsitteellinen muutos nähdään yksilöllisenä musiikilli-
sen tietämyksen rakentamisen prosessina, joka tapahtuu siinä fyysisessä, sosiaa-
lisessa ja kulttuurisessa todellisuudessa, jonka muodostaa musiikin ammatillinen 
koulutus.  

Pääinstrumentin hallintaa ei voi oppia muuten kuin toistuvilla harjoituksilla. 
Strategiset valmiudet auttavat näkemään, mitä ja ennen kaikkea miten tulee har-
joitella, jotta oppiminen on tuloksellista. Myös tunnollisuus sekä oppimisen var-
mistaminen itseltä kyselemällä edesauttavat musiikillisen tietämyksen rakenta-
mista. Tutkimuksen perusteella erinomaisesti menestyvät opiskelijat varmistavat 
ymmärtämistään harjoittelemalla ja kertaamalla oppimisen kohteena olevia asioi-
ta enemmän kuin muut. Lisäksi erinomaisesti menestyvät opiskelijat ovat valmii-
ta ponnistelemaan myös vähemmän kiinnostavien tehtävien parissa silloin, kun 
se tavoitteen saavuttamisen kannalta on välttämätöntä. Erot erinomaisesti, hyvin 
ja tyydyttävästi menestyvien opiskelijoiden motivationaalisissa ja oppimisstrate-
gisissa valmiuksissa ovat tosin suhteellisen pienet. 

Opiskelijoiden valmiuksia voidaan yleisesti luonnehtia hyviksi. Työmarkki-
noilla kilpailtaessa pienetkin erot osaamisessa saattavat kuitenkin olla ratkaise-
via. Saadut tutkimustulokset ovat samansuuntaisia kuin aiemmissa tutkimuksis-
sa: esimerkiksi harjoittelun määrän ja opitun taitotason on todettu korreloivan 
keskenään musiikin opiskelussa (Ericsson & al. 1993; Ericsson & Lehman 1996; 
Sloboda 2000). 

Oppiminen tapahtuu sosiaalisessa ympäristössä. Tässä tutkimuksessa vuoro-
vaikutuksessa oppiminen jäsentyi yhdeksi oppimisstrategiseksi valmiudeksi. 
Yhteistyötaidot ovat tarpeellisia, jopa välttämättömiä, mutta tulevassa työelä-
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mässä niiden merkitys on oletettavasti vielä paljon suurempi kuin musiikin eri-
tyistaidon oppimisessa.  Opiskelijat pyrkivät saamaan palautetta oppimisestaan 
muun muassa kyselemällä ja keskustelemalla prosessiin ja tuotoksiin liittyvistä 
ongelmista silloin, kun he kokevat sen tarpeelliseksi. Kompetenssia rakennetaan 
vähän kerrallaan. Ajankäytön hallinta ja opiskelun säännöllisyys ovat keskeisiä 
resurssienhallintaan liittyviä taitoja; ne selittävät myös opintomenestystä musii-
kin opiskelussa.  

Tutkimuksessa ilmenee, että musiikin opiskelijat ovat rakentaneet kompe-
tenssiaan mm. osallistumalla kilpailuihin jo ennen pyrkimistään musiikin ammat-
tiopintoihin. On mahdollista, että opiskelijoiden keskinäinen kilpailu jatkuu kou-
lutuksen aikana ja kovenee entisestään työmarkkinoilla. Jatkotutkimuksissa olisi 
hyödyllistä selvittää, miten tässä tutkimuksessa esille nousseet motivationaaliset 
ja oppimisstrategiset valmiudet ennustavat musiikin opiskelijoiden menestymistä 
tulevassa työelämässä ja missä määrin opintomenestys ennustaa myöhempää 
menestymistä työelämässä. 

Polkumallin perusteella tutkimukseen osallistuneiden opintomenestystä selit-
tää parhaiten tehokkuususkomusten (itseluottamuksen) ja ajankäytön hallinnan 
yhdistelmä. On oletettavaa, että kyseiset muuttujat ovat sidoksissa taidon kehit-
tämiseen kaikilla taitoaloilla. Tutkimushenkilöiden oppimiskuvaukset antavat 
ymmärtää, että erityistaidon oppiminen on yksilöllinen, ”kärsivällisyyttä vaativa” 
prosessi eikä sitä voida saavuttaa ilman ”asialle omistautumista” ja syvää mie-
lenkiintoa opiskeltavaa ainetta kohtaan. Kokonaisvaltainen olennaisiin asioihin 
keskittyminen, johdonmukaisuus työskentelyssä, jopa itsensä pakottaminen 
työskentelyyn, ovat opiskelijoiden kertomusten mukaan musiikin opiskelua ku-
vaavia piirteitä. 

Joistakin opiskelijoiden vastauksista ilmenee vaikeus kuvata omaan oppimi-
seensa liittyvää itsesäätelyä. Vastaamatta jääneet kohdat saattavat olla merkki 
oppimisprosessin näkymättömyydestä oppijalle itselleen: hiljaisen tiedon ekspli-
kointi on aina vaikeaa. Tehdyn tutkimuksen perusteella on nähtävissä, että myös 
opinnoissaan menestyville opiskelijoille voi olla vaikeaa eritellä osaamisensa ja 
oppimisensa syitä, vaikka he olisivat löytäneet osaamisensa olennaiset vahvuudet 
ja soveltaneet niitä omassa oppimisessaan tuloksellisesti. Kysymys lienee yksi-
löiden erilaisista valmiuksista refleksiivisyyteen niin oppimis- kuin elämänpro-
sesseissaan. Tässäkin suhteessa ihmiset ja heidän ajattelutyylinsä ovat yksilölli-
siä. Rauste-von Wrightin (2003, 186) mukaan koulutusprosessi on jossain määrin 
yksinkertaisempaa saada näkyväksi ja asettaa tarkastelun kohteeksi kuin oppi-
misprosessi. Oppimisprosessin tutkimiseen tulisikin suunnata voimavaroja vielä 
aikaisempaa enemmän. Oppiminen ja tavoitteellisen oppimistoiminnan tuottama 
käsitteellinen muutos tai paremminkin käsittämisen ja ymmärtämisen muutos ei 
ole vielä kattavasti selitettävissä tähän mennessä tehtyjen tutkimusten avulla. 
Siksi oppimisen itsesäätelyyn kohdistuvaa tutkimusta tulee edelleen jatkaa. 

 Tutkimuksen avaintulos tukee oletusta, että yksilö saavuttaa tavoitteena ole-
van ammattitaidon, jos hän ponnistelee päämäärätietoisesti ja strategisesti tarkoi-
tuksenmukaisella tavalla. Tutkimustulos on rohkaiseva tavoitteellisen opiskelijan 
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ja opettajan kannalta. Musiikillinen lahjakkuus ei ole synnynnäistä, vaan sinnik-
käällä määrätietoisella ponnistelulla hankittavissa oleva taito. Miten ihminen voi 
kehittää itsessään sinnikkyyttä? Kokenut kasvattaja voi sanoa, että sinnikkyys 
kehittyy ainoastaan tilanteissa, jossa sinnikkyyttä tarvitaan, siis sosiaalisessa 
ympäristössä hankittujen tavoitteen kannalta realististen ja tarkoituksenmukais-
ten oppimiskokemusten tuloksena. Tarkoituksenmukaisia kokemuksia mahdol-
listavat oppimisympäristöt edesauttavat yksilön pohdinnan kohdistumista opitta-
vana olevan asian ydinkohtiin. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella opiskelun 
tuloksellisuus riippuu järkevästä ajankäytöstä ja ponnisteluista, toisin sanoen 
oikeasta tavasta opiskella. Oikean toimintatavan löytäminen ja onnistumisen 
kokemukset mahdollistavat yksilölle sisäisen itseluottamuksen tunteen kehitty-
misen.  

Tutkimustulosten mukaan motivaatio ja metataidot ovat keskeisiä opintome-
nestyksen selittäjiä musiikin ammattiopinnoissa. Riippuvuussuhdemalli ja pol-
kumalli selittivät musiikillisen tietämyksen rakentumista. Mallit täydensivät toi-
siaan. Lisäksi kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen analyysin tulokset osoittivat yh-
dessä, että sinnikkyydellä, sitkeydellä ja määrätietoisella ponnistelulla on tärkeä 
merkitys ammatillisissa opinnoissa. Opiskelijoiden oppimiskuvaukset osoittivat, 
että opiskelijat unelmoivat työstä ja yhteisöllisestä musiikillisesta tulevaisuudes-
ta, toisin sanoen hyvästä elämästä musiikin parissa. Opiskelijoiden tulevaisuuden 
kuvaukset toisaalta yllättävät tavallisuudellaan, mutta toisaalta vahvistavat ole-
tusta, että kaikkina aikoina nuoret haaveilevat ja unelmoivat samanlaisista asiois-
ta: terveydestä, perheestä ja riittävästä toimeentulosta mielekkään ammatin paris-
sa. Arkista yksilöllisyyttä ja yhteisöllisyyttä esiintuovat tulevaisuuskuvaukset 
saattavat olla osoitus arvojen pysyvyydestä postmodernin muotoutuessa (vrt. 
Lehtonen 2004; Toiskallio 1993).  

6.2. Itsesäätelytaitojen kehittäminen opetuksellisena 
haasteena 

Opetusta suunniteltaessa tulee huomioida, että reflektiivinen prosessi on mahdol-
lista vain silloin, kun musiikin opiskelijalla on vankka pääaineen erityisosaami-
nen ja riittävät metakognitiiviset taidot. Kumpaakaan ei saavuteta hetkessä. Sy-
välliset muutokset oppimisessa samoin kuin opiskelutaitojen kehittäminen vievät 
aikaa. Erityisesti pääaineen opinnoissa opiskelijalla on oltava mahdollisuus hyö-
dyntää ja kehittää metakognitiivisia valmiuksiaan. Tästä johtuen opiskelijalla 
tulisi olla käytettävissään ainakin yksi henkilö, joilta hän saa riittävästi tukea ja 
ohjausta. 

Onkin aiheellista kysyä, miten opettajat voivat olla tukemassa opiskelijoita 
näiden oppimisponnisteluissa. Opettajan tehtävä on neuvoa ja auttaa musiikin 
opiskelijaa opiskelemaan tarkoituksenmukaisella tavalla. Tämä periaate ei ole 
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ristiriidassa intentionaalisen opiskelun kanssa, mikäli opettaja toimii opiskelija-
lähtöisesti (vrt. Juvonen & Anttila 2003, 273–280).  

Pintrich ja Sinatra (2003) esittävät joitakin suosituksia, joita soveltamalla 
voidaan edistää itsesäätelyä koskevan tietämyksen rakentumista: 1) Opetuksen 
tulisi kehittää opiskelijoissa erilaisia kognition säätely- ja kontrollistrategioita, 
jotka edistävät käsitteellistä ymmärtämistä (kuten asioiden kyseenalaistaminen ja 
selittäminen itselle). 2) Käsitteellisen ymmärtämisen edistäminen tulee asettaa 
opetuksen tavoitteeksi: opetuksen tulee virittää mielenkiintoa kurssin sisältöä 
kohtaan, auttaa opiskelijoita epistemologisen tietämyksen kehittämisessä, edistää 
ymmärtämiseen liittyvää keskustelua jne. 3) Opetuksen tulisi auttaa opiskelijoita 
huomaamaan mahdolliset ongelmat tai puutteet omassa käsitteellisessä ymmär-
ryksessään. 4) Oppimisympäristön tulee tukea käsitteellistä oppimista. 

Zimmerman (2000) erottaa itsesäätelytaidon kehittymisessä neljä vaihetta. 
Ensimmäisenä on sosiaalisen mallin observointi. Oppija seuraa taitavan ohjaajan 
suorituksia ja kuuntelee hänen selityksiään ja julkituomiaan uskomuksia. Hänelle 
alkaa rakentua mentaalisia ja verbaalisia mielikuvia mallisuorituksesta ja käyte-
tystä strategiasta. Lisäksi hän alkaa hahmottaa taitoon sidoksissa olevia suoritus-
standardeja, motivationaalista orientaatiota ja arvoja. Jäljittelyvaiheen aikana 
oppija toteuttaa asteittain vaikeutuvia tehtäviä/tehtäväkokonaisuuksia opettajan 
ohjauksessa. Oppijan toiminta alkaa vähitellen muistuttaa mallin soveltamaa 
strategiaa. Kysymys ei ole niinkään jonkin tarkan toimintamallin kopioimisesta, 
vaan pikemminkin yleisen toimintatavan tai -tyylin omaksumisesta kuten mallin 
käyttämän kyselytekniikan eikä jonkin tarkan sanamuodon omaksumisesta. Har-
joittelua tuetaan palautteen ja sosiaalisen vahvistamisen avulla. Taidon itsekont-
rolloidussa vaiheessa oppija hallitsee taidon struktuurin mallin poissa ollessakin. 
Taidon soveltamista ohjaa sisäistetty malli, toisin sanoen mallisuorituksen rep-
resentationaaliset standardit. Joustavasta itsesäätelystä puhutaan silloin, kun op-
pija pystyy systemaattisesti mukauttamaan toimintaansa muuttuviin persoonalli-
siin ja kontekstuaalisiin tilanteisiin. Oppija osaa vaihdella strategiaa ja mukaut-
taa sitä erilaisiin tarkoituksiin soveltuvaksi. Hän ei ole enää riippuvainen mallis-
ta. Oppijan omat tehokkuususkomukset määräävät hänen motivaatiotaan ylläpi-
tää itsesäätelytaitoja. Itsesäätelyn hallinta merkitsee myös sitä, että oppijan ei 
tarvitse tiukasti tarkkailla oppimisprosessia vaan hän voi suunnata huomiota 
myös tuotoksiin. 

Oppiminen etenee luontevimmin silloin, kun itse opiskelu koetaan mielek-
kääksi ja relevantiksi ja kun oppimisympäristö tukee opiskelua ja rohkaisee it-
sesäätelyyn ja -kontrolliin. Zimmermanin (1994) mukaan itsesäätely on mahdol-
lista vain konteksteissa, joissa oppija voi tehdä valintoja ja harjoittaa kontrollia. 
Jos oppijoille ei anneta vapauksia strategioiden valinnan ja kontrollin suhteen, he 
eivät opi säätelemään toimintaansa eikä heissä synny intoa oma-aloitteiseen toi-
mintaan. 

Itsesäätelyn kehittyminen on sidoksissa minäkäsityksen ja minäprosessien – 
kuten itsetietoisuuden, itsetarkkailun ja itsearvioinnin – kehittymiseen. Ruohotie 
(2002e) valottaa minäprosessien roolia oppimisessa: 
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• Oppijoiden on kyettävä määrittelemään oppimistavoitteet ja määrit-

tämään, mikä merkitys niillä on heille itselleen. Heidän on tunnettava 
(ja hyväksyttävä) itsensä ja heillä tulee olla realistiset odotukset suh-
teessa omaan suorituskykyyn. Heidän tulee ymmärtää vastuunsa it-
sensä kehittämisessä ja ottaa siinä aktiivinen rooli, ja heidän tulee 
ymmärtää omat mahdollisuutensa säädellä kognitioitaan, affektejaan, 
motivaatiotaan ja käyttäytymistään. 

• Oppijoilla tulee opiskelussaan olla myös mahdollisuus oma-
aloitteiseen toimintaan, henkilökohtaisten suunnitelmien tekemiseen ja 
itselleen sopivien strategioiden valintaan. Heidän tulee kokea oppi-
mistavoitteet mielekkäiksi ja relevanteiksi. Opintojen tehokas suun-
nittelu ja strategioita koskevat valinnat ovat sidoksissa metakognitii-
viseen tietämykseen ja prosesseihin (itsetarkkailuun, itsereflektioon ja 
itsearviointiin). 

• Opiskelun aikana oppijan on suunnattava ja ylläpidettävä tarkkaavai-
suuttaan, arvioitava etenemistään suhteessa tavoitteisiin, säädeltävä ja 
kontrolloitava tunteitaan sekä vähennettävä todellisten ja haluttujen 
tavoitteiden välistä diskrepanssia. Koko opiskelun ajan kriittisiä val-
miuksia ovat itsetietoisuus, itsetarkkailu ja itsearviointi. 

 
Opiskelutaitojen kehittämiseen suunnatuissa interventio-ohjelmissa oppijoita on 
autettu muuttamaan käsityksiä itsestään oppijoina ja ymmärtämään omat mah-
dollisuutensa vaikuttaa ajatteluprosessiin ja sen sisältöön. Oppimisympäristöjen 
kehittämisen ohella on pyritty tietoisesti vaikuttamaan oppijan havaintoihin, it-
searviointiin, tulkintoihin, tunteisiin, motivaatioon ja itsesäätelyprosesseihin. 
Oppijoiden tulee oppia itse hyödyntämään oppimiskokemuksiaan ja nähdä ne 
mahdollisuutena kehittää omia ainutlaatuisia kykyjään ja taitojaan. Heidän tulee 
myös ymmärtää vastuunsa itsestään ja toisista sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. 
Heidän tulee nähdä monipuoliset mahdollisuudet kasvaa ihmisenä, jolla on älyl-
linen, fyysinen, sosiaalinen ja henkinen olemus. (Ruohotie 2002e.) 

Vermunt ja Verloop (1999) analysoivat tilanteita, jotka vaihtelevasti tukevat 
oppijan itsesäätelyä: oppimisen kontrolli voi olla jaettu tai täysin oppijan kont-
rolloitavissa; toisessa ääritilanteessa oppimistilanne voi olla täysin opettajan sää-
telemä. Lonkan (2004, 54–55) mukaan täysin opettajan säätelemät tilanteet ovat 
turhauttavia sellaisille opiskelijoille, joille on kehittynyt korkeatasoiset itsesääte-
lyn taidot. Opettajan ohjaamiseen sopeutuneet oppilaat viihtyvät opettajakeskei-
sissä tilanteissa, mutta tällöin heidän itsesäätelytaitonsa eivät pääse kehittymään. 
Täysin oppijan vastuulla oleva tilanne on kuitenkin tuhoisa sellaisille oppijoille, 
jotka eivät vielä pysty säätelemään itse oppimistaan. He turhautuvat ja kokevat 
jäävänsä heitteille. Tämän vuoksi opettajan rakentama opetuksellinen tuki on 
tärkeää, vaikka korostetaankin opiskelijan aktiivista roolia. (Hakkarainen, Lonka 
& Lipponen 2004.)  
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Opetusjärjestelyissä tulisi huomioida opiskelijoiden lähtötaso, jotta heille 
voidaan tarjota todellisia onnistumisen kokemuksia. Opettajan tulisi perehtyä 
kunkin opiskelijan tilanteeseen huolellisesti ja kiireettömästi siten, että opiskelija 
voi ilmaista myös mahdolliset yksittäistä kurssia laajemmat oppimistavoitteensa.  
Parhaimmillaan opettaja toimii opiskelijan ja/tai ryhmän yksilöllisen tai yhteisöl-
lisen tavoitteen saavuttamista tukevana yhteistyökumppanina.  

Tutkimuksessa ilmenee, että opiskelijat pystyvät tuottamaan yksityiskohtaisia 
unelmia ja tavoitekuvauksia tulevaisuudestaan. Voidaan olettaa, että tulevaisuu-
den unelmien ja tavoitteiden visiointi ja niistä keskusteleminen tuovat tavoitteet 
näkyviksi myös oppijoille itselleen. Tulevaisuutta on vaikea ennustaa, mutta tu-
levaisuutta voi luoda ja visioida refleksiivisen ajattelun avulla. Yhteiset ”tulevai-
suusseminaarit” vahvistavat yhteisyyden tunnetta, ”kaveria ei jätetä -
mentaliteettia. Esimerkiksi opintojen alkuvaiheessa asetettu kurssin päättymiseen 
ajoittuva opintomatkatavoite johonkin maailman musiikin metropoleista kehittää 
yksilöä ja ryhmää ammatillisten tavoitteiden suunnassa. Ryhmäosallistumiset 
alan kansainvälisille messuille luovat konkreettisia mielikuvia mahdollisuuksista 
tulevaisuudessa. 

Motivaatiota määrittävät myös vastuu omasta oppimisesta sekä koe- ja esiin-
tymisjännitys. Musiikin opiskelu on usein yksin puurtamista; silti pääaineen 
opettajan tukea ja apua tarvitaan. Luonnollisesti ulkoista ”näyttämishaluakin” 
esiintyy, mutta ulkoinen tavoiteorientaatio ei ole useimpien kohdalla niin keskei-
nen kuin sisäinen orientaatio.  

Mikä on sitten sinnikkyyden merkitys musiikin opiskelussa? Tutkimustulok-
set osoittavat, että sinnikkyys on keskeinen tekijä pitkäkestoisessa tavoitteellises-
sa oppimisessa. Päämäärätietoisen ponnistelun, peräänantamattomuuden, sisuk-
kuuden ja sinnikkyyden merkitys korostuu siinä vaiheessa, kun ihmisen sisäinen 
motivaatio alkaa hiipua esimerkiksi vähemmän mielekkäiden, mutta tavoitteen 
saavuttamisen kannalta keskeisten osa-alueiden oppimisessa. Polkumallin mu-
kaan määrätietoinen ponnistelu on sidoksissa ajankäytön hallinnan ja tehok-
kuususkomusten kautta opintomenestykseen. On johdonmukaista ajatella, että 
sinnikkyys vaikuttaa ajankäyttöön ja ponnistelujen hallintaan. 

Monesti ulkoinen tavoiteorientaatio esitetään implisiittisesti vähempiarvoise-
na tai vähemmän tärkeänä motivaation lähteenä määrätietoisissa ponnisteluissa. 
Kuitenkin on olemassa näyttöä siitä, että yhteiskunnallisestikin merkittäviä tu-
loksia on saavutettu ulkoisen motivaation innoittamana. Yhteiskunnan kannalta 
terve ja rehti yritteliäisyys kulttuurielämän eri alueilla on aina toivottavaa – pe-
rustuipa se sitten yksilön tai ryhmän ulkoiseen tai sisäiseen motivaatioon. Pol-
kumallin perusteella voimme päätellä, että musiikin ammattiopinnoissa sekä ul-
koinen että sisäinen tavoiteorientaatio vaikuttavat tehokkuususkomusten kautta 
opintomenestykseen. Tutkimustulos on taustateorian mukainen. Sosiokognitiivi-
nen teoria korostaa oppimis- ja motivaatiokäsityksessään sekä kognitiota että 
ympäristön vaikutuksia. Peltosen ja Ruohotien (1992, 19) mukaan sisäinen ja 
ulkoinen motivaatio ovat toisiaan täydentäviä ja esiintyvät yleensä yhtäaikaisesti, 
joskin toiset motiivit ovat usein hallitsevampia kuin toiset. On kuitenkin ilmeistä, 
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että opiskelu on sitä mielekkäämpää mitä enemmän ponnistelu perustuu asian tai 
toiminnan itsensä tuottamaan sisäiseen palkitsevuuteen, jolloin opiskelu ei ole 
pelkkää ”sinnittelyä” vaan mielekästä elämää musiikin parissa. 

6.3. Arviointi oppimisen tukena 

Koulutuksen kehittäminen tarvitsee tuekseen systemaattista oppimisen ja koulu-
tuksen arviointia sekä tutkimusta. Arvioinnin tulee kohdentua oppimisprosessiin 
siten, että oppimisen tuloksellisuutta seurataan kiinteästi ammattiin valmistumi-
seen saakka. Arvioinnin tulisi määrällisten tuotoksien arvioinnin sijasta kohden-
tua entistä enemmän itse käsitteelliseen muutosprosessin. Onnistuessaan arvioin-
ti tuottaisi toimijalle itselleen tietoa siitä, miten oppimisen laatua voidaan opti-
maalisesti parantaa. Parhaimmillaan yksilöllinen oppimisprosessin arviointi ke-
hittää opiskelijoista aktiivisia toimijoita omissa opinnoissaan ja myöhemmin 
ammatissa. Reflektioon, tavoitteenasetteluun ja omatoimisuuteen rohkaiseminen 
ovat keskeisiä koulutusprosessiin liittyviä haasteita myös musiikin ammatillises-
sa koulutuksessa. 

Järvisen ja Poikelan (2004, 17) mukaan Bolognan tutkimusjärjestelmien 
harmonisointiprosessin myötä tieteellinen, akateeminen ja ammatillinen ydin-
osaaminen ja niitä tuottavat ydinprosessit on nostettu tarkastelun keskiöön aivan 
uudella tavalla. Heidän mukaansa olisi tutkittava osaamista, joka johtaa erilaisiin 
työtehtäviin ja prosessia, jolla tarvittava pätevyys saadaan aikaan 

Ammattikasvatuksen perustutkimuksen kannalta olisi hyödyllistä ja kiinnos-
tavaa tutkia, miten tässä tutkimuksessa mukana olleiden opiskelijoiden osaami-
nen kehittyy erityisosaamiseksi ja missä määrin esille tulleet yksilölliset erot 
motivaatiossa ja metataidoissa selittävät kyseisten opiskelijoiden sijoittumista ja 
menestymistä myöhemmässä työelämässä. 

Tähän tutkimukseen ovat vastanneet jo menestymisen ”vankkureilla” olevat 
opiskelijat. Yhteiskunnallisesti olisi kuitenkin tärkeää (sekä sosiaalisesti ja talou-
dellisesti kannattavaa) tutkia, miten hyvät itsesäätelyvalmiudet opintonsa kes-
keyttäneillä on ja miten he ovat selvinneet vastoinkäymisistään, ovatko he työ-
elämässä mukana vai ovatko he syrjäytymässä. Mahdollisten keskeyttämisten 
yksilölliset ja yhteiskunnalliset syyt ja seuraukset tulisi tutkia. 

 Prosessiarviointi on oppimista palvelevaa. Keskeinen tutkimuskohde olisikin 
koulutusjärjestelmäämme ja erityisesti opetussuunnitelmiin kohdistuva tutkimus: 
Missä määrin käytössä olevat opetussuunnitelmat kohdentavat huomiota oppi-
maan oppimisen taitojen kehittämiseen? Pystyvätkö käytössä olevat opetussuun-
nitelmat auttamaan oppimisvaikeuksista kärsiviä opiskelijoita? Onko opetus-
suunnitelmalla käytännössä mahdollisuus olla myös oppimisen suunnitelma? 
Miten koulutusta voitaisiin kehittää niin, että se entistä paremmin vastaa myös 
yhteisöllisen oppimisen haasteisiin?  
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MUSIIKIN OPPIMISEN MOTIVAATIOKYSELY 
 
Osa A: Oppimiskokemukset ja motivaatio musiikin oppimisessa 
 
Seuraavassa on useita väittämiä. Vertaa väittämiä omiin ajatuksiisi siitä, miten opiskelet musiikkia 
pääaineessasi tai mitä mieltä olet musiikin opiskelusta. Vastaa rehellisesti tuntemuksesi mukaan ja 
ympyröi se vaihtoehto, joka tulee ensimmäisenä mieleesi. Jokaisessa väittämässä on viisi 
vastausmahdollisuutta, joista valitset vain yhden. Väittämiin ei ole oikeita tai vääriä vastauksia. 
Tutkimuksen luotettavuuden kannalta on tärkeää, että vastaat kaikkiin väittämiin. 
 
Mikäli olet TÄYSIN SAMAA MIELTÄ kuin väite, valitset numeron 5. 
Mikäli olet SUURIN PIIRTEIN SAMAA MIELTÄ kuin väite, valitset numeron 4. 
Mikäli ET TIEDÄ, OLETKO SAMAA MIELTÄ VAI ERI MIELTÄ, valitset numeron 3. 
Mikäli olet SUURIN PIIRTEIN ERI MIELTÄ, valitset numeron 2. 
Mikäli olet TÄYSIN ERI MIELTÄ kuin väite, valitset numeron 1.   
 
1.  Opiskelen kaikkein mieluimmin musiikin teoriaa, sävellyksiä ja teoksia, 

jotka ovat kiinnostavia, vaativia ja joista voin oppia uutta. 
1   2   3   4   5 

2.  Musiikin opinnoissani pystyn kyllä oppimaan vaikeimmatkin asiat ja 
osa-alueet, jos vain opiskelen oikealla tavalla. 

1   2   3   4   5 

3.  Musiikin tutkintojen, tenttien ja soittokokeiden aikana mietin, miten 
heikosti suoriudun suhteessa muihin opiskelijoihin. 

1   2   3   4   5 

4.  Jos en ymmärrä johonkin musiikin kurssiin liittyviä asioita, se johtuu 
siitä, että aihepiiri on minulle liian vaikea. 

1   2   3   4   5 

5.  Uskon, että opinnoistani (teoria + käytäntö) on hyötyä musiikin alan 
ammattiin valmentautumisessa ja myöhemmin ammatissa. 

1   2   3   4   5 

6.  Uskon saavani pääaineessani (soitto, laulu, säveltäminen, orkesterinjohto 
jne.) erinomaisen arvosanan. 

1   2   3   4   5 

7.  Olen vakuuttunut siitä, että ymmärrän musiikkiopintoihini liittyvät 
kaikkein vaikeimmatkin asiat. 

1   2   3   4   5 

8.  Haluan saada mahdollisimman korkeat arvosanat musiikin opinnoissani. 1   2   3   4   5 
9.  Työskennellessäni musiikin kirjallisessa tentissä tai soittokokeessa, 

minua askarruttavat samanaikaisesti ne tehtävät tai kohdat, joita en 
hallitse tai joihin en osaa vastata. 

1   2   3   4   5 

10.  On minun omaa syytäni, jos en opi jotakin yksityiskohtaa tai osa-aluetta 
opiskellessani musiikkia. 

1   2   3   4   5 

11.  Minulle on tärkeää oppia musiikkiin liittyvät teoria-asiat ja musiikin 
käsitteet. 

1   2   3   4   5 

12.  Opiskeluni päätavoite on menestyä hyvin kaikilla osa-alueilla musiikin 
opinnoissani, kuten elämässä yleensäkin. 

1   2   3   4   5 

13.  Opin varmasti ne musiikin tiedot ja taidot, joita koulutusohjelmassani 
opiskellaan. 

1   2   3   4   5 

14.  Haluan – mikäli mahdollista – saada paremmat arvosanat omassa 
pääaineessani kuin opiskelijatoverini. 

1   2   3   4   5 

15.  Hyvä menestymiseni musiikin opinnoissa johtuu lähinnä hyvästä 
opetuksesta. 

1   2   3   4   5 

16.  Pääinstrumentin kokeen aikana tai esiintymistilanteissa minua 
askarruttaa mahdollinen epäonnistuminen ja sen seuraukset. 

1   2   3   4   5 
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17.  Uskon oppivani kaikkein vaikeimmatkin asiat musiikissa. 1   2   3   4   5 
18.  Opiskelen kaikkein mieluimmin niitä musiikin osa-alueita, jotka 

haastavat ja kiehtovat minua, vaikka ne olisivat vaikeita. 
1   2   3   4   5 

19.  Olen erittäin kiinnostunut omasta koulutusohjelmastani musiikissa ja 
opintoihin liittyvästä uudesta tiedosta. 

1   2   3   4   5 

20.  Omaksun kyllä tavoitteenani olevan musiikin alan ammattitaidon, jos 
ponnistelen riittävän lujasti. 

1   2   3   4   5 

21.  Olen aivan hermostunut kaikissa musiikin tentti- ja koetilanteissa. 1   2   3   4   5 
22.  Uskon menestyväni erinomaisesti musiikkiopinnoissani ja 

pääinstrumenttini kokeissa. 
1   2   3   4   5 

23.  Uskon menestyväni hyvin musiikkiopinnoissani sekä teoriassa että 
käytännössä. 

1   2   3   4   5 

24.  Musiikinopiskelussa minulle tuottaa suurinta tyydytystä se, että voin 
perehtyä oman musiikin osa-alueeni asioihin mahdollisimman 
syvällisesti. 

1   2   3   4   5 

25.  Uskon, että musiikin ammattiopinnoistani on minulle hyötyä käytännön 
musiikkialan työssä. 

1   2   3   4   5 

26.  Jos minulla opinnoissani on mahdollisuus valita opiskelun kohteeksi 
musiikin teoksia, tehtäviä tai kirjallisuutta, valitsen sellaisia, joista voin 
oppia uutta, vaikka en siitä nimenomaisesta syystä saisikaan parasta 
mahdollista arvosanaa. 

1   2   3   4   5 

27.  Jos en hallitse musiikinlajissani tai instrumentissani jotain osa-aluetta 
teosta, tekniikkaa tai teoriaa, se johtuu siitä, että en yritä tarpeeksi 
lujasti. 

1   2   3   4   5 

28.  Pidän musiikin opiskelusta, sen aihepiireistä, sisällöstä ja osa-alueista. 1   2   3   4   5 
29.  Minulle on ensiarvoisen tärkeää ymmärtää ja hallita omaan 

musiikkialaani liittyvät ilmiöt ja asiat. 
1   2   3   4   5 

30.  Jos en opi oman musiikinalani tiettyyn kurssiin tai teokseen liittyvää 
asiaa tai yksityiskohtaa se johtuu opetuksesta / opettajasta (esim. 
opetuksen vähäisyydestä tai pinnallisuudesta) 

1   2   3   4   5 

31.  Menestymistäni haittaa se, että hermoilen musiikin tenttien ja kokeiden 
aikana. 

1   2   3   4   5 

32.  Opin varmasti musiikin pääaineessani ne tiedot ja taidot, jotka ovat 
oppimistavoitteena. 

1   2   3   4   5 

33.  Erinomainen menestykseni tietyillä musiikin osa-alueilla johtuu 
aihepiirin helppoudesta. 

1   2   3   4   5 

34.  Minulle on erityisen tärkeää menestyä musiikkiopinnoissani siksi, että 
voin näyttää kollegoille ja läheisilleni, mihin kykenen. 

1   2   3   4   5 

35.  Oman pääaineeni ja instrumenttini vaikeuden huomioon ottaen menestyn 
luultavasti hyvin tulevissa musiikin opinnoissani 

1   2   3   4   5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 = TÄYSIN ERI MIELTÄ ----------------------------------------------------TÄYSIN SAMAA MIMELTÄ = 5 
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Osa B: Opiskeluun liittyvät toimintatavat musiikin opiskelussa 
 
Seuraavat väittämät koskevat musiikin opiskelussa soveltamiasi työtapoja, kuten tapaasi seurata 
opetusta, valmistautua tentteihin ja kokeisiin, tehdä pääaineesi harjoitustehtäviä (soitto, laulu, 
sävellys, orkesterinjohto, kuoronjohto, jne.). Nytkään ei ole oikeita tai vääriä vastauksia, mutta 
sinun vastauksesi jokaiseen kysymykseen on tärkeä tutkimuksen luotettavuuden kannalta. 
 
Arvioi kunkin väittämän osalta, missä määrin se vastaa sinun toimintatapaasi pääaineesi 
opiskelussa. Merkitse vastauksesi ympäröimällä jokaisen väittämän jälkeen se vastausvaihtoehdon 
numero, joka parhaiten kuvaa sinun toimintatapaasi. 
 
Mikäli olet TÄYSIN SAMAA MIELTÄ kuin väite, valitset numeron 5. 
Mikäli olet SUURIN PIIRTEIN SAMAA MIELTÄ kuin väite, valitset numeron 4. 
Mikäli ET TIEDÄ, OLETKO SAMAA MIELTÄ VAI ERI MIELTÄ, valitset numeron 3. 
Mikäli olet SUURIN PIIRTEIN ERI MIELTÄ, valitset numeron 2. 
Mikäli olet TÄYSIN ERI MIELTÄ kuin väite, valitset numeron 1.   
 
 
36.  Kun opiskelen musiikin teoriaa, kappaletta tai teosta, pyrin 

jäsentelemään ja hahmottamaan kokonaisuuksia. 
1   2   3   4   5 

37.  Monet tärkeätkin asiat jäävät musiikin luennoilla epäselviksi, koska 
ajatukseni harhailevat muissa asioissa. 

1   2   3   4   5 

38.  Kun luen omaan musiikinalaan liittyvistä asioita tai ajankohtaisista 
ilmiöistä, kerron toisillekin, mitä olen oppinut. 

1   2   3   4   5 

39.  Opiskeluympäristön (esim. soittohuone tai lukutila) puolesta minulla on 
mahdollisuus keskittyä pääaineeni opiskeluun musiikissa. 

1   2   3   4   5 

40.  Kun opiskelen musiikin kurssikirjallisuutta, teen itselleni kysymyksiä 
suunnatakseni lukemistani keskeisiin ja olennaisiin asioihin. 

1   2   3   4   5 

41.  Olen monesti niin laiska ja tympääntynyt musiikin opiskeluun liittyvien 
tekstien lukemiseen, että jätän lukemisen kesken, vaikka en ole vielä 
päässyt tavoitteeseen. 

1   2   3   4   5 

42.  Musiikin kursseilla esitän usein kysymyksiä kuulemastani tai 
lukemastani voidakseni vakuuttua tiedon paikkansapitävyydestä. 

1   2   3   4   5 

43.  Harjoittelen musiikin teorian kurssiin liittyviä asioita kertomalla niitä 
itselleni kerta toisensa jälkeen. 

1   2   3   4   5 

44.  Vaikka minulle tuottaa vaikeuksia ymmärtää tiettyjä asioita musiikin 
opinnoissa, yritän selviytyä omin neuvoin ilman toisten apua. 

1   2   3   4   5 

45.  Jos jokin asia jää minulle epäselväksi musiikin tekstissä, nuotissa, 
kappaleessa tai teoksessa, palaan takaisin jo luettuun kohtaan ja yritän 
ymmärtää kyseisen asian. 

1   2   3   4   5 

46.  Kun luen musiikkiin liittyvää kirjallisuutta ja muistiinpanoja, pyrin 
erottamaan tärkeimmät asiat vähemmän tärkeistä. 

1   2   3   4   5 

47.  Käytän pääaineeni kurssimateriaalin (laulu, soitto, sävellys, 
orkesterinjohto, kuoronjohto, teoria, jne.) opiskeluun varaamani ajan 
tehokkaasti. 

1   2   3   4   5 

48.  Jos minulle tuottaa vaikeuksia ymmärtää lukemaani tekstiä tai nuottia, 
muutan lukutapaani. 

1   2   3   4   5 

49.  Pyrin yhteistyöhön toisten opiskelutovereiden kanssa harjoitustehtävien 
teossa tai kokeeseen valmistautumisessa. 

1   2   3   4   5 
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50.  Kun opiskelen musiikin kurssiin liittyviä asioita, luen aina uudelleen ja 
uudelleen muistiinpanoja ja kurssikirjallisuutta. 

1   2   3   4   5 

51.  Kun musiikin luennoilla tai kirjallisuudessa tulee esille jokin musiikin 
ilmiötä koskeva teoria, selitys tai johtopäätös, arvioin mielessäni, onko 
sen tueksi tarpeeksi todisteita. 

1   2   3   4   5 

52.  Työskentelen lujasti selviytyäkseni musiikin opinnoistani, vaikka en 
kaikesta lukemastani, harjoituksista tai työmuodoista pitäisikään. 

1   2   3   4   5 

53.  Opiskellessani teen kaavioita, piirroksia tai taulukoita, jotka auttavat 
minua jäsentämään oppimateriaalia. 

1   2   3   4   5 

54.  Opintojakson aikana keskustelen usein kurssikirjallisuuteen ja 
oppisisältöihin liittyvistä asioista kurssikaverien kanssa. 

1   2   3   4   5 

55.  Otan musiikin luennoilla ja harjoituksissa opetetut asiat siltä kannalta, 
että ne antavat vain pohjan luoda omia käsityksiäni asioista. 

1   2   3   4   5 

56.  Musiikin opinnoissa minulle tuottaa vaikeuksia noudattaa tiettyä 
työjärjestystä tai pitäytyä johonkin ajankäyttösuunnitelmaan. 

1   2   3   4   5 

57.  Kun opiskelen musiikin kurssiin liittyvää kirjallisuutta, yhdistelen 
erilaisista lähteistä (kuten muistiinpanoista, kurssikirjoista, 
keskusteluista jne.) saamiani tietoja. 

1   2   3   4   5 

58.  Ennen kuin syvennyn lukemaan uutta tekstiä tai nuottikirjoitusta, 
silmäilen sitä nähdäkseni, miten se on jäsennelty. 

1   2   3   4   5 

59.  Lukiessani musiikin opintoihini liittyvää kirjallisuutta teen itselleni 
kysymyksiä, varmistuakseni siitä, että olen ymmärtänyt lukemani. 

1   2   3   4   5 

60.  Pyrin mukauttamaan omaa oppimistyyliäni niin, että se vastaisi musiikin 
opettajan vaatimuksia ja opetustyyliä. 

1   2   3   4   5 

61.  Valmistautuessani musiikin teorian tai historian tenttiin havahdun usein 
ja huomaan, että en ymmärrä juuri lukemastani yhtään mitään. 

1   2   3   4   5 

62.  Pyydän opettajaa selvittämään tarkemmin ne musiikkiin liittyvät asiat, 
joita en ole ymmärtänyt riittävästi. 

1   2   3   4   5 

63.  Kun opiskelen musiikin teoriaa tai historiaa, opettelen ulkoa 
avainsanoja, jotka palauttavat mieleeni tärkeitä käsitteitä ja 
asiayhteyksiä. 

1   2   3   4   5 

64.  Tiukan paikan tullen annan periksi vaikeiden asioiden opiskelussa ja 
keskityn helpompiin asioihin musiikissa. 

1   2   3   4   5 

65.  Kirjallisuutta ja musiikin historiaa lukiessani pyrin ensin ajatuksissani 
hahmottamaan koko aihepiirin ja sen jälkeen päättämään mihin 
lukemisessani keskityn sen sijaan, että vain luen tekstiä. 

1   2   3   4   5 

66.  Pyrin löytämään yhteyksiä musiikin teorian ja käytännön työn välille, 
milloin se vain on mahdollista. 

1   2   3   4   5 

67.  Lukiessani musiikin kursseihin liittyvää kirjallisuutta kirjoitan muistiin 
tärkeimmät käsitteet. 

1   2   3   4   5 

68.  Kun aloitan musiikkikappaleen, teoksen tai teorian opiskelun, pyrin 
suhteuttamaan uuden tiedollisen sisällön aikaisemmin oppimaani. 

1   2   3   4   5 

69.  Minulla on käytössäni vakituinen paikka, joka tarvittaessa on rauhoitettu 
pelkästään musiikin opiskelulle. 

1   2   3   4   5 

70.  Pyrin kehittelemään omia ajatuksiani sen pohjalta, mitä olen musiikin 
opintojaksolla oppinut. 

1   2   3   4   5 

71.  Musiikin kirjallisuutta ja muistiinpanoja lukiessani kirjoitan ylös lyhyitä 
yhteenvetoja pääasioista. 
 

1   2   3   4   5 

1 = TÄYSIN ERI MIELTÄ ----------------------------------------------------TÄYSIN SAMAA MIMELTÄ = 5 
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72.  Jos en ymmärrä musiikin luennoilla tai oppitunneilla käsiteltyjä asioita, 
pyydän apua joltakin toiselta opiskelijalta. 

1   2   3   4   5 

73.  Pyrin ymmärtämään musiikin yksityiskohtia ja kokonaisuuksia 
vertailemalla ja yhdistelemällä oppimateriaalin ja opetuksen sisältöä. 

1   2   3   4   5 

74.  Noudatan tiettyä viikko-ohjelmaa opiskellessani musiikkikappaleita tai 
teoksia.  

1   2   3   4   5 

75.  Kun musiikkialan tekstejä lukiessani silmiini tarttuu jokin väite tai 
päätelmä, mietin sille mahdollisia vaihtoehtoja. 

1   2   3   4   5 

76.  Kun opiskelen musiikin teoriaa tai musiikin historiaa, teen itselleni 
muistilistoja keskeisistä asioista ja yritän opetella niitä ulkoa. 

1   2   3   4   5 

77.  Käyn tunnollisesti musiikin luennoilla ja oppitunneilla. 1   2   3   4   5 
78.  Omalla musiikin alueellani minulle ei tuota vaikeuksia ponnistella 

loppuun asti edes vähemmän kiinnostavien asioiden parissa. 
1   2   3   4   5 

79.  Pyrin löytämään ryhmästäni kurssikavereita, joilta voin tarvittaessa 
pyytää apua musiikin opinnoissa. 

1   2   3   4   5 

80.  Lukiessani musiikin kursseihin liittyvää kirjallisuutta pyrin selvittämään 
itselleni ne käsitteet tai asiat, jotka ovat minulle vaikeita ymmärtää. 

1   2   3   4   5 

81.  En käytä kovinkaan paljon aikaa musiikin opiskeluun, sillä minulla on 
paljon muuta tekemistä. 

1   2   3   4   5 

82.  Opiskellessani musiikkia asetan itselleni selkeitä oppimistavoitteita ja 
yritän kohdentaa harjoittelemista keskeisiin asioihin. 

1   2   3   4   5 

83.  Jos jokin asia jää minulle epäselväksi luennolla tai pääaineeni 
harjoitustunnilla, yritän selvittää kyseisen asian itselleni jälkeenpäin. 

1   2   3   4   5 

84.  Minulla on harvoin aikaa käydä läpi muistiinpanoja ja kerrata 
kirjallisuutta ennen tenttiä tai musiikin koetta. 

1   2   3   4   5 

85.  Yritän syventää oppimiani asioita esimerkiksi tekemällä kysymyksiä ja 
osallistumalla keskusteluun luennoilla ja oppitunneilla. 

1   2   3   4   5 

 
 
 
 
Osa C: Vastaa lopuksi seuraaviin työtapoihisi ja saavutuksiisi liittyviin kysymyksiin 
 
 
86. Luettele mielestäsi merkittävimmät saavutuksesi musiikin alalla (esim. kilpailut, esiintymiset, 
konsertit, opintomatkat, projektit, jne.). 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

1 = TÄYSIN ERI MIELTÄ ----------------------------------------------------TÄYSIN SAMAA MIMELTÄ = 5 
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87. Arvioi (ympyröi) menestymistäsi nyt meneillään olevassa musiikin koulutuksessa. 
 

1 = olen menestynyt erinomaisesti tässä musiikin koulutuksessa  
2 = olen menestynyt hyvin tässä musiikin koulutuksessa 
3 = olen menestynyt tyydyttävästi tässä musiikin koulutuksessa 

 
 
88. Olet edennyt musiikin alalla varsin pitkälle. Mikä merkitys SINNIKKYYDELLÄ on ollut 
musiikin oppimisessa varhaisimmista musiikkiopinnoista aina tähän päivään saakka? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
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89. Joskus musiikin opinnoissa voi tuntua, että määrätietoisesta ponnistelusta huolimatta taitojen 
ja tietojen kehittymisessä tulevat oppimiskyvyn rajat vastaan. Kerro, oletko kokenut tällaista 
omissa musiikin opinnoissasi yleisesti tai pääinstrumentissasi erityisesti? Kerro myös, miten olet 
onnistunut hallitsemaan/säätelemään ponnisteluasi ja selviytynyt eteenpäin opinnoissasi? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 
 
 
90. Kerro vielä, mitä tavoitteita tai unelmia sinulla on musiikin opiskelun tai uran suhteen 
tulevaisuudessa? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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Nimi ______________________________________________________________________ 
 

91. Sukupuoli  1. nainen  2. mies  
92. Minkä ikäinen olet? 

1 = alle 18 v. 
2 = 18–20 v. 
3 = 21–23 v. 

4 = 24–26 v. 
5 = 27–29 v. 
6 = 30 v. tai yli 

 
93. Minkä nimisessä musiikin oppilaitoksessa opiskelet?  

__________________________________________________________________________ 
 

94. Kuinka mones vuosikurssi on meneillään tässä oppilaitoksessa?  ___________________ 
 

95. Mikä on pääaineesi / pääinstrumenttisi? _______________________________________ 
96. Ympyröi, missä koulutusohjelmassa opiskelet?  
1. Muusikon koulutusohjelma (120 ov) 
2. Soitinhuolto ja musiikin teknologia (120 ov) 
3. Musiikin koulutusohjelma (AMK/180 ov) 
4. Pop- ja jazzmusiikki (AMK/180 ov) 
5. Sävellys (Sib-A) 
6. Musiikinteoria (Sib-A) 
7. Kuoronjohto (Sib-A) 
8. Orkesterinjohto (Sib-A) 
9. Esittävä säveltaide (Sib-A) 

10. Musiikkikasvatus (Sib-A) 
11. Kirkkomusiikki (Sib-A) 
12. Jazzmusiikki (Sib-A) 
13. Kansanmusiikki (Sib-A) 
14. Oopperalaulu (Sib-A) 
15. Laulumusiikki (Sib-A) 
16. Musiikkiteknologia (Sib-A) 
17. Arts Management (Sib-A) 

 
97. Ympyröi, mihin tutkintoon valmistut meneillään olevasta koulutusohjelmasta? 

01 = Kirkkomuusikon ammatillinen perustutkinto (120 ov) 
02 = Laulajan ammatillinen perustutkinto (120 ov) 
03 = Säestäjän ammatillinen perustutkinto (120 ov) 
04 = Yhtye-/orkesterimuusikon perustutkinto (120 ov) 
05 = Musiikkiteknologin ammatillinen perustutkinto (120 ov) 
06 = Pianonvirittäjän ammatillinen perustutkinto (120 ov) 
07 = Musiikkipedagogi (AMK) (180 ov) 
08 = Pop- ja jazzmusiikkipedagogi (AMK) (180 ov) 
09 = Musikpedagog (YH) (180 ov) 
10 = Muusikko (AMK) (180 ov) 
11 = Pop- ja jazzmuusikko (AMK) (180 ov) 
12 = Musiker (YH ) (180 ov) 
13 = Musiikin kandidaatti 160 ov (Sibelius-Akatemia) 
14 = Musiikin maisteri 180 ov (Sibelius-Akatemia) 

            15 = Jokin muu, mikä ____________________________ 
 
Sydämellinen kiitos vastauksista! 
Tarkista vielä, että olet vastannut kaikkiin kysymyksiin. 
Palauta kyselylomake yhdyshenkilöllesi / opettajallesi. 
Yhteydenotot Tapani Kaartinen 0400 – 771222  
 

PALAUTATHAN LOMAKKEEN VIIKON KULUESSA! 
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Liite 2 (1)  
 
Faktorianalyysi (pääkomponenttimenetelmä) mittarin alueesta A 1-35, faktorien 
nimet, nimen perässä summamuuttujan reliabiliteetin estimaatti 
 
Rotated Component Matrix 
 Faktori A1: Tehokkuususkomukset (,8669) Component 1 
a22 Uskon menestyväni erinomaisesti musiikkiopinnoissani ja pääinstrumenttini kokeissa. ,732 
a32 Opin varmasti musiikin pääaineessani ne tiedot ja taidot, jotka ovat oppimistavoitteena. ,684 
a35 Oman pääaineeni ja instrumenttini vaikeuden huomioon ottaen menestyn luultavasti 
hyvin tulevissa musiikin opinnoissani. 

,682 

a7 Olen vakuuttunut, että ymmärrän musiikkiopintoihini liittyvät kaikkein vaikeimmatkin asiat. ,658 
a13 Opin varmasti ne musiikin tiedot ja taidot, joita koulutusohjelmassani opiskellaan. ,633 
a2 Musiikin opinnoissani pystyn kyllä oppimaan vaikeimmatkin asiat ja osa-alueet, jos vain 
opiskelen oikealla tavalla. 

,606 

a17 Uskon oppivani vaikeimmatkin asiat musiikissa ,602 
a6 Uskon saavani pääaineessani (soitto, laulu, säveltäminen, orkesterinjohto, jne.) 
erinomaisen arvosanan. 

,601 

a23 Uskon menestyväni hyvin musiikkiopinnoissani sekä teoriassa että käytännössä. ,589 
a20 Omaksun kyllä tavoitteenani olevan musiikin alan ammattitaidon, jos ponnistelen 
riittävän lujasti. 

,468 

 
Faktori A2: Koe- ja esiintymisjännitys (,7799) Component 2 
a16 Pääinstrumentin kokeen aikana tai esiintymistilanteissa askarruttaa epäonnistuminen ja 
sen seuraukset. 

,741 

a31 Menestymistäni haittaa se, että hermoilen musiikin tenttien ja kokeiden aikana. ,714 
a3 Musiikin tutkintojen, tenttien ja soittokokeiden aikana mietin, miten heikosti suoriudun 
suhteessa muihin opiskelijoihin. 

,703 

a9 Työskennellessäni musiikin kirjallisessa tentissä tai soittokokeessa, minua askarruttavat 
samanaikaisesti ne tehtävät tai kohdat, joita en hallitse tai joihin en osaa vastata. 

,677 

a21 Olen aivan hermostunut kaikissa musiikin tentti- ja koetilanteissa. ,647 
 
Faktori A 3: Opiskelun hyödyllisyys ja kiinnostavuus (,7083) Component 3 
a25 Uskon, että ammattiopinnoistani on minulle hyötyä käytännön musiikkialan työssä. ,773 
a5 Uskon, että opinnoistani (teoria ja käytäntö) on hyötyä musiikin alan ammattiin 
valmentautumisessa ja myöhemmin ammatissa. 

,737 

a19 Olen erittäin kiinnostunut omasta koulutusohjelmastani musiikissa ja opintoihin liittyvästä 
uudesta tiedosta. 

,596 

a28 Pidän musiikin opiskelusta, sen aihepiireistä, sisällöistä ja osa-alueista. ,557 
 
Faktori A4: Ulkoinen tavoiteorientaatio (,6787) Component 4 
a14 Haluan - mikäli mahdollista - saada paremmat arvosanat omassa pääaineessani kuin 
opiskelijatoverini. 

,788 

a34 Minulle on erityisen tärkeää menestyä musiikkiopinnoissani siksi, että voin näyttää 
kollegoille ja läheisilleni, mihin kykenen. 

,671 

a8 Haluan saada mahdollisimman korkeat arvosanat musiikin opinnoissani. ,651 
a12 Opiskeluni päätavoite on menestyä hyvin kaikilla osa-alueilla musiikin opinnoissani, 
kuten elämässä yleensäkin. 

,532 
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Faktori A5: Sisäinen tavoiteorientaatio (,5228) Component 5 
a1 Opiskelen kaikkein mieluimmin musiikin teoriaa, sävellyksiä ja teoksia, jotka ovat 
kiinnostavia, vaativia ja joista voin oppia uutta. 

,697 

a18 Opiskelen kaikkein mieluimmin niitä musiikin osa-alueita, jotka haastavat ja kiehtovat 
minua, vaikka olisivat vaikeita. 

,625 

a26 Jos minulla opinnoissani on mahdollisuus valita opiskelun kohteeksi musiikin teoksia, 
tehtäviä tai kirjallisuutta, valitsen sellaisia, joista voin oppia uutta, vaikka en siitä 
nimenomaisesta syystä saisikaan parasta mahdollista arvosanaa. 

,617 

 
Faktori A6: Vastuu omasta oppimisesta (,6045) Component 6 
a27 Jos en hallitse musiikinlajissani tai instrumentissani jotain osa-aluetta, teosta, tekniikkaa 
tai teoriaa, se johtuu siitä, että en yritä tarpeeksi lujasti. 

,766 

a10 On minun omaa syytäni, jos en opi jotakin yksityiskohtaa tai osa-aluetta opiskellessani 
musiikkia. 

,733 

a30 Jos en opi oman musiikinalani tiettyyn kurssiin tai teokseen liittyvää asiaa tai 
yksityiskohtaa, se johtuu opetuksesta/opettajasta (esimerkiksi opetuksen vähäisyydestä tai 
pinnallisuudesta). 

-,463 

 
Faktori A7: Syvällisen perehtymisen tärkeys (,4707) Component 7 
a24 Musiikkiopinnoissani minulle tuottaa suurinta tyydytystä se, että voin perehtyä oman 
musiikin osa-alueeni asioihin mahdollisimman syvällisesti. 

,678 

a29 Minulle on ensiarvoisen tärkeää hallita omaan musiikkialaani liittyvät ilmiöt ja asiat. ,440 
 
Faktori A8: Teorian ja käsitteiden oppimisen tärkeys (,4492) Component 8 
a11 Minulle on tärkeää oppia musiikin liittyvät teoria-asiat ja musiikin käsitteet. ,613 
a15 Hyvä menestykseni musiikin opinnoissani johtuu lähinnä hyvästä opetuksesta  
 
Faktori A9: Oppijan minäkäsitys (,3700) Component 9 
a33 Erinomainen menestymiseni tietyillä musiikin osa-alueilla johtuu aihepiirin helppoudesta. ,830 
a4 Jos en ymmärrä johonkin musiikin kurssiin liittyviä asioita, se johtuu siitä, että aihepiiri on 
minulle liian vaikea. 

,421 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
Rotation converged in 15 iterations. 
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Cattellin Scree-testi motivaation osa-alueesta 
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Liite 2 (4)  
 
Faktorien (pääkomponenttien) selitysosuudet mittarin alueesta A 1-35 
 
 
Total Variance Explained 
 Initial 

Eigen 
values 

  Extraction 
Sums of 
Squared 
Loadings 

  Rotation 
Sums of 
Squared 
Loadings 

  

Component Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulativ
e % 

Total % of 
Variance 

Cumulativ
e % 

1 6,876 19,645 19,645 6,876 19,645 19,645 4,561 13,032 13,032 
2 3,189 9,110 28,756 3,189 9,110 28,756 2,834 8,096 21,128 
3 2,170 6,201 34,956 2,170 6,201 34,956 2,765 7,899 29,027 
4 1,721 4,918 39,875 1,721 4,918 39,875 2,323 6,638 35,665 
5 1,556 4,444 44,319 1,556 4,444 44,319 1,855 5,300 40,965 
6 1,390 3,972 48,291 1,390 3,972 48,291 1,682 4,806 45,772 
7 1,267 3,620 51,911 1,267 3,620 51,911 1,546 4,416 50,188 
8 1,142 3,264 55,176 1,142 3,264 55,176 1,392 3,976 54,164 
9 1,009 2,883 58,059 1,009 2,883 58,059 1,363 3,895 58,059 

10 ,941 2,689 60,748       
11 ,892 2,548 63,296       
12 ,879 2,510 65,806       
13 ,839 2,398 68,204       
14 ,796 2,276 70,480       
15 ,772 2,205 72,684       
16 ,734 2,097 74,781       
17 ,696 1,989 76,770       
18 ,684 1,954 78,723       
19 ,633 1,807 80,531       
20 ,613 1,751 82,282       
21 ,590 1,686 83,969       
22 ,571 1,631 85,599       
23 ,527 1,505 87,104       
24 ,523 1,495 88,599       
25 ,495 1,414 90,013       
26 ,484 1,383 91,396       
27 ,445 1,272 92,668       
28 ,430 1,229 93,897       
29 ,396 1,132 95,030       
30 ,376 1,076 96,105       
31 ,325 ,927 97,033       
32 ,296 ,846 97,878       
33 ,278 ,794 98,672       
34 ,265 ,757 99,429       
35 ,200 ,571 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Liite 3 (1) 
 
Faktorianalyysi (pääkomponenttimenetelmä) mittarin alueesta B 36–85, faktorien 
nimet, nimen perässä summamuuttujan reliabiliteetin estimaatti 
 
Rotated Component Matrix 
Faktori B1: Musiikillisen tietämyksen rakentaminen (,7517) Component 1 
b75 Kun musiikkialan tekstejä lukiessani silmiini tarttuu jokin väite tai päätelmä, mietin sille 
mahdollisia vaihtoehtoja. 

,729 

b51 Kun musiikin luennolla tai kirjallisuudessa tulee esille jokin musiikin ilmiötä koskeva 
teoria, selitys tai johtopäätös, arvioin mielessäni, onko sen tueksi tarpeeksi todisteita. 

,697 

b66 Pyrin löytämään yhteyksiä musiikin teorian ja käytännön työn välille, milloin se vain on 
mahdollista. 

,507 

b55 Otan musiikin luennoilla ja harjoituksissa opetetut asiat siltä kannalta, että ne antavat 
vain pohjan luoda omia käsityksiäni asioista. 

,473 

b80 Lukiessani musiikin kursseihin liittyvää kirjallisuutta pyrin selvittämään itselleni ne 
käsitteet tai asiat, jotka ovat minulle vaikeita ymmärtää. 

,464 

b70 Pyrin kehittelemään omia ajatuksiani sen pohjalta, mitä olen musiikin opintojaksolla 
oppinut. 

,433 

b73 Pyrin ymmärtämään musiikin yksityiskohtia ja kokonaisuuksia vertailemalla ja 
yhdistelemällä oppimateriaalin ja opetuksen sisältöä. 

,412 

b57 Kun opiskelen musiikin kurssiin liittyvää kirjallisuutta, yhdistelen erilaisista lähteistä 
(kuten muistiinpanoista, kurssikirjoista, keskusteluista jne.) saamiani tietoja. 

,402 

 
Faktori B2: Vertaisoppiminen (,7317) Component 2 
b79 Pyrin löytämään ryhmästäni kurssikavereita, joilta voin tarvittaessa pyytää apua musiikin 
opinnoissa. 

,733 

b72 Jos en ymmärrä musiikin luennoilla tai oppitunneilla käsiteltyjä asioita, pyydän apua 
joltakin toiselta opiskelijalta. 

,715 

b49 Pyrin yhteistyöhön toisten opiskelijatovereiden kanssa harjoitustehtävien teossa tai 
kokeeseen valmistautumisessa. 

,681 

b54 Opintojakson aikana keskustelen usein kurssikirjallisuuteen ja oppisisältöihin liittyvistä 
asioista kurssikavereiden kanssa. 

,628 

 
Faktori B3: Muistiinpanojen tekeminen (,7560) Component 3 
b71 Musiikin kirjallisuutta ja muistiinpanoja lukiessani kirjoitan ylös lyhyitä yhteenvetoja 
pääasioista. 

,792 

b67 Lukiessani musiikin kursseihin liittyvää kirjallisuutta kirjoitan muistiin tärkeimmät 
käsitteet. 

,780 

b76 Kun opiskelen musiikin teoriaa tai musiikin historiaa, teen itselleni muistilistoja 
keskeisistä asioista ja yritän opetella niitä ulkoa. 

,768 

b53 Opiskellessani teen kaavioita, piirroksia tai taulukoita, jotka auttavat minua jäsentämään 
oppimateriaalia. 

,521 

 
Faktori B4: Tunnollisuus opinnoissa (,6469) Component 4 
b37Monet tärkeätkin asiat jäävät musiikin luennoilla epäselviksi, koska ajatukseni harhailevat 
muissa asioissa. 

-,692 

b84 Minulla on harvoin aikaa käydä läpi muistiinpanoja ja kerrata kirjallisuutta ennen tenttiä 
tai musiikin koetta. 

-,608 

b61 Valmistautuessani musiikin teorian tai historian tenttiin havahdun usein ja huomaan, että 
en ymmärrä juuri lukemastani mitään. 

-,592 

b41 Olen monesti niin laiska ja tympääntynyt musiikin opiskeluun liittyvien tekstien 
lukemiseen, että jätän lukemisen kesken, vaikka en ole vielä päässyt tavoitteeseen. 

-,521 

b77 Käyn tunnollisesti musiikin luennoilla ja oppitunneilla. ,404 
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Faktori B5: Ajankäytön hallinta (,6729) Component 5 
b74 Noudatan tiettyä viikko-ohjelmaa opiskellessani musiikkikappaleita ja teoksia. ,709 
b56 Musiikin opin- 
noissa minulle tuottaa vaikeuksia noudattaa tiettyä työjärjestystä tai pitäytyä johonkin 
ajankäyttösuunnitelmaan. 

-,683 

b82 Opiskellessani musiikkia asetan itselleni selkeitä oppimistavoitteita ja yritän kohdentaa 
harjoittelemista keskeisiin asioihin. 

,632 

b47 Käytän pääaineeni kurssimateriaalin (laulu, soitto, sävellys, orkesterinjohto, kuoronjohto, 
teoria, jne.) opiskeluun varaamani ajan tehokkaasti. 

,590 

 
Faktori B6: Ymmärtämisen varmistaminen (,5112) Component 6 
b45 Jos jokin asia jää minulle epäselväksi musiikin tekstissä, nuotissa, kappaleessa tai 
teoksessa, palaan jo luettuun kohtaan ja yritän ymmärtää kyseisen asian. 

,648 

b46 Kun luen musiikkiin liittyvää kirjallisuutta tai muistiinpanoja, pyrin erottamaan tärkeimmät 
asiat vähemmän tärkeistä. 

,604 

b83 Jos jokin asia jää minulle epäselväksi luennolla tai pääaineeni harjoitustunnilla, yritän 
selvittää kyseisen asian itselleni jälkeenpäin. 

,514 

 
Faktori B7: Määrätietoinen ponnistelu (,6013) Component 7 
b52 Työskentelen lujasti selviytyäkseni musiikin opinnoistani, vaikka en kaikesta 
lukemastani, harjoituksista tai työmuodoista pitäisikään. 

,673 

b78 Omalla musiikin alueellani minulle ei tuota vaikeuksia ponnistella loppuun asti edes 
vähemmän kiinnostavien parissa. 

,612 

b81 En käytä kovinkaan paljon aikaa opiskeluun, sillä minulla on paljon muuta tekemistä. -,552 
b64 Tiukan paikan tullen annan periksi vaikeiden asioiden opiskelussa ja keskityn helpompiin 
asioihin musiikissa. 

-,406 

 
Faktori B8: Vuorovaikutuksessa oppiminen (,6897) Component 8 
b42 Musiikin kursseilla esitän usein kysymyksiä kuulemastani tai lukemastani voidakseni 
vakuuttua tiedon paikkansapitävyydestä. 

,775 

b85 Yritän syventää oppimiani asioita esimerkiksi tekemällä kysymyksiä ja osallistumalla 
keskusteluun luennoilla ja oppitunneilla. 

,772 

b62 Pyydän opettajaa selventämään tarkemmin ne musiikkiin liittyvät asiat, joita en ole 
ymmärtänyt riittävästi. 

,612 

 
Faktori B9: Itseltä kysyminen (,7689) Component 9 
b40 Kun opiskelen musiikin kurssikirjallisuutta, teen itselleni kysymyksiä suunnatakseni 
lukemistani keskeisiin ja olennaisiin asioihin. 

,802 

b59 Lukiessani musiikin opintoihini liittyvää kirjallisuutta teen itselleni kysymyksiä, 
varmistuakseni siitä, että olen ymmärtänyt lukemani. 

,777 

 
Faktori B10: Oppimisen aineelliset resurssit (,5286) Component 10 

b69 Minulla on käytössäni vakituinen paikka, joka tarvittaessa on rauhoitettu pelkästään 
musiikin opiskelulle. 

,704 

b39 Opiskeluympäristön (esim. soittohuone tai lukutila) puolesta on mahdollisuus keskittyä 
pääaineeni opiskeluun musiikissa. 

,703 
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Faktori B 11: Deduktiivinen lähestymistapa (,5716) Component 11 
b58 Ennen kuin syvennyn lukemaan uutta tekstiä tai nuottikirjoitusta, silmäilen sitä 
nähdäkseni, miten se on jäsennelty. 

,733 

b65 Kirjallisuutta ja musiikin historiaa lukiessani pyrin ensin ajatuksissani hahmottamaan 
koko aihepiirin ja sen jälkeen päättämään, mihin lukemisessani keskityn sen sijaan, että vain 
luen tekstiä. 

,582 

b36 Kun opiskelen musiikin teoriaa, kappaletta tai teosta, pyrin jäsentelemään ja 
hahmottamaan kokonaisuuksia. 

,543 

 
Faktori B12: Mukautuvuus (,4749) Component 12 
b60 Pyrin mukauttamaan omaa oppimistyyliäni niin, että se vastaisi musiikin opettajan 
vaatimuksia ja opetustyyliä. 

,619 

b43 Harjoittelen musiikin teorian kurssiin liittyviä asioita kertomalla niitä itselleni kerta 
toisensa jälkeen. 

,523 

b50 Kun opiskelen musiikin kurssiin liittyviä asioita, luen aina uudelleen  ja uudelleen 
muistiinpanoja ja kurssikirjallisuutta. 

,434 

b63 Kun opiskelen musiikin teoriaa tai historiaa, opettelen ulkoa avainsanoja, jotka 
palauttavat mieleeni tärkeitä käsitteitä ja asiayhteyksiä. 

,407 

b44 Vaikka minulle tuottaa vaikeuksia ymmärtää tiettyjä asioita musiikin opinnoissa, yritän 
selviytyä omin neuvoin ilman toisten apua. 

,402 

 
Faktori B13: Strategian muuttamisen valmius (vain yksi muuttuja yli ,04) Component 13 
b48 Jos minulle tuottaa vaikeuksia ymmärtää lukemaani tekstiä tai nuottia, muutan 
lukutapaani. 

,749 

 
Faktori B 14: Tiedon jakamisen valmius (vain yksi muuttuja yli , 04) Component 14 
b38 Kun luen omaan musiikinalaan liittyvistä asioista tai ajankohtaisista ilmiöistä, kerron 
toisillekin, mitä olen oppinut. 

,683 

b68 Kun aloitan musiikkikappaleen, teoksen tai teorian opiskelun, pyrin suhteuttamaan 
uuden tiedollisen sisällön aikaisemmin oppimaani. 

 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
Rotation converged in 19 iterations. 
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Cattellin Scree-testi oppimisstrategioiden osa-alueesta 
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Liite 3 (5) 
Faktorien (pääkomponenttien) selitysosuudet mittarin alueesta B 36–85 
Total Variance Explained 
  Initial 

Eigenva 
lues 

    Extraction 
Sums of 
Squared 
Loadings 

    Rotation 
Sums of 
Squared 
Loadings 

    

Component Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance

Cumulative 
% 

1 7,364 14,727 14,727 7,364 14,727 14,727 2,940 5,880 5,880 
2 3,086 6,172 20,900 3,086 6,172 20,900 2,754 5,507 11,388 
3 2,765 5,529 26,429 2,765 5,529 26,429 2,745 5,490 16,877 
4 2,554 5,109 31,537 2,554 5,109 31,537 2,493 4,985 21,863 
5 1,973 3,947 35,484 1,973 3,947 35,484 2,343 4,687 26,549 
6 1,771 3,542 39,026 1,771 3,542 39,026 2,339 4,678 31,227 
7 1,594 3,188 42,214 1,594 3,188 42,214 2,083 4,166 35,392 
8 1,531 3,062 45,276 1,531 3,062 45,276 2,035 4,071 39,463 
9 1,392 2,784 48,060 1,392 2,784 48,060 1,964 3,929 43,392 

10 1,340 2,681 50,741 1,340 2,681 50,741 1,851 3,702 47,095 
11 1,226 2,452 53,193 1,226 2,452 53,193 1,817 3,635 50,729 
12 1,108 2,215 55,408 1,108 2,215 55,408 1,758 3,515 54,245 
13 1,091 2,182 57,591 1,091 2,182 57,591 1,365 2,730 56,974 
14 1,032 2,065 59,655 1,032 2,065 59,655 1,340 2,681 59,655 
15 ,974 1,948 61,603       
16 ,943 1,886 63,489       
17 ,908 1,815 65,304       
18 ,856 1,711 67,016       
19 ,848 1,696 68,712       
20 ,838 1,675 70,387       
21 ,807 1,614 72,001       
22 ,752 1,503 73,504       
23 ,728 1,457 74,961       
24 ,716 1,433 76,394       
25 ,711 1,422 77,816       
26 ,676 1,352 79,168       
27 ,664 1,328 80,495       
28 ,628 1,256 81,751       
29 ,613 1,226 82,977       
30 ,588 1,177 84,154       
31 ,555 1,110 85,264       
32 ,539 1,079 86,343       
33 ,526 1,052 87,394       
34 ,490 ,981 88,375       
35 ,487 ,973 89,348       
36 ,483 ,966 90,314       
37 ,465 ,931 91,244       
38 ,444 ,888 92,132       
39 ,431 ,861 92,993       
40 ,403 ,806 93,799       
41 ,394 ,788 94,587       
42 ,387 ,775 95,362       
43 ,369 ,738 96,100       
44 ,338 ,676 96,775       
45 ,328 ,656 97,431       
46 ,306 ,612 98,043       
47 ,272 ,544 98,587       
48 ,262 ,523 99,111       
49 ,235 ,471 99,581       
50 ,209 ,419 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Reliabiliteettianalyysit motivaation osa-alueesta (väittämät 1-35)  
 
Faktori A1: Tehokkuususkomukset 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     A22               3,6029          ,9543       350,0 
  2.     A32               4,1714          ,8425       350,0 
  3.     A35               3,7771          ,8541       350,0 
  4.     A7                3,4114         1,1339       350,0 
  5.     A13               3,9800          ,9034       350,0 
  6.     A2                4,2914          ,7537       350,0 
  7.     A17               3,5714          ,9720       350,0 
  8.     A6                3,5200         1,0962       350,0 
  9.     A23               3,8800          ,8412       350,0 
 10.     A20               4,5371          ,6622       350,0 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
A22           35,1400        29,2611        ,7408           ,8404 
A32           34,5714        31,0823        ,6416           ,8498 
A35           34,9657        31,6149        ,5700           ,8552 
A7            35,3314        29,4199        ,5783           ,8563 
A13           34,7629        31,0238        ,5941           ,8532 
A2            34,4514        32,8386        ,5108           ,8597 
A17           35,1714        30,6410        ,5793           ,8545 
A6            35,2229        29,7210        ,5770           ,8558 
A23           34,8629        31,3851        ,6075           ,8524 
A20           34,2057        33,8773        ,4545           ,8635 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    350,0                    N of Items = 10 
 
Alpha =    ,8669 
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Faktori A2: Koe- ja esiintymisjännitys 
 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     A16               3,0343         1,2775       350,0 
  2.     A31               2,5429         1,1762       350,0 
  3.     A3                2,3686         1,1647       350,0 
  4.     A9                3,0971         1,1613       350,0 
  5.     A21               2,5029         1,1623       350,0 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
A16           10,5114        11,7463        ,6196           ,7159 
A31           11,0029        12,5645        ,5824           ,7297 
A3            11,1771        12,7708        ,5618           ,7366 
A9            10,4486        13,5145        ,4616           ,7687 
A21           11,0429        12,8893        ,5469           ,7415 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    350,0                    N of Items =  5 
 
Alpha =    ,7799 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 



 225

Liite 4 (3) 
 
 

Faktori A 3: Opiskelun hyödyllisyys ja kiinnostavuus 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     A25               4,6086          ,7007       350,0 
  2.     A5                4,6629          ,6473       350,0 
  3.     A19               4,1314          ,9146       350,0 
  4.     A28               4,4943          ,7051       350,0 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
A25           13,2886         2,8248        ,6241           ,5693 
A5            13,2343         3,2515        ,4778           ,6582 
A19           13,7657         2,6212        ,4485           ,6948 
A28           13,4029         3,1180        ,4702           ,6598 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    350,0                    N of Items =  4 
 
Alpha =    ,7083 
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Faktori A4: Ulkoinen tavoiteorientaatio 
 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     A14               2,9114         1,3202       350,0 
  2.     A34               2,4057         1,1830       350,0 
  3.     A8                4,0286         1,1352       350,0 
  4.     A12               3,8571         1,0140       350,0 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
A14           10,2914         6,0122        ,5196           ,5728 
A34           10,7971         6,9817        ,4380           ,6278 
A8             9,1743         6,7346        ,5255           ,5711 
A12            9,3457         7,9690        ,3706           ,6660 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    350,0                    N of Items =  4 
 
Alpha =    ,6787 
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Faktori A5: Sisäinen tavoiteorientaatio 
 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     A1                3,7200         1,0497       350,0 
  2.     A18               4,2657          ,8158       350,0 
  3.     A26               3,7914          ,9081       350,0 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
A1             8,0571         1,9337        ,3231           ,4587 
A18            7,5114         2,4053        ,3588           ,3982 
A26            7,9857         2,2319        ,3400           ,4162 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    350,0                    N of Items =  3 
 
Alpha =    ,5228 
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Faktori A6: Vastuu omasta oppimisesta 
 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     A27               3,5000         1,0510       350,0 
  2.     A10               3,3343         1,0542       350,0 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
A27            3,3343         1,1114        ,4332           . 
A10            3,5000         1,1046        ,4332           . 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    350,0                    N of Items =  2 
 
Alpha =    ,6045 
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Reliabiliteettianalyysit oppimisstrategioiden osa-alueesta (väittämät 36-85)  
 
 
Faktori B1: Musiikillisen tietämyksen rakentaminen 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     B75               3,1571         1,0274       350,0 
  2.     B51               2,9057         1,0943       350,0 
  3.     B66               4,0886          ,8434       350,0 
  4.     B55               3,6029         1,0011       350,0 
  5.     B80               3,9200          ,8254       350,0 
  6.     B70               3,8457          ,9328       350,0 
  7.     B73               3,6029          ,8954       350,0 
  8.     B57               3,8771          ,8526       350,0 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
B75           25,8429        15,0555        ,5618           ,7024 
B51           26,0943        15,4152        ,4629           ,7240 
B66           24,9114        16,6941        ,4621           ,7239 
B55           25,3971        16,7960        ,3402           ,7468 
B80           25,0800        17,3231        ,3764           ,7380 
B70           25,1543        16,0621        ,4893           ,7180 
B73           25,3971        16,2688        ,4873           ,7188 
B57           25,1229        16,9734        ,4113           ,7323 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    350,0                    N of Items =  8 
 
Alpha =    ,7517 
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Faktori B2: Vertaisoppiminen 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     B79               3,5743         1,0538       350,0 
  2.     B72               3,7457          ,9581       350,0 
  3.     B49               3,1343         1,2168       350,0 
  4.     B54               3,2829         1,0905       350,0 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
B79           10,1629         6,4175        ,5402           ,6615 
B72            9,9914         6,6274        ,5811           ,6444 
B49           10,6029         5,8619        ,5210           ,6767 
B54           10,4543         6,6154        ,4649           ,7044 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    350,0                    N of Items =  4 
 
Alpha =    ,7317 
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Faktori B3: Muistiinpanojen tekeminen 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     B71               2,8114         1,2685       350,0 
  2.     B67               3,1257         1,1927       350,0 
  3.     B76               2,6429         1,2397       350,0 
  4.     B53               2,4857         1,2929       350,0 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
B71            8,2543         8,1329        ,6454           ,6459 
B67            7,9400         8,7270        ,6047           ,6720 
B76            8,4229         8,8637        ,5433           ,7041 
B53            8,5800         9,3389        ,4303           ,7662 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    350,0                    N of Items =  4 
 
Alpha =    ,7560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 232

Liite 5 (4) 
 
 
Faktori B4: Tunnollisuus opinnoissa 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     B37KAANN          3,2971         1,1494       350,0 
  2.     B84KAANN          3,6971         1,0678       350,0 
  3.     B61KAANN          3,4257         1,1940       350,0 
  4.     B41KAANN          3,5343         1,0774       350,0 
  5.     B77               4,1000         1,0093       350,0 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
B37KAANN      14,7571         8,0182        ,4967           ,5443 
B84KAANN      14,3571         8,7747        ,4202           ,5848 
B61KAANN      14,6286         8,6238        ,3598           ,6158 
B41KAANN      14,5200         8,7260        ,4220           ,5838 
B77           13,9543         9,6426        ,3050           ,6354 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    350,0                    N of Items =  5 
 
Alpha =    ,6469 
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Faktori B5: Ajankäytön hallinta 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     B74               2,6943         1,2872       350,0 
  2.     B56KAANN          3,1000         1,3019       350,0 
  3.     B82               3,9029          ,9158       350,0 
  4.     B47               3,5314         1,0201       350,0 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
B74           10,5343         5,8312        ,4942           ,5806 
B56KAANN      10,1286         6,0551        ,4387           ,6240 
B82            9,3257         7,3435        ,4792           ,6028 
B47            9,6971         7,1229        ,4403           ,6175 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    350,0                    N of Items =  4 
 
Alpha =    ,6729 
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Faktori B6: Ymmärtämisen varmistaminen 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     B45               4,2229          ,6951       350,0 
  2.     B46               4,1914          ,8015       350,0 
  3.     B83               4,0486          ,8121       350,0 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
B45            8,2400         1,5697        ,3760           ,3413 
B46            8,2714         1,4705        ,3061           ,4459 
B83            8,4143         1,4525        ,3043           ,4503 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    350,0                    N of Items =  3 
 
Alpha =    ,5112 
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Liite 5 (7) 
 
 
Faktori B7: Määrätietoinen ponnistelu 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     B52               3,5857          ,9884       350,0 
  2.     B78               3,4914         1,0149       350,0 
  3.     B81KAANN          4,1714          ,9808       350,0 
  4.     B64KAANN          3,2286         1,1552       350,0 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
B52           10,8914         5,3521        ,3299           ,5677 
B78           10,9857         4,8966        ,4254           ,4973 
B81KAANN      10,3057         5,0209        ,4220           ,5018 
B64KAANN      11,2486         4,7088        ,3579           ,5543 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    350,0                    N of Items =  4 
 
Alpha =    ,6013 
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Liite 5 (8) 
 
 
Faktori B8: Vuorovaikutuksessa oppiminen 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     B42               2,8829         1,1607       350,0 
  2.     B85               3,3686         1,1067       350,0 
  3.     B62               3,8971          ,9610       350,0 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
B42            7,2657         2,9063        ,5602           ,5216 
B85            6,7800         3,0546        ,5664           ,5132 
B62            6,2514         4,0054        ,4008           ,7157 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    350,0                    N of Items =  3 
 
Alpha =    ,6897 
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Liite 5 (9) 
 

 
Faktori B9: Itseltä kysyminen 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     B40               2,8914         1,1328       350,0 
  2.     B59               2,9314         1,1829       350,0 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
B40            2,9314         1,3993        ,6252           . 
B59            2,8914         1,2833        ,6252           . 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    350,0                    N of Items =  2 
 
Alpha =    ,7689 
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Liite 6 (1) 
 
Varianssianalyysit motivaation osa-alueen summamuuttujista:  
 
Naisten ja miesten väliset erot motivaation osa-alueella 
 
 
 
ANOVA Table 
    Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Tehokkuususkomukset  
* Vastaajan sukupuoli 

Between 
Groups 

(Combined) 3,273 1 3,273 8,849 ,003

  Within Groups  128,716 348 ,370   
  Total  131,989 349    
Koe- ja esiintymisjännitys  
 * Vastaajan sukupuoli 

Between 
Groups 

(Combined) ,001 1 ,001 ,003 ,956

  Within Groups  158,413 348 ,455   
  Total  158,415 349    
Opiskelun hyödyllisyys ja 
kiinnostavuus  
* Vastaajan sukupuoli 

Between 
Groups 

(Combined) ,590 1 ,590 1,977 ,161

  Within Groups  103,804 348 ,298   
  Total  104,394 349    
Ulkoinen tavoiteorientaatio  
* Vastaajan sukupuoli 

Between 
Groups 

(Combined) ,531 1 ,531 ,764 ,383

  Within Groups  242,006 348 ,695   
  Total  242,537 349    
Sisäinen tavoiteorientaatio  
* Vastaajan sukupuoli 

Between 
Groups 

(Combined) 4,543 1 4,543 10,557 ,001

  Within Groups  149,748 348 ,430   
  Total  154,291 349    
Vastuu omasta oppimisesta 
* Vastaajan sukupuoli 

Between 
Groups 

(Combined) ,529 1 ,529 1,016 ,314

  Within Groups  181,301 348 ,521   
  Total  181,830 349    
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Liite 6 (2) 
 
 
Eri-ikäisten opiskelijoiden väliset erot motivaation osa-alueella 
 
 
ANOVA Table 
    Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Tehokkuususkomukset  
* Vastaajan ikä 

Between Groups (Combined) 1,480 3 ,493 1,308 ,272

  Within Groups  130,508 346 ,377   
  Total  131,989 349    
Koe- ja esiintymisjännitys  
 * Vastaajan ikä 

Between Groups (Combined) 2,959 3 ,986 2,195 ,088

  Within Groups  155,456 346 ,449   
  Total  158,415 349    
Opiskelun hyödyllisyys ja 
kiinnostavuus  
* Vastaajan ikä 

Between Groups (Combined) ,637 3 ,212 ,708 ,548

  Within Groups  103,757 346 ,300   
  Total  104,394 349    
Ulkoinen tavoiteorientaatio 
* Vastaajan ikä 

Between Groups (Combined) 4,970 3 1,657 2,413 ,067

  Within Groups  237,567 346 ,687   
  Total  242,537 349    
Sisäinen tavoiteorientaatio 
* Vastaajan ikä 

Between Groups (Combined) ,918 3 ,306 ,691 ,558

  Within Groups  153,372 346 ,443   
  Total  154,291 349    
Vastuu omasta 
oppimisesta  
* Vastaajan ikä 

Between Groups (Combined) 6,047 3 2,016 3,968 ,008

  Within Groups  175,782 346 ,508   
  Total  181,830 349    
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Liite 6 (3) 
 
 
Opiskelijaryhmien väliset erot motivaation osa-alueella 
 
 
ANOVA Table 
    Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Tehokkuususkomukset  
* Opiskelijaryhmä 

Between Groups (Combined) 3,246 2 1,623 4,375 ,013

  Within Groups  128,742 347 ,371   
  Total  131,989 349    
Koe- ja esiintymisjännitys   
* Opiskelijaryhmä 

Between Groups (Combined) ,149 2 ,075 ,164 ,849

  Within Groups  158,266 347 ,456   
  Total  158,415 349    
Opiskelun hyödyllisyys ja 
kiinnostavuus  
* Opiskelijaryhmä 

Between Groups (Combined) ,111 2 ,056 ,185 ,831

  Within Groups  104,282 347 ,301   
  Total  104,394 349    
Ulkoinen tavoiteorientaatio 
* Opiskelijaryhmä 

Between Groups (Combined) 3,302 2 1,651 2,395 ,093

  Within Groups  239,236 347 ,689   
  Total  242,537 349    
Sisäinen tavoiteorientaatio 
* Opiskelijaryhmä 

Between Groups (Combined) ,091 2 ,045 ,102 ,903

  Within Groups  154,200 347 ,444   
  Total  154,291 349    
Vastuu omasta 
oppimisesta  
* Opiskelijaryhmä 

Between Groups (Combined) ,337 2 ,168 ,322 ,725

  Within Groups  181,493 347 ,523   
  Total  181,830 349    
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Liite 6 (4) 
 

 
Erikoistumisryhmien väliset erot motivaation osa-alueella 
 
ANOVA Table 
    Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Tehokkuususkomukset  
* Erikoistumisryhmä 

Between Groups (Combined) 9,933 3 3,311 9,386 ,000

  Within Groups  122,056 346 ,353   
  Total  131,989 349    
Koe- ja esiintymisjännitys  
 * Erikoistumisryhmä 

Between Groups (Combined) ,616 3 ,205 ,450 ,717

  Within Groups  157,799 346 ,456   
  Total  158,415 349    
Opiskelun hyödyllisyys ja 
kiinnostavuus  
* Erikoistumisryhmä 

Between Groups (Combined) ,527 3 ,176 ,585 ,625

  Within Groups  103,867 346 ,300   
  Total  104,394 349    
Ulkoinen tavoiteorientaatio 
* Erikoistumisryhmä 

Between Groups (Combined) 4,893 3 1,631 2,375 ,070

  Within Groups  237,644 346 ,687   
  Total  242,537 349    
Sisäinen tavoiteorientaatio 
* Erikoistumisryhmä 

Between Groups (Combined) 5,429 3 1,810 4,207 ,006

  Within Groups  148,861 346 ,430   
  Total  154,291 349    
Vastuu omasta 
oppimisesta  
* Erikoistumisryhmä 

Between Groups (Combined) 4,462 3 1,487 2,902 ,035

  Within Groups  177,368 346 ,513   
  Total  181,830 349    
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Liite 6 (5) 
 

Opintomenestykseltään eroavien ryhmien väliset erot motivaation osa-alueella 
 
 
 
ANOVA Table 
    Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Tehokkuususkomukset  
* Opintomenestys 

Between Groups (Combined) 27,993 2 13,996 46,702 ,000

  Within Groups  103,996 347 ,300   
  Total  131,989 349    
Koe- ja esiintymisjännitys  
* Opintomenestys 

Between Groups (Combined) 5,585 2 2,793 6,341 ,002

  Within Groups  152,829 347 ,440   
  Total  158,415 349    
Opiskelun hyödyllisyys ja 
kiinnostavuus  
* Opintomenestys 

Between Groups (Combined) 3,681 2 1,840 6,341 ,002

  Within Groups  100,713 347 ,290   
  Total  104,394 349    
Ulkoinen 
tavoiteorientaatio  
* Opintomenestys 

Between Groups (Combined) 5,666 2 2,833 4,150 ,017

  Within Groups  236,872 347 ,683   
  Total  242,537 349    
Sisäinen 
tavoiteorientaatio 
* Opintomenestys 

Between Groups (Combined) 3,807 2 1,904 4,389 ,013

  Within Groups  150,484 347 ,434   
  Total  154,291 349    
Vastuu omasta 
oppimisesta  
* Opintomenestys 

Between Groups (Combined) 1,517 2 ,758 1,459 ,234

  Within Groups  180,313 347 ,520   
  Total  181,830 349    
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Liite 7 (1) 
 
Varianssianalyysit oppimisstrategioiden osa-alueen summamuuttujista 
 
Naisten ja miesten väliset erot oppimisstrategioiden osa-alueella 
 
 
ANOVA Table 
    Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Musiikillisen tietämyksen 
rakentaminen  
* Vastaajan sukupuoli 

Between Groups (Combined) 1,842 1 1,842 5,803 ,017

  Within Groups  110,440 348 ,317   
  Total  112,281 349    
Vertaisoppiminen  
* Vastaajan sukupuoli 

Between Groups (Combined) 3,605 1 3,605 5,612 ,018

  Within Groups  223,509 348 ,642   
  Total  227,114 349    
Muistiinpanojen 
tekeminen  
* Vastaajan sukupuoli 

Between Groups (Combined) 31,260 1 31,260 38,428 ,000

  Within Groups  283,083 348 ,813   
  Total  314,343 349    
Tunnollisuus  
* Vastaajan sukupuoli 

Between Groups (Combined) 1,126 1 1,126 2,247 ,135

  Within Groups  174,393 348 ,501   
  Total  175,519 349    
Ajankäytön hallinta  
* Vastaajan sukupuoli 

Between Groups (Combined) ,038 1 ,038 ,057 ,811

  Within Groups  230,319 348 ,662   
  Total  230,357 349    
Ymmärtämisen 
varmistaminen  
* Vastaajan sukupuoli 

Between Groups (Combined) ,644 1 ,644 2,147 ,144

  Within Groups  104,358 348 ,300   
  Total  105,002 349    
Määrätietoinen ponnistelu 
* Vastaajan sukupuoli 

Between Groups (Combined) ,401 1 ,401 ,819 ,366

  Within Groups  170,556 348 ,490   
  Total  170,957 349    
Vuorovaikutuksessa 
oppiminen  
* Vastaajan sukupuoli 

Between Groups (Combined) 7,676 1 7,676 10,982 ,001

  Within Groups  243,243 348 ,699   
  Total  250,919 349    
Itseltä kysyminen  
* Vastaajan sukupuoli 

Between Groups (Combined) ,239 1 ,239 ,218 ,640

  Within Groups  380,016 348 1,092   
  Total  380,254 349    
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Liite 7 (2) 
 
 
Eri-ikäisten opiskelijoiden väliset erot oppimisstrategioiden osa-alueella 
 
ANOVA Table 
    Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Musiikillisen tietämyksen 
rakentaminen  
* Vastaajan ikä 

Between Groups (Combined) 1,119 3 ,373 1,161 ,325

  Within Groups  111,163 346 ,321   
  Total  112,281 349    
Vertaisoppiminen  
* Vastaajan ikä 

Between Groups (Combined) 3,485 3 1,162 1,797 ,147

  Within Groups  223,629 346 ,646   
  Total  227,114 349    
Muistiinpanojen tekeminen 
* Vastaajan ikä 

Between Groups (Combined) ,188 3 ,063 ,069 ,976

  Within Groups  314,155 346 ,908   
  Total  314,343 349    
Tunnollisuus  
* Vastaajan ikä 

Between Groups (Combined) 6,155 3 2,052 4,192 ,006

  Within Groups  169,363 346 ,489   
  Total  175,519 349    
Ajankäytön hallinta  
* Vastaajan ikä 

Between Groups (Combined) 1,224 3 ,408 ,616 ,605

  Within Groups  229,133 346 ,662   
  Total  230,357 349    
Ymmärtämisen 
varmistaminen  
* Vastaajan ikä 

Between Groups (Combined) ,955 3 ,318 1,058 ,367

  Within Groups  104,047 346 ,301   
  Total  105,002 349    
Määrätietoinen ponnistelu  
* Vastaajan ikä 

Between Groups (Combined) 1,435 3 ,478 ,976 ,404

  Within Groups  169,523 346 ,490   
  Total  170,957 349    
Vuorovaikutuksessa 
oppiminen  
* Vastaajan ikä 

Between Groups (Combined) 4,629 3 1,543 2,168 ,092

  Within Groups  246,290 346 ,712   
  Total  250,919 349    
Itseltä kysyminen  
* Vastaajan ikä 

Between Groups (Combined) 1,653 3 ,551 ,503 ,680

  Within Groups  378,602 346 1,094   
  Total  380,254 349    
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Liite 7 (3) 
 
 
Opiskelijaryhmien väliset erot oppimisstrategioiden osa-alueella 
 
 
ANOVA Table 
    Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Musiikillisen tietämyksen 
rakentaminen  
* Opiskelijaryhmä 

Between Groups (Combined) ,104 2 ,052 ,161 ,852

  Within Groups  112,177 347 ,323   
  Total  112,281 349    
Vertaisoppiminen  
* Opiskelijaryhmä 

Between Groups (Combined) ,641 2 ,321 ,491 ,612

  Within Groups  226,472 347 ,653   
  Total  227,114 349    
Muistiinpanojen tekeminen 
* Opiskelijaryhmä 

Between Groups (Combined) 5,118 2 2,559 2,872 ,058

  Within Groups  309,225 347 ,891   
  Total  314,343 349    
Tunnollisuus  
* Opiskelijaryhmä 

Between Groups (Combined) ,332 2 ,166 ,328 ,720

  Within Groups  175,187 347 ,505   
  Total  175,519 349    
Ajankäytön hallinta  
* Opiskelijaryhmä 

Between Groups (Combined) ,093 2 ,047 ,070 ,932

  Within Groups  230,264 347 ,664   
  Total  230,357 349    
Ymmärtämisen 
varmistaminen  
* Opiskelijaryhmä 

Between Groups (Combined) ,964 2 ,482 1,608 ,202

  Within Groups  104,038 347 ,300   
  Total  105,002 349    
Määrätietoinen ponnistelu  
* Opiskelijaryhmä 

Between Groups (Combined) 1,361 2 ,680 1,392 ,250

  Within Groups  169,597 347 ,489   
  Total  170,957 349    
Vuorovaikutuksessa 
oppiminen  
* Opiskelijaryhmä 

Between Groups (Combined) 8,347 2 4,173 5,970 ,003

  Within Groups  242,573 347 ,699   
  Total  250,919 349    
Itseltä kysyminen  
* Opiskelijaryhmä 

Between Groups (Combined) 5,892 2 2,946 2,731 ,067

  Within Groups  374,362 347 1,079   
  Total  380,254 349    
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Liite 7 (4) 
 
Erikoistumisryhmien väliset erot oppimisstrategioiden osa-alueella 
 
 
ANOVA Table 
    Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Musiikillisen tietämyksen 
rakentaminen  
* Erikoistumisryhmä 

Between Groups (Combined) 2,637 3 ,879 2,774 ,041

  Within Groups  109,644 346 ,317   
  Total  112,281 349    
Vertaisoppiminen  
* Erikoistumisryhmä 

Between Groups (Combined) 3,425 3 1,142 1,766 ,153

  Within Groups  223,688 346 ,646   
  Total  227,114 349    
Muistiinpanojen tekeminen 
* Erikoistumisryhmä 

Between Groups (Combined) 7,089 3 2,363 2,661 ,048

  Within Groups  307,254 346 ,888   
  Total  314,343 349    
Tunnollisuus  
* Erikoistumisryhmä 

Between Groups (Combined) 2,375 3 ,792 1,582 ,193

  Within Groups  173,143 346 ,500   
  Total  175,519 349    
Ajankäytön hallinta  
* Erikoistumisryhmä 

Between Groups (Combined) 3,021 3 1,007 1,533 ,206

  Within Groups  227,336 346 ,657   
  Total  230,357 349    
Ymmärtämisen 
varmistaminen  
* Erikoistumisryhmä 

Between Groups (Combined) 2,496 3 ,832 2,808 ,040

  Within Groups  102,506 346 ,296   
  Total  105,002 349    
Määrätietoinen ponnistelu  
* Erikoistumisryhmä 

Between Groups (Combined) 1,912 3 ,637 1,305 ,273

  Within Groups  169,045 346 ,489   
  Total  170,957 349    
Vuorovaikutuksessa 
oppiminen  
* Erikoistumisryhmä 

Between Groups (Combined) 5,789 3 1,930 2,724 ,044

  Within Groups  245,130 346 ,708   
  Total  250,919 349    
Itseltä kysyminen  
* Erikoistumisryhmä 

Between Groups (Combined) 3,883 3 1,294 1,190 ,313

  Within Groups  376,371 346 1,088   
  Total  380,254 349    
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Liite 7 (5) 
 
 
Opintomenestykseltään eroavien ryhmien väliset erot oppimisstrategioiden osa-
alueella 
 
ANOVA Table 
    Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Musiikillisen tietämyksen 
rakentaminen  
* Opintomenestys 

Between Groups (Combined) 4,225 2 2,112 6,783 ,001

  Within Groups  108,057 347 ,311   
  Total  112,281 349    
Vertaisoppiminen * 
Opintomenestys 

Between Groups (Combined) 1,332 2 ,666 1,024 ,360

  Within Groups  225,781 347 ,651   
  Total  227,114 349    
Muistiinpanojen 
tekeminen  
* Opintomenestys 

Between Groups (Combined) 4,681 2 2,341 2,623 ,074

  Within Groups  309,662 347 ,892   
  Total  314,343 349    
Tunnollisuus 
* Opintomenestys 

Between Groups (Combined) 5,501 2 2,750 5,613 ,004

  Within Groups  170,018 347 ,490   
  Total  175,519 349    
Ajankäytön hallinta 
 * Opintomenestys 

Between Groups (Combined) 19,992 2 9,996 16,488 ,000

  Within Groups  210,365 347 ,606   
  Total  230,357 349    
Ymmärtämisen 
varmistaminen  
* Opintomenestys 

Between Groups (Combined) 4,312 2 2,156 7,431 ,001

  Within Groups  100,690 347 ,290   
  Total  105,002 349    
Määrätietoinen ponnistelu 
* Opintomenestys 

Between Groups (Combined) 15,973 2 7,987 17,881 ,000

  Within Groups  154,984 347 ,447   
  Total  170,957 349    
Vuorovaikutuksessa 
oppiminen 
 * Opintomenestys 

Between Groups (Combined) 4,463 2 2,232 3,142 ,044

  Within Groups  246,456 347 ,710   
  Total  250,919 349    
Itseltä kysyminen 
 * Opintomenestys 

Between Groups (Combined) 3,942 2 1,971 1,817 ,164

  Within Groups  376,313 347 1,084   
  Total  380,254 349    
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Liite 8 (1) 
 
Bayesian riippuvuussuhdemallinnus motivaation osa-alueesta (väittämät 1-35) ja 
riippuvuuksien voimakkuudet 
 

 
 
 

These 8 variables are independent of all other variables in this model:  

A1, A4, A15, A18, A24, A26, A30, A33  

For clarity, they are not presented in the picture. (They would be solitary nodes with no arcs attached.)  
 

The arcs below are so "strong" that removing any single one of them would cause the 
probability of the the model go down to less than one billionth of the probability of original 
model.  

A22 A6 
A32 A13
A21 A31
A22 A35
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A22 A23
A32 A22
A25 A5 
A16 A3 
A17 A7 
A2 A17

A20 A32
A20 A2 
A10 A27 

Arcs below are pretty strong, so that removing any of them would result in a model with 
probability less than one millionth of that of the original model:  

A25 A19 

Removing any of the following arcs from the chosen model would decrease the probability 
of the model to less than one thousandth of the probability of the original model(exact ratio 
listed):  

A21 A16 1 : 75850
A8 A14 1 : 1370  

Removing any of the arcs below decreases the the probability of the model (exact ratio 
listed):  

A23 A28 1 : 989
A28 A25 1 : 752
A14 A34 1 : 358
A28 A29 1 : 202
A23 A11 1 : 3.78
A8 A12 1 : 1.89
A3 A9 1 : 1.77 
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Arcs below are pretty strong, so that removing any of them would result in a model with probability 
less than one millionth of that of the original model:  

A25 A19 

Removing any of the following arcs from the chosen model would decrease the probability of the 
model to less than one thousandth of the probability of the original model(exact ratio listed):  

A21 A16 1 : 75850

A8 A14 1 : 1370  

Removing any of the arcs below decreases the probability of the model (exact ratio listed):  

A23 A28 1 : 989

A28 A25 1 : 752

A14 A34 1 : 358

A28 A29 1 : 202

A23 A11 1 : 3.78

A8 A12 1 : 1.89

A3 A9 1 : 1.77  

The arcs below are so "strong" that removing any single one of them would cause the probability of 
the the model go down to less than one billionth of the probability of original model.  

A22 A6 
A32 A13
A21 A31
A22 A35
A22 A23
A32 A22
A25 A5 
A16 A3 
A17 A7 

A2 A17
A20 A32
A20 A2 
A10 A27 
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Liite 9  
 
Riippuvuussuhdemallin perusteella muodostetun summamuuttujan alkuperäismuuttujien 
reliabiliteettianalyysi motivaation osa-alueella:  
 
Sisäinen motivaatio 
 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      SCALE       64,6229    66,4132     8,1494         16 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
A20           60,0857        60,8293        ,4982           ,8630 
A2            60,3314        60,3196        ,4719           ,8636 
A17           61,0514        57,2065        ,5619           ,8593 
A7            61,2114        56,2073        ,5246           ,8620 
A32           60,4514        57,6122        ,6326           ,8564 
A13           60,6429        57,3076        ,6060           ,8573 
A22           61,0200        55,6472        ,6923           ,8527 
A6            61,1029        56,7286        ,5137           ,8624 
A23           60,7429        57,4523        ,6472           ,8558 
A35           60,8457        58,7097        ,5328           ,8608 
A11           60,7800        59,7939        ,3652           ,8693 
A28           60,1286        60,6740        ,4773           ,8635 
A29           60,4829        59,8378        ,4451           ,8646 
A25           60,0143        61,1259        ,4377           ,8649 
A5            59,9600        62,6460        ,3268           ,8687 
A19           60,4914        59,9584        ,3966           ,8671 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    350,0                    N of Items = 16 
 
Alpha =    ,8696 
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Bayesian riippuvuusmallinnus oppimisstrategioiden osa-alueelta (väittämät 36–85) 
ja riippuvuuksien voimakkuudet  

  
 
These 19 variables are independent of all other variables in this model:  

B37, B39, B41, B43, B44, B48, B50, B52, B55, B58, B60, B61, B63, B64, B65, B69, B77, B78, B84  

For clarity, they are not presented in the picture. (They would be solitary nodes with no arcs attached.)  

Liite 10 (1) 
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The arcs below are so "strong" that removing any single one of them would cause the probability of the model 
go down to less than one billionth of the probability of original model.  

B71 B67
B59 B40
B76 B71
B42 B85
B75 B51
B72 B79 

Arcs below are pretty strong, so that removing any of them would result in a model with probability less than 
one millionth of that of the original model:  

B70 B66 

Removing any of the following arcs from the chosen model would decrease the probability of the model to less 
than one thousandth of the probability of the original model(exact ratio listed):  

B72 B49 1 : 986226
B66 B68 1 : 55379 
B45 B80 1 : 20306 
B73 B70 1 : 9138 
B82 B62 1 : 2539 
B36 B73 1 : 1569 
B82 B74 1 : 1143  

Removing any of the arcs below decreases the the probability of the model (exact ratio listed):  

B74 B56KAANN 1 : 188
B46 B45 1 : 147
B45 B81KAANN 1 : 142
B45 B83 1 : 62 
B71 B53 1 : 60 
B54 B38 1 : 20 
B82 B47 1 : 11 
B36 B57 1 : 7.82
B62 B42 1 : 5.76
B68 B46 1 : 4.85

B81KAANN B82 1 : 3.94 
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Riippuvuussuhdemallin mukaan muodostetun summamuuttujan alkuperäismuuttujien 
reliabiliteettianalyysi oppimisstrategioiden osa-alueella:  
 
Oppimisprosessin kokonaisvaltainen hallinta 
 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
B36           63,4686        57,6480        ,4498           ,7696 
B57           63,6971        58,2748        ,3874           ,7733 
B73           63,9714        56,8817        ,4710           ,7676 
B70           63,7286        57,1611        ,4263           ,7703 
B66           63,4857        57,6087        ,4471           ,7696 
B68           63,4514        58,8386        ,3760           ,7743 
B46           63,3829        59,1080        ,3485           ,7758 
B45           63,3514        59,2716        ,4008           ,7738 
B80           63,6543        59,3443        ,3160           ,7777 
B83           63,5257        58,6168        ,3834           ,7737 
B81KAANN      63,4029        56,9117        ,4170           ,7707 
B82           63,6714        57,0751        ,4431           ,7693 
B47           64,0429        57,2560        ,3723           ,7739 
B62           63,6771        56,2708        ,4751           ,7667 
B74           64,8800        56,4727        ,3057           ,7815 
B42           64,6914        59,6524        ,1698           ,7910 
B85           64,2057        57,8888        ,2928           ,7805 
B56KAANN      64,4743        57,0237        ,2709           ,7849 
 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    350,0                    N of Items = 18 
 
Alpha =    ,7845 
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Liite 12 
 
Varianssianalyysit Bayesian-riippuvuusmallinnuksen perusteella muodostetun motivaation 
osa-alueen summamuuttujasta 
 
Sisäinen motivaatio 
 
 
 
ANOVA Table 
    Sum of Squares df Mean Square F Sig.
SummaBayes1sisäinen 
motivaatio  
* Vastaajan sukupuoli 

Between Groups (Combined) 1,033 1 1,033 4,016 ,046

  Within Groups  89,507 348 ,257   
  Total  90,540 349    
    Sum of Squares df Mean Square F Sig.
SummaBayes1sisäinen 
motivaatio  
* Erikoistumisryhmä 

Between Groups (Combined) 5,309 3 1,770 7,185 ,000

  Within Groups  85,231 346 ,246   
  Total  90,540 349    
    Sum of Squares df Mean Square F Sig.
SummaBayes1sisäinen 
motivaatio 
 * Opintomenestys 

Between Groups (Combined) 17,098 2 8,549 40,393 ,000

  Within Groups  73,442 347 ,212   
  Total  90,540 349    
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Varianssianalyysit Bayesian-riippuvuusmallinnuksen perusteella muodostetun 
oppimisstrategioiden osa-alueen summamuuttujasta 
 
Oppimisprosessin kokonaisvaltainen hallinta 
 
ANOVA Table 
    Sum of Squares df Mean Square F Sig.
SummaBayes5oppimispro-
sessin hallinta  
* Vastaajan sukupuoli 

Between Groups (Combined) ,035 1 ,035 ,179 ,673

  Within Groups  68,951 348 ,198   
  Total  68,986 349    
 
 
ANOVA Table 
    Sum of Squares df Mean Square F Sig.
SummaBayes5oppimispro-
sessin hallinta  
* Vastaajan ikä 

Between Groups (Combined) 1,444 3 ,481 2,466 ,062

  Within Groups  67,542 346 ,195   
  Total  68,986 349    
 
 
ANOVA Table 
    Sum of Squares df Mean Square F Sig.
SummaBayes5oppimispro-
sessin hallinta  
* Opiskelijaryhmä 

Between Groups (Combined) ,158 2 ,079 ,398 ,672

  Within Groups  68,828 347 ,198   
  Total  68,986 349    
 
ANOVA Table 
    Sum of Squares df Mean Square F Sig.
SummaBayes5oppimispro-
sessin hallinta  
* Erikoistumisryhmä 

Between Groups (Combined) ,197 3 ,066 ,330 ,804

  Within Groups  68,790 346 ,199   
  Total  68,986 349    
 
 
ANOVA Table 
    Sum of Squares df Mean Square F Sig.
SummaBayes5oppimis-
prosessin hallinta  
* Opintomenestys 

Between Groups (Combined) 8,120 2 4,060 23,145 ,000

  Within Groups  60,867 347 ,175   
  Total  68,986 349    
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Bayesian riippuvuussuhdemallinnus motivaation ja oppimisstrategioiden osa-
alueesta (alkuperäismuuttujat 1- 85) ja riippuvuuksien voimakkuudet 
 
 

 
 
 
These 27 variables are independent of all other variables in this model:  

A1, A4, A15, A18, A24, A26, A30, A33, B37, B39, B41, B43, B44, B48, B50, B52, B55, B58, B60, B61, B63, B64, 
B65, B69, B77, B78, B84  

For clarity, they are not presented in the picture. (They would be solitary nodes with no arcs attached.)  
 

The arcs below are so "strong" that removing any single one of them would cause the probability of the model 
go down to less than one billionth of the probability of original model.  

A22 A6 
B71 B67
B59 B40
A32 A13
A21 A31
A22 A35
B76 B71
A22 A23
B42 B85
A32 A22
B75 B51
A25 A5 
A16 A3 
A17 A7 
B72 B79
A2 A17

A20 A32
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A20 A2 
A10 A27 

Arcs below are pretty strong, so that removing any of them would result in a model with probability less than 
one millionth of that of the original model:  

A25 A19
B70 B66 

Removing any of the following arcs from the chosen model would decrease the probability of the model to less 
than one thousandth of the probability of the original model(exact ratio listed):  

B72 B49 1 : 977984
A20 B36 1 : 108769
A21 A16 1 : 76764 
B66 B68 1 : 55044 
B45 B80 1 : 20195 
B73 B70 1 : 9061 
A20 B45 1 : 7867 
B82 B62 1 : 2521 
B36 B73 1 : 1557 
A8 A14 1 : 1386 

B82 B74 1 : 1136  

Removing any of the arcs below decreases the probability of the model (exact ratio listed):  

A23 A28 1 : 997
A28 A25 1 : 759
A14 A34 1 : 363
A28 A29 1 : 204
B74 B56 1 : 186
B45 B46 1 : 146
B45 B81 1 : 142
B45 B83 1 : 61 
B71 B53 1 : 60 
B38 B54 1 : 20 
B82 B47 1 : 11 
B36 B57 1 : 7.77
B62 B42 1 : 5.71
B81 B82 1 : 3.91
A23 A11 1 : 3.82
A8 A12 1 : 1.91
A3 A9 1 : 1.79 
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Bayesian riippuvuussuhdemallinnus opintomenestyksen yhteydestä motivaatioon 
ja oppimisstrategioihin (muuttujat 1-85) 
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These 27 variables are independent of all other variables in this model:  

A1, A4, A15, A18, A24, A26, A33, B39, B43, B48, B50, B52, B55, B58, B60, B63, B65, B69, B77, B78, 
B37KAANN, B84KAANN, B61KAANN, B41KAANN, B64KAANN, A30KAANN, B44KAANN  

For clarity, they are not presented in the picture. (They would be solitary nodes with no arcs attached.)  
 

The arcs below are so "strong" that removing any single one of them would cause the probability of the model 
go down to less than one billionth of the probability of original model.  

A22 A6 
B71 B67
B59 B40
A32 A13
A21 A31
A22 A35
B76 B71
A22 A23
B42 B85
A22 A32
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B75 B51
A25 A5 
A3 A16

A17 A7 
C87OPMEN A22

B72 B79
A2 A17

A32 A20
A20 A2 
A27 A10 

Arcs below are pretty strong, so that removing any of them would result in a model with probability less than 
one millionth of that of the original model:  

A25 A19
B70 B66 

Removing any of the following arcs from the chosen model would decrease the probability of the model to less 
than one thousandth of the probability of the original model(exact ratio listed):  

B72 B49 1 : 925823
A20 B36 1 : 105562
A16 A21 1 : 72677 
B66 B68 1 : 52904 
B45 B80 1 : 19485 
B73 B70 1 : 8573 
A20 B45 1 : 7677 
B82 B62 1 : 2404 
B36 B73 1 : 1484 
A8 A14 1 : 1313 

B82 B74 1 : 1085  

Removing any of the arcs below decreases the the probability of the model (exact ratio 
listed):  

A23 A28 1 : 963
A28 A25 1 : 731
A14 A34 1 : 342
A28 A29 1 : 196
B74 B56KAANN 1 : 175
B45 B46 1 : 140
B45 B81KAANN 1 : 136
B45 B83 1 : 59 
B71 B53 1 : 56 

C87OPMEN B82 1 : 31 
B38 B54 1 : 19 
B82 B47 1 : 10 
B36 B57 1 : 7.5 
B62 B42 1 : 5.41
A23 A11 1 : 3.64

A8 A12 1 : 1.8 
A3 A9 1 : 1.7  
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Ammattikorkeakoulujen musiikkialan tutkinnot (180 opintoviikkoa) 
koulutusohjelmittain ja oppilaitoksittain esitettynä 
 

Musiikin koulutusohjelma / 
Pop- ja jazzmusiikin koulutusohjelma 
Musiikkipedagogi (AMK)/ 
Musikpedagog (YH) 

 
Oppilaitos 

Soiton ja laulun opettaja Helsingin AMK, Lahden AMK, Oulun 
seudun AMK, Pirkanmaan AMK ja Turun 
AMK 

Vanhan musiikin opettaja Helsingin AMK ja Lahden AMK 
Instrumenttiopettaja Jyväskylän AMK 
Musiikkioppilaitoksen opettaja Jyväskylän AMK, Keski-Pohjanmaan AMK 

ja Pohjois-Savon AMK 
Lärare vid mus. Läroinrättning (klass m.) Svenska yrkeshögskolan 
Taidemusiikin opettaja Pohjois-Karjalan AMK 
Musiikin teorian ja säveltapailun opettaja Oulun seudun AMK, Pirkanmaan AMK 
Musiikin tietotaidon opettaja Turun AMK 
Musiikkiteknologian opettaja Pirkanmaan AMK 
Musiikkileikkikoulun opettaja Helsingin AMK, Jyväskylän AMK, Lahden 

AMK ja Pohjois-Savon AMK 
Musiklekskollärare Svenska yrkehögsskolan 
Kansanmusiikkipedagogi Keski-Pohjanmaan AMK 
Kansanmusiikin opettaja Pohjois-Karjalan AMK 
Musiikin ohjaaja Jyväskylän AMK, Keski-Pohjanmaan AMK, 

Oulun seudun AMK, Pirkanmaan AMK, 
Pohjois-Savon AMK ja Turun AMK 

Musikledare Svenska yrkehögskolan 
Musiikinohjaaja (pop/jazz) Pohjois-Savon AMK 
Pop/jazzmusiikin opettaja Pohjois-Karjalan AMK 
Lärare vid mus. Läroinrättning (rytmmusik) Svenska yrkehögskolan 
Soiton- /laulunopettaja (pop/jazz) Helsingin AMK 
Teorianopettaja (pop/jazz) Helsingin AMK 
Muusikko (AMK)/ 
Musiker (YH) 

 

Orkesteri-/kamarimuusikko Helsingin AMK 
Kamari-/orkesterimuusikko Jyväskylän AMK 
Kamarimuusikko Pirkanmaan AMK 
Orkesterimuusikko Pirkanmaan AMK 
Muusikko (taidemusiikki) Oulun seudun AMK, Pohjois-Karjalan AMK 

ja Turun AMK 
Musiker (klassisk musik) Svenska yrkehögskolan 
Esiintyvä taiteilija Jyväskylän AMK 
Esittävä musiikki Lahden AMK 
Yhtyelaulaja Jyväskylän AMK 
Solisti Pirkanmaan AMK 
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Säestäjä / korrepetiittori Helsingin AMK 
Säestäjä Jyväskylän AMK 
Säveltäjä Pirkanmaan AMK 
Kuoronjohtaja Jyväskylän AMK 
Media- ja yrittäjämuusikko Jyväskylän AMK 
Muusikko (kansanmusiikki) Pohjois-Karjalan AMK 
Kirkkomusiikki Oulun seudun AMK, Pirkanmaan AMK 
Kyrkomusik Svenska yrkehögskolan 
Musiikkiteatteri Lahden AMK 
Teatterimusiikki ja musiikkidraama Pirkanmaan AMK 
Pop/jazzmuusikko Pohjois-Karjalan AMK 
Musiker (rytmmusik) Svenska yrkehögskolan 
Instrumentalisti/laulaja (pop/jazz) Helsingin AMK 
Musiikkiteknologi (pop/jazz) Helsingin AMK 
Musiikkituottaja (pop/jazz) Helsingin AMK 
Säveltäjä/sovittaja (pop/jazz) Helsingin AMK 
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