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Tämä opinnäytetyö käsittelee varhaisnuoruutta, lasten ja nuorten klassisen soittoharrastuksen 
lopettamiseen johtavia asioita sekä soittamisen motivaatiota. Työn tarkoituksena on tuoda esille 
lopettamiseen johtavia tekijöitä ja selvittää, mitkä tekijät motivoivat nuoria pysymään 
musiikkiharrastuksen parissa. 
 
Työn lähdeaineistona on käytetty useita väitöskirjoja, opinnäytetöitä, muita kirjoja sekä nettilähteitä. 
Monet lähteistä ovat tutkimuksia nuorten musiikin harrastamisesta tai soittomotivaatiosta. 
Soittoharrastuksen lopettamiseen johtavia tekijöitä on paljon, mutta kaikkiin asioihin soitonopettaja 
tai vanhemmat eivät voi vaikuttaa. Sellainen on esimerkiksi oman innon ja kiinnostuksen 
hiipuminen. Keskeisimpiä asioita, joihin on mahdollista vaikuttaa, ovat opettaja–oppilas-suhde, 
soitettu ohjelmisto, soittimen valinta, perheen tuki sekä oppilaitoksen ilmapiiri. Olennainen tekijä on 
myös musiikin opetussuunnitelma, joka onkin uusittu vuonna 2017. Opettajan vaihtuminen usein 
on merkittävä lopettamiseen johtava seikka. 
 
Soittamiseen motivoivia tekijöitä ovat muun muassa hyvä opettaja–oppilas-suhde, oikeanlainen 
musiikkiohjelmisto, soittamisesta saatu ilo ja osaamisen tunne sekä flow-kokemukset. Myös hyvät 
kokemukset tutkinnoista ja esiintymisistä sekä ystävien ja perheen tuki motivoivat soittamaan. 
Esimerkiksi perheessä vallitsevat arvot ja asenteet vaikuttavat lapsen innostumiseen ja 
harrastamiseen. Soittoa harrastavat ystävät tai vähintään tutut lapset tarjoavat lapselle esikuvia ja 
terveen itsetunnon mittapuita. 
 
Tästä opinnäytetyöstä soitonopettajat saavat tietoa, millä keinoilla voivat vaikuttaa oppilaan 
motivaatioon. Jatkossa voisi vielä tehdä haastatteluja ja kyselyitä soittoharrastuksen lopettaneille, 
jotta saisi lopettamiseen johtavista tekijöistä uudempaa tietoa. Olisi myös mielenkiintoista tietää, 
mikä on nykyään yleisin lopettamisikä ja miten nykyajan ala- ja yläastelaiset suhtautuvat klassiseen 
soittoharrastukseen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asiasanat: soittaminen, motivaatio, murrosikä, musiikkipedagogiikka, soitonopetus  



  

4 

ABSTRACT 

Oulu University of Applied Sciences 
Degree Programme in Music, Option of Music Pedagogue 
 

 
Author: Tiina Hyväri 
Title of thesis: Reasons Why Children and Young People Give up Playing a Classical Instrument  
Supervisor: Jouko Tötterström 
Term and year when the thesis was submitted: Spring 2018  
Number of pages: 56 
 

 
This thesis deals with things that lead young people to give up playing a classical instrument and 
the motivation for playing. The aim of this thesis was to bring out the things leading to stop playing 
and to figure out which things motivate young people to keep playing.  
 
The source material of this study consisted of many theses, doctoral theses, books and internet 
sources. Many of the sources are studies about the youth’s music hobbies or the motivation for 
playing. There are a lot of things leading to stop playing but the teacher or the parents can not 
influence all the causes, for example, the student’s own enthusiasm and interest. Essential subjects 
to which people can affect are the relationship between the teacher and the student, the repertoire, 
the choice of the instrument, the support of the family and the atmosphere of the music school. An 
important thing is also the syllabus of music, which, in fact, is renewed in Finland in autumn 2017. 
Furthermore, if the teacher changes often, it can lead to stop playing. 
 
Things motivating to play are amongst other things a good relationship between the teacher and 
the student, a suitable repertoire, the joy of playing, the feeling of ability and the “flow” experiences. 
In addition, good experiences at the examinations and performances and the support of the family 
and friends motivate to play. For instance, the values and attitudes of the family affect the 
enthusiasm and the hobbies of the child. Friends or at least familiar children playing an instrument 
give a child a good example. 
 
This thesis offers instrumental teachers knowledge how they may affect a student’s motivation. In 
the future, more interviews and surveys for people who have finished playing should be done in 
order to get newer information of the things leading to stop playing. Moreover, it would be interesting 
to know more what is the most common age to give up playing, and what kind of an attitude children 
and youth have towards classical music as a hobby nowadays. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: playing, motivation, puberty, music pedagogy, musical instrument teaching 



  

5 

SISÄLLYS 

1 JOHDANTO ........................................................................................................................... 7 

2 NUORUUS JA MUSIIKKI ....................................................................................................... 9 

2.1 Varhaisnuoruus ja murrosikä ...................................................................................... 9 

2.2 Nuoret ja musiikkiharrastus ...................................................................................... 10 

2.3 Tyttöjen ja poikien erot musiikissa ............................................................................ 13 

2.4 Erilainen suhtautuminen poikien ja tyttöjen soittoharrastukseen .............................. 14 

3 LOPETTAMISEEN JOHTAVIA TEKIJÖITÄ ......................................................................... 17 

3.1 Onko lopettamiselle jokin tietty ikä? ......................................................................... 17 

3.2 Oman innon ja kiinnostuksen hiipuminen ................................................................. 18 

3.3 Opettajan merkitys ................................................................................................... 19 

3.4 Opettajan vaihtuminen ............................................................................................. 21 

3.5 Soitetun ohjelmiston merkitys ................................................................................... 22 

3.6 Ajanpuute ja muut harrastukset ................................................................................ 23 

3.7 Soittimen valinta ....................................................................................................... 24 

3.8 Ympäristö, sosiaalinen paine ja ystävien tuki ........................................................... 25 

3.9 Vanhempien ja kodin merkitys .................................................................................. 26 

3.10 Esiintymiset ja kurssitutkinnot ................................................................................... 27 

3.11 Oppilaan, vanhempien ja opettajan ristiriitaiset tavoitteet ja keskustelun puute ....... 28 

3.12 Siirtymävaiheet ......................................................................................................... 29 

3.13 Teoriatunnit .............................................................................................................. 31 

3.14 Oppilaitoksen ilmapiiri .............................................................................................. 31 

3.15 Opetussuunnitelma ja piilo-opetussuunnitelma ........................................................ 32 

3.16 Muita syitä lopettamiseen ......................................................................................... 35 

4 SOITTAMISEN MOTIVAATIO ............................................................................................. 37 

4.1 Elämänkaari ja musiikkiharrastus ............................................................................. 37 

4.2 Musiikki ja motivaatio ............................................................................................... 38 

4.3 Soittamisen motiiviluokitus ....................................................................................... 40 

4.4 Soittamaan motivoivia asioita ................................................................................... 43 

4.4.1 Oikeanlainen musiikkiohjelmisto ................................................................ 43 

4.4.2 Soittamisen ilo ............................................................................................ 44 

4.4.3 Hyvä opettaja–oppilas-suhde ..................................................................... 46 



  

6 

4.4.4 Muita tekijöitä ............................................................................................. 47 

5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA .................................................................................. 50 

LÄHTEET ..................................................................................................................................... 54 

  



  

7 

1 JOHDANTO 

Miettiessäni opinnäytetyön aihetta eräs ystäväni heitti ilmaan suurin piirtein tällaisen idean: 

”Teeppä siitä, miksi niin monet alottaa soittamisen ala-asteella ja lopettaa yläasteella.” Pohdin tuota 

ajatusta mielessäni jonkin aikaa ja päädyin siihen, että tässä on hyvä aihe. Monien ystävien ja 

tuttujen kerrottua omista kokemuksistaan sain vahvistusta sille, että yläasteella lopettaminen on 

erittäin yleistä. Kaiken lisäksi monet harmittelevat sitä, että ovat lopettaneet niin varhaisessa vai-

heessa. Monien suusta olen kuullut lauseen: ”Olisivatpa vanhemmat pakottaneet jatkamaan soit-

tamista.” Pakottaminen ei kuitenkaan ole aina hyväksi. Vanhempien merkityksestä kerron tässä 

opinnäytetyössä jonkin verran. Aloin sitten selvittää aihetta ja huomasin, että suoranaisesti siitä ei 

ole juuri tehty opinnäytetöitä, tutkimuksia tai kirjoja. Löysin kuitenkin useita teoksia, joissa oli tutkittu 

nuorten musiikin harrastamista ja joissa oli haastateltu myös soittoharrastuksen lopettaneita. 

 

Opinnäytetyöni tarkoitus oli selvittää, mitä kaikkia syitä on soittoharrastuksen lopettamiselle lap-

sena tai nuorena ja mikä on yleisin lopettamisikä. Etukäteen oli helppo arvata, että lopettamisen 

taustalla voi olla ainakin se, että opettajan ja oppilaan kemiat eivät kohtaa. Aavistin myös ohjelmis-

ton ja ystäväpiirin tuen merkityksen. Minulle ei tullut myöskään yllätyksenä se, että joillakin into 

soittamiseen lopahtaa ilman erityisempiä syitä, sillä esimerkiksi pikkuveljelleni oli näin käynyt. Pa-

kollisten teoriatuntien vaikutus oli myös arvattavissa, koska monet ihmiset ovat valittaneet niistä, 

minä mukaan lukien. Löysin kuitenkin monia syitä, joita en olisi arvannut. Mielenkiintoista oli esi-

merkiksi se, että soittoharrastukseen saattavat nuorella kohdistua ensimmäiset murrosiän kapi-

noinnit. Aihe oli sikäli ajankohtainen, että soittoharrastusten hyötyjä on nykyaikana alettu unohtaa. 

Esimerkiksi musiikkituntien tärkeyttäkään ei ymmärretä, vaan kaikkia taideaineiden tunteja on kou-

lussa vähennetty.  

 

Lopettamissyiden lisäksi halusin tutkia motivaatiota ja sitä, mitkä asiat motivoivat soittamaan. Tätä 

kautta voisin selvittää, onko jotain keinoja, joilla oppilaat saisi jatkamaan soittamista pidempään. Ei 

tietenkään väkisin, vaan niin, että oppilaan innostus soittamiseen jatkuisi ja hän saisi soittamisesta 

iloa ja hyötyä elämään. Lukemistani kirjoista löytyi paljon mielenkiintoista tietoa näistä aiheista. 

Tärkeimpinä lähteinä olivat Annu Tuovilan väitöskirja ”Mä soitan ihan omasta ilosta!” (2003) sekä 

Erja Kososen väitöskirja ”Mitä mieltä on pianonsoitossa?” (2001). Lähteinä oli myös lukuisia muita 

väitöskirjoja, kirjoja ja opinnäytetöitä. Opinnäytetyön tekemisestä oli minulle paljon hyötyä piano-

opettajan uralleni ja uskon, että tästä on hyötyä muillekin musiikkipedagogeille ja -opiskelijoille. 



  

8 

Aihe liittyy hyvin tulevaan työhöni, koska varmasti tulen joutumaan tilanteisiin, jossa oppilaani alkaa 

pohtimaan soittotuntien lopettamista tai yhtäkkiä ilmoittaa lopettavansa. Opinnäytetyössäni käsit-

telen lähinnä musiikkioppilaitoksissa soittamisen lopettamista ja ei välttämättä soittamisen lopetta-

mista kokonaan, vaan tunneilla käymisen lopettamista. 
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2 NUORUUS JA MUSIIKKI 

Dunderfeltin (1996, 93) mukaan nuoruus on aikaa, jolloin täytyy tavallaan oppia uudelleen elämään 

ja suuntaamaan elämäänsä suhteessa koko maailmaan ja muihin ihmisiin oman yksilöllisyytensä 

avulla. Nuoruuden, eli ikävuodet 11–25, voi jakaa vaiheisiin varhaisnuoruus, keskinuoruus ja myö-

häisnuoruus (Nurmi 1995, 257). Omaksi vaiheekseen voi nimetä lisäksi esinuoruuden, ikävuodet 

11–13 (Pulkkinen 1984, 17). 

2.1 Varhaisnuoruus ja murrosikä 

Hägglund ym. (1978) sijoittavat nuoruusiän varhaisvaiheen eli murrosiän ikävuosiin 13–16 ja 

heidän mukaansa siihen kuuluu normaaliin itsenäistymiskehitykseen liittyvää protestointia 

auktoriteetteja vastaan (Hägglund, Pylkkänen & Taipale 1978, 40). Murrosikä on pitkään 

hahmotettu vaikeana elämänvaiheena (Aapola 1999, 344). Tuon käsityksen takana ovat varhaiset 

nuoruutta käsittelevät teoriat, esimerkiksi Eriksonin (1959) psykososiaalisen kehityksen teoria, 

jonka mukaan nuoruudessa käydään läpi identiteettikriisi (Kosonen 2001, 25). Myöhempien 

tutkimusten mukaan useimmilla nuorilla tapahtuu ennemminkin jatkuvaa kehitystä eikä erillistä 

kriisiä (Nurmi 1995, 257–258). Noin 16 ikävuodesta eteenpäin eli nuoruuden keskivaiheeseen 

kuuluu minäkokemusten selkiintymistä. Nuoruusiän selkeytyneen loppuvaiheen kautta mennään 

kohti aikuisuutta. (Hägglund ym. 1978, 40–41.) 

 

Nuorten henkilökohtaiset kehityserot ovat hyvin erilaisia etenkin eri sukupuolilla, joten nuoruusiän 

kehitysvaiheiden selittäminen biologisen iän mukaan ei ole ehdotonta. Sukupuolten välinen ero 

fyysisessä kehittymisessä on isoin juuri murrosiässä, 13–15-vuotiailla. (Kosonen 2001, 25.) 

Aapolan (1999, 344) mukaan sukupuolierojen kehittymistä murrosiässä korostetaan puhuttaessa 

tyttöjen ”naisellistumisesta” ja poikien ”miehistymisestä”. Kehossa tapahtuu murrosiässä 

voimakkaita fyysisiä muutoksia, mikä näkyy monissa asioissa. Fyysinen kasvu mahdollistaa 

esimerkiksi pianonsoitossa monipuolisemman soittimen hallinnan käden ja fyysisen voiman 

kasvamisen myötä. (Kosonen 2001, 25–26.) 

 

Nuoruusiän sosiaalinen kehitys tarkoittaa myös roolien, elämäntavan ja omien arvojen uusimista ja 

oman itsensä asettumista ympäröivään maailmaan (vrt. Nurmi 1995, 257). Soittaminen, etenkin 
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pianonsoitto harrastuksena, sopii vanhastaan mainiosti tyttöjen naisellistumiseen ja naisen rooliin, 

toisin kuin poikien miehistymiseen. Pojille esimerkiksi kitaransoitto on ollut ”sopivaa”. Kulttuuriseen 

paikantumiseen liittyy esimerkiksi musiikillisten arvojen muotoutuminen yksilöllisesti, mutta myös 

kulttuurisidonnaisena yksilön ympäristöön ja sen perinteisiin ja käytänteisiin. Paikantuminen 

tarkoittaa kasvuympäristön elämäntavan ja arvojen hahmottamista osaksi omaa maailmankuvaa, 

jota muodostetaan toisaalta erilleen perheen maailmoista, toisaalta vahvasti sitoutuen niihin. 

(Kosonen 2001, 26.) 

 

Nuoruusvuodet ja sosiaalistumisprosessi itsenäistymiskehityksessä ovat tärkeä vaihe ajatellen 

koko elämänkaarta. Tietty murrosvaihe nuoren elämässä on merkityksellinen, vaikka murrosikään 

ei sisältyisikään erityistä kriisivaihetta. Nuoruuden kehitystehtävien saavuttaminen auttaa 

elämänkulun myönteisessä kehityksessä jatkossakin (Nurmi & Salmela-Aro 2000, 89). 

Kehitystehtävät kuuluvat identiteetin muodostamiseen, missä kaikenlaisilla harrastuksilla voi olla 

erittäin tärkeä merkitys. Nuoret kokeilevat ja innostuvat ja vähemmän kiinnostavat harrastukset 

jäävät sivuun, monilla valinta osuu musiikkiharrastusten kohdalle. Suhteen musiikkiin ja 

soittamiseen on tärkeää olla nuoren oma kehitystehtävä. (Kosonen 2001, 26.) 

 

Eräs olennainen kehitystehtävä nuoruudessa on tunne- ja viettielämän jännitteiden työstämään 

oppiminen sekä kulttuurisen lukutaidon kehittäminen (vrt. Näre 1996, 322). Musiikista on paljon 

apua niihin. Kulttuurinen lukutaito on tarpeen etenkin omien arvojen ja yksilöllisyyden kehittymistä 

ajatellen valtavan musiikkitarjonnan keskellä. (Kosonen 2001, 26.)  

2.2  Nuoret ja musiikkiharrastus 

Nuoret harrastavat ja innostuvat musiikista laajasti. Monet nuoret kuuntelevat lempimusiikkiaan 

tuntikausia päivittäin, ja jotkut kiinnostuvat soiton opiskelusta tavoitteenaan perustaa bändi, joita 

syntyykin tiheästi. Joskus kuvitelma nopeasta pääsystä kuuluisuuteen särkyy, kun yhteissoitto 

onkin vaikeampaa kuin luultiin, ja yhtyeen jäsenten arvojärjestyksestäkin tulee erimielisyyksiä. Jos 

taitoja jaksetaan kärsivällisesti kehittää ja pätevän opettajan johdolla harjoitellaan yhteissoittoa, 

lopputulos voi ilahduttaa sekä soittajia että kuulijoita. Yhteismusisointi saa sidottua ihmisiä toisiinsa 

luultavasti paremmin kuin mikään muu. (Sinkkonen 2010, 262.) 
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Vaikka musiikkiharrastus olisikin aloitettu lapsena, nuoruudessa soittaminen muuttuu laadullisesti. 

Moni lopettaa soittotunneilla käymisen tullessaan murrosikään ja aikuisena harmittelee 

lopettamistaan. Joillekin käy ihan päinvastoin: soittamisesta tulee jopa elämän tarkoitus. Opettaja 

huomaa ennen niin tylsään ja mekaaniseen soittoon tulevan uusia tunteita, vivahteita, lämpöä ja 

kiihkoa. Harjoitteluun käytetään enemmän aikaa, musiikista tulee musisoijan omaa ja soittoon 

ilmaantuu omaperäisiä painotuksia. Opettajan pitää olla äärimmäisen hellävarainen. Oppilaan 

kaikki ideat eivät välttämättä ole oikeaoppisia tai tyylinmukaisia, mutta ne ovat hänelle 

henkilökohtaisia. Niihin täytyy suhtautua kunnioittavasti ja hienovaraisesti. (Sinkkonen 2010, 262.)  

 

Lähes kaikilla on mahdollisuus kuunnella musiikkia ja käsitellä tunteitaan sitä kautta. Musiikin 

esittäminen sillä lailla, että saa ilmaistua tavoittelemaansa itselleen ja muille, vaatii länsimaisen 

perinteen mukaan sinnikästä harrastuneisuutta ja soittotaidon kehittämistä. Tavoitteellinen 

harrastaminen edellyttää monia vuosia eikä se ehkä sovi nykyajan yksilöllisyyttä koskevaan 

ideologiaan. Uuden aloittaminen on helppoa, mutta lopettaminen on vähintään yhtä helppoa, jos 

tavoitteita ei saavutetakaan niin helposti kuin oli kuviteltu. Harrastusmahdollisuuksien paljous 

aiheuttaa aktiivisille harrastajille vapaa-ajan pirstaleisuutta ja ajankäyttöpulmia eri harrastusten 

kesken. Toisaalta nykyajan hektinen elämäntapa heijastuu väistämättä lasten ja nuorten 

ajankäyttöön, mikä on harmillista. (Kosonen 2010, 302.) 

 

Nykyajan ilmiö on, että lapsia aktivoidaan harrastamaan ja valitsemaan kiinnostuksen kohteita yhä 

nuorempina. Soitonopiskelussa muun muassa Suzuki-metodin esimerkit alle kouluikäistenkin 

innokkuudesta ja vauhdikkaasta edistymisestä saattavat vääristää vanhempien visioita oman 

lapsensa tulevaisuuden harrastuksista. Vapaaehtoisuus ja omien kiinnostuksien toteuttaminen ovat 

silti välttämätön lähtökohta toimivalle musiikkisuhteelle. Vanhemmat eivät voi lapsensa puolesta 

motivoitua soittamaan tai laulamaan, vaikka kaihoaisivat oman nuoruutensa menetettyjä 

mahdollisuuksia. (Kosonen 2010, 303.) 

 

Lapsen ja nuoren normaali kehitys sisältää vaistomaista uteliaisuutta uusien asioiden, kuten 

soittamisen ja eri soittimien, kokeiluun. Pikkuhiljaa nuorelle valikoituu mieluisat, sopivan haastavat 

ja etenkin motivoivat harrastukset. Onneksi monilla kouluikäisillä tuo motivoiva harrastus liittyy 

jotenkin musiikkiin. Toisaalta sekin on muistettava, että soittamisen ja varsinkin soitonopiskelun 

päättyminen lyhyen kokeilun jälkeen ei aina tarkoita negatiivista asennoitumista musiikkiin tai sen 

harrastamiseen. Voi olla, että soittaminen sinänsä jää satunnaiseksi, mutta tarkoitukselliseksi 

ajanviettotavaksi; sitä ei vaan enää opiskella määrätietoisesti. (Sama.)  
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Lapsi arvioi itseään sekä ulkoisen olemuksensa että persoonallisuuspiirteidensä perusteella. 

Murrosiässä näkökulma siirtyy niin, että nuori arvioi itseään sosiaalisen käyttäytymisensä ja 

sosiaalisten suhteidensa mukaan. Toisaalta nuori tavallaan hahmottaa maailmaa taas pienen 

lapsen tavoin, kokonaisvaltaisesti. Nuori toimii vahvasti olojensa ja tuntemustensa perusteella, ja 

myös motivaatio ja kiinnostuksen kohteet liittyvät tiiviisti näihin. (Roukala 2014, 7; Kronqvist & 

Pulkkinen 2007, 169; Aaltonen, Ojanen, Vihunen & Vilén 1999, 64.) 

 

Nuoruudessa, ja etenkin murrosiässä, nuori saattaa voimakkaasti kyseenalaistaa tietoa ja omaa 

oppimistaan. Hän rakentaa aktiivisesti omaa identiteettiään ja harjoittelee itsenäistä ajattelua, mikä 

näkyy kritisointina. Nuori arvioi itseään myös kehityshaasteissaan onnistumisen perusteella ja 

positiivinen palaute ystäviltä, vanhemmilta ja opettajilta on nuorelle tärkeää. Jos taas nuori ei 

onnistu saavuttamaan itselleen tärkeitä tavoitteita, hänen on tärkeää saada peilata tunteitaan ja 

ajatuksiaan ikätovereidensa ja aikuisten kanssa. Nuori saattaa mahdollisesti vaatia itseltään liikaa 

tai liian vähän ja näissä tapauksissa hän voi kokea merkityksettömyyttä ja turhautuneisuutta. Kun 

nuori kohtaa rajansa, hän joutuu miettimään ihanneminän ja todellisen minän välistä suhdetta ja 

ristiriitoja, usein keskustelemalla vanhempiensa ja ikätovereidensa kanssa. (Kronqvist & Pulkkinen 

2007, 176; Aaltonen ym. 1999, 64–65.) 

 

Sosiaalisiin suhteisiin tulee selviä muutoksia nuoruudessa. Vanhempiin suhteet alkavat etääntyä, 

ja ystävyyssuhteet muuttuvat tärkeämmiksi. Nuoret monesti kokevat, että aikuiset eivät ymmärrä 

heitä, ja samalla korostuu ystävien tärkeys kokemusten jakajina. Aikuiset voivat tuntua nuorista 

vanhanaikaisilta, mutta silti nuori tarvitsee vanhempiensa tukea, neuvoja ja ohjausta. (Kronqvist & 

Pulkkinen 2007, 181–182; Aaltonen ym. 1999, 102–103.) 

 

Nuoruusvuosien aikana ihmiselle kehittyy tunneäly, eli kyky, jolla hän tiedostaa ja hallitsee 

tunteitaan, ymmärtää paremmin toisten tunteita ja osaa motivoitua. Soittoharrastuksen kannalta 

tunneäly on tärkeä, koska siihen liittyy myös kyky ottaa vastaan negatiivista palautetta ja käsittää 

se rakentavana ja mahdollisuutena parantaa osaamistaan. (Aaltonen ym. 1999, 68.) Jos nuori 

hallitsee nämä taidot, on hänellä jo paljon aineksia soittoharrastuksesta nauttimiseen (Roukala 

2014, 8). 
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2.3 Tyttöjen ja poikien erot musiikissa 

Musiikkiharrastukset ovat yhä yksi pidetyimmistä harrastuksista, mutta ne ovat myös erittäin 

sukupuolisidonnaisia. Vanhemmat ovat perinteisesti suunnanneet erityisesti tyttöjä soitto- ja 

kuoroharrastuksiin, kun taas poikien harrastamista on ohjattu urheiluun. Pikkutyttöjä kuskataan 

musiikkileikkikouluun, soittotunneille ja/tai lapsikuoroon, jotta löydettäisiin otollinen ja motivoiva 

musiikkiharrastus mahdollisimman varhain. Tyttöbändit mainitaan edelleen erikseen tyttöbändeinä, 

sillä kuvitelma bändisoitosta liittyy poikiin rumpaleina ja sähköisten soittimien soittajina. (Kosonen 

2010, 302.) 

 

Tyttöistymisen voi nähdä kuorojen kokoonpanoista sekä yksityisten musiikkikoulujen ja 

musiikkiopistojen oppilaiden sukupuolijakaumista. Pojat ovat kuitenkin aktiivisia 

musiikinkuuntelijoita ja myös opettelevat soittamaan, mutta omaehtoisemmin kuin tytöt – enemmän 

kuulonvaraisesti ja useammin ilman virallista opettajaa ja opetusta. Poikien aktiivisuudesta musiikin 

harrastamisessa eräs konkreettinen esimerkki on se, että sukupuolijakauma on jo paljon 

tasaisempi ammattimuusikoissa. (Kosonen 2010, 302.) 

 

Musiikkiharrastusten tyttöistyminen liittyy etenkin taidemusiikkiharrastuksiin. Esimerkiksi lapsi- ja 

nuorisokuoroissa on ylivoimaisesti enemmän tyttöjä kuin poikia. Peruskoulun musiikkiluokilla 

tytöillä ja pojilla on samanlainen mahdollisuus kehittää musiikillisia valmiuksiaan. Kuitenkin 

enemmistö musiikkiluokkalaisista on tyttöjä eikä sitä voi selittää ainoastaan tyttöjen paremmalla 

menestyksellä valintakokeissa, koska musiikkiluokille hakeutuukin paljon enemmän tyttöjä. 

Taustalla on harmillisen vakiintuneita käytänteitä, joiden pohjalta lasten harrastuksia ohjataan 

kulttuurisesti ”sopivaan” suuntaan jo varhaisessa iässä. Tuo suunta voi valitettavasti olla 

vanhempien toteutumattomien toiveiden mukainen tai perustua jopa vanhempien omiin 

traumaattisiin kokemuksiin. (Kosonen 2010, 302–303.) 

   

Seppäsen laatimassa tilastokeskuksen vapaa-aikatutkimuksessa (1993) suurin ero sukupuolten 

välillä soittamisessa on juuri 10–14-vuotiailla. Myöhemmin ero tasoittuu jonkin verran, koska yli 14-

vuotiaissa tytöt lopettavat soittamisen useammin. (Seppänen 1993, 9–19.) Musiikkiteknologia 

monipuolisine mahdollisuuksineen on lisännyt poikien kiinnostusta musiikkiin (Comber ym. 1993, 

126, viitattu 30.10.2017). Harrison ja O´Neill (2000) ovat tutkimuksessaan havainneet 

tilannekohtaisten tekijöiden yllättävän ison vaikutuksen 7–9-vuotiaiden tyttöjen ja poikien 

stereotyyppisiin näkemyksiin eri soitinten feminiinisyydestä tai maskuliinisuudesta (Harrison & 



  

14 

O’Neill 2000, 92–96, viitattu 28.10.2017). Lapset ovat hyvin perinteisiä sukupuolirooli-

identiteettinsä suhteen, koska tytöt liittävät itseensä feminiinisiä ja pojat maskuliinisia 

ominaisuuksia (Kauppinen & Romunen 1997, 263, viitattu 28.10.2017). Pojat eivät yhtä lailla herätä 

kummastusta tyttöjen suosimissa musiikkiharrastuksissa, kuten pianon- tai huilunsoitossa, kuin 

tytöt herättävät esimerkiksi rumpaleina tai sähkökitaristeina. Nuoruusiässä jotkut seuraavat 

luontevasti perinteitä roolikäsityksineen, toiset haluavat tietoisesti tai tiedostamattaan irtautua 

niistä. (Kosonen 2001, 28.) 

 

Tuovila (2003) kertoo, että Metsämuurosen (1989) mukaan Suomessa tyttöjen on todettu poikia 

enemmän suosivan soittamista, laulamista, musiikkia kouluaineena ja konserteissa käymistä, mikä 

ei ole erikoista siihen nähden, että niin sanottujen korkeakulttuuritapahtumamme yleisöissä on 

enimmäkseen naisia (Tuovila 2003, 58). Myös perinteiset soittimet ja länsimaisen taidemusiikin 

kuuntelu ja soittaminen ovat enemmänkin tyttöjen ja äitien kuin poikien ja isien harrastus. Tyttöjen 

on todettu aloittavan soittoharrastuksensa poikia aiemmin, tosin tytöt monesti lopettavatkin 10–12-

vuotiaana, jolloin pojat ovat vasta päässeet vauhtiin soitto-opinnoissaan. (Kosonen 2001, 109, 

125). Hyvösen (1995) tutkimuksen mukaan musiikin kuuntelutavoilla on myös yhteys 

musiikkikoulutukseen ja sukupuoleen: tytöt, soittoa harrastavat ja musiikkiluokkalaiset viihtyivät 

koululaiskonsertissa paremmin ja kirjoittivat kielellisesti rikkaampia kuvauksia konsertissa 

kuulemastaan musiikista kuin pojat, soittotaidottomat lapset ja tavallisen luokan oppilaat (Hyvönen 

1995, 206–227). 

 

Nykyään Suomen musiikkioppilaitoksissa selvä enemmistö oppilaista on tyttöjä, ja tytöt suorittavat 

suhteessa poikia enemmän tutkintoja (Heino & Ojala 1999, 45). Poikien määrästä 

musiikkioppilaitoksissa onkin oltu huolissaan. Toistaiseksi kuitenkin sukupuolen vaikutusta 

opiskeluun musiikkioppilaitoksessa on tutkittu vähän. Aiempien tutkimustulosten pohjalta voi 

alustavasti olettaa tyttöjen musiikillisen minäkäsityksen olevan negatiivisempi kuin pojilla ja etenkin 

tyttöjen kokevan kriisejä soittamisessaan keskilapsuutensa loppupuolella (Kosonen 1996, 32, 

viitattu 28.10.2017; Kosonen 2001, 76; Tuovila 2003, 59). 

2.4 Erilainen suhtautuminen poikien ja tyttöjen soittoharrastukseen 

Tuovilan (2003) tutkimuksessa lapsen sukupuoli ja siihen liittyvät tekijät vaikuttivat olennaisesti 

opiskeluun. Pojista suuri enemmistö (84 %) koki opiskelunsa myönteisesti merkityksellisenä, kun 



  

15 

taas turhauttavana vain kolme poikaa. Tytöistä vähemmistö (38 %) koki opiskelunsa antoisana, ja 

lähes joka kolmas tyttö lopetti opintonsa. Erityisesti erilaisia olivat poikien ja tyttöjen opiskelun muu-

tokset: vain poikien opiskelu muuttui myönteisesti merkitykselliseksi ongelma-alun jälkeen. Silti tyt-

töjen arvioitiin olevan yhtä lahjakkaita musiikkiopistolaisia ja tytöt halusivat yhtä lailla nauttia soitta-

misesta ja oppia soittamaan kuin pojatkin. Tytöt myös opiskelivat useammin musiikkiluokalla ja 

soittivat vapaa-ajallaan yhdessä, olivat innokkaampia kuuntelemaan musiikkia, kävivät enemmän 

konserteissa sekä sävelsivät ja improvisoivat yhtä usein kuin pojat. (Tuovila 2003, 224–225.) 

 

Tuovilan mukaan vanhempien ja opettajien suhtautuminen oppilaisiin eroavat merkittävästi poikien 

ja tyttöjen välillä. Pojat olivat saaneet selvästi enemmän tukea soittamiseensa opettajaltaan ja van-

hemmiltaan, etenkin isältä. Opettajat määrittelivät soitonopetuksen tavoitteet eri tavalla: esimerkiksi 

tutkintosuoritukset määriteltiin tavoitteeksi joka toiselle tytölle, mutta vain joka viidennelle pojalle. 

Erilaisia olivat myös soittotuntien ohjelmistovalinnat: tytöistä kaksi kolmesta soitti tunneillaan pe-

rusohjelmistoa, pojista vain joka kolmas. Pojista yli puolet soitti populaariohjelmistoa, mutta tytöistä 

vain viidesosa. Poikien opetus sisälsi paljon enemmän yhteissoittoa, säveltämistä ja improvisointia, 

ja pojat toivat soittotunneille enemmän sävellyksiään. Musiikista nauttiminen asetettiin joka toiselle 

pojalle, mutta vain joka kolmannelle tytölle tavoitteeksi. Pojalle oli myös asetettu useammin tavoit-

teeksi itsenäinen oppiminen ja ammattilaisuus. Yli puolet poikien opettajista kertoi opetuksen ke-

hittämistyöstä, mutta vain joka neljäs tyttöjen opettajista. Pojat olivat lisäksi päässeet suhteessa 

hieman tyttöjä useammin yhteissoittoryhmiin. (Sama, 225.) 

 

Tuovilan mielestä nämä ilmiöt voidaan osittain selittää sillä, että poikien musiikinopiskelu on sen 

verran harvinaisempaa, että heitä erityisesti halutaan tukea musiikinopiskelussa. Opettajien suku-

puolisidonnaiset odotukset voivat myös edistää tyttöjen ja poikien opetuksen eroja. Oppilaiden ko-

titaustojen erot saattoivat myös vaikuttaa opettajien työtapoihin ja arvioihin. Opettajat arvioivat op-

pilaansa sitä nopeammin edistyväksi ja lahjakkaammaksi, mitä enemmän musiikkiin koulitut hänen 

vanhempansa olivat. (Sama.)  

 

Tuovilan tutkimuksessa myös selvisi, että äidit olivat lähes kaikkien lasten opiskelussa vahvasti 

mukana, mutta isät osallistuivat eri tavalla poikien ja tyttöjen opiskeluun. Vain joka kolmannen tytön 

isä osallistui opiskeluun, kun taas poikien isistä kaksi kolmasosaa. Vanhemmat myös seurasivat 

paljon useammin poikien kuin tyttöjen soittotunteja. Lisäksi poikien harjoitteluun osallistuttiin etu-
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päässä yhdessä soittamalla ja kuuntelemalla, mutta tyttöjen harjoittelua hoidettiin lähinnä muistut-

tamalla. Tavanomaista nopeammin edistyneitä ja lahjakkaampia lapsia olivat opettajien arvioiden 

mukaan lapset, joiden kanssa harjoiteltiin ja joiden soittoa mielellään kuunneltiin. (Sama, 225–226.) 

 

Happosen ja Kunnarin (2013) mukaan Ottawan pianopedagogisen tutkimusryhmän löydökset 

myös tukevat osittain edellä mainittuja havaintoja eroavaisuuksista. Pojat olivat tyttöjä enemmän 

yhtä mieltä väittämien ”vanhempani järkyttyisivät, jos lopetan pianonsoiton” ja ”opettajani pettyisi, 

jos lopetan pianonsoiton” kanssa. Opettaja ja vanhemmat ovat enemmän läsnä poikien musiikki-

harrastuksessa, joten pojat ajattelevat, että harrastuksen lopettaminen vaikuttaisi vanhempiin ja 

opettajaan. Toisaalta tytöt olivat poikia enemmän yhtä mieltä väittämän ”Aion jatkaa pianonsoittoa” 

kanssa. (Happonen & Kunnari 2013, 27, viitattu 28.10.2017.) 

 

 

  



  

17 

3 LOPETTAMISEEN JOHTAVIA TEKIJÖITÄ 

Syitä soittoharrastuksen lopettamiseen on hyvin monenlaisia, ja useimmilla soittajilla lopettamiseen 

on vaikuttanut useampi tekijä. Juvosen (2006) tutkimuksen mukaan soittoharrastuksen yleisimpiä 

lopettamissyitä (n = 197) ovat oman innon ja kiinnostuksen loppumisen (34,0 %) jälkeen opettajaan 

(24,4 %) liittyvät seikat. Usein myös opettajan vaihtuminen (23,4 %) esimerkiksi kouluasteen vaih-

tumisen tai paikkakunnalta toiselle muuton takia on katkaissut harrastuksen. Joillekin muiden har-

rastuksien vaatima aika (12,7 %) on aiheuttanut musiikkiharrastuksen loppumisen, toisille soitet-

tuun ohjelmistoon liittyvät asiat (5,6 %). (Juvonen 2006, 251.) 

 

Kaikilla soittamisen aloittaneilla suhde siihen ei jäsenny niin, että se motivoisi. Jos lopettaminen 

merkitsee soittotuntien lopettamista, mutta itse soittamisen jatkamista ainakin satunnaisesti, syy 

motivaation hiipumiseen löytyy opetuksesta, joka ei ole vastannut soittajan odotuksia. (Kosonen 

2001, 126.) 

3.1 Onko lopettamiselle jokin tietty ikä? 

Tähän alkuun mainitsen, että Tuovilan väitöskirjassa ”Mä soitan ihan omasta ilosta!” (2003) puhu-

taan paljon myönteisesti merkityksellisestä opiskelusta, josta Tuovilan tavoin käytän jatkossa sy-

nonyyminä lyhyempää termiä antoisa opiskelu. Kun lapsi koki opiskelunsa myönteisesti merkityk-

sellisenä, hän arvosti opintojen parissa vietettyä aikaa ja sai eväitä musiikin harjoittamiseensa ja 

elämäänsä musiikkiopistosta. (Tuovila 2003, 194.) 

 

Tuovilan mukaan kaikista ikäluokista noin puolet koki opiskelunsa antoisana ja puolet ei. Siispä 

soittoharrastuksen aloittamisikä ei selitä eroja prosesseissa. Opintojen lopettaminen liittyi sinänsä 

lasten ikään, että useimmin opinnot lopetettiin 11–12-vuotiaana. Silti pitää muistaa, että suuri 

enemmistö lapsista ei lopettanut opintojaan tuossa iässä. Tutkimustulosten perusteella ei voi olet-

taa, että muutos lapsesta nuoreksi toisi aina ongelmia musiikkiopisto-opiskeluun. Ensinnäkään las-

ten opiskelussa ei näkynyt mitään selvää myönteisten merkitysten vähenemistä nuoruusvuosien 

alettua. Siten 9–10-vuotiaina soittamisen aloittaneiden lasten opiskelu ei hiipunut nuoruusvuosien 



  

18 

myötä: useampi tämän ikäisistä kuin 7–8-vuotiaina aloittaneista koki opintonsa jatkuvasti antoi-

sana. Opintojen kriisiytymisen vuosi ei myöskään sijoittunut mihinkään tiettyyn ikävuoteen. (Tuovila 

2003, 227–228.) 

 

Kososen (2001) tutkimuksessa selvisi, että soittoharrastukseen liittyvät ratkaisut on tehty ennen 

kolmattatoista ikävuotta, useimmiten kymmenen ikävuoden tuntumassa. Tutkittavista tytöt olivat 

miettineet, miten jatkaa soittamistaan vai jatkaako lainkaan, kun taas pojat olivat samassa iässä 

kiinnostuneet pianonsoitosta ja etsiytyneet ensimmäiselle opettajalleen. Näillä soittajilla ei voida 

siis väittää murrosiän olevan kriittinen ikävaihe soittoharrastuksessa. Kvantitatiivisen aineiston tu-

los oli samanlainen. Mahdollisen kriisivaiheen alkamista ennen perinteistä murrosikää voi toisaalta 

selittää puberteettivaiheen aikaistuminen ylipäätään. (Kosonen 2001, 125–126) Toisaalta taas Ko-

sosen (1996) mukaan tunneilla käynnin lopettaneista 4/5 oli tehnyt sen 11–14-vuotiaana (Kosonen 

1996, 82, viitattu 28.10.2017.) 

3.2 Oman innon ja kiinnostuksen hiipuminen 

Tuovilan (2003) tutkimuksessa 16 musiikkiopisto-opintonsa lopettaneen lapsen opiskeluprosessit 

olivat kolmea eri tyyppiä. Viisi lasta koki opiskelun alusta asti niin epämielekkääksi, että soittaminen 

loppui ensimmäisenä tai viimeistään toisena vuonna turhautunein ja ristiriitaisin tuntein. Kolme op-

pilasta yritti opiskella sitkeästi, vaikka se oli lapselle ylivoimaista useiden opettajanvaihdosten tai 

puuttuvien harjoitusmahdollisuuksien vuoksi. Näissä tapauksissa harrastus loppui toisena tai kol-

mantena vuonna siihen, että lapselle tuli esityksessä, soitto- tai teoriatunnilla niin paha mieli, että 

hän kieltäytyi jatkamasta opintojaan. Kahdeksan lasta turhautui opintoihinsa niin, että lopetti ne 

lukuvuoden lopussa riittämättömyyden tuntein. (Tuovila 2003, 217.) 

 

Kososen (2001) tutkimuksessa soittamisen lähes lopettaneilla oleellinen syy etenkin soittotuntien 

lopettamiseen on ollut se, että ei ole saavutettu asetettua tavoitetta, itselle riittävää soittotaitoa. 

Soittamisen ilo on vaihtunut pettymyksiksi, kun soittamisesta ei saanut sitä, mitä siltä odotti. Tämä 

on puolestaan vienyt motivaation soitonopiskelulta ja soittaminen ilman opetusta taas tuntuu lä-

hinnä turhauttavalta, kun ei ole saavuttanut tarvitsemaansa taitoa. (Kosonen 2001, 75.) 

 

Kososen aineiston mukaan useimmilla soittajilla kriisivaihe on johtanut selkeämpään omakohtai-

seen tavoitteenmäärittelyyn ja motivoitumiseen. Kahdella soittajalla se on aiheuttanut soittotuntien 
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lopettamisen. Aiemmassa Kososen tutkimuksessa (1996) soittamisen lopettaneista 2/3 oli tyttöjä 

ja yleisin lopettamissyy oli kiinnostuksen puute ja muut harrastukset (Kosonen 1996, viitattu 

28.10.2017). Noin 12 vuoden ikä on tärkeä virstanpylväs motivoitumisen kannalta. (Kosonen 2001, 

77.) 

 

Monenlaisia vaikeuksia oli soitonopiskelussaan varsinkin kahdella soittajalla, jotka lopettivat soitto-

tuntien myötä soittamisen lähes kokonaan. Kriisin taustalla oli opettajien vaihtuminen ja klassisen 

pianonsoiton opetusmetodit ja tavoitteet, jotka eivät välttämättä olleet soittajien tavoitteiden ja odo-

tusten kanssa yhdenmukaisia. Soittamiskriisistä oli jäänyt syviä huonommuuden ja pettymyksen 

tunteita. (Sama.) 

 

Erityisen voimakkaan kriisin kertoi kokeneensa eräs soittaja, joka muutaman vuoden soitettuaan 

mietti, valitseeko soittotuntien lopettamisen vai intensiivisen pianonsoiton. Taustalla oli murrosiän 

uhmaa vanhempien auktoriteettia vastaan, omien tavoitteiden epäselkeyttä ja näistä aiheutuvaa 

henkilökohtaisen motivaation puutetta. Löydettyään pianonsoiton uudelleen vaikean kriisivaiheen 

jälkeen harvinaisella tavalla, kilpailujen ja niiden positiivisen ilmapiirin vuoksi, soittamisesta oli tullut 

oppilaalle elämän keskeisin sisältö. Opettaja oli ollut kaiken aikaa sama ja yhteistyö oli vielä syven-

tynyt kriisin myötä. (Sama.) 

3.3 Opettajan merkitys 

Juvosen (2006) tutkimuksessa yksi vastaaja kertoi törmänneensä ilkeään opettajaan, joka tuhosi 

hänen mahdollisuutensa jatkaa eteenpäin. Toinen vastaaja kertoi lopettaneensa musiikinteorian 

opiskelun musiikkiopistossa, sillä ei rohjennut kysyä ilkeältä ja epämiellyttävältä opettajalta asi-

oista, joita ei heti tajunnut. Tällaisissa tapauksissa opettajan persoonan vaikutus on päivänselvä. 

Useinkaan kuvailut opettajista eivät ole mitään imarreltavaa luettavaa. Musiikin alalla on epäile-

mättä kaikenlaisia taiteilijapersoonia, joiden persoonan särmät ylittävät toisinaan tavallisuuden ra-

joja. (Juvonen 2006, 251.) 

 

Tuovilan (2003) tutkimuksen mukaan soitonopettajan sukupuoli vaikutti siihen, mitä opetusta lap-

sille tarjottiin, etenkin millaista tuntiohjelmistoa. Miesopettajien tunneilla käytettiin kuulonvaraisia 

lähestymistapoja useammin kuin naisopettajien tunneilla. Miesopettajien tunneilla soitettiin enem-

män populaariohjelmistoa ja oppilaat improvisoivat enemmän. Lisäksi Tuovilan tietojen mukaan 
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vain miesopettajat olivat itse säveltäneet musiikkia oppilaille tai oppilaiden kanssa. Kun tutkimuk-

seen osallistuvista pojista puolella oli miesopettajia, mutta tytöistä vain joka kuudennella, pojat sai-

vat tästäkin syystä helposti erilaista opetusta kuin tytöt. (Tuovila 2003, 231.) 

 

Tutkimuksen perusteella ei silti näytä, että tyttöjen opiskelu olisi muuttunut antoisaksi, jos heitä olisi 

opettanut mies. Vaikka suurin osa pojista koki miesopettajilta saamansa opetuksen antoisana, tyt-

töjen kohdalla oli toisin: näistä vain yksi koki opinnot miessoitonopettajalla antoisiksi. Tietysti opis-

kelukokemuksiin vaikuttivat monet asiat opettajan sukupuolen lisäksi. Saattaa silti olla, että tytöt 

kaipaavat naispuolista samaistumiskohdetta. (Sama, 231–232.)  

 

Opettajien ammattikokemuksen pituus ei ollut suoraan yhteydessä opiskeluprosesseihin. Opetta-

jan pysyvyydellä taas oli vaikutusta opiskeluun ja yhteyttä myös ammattikokemuksen pituuteen. 

Sivutoimiset opettajat ja lyhytaikaiset sijaiset olivat useammin vähemmän kokeneita kuin päätoimi-

set opettajat, ja sivutoimisuus saattoi tuoda opiskeluun vaihtuvat opettajat ja tuntiajat. Jos oppilas 

joutui sivutoimisten opettajien heittopussiksi, oli mahdotonta luoda myönteisesti merkityksellistä 

opiskelua. Jos hän taas kävi jatkuvasti saman sivutoimisen opettajan tunneilla, opiskelu saattoi olla 

yhtä antoisaa kuin päätoimistenkin opettajien kanssa. (Sama, 232.) 

 

Lehtosen (2004) tutkimuksen kvantitatiivisessa aineistossa opettajasuhdetta kuvailtiin positii-

viseksi, mutta haastatteluissa oli myös kritiikkiä. Eräs haastateltu pianisti oli epävarma siitä, muis-

tiko opettaja edes hänen nimeään koko opiskelun aikana. Kertomansa mukaan hän oli opettajal-

leen ”aika mitäänsanomaton oppilas”. Toisella haastatellulla oli mielestään ollut opettajan kanssa 

enemmänkin kaverisuhde, eikä opiskelu ollut ollut tehokasta. (Lehtonen 2004, 56.) Näissä tapauk-

sissa voisi sanoa, että opettajalla olisi ollut parantamisen varaa. 

 

Lehtosen (2004) mukaan jotkut oppilaat herättävät opettajassa voimakkaan motivaation ja pyrki-

myksen kumpaakin tyydyttävään kontaktiin. Toisten opiskelijoiden opettaminen taas on vain vel-

vollisuus, josta selviytyy helpoimmin ”antaa mennä” -tyyppisin mitättömin vaatimuksin, jotka eivät 

kuormita kumpaakaan. Tämä johdattaa kuitenkin oppilaan ajatukset tarkastelemaan omaa mitään-

sanomattomuutta, lahjojen puutetta ja opiskelun muutakin epämielekkyyttä. (Lehtonen 2004, 58.) 

 

Hirvosen (2003) tutkimuksen opiskelijoilla oli myös epämiellyttäviä kokemuksia lapsuuden soitto-

tunneista. Joillekin soittotunneille meno on ollut jopa pelottavaa. Epämukavina koettujen tuntien 

ilmapiiri on tuntunut vuorovaikutuksettomalta ja määräävältä. Tunnin pääsisältönä on korostettu 
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suorittamista, ja leikinomaisuudelle ei ole ollut sijaa edes pienen oppilaan tunneilla. Eräs Hirvosen 

haastattelema opiskelija kertoi joutuneensa aina jännittämään tunneille menoa, koska hänen opet-

tajansa oli melko pelottava, eikä tunneilla leikitty ollenkaan. (Hirvonen 2003, 83.) 

 

Soitonopintojen alussa on tärkeää, että oppilas saa positiivisia kokemuksia soittotunneistaan ja 

nauttii vuorovaikutuksesta opettajan kanssa, joka on osaava, läheinen ja lämmin aikuinen ja joka 

pitää hänestä. Saavutukset opinnoissa ja taitojen esittäminen eivät ole alkuvaiheessa niin keskei-

siä, koska opiskelu on vielä musiikin ja omien mahdollisuuksien etsimistä. Opettajan musiikillinen 

pätevyyskään ei ole niin oleellista; tärkeämpää on, että opettaja uskoo oppilaansa kykyihin. Soitta-

misen alkuvaiheessa liian ankara, vaativa, etäinen tai jotenkin epämiellyttävä opettaja, joka ei usko 

oppilaansa edellytyksiin, voi tuhota iäksi oppilaansa kiinnostuksen musiikinopiskeluun. (Anttila & 

Juvonen 2002, 143.) 

3.4 Opettajan vaihtuminen 

Useissa suomalaisissa tutkimuksissa on todettu, että soitonopettajan ja lapsen välisen suhteen 

koettu laatu, opettajan vaihtuminen ja etenkin jatkuvat opettajanvaihdokset ovat tavallisimpia syitä 

opiskelun vaikeutumiseen ja loppumiseen (Lappalainen 1997, 6.3.2, viitattu 1.11.2017; Kosonen 

2001, 103–105). 

 

Tuovilan tutkimuksessa (2003) musiikkiopisto-opintojaan vuodesta toiseen jatkoi 16 lasta, jotka 

pikkuhiljaa turhautuivat opiskeluunsa. Vain yksi oppilaista oli poika. Useimmilla lapsilla myönteiset 

merkitykset vähenivät hiljalleen vuosien kuluessa. Neljällä tytöllä myönteiset merkitykset hupenivat 

kuitenkin selvästi neljäntenä vuonna ennen tutkintoja. Yhden tytön antoisaksi koettu opiskelu yht-

äkkiä kriisiytyi täysin pieleen menneen opettajanvaihdon seurauksena ilman, että tilanne ainakaan 

tutkimuksen aikana muuttui. (Tuovila 2003, 208–209.) 

 

Tuovilan mukaan kahdessa sellaisessa tapauksessa, joissa opettajanvaihto oli epäonnistunut, 

lapsi lopetti opintonsa pian opettajan vaihtumisen jälkeen. Yksi tällainen oppilas jatkoi opintojaan 

edelleen, mutta haluttomasti. Hän kertoi, että opettaja ”mäkättää helposti” eikä opeta asioita kun-

nolla. Oppilas totesi pitävänsä pianonsoitosta, mutta joskus hänelle tulee sellainen olo, että on 

turha harjoitella, koska se ei kuitenkaan kelpaa opettajalle. (Tuovila 2003, 215–216.) 
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Kahdessa Tuovilan haastattelemassa tapauksessa uusi soitonopettaja vaati selvästi liikaa oppilail-

taan. Yhden 8-vuotiaan tytön soitto-opinnot olivat loppuneet pelottavaan epäonnistumiseen, mitä 

ennen hänen opettajansa oli vaihtunut puolentoista vuoden aikana kolmesti. Hän kertoi uudesta 

opettajastaan näin: ”Sitten kun mä en osannu yhtä asiaa, sit se suuttu siitä. Sit se otti musta käsistä 

kiinni ja huus melkein aika lujaa, että nyt keskity siihen.” (Sama, 219–220.) Ei ole mikään ihme, 

että tyttö oli säikähtänyt uutta opettajaa. 

 

Soitonopettajan vaihtuminen ei Tuovilan mukaan vaikuttanut suoraan siihen, että opintojen myön-

teiset merkitykset vähenivät, mutta etenkin monet opettajanvaihdot lyhyen ajan sisällä väistämättä 

veivät opiskelua tähän suuntaan. Jos opettajanvaihdokset tehtiin lapsen ja perheen toiveita vas-

taan, opiskelusta tuli poikkeuksetta ongelmallista. Opettajanvaihdokset vaikuttivat lasten opiskelun 

lisäksi heistä tehtyihin arvioihinkin. Opettajan vaihduttua lapsi sai monesti ihan erilaista opetusta 

kuin aiemmin ja joutui uuteen vaativaan opiskelutilanteeseen. Opettajan vaihtumista sureva lapsi 

ei välttämättä ollut myöskään innokas oppimaan uusille tavoille. Uusi opettaja ei saanut tällaisessa 

tilanteessa riittävää käsitystä lapsen osaamisesta tai siitä, miten hän olisi halunnut opiskella. Poik-

keuksetta arviot lapsen lahjakkuudesta ja edistymisestä muuttuivat negatiiviseen suuntaan uudella 

opettajalla. Kun lisäksi soittotaidottomien vanhempien lapset joutuivat vaihtamaan opettajaa soit-

totaitoisten vanhempien lapsia useammin, lapsen jo valmiiksi huonommat opiskelumahdollisuudet 

helposti huonontuivat entisestään, mikä saattoi johtaa alisuoriutumisen kehään. (Tuovila 2003, 

231.) 

3.5 Soitetun ohjelmiston merkitys 

Juvosen (2006) tutkimuksessa moni vastaaja otti esille harrastuksen lopettamissyynä sen, että ei 

saanut soittaa sellaisia kappaleita kuin olisi halunnut. Yksi vastaaja kuvaili kuorossa laulamiansa 

kappaleita uskonnollisiksi sekä sävelmiltään ja rytmiltään veltoiksi, ja monet kuvailivat lauluja liian 

lapsellisiksi. Myös kappaleiden vaikeusaste ja määrä ovat luoneet vastenmielisyyttä harrastusta 

kohtaan. Näissä tapauksissa opettajalla on selvästi ollut tietojen ja taitojen puutetta sekä psykolo-

gisen näkemyksen puuttuminen oppilaan motivoimiseen. (Juvonen 2006, 251.) 
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Sinkkonen (2013) kertoi kymmenvuotiaasta Sakarista, joka oli aloittanut pianonsoiton musiikkiopis-

tossa. Harrastus oli lopahtanut kahden sinänsä hyvin sujuneen vuoden jälkeen, koska soitettu oh-

jelmisto oli pojan mielestä ollut tylsää eikä teoriatunneilla opetelluilla asioilla ollut ollut soittamisen 

kanssa juuri mitään tekemistä. (Sinkkonen 2013, 50.) 

 

Tuovilan (2003) tutkimuksessa opintonsa lopettaneet lapset olivat soittaneet soittotunneilla vain 

perusohjelmistoa. Kahta lasta lukuun ottamatta kaikki olivat kokeneet soittotuntien musiikin tylsäksi 

tai vaikeaksi. Jotkut lapsista olivat ehdottaneet oman musiikkimakunsa mukaista ohjelmistoa, mutta 

heidän toiveita ei kuunneltu teoria- eikä soittotunneilla. Eräs opintonsa lopettanut tyttö totesi: ”Mä 

oisin ottanu harjotuslauluks erilaisia lauluja, sellaisia mitkä mua itteeni ne laulut kiinnostaa - -. Mä 

en tosiaan jaksa tehdä mitään sen eteen, jos mua ei kiinnosta - -.” (Tuovila 2003, 217.) 

 

Tuovila (2003, 62) kertoo, että Sosniakin (1990) mukaan monivuotisessa opiskelussa on olen-

naista, että soittotunneilla käytetty ohjelmisto ja menetelmät ovat niin kiinnostavia, että lapset jak-

savat harjoitella vuodesta toiseen. Tämä tuntuu itsestään selvältä opetuksen lähtökohdalta, mutta 

tutkimusten mukaan lapset ja nuoret eivät välttämättä saa soittaa tunneilla sitä musiikkiohjelmistoa, 

josta olisivat kiinnostuneita (Pakkala 1999, 41, viitattu 1.12.2017; Tuovila 2003, 62) ja joutuvat mu-

siikkiopistoissamme käymään yhteissoitto- ja teoriatunneilla, joille eivät haluaisi osallistua (Tuovila 

2003, 62).  

3.6 Ajanpuute ja muut harrastukset 

Juvosen (2006) tutkimuksessa moni vastaaja on havahtunut yläasteelle siirryttäessä läksyjen kas-

vavaan määrään ja lopettanut harrastuksensa ajanpuutteen vuoksi. Joissakin tapauksissa toinen 

harrastus on vienyt sen ajan, joka olisi tarvittu musiikkiharrastukseen. (Juvonen 2006, 251.) 

 

Gregory Hurley halusi selvittää (1995), miksi amerikkalaiset varhaisnuoret olivat jatkaneet koulun 

järjestämiä jousisoitinopintoja tai lopettaneet ne. Tulokseksi saatiin, että jatkavat oppilaat tunsivat 

onnistuneensa opiskelussa ja mielsivät sen merkitykselliseksi asiaksi elämässään. Lopettaneet op-

pilaat sen sijaan tylsistyivät tunneilla, osa sen takia, ettei niissä ollut tarpeeksi haastetta. Joidenkin 

lopettaneiden mielestä taas tunnit olivat muuttuneet liian haastaviksi. Koska opiskelun ei koettu 

antavan sitä, mitä siihen joutui satsaamaan, lapset eivät enää halunneet jatkaa. Jotkut opiskelijat 
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kertoivat, että vaatisi enemmän vaivaa saavuttaa taso, jolle he olisivat halunneet. Opintonsa lopet-

taneilla ei ollut halua nähdä enemmän vaivaa jousisoitinopintojen takia, sillä he näkivät, että lisä-

vaiva olisi pois muista arvostamistaan harrastuksista, kuten urheilusta. Hyvin monet käyttivät ai-

kansa mieluummin urheiluun tai muihin aktiviteetteihin. (Hurley 1995, 47–52, viitattu 1.11.2017.) 

 

Lopettamisen taustalla voi olla myös sellaisia hyvin inhimillisiä seikkoja kuin muut harrastukset, 

jolloin soittajalle yksinkertaisesti ei jää tarpeeksi aikaa määrätietoiseen soitonopiskeluun. Muut mu-

siikkiharrastukset ja satunnainen soittelu kertovat musiikkisuhteen säilymisestä, jolloin vanhem-

pienkaan ei välttämättä tarvitse olla huolissaan. (Kosonen 2001, 26, 126.) 

3.7 Soittimen valinta 

Lapsen musiikillisen itsearvostuksen kannalta on tärkeää valita omalle sukupuolelle sopiva soitin. 

Tärkeää tämä on erityisesti keskilapsuudessa, jolloin etsitään hyväksyttyä paikkaa poika- tai tyttö-

ryhmässä. Viitaten O’Neillin (1997) tutkimukseen Tuovila (2003, 59) kertoo, että ”väärän” soittimen 

valinta voi pahimmillaan tarkoittaa itsearvostusta rapauttavaa syrjimistä ja kiusaamista. Monissa 

empiirisissä tutkimuksissa ja musiikkiopistoissa on huomattu, että tytöt ovat erityisesti valinneet 

soittimekseen pianon ja jousisoittimia, kun taas pojat keskittyvät bändisoittimiin (Tuovila 2003, 59). 

Cramerin, Millionin ja Perreaultin (2002) mukaan soittimiin liittyvät sukupuolisidonnaiset käsitykset 

eivät välttämättä muutu, kun lapset kasvavat aikuiseksi, ja nämä mallit siirtyvät helposti sukupol-

velta toiselle (Tuovila 2003, 59–60). 

 

Tuovilan (2003) tutkimuksessa selvisi, että pääsoittimen valinnalla oli yhteyttä myös opiskelupro-

sessin suuntaan. Turhauttavissa ja lopettamiseen johtaneissa prosesseissa liki joka toinen lapsi 

soitti pianoa, joka neljäs jousi- ja puhallinsoittimia, joka neljäs kanteletta, kitaraa tai harmonikkaa. 

Sen sijaan antoisissa prosesseissa joka kolmas lapsi soitti jotain puhallinsoitinta ja harmonikka 

sekä kitara olivat suosittuja. Piano ja jousisoittimet oli valittu huomattavasti harvemmin kuin tur-

hauttavissa prosesseissa. Syy näihin eroihin on ennen kaikkea se, että tyttöjen ja poikien soitinva-

linta oli erilainen, miehet ja naiset opettivat eri soittimia ja eri soittimilla oli erilaiset ohjelmistoperin-

teet. Tytöt olivat valinneet useammin pääsoittimekseen pianon ja jousisoittimen, pojat taas olivat 

valinneet paitsi pianon myös jonkin puhallinsoittimen, kitaran tai harmonikan, ja vain kolme poikaa 

soitti jousisoitinta. Tämä näytti kertautuneen sukupolvesta toiseen. Miesopettajista suurin osa soitti 
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harmonikkaa, kitaraa ja puhallinsoittimia. Valittu soitin johti myös tietynlaiseen opetukseen ja ohjel-

mistoon: viulussa ja pianossa suosittiin muita soittimia useammin vain perusohjelmistoa. Piano 

pääsoittimena tarkoitti myös liki poikkeuksetta yksinäistä opiskelua. (Tuovila 2003, 235.)  

 

Tuovilan mukaan turhauttavassa opiskelussa puolet lapsista oli suunnitellut jonkin toisen soittimen 

aloittamista tai pääsoittimen vaihtamista. Lisäksi vanhemmat tai musiikkiopisto oli valinnut monille 

lapsille jonkin toisen kuin lapsen toivoman soittimen. Viulusta innostunut lapsi ei välttämättä kui-

tenkaan innostunut soittamaan alttoviulua tai huilua toivonut lapsi klarinettia, vaikka valinnat olisi-

vatkin olleet järkeviä musiikkiopistojen kannalta. (Sama, 235–236.) 

3.8 Ympäristö, sosiaalinen paine ja ystävien tuki 

Sinkkosen (2013) mukaan vaikuttaa siltä, että monet tyttöjä koskeneet kulttuuriset rajoitukset ovat 

pikkuhiljaa poistumassa, vaikka työtä on vielä paljon tehtävänä. Poikien kulttuuri taasen on kaven-

tunut entisestään ja muuttunut stereotyyppisemmäksi. Tietyt joukkueurheilulajit ovat hyväksyttyjä 

pojille, mutta lukemattomat pojat hylkäävät joukkopaineen vuoksi vähänkin feminiinisinä tai ”ho-

momaisina” pidetyt harrastukset, vaikka he pitäisivät niistä ja heillä olisi niihin lahjoja. Klassisessa 

musiikissa kitara hyväksytään, koska poika voi myöhemmin vaihtaa sen sähkökitaraan ja soittaa 

rokkia. Vaskipuhaltimet ja lyömäsoittimet käyvät, samoin piano, koska sen voi vaihtaa sähköiseen 

kosketinsoittimeen. Huilu ja jousisoittimet ovat arveluttavimpia.  (Sinkkonen 2013, 49.)  

 

Tuovilan (2003) tutkimuksen mukaan soittavalla ystäväpiirillä oli tärkeä merkitys lapsen opinnoissa 

ja musiikin harjoittamisessa. Soittavat ystävät tai vähintään tutut lapset tarjosivat lapselle esikuvia 

ja terveen itsetunnon mittapuita. Ilman niitä opiskelussa ilmeni väistämättä ongelmia, etenkin, jos 

lapsella oli heikko itsearvostus. Ystäväpiirin arviot olivat myös merkityksellisiä. Jos tärkeät ystävät 

eivät osanneet soittaa, mutta hyväksyivät musiikkiopisto-opinnot, ne ehkä jatkuivat. Mutta jos lap-

sella ei ollut soittavia ystäviä eivätkä hänen ystävänsä arvostaneet harrastusta, se loppui väistä-

mättä. Ystävät vaikuttivat myös opiskelusta saatuihin kokemuksiin: antoisassa opiskelussa valta-

osalla lapsista oli ystäviä musiikkiopistossa. Turhautuneiden lasten enemmistöllä taas ei ollut ystä-

viä musiikkiopistossa ja yhdeksällä heistä ei ollut hyvää soittotoveria muuallakaan. (Tuovila 2003, 

224.) Monet ovat saaneet kipinän harrastuksen lopettamiseen ystävien lopetettua harrastuksen 

samaan aikaan (Juvonen 2006, 251). 
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3.9 Vanhempien ja kodin merkitys 

Eräs Roukalan (2014) haastattelema opettaja mainitsee yhdeksi lopettamiseen liittyväksi syyksi 

perheen tuen puuttumisen. Jos vanhemmat on saatu sitoutetuksi toimintaan jo soittoharrastuksen 

aikaisessa vaiheessa, heillä on luultavasti myös nuoren saapuessa murrosikään selvempi kuva 

siitä, mitä harrastus vaatii, ja sen myötä keinoja tukea nuorta vaikeiden hetkien yli. (Roukala 2014, 

25, viitattu 1.12.2017.) 

 

Tärkeänä viitekehyksenä nuoruusiässä on vertaisryhmä, toiset nuoret. Vertaisryhmän merkitys 

kasvaa ja vaikuttaa valikoitumiseen, mutta perheen merkitys musiikkiharrastuksissa säilyy silti 

edelleen tärkeänä. (Kosonen 1996, 5–7, viitattu 28.10.2017.) Musiikkiharrastus tarjoaa toisaalta 

hyvän keinon olla yksilöllinen ja erottua massasta sekä oman perheen käytänteistä (vrt. Lehtonen 

& Niemelä 1997, 18). Nuorilla on monesti erilaiset musiikkimieltymykset kuin vanhemmilla, mikä 

myös on yksi keino irtiottoon kodin vaikutuspiiristä (Kosonen 2001, 27).  

 

Vanhempien aktiivisuus liitetään monesti soitonopiskeluun. Vanhempien apu onkin usein tarpeen 

jo käytännön järjestelyjen ja tunneille pääsemisen takia. Kososen haastattelemille soittajille van-

hemmat olivat aktiivisia tukijoita eri tavoin. Soittajat korostivat omaa kiinnostusta ja päätöksentekoa 

jo soittotuntien alkuvaiheessa. Vanhempien kärsivällisyyttä oli tarvittu tytöillä jo ennen murrosikää 

soittamiskriisin aikana, jolloin soittaja oli pohtinut soittamista omassa elämässään ja tehnyt valintoja 

harrastuksiensa välillä. Jos vanhemmat olivat silloinkin jaksaneet olla painostamatta lastaan, soit-

tajat olivat siitä hyvin kiitollisia. Soittajilla ei juuri ollut ollut motiivina ulkoista velvollisuudentunnetta 

vanhempia kohtaan ja vanhemmat eivät olleet sitä vaatineetkaan. Vanhempien oma kiinnostus ja 

kodin musiikkimyönteinen ilmapiiri ovat selkeästi mallina ja kannustimena nuoren soittamiselle. Äi-

din klassinen pianotausta kannustaa tyttären musiikkiopistoon ja isän kitaransoittotaito ja bändi-

tausta taas populaarimusiikin soittamiseen. Monilla on myös musiikkia harrastavia sisaruksia, jotka 

yhtä lailla ovat mallina harrastukselle kuin ottavat mallia soittavilta sisaruksiltaan. (Kosonen 2001, 

127–128.)  
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3.10 Esiintymiset ja kurssitutkinnot 

Tutkinnot ja muut esiintymiset ovat musiikkioppilaitoksissa olennainen osa opiskelua ja ne ovat 

kaikille yhteinen mittari soiton edistymisestä. Esiintyminen voi olla mainio motiivi työstää joku kap-

pale tai kokonainen ohjelmisto valmiiksi. Kaikki soittajat eivät silti koe esiintymistilanteita positiivi-

sina motivaation lisääjinä. Esimerkiksi tutkinnot toimivat konkreettisina välitavoitteina, etenkin, jos 

ne koetaan positiivisena haasteena. Ne voivat myös olla opiskelun negatiivinen painolasti. Esiinty-

mistä pelkäävälle oppilaalle tutkinto voi olla jopa syy lopettaa soitonopiskelu. Viitaten Jämsän 

(1984) tutkimukseen Kosonen (1996) toteaa, että tutkintotilanteet olivat toiseksi isoin syy opiskelun 

lopettamiseen, tytöillä lähes yhtä merkittävä tekijä kuin harjoittelumotivaation puute. (Kosonen 

1996, 60, viitattu 28.10.2017.) 

 

Myös Juvosen (2006) tutkimuksessa moni vastaaja kuvailee kurssitutkintojen aiheuttamia tunte-

muksia musiikkiopistossa ja toteaa lopettaneensa, koska ei halunnut sitten lopulta suorittaa niitä 

(Juvonen 2006, 251). Tuovilan (2003) tutkimuksessa monien lasten sekä vanhempien kokemusten 

mukaan opiskelu musiikkiopistoissa oli yksinäistä ja esiintymiset pelottavia. Selvästi nämä koke-

mukset olivat yhteydessä toisiinsa. Jos lapsi ei soittanut musiikkiopistolla kenenkään saman ikäi-

sen kanssa yhdessä, hän pelkäsi esiintymisiä ja tutkintoja. Yhteissoittokokemusten puute ja tutkin-

noista ja esiintymisestä saadut negatiiviset kokemukset oli olennainen opiskeluprosesseja erottava 

asia. Enemmistö lapsista turhauttavissa ja lopettamiseen johtavissa prosesseissa pelkäsi esiinty-

mistä. Tyypillistä oli myös lasten esiintymispelon kasvaminen vuosien myötä. Puuttuvan yhteissoit-

tokokemuksen lisäksi esiintymispelkoa ruokkivat harvat esiintymiset ja vähäinen itsearvostus. 

(Tuovila 2003, 233.) 

 

Kurssitutkinnosta ja sen valmistamisesta ei tullut antoisan opiskelun hidastajaa, vaikka opiskelu 

saattoi kriisiytyä sen takia tilapäisesti. Kurssitutkinnosta saattoi tulla turhauttavan opiskelun tulppa, 

jos lapsi ei pitänyt tutkinnon tekemistä tarpeellisena opiskelutavoitteidensa kannalta, esiintyi har-

voin musiikkiopistossa, oli epäonnistunut esityksessä, oli mielestään huono oppilas ja joutui har-

joittelemaan enemmän ja toisin kuin olisi halunnut. Jos menestymistä opinnoissa arvioidaan kurs-

situtkintosuoritusten perusteella, antoisa opiskelu liittyi selvästi menestymiseen. Opiskelunsa an-

toisaksi kokeneet lapset tekivät enemmän sekä nopeammin kurssitutkintoja kuin opiskeluunsa tur-

hautuneet ja lopettaneet. Tämän menestymisen takana oli kuitenkin useita muita tekijöitä. Antoisan 

opiskelun lapset mielellään harjoittelivat ja pitivät pääsoittimestaan, pääsivät mukaan yhteismusi-
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sointiryhmiin, soittivat mieluista ohjelmistoa tunneillaan, kokivat olevansa hyviä oppilaita ja esiintyi-

vät usein. Lisäksi näiden lasten toiveet otettiin opetuksessa huomioon ja heidän vanhempansa 

tekivät soitonopettajien kanssa hyvää yhteistyötä. (Tuovila 2003, 234.) 

3.11 Oppilaan, vanhempien ja opettajan ristiriitaiset tavoitteet ja keskustelun puute 

Tuovilan (2003) tutkimuksessa kaikkia lopettamisprosesseja yhdistävä tekijä oli se, että opettajan, 

vanhempien ja lapsen tavoitteet opiskelulle olivat ristiriitaiset. Tyypillisintä oli, että oppilas halusi 

vain harrastaa, jolloin tutkinnot eivät olleet oleellisia. Tämä näkyy erään 11-vuotiaan vastauksessa: 

”Ilmeisesti mä suoritan tänä vuonna yhden tutkinnon. Mutta mä kyllä oisin mieluummin ilman tut-

kintoo.” (Tuovila 2003, 217–218.) 

 

Viidessä tapauksessa vanhemman ja lapsen tavoitteet olivat samansuuntaisia ja niissä painottui 

soittamisen ilo ja harrastaminen, mutta opettajien tavoitteet tähtäsivät tutkintoihin. Yhdeksässä ta-

pauksessa opettajien, lasten ja vanhempien tavoitteet johtivat eri suuntiin: lapsi halusi vain harras-

taa, mutta opettajat tähtäsivät tutkintoihin ja vanhemmat toivoivat lapsen kehittyvän musiikissa ja 

musiikin avulla. Kahdessa tapauksessa vanhemman ja opettajan tavoitteet olivat tutkintopainottei-

set, mutta lapsen tavoitteet harrastamista ja nautintoa. 11-vuotias tyttö kertoi tavoitteiden ristirii-

dasta: ”Kun sit ne oikeestaan halus, että musta tulee soittaja aikuisena. Se tässä musiikkiopistossa 

mättää, että ne ei hyväksy sitä, että tää on mun harrastus - -.” (Sama, 218.) 

 

Kahdessa tapauksessa tavoiteristiriita oli ollut ilmiselvä jo opintojen alussa, jolloin lapsi sanoi, että 

ei ollut itse halunnut tulla musiikkiopistoon ja oli aloittanut vain aikuisten halusta ja tietyllä soittimella 

äidin vuoksi. Joillakin tavoiteristiriita liittyi soitinvalintaan, jossa lapsen toiveet oli ohitettu ja soitti-

meksi valittu jokin vanhempien tai musiikkiopiston hyväksi katsoma soitin, josta lapsi ei pitänyt itse. 

Tavoiteristiriita jarrutti opiskelua koko ajan ja opiskelusta löydettiin yhä vähemmän mitään positii-

vista. (Sama, 218.) 

 

Myös vanhempien ja opettajien kasvava tyytymättömyys oli luonteenomaista opintojen lopettami-

selle. Opettajat ja vanhemmat eivät silti käsitelleet opiskeluongelmia lapsen kanssa niin, että tilanne 

olisi korjautunut. Tavoitekeskustelua ei käyty ollenkaan tai se oli ollut vaillinaista. Ongelmien esille 

ottaminen saattoi olla kiusallista sekä vanhempien että opettajien mielestä. Vanhemmat kokivat 
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ongelmista puhumisen vaikeaksi, jos opettajat eivät ottaneet ongelmia esiin. (Tuovila 2003, 218–

219.) 

 

Vanhempien aloitteita ei aina myöskään toivotettu musiikkiopistoissa tervetulleiksi, vaikka lapsen 

tilanne olisi sitä vaatinut. Eräs haastateltu opettaja ei kertomansa mukaan suhtautunut uuden op-

pilaansa äidin keskusteluyrityksiin vakavasti, koska lapsen opinto-oikeus kuitenkin loppuisi ja äiti 

”tiedettiin hankalaksi” opistossa. Lapsen opettaja oli vaihtunut tätä ennen neljästi kolmen vuoden 

kuluessa opiston järjestelyjen takia. Lopettamisprosesseissa oli siten tavoitekeskustelun sijasta 

tyypillistä, että lapsi vähitellen liukeni opistosta poissaolojen kautta tai sitten yhtäkkiä lopetti johon-

kin akuuttiin ristiriitaan. Prosesseja yhdisti myös se, etteivät lapset keksineet juurikaan asioita, 

joissa olisivat voineet vaikuttaa opetukseensa. Koska keskustelu lapsen kanssa oli vajavaista, 

opettajat kertoivat yllättyneensä lopettamisesta kahdessa tapauksessa kolmesta. Tämä kertoo jo-

tain keskeistä lopettamiseen johtaneesta opiskelusta: lapsi tai vanhemmat eivät olleet kertoneet 

opettajalle ongelmista ja toiveistaan, tai jos niistä oli kerrottukin, opetus ei ollut muuttunut antoi-

sammaksi. (Sama, 219.) 

3.12 Siirtymävaiheet 

Juvosen (2006) tutkimuksen mukaan yksi usein esille tullut syy lopettaa kuoroharrastus oli luokka-

asteiden vaihtuminen ala-asteelta yläasteelle. Usein erilaiset siirtymävaiheet ovatkin lähtökohtana 

muutoksille harrastustoiminnassa, kuten myös muilla kehityksen alueilla tapahtuviin muutoksiin. 

(Juvonen 2006, 251.) 

 

Roukalan (2014) selvittäessä nuorten soittoharrastuksen lopettamiseen liittyviä syitä kaikki opetta-

jat mainitsivat kriittiseksi ajankohdaksi murrosiän alkamisen. Monen nuoren vanhempien auktori-

teettiasema alkaa rakoilla, ja jos harrastus on aloitettu vanhempien aloitteesta, siihen myös koh-

distuvat ensimmäiset kapinoinnit. Yksi opettaja oli maininnut myös sosiaalisen paineen kavereiden 

suunnalta. Nuorelta vaatii kanttia jatkaa harrastustaan, jos ystäväpiirissä ei ole muita soittajia. Toi-

saalta opettaja mainitsee myös tilanteen, jossa nuori on jatkanut soittoharrastusta murrosikään asti 

juuri kavereiden voimalla, mutta huomaa harjoittelumäärän lisääntyessä, ettei kiinnostusta muuten 

juuri ole. (Roukala 2014, 23–24, viitattu 1.12.2017.) 
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Kososen (2001) mukaan siirtyminen lapsuudesta nuoruuteen tarkoittaa myös oman tulevaisuuden 

suunnittelua, jolloin eri harrastukset ovat tärkeä osa nuorten senhetkistä tilannetta (Kosonen 2001, 

26). Ruoppilan (1995) mielestä harrastaminen tukee sosiaalisten taitojen muodostumista ja eettis-

moraalisten ajattelu- ja toimintaperiaatteiden muodostumista ja erityisesti taideharrastukset esteet-

tisten kannanottojen ja arviointien kehittymistä. Harrastuksiin ei ulotu ainakaan täysimittaisesti ai-

kuisten säätely. Taideharrastuksiin sosiaalistuminen alkaa aikaisin ja taustalla on tärkeänä tekijänä 

vanhempien harrastus samalla taidealueella. (Ruoppila 1995, 166.) Iän myötä vanhempien ohjauk-

sesta irtaudutaan ja erityisesti soittajat, useimmiten tytöt, jotka ovat aloittaneet harrastuksen alle 

10-vuotiaana, miettivät soittamisen asemaa harrastusten joukossa ja soittamiseen liittyviä merki-

tyksiä (Kosonen 1996, 157, viitattu 28.10.2017).  

 

Soittamisen pois jääminen ei monesti tarkoita negatiivisia muistoja ja epäonnistumista, vaan ”ter-

vettä” kasvavan nuoren valintaa siitä harrastusten moninaisuudesta, mitä hänelle on nykyisin tar-

jolla. Toisaalta jos nuori soittaja on jäsentänyt jo ennen murrosiän varsinaista kuohuntavaihetta 

suhteensa harrastukseen, joka mahdollistaa itsensä tutkistelun ja tunteidensa käsittelyn, se voi 

auttaa häntä niissä ajatusten myllerryksissä, joihin oman paikkansa ja roolinsa etsiminen vie. (Ko-

sonen 2001, 27, 126.) 

 

Myönteisten merkitysten väheneminen opinnoissa ei Tuovilan (2003) mukaan johtunut siitä, että 

lasten musiikin harjoittaminen olisi selvästi muuttunut nuoruusvuosien koittaessa. Tutkimuksessa 

ei tullut esiin radikaalia nuorisomusiikkiin kääntymisen vaihetta, vaikkakin musiikin kuuntelu jossain 

määrin lisääntyi. Musiikin oppimisen tavoitteetkaan eivät olleet riippuvaisia lapsen iästä. Sen sijaan 

lasten elämässä ja musiikin harjoittamisessa tapahtui hienoinen siirtymä niin, että vuosi vuodelta 

lapset harjoittivat musiikkia itsenäisemmin ja enemmän kotinsa ulkopuolella. Lapsuus ja nuoruus 

eivät siis jäsentyneet erillisiksi elämänvaiheiksi, vaan lapset liukuivat nuoriksi. Tätä kuvasi hyvin 

se, että kysyttäessä lapsilta, olivatko he mielestään lapsia vai nuoria, he sanoivat esimerkiksi ole-

vansa ”jo aika paljon nuoria” tai ”ilman vanhempia tapahtuvaan harjoittelemiseen tarpeeksi van-

hoja”. Tutkimuksen perusteella ainut asia, joka siirsi kaikki lapset uuteen elämisen vaiheeseen sekä 

musiikissa että elämässä, oli yläasteelle siirtyminen. Yläasteelle siirtyneet lapset eivät halunneet 

itsestään puhuttavan lapsina vaan kertoivat olevansa enemmänkin nuoria. (Tuovila 2003, 228.) 

 

Useimpien lasten elämässä tapahtui tutkimuksen aikana muutoksia, jotka heijastuivat väistämättä 

opiskeluun musiikkiopistossa. Yleisin näistä oli joka neljännen lapsen elämässä tapahtunut koulun-

vaihto. Yleensä koulunvaihto ei pitkäaikaisesti heijastunut lasten opiskeluun, vaikkakin yläasteelle 
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pyrkiminen ja sinne siirtyminen sekä musiikkiluokan aloittaminen olivat usein lapselle rankkaa. 

(Tuovila 2003, 229.) 

3.13 Teoriatunnit 

Vain joka neljäs lapsi antoisassa opiskelussa Tuovilan (2003) tutkimuksessa ei halunnut käydä 

teoriatunneilla, neljä lasta piti niistä ja kuuden lapsen mielestä tunnit olivat muuttuneet antoisam-

miksi vuosien myötä. Sen sijaan turhauttavassa opiskelussa vain kaksi lapsista piti teoriasta, 12 ei 

olisi ollenkaan halunnut opiskella sitä ja vain kaksi lasta piti teoriaa sovelluskelpoisempana vuosien 

myötä. Niistä opintonsa lopettaneista lapsista, jotka olivat käyneet teoriatunneilla, yksikään ei olisi 

halunnut niillä käydä, ja opintonsa lopettaneista lapsista viisi oli lopettanut teoriatunnit lukuvuoden 

keskellä. (Tuovila 2003, 233–234.) 

 

Hyväksi mielletty teoriaopetus oli ratkaisevan tärkeää varsinkin silloin, jos muussa opiskelussa oli 

ongelmia. Jos lapsi piti teoriasta ja koki sen tarpeelliseksi, hän jatkoi harrastamista, vaikka olisikin 

kokenut soittotunnit turhauttaviksi. Jos taas soittotunnit olivat antoisia, lapsi sieti teoriaakin, vaikka 

ei olisi pitänyt siitä. Mikäli lapsi ei tahtonut käydä teoriatunneilla eivätkä soittotunnitkaan enää in-

nostaneet, myönteiset merkitykset alkoivat huveta uhkaavasti. (Tuovila 2003, 233–234.) 

3.14 Oppilaitoksen ilmapiiri 

Lehtonen (2004) tarkastelee kirjassaan ohjaamaansa Mustalahden ja Taipaleen pro gradu -tutkiel-

man (1992) – Tampereen ja Turun konservatorioissa lukuvuonna 1988–1989 opintonsa keskeyttä-

neet – tuloksia. Musiikkioppilaitoksen ilmapiiri – tässä tarkoitetaan suhteita muihin opiskelijoihin – 

koettiin ongelmalliseksi. Vastanneista yli puolet ei tykännyt viettää aikaansa konservatoriolla, mihin 

vaikutti heidän mukaansa viihtyisien tilojen puute ja opiskelijoiden selvä ”kastijako”. Yli puolella 

konservatorion ahdistava ilmapiiri oli ollut syy lopettamiseen. Eniten keskeyttämiseen oli vaikutta-

nut tutkintoihin ja esiintymistilanteisiin liittyvä jännitys, lamaannuttava kilpailutilanne, soittotuntien 

pelkääminen sekä musiikinopiskelun tarvitsema aika. Yhteismusisoinnista oli melko positiivisia ko-

kemuksia, vaikka sen vaatima aika ja pakollisuus saivat kritiikkiä osakseen. (Lehtonen 2004, 53–

54.) 
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Lopettamisen syyksi kerrottiin myös opettajien vaihtuminen, kiinnostuksen ehtyminen sekä muiden 

elämäntehtävien ja harrastusten tuleminen musiikkia tärkeämmiksi. Musiikkioppilaitosten sanottiin 

olevan liiaksi ammatillisesti suuntautuneita, mikä monille tarkoitti kohtuuttomia vaatimuksia ja pa-

kollista elämän kaventamista. Vastaajat olivat iässä, jossa omaa uraa ja ammatinvalintapäätöstä 

vasta mietitään, mutta useiden mielestä musiikkioppilaitos oli jo päättänyt heidän puolestaan. Usei-

den vastaajien konservatoriokokemuksia leimasikin eräänlainen ”tulos tai ulos” -ajattelu. (Sama, 

54.) 

 

Ilmapiiriongelmat nousivat Lehtosen mukaan kaikissa haastatteluissa esille. Kysymykseen ”mitä 

ajattelit konservatorion ilmapiiristä?” vastattiin esimerkiksi näin: ”- - must se oli jollakin lailla aika 

ahdistava noin niinku pianistien puolella, - - koin sen semmosen jollakin tavalla kireenä - -.” Tämän 

vastaajan mielestä ilmapiirin kireys tuli esille lähinnä kurssitutkinnoissa ja kevättutkinnoissa. Hänen 

mielestään kaikki olivat siellä haudanvakavina ja katsoivat häntä suurin piirtein sen näköisinä, että 

miksi hän tuli sinne soittamaan. (Sama.) 

 

Eräällä haastatellulla, jota konservatorion ilmapiiri oli ahdistanut, oli sellainen kokemus, että jatko-

opintojen mahdollistamiseksi oli onnistuttava aina ja harrastajaa ei hyväksytty. Hänen kertomansa 

mukaan musiikin täytyi olla koko elämä ja päämääränä esimerkiksi musiikinopettajan ammatti. 

Haastateltu oli kokenut jatkuvaa suorituspainetta, joka oli vaikuttanut muuhunkin kuin musiikinopis-

keluun. Toinen haastateltu oli kokenut ilmapiirin kilpailuympäristönä. Ainakin huilistit olivat hänen 

mielestään kilpailleet keskenään ja myös opettajilla oli ollut keskenään kiistaa. Muita aiheita olivat 

muun muassa täydellinen musiikkiin keskittyminen, onnistumisen pakko sekä kova kilpailu, minkä 

kautta opiskelijan asema oppilaitoksessa vahvistui tai heikkeni. (Lehtonen 2004, 54–55.) 

3.15 Opetussuunnitelma ja piilo-opetussuunnitelma 

Lehtonen (2004) kertoo Mustalahden ja Taipaleen (1992) kiinnittävän huomiota siihen, että kon-

servatorioissa vaikuttaa kirjoitetun opetussuunnitelman lisäksi voimakas piilo-opetussuunnitelma. 

Se liittyy musiikinharrastukseen ja soittamiseen liittyviin luuloihin, joista merkittävimpiä olivat muun 

muassa, että musiikkia ei kannata harrastaa, jos ei ole aloittanut tarpeeksi nuorena, jollei ole mu-

sikaalinen tai jos ei pysty täysipainoisesti omistautumaan harrastukseensa. Tutkimuksen mukaan 

monet lopettaneet olivat myöhemmin löytäneet uusia mielekkäitä alueita musiikinharrastukseensa. 
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Varsinkin musiikin kuunteleminen ja konserteissa käyminen olivat enentyneet. Lisäksi konservato-

riossa vähätelty vapaamuotoinen soittaminen, kevyt musiikki sekä improvisointi olivat lisänneet an-

toisuutta elämään. Keskeyttäminen oli lisännyt harrastuksen omaehtoisuutta ja vapautta. (Lehto-

nen 2004, 59.) 

 

Lehtosen mielestä voidaan kysyä, kuinka omaperäisesti musiikkioppilaitosinstituutio toimii. Minkä 

verran voidaan tehdä luovia ratkaisuja ja antaa oppilaan soittaa haluamaansa ohjelmistoa? Entä 

huomioidaanko opinnoissa oppilaiden muut elämäntyöt? Lehtosen mukaan Mustalahden ja Taipa-

leen (1992) tutkimuksessa tulivat jatkuvasti esille nuorten muut elämäntehtävät, kuten muut har-

rastukset, lukion käyminen, elämänkumppanin etsiminen ja seurustelu. Nämä kaikki pitäisi läpi-

käydä murrosiän ja aikuisuuden kriisin keskellä, jossa mieli kuohuu, vaikka asiat sujuisivatkin hyvin. 

(Lehtonen 2004, 60–61.) 

 

Lehtosen mukaan musiikkioppilaitosjärjestelmä toimii ”seulonta-aparaattina”, joka poimii hyvin so-

peutuvat opiskelijat, jotka kykenevät suoriutumaan järjestelmän vaatimuksista. Huonosti motivoitu-

neet ja sopeutumattomat putoavat tai pudotetaan kelkasta. Lehtonen pohtii, valikoiko järjestelmä 

musiikillisesti lahjakkaimmat vai parhaiten järjestelmään sopeutuneet. Joka tapauksessa yksi suuri 

myytti on se, että kaikki epäsuotuisuus järjestelmässä johtuisi oppilaiden lahjattomuudesta tai 

muista puutteista. Uskomus toimii myös toisinpäin, eli ei suinkaan kaikki opiskelijoiden näkemä 

epämielekkyys liity opettajan tai oppilaitoksen puutteisiin. Usein ratkaisemattomilla vaikeuksilla on 

tapana heijastua vastapuolen ongelmiksi ilman itsereflektiota. (Lehtonen 2004, 61.) 

 

Oppilaitosten opetusratkaisuilla oli Tuovilan tutkimuksen (2003) mukaan selkeästi vaikutusta lasten 

saamiin kokemuksiin etenkin, jos ratkaisut olivat sellaisia, että ne eivät nostaneet lasta pois ali-

suoriutumisen kehästä. Näin kävi, jos lasten vanhempien vähäinen musiikkikoulutus ja vähäinen 

opiskeluun osallistuminen vaikuttivat negatiivisesti lapsen arviointiin ja opetukseen tai jos lapsella 

ei ollut musiikkiopistossakaan tilaisuuksia tutustua vertaissoittajiin. Turhauttavaksi opiskelunsa ko-

keneilla lapsilla oli usein näitä yhdistäviä tekijöitä: he olivat joutuneet vaihtamaan opettajaa, eivät 

soittaneet tahtomaansa soitinta, inhosivat teoriatunteja, eivät olleet saaneet perusasteen oppilas-

paikkaa, olivat saaneet vain perusohjelmistoon keskittyvää opetusta, eivät olleet päässeet oppilai-

toksensa yhteissoittoryhmiin ja pelkäsivät tutkintoja ja esiintymisiä. (Tuovila 2003, 229–230.) 
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Valmentavasta opetuksesta tavalliseen perusasteopetukseen pääseminen oli kolmessa musiik-

kiopistossa ratkaisevaa sille, että oppilas saattoi jatkaa musiikkiopistossa alkeista eteenpäin. Tut-

kimukseen osallistuneista lapsista enemmistö siirtyi perusasteopiskelijaksi kolmantena tai neljän-

tenä vuonna. Liki kaikki antoisaksi opintonsa kokeneet lapset olivat tutkimuksen loppuessa pääty-

neet perusasteopiskelijoiksi. Opintonsa lopettaneet lapset taas lähes poikkeuksetta eivät edenneet 

valmentavasta opetuksesta perusasteopiskeluun eivätkä saaneet suoritettua yhtään kurssitutkin-

toa. Siten musiikkiopistoissa oli valmentavien osastojen kautta pitkä karsinta, jossa katsottiin, ketkä 

lapsista suoriutuisivat tutkintotavoitteiseen perusasteopiskeluun. (Tuovila 2003, 230.) 

 

Niissä oppilaitoksissa, joissa ei tarjottu mitään opetusta perusasteelle selviytymättömille lapsille, oli 

huomattavasti enemmän sekä opintoihin turhautuneita lapsia että lopettamiseen johtavia opintoja 

kuin niissä, joissa oppilas joko pääsi heti pyrkiessään perusasteelle tai kaikki oppilaat pyrittiin saa-

maan perusasteiseen opetukseen. Turhauttava opiskelu syntyi monen asian yhteisvaikutuksesta, 

mutta lasten, vanhempien ja opettajien vuosittainen kilpailu perusastepaikoista ei selvästikään 

edesauttanut antoisan opiskelun syntymistä. (Sama.) 

 

Opetuksen yksityisluonteisuus hajauttaa Lehtosen (2004) mukaan oppilaitosta instituutiona. Opet-

tajat tekevät töitä yksinään, omissa huoneissaan ja omilla menetelmillään. Opetusvelvollisuudet 

eivät jätä paljon aikaa yhteiselle kehittämiselle. Opettajat eivät aina tunne toisiaan tai ole tietoisia 

kollegan tekemisistä. Erilaiset ryhmittymät ja koulukunnat voivat opettajayhteisössä korostua – nii-

den suhteet muihin ryhmittymiin ja sisäiset rakenteet saattavat olla jännittyneitä ja satunnaisia. 

Koko yhteisöä voi siis vaivata samat ongelmat, joista raportoitiin opiskelijoiden kohdalla. (Lehtonen 

2004, 59.) Viitaten Kingsburyn (1988) ja Nettlin (1995) tutkimuksiin Lehtonen (2004, 59) toteaa, 

että yksityisyys helposti johtaa siihen, että oppilaitoksessa opetetaan ja opiskellaan viulua, pianoa 

ym. sekä teoria-aineita, ja näiden välillä ei ole elävää yhteyttä.   

 

Opetushallituksen Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteissa 

2017 sanotaan musiikista seuraavasti: 

 

Musiikin laajan oppimäärän mukaisen taiteen perusopetuksen tehtävänä on luoda edelly-
tykset hyvän musiikkisuhteen syntymiselle. Tavoitteena on, että oppilas kehittää musiikil-
lista osaamistaan ja iloitsee oppimisestaan. Opetus antaa valmiuksia musiikin itsenäiseen 
harrastamiseen ja oppilaan tavoitteiden mukaiseen musiikkiopintojen jatkamiseen muilla 
koulutusasteilla.  
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Musiikillisten taitojen kartuttamisen lisäksi oppilasta rohkaistaan opinnoissaan esteettiseen 

kokemiseen, luovaan ajatteluun ja tuottamiseen sekä uusien ratkaisujen etsimiseen. Opin-

tojen edetessä oppilas oppii tunnistamaan musiikilliset vahvuutensa ja löytää omat ta-
pansa ilmaista itseään musisoiden. Opetus tukee oppilaan myönteisen minäkuvan, ter-
veen itsetunnon ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä. Oppilasta ohjataan tekemisen ja 
osallisuuden kautta ymmärtämään musiikin merkityksiä kulttuurin kokonaisuuteen kuulu-
vina ilmiöinä. Näin oma musiikkiharrastus voi asettua osaksi elävää ja toimivaa musiikki-

kulttuuria sekä koko taiteiden kenttää.  

 
Perusopintojen tarkoituksena on innostaa oppilas musiikin tavoitteelliseen opiskeluun ja 
musiikillisten taitojen pitkäjänteiseen kehittämiseen. Opintojen lähtökohtana ovat oppilaan 
vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet. Tarjoamalla tilaisuuksia monipuoliseen musiikilliseen 
toimintaan musiikin perusopinnot kehittävät oppilaan musiikillista ja luovaa ajattelua. (Ope-
tushallitus 2017, 47, viitattu 05.12.2017.) 

 

Toivottavasti tämä vasta uusittu ja hyvältä kuulostava opetussuunnitelma jatkossa toteutuu soiton-

opetuksessa. Tavoitteena on oppilaan soittamisen ilo, lähtökohtana oppilaan intressit ja vahvuudet 

niin, että opetus tukee oppilaan terveen itsetunnon kehittymistä. 

3.16 Muita syitä lopettamiseen 

Hirvosen (2003) mukaan oppimiskokemuksien ja innostavuuden puute tekevät soittotuntien ilma-

piiristä ankean. Onnistumiskokemusten vajeesta voi aiheutua oppilaalle riittämättömyyden tunteita, 

mikä taas voi vähentää oppilaan sisäistä motivaatiota. (Hirvonen 2003, 83.) 

 

Jotkut Roukalan (2014) haastattelemat opettajat mainitsivat lopettamisen syyksi myös orkesterei-

den pakollisuuden. Esimerkiksi pitkät harjoitusajat syövät innostusta. Kun ei ole vaihtoehtoja, eli 

orkestereissa on käytävä, jos haluaa jatkaa soittoharrastusta, osa valitsee lopettamisen kokonaan. 

Kaikki opettajat kertoivat hankalaksi sen, että musiikkiopistolla käyntejä tulee helposti kolme viik-

koon, mikä on monelle oppilaalle liikaa. Toisaalta opettajat pohtivat, miksi urheiluharrastuksissa 

samaa määrää ei koeta mitenkään ylivoimaisena. (Roukala 2014, 24, viitattu 1.12.2017.) 

 

Kaikki opettajat Roukalan mukaan korostivat opettajan ja oppilaitoksen vastuuta tarpeeksi laaduk-

kaan opetuksen järjestämisestä. Heidän mukaansa opettajan pitäisi pyrkiä antamaan oppilaalle 

sillä lailla laadukasta musiikkikasvatusta, että murrosiässä hänellä olisi tarvittavat resurssit selviy-

tyä iän ja harrastuksen haastavuuden asettamista haasteista. Tässä mielessä opettajalla ajateltiin 

olevan vastuu harrastuksen jatkumisesta. (Roukala 2014, 24, viitattu 1.12.2017.) 
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Roukalan mukaan harjoittelun määrä kasvaa merkittävästi juuri murrosiän kynnyksellä. Usea nuori 

huomaa tuolloin, että ei enää selviäkään vain käymällä tunneilla, vaan pitäisi harjoitella kotona 

myös tavoitteellisesti ja säännöllisesti. Olisi tärkeää juuri tässä kohdassa, että harjoittelumotivaatio 

ja -rutiini on saatu kuntoon jo aikaisemmin. Yksi opettaja oli myös maininnut, että oppilaat, jotka 

tulevat jatkuvasti harjoittelematta soittotunnille, potevat huonoa omaatuntoa ja kokevat soittotunnin 

ilmapiirin ahdistavana ja opettajan tuomitsevana, vaikka opettaja ei edistäisi tunnetta omalla toi-

minnallaan. Tästä usein syntyy kierre: kun soittamiseen alkaa liittyä yhä enemmän negatiivisia tun-

teita, harjoittelu alkaa vastaavasti kiinnostaa aina vain vähemmän. (Sama.)  

   

Opettajat kokivat hyvin rajallisina mahdollisuutensa vaikuttaa nuoren lopettamispäätökseen, eten-

kin, jos nuorelle ei ollut muodostunut sisäistä motivaatiota. Opettajat kertoivat kuitenkin kokeile-

vansa erilaisia keinoja, riippuen tilanteesta. Yksi opettaja kertoi näin: ”- - jos on mahdollisuus, niin 

tavallaan kevennetään - - vaatimuksen tasoa. Otetaan helpompia kappalevalintoja - -.” Hän kuiten-

kin totesi, että useimmiten näin tehtäessä menee vuosi ja sitten oppilas lopettaa. Hänen mukaansa 

vaatimuksen loppuessa harrastus hiipuu; motivaatio katoaa lapselta, jos hän ei harjoittele. (Sama, 

24–25.) 

  

Myös muut haastatellut opettajat kertoivat vastaavaa: jos nuoren lopettamissyyt ovat harrastuksen 

vaatimuksissa tai harjoittelun määrässä, vaatimustason lasku aiheuttaakin nurinkurisesti usein juuri 

lopettamisen. Edistymisen puutteen koettiin olevan syynä; oppilaat eivät jaksa soittaa pelkästään 

ajankulukseen. Avainasioita soittoharrastuksessa ovat oma kehittyminen ja edistymisen huomaa-

minen. Yksi opettaja kertoi, että heillä on musiikkiopistossa mahdollista pitää niin kutsuttu välivuosi. 

Oppilas voi käydä vaikka vain orkesterissa vuoden ajan tai pitää kokonaan taukoa musiikkiharras-

tuksesta. Yleensä näiden välivuosien jälkeen harrastus lopetetaan, mutta joskus nuori on tajunnut 

vasta vuoden tauon jälkeen, kuinka suuri merkitys soittoharrastuksella on hänen elämässään. 

(Sama, 25.)  

 

Eräässä tapauksessa soittoharrastuksen jatkumisen olivat estäneet taloudelliset syyt: koska pie-

nellä paikkakunnalla oli harrastajia liian vähän, ei ollut enää varaa maksaa opettajalle palkkaa ja 

harrastus jäi siihen (Juvonen 2006, 251). 
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4 SOITTAMISEN MOTIVAATIO 

4.1 Elämänkaari ja musiikkiharrastus 

Määrätietoinen musiikinopiskelu ilman ammatillisia tavoitteita ja musiikki erillisenä harrastuksena 

on etenkin länsimaiseen kulttuuriin kuuluva ilmiö. Musiikkia ajatellaan mentaalisena virkistyksenä 

ja vastapainona arkiselle työnteolle. Toisaalta vahva ammattimuusikkouden pohjalta nouseva pe-

rinne liittyy erityisesti musiikinopiskeluun. Soitetun musiikin taitamista ja instrumentin hallintaa on 

usein mitattu harrastajamuusikon näkökulmasta ammattimaisin kriteerein. (Kosonen 2010, 295.)  

 

Ihmisen elämänkaaressa on oma arvostettu paikkansa aktiiviselle musiikin tekemiselle laulaen ja 

soittaen. Aktiiviselle musiikkisuhteelle luodaan perusta lapsen kotona ja kodin merkitys on välttä-

mätön musiikkiharrastuksia mahdollistavana ja tukevana sekä aineellisesti että henkisesti. Lapsi 

saa ensimmäiset musiikilliset virikkeet jo ennen syntymäänsä. Musiikillista kehitystä voi vauhdittaa 

sikiöaikana muun muassa mammamuskarissa, joista luonnollinen jatko on vauvamuskarin kautta 

kohti lapsen omaa, itsenäistä musiikinharrastusta musiikkileikkikouluun. (Sama.)  

 

Lapsen musiikillista kehitystä on kouluiässä tukemassa peruskoulu, jonka rooli on nykyisellään 

enemmänkin virikkeiden antamista vapaa-ajan musiikilliseen kehittämiseen kuin musiikillisten tai-

tojen ja tietojen opettamista. Usein koulun kuorotoimintakin rajoittuu koulun juhlia varten koottuihin 

kokoonpanoihin, paitsi musiikkiluokkien toimintaan kuorot niveltyvät monella paikkakunnalla sau-

mattomasti. Koulun ohella lapsen musiikillista kehitystä ja erityisesti soitonopetusta mahdollistavat 

musiikkioppilaitosjärjestelmä ja sen rinnalla kansalaisopistojen vapaa sivistystyö sekä yksityisopet-

tajat ja yksityiset musiikkikoulut. (Sama, 295–296.) Myös ammattikorkeakouluilla on mahdollista 

käydä soitto- ja laulutunneilla harjoitusoppilaana. 

 

Usein nuoren kiinnostuksen kohteet ja harrastukset ovat vakiintuneet peruskoulun jälkeen. Lukion 

opetussuunnitelma jatkaa peruskoulun musiikinopetuksen linjaa aktiivisen musiikkiharrastuksen ja 

henkilökohtaisen musiikkisuhteen tukemisessa. Ammattikoulun puolella taito- ja taideaineita on 

(muilla kuin taidealoilla) 1 opintoviikon taide- ja kulttuuriopinnot kokonaisuutena, jossa eri taideai-

neita ei ole eritelty. Varsinaiset musiikkiharrastukset jäävät siis vapaa-ajan harrastukseksi nuoren 

motivaation ja kiinnostuksen mukaan. (Kosonen 2010, 296.) 
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”Vasta” aikuisiällä soittamisen aloittaminen on ollut harmillisen harvinaista, vaikka nimenomaan sil-

loin voi herätä kiinnostusta toteuttaa unelma soittotaidosta tai aloittaa uudelleen oman soittotaidon 

kehittäminen, joka on ennen nuoruusvuosia päättynyt soittotuntien lopettamiseen. Aikuisiän vapaa-

ehtoista soittamista säätelee vanha perinne hyvän soittotaidon arvioinnista ulkopuolisen näkökul-

masta. Pahimmillaan se voi estää omaehtoisen musiikkiharrastuksen juuri silloin, kun siihen olisi 

mahdollisuuksia ja aikaa. Musiikin harrastaminen on sinänsä aktiivista aikuisiällä, esimerkiksi kuo-

rolaulu on suosittu harrastus. (Kosonen 2010, 296.)  

 

Varhaisnuoruudessa monesti odotetaan nuoren tekevän valintoja harrastustensa suhteen, ja vii-

meistään silloin soittoharrastuskin muuttuu kokonaan vapaaehtoiseksi. Sisäisen motivaation ja 

kannusteiden merkitys tulee tärkeämmäksi. Soittoharrastuksen jatkamisen kannalta nuoren on tär-

keää miettiä omia motiivejaan soittamiseen, etenkin, kun edistymiseen vaaditaan jatkossa yhä 

enemmän systemaattista harjoittelua. (Roukala 2014, 5, viitattu 1.12.2017.) Motiivit heijastuvat ta-

voitteiden saavuttamisen edellyttämään sitoutumiseen ja siihen, onko tavoite niin tärkeä, että soit-

taja on valmis näkemään vaivaa ja kestämään mahdollisia vastoinkäymisiä sen saavuttaakseen 

(Kosonen 2001, 35). 

4.2 Musiikki ja motivaatio 

Motiivi on peruste toiminnalle; aloittaa, jatkaa tai myös lopettaa jotakin. Motiivin syntymiseen tarvi-

taan joku (subjekti), joka motivoituu ja kohde (objekti), joka motivoi. Tai toisinpäin: joku kohde (ob-

jekti), joka motivoi jonkun (subjekti). Musiikin ja motivaation yhteyttä tarkasteltaessa musiikki itse 

on välittömin kohde ja motiivin herättäjä. (Kosonen 2010, 296.) 

 

Motivaatio on monipuolinen ja alinomaa ajassa ja eri yhteyksissä muuntuva kokonaisuus. Sisällöl-

lisesti motivaatio muodostuu monista eri motiiveista, joista vain osa on tietoisia ja tiedostettavia ja 

osa ehkä jopa tiedostusta ehkäiseviä. Motivaation määrittelemisessä perusteena ovat ensisijaiset 

motiivit, jotka näin myös ovat usein sisällöllisesti voimakkaimmat tietoisesti analysoitavista. Moti-

vaatio voi toisaalta olla niin abstrakti kokonaisuus, että sen määritteleminen on miltei mahdotonta 

ilman ulkoapäin annettuja määritteitä, kuten motiivien listaa luotettavasti niin, että analyysi olisi riit-

tävän realistinen. (Sama.) 
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Motivaatiossa on eri ulottuvuuksia myös ajallisesti, keston suhteen. Helminauhan tavoin motivaati-

ossa on lyhytkestoisia, monesti tilannekohtaisia motiiveja, joita yhdistää pitkäkestoinen motivaatio. 

Siihen taas sisältyy kestoltaan erimittaisia motiiveja. Yksittäisten motiivien ja motivaation voimak-

kuuteen ihmisen toiminnassa vaikuttaa tavoite, mihin kyseinen toiminta motivoi. Tavoitteellisuus on 

yksi perusmääreistä motivoidulle toiminnalle, ja se vaikuttaa keskeisesti myös motivaation voimak-

kuuteen ja motivoidun toiminnan kestoon. Luonnollisesti eri motiivien välillä on voimakkuusvaihte-

luita. Kukapa soittaja jaksaisi olla jatkuvasti innokas harjoittelemaan yhtä ja välillä liian vaikealta 

tuntuvaa kappaletta? Toisaalta kun soitettava musiikki on erityisen mieleistä, soittamista ei malttaisi 

lopettaa ollenkaan ja soittaminen itse tilanteena voi virittää ns. positiivisen motivaatiokehän. (Ko-

sonen 2010, 296–297.)   

 

Omakohtainen kiinnostus musiikkiin ja musisoimiseen on peruslähtökohta musiikkiharrastuksille eri 

muodoissaan. Uskomus soittotunneilla käymisestä ja tutkintojen suorittamisesta ”polkupyörän kiilto 

silmissä” on osoittautunut virheelliseksi nuorten soittamismotivaation tutkimuksissa. Palkkion saa-

minen tutkinnon suorittamisesta voi toki olla yksi ulkoinen motiivi soitonopiskeluun, mutta vain yksi 

useista motiiveista. Jos soittaminen ja soitettava musiikki ei kiinnosta muuten, ei ulkoinen palkkio 

riitä motiiviksi tuohon vuosien uurastukseen. (Sama, 297.)    

 

Soittamisen motivaation voi ryhmitellä erilaisiin motivaatiotyyppeihin primäärimotiivien mukaan. 

Tärkeimpiä ovat selkeästi soitettavaan musiikkiin ja soittamistilanteeseen liittyvät motiivit, esimer-

kiksi soittamisen ilo ja elämykset. Merkittäviä soittamiseen innoittajia ovat myös yhteismusisointiin 

liittyvät kontaktimotiivit ja omaa kyvykkyyttä ilmentävät hallintamotiivit. Soittamistoiminnan ulkopuo-

lella olevista motiiveista tärkeitä ovat tuki ja kannustus – nuorilla soittajilla nimenomaan oman per-

heen ja erityisesti vanhempien osalta. Oman opettajan rohkaisu ja kannustus niin yksittäisinä pa-

lautteina kuin yleensä tukena ammattilaisen taholta on tärkeää sekä mahdollisen soitonopettajan 

että koulun musiikinopettajan antamana. Musiikinopettajalla voi olla yllättävän suuri merkitys soit-

tajalle etenkin silloin, jos nuori soittaja ei käy soittotunneilla säännöllisesti tai ollenkaan. Silloin myös 

koulun musiikkitunneilla on erittäin tärkeä merkitys soitettavan lauluston ja muun materiaalin kan-

nalta. (Sama.) 

 

Herittyn (2010) mukaan esimerkiksi pitkäjänteisen pianoharjoittelun taustalla on voimakas suoriu-

tumismotivaatio. Suoriutumismotivaatiota voi kuvailla seuraavin käsittein: saavuttaa tavoitteidensa 
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vuorenhuipun, ylittää itsensä, voittaa kilpailijansa – yksinkertaisesti tarve suoriutua. Suoriutumis-

motivaation vuoksi ihminen haluaa kehittyä aina paremmaksi ja taitavammaksi. (Heritty 2010, 4, 

viitattu 28.10.2017.) 

 

Suoritus sisältää mahdollisuuden onnistua ja epäonnistua. Kuvitellut seuraukset ovat tunnekoke-

muksia ja ne sanelevat alkaako ihminen suoritukseen vai ei. Suoriutumiseen vaikuttaa myös pal-

kitsevuus, sisäiset tai ulkoiset palkkiot. Mitä palkitsevammaksi toiminta koetaan, sitä enemmän sii-

hen jaksetaan satsata. Siten esimerkiksi pianistin päätökseen mennä esiintymään voivat vaikuttaa 

haave onnistumisesta ja pelko epäonnistumisesta. Onnistumisen toiveet voivat liittyä oman esiin-

tymisjännityksen voittamiseen tai haluun soittaa mahdollisimman usein oma ohjelmisto läpi. Pelko 

epäonnistumisesta saattaa puolestaan liittyä riskiin tehdä virheitä tai unohtaa. Esiintymisen henki-

lökohtainen palkitsevuus määrää lopulta sen, kannattaako lähteä esiintymään. (Heritty 2010, 4, 

viitattu 28.10.2017.) 

 

Soittaminen ja etenkin uuden oppiminen ovat eräänlaista aaltoliikettä hyvine ja huonoine kokemuk-

sineen. Jokaisella soittajalla on tilannekohtaisia vaihteluita niin kuin missä tahansa inhimillisessä 

toiminnassa. Jos soittamiseen ei liity tarpeeksi positiivisia kokemuksia ja tunteita soiton osaami-

sesta, ovat edellytykset motivoituneelle soittamiselle kyseenalaiset. Motivaation säilymisen kan-

nalta keskeistä on soittamisesta saatujen kokemusten luoma kiinnostus, positiivinen asenne sekä 

uskoa itseensä soittajana. (Kosonen 2001, 34.) 

 

Motiivit usein nähdään päämääräsuuntautuneina, tavoitteellisina (Ruohotie 1998, 36). Useimmiten 

soittoharrastukseenkin liittyy tavoitteita, esimerkiksi itselle riittävä soittotaito tai yksittäisen, mielui-

san kappaleen osaaminen (Kosonen 2001, 35.) Kuitenkin esimerkiksi sellonsoiton harjoittelussa 

itse musiikki tuntuu usein olevan kaukana edessäpäin, kun harjoitellaan asteikkoja ja teknisiä jousi- 

ja sormiharjoituksia. Nuoren soittajan on tärkeää ymmärtää yhteys tekniikkaharjoitusten ja soitet-

tavan musiikin välillä. (Roukala 2014, 6, viitattu 1.12.2017.) 

4.3 Soittamisen motiiviluokitus 

Motivaation tarkastelu eri motiivien mukaan on yhdenlaista toiminnan luokittelua eri nimikkein. Mo-

tivaation soittajakohtaisessa määrittelyssä on huomioitava aina kukin yksilö tajunnallisena subjek-

tina omassa elämäntilanteessaan juuri sillä hetkellä. (Kosonen 2010, 303.) 
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Motivaation analyysi merkityssuhteina on yhtä aikaa toimijan subjektiivisten kokemusten analyysiä. 

Analyysi jää pinnalliseksi, jos motiivit jaetaan sisäisiin ja ulkoisiin sen mukaan, ovatko keskeiset 

toimintaa ohjaavat motiivit lähtöisin toimijasta itsestään vai hänen ulkopuoleltaan. Subjekti itse oh-

jaa aina yksilön toimintaa, tässä tapauksessa soittamista. Asiaa voi selventää myös toisin päin: 

Miten voi olla mahdollista, että soittaja ei itse voisi ollenkaan ohjata omaa soittamistaan ja näin olla 

myös vastuussa siitä? Riippuu toimijan persoonasta ja koko hänen senhetkisestä elämäntilantees-

taan, miten vahvasti ”ulkopuoliset” motiivit, kuten instrumentti, musiikki, vanhemmat, opettaja ja 

yksittäiset tilannekohtaiset motiivit ohjaavat toimintaa. (Kosonen 2010, 303.) 

 

Nuorten soittamisessa selvästi tärkeimpiä motiiveja ovat musiikilliset motiivit, joissa soittamisen 

kannalta olennaiset merkityssuhteet liittyvät soitettavaan musiikkiin ja soittamiseen: esimerkiksi 

omakohtainen kiinnostus musiikkiin, soittamisen ilo ja soitettavan musiikin tuottamat elämykset 

(Kosonen 1996, 54, viitattu 28.10.2017; Kosonen 2001, 38). Musiikin ja oman soittamisen aiheut-

tama hyvän olon tunne voi olla mielihyvän tunnetta eri muodoissaan, mikä ruokkii itse itseään eli 

motivoi soittamaan aina enemmän. Soittamisen terapeuttinen merkitys, eli musiikillinen ”keskuste-

lukanava” erilaisten mielialojen sekä konkreettisten tapahtumien käsittelyyn, on monille erityisen 

tärkeä motiivi soittamiseen ja myös musiikin kuunteluun. Musiikin hoitavaan vaikutukseen liittyy 

soittaminen yksin ja itseensä keskittyen. (Kosonen 2010, 304.) 

 

Toinen olennainen motiiviryhmä on suoritus- ja saavutusmotiivit, varsinkin kokemukset omasta ky-

kenevyydestä ja hallinnan tunteesta. Velvollisuudentunne omaa itseä ja asettamiaan tavoitteita 

kohtaan on myös tärkeä motiivi ja se liittyy sisällöllisesti edellä mainittuun hallinnan tunteeseen. 

Hallintakokemuksista erottuvat tekninen hallinta, joka liittyy instrumentin hallintaan ja ”oikein soit-

tamiseen” annettujen ohjeiden ja omien mielikuvien mukaan sekä emotionaalinen hallinta, joka liit-

tyy musiikilliseen ilmaisuun ja taitoon tulkita musiikkia ja näin ilmaista itseään. Etenkin emotionaa-

lista hallintamotiivia on vaikea erottaa soittamisen ja soitettavan musiikin tuottamista elämyksistä. 

Motiivit, jotka liittyvät suoriutumiseen ja hyvinkin konkreettisesti asetettujen tavoitteiden saavutta-

miseen, koskevat luonnollisesti soitonopiskelua ja -oppimista. Tärkeä huomio oli kuitenkin se, että 

määrätietoinen itsensä kehittäminen ei liity pelkästään säännöllisiin soittotunteihin, vaikkakin ulkoi-

nen kontrolli esimerkiksi soitonopettajan taholta aikatauluttaa soittamista eri lailla kuin itsekseen 

soittaminen tai ystävien kanssa musisointi. (Sama.) 
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Musiikillisena motiivina soitettava ohjelmisto on tavallaan itsestäänselvyys. Suoritusmotiivina oh-

jelmisto voi myös olla esimerkki ulkoapäin annetuista tavoitteista, joista soitonopiskeluun liittyen 

eniten keskustelua ovat varmaan herättäneet musiikkioppilaitosten kurssitutkintovaatimukset. Soi-

tettavaan ohjelmistoon liittyvät merkityssuhteet ovat tilannekohtaisia. Tekniseen hallintaan liittyen 

nuori voi hyvinkin jaksaa painiskella vaikealta tuntuvan etydin kanssa, kun päämääränä on tietyn 

teknisen yksityiskohdan oppiminen ja sen myötä oman soittotaidon kehittäminen. Ystävien kanssa 

soitellessa ohjelmisto taas on ihan muuta, esimerkiksi yhdessä opittuja tai opeteltavia ”päivän hit-

tejä”. (Kosonen 2010, 304.) 

 

Vuorovaikutusmotiiveista yksi tärkeimpiä on soittotunneilla kävijöille kontakti opettajaan ja siihen 

liittyen opettajan mallivaikutus sekä tuki ja kannustus. Yhteismusisointiin liittyvien tavoitteiden taus-

talla on jo soitin ja siihen liittyvät perinteet. Yhteismusisointi eri muodoissaan – soitinyhtyeet, säes-

täjä, orkesterit – liittyy vahvasti orkesterisoittimiin, kuten jousi- ja puhallinsoittimiin. Opiskelun 

alussa ikimuistoisia musiikkikokemuksia on syntynyt yhteismusisoinnin ja oman pystyvyyden tun-

teen myötä. Piano ei välttämättä ole ”vain” soolosoitin, mutta soolosoitinperinne on ollut erittäin 

vahva esimerkiksi tutkinnoissa. Viime vuosina piano-opinnoissa on alettu tietoisesti huomioida yh-

teismusisoinnin merkitys jo opintojen alkuvaiheissa. Samoin pianon merkitys säestyssoittimena – 

mitä se monelle pianistille käytännössä erityisesti onkin – on myös alettu huomioida opinnoissa. Jo 

vasta-alkajille tarkoitetussa oppimateriaalissa luova ilmaisu ja yhteismusisointi on huomioitu ilah-

duttavan hyvin. Tosin pelkkä materiaali ei takaa, että soittajat todella pääsisivät yhteismusisoinnin 

makuun heti piano-opintojensa ensimmäisinä vuosina. Vastuu jää väistämättä soittajalle itselleen 

ja mahdolliselle opettajalle. (Sama, 305.) 

 

Useimmiten soittamisen motivaatio sisältää kaikkia kolmea edellä mainittua motiivityyppiä. Ehdot-

tomasti paras motivoidun soittamisen kannalta on optimaalinen soittamiskokemus, flow-kokemus 

(Csikszentmihalyi 1990, viitattu 1.11.2017). Sille on ominaista tietynlainen hurmioituminen – soitta-

minen, musiikki ja soittaja kietoutuvat yhteen eikä paikan tai ajan aiheuttamia esteitä ole. Optimaa-

liseen kokemukseen monesti kuuluu myös positiivinen hallintakokemus, eli tunne omasta kyvyk-

kyydestä johonkin, mihin ei muutoin tunne kykenevänsä. Joillekin soittajille edellytys optimikoke-

mukselle on yksinäisyys – on vain musiikki ja sinä. Toisille taas optimikokemus edellyttää yhdessä 

musisointia, soittamista yhdessä mutta kuitenkin kuin yksi soitin, aistien musiikin virran ja yhteisöl-

lisyyden. (Kosonen 2010, 305.) 
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Soittoharrastuksessa voidaan tehdä ero myös tilannemotivaation ja yleismotivaation välillä. Moti-

vaatio voi vaihdella tilanteesta toiseen, se on luonteeltaan dynaaminen. Tilannemotivaation voi 

saada aikaan esimerkiksi kiinnostavan kappaleen kuuleminen, mistä seuraa tahto oppia soitta-

maan se itse. Yleismotivaatio korostaa käyttäytymisen pysyvyyttä, esimerkiksi yleistä kiinnostusta 

musiikkiin, ja halua kehittyä nimenomaan tietyn instrumentin soitossa. Yleismotivaatiokaan ei ole 

ikuinen tai absoluuttinen, vaan siihen vaikuttavat positiiviset ja negatiiviset kokemukset motivaation 

kohteesta. (Roukala 2014, 6, viitattu 1.12.2017; Ruohotie 1998, 41)  

4.4 Soittamaan motivoivia asioita 

Vastausta kysymykseen, mikä soittamisessa motivoi, Kosonen alkoi etsiä pro gradu -työssään 

(1992), tulokset hän raportoi soittajien osalta lisensiaattityössään (1996). Soittamisen perusteina 

olennaisimpia olivat omakohtainen soittamisen ilo ja mieleinen ohjelmisto, osaamisen tunne ja hyvä 

opettaja–oppilas-suhde. Pianisteilla motivoivana tekijänä korostui muita soittajia enemmän soitta-

minen yksin ilman ulkopuolisia kuulijoita. (Kosonen 2001, 38.) 

 

Soittomotivaatioon vaikuttavat monet asiat, muutamana esimerkkinä kasvatus, vallitseva yhteis-

kunta ja kulttuuri, arvot ja elämäntilanne. Käyn läpi asioita, joilla on ratkaiseva merkitys harjoittelu-

motivaatioon sekä myönteisesti että kielteisesti. Jos lähdetään siitä, että soittajalla ovat soittamisen 

peruspuitteet kunnossa – on mahdollisuus, omaa tahtoa, aikaa ja rahaa – tärkeimpänä harjoitteluun 

vaikuttavana tekijänä tulee mieleen opettaja. Opettaja vaikuttaa suuresti oppilaansa soittoon, koska 

oppilas saa lähes kaiken tietonsa ja taitonsa hänen kauttaan. Myös osa opettajan arvoista ja näke-

mys hyvästä pianismista siirtyvät oppilaalle. Oppilaan lähin kasvatusympäristö eli perhe on myös 

suuresti vaikuttava tekijä harjoittelumotivaatioon. Esimerkiksi perheessä vallitsevilla arvoilla ja 

asenteilla on merkitystä lapsen innostumiseen ja harrastamiseen. (Heritty 2010, 11–12, viitattu 

28.10.2017.) 

4.4.1 Oikeanlainen musiikkiohjelmisto 

Myös Tuovilan mukaan yksi keskeisimpiä myönteisten merkitysten syntymiseen johtavia tekijöitä 

oli soittotuntien musiikkiohjelmisto. Antoisassa opiskelussa oppilaat olivat tyytyväisiä soittamaansa 

ohjelmistoon tai sitä oli muutettu heidän toiveidensa suuntaan, sen sijaan turhauttavassa opiske-
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lussa lähes kaikki lapset kokivat soittotuntien ohjelmiston tylsäksi. Opiskeluprosesseja erotti toisis-

taan ohjelmiston lisäksi se, minkä verran opetuksessa käytettiin kuulonvaraisia lähestymistapoja. 

Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta niitä käytettiin vain soittotunneilla, joilla soitettiin muutakin 

kuin perusohjelmistoa. Kuulonvaraisia lähestymistapoja käytettiin siten kolmea poikkeusta lukuun 

ottamatta vain antoisaksi koetussa opiskelussa. (Tuovila 2003, 235.) Toisin sanoen kuulonvaraiset 

lähestymistavat ja muukin kuin perusohjelmisto voivat motivoida oppilasta soittamaan. 

 

On ymmärrettävää, että vapaus päättää itse soittamisistaan koetaan tärkeäksi, koska kyseessä on 

vapaa-ajan harrastus. Soitonopiskelussa ja erityisesti musiikkiopisto-opiskelussa soittajat tuntevat 

sisäistä velvollisuudentuntoa ja tahtoa suoriutua annetuista tehtävistä ja opintoihin kuuluvista suo-

rituksista. Velvollisuudentunto liittyy hallintakokemusten tuottamaan onnistumisen iloon ja on posi-

tiivista soittajan kokonaisvaltaisen kehittymisen kannalta. (Kosonen 2001, 68.) 

 

Tarpeeksi vaikea kappale antaa oppilaalle haastetta ja mahdollisuuden ylittää itsensä. Oppilaan 

tasolle selvästi liian haastava kappale voi vaikuttaa aivan päinvastoin. Oppilas turhautuu, lamaan-

tuu ja menettää mielenkiintonsa harjoitteluun. Kappale koetaan mahdottomaksi oppia, koska sen 

vaikeusaste on soittajalle liian korkea. (Heritty 2010, 13, viitattu 28.10.2017.) Ohjelmiston pitäisi 

olla siis riittävän mutta ei liian haastavaa, jotta se motivoi soittamaan. Myös kappaleiden määrällä 

on yhteyttä motivaatioon; olen itse huomannut oppilaideni kanssa, että motivaatio pysyy yllä, kun 

läksyjä antaa oppilaalle sopivasti. 

4.4.2 Soittamisen ilo 

Soittamisen ilo ja vapaus, hallinta- ja oppimiskokemukset eli musiikin haltuunotto ja sen tuottamat 

kokemukset sekä musiikin emotionaalisuus ovat todella tärkeitä merkityksen antajia. Soittamisen 

aiheuttamaan mielihyvään liittyy myös mieleinen ohjelmisto, joka liittää yksilölliset kokemusperäiset 

merkitykset soittajan tilanteesta kumpuaviin kulttuurisiin merkityksiin. Soittoharrastukseen ja var-

sinkin määrätietoiseen soitonopiskeluun liittyy sosiaalisia ja kulttuurisia merkityksiä, joissa heijas-

tuvat oppilaitokseen kuuluvat normit ja opetuskäytänteet. (Kosonen 2001, 68.) 

 

”Musiikki on erikoinen asia - -. Se vaikuttaa ihmiseen aivan hirveesti - -. Sillä on kauhee voima!” 

Näin pohdiskelee eräs Kososen (2001) haastattelema soittaja muistellessaan hetkiä, jolloin hän 

tuntee nauttivansa soitetusta musiikista ja soittamisesta koko olemuksellaan. Soittamiselle luovana 
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toimintana merkityksiä antaa sekä toiminta itsessään että toiminnan tuotos, soiva musiikki. Oman 

värinsä soittamisen vapauteen ja musiikista nauttimiseen tuo myös se, soittaako yksin vai yhdessä 

toisten kanssa ja onko soittajalla kuulijoita. (Sama, 78.) 

 

Soittamiskokemuksissa on voimakkaana emotionaalisuus, soittamisen ja soitetun musiikin hoitava 

ja vapauttava vaikutus sekä mahdollisuus tunteiden käsittelyyn ja tunnetilojen purkamiseen. Soit-

tamiseen liittyy hyvän olon ja vapauden tunnekokemus, jota ei voi sanoin kuvailla, koska musiikki 

vaikuttaa meissä syvällä sisimmässämme, tajunnan ulottumattomissa. Soittajat eivät yritäkään 

määritellä musiikin vaikutuksia tarkemmin. Yleinen toteamus on esimerkiksi ”se vain tuntuu hy-

vältä”. Elämyksellisyyteen ja nautinnontunteisiin liittyy useilla soittajilla äärimmäinen keskittyminen. 

Mieluinen soitettava musiikki ja kiireetön soittamistilanne rauhoittavat fyysistä olemista sekä aja-

tuksia ja musiikki vie mukanaan. (Kosonen 2001, 78–81.)  

 

Jo aiemmin mainitsemani soittamisen optimikokemus, flow-kokemus (vrt. Csikszentmihalyi 1990), 

Kirjosen (1995) suomentamana ”toiminnan lumo” (Kosonen 2001, 81), on musiikin virtaa ja musii-

killista ilmaisua soittajassa parhaimmillaan. Elämykset psyykkisen tajunnan tasoilla ja motorinen 

taito fyysisenä toimintana ovat yhä enemmän yhtä ja samaa kokemusta, mikä ohjaa ja on samalla 

osa tuota musiikin virtaa. Aika ja ulkomusiikilliset, tilannekohtaiset tekijät ovat toissijaisia ja soittajan 

senhetkisessä tilanteessa musiikki on optimaalisesti läsnä. Soittamisen päämäärä, musiikki itses-

sään täyttää silloin tehtävänsä ja soittamisesta saa optimaalista nautintoa, mikä taas luo uusia 

haasteita ja uusien musiikin nautintojen tavoittelemista. (Kosonen 2001, 81.) 

 

Soittamisen optimikokemukset omien realististen mahdollisuuksien raameissa ovat niitä parhaita 

musiikkikokemuksia, joista saa motivaatiota uusia haasteita kohti. Joillakin musiikinharrastajilla on 

vastaavia kokemuksia myös yhteismusisoinnissa kavereiden kanssa; lauletaan, sovitetaan, luo-

daan yhdessä – musiikin iloa parhaimmillaan. Pianonsoiton parissa uppoutuminen on vierasta pia-

noa satunnaisesti soittaville, mikä on luonnollista soittamiseen käytettyyn aikaan ja intensiteettiin 

nähden. (Sama, 82.) 

 

Hallintakokemukset, eli tuntemukset siitä, että osaa soittaa ja kykenee tulkitsemaan musiikkia, ovat 

tärkeitä kaikille soittajille opiskelutavasta, käytetystä ajasta ja soitetusta musiikista riippumatta. Hal-

linta on käsitteenä kattava ja siihen kuuluvat sekä osaaminen että soittotaito. Soittotaito on osaa-

misen näkymistä konkreettisena toimintana. (Kosonen 2001, 82–83.) Osaaminen ei ole tekniikka 
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tai tekemisen suora peilikuva, vaan tekemisen syvärakennetta, jos itse tekeminen on pintaa (Ran-

talaiho 1997, 246). Soittaminen toimintana on aikaan ja paikkaan sidottu, mutta osaaminen on 

muulloinkin voimassa. Soittotaito karttuu oppimiskokemuksista – yrityksen, toistamisen ja ymmär-

tämisen kautta. (Kosonen 2001, 83.) Onnistuneen yrityksen kaavaa sovelletaan uusiin vastaavan-

laisiin tilanteisiin, jolloin se, mikä toimii, tulee tavaksi (Rantalaiho 1997, 247). Näin syntyy toiminto-

jen automatisoitumista ja tottumuksia, joita pitkälle edenneellä soittajalla on valtavasti (Kosonen 

2001, 83). 

 

Soittaminen ja musiikkiharrastukset ovat nuoren oma juttu, soittajasta itsestään lähtevää sisäisten 

motiivien virittämää ja antoisaksi koettua toimintaa. Ulkoisista motiiveista voi puhua lähinnä erilai-

sina virikkeinä, jotka luovat, ruokkivat tai estävät sisäistä motivaatiota. Näin esimerkiksi soitonopis-

kelu ulkoa päin annettuna käytänteenä on sisäistynyt osaksi soittajan omaa, mielellistä toimintaa 

eikä aineiston soittajien suhteen voi puhua soitonopiskelusta vain ulkoisena motiivina. (Kosonen 

2001, 125.) 

4.4.3 Hyvä opettaja–oppilas-suhde 

Opettaja–oppilas-suhde on hyvin olennainen soitonopiskeluun liittyvien merkityskokemusten kan-

nalta. Joillekin opettajanvaihdos on tuonut uutta intoa soittamiseen. Uuden opettajan kanssa on 

yhteisten tavoitteiden pohjalta löytynyt soittamiseen mieltä, joka sujuvan yhteistyön myötä luo mo-

tivaatiota uuden oppimiseen. (Kosonen 2001, 77.) 

 

Pohdittaessa harjoitteluinnostusta esimerkiksi pianonsoitossa on opettajan rooli erittäin tärkeä. 

Keskeisimmiksi harjoitteluun vaikuttavista asioista opettajan työskentelytavoissa muodostuvat seu-

raavat: vuorovaikutus (myös kodin ja opettajan välillä), palkkiot ja rangaistukset, palaute, tavoitteel-

lisuus, opetuksen haasteellisuus, käytännönläheisyys, selkeys ja monipuolisuus sekä soitettavan 

ohjelmiston mielenkiintoisuus ja sen suunnittelu oppilaan mielenkiintoa ja taitoja vastaavaksi. Mer-

kitystä on myös sillä, luoko opettaja oppilaalle onnistumisen kokemuksia ja kuinka itsenäiseen toi-

mintaan oppilasta kannustetaan. (Heritty 2010, 12–13, viitattu 28.10.2017.) 

 

Myös opettajan omalla motivaatiolla ja opetusteknisillä toimenpiteillä on ilmeinen vaikutus oppilai-

den motivaatioon ja persoonallisuuteen sekä heidän oppimistuloksiinsa (Peltonen & Ruohotie 

1992, 95). Opettajan oma innostuneisuus pianonsoittoon ja paneutuminen tuntien aikana käytäviin 
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asioihin viestittää oppilaalle, että hänen oppimisensa on opettajalle tärkeää, mikä vaikuttaa harjoit-

teluun ja tunneilla käymiseen. Innostunut ja työhönsä paneutunut opettaja näkee vaivaa parantaak-

seen opiskeluilmapiiriä ja työtapoja sekä löytääkseen erilaisia oppimisvirikkeitä ja -ratkaisuja. Vä-

hemmän motivoituneella, ”leipääntyneellä” opettajalla voi olla päinvastainen vaikutus. (Heritty 

2010, 13, viitattu 28.10.2017.) 

 

Oppilaan harjoitteluinnostukseen vaikuttavat myös opettajan persoona ja luonteen ominaisuudet. 

Käsitteestä hyvä opettaja on äärettömästi tulkintoja ja mielipiteitä. (Heritty 2010, 14, viitattu 

28.10.2017.) Peltonen ja Ruohotie mainitsevat hyvän opettajan piirteistä muun muassa yhteistyö-

henkisyyden ja kannustavuuden (1992, 85–87). Etenkin opettajan kannustavuutta on monessa ot-

teessa korostettu motivaatioon vaikuttavana tekijänä. Kososen haastattelututkimuksessa (2001, 

103) nuoret mainitsevat hyvän opettajan piirteiksi muun muassa ymmärtäväisyyden, positiivisuu-

den, ystävällisyyden, ammattitaitoisuuden, inhimillisyyden, kannustavuuden ja oppilaslähtöisyy-

den.  

 

Bergrothin (1983) mukaan opettajaa voisi verrata vaikka luotsiin, joka ohjaa laivan vapaille vesille, 

missä sen pitää selviytyä omillaan. Opettajan tärkeimpiä tehtäviä on koittaa löytää oppilaasta eri-

tyispiirteitä, joita ei tule estää pääsemästä oikeuksiinsa, vaan kannustaa, jos niillä on arvoa. (Ber-

groth 1983, 39). Opettaja voi innostaa oppilasta harjoittelemaan kannustavuudella, sopivan ilma-

piirin luomisella, oppilaan erityispiirteiden esiin kaivamisella ja vahvistamisella sekä itsenäisyyteen 

ohjaamisella. Tärkeitä ovat myös rakentava palaute, musiikin merkityksellisyyden hakeminen suo-

rittamisen sijaan, sopivan vaikeat kappaleet sekä opettajan kyky antaa oppilaan omille ideoille ja 

tulkinnoille tilaa. (Heritty 2010, 14, viitattu 28.10.2017.) 

4.4.4 Muita tekijöitä 

Opettajan lisäksi vanhemmilla on todettu olevan huomattavan tärkeä merkitys lapsen opiskelussa. 

Soittamisen aloittamisessa on ylipäänsä olennaista vanhempien aktiivisuus ja musiikkiin perehty-

neisyys. (Esim. Lappalainen 1997, 7.1, viitattu 1.11.2017.) Opiskelun aikana keskeistä on vanhem-

pien kotiharjoittelun valvominen ja yhteistyö soitonopettajan kanssa. Lisäksi vanhempien tapa osal-

listua lapsen harjoitteluun vaikuttaa olennaisesti siihen, miten lapsi haluaa tai voi opiskella soitta-

mista. (Lappalainen 1997, 7.1–7.2, viitattu 1.11.2017; Tuovila 2003, 61). 
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Tuovilan (2003) mukaan lapsen, vanhempien ja opettajien välinen yhteistyö oli välttämätöntä an-

toisan opiskelun syntymisessä. Opiskeluun vaikutti sekin, oliko soitin lapsen oma valinta ja kuinka 

paljon lapsi itse piti soittimesta. Antoisassa opiskelussa lapsi kiintyi ajan myötä pääsoittimeensa. 

Tutkimuksen loppuessa näistä lapsista vain kaksi suunnitteli soittimen vaihtamista, vaikka monet 

lapset haaveilivat muista soittimista etenkin opintojen alussa ja olivat saattaneet kokeillakin niitä. 

Joissakin tapauksissa soitin ei ollut lapsen oma valinta, mutta lapsi oli silti hiljalleen innostunut 

soittamisesta. (Tuovila 2003, 224, 235–236.) Motivaation kannalta on siis tärkeää, että lapsi pitää 

instrumentistaan. 

 

Motivaatioon vaikuttaa myös se, miten esiintymiset ja tutkinnot sujuvat. Tuovilan tutkimuksen mu-

kaan antoisissa prosesseissa suurin osa lapsista koki onnistuneensa hyvin tutkinnoissa ja esiinty-

misissä. Opiskelun alussa näistäkin lapsista yli kolmannes kertoi, etteivät erityisesti pidä esiintymi-

sestä ja kaksi tyttöä oli mielestään pahoin epäonnistunut esiintyessään. Antoisassa opiskelussa oli 

tyypillistä, että lapset alkoivat arvostaa soittamistaan vähitellen. Tätä edesauttoivat tarpeeksi usein 

toistuvat erilaiset esiintymiset ja onnistumisen kokemukset niistä sekä yhteissoittotovereiden löyty-

minen. (Tuovila 2003, 233.) 

 

Eri musiikkiopistojen ja opettajien opetus erosi toisistaan siinä, millä tavoin lapsille järjestettiin yh-

teissoittoa ja esiintymisiä. Opettajan järjestämä yhteissoitto ei kuitenkaan välttämättä tehnyt lasten 

opiskelusta myönteisesti merkityksellistä. Ryhmä toimi hyvin vain silloin, kun lapset kokivat ryhmän 

jäsenet ystävikseen. Yhteissoittoryhmä toimi poikkeuksetta hyvin silloin, kun ystävykset halusivat 

soittaa yhdessä ja pyysivät sitten opettajalta ohjausta ja ohjelmistoa. (Sama, 234.) 

 

Tuovilan mukaan myönteisiä merkityksiä synnyttävässä opiskelussa soitonopettajat auttoivat lap-

sia pärjäämään koulussa ja muussa opiskelussa opettamalla tulevien esiintymisten ohjelmistoa 

sekä antamalla ja sovittamalla ohjelmistoa. Opettajan oli myös mahdollista luoda sellainen aika-

taulu, jossa lapsen kiireisimmät opiskeluvaiheet eivät sattuneet päällekkäin. Tässä auttoi se, että 

lapsi, vanhemmat ja opettaja tekivät yhteistyötä. Kun lapsen muutakin musiikin opiskelua tuettiin 

musiikkiopistossa, hän pärjäsi hyvin musiikin opiskelussaan ja koulun musiikkitunneilla, ja tästä 

syntyvä itsearvostus auttoi myös musiikkiopisto-opiskelua. Lisäksi musiikkiopiston opetus voitiin 

silloin suunnitella niin, että lapsella oli aikaa paneutua esimerkiksi esitysten valmistamiseen. 

(Sama, 236.) 
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Soittamiskokemusten positiivisuudesta päätellen pianonsoitto on monelle mainio kokonaisidenti-

teetin vahvistaja. Pianonsoitto ei välttämättä ole harrastuksena kovin sosiaalinen eikä suurin osa 

soittajista haluakaan sitä sellaiseksi. Soittamiseen motivoivat positiiviset musiikkikokemukset ja ko-

kemukset omasta kyvykkyydestä pianonsoittajana. Onnistumisen kokemukset ja soittamisesta 

saatu palaute vahvistavat itseluottamusta. (Kosonen 2001, 129.) 

 

Koppisen (2016) haastatteleman pianonsoiton lehtorin Kristiina Jääskeläisen mukaan hyviä apu-

keinoja motivaation kasvattamiseen ovat popmusiikki, yhteissoitto ja vanhemmat. Lähes jokainen, 

joka on innoissaan aloittanut soittoharrastuksen, on kohdannut myös innostuksen lopahduksen. 

Jääskeläisen mukaan soitonopiskelussa tulee innostuksen hetkiä, mutta myös suvantovaiheita. Sil-

loin vanhemmat astuvat erityisen tärkeään rooliin. Vanhempien tuki on erityisen tärkeää myös 

alussa, jolloin olisi hyvä katsoa lapsen perään vähän tarkemmin. Vanhemmilta ei silti vaadita liikoja, 

tärkeintä on olla kiinnostunut. Etenkin lapsen suurta hetkeä, esiintymistä, olisi hyvä käydä katso-

massa. Jääskeläisen mukaan hänen tunneillaan kaikki tekevät tasapuolisesti kaikkea, ja alusta asti 

soitetaan kaikenlaista musiikkia. Jääskeläinen tietää, että oppilaille on tärkeää päästä näyttämään 

taitoja myös kavereille, joten pitää huolehtia, että on jotakin sellaista soitettavaa. (Koppinen 2016, 

viitattu 2.11.2017.) 

 

Jääskeläisen mukaan pakottaminen ei ole soitonopiskelussa hyväksi. Hänellä itsellään on varoit-

tava esimerkki Singaporesta, jossa hän aikanaan toimi pari vuotta opettajana. Hän oli opettanut 

eurooppalaisia lapsia, joilla oli ollut kiinalaisia opettajia. Ensimmäisellä tunnilla he olivat lymynneet 

pianon takana, koska heitä oli lyöty viivoittimella sormille. Jääskeläisen mukaan huippuja kasvaa 

vain, jos soitossa on ilo mukana. ”Jos harrastuksesta saa iloa, se kyllä kantaa. Ja jos ilo puuttuu, 

ei musiikissakaan ole sielua.” (Koppinen 2016, viitattu 2.11.2017.) 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Opinnäytetyöni päätarkoitus oli selvittää, mitä syitä on soittoharrastuksen lopettamiseen lapsena 

tai nuorena. Kerroin opinnäytetyössäni yleisiä asioita varhaisnuoruudesta ja murrosiästä sekä mu-

siikista näissä elämänvaiheissa. Halusin myös tietää, mikä on yleisin lopettamisikä; onko se yläas-

teikä vai joku muu? Lopettamissyiden lisäksi halusin tutkia soittamisen motivaatiota ja sitä, mitkä 

asiat motivoivat soittamaan. Sen kautta voisi selvitä, voiko oppilaita jotenkin saada jatkamaan soit-

tamista pidempään ja motivoituneena. Motivaatio liittyy vahvasti lopettamiseen, joten oli luontevaa 

tutkia sitäkin ja liittää näitä asioita toisiinsa. Menetelmäni oli aineistolähtöinen tutkimusprosessi. 

 

Sain selville, että lopettamissyitä on paljon ja erilaisia. Yleisin syy on luonnollisesti oman innon ja 

kiinnostuksen loppuminen, johon taas liittyy monia asioita, mutta motivaation hiipuminen on sen 

taustalla merkittävin tekijä. Opettajaan liittyvät seikat ovat myös saaneet hyvin monet lopettamaan 

harrastuksen. Joko oppilaan ja opettajan kemiat eivät kohtaa, tai sitten opettaja on jollain tavalla 

epäpätevä tai epämiellyttävä. Myös opettajan liiallinen määrääminen voi saada oppilaan lopetta-

maan, jos oppilas kokee, että ei saa päättää yhtään mistään, edes soittimen valinnasta. Usein myös 

opettajan vaihtuminen on katkaissut harrastuksen, etenkin, jos opettaja on vaihtunut useaan ker-

taan. Kenties pahinta oppilaalle on opettajien ”heittopussiksi” joutuminen; olen kuullut puhuttavan 

myös ”kiertopalkinnosta”. Tuossa tilanteessa voi olla vaikea saada enää oppilaan soittomotivaa-

tiota kasvamaan.  

 

Monilla lapsilla ja nuorilla muiden harrastuksien vaatima aika on aiheuttanut musiikkiharrastuksen 

loppumisen. Varsinkin nykyaikana lapsilla ja nuorilla on todella paljon harrastuksia. Eräs omista 

piano-oppilaistanikin kävi jossain vaiheessa noin viidessä eri harrastuksessa viikon aikana. Ei 

ihme, jos soittamiselle ei jää aikaa. Ei ollut yllättävää, että soitettuun ohjelmistoon liittyvät asiat ovat 

myös yksi lopettamissyistä. Monet oppilaat eivät saa soittaa ollenkaan sellaisia kappaleita kuin 

haluaisivat, vaan opettaja määrää kaikista kappaleista. Ohjelmiston vaikeusasteella ja määrällä on 

myös merkitystä: jos opettaja antaa liikaa tai liian vaikeita kappaleita, oppilas helposti turhautuu, 

kun ei saa juurikaan tuntemuksia siitä, että osaa soittaa. Toisaalta taas liian helppo tai vähäinen 

ohjelmisto voi myös turhauttaa oppilasta, kun hän ei pääse haastamaan itseään.  

 

Pääsoittimen valinnalla on myös vaikutusta opiskeluprosessin suuntaan. Pianonsoittajat ovat ylei-

simpiä soittoharrastuksen lopettajia. Toisaalta pianonsoittajia on määrällisesti eniten. Pianonsoiton 
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lopettamiseen voi liittyä sekin, että se on instrumenteista yksinäisimpiä. Pianistit eivät yleensä käy 

esimerkiksi orkestereissa tai säestystunneilla. Soittamisen lopettamiseen saattaa johtaa sekin, jos 

lapsi ei ole itse valinnut soitintaan eikä ole ajan myötäkään alkanut pitää siitä. Usein käy esimerkiksi 

niin, että musiikkiopisto tai vanhemmat ehdottavat lapselle jotain toista soitinta, jos hän ei voi aloit-

taa haluamallaan soittimella. Lisäksi on tärkeää valita lapsen sukupuolelle sopiva soitin, koska 

”väärän” soittimen valinta voi valitettavasti aiheuttaa jopa syrjimistä ja kiusaamista, mikä taas saat-

taa johtaa soittamisen lopettamiseen.  

 

Lapselle ja nuorelle ystäväpiirin arviot ovat tärkeitä. Jos lapsella ei ole soittavia ystäviä eivätkä 

hänen ystävänsä arvosta harrastusta, se johtaa hyvin usein lopettamiseen. Jos taas lapselle tär-

keät ystävät eivät osaa soittaa, mutta hyväksyvät opinnot musiikkiopistossa, ne voivat jatkua. Soit-

tamisen jatkumista voi edesauttaa se, että lapsella on musiikkiopistossa kavereita. Myös vanhem-

milla ja kodilla on suuri merkitys etenkin soitto-opintojen alkuvaiheessa. Jos lapsi ei saa perheel-

tään tukea harrastukseen, saattaa lapsen motivaatio huveta ja soittoharrastus loppua. Pitkäjäntei-

nen musiikkiharrastus vaatii vanhempienkin aktiivisuutta ja tukea, jotta nuori soittaja jaksaa mah-

dollisten kriisivaiheidenkin yli jatkaa soittamista. 

 

Monet oppilaat kokevat esiintymiset ja tutkintotilanteet negatiivisena ja pelottavina, ja esiintymistä 

pelkäävälle tutkinnot voivat olla syy lopettaa soittoharrastus. Lopettaminen voi johtua myös siitä, 

että lapsen, vanhempien ja opettajan tavoitteet opiskelulle ovat ristiriitaiset. Esimerkiksi monesti 

lapsi haluaisi vain harrastaa, mutta vanhemmat toivovat lapsen kehittyvän musiikissa ja muutenkin, 

ja opettaja asettaa tavoitteeksi tutkinnot. Jos tavoitteista ja oppilaan toiveista ei edes keskustella, 

soittaminen voi ennen pitkää loppua. 

 

Yksi syy lopettaa soittoharrastus voi olla se, että murrosiässä monen nuoren vanhempien auktori-

teettiasema alkaa rakoilla, ja jos harrastus on aloitettu vanhempien aloitteesta, siihen myös koh-

distuvat ensimmäiset kapinoinnit. Teoriatunnit voivat myös johtaa soittamisen lopettamiseen, koska 

monet kokevat ne tylsinä ja soittamisesta täysin irrallisena asiana ja kuitenkin niillä on pakko käydä. 

 

Lopettamisen voi aiheuttaa myös musiikkioppilaitoksen ahdistava ilmapiiri. Usein musiikkioppilai-

tosten sanotaan olevan liikaa ammatillisesti suuntautuneita ja oppilailta vaaditaan liikoja. Opetus-

suunnitelma ja piilo-opetussuunnitelmakin vaikuttavat taustalla, vaikka eivät ehkä suoranaisesti ai-

heuta soittamisen lopettamista. Piilo-opetussuunnitelmaan liittyy esimerkiksi uskomuksia, että ei 
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kannata harrastaa musiikkia, jos ei ole aloittanut riittävän nuorena, jos ei ole musikaalinen tai jos 

ei pysty täysin omistautumaan musiikkiharrastukselle. 

 

Lähteideni mukaan yleisin lopettamisikä on keskimäärin 10–12-vuotiaana. Tosin yhdessä läh-

teessä lopettaneet olivat olleet keskimäärin 11–14-vuotiaita.  Kenties tästä voisi vetää johtopäätök-

sen, että keskimääräinen lopetusikä on 10–13-vuotiaana eli ennen murrosikää tai murrosiän kyn-

nyksellä.  

 

Peruslähtökohta musiikkiharrastuksille on omakohtainen kiinnostus musiikkiin ja musisoimiseen. 

Pitkäjänteisen soittoharrastuksen motivaatioksi ei riitä pelkästään ulkoiset motiivit, kuten vanhem-

pien antama palkkio tutkinnon jälkeen. Jotta motivaatio säilyisi, tarvitaan positiivista asennetta, soit-

tamisesta saatua iloa ja kiinnostusta. Motivaatio voidaan myös jakaa yleismotivaatioon ja tilan-

nemotivaatioon. Kaikilla soittajilla on varmasti välillä kausia, jolloin motivaatio laskee. Paras moti-

vaation kasvattaja on optimaalinen soittamiskokemus eli flow-kokemus. Soittaja, musiikki ja soitta-

minen ovat yhtä ja samaa, ja ajan- ja paikantaju unohtuu.  

 

Tärkeimpiä soittamiseen motivoivia tekijöitä ovat soittamisesta saatu ilo ja osaamisen tunne, mie-

leinen ohjelmisto ja hyvä opettaja–oppilas-suhde. Pianisteilla motivoivana tekijänä korostui myös 

soittaminen yksin ilman ulkopuolisia kuulijoita. Opettajana voin vaikuttaa lähes kaikkiin noista, 

vaikka en voikaan suoranaisesti antaa oppilaalle osaamisen tunnetta tai soittamisen iloa. Voin kui-

tenkin kysellä hänen toiveitaan ohjelmiston suhteen ja ainakin pyrkiä huolehtimaan siitä, että soit-

tamisen ilo säilyisi. Voin myös pyrkiä olemaan mahdollisimman hyvä ja kannustava opettaja. Osaa-

misen tunnetta voi edistää kehumalla lasta silloin, kun on aihetta. Myös vanhempien ja ystävien 

tuella on erittäin tärkeä merkitys lapsen opiskelussa. 

 

Onnistuneet esiintymiset ja kurssitutkinnot motivoivat myös soittamaan. Lapsia motivoi sekin, jos 

soitonopettajat auttavat heitä pärjäämään myös koulussa opettamalla esiintymisten ohjelmistoa 

sekä antamalla ja sovittamalla ohjelmistoa. Kun musiikkiopistossa tuetaan lapsen muutakin musii-

kin opiskelua, hän pärjää hyvin myös koulun musiikkitunneilla, ja tästä syntyvä itsearvostus auttaa 

musiikkiopisto-opiskeluakin.  

 

Opinnäytetyöni aihe on mielenkiintoinen ja ajankohtainen. Tätä tehdessäni opin paljon uutta soit-

toharrastuksen lopettamisesta ja motivaatiosta. Jatkossa olisi kiinnostavaa tehdä itse haastatteluja 
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ja kyselyitä soittoharrastuksen lopettaneille. Haluaisin vielä tietää tarkemmin, mikä on nykyään ylei-

sin lopettamisikä. Haastattelut ja kyselyt olisivat senkin vuoksi tarpeen, että maailma muuttuu niin 

nopeasti ja monet käyttämistäni tutkimuksista ovat yli 10 vuotta vanhoja. Kiinnostaisi myös tietää, 

miten nykyajan ala- ja yläastelaiset suhtautuvat klassisen musiikin harrastamiseen. Sain kuitenkin 

tiivistettyä opinnäytetyöhöni tähän mennessä tehtyjä tutkimuksia, joissa käsitellään soittoharras-

tuksen lopettamista ja motivaatiota.  
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