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This is a theoretical study, which aims to discuss the significance of theoretical 
knowledge to the work of a teacher and to define the characteristics and aims of 
education from the viewpoint of instrumental music teaching. 
 
Intentionality, interactivity and the conflict between necessity and freedom are 
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1 JOHDANTO 

Musiikkiopistot ja siellä tapahtuva soitonopetus on sellainen kasvatuksen alue, 

jota ei kovin helposti mielletä kasvatukseksi, vaan ennemmin juuri sisällöllisiin 

tavoitteisiin (soittotaito, tasosuoritukset) painottuvaksi opetukseksi. Moni 

soitonopettaja varmasti kokeekin itsensä ensisijaisesti opettajaksi, ei kasvattajaksi. 

Tähän suuntaan vievät ajatuksia myös ammatillisten opintojen sisältö, jossa 

puhutaan instrumentin didaktiikasta ja instrumentin opetusharjoittelusta.  

Kasvatuksen käsite ja sen merkitys soitonopettajalle jää helposti hyvin 

epämääräiseksi ja tuntuu, ettei se koske itseä. Opettaja on kuitenkin aina myös 

kasvattaja (Vesioja 2006, 6–7) ja nykyaikana aina myös oman työnsä tutkija 

(Anttila & Juvonen 2002, 5). Myös musiikkiopistoja ohjaavan Taiteen 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2002, 1 §)  viitataan moniin 

pelkkää soittotaitoa laajempiin ja selkeästi kasvatuksellisiin tavoitteisiin, kuten 

henkiseen kasvuun, hyvään musiikkisuhteeseen tai luovuuden kehittymiseen. 

Vaikuttaa siltä, että soitonopettajankin olisi syytä pohtia kasvatuksen ilmenemistä 

ja tehtäviä omassa työssään. 

Itse olen aina ollut tekemisen lisäksi tasapuolisen kiinnostunut ajattelemisesta ja 

käytännön työtäni haittaa suuresti, jos sitä koskeva ajatustyö ontuu. 

Musiikkitieteen Pro gradu –työssäni ajauduin pohtimaan kasvatuksen käsitettä ja 

kasvatustieteen opinnoistani huolimatta se osoittautui yllättävän haastavaksi 

aiheeksi. Näkökulmaa laajentaakseni ja opettajan työtäni hyödyntääkseni päätin 

pohtia asiaa myös soitonopetuksen kannalta. Tavoitteena on löytää teoreettisia 

välineitä käytännön työhön ja sen kehittämiseen. 

Kyseessä on teoreettinen työ, jossa pyrin määrittelemään kasvatus-ilmiötä ja sitä 

kuvaavaa käsitettä. Työn teoreettisuudesta huolimatta uskon sen hyödyttävän 

myös käytännön työtäni, sillä kuten Puolimatka (1995, 78) toteaa, kasvatuksen 

käsitteen määrittely ei ole pelkästään teoreettinen kysymys, vaan vaikuttaa 

kasvattajien ymmärrykseen omasta tehtävästään. Ymmärrys tehtävästä 
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luonnollisesti vaikuttaa tehtävän toteutukseen, koska kukapa toimisi 

ymmärryksensä vastaisesti. Parhaassa tapauksessa myös joku muu kasvatuksen 

olemusta ja tehtäviä pohtiva opettaja tai opettajaksi opiskeleva voi saada näistä 

määritelmistä ja pohdinnoista apua. 

Tutkielmassani pyrin omalta osaltani selkiyttämään kasvatuksen käsitettä ja 

määrittelemään minkälaista toimintaa kasvatus on ja mitkä ovat sen tehtävät. 

Lisäksi pohdin käytännön esimerkkien kautta, mitä kasvatus ja sen tehtävät 

konkreettisesti ilmenevät soitonopettajan työssä. 
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2 TARVITSEEKO KASVATUSTA KÄSITTEELLISTÄÄ? 

2.1 Teoreettisen tiedon merkitys opettajalle  

Kasvatus on arkinen elämänalue, josta kaikilla on henkilökohtaista kokemusta – 

ainakin kasvatettavana ja usein myös kasvattajana – ja usein on vaikea perustella 

teoreettisen tiedon merkitystä kasvatuksen yhteydessä. Kuten Rinne, Kivirauma & 

Lehtinen (2001, 14) toteavat, kasvatus nähdään usein niin tilannesidonnaisena 

tapahtumana, ettei sitä uskota voitavan ymmärtää yleisten käsitteiden, teorioiden 

tai mallien avulla. Musiikkipedagogiopiskelijatkin usein kyseenalaistavat 

kasvatustieteen opiskelun tärkeyttä. Mitä hyötyä opettajalle on teoreettisista 

pohdinnoista ja arkisen kasvatustyön käsitteellistämisestä? 

 ”Teorian tarkoituksena on puhkoa reikiä arkiajatteluun” kirjoittaa Kimmo 

Lehtonen (2004, 8). Teoria tarjoaa kasvattajalle peilin, jolla voi tarkastella 

esimerkiksi omaa kasvatustoimintaansa ja -ajatteluaan ikään kuin ulkopuolisena ja 

nähdä sen osana laajempaa kasvatuksen maailmaa. Kasvatustoiminnassa on kyse 

käytännöllisestä toiminnasta, kasvatustieteellisten teorioiden kehittelyissä taas 

toiminnan jäsentämisestä ja kielellisestä haltuunotosta (Siljander 2002, 13–14). 

Lehtosen (2004, 8) mukaan juuri tiede ohjaa oivaltamaan, että samojakin asioita ja 

ilmiöitä voi oppia, havaita ja ymmärtää eri tavoin. 

 

Tieteellinen ajattelu pyrkii problematisoimaan todellisuutta, argumentoimaan 

esitetyt ratkaisuvaihtoehdot ja kehottaa selkeään ilmaisuun (Lehtonen 2004, 15). 

Muodollisella ja hyvin määritellyllä tiedolla onkin suuri merkitys myös 

onnistuneessa viestinnässä (Rinne ym. 2001, 18). Jotta tietoa voitaisiin välittää, 

etsiä ja kehittää, täytyy tiedon olla kielellisessä ja mielellään mahdollisimman 

selkeässä muodossa. Itselleni tämä on konkreettisesti käynyt ilmi hankkiessani 

tietoa tähän tutkielmaan. Pelkällä kasvatuksen käsitteellä on mahdotonta lähteä 

hakemaan tietoa tietokannoista, käsite on yksinkertaisesti liian laaja. Jotta 

tiedonhakuaan voi tarkentaa, vaatii se jonkinlaista teoreettista tietämystä ilmiöstä.  
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2.2 Muodollinen ja epämuodollinen tieto opettajan työssä 

Tietyillä aloilla, kuten opettajien, lääkäreiden ja tuomareiden työssä, voidaan 

asiantuntijuus määritellä tieteellis-ammatilliseksi eli heidän työssään teoreettinen 

ja käytännöllinen tieto ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Teoreettista, 

muodollista tietoa voidaan nimittää myös deklaratiiviseksi (ilmiötä kuvailevaksi) 

tai tiedoksi jostain asiasta (knowing-about). Epämuodollista käytännön tietoa eli 

prosessitietoa taas voidaan nimittää myös tietotaidoksi (knowing-how). (Rinne 

ym. 2001, 14–15.) 

Opettajan työssä nämä tiedon lajit tuntuvat joskus elävän omaa elämäänsä 

koskaan kohtaamatta. Kuitenkin tutkimusten mukaan asiantuntijan toiminnassa 

muodollinen ja epämuodollinen tieto ovat sulautuneet yhteen. Rinne ym. (2001, 

18) esittelevät Boshuizen ja Schmidtin näkemyksen tiedon kapseloitumisesta, 

jossa asiantuntijan muodollinen tieto on ikään kuin kapseloitunut osaksi 

epämuodollista ja käytännöllistä tietoa ja jonka tueksi muodollinen tieto voidaan 

koska tahansa purkaa. Vaikka asiantuntija vaikuttaisi päällisin puolin operoivan 

epämuodollisen tiedon varassa, on tuon epämuodollisen ”kapselin” sisällä aimo 

annos muodollista tietoa. Soitonopettajakin tuntuu ehkä antavan ohjeitaan vain 

mielipiteidensä perusteella, mutta todennäköisesti ohjeiden takana on 

omakohtaisten soittokokemusten lisäksi tietoa musiikin historiasta yleensä, tietoja 

kappaleen syntyhistoriasta, nuottikuvan analysointia ja kokoelma muilta soittajilta 

omaksuttuja tietoja ja ideoita.  

Epämuodollinen tieto voi toimia hyvin tietyssä tilanteessa – tietyn soitinkoulun 

sormiharjoitukset sopivat tietylle oppilaalle – mutta tällaisen tiedon ongelma on 

se, että ympäristön ja tehtävän muuttuessa se ei enää riitäkään, vaan tarvitaan 

teoreettisen tiedon joustavuutta (Rinne ym. 2001, 19). Kuten Lehtonen (2004, 8) 

kirjoittaa, teoreettisella, joustavalla tiedolla ja refleksiivisellä ajattelulla turvataan 

pedagogin toimintakyky nopeasti muuttuvissa olosuhteissa. Asiantuntijalla 

muodollinen tieto on kapseloitunut epämuodolliseen, mikä tekee tiedosta 

joustavaa ja eri tilanteihin muokattavaa. Kun edellä mainittu oppilas tulee 

murrosikään ja soitinkoulun sormiharjoitukset eivät enää kiinnosta, osaa 

asiantunteva opettaja muodollisen tietonsa avulla etsiä samantyyppistä 
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harjoiteltavaa esimerkiksi teknisesti haastavista listahiteistä tai klassisista 

konsertoista.  

Opettajaa on aina vaanimassa rutinoitumisen vaara ja ilman muodollista tietoa on 

vaikeampi hahmottaa, mistä mahdollisissa ongelmissa on kysymys. Kun 

opettajilta odotetaan yhä uusien tehtävien hallitsemista – improvisointi, vapaa 

säestys, säveltäminen – ja entistenkin kanssa pitää kiirettä, voi tilannetta purkaa 

esimerkiksi analysoimalla omaa työnkuvaansa. Jos pystyy määrittelemään, mitä 

opetus ja kasvatus omassa työympäristössä tarkoittavat ja mitä niillä tavoitellaan, 

voi luopua sellaisesta, mikä ei varsinaisesti edistä opetuksen ja kasvatuksen 

päämäärien saavuttamista. Jos tuntuu, että asteikoiden soittaminen ulkoa edistää 

näitä päämääriä, on syytä pitää ulkoa soittaminen  ohjelmassa, jos taas ei, voi 

harkita asteikoiden soittamista nuoteista tai kappaleiden avulla. 

Vaatimuksen joustavasta teoreettisesta tiedosta voi liittää ajatuksiin yhteiskunnan 

ja kulttuurin postmodernista tilanteesta, jolle ovat ominaisia nopeat muutokset, 

monimutkaisuus, riskit ja epävarmuus (Toiskallio 2001, 446). Postmodernistisen  

ajatustavan mukaan ns. suurten kertomusten – kristinusko, valistuksen usko 

edistykseen, tiede – aika on ohi ja ihmisen tehtäväksi jää selviytyä lukuisten 

erilaisten ja limittäisten tulkintojen keskellä. Tällaisesta näkökulmasta käsin 

näyttää mielestäni entistäkin tärkeämmältä jäsennellä esimerkiksi käytännön 

opetustyötä myös teoreettisen tiedon keinoin, muutoin maailma alkaa helposti 

vaikuttaa kaoottiselta paikalta. Teorian keinoin käytännöllisen elämän 

monimutkaisuutta on helpompi käsitellä. 
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3 KASVATUS KÄSITTEENÄ 

Soitonopetus kuuluu luonnollisesti musiikkikasvatuksen alaan, mutta seuraavissa 

määritelmissäni tukeudun ensisijaisesti kasvatustieteeseen. Juuri kasvatustieteen 

parissa on kaikkein perusteellisimmin paneuduttu kasvatuksen ilmiön ja käsitteen 

määrittelyyn – onhan kyseessä erityisesti tämän tieteenalan tutkimuskohde. Toki 

musiikkikasvatus ja sitä tutkiva tieteenala ovat olemassa erityisteorioineen, mutta 

jostain syystä itse kasvatuksen käsitteen pohtiminen on 

musiikkikasvatuksellisessa tutkimuksessa ja kirjoittelussa  ollut toistaiseksi melko 

vähäistä. Ja kuten Lehtonen (2004, 13) toteaa, perustuu musiikkikasvatuksen 

teoriakin kasvatustieteen tapaisten erityistieteiden teoreettisen aineksen 

integroivaan soveltamiseen. 

Tässä luvussa erittelen, miten kasvatustodellisuus on ymmärrettävissä ja miten 

kasvatus ja siihen läheisesti liittyvät ilmiöt määritellään ja jäsennellään 

käsitteellisesti. Kasvatuksen piirteiden kuvailu on yksi tyypillinen tapa määritellä 

sitä. Erityisesti sellaisissa tieteentraditioissa ja näkökulmissa, joissa halutaan 

välttää ottamasta kantaa siihen, mihin kasvatuksella tulisi pyrkiä, keskitytään 

kuvailemaan kasvatusta sellaisena kuin se todellisuudessa ilmenee. Tietysti 

näissäkin kuvauksissa väistämättä tulee ilmi, mitä joko yksilö tai yhteiskunta 

kasvatuksessa pitää hyvänä, mutta itse määrittelyssä ei tähän hyvyyteen oteta 

kantaa (Puolimatka 1995, 84).  

3.1 Mitä kasvatuksen käsitteellä tarkoitetaan? 
 

Kasvatus on hyvin tavallinen ilmiö ja käytännöllistä toimintaa. Siten jokaisella 

meistä on ainakin jonkinlainen käsitys kasvatuksesta, mutta ilmiön 

järjestelmällinen määrittely on jo haastavampaa. Kasvatus tuntuu sisältävän niin 

paljon kaikenlaista tapakasvatuksesta tieteeseen.  
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Kasvatuksesta on tieteenkin piirissä esitetty useita kymmeniä määritelmiä ja 

tuntuu vaikealta päästä edes alkuun, niin moninaisia lähtökohtia määrittelylle 

voisi ottaa (Heinonen 1989, 272). Käsite on vahvasti sidoksissa arvoihin ja 

normeihin (Puolimatka 1995, 78) ja eri tieteen traditioissa on hyvin erilaisia 

näkemyksiä niin määrittelyn lähtökohdista kuin itse määrittelystä (Siljander 2002, 

17). Lieneekin mahdotonta löytää yleispätevää määritelmää, jonka kaikki voisivat 

hyväksyä. Lisäksi kyseessä on ns. ryväskäsite, eli kasvatusta ei kokonaan voi 

erottaa esimerkiksi sosiaalistamisen tai opetuksen käsitteestä (Puolimatka 1995, 

78). Tämä kaikki ei millään muotoa helpota hämmennystä aiheen äärellä. 

Jostain on kuitenkin aloitettava. Yksi tapa lähteä liikkeelle on määritellä, mitkä 

asiat kuuluvat kasvatus-käsitteen alle eli määritellä käsitteen ala (Härkönen 2003, 

71). Kasvatustieteen näkökulmasta voidaan määritellä, että kasvatus – kyseisen 

tieteen ongelmakenttä ja tutkimusalue – tarkoittaa ainakin sekä käytännön 

toimintaa (”minä kasvatan”) että tiedettä (”minä tutkin kasvatusta”). Siljander 

(2002, 15) lisää tähän myös kasvatustieteen teorian (”minä tutkin kasvatuksen 

tutkimista”). Itse lisäisin Durkheimin ajatusta lainaten mukaan myös 

oppijärjestelmän tai -aineen (”minä opiskelen kasvatusta”), joka on tieteen ja 

käytännön välissä sijaitseva praktisen teorian alue (Rinne ym. 2001, 53).  

Arkisessa opettajan työssä kasvatus kuitenkin viittaa lähinnä käytännön 

toimintaan ja koska tämän tutkielman tarkoitus on toimia teoreettisena 

apuvälineenä käytännön soitonopetustyössä ja sen kasvatustehtävien 

pohtimisessa, keskityn minäkin määrittelyssäni käytännön kasvatustoimintaan. Eli 

seuraavissa alaluvuissa kohteena oleva käsite kasvatus viittaa käytännön 

kasvatustoimintaan.  

3.2 Kasvatuksen piirteitä 

Käsitteen alan lisäksi voidaan määritellä käsitteen sisällys eli ne tunnusmerkit, 

jotka kertovat, mitkä asiat kuuluvat käsitteen alaan ja erottavat kasvatuksen muista 

samantyyppisistä asioista (Härkönen 2003, 71). Kasvatuksen piirteistä on 

olemassa lukematon lista määritelmiä – usein toisilleen vastakkaisiakin – ja 
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kompromissina tälle moninaisuudelle olen koostanut seuraavat määritelmät 

lähinnä kasvatustieteen perusteiden oppikirjoissa yleisesti esiintyneistä 

määritelmistä. Olen pyrkinyt tekemään synteesiä eli etsimään yhteistä eri 

kirjoittajien teksteistä. Näkökulmani on kulttuurinen ja lähden siitä, että ihminen 

on kulttuurisesti ja yhteiskunnallisesti rakentunut ja kykenevä muuttamaan itseään 

(Honkanen 2001). 

Keskeistä määrittelylleni on, että Siljanderin (2002) tapaan ymmärrän kasvatuksen 

toimintana. Kasvatuksen voi nähdä myös prosessina (Siljander 2002, 24; Leino & 

Leino 1998, 9), mutta tässä omassa määrittelyssäni olen nähnyt parhaimmaksi 

esittää kasvatuksen toimintana ja välineenä erilaisten kasvu- ja kehitysprosessien  

edistämiseksi. Kasvatuksen käsittäminen toimintana sisältää ajatuksen tekijästä eli 

kasvattajasta, joten kasvatus on toimintaa.  Sen sijaan kasvatuksen edistämille 

prosesseille (sivistys-, sosialisaatio- ja identiteettiprosessit) ei toimijaa voi samalla 

tavoin määritellä, vaan se toteutuu jossain ja jollain tavalla, mutta ilman tiettyä 

tekijää. (Siljander 2002, 23–24.) 

3.2.1 Intentionaalisuus 

Vaikka kasvatus voi olla myös tiedostamatonta, pidetään kasvatuksen tärkeinä 

piirteinä sen tarkoituksellisuutta, tavoitteellisuutta ja tiedostavuutta (Heinonen 

1989, 273; Hirsjärvi & Huttunen 1994, 35 & 45; Peltonen 2003, 20-22; Toiskallio 

1987, 20). Tiedostamatonta tai tahatonta kasvatusta kutsutaan esimerkiksi 

funktionaaliseksi kasvatukseksi  tai puhutaan kasvattavasta vaikutuksesta 

(Siljander 2002, 26).  

Jotta toimintaa siis voisi nimittää kasvatukseksi, siihen täytyy liittyä tietoinen 

pyrkimys vaikuttaa kasvatettavan kasvu- ja sivistysprosessiin. Siljander kutsuu 

tätä pedagogiseksi kausaliteetiksi. Toisaalta kasvatukselle on ominaista, että 

vaikka se onkin tavoitesuuntautunutta, emme voi tietää lopputulosta etukäteen. 

(Siljander 2002, 25.) 
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3.2.2 Vuorovaikutus  

Toinen kasvatuksen keskeinen piirre on vuorovaikutuksellisuus. Yleensä 

vuorovaikutusta – vähintään kasvattajan ja kasvatettavan välistä – pidetään 

yhtenä ehtona sille, että toimintaa voi kutsua kasvatukseksi (Hirsjärvi & Huttunen 

1995, 34; Puolimatka 1995, 79–80). Tälle kasvatukselliselle vuorovaikutukselle 

on myös olemassa oma käsitteensä: pedagoginen interaktio (Siljander 2002, 27).  

Kasvatukselliseen vuorovaikutukseen liittyy oleellisesti myös tämän 

vuorovaikutuksen epäsymmetrisyys, eli kasvattajalla on aina vastuu kasvatuksen 

suunnasta (Siljander 2002, 28). Tämä epäsymmetrisyys johtuu siitä, että 

kasvatettava on lähtökohtaisesti ei-täysi-ikäinen ja kasvattajan sukupolvella on 

vastuu päättää siitä, mitä se kasvatettavalta sukupolvelta haluaa (Siljander 2002, 

27). Tässä tapauksessa käsitteet täysi-ikäinen ja sukupolvi ovat tietenkin 

kuvaannollisia ja teoreettisia käsitteitä, joilla kuvataan kasvattajan asemaa 

suhteessa kasvatettavaan. Kasvatettavahan voi yhtä hyvin olla paitsi lapsi myös 

aikuinen.   

3.2.3 Pakon ja vapauden ristiriita  

Ehkä kiinnostavin kasvatuksen piirteistä on siihen kuuluva vaatimus 

itsenäisyydestä, mikä tietenkin on ristiriitaista, koska sanoissa vaatimus ja 

itsenäisyys yhdistyvät pakko ja vapaus. Kantia siteeraten voidaan tämä 

pedagoginen paradoksi muotoilla kysymyksellä: ”Miten kultivoida vapautta 

pakolla?” (Kant 1923, Siljanderin 2002, 28 mukaan). Kasvatuksessa vaikutetaan 

kasvatettavan itsemääräämisoikeuteen, mutta tavoitteena on kuitenkin 

kasvatettavan sivistysprosessin tukeminen eli itsenäinen ja itsemääräytyvä 

ihminen (Siljander 2002, 28). Näinhän opettajatkin monesti kasvatus- ja 

opetustyönsä tavoitteen määrittelevät: itsensä tarpeettomaksi tekeminen. 
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3.3 Kasvatuksen tehtävät  

Niin kuin jo kasvatuksen piirteistä voi päätellä, pelkkä kasvatuksen kuvaileminen 

ei riitä kasvatuksen käsitteen määrittelyssä. Jos kerran kasvatus on intentionaalista 

toimintaa, on tällä päämääräsuuntautuneisuudella varmasti joku tai joitain 

kohteita. 

Tavallisesti kasvatuksen tehtäviksi määritellään inhimillisen kasvun edistäminen 

eli identiteetin rakentaminen (identiteettitehtävä), sivistys (sivistystehtävä) ja 

yhteiskuntaan sopeutuminen (sosialisaatiotehtävä) (Siljander 2002, 47–48; 

Vesioja 2006, 8). Kasvatuksen käsitteen tapaan nämäkin käsitteet ovat hyvin 

moniulotteisia ja abstrakteja, ja niiden tulkinta vaihtelee hyvinkin paljon riippuen 

tieteenalasta ja näkökulmasta. Yksi tapa on ymmärtää nämä tehtävät tai tavoitteet 

erilaisina näkökulmina katsoa samaa inhimillisen kasvun ja kehityksen maisemaa 

(Puolimatka 1999, 26). Toinen tapa on ymmärtää nämä tehtävät kasvuun 

kuuluvina prosesseina. Seuraavissa alaluvuissa määrittelen näitä kasvuun kuuluvia 

prosesseja nimenomaan kasvatuksen tehtävinä. 

3.3.1 Sivistys 

Sivistys kasvatuksen tavoitteena liittyy koko ihmiskuntaan ja ihmisyyden 

olemukseen. Muun muassa Siljander (2002, 48) ja Puolimatka (1995, 80) 

määrittelevät kasvatuksen yhdeksi tehtäväksi edistää sivistysprosessia, jonka 

aikana kasvatettavasta kehittyy itsenäinen toimija, joka kykenee uutta luovaan 

toimintaan. Kasvatuksen näkökulmasta sivistys on jotain sellaista, joka ei toteudu 

ilman kasvatusta (Siljander 2002, 32), mutta toisaalta ihmistä ei voi ulkoapäin 

sivistää, joten se edellyttää yksilöltä omaa toimintaa (Toiskallio 1988, 27).  

Sivistys käsitteenä on hyvin moniulotteinen ja monitieteinen. Kasvatuksen 

yhteydessä se viittaa ihmiseksi ja kulttuuriolennoksi tulemiseen (Siljander 2002, 

32). Sivistys-sanan alkuperä viittaa muotoutumiseen, uuden luomiseen ja hahmon 

rakentamiseen (Siljander 2002, 30), mikä sopiikin hyvin kuvaamaan sivistystä 

prosessina. Tässä prosessissa ihminen muokkaa ja kehittää itseään ja kulttuurista 
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ympäristöään vuorovaikutuksessa kulttuurin kanssa (Siljander 2002, 31–32; 

Puolimatka 1995, 79). Kasvattajan tehtävänä on saattaa kulttuuri ja kasvatettava 

vuorovaikutukseen ja ohjata tätä prosessia (Puolimatka 1995, 80). 

Sivistyksen käsitteeseen kuuluu kulttuurin omaksuminen (Toiskallio 1988, 26), 

mutta sen lisäksi siihen kuuluu vahvana ajatus olemassa olevan ylittämisestä eli 

edistyneemmän elämänmuodon tavoittelu (Siljander 2002, 31-32). Tämä 

ylittäminen on mahdollista, kun kasvatettava sivistysprosessin kuluessa saa 

valmiuksia kehittää kulttuuriaan – luovuus ja kulttuuriperinnön omaksuminen 

tukevat toisiaan (Puolimatka 1995, 79; Toiskallio 1988, 25).  

Itse pidän sivistyksen määritelmässä avainsanoina kypsyyttä ja itsenäisyyttä – 

sivistynyt ihminen tietää, kuka hän on ja mihin hän on menossa. Tähän 

kypsyyteen viittaa myös sivistysprosessin tavoitteeksi usein määriteltävä täysi-

ikäisyys (Siljander 2002, 36). Sivistysprosessin aikana pyritään kohti ajattelun 

itsenäisyyttä ja vierasmääräytymisestä vapautumista, kohti valistunutta 

järjenkäyttöä ja vapautumista ”alaikäisyydestä” (Siljander 2002, 34). 

3.3.2 Sosialisaatio 

Sivistykseen hyvin läheisesti liittyvä kasvatuksen tehtävä on sosialisaatioprosessin 

tukeminen (Siljander 2002, 46). Sosialisaatio on yhteiskuntatieteellinen käsite ja 

silläkin on monia tulkintoja, mutta kasvatuksen yhteydessä se tarkoittaa prosessia, 

jonka kuluessa yksilöstä tulee yhteiskunnallisesti toimintakykyinen, eli hän oppii 

yhteiskunnassa selviämiseksi tarpeelliset arvot, asenteet, säännöt, tiedot, taidot ja 

tavat (Siljander 2002, 42; Peltonen 2004, 20). Samalla lailla, kun kasvatus 

voidaan nähdä sivistyksen keinona, voidaan kasvatus tulkita keinoksi tukea 

kasvatettavan sosialisaatioprosessia.  (Siljander 2002, 42).  

Perinteisesti sosialisaation määrittelyssä on painotettu sen yhteiskuntaa 

uusintavaa merkitystä: sosialisaation avulla tiedot ja taidot siirtyvät aina uusille 

sukupolville. Tällaisen näkemyksen mukaan sosialisaatioon liittyy vahva 

olemassa olevaa säilyttävä tai siihen sopeutumista edellyttävä vaatimus (Siljander 
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2002, 42). Sivistyksen tavoin sosialisaatiollakin voidaan kuitenkin nähdä olevan 

myös uutta luova eli uudistava merkitys.(Siljander 2002, 44).  

Sosialisaatioprosessi on paitsi tasapainoilua uusintamisen ja uudistamisen välillä, 

myös yhtä aikaa sekä yksilöllistymistä että yhteiskunnallistumista – prosessissa 

määrittyvät niin yksilö kuin yhteiskunta, jonka osa hän on (Siljander 2002, 44). 

Kriittisen teorian näkökulmasta arvot ja normit rakentuvat kasvatussuhteen 

osapuolten ja yhteiskunnan välisessä vuorovaikutuksessa eli kysymys on paitsi 

tradition välittämisestä, myös vallitsevien käsityksien arvioinnista ja 

kehittämisestä  (Puolimatka 1995, 82).  

3.3.3 Identiteetti 

Todennäköisesti ensimmäisenä kasvatuksen tehtäviä pohtivalle opettajalle tulee 

mieleen yksilön persoonallisuuden eli identiteettiprosessin tukeminen (Peltonen 

2004, 20–21) – varsinkin soitonopetuksessa tämä tehtävä on esillä hyvin 

näkyvästi. Määrittelen sen  viimeisenä, koska tämä prosessi tapahtuu suhteessa 

sivistys- ja sosialisaatioprosessiin (Siljander 2002, 48) ja on parhaiten 

ymmärrettävissä osana näitä prosesseja. Identiteetti rakentuu kahdenlaisessa 

vuorovaikutuksessa: sosiaalisessa ja kulttuurisessa. Tullakseen persoonaksi 

ihmisen olisi siis seurusteltava niin muiden ihmisten kuin kulttuurin kanssa.  

Toiskallion Salomaalta lainaamaan jäsennyksen mukaan kasvatus on yksilön 

kehityksen auttamista, mutta myös tuon kehityksen sulauttamista yhteisön 

kulttuurielämän kehittämiseen ja toisaalta kulttuuriperinnön siirtämistä 

kasvatettavaan, mutta myös tien valmistamista tuon perinnön kehittämiseen. 

Yksilö olisi pyrittävä kasvattamaan pelkkää yksilöllisyyttä ylemmäs – 

persoonallisuudeksi – koska yksilö kaikkine rikkauksineen jää arvottomaksi, ellei 

hän elä ja toimi yhteisön kulttuuria rakentavana jäsenenä. (Salomaa 1947, 

Toiskallion 1988, 19 mukaan.) Käytännössähän tämä tarkoittaa, että 

identiteettiprosessin lisäksi myös sivistys- ja sosialisaatioprosessit onnistuvat. 

Persoonallisuudeksi voinee siis kutsua sellaista ihmistä, joka osaa elää 
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yhteiskunnassa ja pystyy samalla kehittämään itseään ja ympäristöään annetuissa 

rajoissa.   

Käsittelen identiteettitehtävää viimeisenä myös siksi, että tässä prosessissa 

kiteytyy kasvatukseen olennaisesti kuuluva ja sille välttämätön (Puolimatka 1995, 

80) jännitteisyys ja ristiriitaisuus. Jo kasvatuksen piirteiden yhteydessä tuli esiin, 

kuinka kasvatus on pakottamista vapauteen. Kasvatus on myös yhtäaikaa sekä 

yksilöllistä että yhteisöllistä, eli samaan aikaan pyritään tukemaan kasvatettavan 

yksilöllisen identiteetin kehittymistä ja toisaalta hänen sopeutumistaan 

yhteiskuntaan eli sosialisaatioprosessia. Lisäksi kasvatukseen kuuluu sekä 

yhteiskunnan ja kulttuurin perinteiden uusintaminen välittämällä kulttuuria 

kasvatettavalle että tukeminen kriittisyyteen ja luovuuteen ja sitä kautta 

yhteiskunnan ja kulttuurin uudistamiseen. Kasvatus on siis mitä suurimmassa 

määrin vaikuttamista yhteiskuntaan ja kulttuuriin yksilöiden kautta. (Toiskallio 

1988, 20.)  

Kasvatus on sekä arvoja välittävä että uusia arvoja luova ala (Hirsjärvi & 

Huttunen 2001, 63). Vaikeassa tehtävässään kasvattajan pitäisi pystyä välittämään 

kulttuuria niin,  että se ei loukkaa kasvatettavan yksilöllisyyttä. Puolimatka myös 

korostaa, että kasvatettavan oikeutta nykyisyyteen ei tule uhrata tulevaisuudelle 

tai yhteiskunnallisille kehityspäämäärille. Ihminen on aina päämäärä, ei väline. 

(Puolimatka 1995, 23 & 80–81.) 

 

3.4 Lähikäsitteiden suhde kasvatukseen 
 

Kasvatuksen ja kasvatustoiminnan kohteina olevien prosessien lisäksi on syytä 

määritellä kasvatuksen lähikäsitteet opetus, koulutus, kasvu, kehitys ja oppiminen.  

 

Näistä toimintakäsitteitä ovat kasvatus, opetus ja koulutus, ja kasvatuksen voi 

nähdä olevan eräänlainen yläkäsite. Koulutuksella ja opetuksella on paljon samoja 

tehtäviä kuin kasvatuksella, mutta erityisempiä, ja lisäksi niiden voidaan nähdä 

olevan myös kasvatuksen keinoja. Prosessikäsitteitä taas ovat kasvu, kehitys ja 
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oppiminen. Itse näen ne osina inhimillistä kasvua, joka puolestaan muodostuu 

sivistys-, sosialisaatio- ja identiteettiprosesseista.  

 

Opetus ja koulutus 

 

Opetuksen tarkoitus on edistää oppimista ja opettajan ja oppilaan lisäksi 

opetukseen kuuluu myös opetettava sisältö, joka on sekä oppijan 

oppimisprosessin että opettajan opetustoiminnan kohteena. Samalla tavalla kuin 

kasvatus, opetus on tässä määrittelyssä toiminta-käsite, jossa tekijä (opettaja) on 

osoitettavissa ja toiminnan kohteena on oppilaan oppimisprosessi. Kasvatuksen 

tavoin opetus on tavoitteellista toimintaa, jolla oppimista pyritään ohjaamaan 

haluttuun suuntaan. (Siljander 2002, 50–52.) 

 

Opetus on yksi kasvatuksen ja koulutuksen väline ja sitä ei voi täysin erottaa 

näistä käsitteistä. Näiden käsitteiden ja toimintojen erottelemiseksi kasvatuksen 

voisi nähdä olevan ennemmin jatkuvaa kohtaamista ja opetuksen tietyn 

sisältöaineksen välittämistä. (Siljander 2002, 50–52.) 

Koulutus on selvästi suppeampi käsite kuin kasvatus, jolla ei ole samanlaista 

erityistavoitetta kuin koulutuksella. Koulutus on organisoitua, yhteiskunnallista 

toimintaa, jonka tehtävänä on edistää erityistaitoja – sillä on erityinen 

sosialisaatiotehtävä. Koulutuksen avulla yksilö voi hankkia erityistietoja ja –

taitoja ja sitä kautta sijoittua yhteiskunnan toimiin ja asemiin (Siljander 2002, 55–

56).  

Kasvu, kehitys ja oppiminen 

Kasvatus on kasvun ja kehityksen – sivistys-, sosialisaatio- ja 

identiteettiprosessien – ohjaamista ja siihen vaikuttamista, joten niiden määrittely 

on kasvattajalle tärkeää. Kasvun käsitteessä keskeistä on, että vaikka sitä tapahtuu 

ilman kasvatustakin, sitä ei tapahdu ilman oppimista ja toisaalta oppiminen ilman 

kasvua jää vähäiseksi. (Toiskallio 1988, 19 & 22.) Oppiminen puolestaan on 
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ihmisen tietoisuudessa ja toiminnassa tapahtunut muutos, joka on seurausta tiedon 

ja kokemuksen karttumisesta (Hirsjärvi & Huttunen 2001, 43).  

Kasvu on kokonaisvaltainen muutostapahtuma yksilön näkemyksissä maailmasta 

sekä tunteissa ja kyvyissä. Kasvua ei ole mikä tahansa muutos, vaan rakentavasti 

suuntautunut kasvu. Kasvu ja kehitys voidaan määritellä melko samalla lailla, 

mutta kasvua käytetään erityisesti silloin, kun halutaan korostaa kehityksen 

humanistisia, inhimillisiä piirteitä (Hirsjärvi & Huttunen 2001, 43).  

3.5 Yhteenveto 

Itse näen tässä luvussa määriteltyjen käsitteiden sijoittuvan suhteessa toisiinsa 

puun ja puutaan hoitavan puutarhurin tapaan. Kasvatettava on kuin puu, joka 

oppimisen myötä kasvaa ja kehittyy. Tämä kasvu ja kehitys muodostuu 

yhtäaikaisista sivistys-, sosialisaatio- ja identiteettiprosesseista. Kasvattaja on kuin 

puutarhuri, joka kastelukannunsa ravinteilla eli kasvatuksella, opetuksella ja 

koulutuksella auttaa kasvatettavaansa. Puuhan kasvaa luonnostaan, vaikka sitä ei 

hoidettaisikaan, mutta kastelemalla ja muuten hoitamalla voidaan tätä kasvua 

tukea ja puu voi kasvaa koko mittaansa. 

Kuviona kasvatus lähikäsitteineen asettuu seuraavalla tavalla (kuvio 1): 
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KUVIO 1. Kasvatus lähikäsitteineen 



 17 
 

4 MIHIN JA MITEN SOITONOPETTAJA KASVATTAA? 

Edellisessä pääluvussa mainitut kasvatuksen päätehtävät sivistys, sosialisaatio ja 

identiteetti sopivat hyvin myös soitonopetuksen kautta toteutuvan kasvatuksen 

tehtäviksi. Soitonopetus voi olla kasvatuksellista (intentionaalista, 

vuorovaikutuksellista toimintaa, jossa toteutuu pakon ja vapauden ristiriita) ja 

osaltaan auttaa oppilaan identiteetin rakentamisessa, yhteiskuntaan 

sopeutumisessa ja sivistymisessä. (Vesioja 2006, 8.)  

Entä mikä on soitonopetuksen suhde musiikkikasvatukseen ja 

musiikinopetukseen? Musiikkikasvatus voidaan määritellä kasvatustoiminnaksi, 

johon musiikin opetus ja sitä kautta soitonopetus sisältyvät (Vesioja 2006, 7). 

Vesiojan (2006, 8–9) mukaan musiikkikasvattaja ymmärtää musiikin arvon ja 

kasvatuksellisen merkityksen – sen yhteyden hyvään elämään – ja sitoutuu 

kasvatettaviensa pitkäjänteiseen musiikilliseen ohjaamiseen. Lehtosen (2004, 26) 

mielestä musiikkikasvatuksen päämääränä tulisi ensisijaisesti olla 

kokonaisvaltainen ihmisenä kasvaminen. Näenkin itseni ensisijaisesti 

musiikkikasvattajana, siihen sisältyen musiikinopettajana ja kaikkein tarkimmin 

määriteltynä soitonopettajana.  

Tietenkin soitonopetuksessa on kysymys paitsi oppilaan kasvatuksesta, myös 

sisällön eli musiikin opettamisesta ja oppimisesta, mutta tässä tarkastelussa ei sen 

tarkemmin mennä soitonopetuksen sisältöalueisiin. Seuraavaksi pohdin 

kasvatuksen tehtävien tukemista soitonopetuksessa ja peilaan opetuskokemuksiani 

edellisen luvun teoreettisen aineksen avulla. 

4.1 Sivistys soitonopetuksessa 

Sivistysprosessin tavoitteena on itsenäisesti ajatteleva yksilö, ”täysi-ikäinen”, joka 

vuorovaikutuksessa kulttuurin kanssa kehittää sekä itseään että kulttuuriaan. 

Soitonopetus ja sen kautta saatavat tiedot esimerkiksi historiasta ja taiteista tai 

soittotaito ja esiintymistaidot voivat tukea oppilaan sivistymisprosessia yleisellä 
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tasolla. Nämä tiedot ja taidot voivat tarjota yhden lähtökohdan maailman 

hahmottamiselle ja kanavan olla vuorovaikutuksessa kulttuurinsa kanssa, 

esimerkiksi esiintyjänä tai osallistumalla musiikkielämään. Soittaminen ja 

muusikkous on yksi tapa tulla ihmiseksi ja olla ihminen.  

Luonnollisesti soitonopettaja voi monin tavoin tukea oppilaan erityisesti musiikin 

maailmaan liittyvää sivistysprosessia. Soitonopettaja ei mitenkään voi opettaa 

oppilaalleen kaikkea maailmasta, mutta hän voi pyrkiä tekemään oppilaan 

tietoiseksi maailman – ja erityisesti musiikin maailman – moninaisuudesta ja 

ohjata oppilastaan itsenäiseksi.  

Omasta mielestäni pelkästään länsimaiseen taidemusiikkiin ja nuoteista soittoon 

pohjautuva soitonopetus ei esimerkiksi voi kovinkaan hyvin tukea kasvatuksen 

sivistystehtävää, vaan oppilaalle pitäisi voida tarjota myös muita musiikkityylejä 

ja musisoinnin tapoja. Opettaja voi esimerkiksi tuoda esiin, että nuotin merkitys 

tarkkana esitysohjeena ja siitä seuraava nuottikuvan noudattaminen on tietyn 

historian ajanjakson aikana ja tietyssä kulttuurissa syntynyt tapa ja että muitakin 

soittamisen tapoja on. Tämä antaa oppilaalle mahdollisuuden tehdä myöhemmin 

omat ratkaisunsa. Opettajan kasvatustyö loppuu jossain vaiheessa, mutta soittajan 

musiikillinen sivistysprosessi jatkuu lopun elämää. Ihmiseksi tai muusikoksi 

tulemisella ei ole päämäärää. 

Soittamisen kautta välittyvä kulttuuriaines pitäisi pystyä välittämään niin, että 

oppilas ymmärtää sen syntykontekstin, muutoin aines omaksutaan pysähtyneenä 

tai valmiina ja sen jatkuvaa kehitystä ei pystytä ymmärtämään (Toiskallio 1988, 

24). Oppilaalle voi muun muassa kertoa erilaisista editioista ja niiden 

vaikutuksesta soivaan musiikkiin. J. S. Bachin huilusonaateista esimerkiksi on 

olemassa lukuisia erilaisia editioita, joista toisissa on runsaasti erilaisia editoijan 

tekemiä artikulaatiomerkintöjä. Näistä kaikista ei myöskään löydy edes samoja 

osia ja joissain on continuo-säestys sovitettu pianolla soitettavaksi. Näitä kaikkia 

editioita voi aivan mainiosti soittaa, mutta on syytä tietää, että kaarittaminen 

korostaa tiettyjä säveliä tai että cembalon ja sellon käyttäminen pianon sijasta 

muuttaa oleellisesti kappaleen sointia. Kyseisistä sonaateista voisi myös kertoa, 

että oletettavasti tuon ajan sonaatteja on soittajien toimesta koristeltu ja että 
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nykypäivän muusikkokin voi kokeilla ja etsiä omaa, tyylinmukaista 

koristelutapaansa.  

Muusikon kehitysprosessi on mielestäni hyvä esimerkki sivistysprosessista. 

Muusikko pyrkii jatkuvasti kehittymään ja tavoittelee kypsyyttä soittajana, vaikka 

tiedossa on, että prosessi ei koskaan tule valmiiksi. Muusikon sivistys ei ole vain 

kuuluisimpien säveltäjien tuntemista ja sitä, että tietää milloin konsertissa 

taputetaan – näitä tietoja mitenkään väheksymättä – vaan myös sitä, että pyrkii 

omilla toimillaan kehittämään niin itseään muusikkona kuin musiikin maailmaa. 

Sivistynyt soittaja tuntee kulttuurinsa, mutta on edennyt kasvussaan ja 

kehityksessään niin pitkälle, että pystyy esittämään niin itsenäisiä ajatuksia kuin 

musiikillisia tulkintoja ja siten uudistamaan inhimillistä kulttuuriamme.  

Mielestäni esimerkiksi sivistynyt huilisti tuntee Debussyn Syrinxin syntytarinan 

antiikin mytologiaviittauksineen, tuntee erilaiset editiot ja on kuunnellut erilaisia 

tulkintoja kappaleesta. Näiden tietojen ja kokemusten perusteella hän osaa paitsi 

soittaa Syrinxistä  uuden, omaperäisen tulkintansa, myös tarpeen tullen perustella 

tai kuvailla, miksi hän soitti niin kuin soitti.  

Opettaja voi tukea oppilaan sivistysprosessia, mutta ei pakottaa siihen. Mielestäni 

sivistykseen kuuluu oleellisesti intohimo tietää ja tuntea maailmaa, tässä 

tapauksessa erityisesti musiikin maailmaa. Luulen, että ilman intohimoa ja 

rakkautta musiikkia kohtaan soittajan sivistysprosessi jää vaillinaiseksi. 

Sivistysprosessia voi siis tukea paitsi tarjoamalla oppilaalle tietoja ja taitoja, myös 

antamalla arvoa hänen tunteilleen ja mielenkiinnon kohteilleen. Oppilaan 

mielenkiinnon kohteet saattavat olla hyvin yksipuoliset, mutta näiden 

mielenkiinnon kohteiden kautta löytyy reitti laaja-alaisempaan sivistykseen. 

Hevimusiikin kitarasooloihin ihastuneen kanssa voi etsiä samaa taituruutta 

irlantilaisista kansanmusiikkikappaleista tai sonaattien ja konserttojen nopeista 

osista ja pohtia löytyykö mitään yhtymäkohtia. 
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4.2 Sosialisaatio soitonopetuksessa 

Sosialisaatiossa ihmisestä tulee yhteiskunnallisesti toimintakykyinen ja hän tuntee 

yhteiskunnassa tarvittavat tiedot, taidot, asenteet, arvot ja tavat. Soitonopiskelun 

kautta oppilas voi löytää paikkansa yhteiskunnassa esimerkiksi orkesterin 

jäsenenä tai jonkun musiikkityylin soittajana ja kuuntelijana, osana alakulttuuria. 

Musiikki voi olla ihmisen yhteiskunnassa ja yhteisössä olemisen tapa, se voi 

esimerkiksi muodostua ystäväporukan yhdessäolon tavaksi samalla tavalla kuin 

ruoanlaitto (Anttila 2004, 217). 

Laajemmassa mittakaavassa voi festivaaleilla, konserteissa ja keikoilla tavata 

muita saman alan harrastajia ja laajentaa sosiaalista verkostoaan. Tämän takia 

soitonopettajan pitäisi tehdä työtään avarakatseisesti ja pitää oppilaalle koko ajan 

ovet avoimena musiikin monipuoliseen maailmaan koko laajuudessaan. 

Soitonopettajan antama kasvatus voi parhaimmillaan tukea oppilaan 

kasvuprosessia vielä senkin jälkeen, kun opiskelu musiikkiopistossa on jo 

loppunut. Jos esimerkiksi pianoa soittanut oppilas lopettaa soittotunnit, mutta on 

ehtinyt oppia vapaan säestyksen taitoja, voi hän käyttää näitä taitoja koulun 

musiikin tunnilla tai sukujuhlien yhteislaulun säestäjänä ja sillä tavoin olla osa 

yhteisöään.  Opistossa opitulla tiedolla ja taidolla pitäisi olla käyttöä myös opiston 

ulkopuolella, muuten niistä ei ole oppilaalle samalla lailla iloa ja hyötyä. 

Oppilaalla kun on runsaasti elämää myös opiston ulkopuolella. Mielekäs 

oppiminen ankkuroituu aina muuhunkin elämään (Anttila 2004, 220 & 222). 

Pienemmässä mittakaavassa oppilas voi esimerkiksi opiston konserttitoiminnan 

kautta oppia musiikillisissa yhteisöissä tarpeellisia arvoja, sääntöjä, tietoja, taitoja 

ja asenteita – niin hyviä kuin huonoja. Käytännössä tämä voi tarkoittaa 

esimerkiksi havaintoja konserttikäyttäytymisestä (esiintyjä kumartaa alussa ja 

lopussa, sonaatin osien välissä ei taputeta) tai kiitettävän esityksen piirteistä 

(itsensä hallitseminen, virheetön nuotin toistaminen, eläytyminen). Opettajan 

pitääkin olla tarkkana sen suhteen, minkälaisia asenteita ja arvoja oppilaalleen 

usein huomaamattaan välittää. Konkreettisesti sosialisaatioprosessin tukeminen 

tarkoittaa myös sitä, että opettaja on läsnä ja tukena oppilaskonsertissa sisältäen 
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niin esiintymiseen valmistamisen, itse esityksen seuraamisen kuin esityksen 

arvioinnin jälkeenpäin. 

Soitonopettajan tehtävänä on välittää näitä asioita oppilaan sosialisaatioprosessin 

tueksi eli uusintaa yhteisöä, mutta tärkeää on myös antaa oppilaalle valmiuksia 

näiden asioiden kritisoimiseksi ja sitä kautta yhteisön uudistamiseksi. Varsinkin 

kun taidemusiikin maailmassa muutenkin tuntuu uusintaminen eli perinteiden 

välittäminen tuleville sukupolville olevan pääasiassa (Lehtonen 2004, 31). 

Tärkeää olisi myös uudistaa taidemusiikin perinteitä ja tuoda sinne niin uusia 

tapoja kuin ideoita. Opettaja voi esimerkiksi tuoda esiin, että edellä mainittu 

virheetön nuotin toistaminen esityksen päämääränä on vain ihmisten kehittämä 

perinne ja että koko päämäärän voi kyseenalaistaa: voisiko esitykseen kuulua 

kohtuullisessa määrin poikkeamia nuotista ja voisiko se silti olla erinomainen? 

Oppilas voi silloin valita, haluaako hän sopeutua vallitsevaan tilanteeseen vai 

kenties pyrkiä muuttamaan sitä.  

4.3 Identiteetti soitonopetuksessa 

Soitonopettajalla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa oppilaansa 

identiteettiprosessiin, sillä soitonopetus on pääosin yksilöopetusta ja 

mahdollisuuksia yhden oppilaan huomioimiseen on rajattomasti. Soitonopettaja 

voi jatkuvasti tukea esimerkiksi identiteettiin kuuluvan minäkäsityksen – niin 

musiikillisen kuin muun – kehittymistä myönteiseen suuntaan kannustavalla ja 

rakentavalla palautteella. Soitonopetus voi toki johtaa siihen, että oppilas huomaa, 

että hän ei ole kiinnostunut soittamisesta, mutta identiteetin kannalta on eri asia, 

jos tämä tapahtuu päätelmän ”soittaminen ei ole minulle tärkeää, haluan 

mieluummin juosta kilpaa” kuin päätelmän ”olen huono soittaja” jälkeen.  

Vaikka oppilaasta ei tulisikaan ammattimuusikkoa, voi soittaminen ja muusikkous 

muodostua hänen identiteettinsä keskeiseksi osaksi, joten ei ole yhdentekevää, 

miten oppilas kokee ja käsittää itsensä soittajana.  ”Kuka minä olen?” –

kysymykseen voi löytyä vastaus soittamisesta ja silloin olisi sekä yksilön että 

yhteiskunnan ja kulttuurin kannalta hyödyllisintä, jos tuo vastaus olisi myönteinen 
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sävyltään. Soittaminen harrastuksena voi olla merkittävä osa ihmisen 

persoonallisuutta ja Lehtonen (2004, 18) myös huomauttaa, että ihmisen 

musiikkisuhde heijastaa hänen sisäistä minuuttaan ja kertoo paljon ihmisen 

perusasenteesta elämään. Tämän voi varmasti kääntää myös niin, että 

soitonopetuksen avulla on mahdollisuuksia vaikuttaa minuuteen ja elämän 

perusasenteeseen. Itsetunto ja elämänilo esimerkiksi ovat sellaisia 

persoonallisuuden alueita, joihin soitonopettaja voi hyvin voimakkaasti vaikuttaa. 

Oppilaansa kasvattajana opettaja voi ohjata oppilasta huomaamaan eri 

musiikinlajien yhteneväisyyksiä. Kuten jo aiemmin mainitsin, pidän tärkeänä, että 

musiikkiopistojen soitonopetukseen kuuluisi länsimaisen taidemusiikin lisäksi 

myös muita musiikkityylejä ja –kulttuureita. Valtaosa musiikkiopistojen oppilaista 

ei ole kuunnellut tai soittanut taidemusiikkia ennen tuloaan opiston oppilaaksi ja 

on turha olettaa, että taidemusiikki automaattisesti muuttuisi osaksi heidän 

identiteettiään, ainakaan positiivisella tavalla. Erilaisiin musiikinlajeihin 

tutustuttaminen on opettajan tehtävä. Kun Tuomas Holopaisen kappaleita ihaileva 

oppilas huomaa, että Nightwishin huilusooloilla ja Köhlerin melodisilla etydeillä 

on yhteneväisyyksiä ja että myös Köhlerin etydeistä voi pitää, voi myös 

taidemusiikista pitäminen ja sen soittaminen tulla osaksi oppilaan identiteettiä. Jos 

tunneilla soitetaan voittopuolisesti taidemusiikkia ja oppilas ei siitä pidä, eikä 

jaksa sen soittamisesta innostua, saattaa se musiikkina jäädä oppilaalle täysin 

merkityksettömäksi, tai identiteetti muodostuu sen varaan, että ”minä en ainakaan 

soita mitään sonaatteja”. 
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5 POHDINTA 

Tässä tutkielmassa olen pyrkinyt omalta osaltani jäsentämään kasvatuksen 

käsitettä suhteessa soitonopetukseen ja saamaan sitä kautta eväitä kasvatuksellisen 

soitonopetuksen toteuttamiseen. Kasvatuksen määritteleminen on ollut monelta 

osin hyvin haastava tehtävä, kun käsite tuntuu kuvaavan kaikkea ja ei silti mitään. 

Pystyin kuitenkin saavuttamaan tavoitteeni eli muodostamaan 

yhteenvedonomaisen synteesin aineistossani olevista kasvatuksen määritelmistä. 

Lisäksi löysin konkreettisia esimerkkejä kasvatuksen tehtävien tavoittelemisesta 

soitonopetuksen parissa, joten voin olla tyytyväinen työni antiin omaa 

kasvatustietoisuuttani ajatellen.  

Työn varsinaista kirjoitusvaihetta on edeltänyt yli vuoden pituinen prosessi, jonka 

aikana olen sekä yliopiston tutkielmaa että tätä työtä varten tutustunut 

kasvatuksen käsitteeseen ja sen määritelmiin. Prosessi on ollut monella tapaa 

työläs ja olen monesti katunut näin laajan ilmiön ja käsitteen valintaa  työni 

kohteeksi. Kasvatuksestahan löytyy äärettömän paljon erilaisia näkemyksiä ja 

määritelmiä, mutta kokoavia, kasvatusta yleisesti kuvaavia esityksiä on melko 

vähän tai sitten ne ovat niin suppeita, että niistä ei saa juuri mitään irti.  

Aluksi ihmettelin tätä kokoavien esitysten puutetta, mutta prosessin myötä opin, 

että käsitys kasvatuksesta liittyy olennaisesti käsityksiin ihmisestä, tiedosta ja 

oppimisesta. Toisin sanoen sellainen kokoava esitys, jossa olisi edustettuna kaikki 

erilaiset kasvatuskäsitykset, on mahdoton, koska käsitykset ihmisestä, tiedosta ja 

oppimisesta ja sitä kautta kasvatuksesta ovat keskenään jopa aivan vastakkaisia. 

Maisemaakin voi katsoa kerrallaan vain yhdestä suunnasta.  

Hankaluudestaan huolimatta ja ehkä juuri sen takia tämä prosessi on ollut 

kuitenkin erittäin hedelmällinen. Yksinkertaistaen voisin todeta ymmärtäneeni, 

että kaikenlaiset käsitykset kasvatuksesta tulevat jostain, eikä yhteistä ymmärrystä 

asiasta juurikaan ole. Olen siis entistä selvemmin tullut tietoiseksi 

tietämättömyydestäni. On kuitenkin ollut kiinnostavaa tutustua erilaisiin 
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käsityksiin ja pyrkiä sitten niistä punomaan jonkinlaista punaista lankaa oman 

tutkielman tueksi. Nyt myös hahmotan paremmin, minkälaisia tieteen traditioita ja 

pedagogiikkoja on ylipäätään olemassa ja käsityksiimme kasvatuksesta 

vaikuttamassa. 

 Jos tekisin tämän työn uudelleen, valitsisin vain yhden kasvatustieteen tradition – 

esimerkiksi kriittisen – ja pohtisin soitonopetuksen kasvatuksellisuutta sen kautta. 

Hienoa on, että minulla on käytännössä mahdollisuus kokeilla tätä vaihtoehtoa 

tekeillä olevassa maisterintutkielmassani ja tarkastella tutkimuskohteenani olevan 

oopperan lasten- ja nuortenosaston toiminnan kasvatuksellisuutta jonkun tietyn 

pedagogiikan näkökulmasta. Nähtäväksi jää, onko ratkaisu toimiva. 

Olen tämän prosessin aikana ymmärtänyt, että en voi koskaan kattavasti 

ymmärtää, mitä kasvatus on, mutta että minulla voi olla käyttöteorian kaltainen, 

muuttuva käsitys asiasta. Juuri nyt tämä käsitys sisältää työssä kuvatun 

näkemyksen kasvatuksen intentionaalisuudesta, vuorovaikutuksellisuudesta ja 

pakon ja vapauden ristiriidasta sekä sivistys-, sosialisaatio- ja 

identiteettiprosesseista. Pystyn myös löytämään nämä elementit arkisesta 

soitonopetuksesta. Tunnen jonkinlaista henkistä huojennusta, kun olen pystynyt 

käsitteellistämään opetustyötäni, eli minulla on jäsennelty käsitys kasvatuksen 

olemuksesta ja tehtävistä soitonopetuksessa.  

Minua jäi kuitenkin kiinnostamaan, voisiko kasvatuksen määritelmiä jotenkin 

paremmin koota – kattavasti, mutta yhteneväisesti – niin, että esimerkiksi 

opettajaksi opiskelevilla olisi paremmat mahdollisuudet jo heti opintojensa aluksi 

saada selkeämpi kuva kasvatuksesta ilmiönä ja käsitteenä. Luonnollisesti oman 

käsityksen muodostuminen aina vaatii asiaan perehtymistä ja tietojen ja 

kokemusten työstämistä, mutta liikkeellelähtöä helpottaisi, jos esimerkiksi 

oppikirjat tarjoaisivat jäsennellymmän näkemyksen. Monet kasvatusta käsittelevät 

oppikirjat on suunnattu kasvatustieteiden opiskelijaa ajatellen ja opetustyöhön 

tähtääville niiden painotus on mielestäni liiaksi tieteen kysymyksissä. Valaisevaa 

voisi olla nimenomaan musiikin-/soitonopetuksen näkökulmasta kirjoitettu ja 

käytännön esimerkein höystetty esitys kasvatuksen olemuksesta ja määrittelystä.  
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Soitonopetuksessa yleiset kasvatukselliset tavoitteet helposti unohtuvat ja 

tunneilla keskitytään askarteluun asteikoiden ja kappaleiden parissa. Miksi näin 

käy? Ovatko soitonopettajat jotenkin välinpitämättömiä oppilaidensa 

kasvuprosessin tukemisen suhteen? Tuskinpa. Luulen, että soitonopettajat eivät 

kovin hyvin tiedostaa asemaansa kasvattajana, vaan usein käsittävät tehtäväkseen 

lähinnä oppisisällön eli soittotaidon välittämisen oppilaalle. Tietenkin opetus on 

osa kasvatusta ja myös sen väline, mutta kasvatus ei saisi unohtua opetuksen 

taakse. Osaksi tässä tiedostamisessa lienee kysymys itselleni tutusta kasvatuksen 

käsitteen vaikeaselkoisuudesta. On helpompi mieltää itsensä opettajana, joka 

opettaa tiettyä selvästi hahmotettavaa sisältöä, soittamista. Myöskään 

musiikkikasvatuksen alan kirjallisuudessa ei juurikaan pohdita sen laajemmin 

kasvatuksen käsitettä ja sen merkitystä musiikkikasvatukselle. Jos eivät ajattelun 

ammattilaiset eli tutkijat ole tämän konkreettisempia tuloksia saaneet aikaan, 

lienee turha ihmetellä, mikseivät käytännön työtä tekevät opettajat ole asiaa 

ryhtyneet sen laajemmin pohtimaan.  

Uskon tällä työllä olevan hyvin suoria vaikutuksia myös opetustyöni käytäntöihin. 

Olen nimittäin huomannut, että opetukseni on painottunut melko paljon 

identiteetin rakentumisen tukemiseen ja sosialisaatio- ja sivistysprosessit ovat 

jääneet vähemmälle huomiolle. Tulevaisuudessa varmasti huomioin näitäkin osa-

alueita enemmän. Voisin myös kuvitella, että jäsentyneen kokonaiskuvan 

hahmottaminen myös tekee opetuksestani ikään kuin rennompaa. Kun mielessä 

ovat kasvun ja kehityksen suuremmat linjat, on helpompi asettaa esimerkiksi 

tasosuorituksessa onnistuminen oikeisiin mittasuhteisiin: tärkeää, mutta ei 

elintärkeää. Tapanani on ottaa asiat vakavasti, mikä on tärkeää, kun työkseen 

kuuntelee ihmisiä, mutta ilman selkeää kokonaiskuvaa asioiden suhteista ja 

tavoitteista saatan helposti takertua yksityiskohtiin. 

Perinteisesti musiikkiopistot ovat olleet jossain määrin muusta maailmasta erillisiä 

saarekkeitaan ja soittamisen mielekkyys harrastajalle välillä kyseenalaista. Rajusti 

kärjistäen opistoissa on harjoiteltu puolipakolla musiikkia, jota sitten puolipakolla 

on esitetty opiston tilaisuuksissa toisille opistolaisille. Uskon, että tämä osaltaan 

liittyy siihen, että opistoissa on keskitytty opettamaan soittamista ja antamaan 

ammattiopintoihin valmentavaa musiikkikoulutusta. Itse aion, varsinkin tämän 
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työn jälkeen, pyrkiä ensisijaisesti kasvattamaan ihmiseksi, monipuolisen 

soitonopetuksen avulla. Musiikkiopistoissa voitaisiin varmasti enemmän keskittyä 

mielekkääseen harrastamiseen ja oppilaiden kasvun ja kehityksen tukemiseen sitä 

kautta.   

Toivon, että tällä tavoin musiikkiopistojen tarjoama, sinänsä hyvin arvokas opetus 

tulisi oppilaille mielekkäämmäksi ja toiminta sitä kautta saisi enemmän 

positiivista huomiota. Kenties tällä tavoin myös soitonopetustyön arvostus voisi 

nousta ja ymmärrettäisiin, että hienon peruskoulujärjestelmän lisäksi Suomessa on 

hieno musiikkiopistojärjestelmä, jota kannattaa jatkossakin tukea. 
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