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1 Johdanto 

1.1 Tutkimuksen tavoite 

Musiikin merkitys on viime aikoina noussut laajasti esille kognitiotieteen yhtenä tut-

kimuskohteena. Musiikin on todettu vaikuttavan mm. muistiin, kielen kehitykseen ja 

tunteisiin. Opinnäytetyössäni perehdyn musiikin kentällä tehtyihin aivotutkimuksiin 

ja tutkin onko varhaisiän musiikinopetuksella merkitystä lapsen kognitiivisessa kehi-

tyksessä.  

Päädyin valitsemaani aiheeseen, sillä viime aikoina lukemani artikkelit koskien musii-

kin aivotutkimuksista herättivät mielenkiintoni ja halusin perehtyä asiaan tarkemmin. 

Musiikkiopistoissa oppilasmäärät ovat vähentyneet, mikä on huolestuttavaa. Tällä ai-

hevalinnalla pyrin löytämään perusteluja musiikkiharrastuksen tärkeydelle. Musiikin 

merkitys yksilölle ja yhteiskunnalle on mielestäni tärkeä ja halusin löytää tieteellisiä 

perusteluja käsitykselleni. Tutkimuksen avulla myös omat tietoni koskien varhaisiän 

musiikinopetusta kehittyvät.  

Musiikin merkitystä on tutkittu paljon aiemminkin. Vuonna 2011 on tehty opinnäyte-

työ Lapsi ja musiikki, joka käsittelee musiikin merkitystä lapsen kehityksessä. Vuoden 

2011 jälkeen on tehty paljon tutkimuksia liittyen musiikin vaikutuksiin. Rajaan oman 

aiheeni kyseisiin uudempiin tutkimuksiin. Lapsi ja musiikki opinnäytetyö käsitteli laa-

jasti lapsen koko kehitystä, kun taas tässä tutkimuksessa tutkin vaikutuksia kognitiivi-

seen kehitykseen.  

Tässä tutkimuksessa pohdin varhaisiän musiikinopetuksen nykytilannetta ja miten 

toimintaa voisi kehittää. Tulosten avulla varhaisiän musiikinopetukseen saadaan 

uusia näkökulmia ja toiminnassa voidaan keskittyä paremmin tukemaan niitä 

kehityksen osa-alueita, mihin musiikin harrastamisella on todettu olevan vaikutusta. 

Tulokset luovat uutta merkitystä toiminnalle ja antavat perusteluja varhaisiän 

musiikinopetukselle.  
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1.2 Menetelmä ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitä tutkimustuloksia on löytynyt musiikin har-

rastamisen vaikutuksista lapsen kehitykseen. Tutkimuskysymyksekseni asetan: Tu-

keeko varhaisiän musiikinopetus lapsen kognitiivista kehitystä? Mitkä varhaisiän mu-

siikinopetuksessa käytetyt keinot tukevat tätä kehitystä?  

Toteutan opinnäytetyön narratiivisena kirjallisuuskatsauksena. Narratiivinen kirjalli-

suuskatsaus on kvalitatiivinen menetelmä. Narratiivisen kirjallisuuskatsauksen tavoit-

teena on ymmärtää ja kuvailla ilmiötä, sekä sen merkitystä kokonaisvaltaisesti. Salmi-

sen (2011, 4) mukaan kirjallisuuskatsauksen avulla tehdään tutkimusta tutkimuk-

sesta. Narratiivisen kirjallisuuskatsauksen aineistoa eivät rajaa tiukat metodiset sään-

nöt ja näin ilmiö voidaan kuvata laaja-alaisesti. Narratiivisen tutkimuksen avulla voi 

tiivistää aiemmin tehtyjä tutkimuksia ja tuottaa ajantasaista tietoa tutkittavasta ilmi-

östä. Analyysin muoto on kuvaileva synteesi, jonka yhteenveto on johdonmukainen 

ja ytimekäs. Narratiivinen ote pyrkii lopputulokseen, joka on helppolukuinen. (Salmi-

nen 2011, 7.) 

Tässä tutkimuksessa kuvailen lapsen kognitiivista sekä musiikillista kehitystä ja poh-

din niiden pohjalta musiikin mahdollisia merkityksiä lapsen kehitykseen. Musiikin ai-

votutkimuksen kentältä kokoan yhteen viimeisimmät havainnot ja pohdin miten ky-

seisiä havaintoja voisi hyödyntää opetuksessa.  

Rajaan tutkimuksen alle kouluikäisiin, sillä tutkimusten mukaan alle kouluikäisenä 

lapsi on altis oppimaan asioita, joita varhaisiän musiikinopetuksella pyritään vahvista-

maan. Lapsena uusien asioiden, kuten musiikillisten taitojen oppiminen on myös hel-

pompaa. Musiikin harrastaminen nuorella iällä vaikuttaa lapsen musiikkisuhteen 

muodostumiseen ja voi olla kannustava tekijä esimerkiksi soitonopiskelun aloittami-

sessa, tai kulttuuritoimintaan osallistumisessa ylipäänsä. Koska lapsen kaikkien kehi-

tysalueiden tutkiminen musiikin aivotutkimuksen näkökulmasta vaatisi laajaa pereh-

tymistä, rajaan tässä opinnäytetyössäni tutkimuksen koskemaan lapsen kognitiivista 

kehitystä. Haluan myös selvittää itselleni, miten musiikilla voi edesauttaa muuta op-

pimista.  
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Hain kirjallisuutta Jyväskylän yliopiston, Helsingin yliopiston sekä Jyväskylän ammatti-

korkeakoulun kirjastojen tietokannoista. Lisäksi kävin läpi Helsingin yliopiston kogni-

tiivisen aivotutkimusyksikön viimeisimmät julkaisut ja poimin niistä työhön merkittä-

vimmät löydökset. Tietoa hain hakusanoilla: ”ihmisen kehitys”, ”musiikki kehitysteo-

ria”, music*, cognitiv*, child*. Rajasin osan tuloksista vuoden mukaan, mutta mieles-

täni merkittäviä lähteitä hyödynsin, vaikka julkaisuvuosi oli vanhempi. Aivotutkimuk-

sessa hyödynsin enintään viiden vuoden takaisia tutkimuksia. Tähän tutkimukseen 

käyttämäni kirjallisuuden tuli kuulua psykologian, musiikkikasvatuksen tai kognitiotie-

teen tutkimusalueeseen.  

 

1.3 Keskeisten käsitteiden määrittely 

Keskeisimpiä käsitteitä tutkimuksessani ovat varhaisiän musiikinopetus, musiikin ai-

votutkimus ja lapsen kognitiivinen kehitys. Varhaisiän musiikinopetus eli muskaritoi-

minta on yleensä alle kouluikäisille suunnattua tavoitteellista toimintaa musiikin pa-

rissa. Varhaisiän musiikinopetus käsittää musiikkileikkikoulu- sekä soitinvalmennus-

toiminnan (Opetushallitus 2002, 16). Painopiste on musiikin kokonaisvaltaisessa ko-

kemisessa, elämyksellisyydessä ja leikinomaisessa tekemisessä (Opetushallitus 2017, 

41; Opetushallitus 2002, 16).  

Varhaisiän musiikinopettajat ry eli VAMO ry (2018) kuvailee varhaisiän musiikinope-

tusta nettisivuillaan ammattimaisesti organisoiduksi tavoitteelliseksi musiikinope-

tukseksi. Musiikkiopetuksen tavoitteet on jaettu VAMO ry:n (2018) sivuilla viiteen eri 

osa-alueeseen. Ensimmäisenä mainitaan musiikilliset, toisena sosiaalis–emotionaali-

set, kolmantena kognitiiviset, neljäntenä psykomotoriset sekä viimeisenä esteettiset 

tavoitteet.  

Tavoitteet varhaisiän musiikinopetuksessa rakentuvat lapsen kehityksen, iän ja ympä-

röivän yhteiskunnan ja kulttuurin vallitsevan ihmiskäsityksen mukaan. Tunnit raken-

tuvat myös opettajan persoonan, arvomaailman sekä musiikillisen minäkuvan mu-

kaan. Vaikka opetuksessa käytetään musiikkia työvälineenä tavoitteet ovat enemmän 

lapsen kokonaispersoonallisuuden kasvun ohjaamisessa, kuin taiteen tekemisessä. 

(VAMO ry. 2018.) 
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Vuoden 2005 opetussuunnitelmien perusteet asettaa varhaisiän musiikinopetuksen 

tavoitteiksi musiikillisten taitojen kehittämisen, lapsen kognitiivisen, emotionaalisen, 

motorisen sekä sosiaalisen kehityksen tukemisen. Sisältö koostuu musiikillisista ele-

menteistä: rytmi, muoto, harmonia, melodia, dynamiikka, sekä sointiväri. Tavoit-

teena on myös positiivisen musiikkisuhteen luominen ja myöhemmän musiikkiharras-

tuksen tukeminen (Opetushallitus 2005, 9). Vuoden 2018 opetussuunnitelmien pe-

rusteissa tavoitteiksi on asetettu musiikillisten valmiuksien ja itsetunnon kehittämi-

nen (Opetushallitus 2018, 41). Uudesta opetussuunnitelmien perusteissa on jätetty 

tavoitteista pois lapsen yleisen kehityksen tukeminen, vaikka musiikin vaikutuksista 

julkaistaan jatkuvasti uusia tutkimuksia. 

Kognitiivinen kehitys kuvaa lapsen tiedollisten toimintojen kehittymistä. Näitä toi-

mintoja ovat tarkkaavaisuus, havaitseminen, ajattelu, kieli, muisti ja oppiminen. 

(Nurmi, Ahonen, Lyytinen, Lyytinen, Pulkkinen, Ruoppila 2010, 19; Vilkko-Riihelä 

1999, 56.) Musiikin aivotutkimus tutkii miten ja missä musiikkia havaitaan ja käsitel-

lään aivoissa. Musiikin aivotutkimuksella pyritään myös selvittämään miten musiikki 

vaikuttaa aivojen muihin toimintoihin. Näitä käsitteitä kuvailen tarkemmin seuraa-

vissa luvuissa.  
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2 Lapsen kognitiivinen kehitys 

Tämä luku käsittelee lapsen kognitiivista kehitystä ensin Piaget’n kehitysteorian mu-

kaan ja muissa luvuissa käsitellään tarkemmin lapsen kognitiivisen kehityksen toimin-

toja. Kognitiivinen kehitys kuvaa lapsen tiedon kehittymistä. Kognitiivisia toimintoja 

ovat havainnot, kieli, oppiminen, muisti, syy-seuraussuhteiden havaitseminen sekä 

ongelmanratkaisu. (Nurmi ym. 2010, 19, Vilkko-Riihelä 1999, 56.) Vilkko-Riihelä 

(1999, 56) jakaa kognitiiviset toiminnot tiedon vastaanottamiseen (tarkkaavaisuus ja 

havainnot), tiedon käsittelyyn (ajattelu ja kieli), sekä tiedon varastointiin (muisti ja 

oppiminen).  

Piaget halusi selvittää vastauksen kysymykseen: Miten ajattelu kehittyy? (Bee 1998, 

36). Piaget’n kehitysteorian mukaan lapsella ei ole syntyessään valmiita kykyjä vaan 

ainoastaan valmius reagoida ympäristöönsä (Nurmi ym. 2010, 19). Lapsi ohjaa aktiivi-

sesti havaintojaan jo varhaisessa vaiheessa. Aluksi lapsi elää havaintojen maailmassa 

ympäristön tapahtumien ja refleksien varassa. Vähitellen lapsi oppii ennakoimaan, eli 

muistamaan, toistuvia ja tuttuja tilanteita. Lapsen toistamilla liikkeillä ei aluksi ole 

tarkoitusta, mutta pian niihin liittyy uusi toiminto, lapsi saa aikaan jotain. Peiton saa 

syrjään potkaisemalla sitä tietyllä tavalla, jolloin lapsi alkaa muunnella potkujaan. 

Piaget nimittää tällaisia toimintakokonaisuuksia skeemoiksi, eli sisäisiksi malleiksi. 

(Vilkko-Riihelä 1999, 210.) 

Jokaisella lapsella on syntyessään yksinkertaisia aisti- ja motorisiin toimintoihin liitty-

viä skeemoja, kuten koskeminen, kuuleminen ja katsominen. Varttuessaan lapsi ke-

hittää skeemojaan kokemuksiensa pohjalta. (Bee 1998, 36). Skeemat muokkautuvat 

assimilaation ja akkommodaation kautta (Vilkko-Riihelä 1999, 210).  Assimilaatio tar-

koittaa tiedon sulautumista tai yhdistämistä jo olemassa olevaan skeemaan. Kun 

lapsi oppii sanan koira, hän lisää tiedon koirakategoriaansa eli skeemaan. Akkommo-

daatiosta puhutaan, kun uusi tieto sellaisenaan ei sovikaan skeemaan, vaan skeemaa 

täytyy muokata. Kauhalla ei voikaan hakata naulaa samalla tavalla kuin vasaralla, sillä 

kauha halkeaa. Kauhalla voi vain naputella. (Vilkko-Riihelä 1999, 210, Bee 1998, 38). 
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2.1 Kognitiivinen kehitys Piaget’n mukaan 

Piaget jakoi kognitiivisen kehityksen neljään vaiheeseen, joista kaksi ensimmäistä 

koskee alle seitsemänvuotiaita: sensomotorinen ja esioperationaalinen. (Bee 1998, 

37). Piaget´n mukaan kaikki käyvät vaiheet läpi samassa järjestyksessä, joskin eri ke-

hitysnopeudella (Vilkko-Riihelä 1999, 209). Vaiheesta toiseen siirtyminen edellyttää 

aiemman vaiheen toimintojen sisäistämistä (Nurmi ym. 2010, 19). 

Sensomotorinen vaihe sijoittuu 0-2 vuoden ikään. Vaiheen alkupuolella lapsen tie-

donkäsittely perustuu refleksien ja aistitoimintojen varaan. Kolmen-neljän kuukau-

den iässä lapsi havaitsee, että hän saa itse aikaan muutoksia ympäristössä ja liikkeet 

muuttuvat reflekseistä tahdonalaisiksi. (Vilkko-Riihelä 1999, 211.) Esimerkiksi helisti-

mestä kuuluu ääni, kun sitä heiluttaa (Nurmi ym. 2010, 20). Kymmenkuisena lapsi 

erottaa tutut vieraista ja oudot ihmiset tuntuvat pelottavilta. Puolentoista vuoden 

ikäisenä lapsi tajuaa alkeellisesti merkkejä ja symboleja eli esineiden nimiä. (Vilkko-

Riihelä 1999, 211.) 

Esinepysyvyyden tajuaminen on yksi sensomotorisen kauden tärkeä saavutus. Yli 

kahdeksankuinen ymmärtää, että piilotettu esine on vielä olemassa. Tässä iässä kur-

kistusleikit ovatkin riemastuttavia. Toinen tärkeä saavutus on keinojen tai välineiden 

käyttäminen tavoitteen saavuttamiseksi, kuten sohvan alle vierineen lelun tavoitta-

minen harjanvarren avulla. (Vilkko-Riihelä 1999, 212.) 

Esioperationaalinen vaihe sijoittuu 2-7 vuoden ikään. Lapsi sisäistää mielikuviaan ja 

leikin ja todellisuuden erot selvenevät. Kausi jakautuu kahteen alavaiheeseen, esikä-

sitteelliseen ja intuitiiviseen vaiheeseen. (Vilkko-Riihelä 1999, 212.) Noin 2–4 vuoden 

iässä, esikäsitteellisen vaiheen aikana lapsen kielitaito laajenee nopeasti. Hän pystyy 

jäljittelemään kohteita, jotka eivät ole läsnä. Tästä käytetään nimitystä viivästetty jäl-

jittely. Lisäksi lapsi kykenee kuvitteelliseen leikkiin, kuten esimerkiksi mielikuvituska-

verin kanssa juttelemiseen. Intuitiivisen vaiheen aikana, noin 4–7 vuoden iässä, lapsi 

on egosentrinen, eli sitoutunut omaan näkökulmaansa. Hän ei voi ymmärtää, että 

puhelimessa oleva keskustelukumppani ei näe samaa kuin hän. (Vilkko-Riihelä 1999, 

212; Nurmi ym. 2010, 20.) 
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Havainnot ohjaavat lapsen päättelyä. Piaget osoitti tämän kuuluisalla vesilasiko-

keella, missä kahdesta samanlaisesta lasista toisen lasin neste kaadetaan korkeaan ja 

kapeaan lasiin ja toinen leveään ja matalaan. Esioperationaalisessa vaiheessa oleva 

lapsi uskoo korkeassa lasissa olevan enemmän nestettä. (Nurmi ym. 2010, 20; Vilkko-

Riihelä 1999, 213.) 

Sadut ovat lapsen ajattelun tärkeitä muokkaajia. Satujen avulla opitaan moraalin al-

keita ja omien tunteiden käsittelyä. Kuvitellun ja todellisuuden rajat eivät ole aina 

selviä, sillä esimerkiksi eläimiä inhimillistetään. Etenkin elokuvien maailmassa kasva-

neilla lapsilla voi olla vaikeuksia erottaa fiktio todellisuudesta, sillä mielikuvituksen 

tuotteet vaikuttavat todellisilta. Mielikuvitus on vahvasti mukana lapsen maailmassa, 

eloton on elollista, kivillä on henki ja esineet saavat uusia käyttötarkoituksia. Käsit-

teet ymmärretään konkreettisesti: pölkkypäällä on pään paikalla kanto. (Vilkko- Rii-

helä 1999, 213–214.) 

Esioperationaalisen kauden tärkeitä kehityssaavutuksia ovat symbolisen puheen ke-

hittyminen ja egosentrismin ja virheellisten analogioiden väheneminen. Kouluikää lä-

hestyttäessä lapsi oppii hahmottamaan aikaa ja ymmärtämään määriä sekä asioiden 

välisiä suhteita paremmin. (Vilkko-Riihelä 1999, 214.) 

Piaget’n teoriaa on kritisoitu tiukasta vaiheittaisuudesta. Rajat ja siirtymät nähdään 

liukuvina ja yksilölliset erot ovat suuria. Vaiheisiin vaikuttaa myös ympäristöolot sekä 

sosiaalinen elinympäristö. Tietyntyyppisten tehtävien harjoittaminen muokkaa val-

miuksia ja vaikeat kotiolot sekä tunne-elämän häiriöt heijastuvat myös kognitiiviseen 

kehitykseen. (Vilkko-Riihelä 1999, 216.) 

 

2.2 Havaitseminen 

Havaintotoiminnot ovat kognitiivisia toimintoja. Havainto on aivojen tulkinta aistien 

välittämästä tiedosta. Havaitseminen on tiedollinen prosessi, joka liittyy muistiin, op-

pimiseen, ajatteluun, kieleen, tunteisiin ja motiiveihin. (Vilkko-Riihelä 1999, 277.) 

Vastasyntynyt oppii nopeasti tunnistamaan ääniä ja reagoi selvästi hänelle suunnat-

tuun puheeseen (Vilkko-Riihelä 1999, 204). Vauva herkistyy omalle äidinkielelleen 
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muutamassa kuukaudessa, minkä jälkeen omalle äidinkielelle tyypillisien äänteiden 

hahmottuminen tarkentuu. Lapsen on kyettävä erottamaan puheesta pieniäkin eroja. 

Esimerkiksi suomenkielessä äänteen pituudella on merkitystä sanan erottavana teki-

jänä (tuli–tuuli), jonka havaitseminen on edellytyksenä sanan ymmärtämiseksi. 

(Nurmi ym. 2010, 22.) Nurmen mukaan Guttorm ym. (2005) ovat havainneet varhai-

sen puheäänteiden erottelun ennustavan lapsen myöhempää kielellistä kehitystä.  

Ensimmäisen elinkuukauden jälkeen lapsi pyrkii suuntaamaan tarkkaavaisuutensa, eli 

katseensa äänen lähdettä kohti. Vastasyntynyt erottaa lähellä olevan hoitajansa kas-

vojen ääriviivat. Kun valmius havaita muotoja, värejä ja ihmisiä tarkentuu, lapsen 

huomion herättää liikkuvat kasvokuvat ja erityisesti silmät. (Nurmi ym. 2010, 24.)  

 

2.3 Kielen kehitys  

Kielen kehitys etenee lähes kaikilla lapsilla samalla tavalla. Pienillä vauvoilla ääntely 

on erilaisten äänien tuottamista, itkua, kitinää, sekä tyytyväistä kujerrusta. Ääniä, 

joilla lapsi viestii saadakseen hoitajan huomion, kutsutaan signaaleiksi. Noin neljän 

kuukauden iässä lapsen ääntely muistuttaa puheääntä. Ääntelyä kutsutaan jokelta-

miseksi ja se muodostuu vokaalisarjoista, joihin liittyy konsonantteja. Puolivuotiaana 

jokeltelu jäsentyy ja lapsi lallattelee pitkiä tavusarjoja. Lapsi noudattaa vastavuoroi-

suutta, eli kuuntelee kun äiti juttelee ja vastaa siihen jokeltamalla. Noin vuoden ikäi-

senä lapsi oppii ensimmäiset sanat, eli symbolit. Lauseet koostuvat yhdestä sanasta, 

esimerkiksi äitiä kutsutaan luokse sanomalla ”Ätä”. (Vilkko-Riihelä 1999, 219.) 

Symbolifunktion herättyä noin vuodenikäisenä lapsi oppii nopeasti uusia sanoja. Kak-

sivuotiaana lauseessa on jo kaksi sanaa, tutun esineen nimi sekä tekoon liittyvä sana: 

”ukka aakaan” tarkoittaa sukka jalkaan. Kieltomuoto sekä sosiaalisiin tilanteisiin kuu-

luvat sanat ovat myös hallinnassa. Kyselykausista ensimmäinen sijoittuu 1,5–3 ikä-

vuoden välille. Niin sanotussa mikä-vaiheessa lapsi on kiinnostunut esineiden ja ilmi-

öiden nimistä. Kolmevuotiaan lauseessa on noin 3–5 sanaa ja puhe on jo melko sel-

vää. Kolmevuotias oppii lauluja ja loruja ulkoa ja toistaa sanoja, vaikka ei ymmärtäisi 

niiden merkitystä. (Vilkko-Riihelä 1999, 219.) 
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Neljävuotiaana lasta viehättää riimilliset runot ja puhe on lähes kokonaan ymmärret-

tävää. Esineiden nimien sijaan lasta kiinnostaa syyt ja seuraukset. Toinen kyselykausi, 

miksi-vaihe, sijoittuu 3–6 ikävuoden välille. Kieli eroaa konkreettisesta todellisuu-

desta ja lapsi voi sanoa asioita, jotka eivät ole totta. Kaksi-kolmivuotias pelästyy, jos 

häneltä vie nenän, mutta viisivuotias tajuaa tilanteen mahdottomaksi. (Vilkko-Riihelä 

1999, 219–220.) 

 

2.4 Oppiminen ja muisti 

Lapsella on valmius oppia syntymästään lähtien. Herkistyminen eli sensitisaatio ja 

tottuminen eli habituaatio luovat pohjan oppimiselle ja rakentavat lapsen muistiva-

rastoa jo ennen syntymää. Habituaatio määritellään tuttuun ärsykkeeseen suuntau-

tuvan tarkkaavaisuuden vähenemiseksi. Habituaatiota mitataan esimerkiksi näyttä-

mällä lapselle kahta kuvaa, joista toinen on hänelle tuttu. Tarkkaavaisuuden suuntaa-

minen uuteen kuvaan osoittaa, että lapsi pystyy jo kehityksen varhaisessa vaiheessa 

muistamaan hänelle näytetyn kuvan ja kykenee erottamaan sen uudesta kuvasta. 

Varhaisten tunnistamismuistisuoritusten on todettu olevan yhteydessä lasten myö-

hempiin kognitiivisiin valmiuksiin. (Nurmi ym. 2010, 25.) 

Analogia ja syys-seuraussuhteiden etsimisessä jäljitteleminen on olennaista. Analo-

giapäättelyä osoittaa se, että lapsi sulauttaa eli assimiloi uuden tiedon tai havainnon 

vanhaan. Uuteen leluun tarttuessaan 6–7 kuukauden ikäinen lapsi heiluttaa esinettä 

samaan tapaan kuin on tottunut heiluttamaan hänelle tuttuja esineitä. Tehokas oppi-

minen edellyttää taitoa ehkäistä toimintaa, erityisesti oman toiminnan ohjaamisessa 

ja kontrolloimisessa, sekä tarkkaavaisuuden valikoivassa suuntaamisessa. (Nurmi ym. 

2010, 26.) 

Muistisuorituksiin liittyy mieleen painamiseen ja muistista palauttamiseen liittyvät 

tehtävät. Lapsi käsittelee tietoa pitkäkestoiseen muistiin tallennettujen aikaisempien 

tietojen, taitojen ja kokemuksien avulla. Lyhytkestoista muistia tarvitaan aktiiviseen 

tiedon käsittelyyn, esimerkiksi tehtävään annettujen ohjeiden noudattamiseen. Lap-

sen lyhytkestoinen muisti on rajallinen. (Mts. 50.) 



11 
 

 

Pitkäkestoinen muisti erotetaan sisällön mukaan käsitteisiin ja niiden suhteisiin ja 

ominaisuuksiin liittyvään semanttiseen muistiin, sekä episodiseen, tiettyyn aikaan ja 

paikkaan liittyviin henkilökohtaisiin kokemuksiin, eli muistoihin. Episodisessa muis-

tissa tapahtumat jäsentyvät lapsen kokemuksien mukaisesti. Jo 3-vuotiaat osaavat 

liittää tilanteisiin, kuten kaupassa käymiseen, niissä yleensä esiintyviä tapahtumia. 

Vanhempien vuorovaikutuksella on merkitystä lapsen muistin kehittymiseen. (Mts. 

51.) 

Pitkäkestoiseen muistiin kuuluu myös proseduraalinen muisti, joka tarkoittaa erilais-

ten toimintasarjojen hallintaa, kuten vaatteiden pukemista päälle oikeassa järjestyk-

sessä. Kerran opituksi tultuaan nämä toimintasarjat eivät unohdu, vaan muuttuvat 

automatisoiduiksi. Lapsena opittu proseduraalinen muisti säilyy yleensä läpi elämän. 

 

2.5 Herkkyyskausi 

Herkkyyskausi on aika lapsen kehityksessä, jolloin lapsi on altis oppimaan jonkin uu-

den toiminnan. Herkkyyskausi on silloin, kun toimintaa edeltävät osatoiminnot ovat 

kehittyneet riittävästi. Kriittiseksi kaudeksi sanotaan aikaa, jolloin lapsen pitäisi saada 

tietynlaisia virikkeitä, jotta toiminta kehittyisi, muuten taito jää saavuttamatta. Mo-

net kehityksen kriittisistä kausista ovat ennen kouluikää, siis musiikkileikkikouluikäi-

senä. (Vilkko-Riihelä 1999, 191–192.) 

Kielen kehityksen kriittinen kausi on viiden ensimmäisen ikävuoden aika. Sanaston 

laajenemisen sensitiivinen kausi on 1,5 ja 3 ikävuoden välillä ja taivutusmuotojen 

omaksumisen kausi 2 ja 4 ikävuoden välillä. Musikaalisen kehityksen kriittinen kausi 

on 3 ja 10 ikävuoden välinen aika. Sensitiivisten kausien tunnistaminen on tärkeää, 

jotta osataan ajoittaa kehityksen tukitoimet oikeaan ajankohtaan. (Nurmi ym. 2010, 

67; Vilkko-Riihelä 1999, 192.) 

 

 



12 
 

 

3 Musiikillinen kehitys 

Tämä luku käsittelee lapsen musiikillista kehitystä. Paanasen musiikillis–kognitiivinen 

kehitysteoria käsittelee musiikin havaitsemista ja ymmärtämistä. Teoria kuvailee, mi-

ten musiikin ymmärtäminen kehittyy. Swanwick ja Tillman tutkivat lasten sävellyksiä 

ja heidän musiikillisen kehityksen malli kuvailee miten lapset ilmaisevat itseään mu-

siikin avulla. Luku 3.3 käsittelee liikunnan ja musiikin yhteyttä ja antaa perusteluja 

liikkeen käyttämiseen varhaisiän musiikinopetuksessa. 

 

3.1 Paanasen musiikillis–kognitiivisen kehityksen malli 

”Musiikillinen kehitys alkaa jo ennen syntymää (Paananen 2003, 23).” Lapsi rauhoit-

tuu syntymän jälkeenkin kuullessaan musiikkia tai äidin sydämen sykkeen, mitkä hän 

on kuullut jo ennen syntymää. Sydämensykkeen tunnistaminen tai syketiheyden 

muutoksen havaitseminen ovat tasavälisen pulssin hallinnan alkeismuoto. Pulssin ja 

rytmikuvioiden ymmärtämisen voi sanoa olevan idullaan jo syntymästä lähtien. (Paa-

nanen 2003, 24.) 

Paanasen musiikillisen kehityksen malli pohjautuu Casen kehitysmekanismin idealle: 

varhaisessa vaiheessa hankitut toiminnot integroituvat, ja muuttuessaan automaatti-

siksi vapauttavat tilaa korkeamman asteen toiminnoille. Malli käsittää kolme vaihetta 

joista kukin jakaantuu kolmeen osavaiheeseen. Vaiheiden välillä tapahtuu operatio-

naalinen lujittuminen. (Paananen 2003, 62.) 

Sensomotorinen vaihe sijoittuu noin 4–18 kuukauden ikään. Sensomotorisen vaiheen 

oppiminen on pohja kaikelle musiikilliselle kehitykselle. (Paananen 2003, 62.) ”Tällöin 

kuulonvaraiset skeemat (A) ja motorisen skeemat (B) koordinoituvat yhdessä äänen-

tuottamisskeemoiksi (A-B) (Paananen 2003, 62).” Operationaalisessa lujittumisvai-

heessa alle neljän kuukauden ikäisen vauvan ääntely on vielä eriytymätöntä muusta 

toiminnasta. Vauva harjoittelee ääni- ja hengityselimistön käyttöä refleksien pohjalta 

esimerkiksi itkemällä. Papousekin mukaan (1996) noin 2–3 kuukauden iässä ilmenee 

synnynnäistä ’matching’ – toimintaa, mikä tarkoittaa äidin ja lapsen välistä vastavuo-

roista äänteiden, eleiden ja ilmeiden jäljittelyä. (Paananen 2003, 23).  
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Yksitahoisen koordinaation vaiheessa, 4–8 kuukauden ikäisenä vauva oppii koordinoi-

maan raajanliikkeen ja äänen. Vauva esimerkiksi kurkottelee ääntä tuottavaa soitto-

rasiaa kohti. Vokaalinen leikki on huipussaan puolen vuoden iässä ja sen jälkeen ilme-

nee rytminen tavuntoisto. Vastavuoroinen äänellä kommunikointi ja säveltasojen jäl-

jittely harjoituksen avulla on tässä vaiheessa mahdollista. (Paananen 2003, 62.) 

Kaksitahoisen koordinaation vaiheessa noin 8–12 kuukauden iässä vauva liikkuu mu-

siikin mukana. Sekä vokaalinen, että rytminen ulottuvuus voi olla havaittavissa lau-

lusta. Vauva kykenee muuntelemaan yhtä seuraavista kerrallaan: nopeus, voimak-

kuus, tavurytmi tai sävelkorkeus. Monimutkaisen koordinaation vaiheessa 12–18 

kuukauden iässä laulukuviossa on havaittavissa toisistaan erottuvat säveltasot ja kes-

tot. Ensimmäinen tunnistettava laulukuvio tai fraasi ilmenee tyypillisesti tässä vai-

heessa. Lapsi kontrolloi samanaikaisesti kahta tai useampaa musiikillista elementtiä, 

esimerkiksi rytmiä ja sävelkorkeutta. (Paananen 2003, 62.) 

Relationaalinen vaihe sijoittuu noin 1,5–5 vuoden ikään. Sensomotorisen vaiheen 

saavutusten automatisoiduttua, tarkkaavaisuus suuntautuu yksiköiden sisäisiin ja yk-

siköiden välisiin vastakohtiin. Tällaisia vastakohtia ovat esimerkiksi melodian kaarrok-

sen suunta ylös tai alas, lyhyt tai pitkä kesto ja nopea tai hidas tempo. Operationaali-

nen lujittuminen ilmenee 8–12 kuukauden ikäisenä niin, että lapsi toistaa kuvion tai 

muuntelee sitä ja kuviolla on rytmin, säveltason, voimakkuuden ja nopeuden ulottu-

vuudet. Muuntelu johtaa musiikillisten vastakohtien havaitsemiseen. (Mts. 62-63.)  

Yksitahoisen koordinaation vaiheessa, 1,5–2 vuoden iässä lapsen huomio kiinnittyy 

kahden kuvion välisiin suhteisiin eli fraasirakenteisiin, tai johonkin kuvion sisäiseen 

suhteeseen. Laulu voi muodostaa pitkän ketjun, mutta laulun sisäiset tapahtumat ei-

vät ole sidoksissa keskenään. (Mts. 63.) 

Kaksitahoisen koordinaation vaiheessa 2–3,5 vuoden iässä lapsi valitsee melodian 

kaarroksen sisältä referenssisävelen johon vertaa melodian muita intervalleja. Sävel-

laji ja tempo säilyvät kahdesta kuviosta koostuvan fraasin sisällä. Sävellaji ja tempo 

eivät koordinoidu jatkuvaan pulssiin tai sävellajiin vaan ”kelluvat” fraasien välillä. 

(Mts. 63.)  
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Monimutkaisen koordinaation vaihe ilmenee 3,5–5 vuoden iässä.  Sävellaji ja tempo 

säilyvät fraasista toiseen. Lapsi kykenee myös seuraamaan sekä pulssia, että rytmin 

kestoa, vaikka kestot olisivat pidempiä, kuin tempon iskut. (Mts. 63.) 

Dimensionaalinen kehitysvaihe sijoittuu 5–11 vuoden ikään. Varhaisempi vastakoh-

tiin perustunut tietoverkko alkaa saada myös hierarkkisista suhteista koostuvia ra-

kenteita. Metrinen ja tonaalinen hierarkia kehittyy kuviopohjaisen ajattelun rinnalle. 

Operationaalinen lujittuminen ajoittuu 4–5 vuoden ikään. Lapsi kykenee tarkkaile-

maan perättäisiä intervallisuhteita melodian kaarroksen sisällä. Sävellaji on melodian 

kaarroksen sisäisistä suhteista koostuva, mutta ei stabiili koko kappaleen sisällä. Met-

rin tarkkaileminen onnistuu myös kuvion sisällä, mutta ei laajemmassa suhteessa. 

(Mts. 63.) 

Yksitahoisen koordinaation vaiheessa noin 5–7 vuoden ikäisenä, tahtilajit alkavat 

hahmottua ja metrisen aksentin tarkkaaminen pulssin yllä on mahdollista. Harmo-

nian hahmotus ja sävellajista toiseen siirtyminen eli transponointi on vielä kehittymä-

töntä. (Mts. 63–64.) 

 

3.2 Musiikillinen kehitys Swanwickin ja Tillmanin mukaan 

Swanwick ja Tillman tutkivat lasten sävellyksiä ja kehittivät niiden pohjalta musiikilli-

sen kehityksen mallin. Malli koostuu neljästä päätasosta, jotka ovat materiaalit, il-

maisu, muoto ja arvo (Paananen, 2010, 160). Nämä tasot jakaantuvat kukin kahteen 

kehitysvaiheeseen (Swanwick 1988, 63). Näistä osavaiheista neljä koskee alle kou-

luikäisiä: sensorinen, manipulatiivinen, persoonallisen ilmaisun sekä musiikillisen äi-

dinkielen vaihe (Paananen, 2010, 161; Swanwick 1988, 76).   

Sensorinen vaihe sijoittuu alle kolmen vuoden ikään. Lapset reagoivat äänen ilmaisul-

liseen laatuun erityisesti äänenväriin (Paananen, 2010, 161; Swanwick 1988, 76). 

Suuret dynaamiset erot ovat mielenkiintoisia (Swanwick 1988, 76). Musiikin tuotta-

minen on soittimilla ja ihmisäänellä suoritettavaa kokeilua (Paananen 2010, 161.). 

Marakasseja ravistellaan ja koputetaan yhteen. Äänen tutkiminen ei koske pelkäs-

tään soittimia vaan kokeiluja tehdään kaikella, mistä lähtee ääntä. Soitossa ei ole 

pulssia eikä rakennetta olemassa. (Swanwick 1988. 76.)  
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Manipulatiivinen vaihe sijoittuu noin 4–5 vuoden ikään. Pulssi alkaa löytyä ja lapset 

harjoittelevat äänen tuottamista soittimella. Lapset hyödyntävät instrumenttien ra-

kenteiden suomia mahdollisuuksia ja mielenkiintoa herättää glissando, tremolo, in-

tervallit ja trillit. (Paananen 2010, 160; Swanwick, 1988, 76.)  

Persoonallisen ilmaisun vaihe sijoittuu 4–6 vuoden ikään. Musiikillinen ilmaisu on sel-

keimmin havaittavissa laulussa. Instrumentaalimusiikissa ilmaisu ilmenee kiihdytyk-

sinä ja hidastuksina sekä dynamiikassa. Tempo ja volyymi lisääntyvät huippukohtaa 

lähestyttäessä. (Paananen 2010, 160; Swanwick 1988, 76.)  

Musiikillisen äidinkielen vaihe esiintyy jo 5–6 vuotiailla, mutta on selkeimmin havait-

tavissa 7–8 vuotiailla. Kappaleissa esiintyy selkeitä melodiakulkuja ja fraasirakenteita. 

Fraasit ovat 2–8 tahdin mittaisia ja metrisesti järjestäytyneitä. Kappaleet ovat lyhy-

empiä ja sisältävät kulttuurille tyypillisiä musiikillisia rakenteita. (Paananen 2010, 

160; Swanwick 1988, 77.) 

 

3.3 Liike oppimisen tukena 

Bruner esittää musiikillisen kehittymisen teoriassaan lapsen kolme ajattelun kehitty-

misen vaihetta. Toiminnallinen vaihe merkitsee äänen ja kehon vuorovaikutusta, 

missä musiikkiin reagoidaan kehon liikkeillä. Ikonisessa vaiheessa musiikkiin liittyvät 

ilmiöt merkitsevät jotain lapselle ja musiikilliseen toimintaan liitetään mielikuvia. 

Symbolisessa vaiheessa musiikin kieli ja symbolit alkavat kiinnostaa lasta. Lapsi oppii 

hahmottamaan liikkeisiin liitetyt mielikuvat musiikkia kuvaavina symboleina. (Lind-

berg-Piiroinen, Ruokonen 2017, 92–93.) 

Musiikin ja liikkeen yhdistäminen on luonnollista. Alkukantaisissa kulttuureissa mu-

siikki oli osa yhteisöjen rituaaleja, sekä kommunikointia esimerkiksi sotatanssin muo-

dossa. Musiikissa ja tanssissa esiintyy samoja elementtejä: rytmi, muoto, harmonia ja 

rakenne. Musiikkiin reagoiminen liikkeellä on lapselle luonnollista. (Ahonen 1997, 

219.) 

Lukemaan oppiminen vaatii kehon hallintaa. Kehonhallintaan kuuluu kehon osien ja 

niiden toiminnan tiedostaminen, liikkeiden hallinta, tasapaino ja koordinaatio. 
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Musiikillisen toiminnan avulla voidaan lisätä lapsen valmiuksia oppia kehonhallintaan 

liittyviä taitoja. Esimerkiksi soittoharjoituksilla voi lisätä silmän ja käden koordinaa-

tiota, sekä näkö-kuulo-tuntoaistimusten integraatiota. (Ahonen 1997, 282–283.) 

 

4 Musiikin aivotutkimuksen näkökulma 

Musiikin aivotutkimusten määrä kasvaa jatkuvasti. Uusia löydöksiä musiikin vaikutuk-

sista tehdään koko ajan. Nämä tutkimukset tarjoavat jatkuvasti perusteluja musiikin 

opetuksen tärkeyden puolesta ja musiikin opetukseen käytettyjen tuntien määrän li-

säämisestä. Tutkimusten avulla musiikin opetusta voisi kehittää aivojen toimintaa tu-

kevaksi. Tässä luvussa kerron musiikin tutkimuksen viimeisistä löydöksistä Suomessa 

ja tarkemmin mielestäni lapsen kehityksen kannalta merkittävistä löydöksistä. 

 

4.1 Musiikin aivotutkimus Suomessa 

Viime aikoina musiikin aivotutkijat ovat tutkimuksissaan osoittaneet, että musiikkia 

prosessoidaan kuuloaivokuoressa kuten muitakin ääniä, mutta osittain erillisillä her-

moverkoilla. Ammattilais- ja harrastelijamuusikoilla nämä hermoverkot voivat ha-

vaita musiikkiin liittyvää informaatiota suuremmalla tarkkuudella kuin ihmisillä, jotka 

eivät harrasta musiikkia. Kuitenkin myös ihmiset, jotka eivät harrasta musiikkia, voi-

vat havaita monimutkaista musiikillista informaatiota, jopa keskittyessään toiseen 

tehtävään. (Music cognition and its educational and clinical applications 2018.) 

Helsingin kognitiivisen aivotutkimuksen laitoksella tehdään jatkuvasti musiikin aivo-

tutkimusta. Viimeisen viiden vuoden aikana musiikin havaitsemiseen liittyviä tutki-

muksia on julkaistu 42 (Publications 2018). Tästä määrästä on jätetty pois kuntoutuk-

seen tai kehityksen poikkeamaan liittyvät tutkimukset. Monissa tutkimuksissa vertail-

laan muusikoiden ja ei-muusikoiden aivoja. Osa tutkimuksista liittyy musiikin tutki-

muksen kehittämiseen, eli esimerkiksi aivojen mittaamiseen liittyviin uusiin metodei-

hin.  
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Tervaniemi, Janhunen, Kruck, Putkinen, ja Huotilainen (2015) vertailivat eri musiikki-

genrejä edustavien muusikoiden herkkyyttä musiikillisille elementeille. Muusikoiden 

reaktiot vastasivat tiettyjen musiikillisten elementtien tärkeyttä kussakin musiikkityy-

lissä. Esimerkiksi klassisen musiikin edustajien aivot reagoivat automaattisesti her-

kemmin sävelen puhtauteen, kun taas jazz-muusikot reagoivat poikkeamiin transpo-

noinnissa. (Emt.) 

Alluuri, Toiviainen, Burunat, Kliuchko, Vuust ja Brattico (2017) tutkivat eri aivoaluei-

den välistä tiedonkulkua (connectivity patterns) musiikkia kuunnellessa. Aivotoimin-

taa mitatessa musiikin harrastamisen nuorena aloittaneilla ilmeni enemmän aktiivi-

suutta kuuloaivokuoren alueella, sekä keskittymiseen, tunteiden käsittelyyn, somaat-

tiseen, sensoriseen ja non-verbaaliseen käsittelyyn käytetyillä aivoalueilla, kuin hen-

kilöillä, jotka eivät ole harrastaneet musiikkia. Muusikot käyttävät automaattisesti 

toimintaan liittyviä hermoverkkoja, kun taas ei-muusikot käyttävät havaintoihin liitty-

viä hermoverkkoja käsitellessään kuulemaansa musiikkia. (Emt.) 

 

4.2 Musiikin aivotutkimuksen löydökset liittyen lapsen kehitykseen 

Virtala ja Tervaniemi (2017) tutkivat duuri-molli - ja konsonanssi-dissonanssi -erojen 

havaitsemista. Tutkimuksessa havaittiin, että kyseisten erojen havaitseminen, eten-

kin konsonanssi-dissonanssi -ero, voi olla synnynnäinen kyky, ja ilmiöt saattavat olla 

universaaleja eikä vain länsimaiseen kulttuuriin sidoksissa (emt). Myös Virtala, Huoti-

lainen, Partanen, Fellman ja Tervaniemi (2013) havaitsivat tutkimuksessaan vastasyn-

tyneiden herkkyyden länsimaisessa musiikissa tyypillisille soinnuille.  

Gold, Frank, Bogert ja Brattico (2013) testasivat musiikin kuuntelemisen vaikutusta 

oppimiseen. Koehenkilöille soitettiin musiikkia, kun he opiskelivat uutta asiaa ja kun 

he tekivät koetta opitusta aiheesta. Muusikot pärjäsivät kokeessa paremmin, kun 

opiskellessa taustalla soi neutraali musiikki ja koetta tehdessä taustalla soi heille mie-

luisa musiikki. Ei-muusikoilla tulokset olivat päinvastaiset. Erojen epäillään johtuvan 

koehenkilöiden kuuntelemistyylistä. Muusikot kuuntelevat musiikkia analyyttisem-

min ja ei-muusikot kuuntelevat musiikkia tunnepitoisesti. (Emt). Koolidge ja Holmes 

(2018, 394) tutkivat taustamusiikin vaikutusta lasten palapelin kasaamisessa. 
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Musiikilla, jossa ei ole sanoja todettiin olevan positiivinen vaikutus kognitiivisesti vaa-

tivaan palapelin kasaamiseen (emt. 393).  

Putkinen, Tervaniemi, Saarikivi, ja Huotilainen (2015) tutkivat musiikkiharrastuksen 

vaikutuksia lapsen kognitiiviseen kehitykseen. Musiikin tavoitteellisella harrastami-

sella kouluikäisenä ja vähemmän tavoitteellisella musiikin ryhmäopetukseen osallis-

tumisella alle kouluikäisenä todettiin olevan vaikutuksia äänen erottelukyvyn kehitty-

miseen. Lisäksi musiikkia harrastavilla kouluikäisillä havaittiin kehittyneempää keskit-

tymiskykyä. Erot eivät johtuneet synnynnäisistä ominaisuuksista vaan olivat todennä-

köisimmin seurausta musiikin harrastamisesta ja sidoksissa lapsen musiikillisiin taitoi-

hin. Myös Putkinen, Tervaniemi, Saarikivi, Ojala ja Huotilainen (2013) tutkivat kou-

luikäisten lasten kykyä havaita poikkeamia musiikissa ja tulivat johtopäätökseen, että 

muusikoiden kehittynyt auditiivinen hahmottaminen on harjoittelun tulosta, eikä ole 

riippuvainen synnynnäisistä ominaisuuksista. Merkittävää Putkisen ym. (2015) tutki-

muksessa oli sen havainto kuulohavaintojen kehittymisestä muussakin musiikillisessa 

toiminnassa kuin instrumentin harjoittelussa. Tulosten perusteella musiikki voisi olla 

motivoiva keino kehittää auditiivisia kykyjä, etenkin alle kouluikäisillä, joilla hermos-

tollinen muovautuvuus on huipussaan. (Emt.)  

Putkisen, Tervaniemen ja Huotilaisen (2013) mukaan jokapäiväisellä musiikillisella 

toiminnalla on positiivisia vaikutuksia kuulohavaintojen kehittymiseen (sensitivity to 

auditory changes). Varhaisiän musiikillinen toiminta saattaa vaikuttaa vielä myöhem-

minkin auditiivisten alueiden kehittymiseen, jotka ovat merkittäviä musiikin lisäksi 

myös puheen käsittelyssä. (Emt.) Hausen, Torppa, Salmela, Vainio ja Särkämö (2013) 

tutkivat puheen ja musiikin yhteneväisyyksiä. Tutkimus osoitti, että puheen ja musii-

kin havaitsemisessa on vahva yhteys, joka liittyy rytmisiin ilmiöihin tempo ja painotus 

(Emt). 

Särkämö, Tervaniemi ja Huotilainen (2013) tekivät kirjallisuuskatsauksen, jossa he vii-

meaikaisten ja merkittävien tutkimuksien pohjalta kasasivat musiikin merkityksiä yh-

teen. Tutkimuksessa oli kuvailtu, miten eri musiikillisia elementtejä käsitellään ai-

voissa. Musiikin keskittynyt kuuntelu vaatii tarkkaavaisuus- ja muistialueiden aktii-

vista hyödyntämistä. Tutun musiikin kuuleminen aktivoi pitkäaikaisenmuistin käyttä-

mistä. Koskettavan musiikin kuunteleminen vaikuttaa mielialaan ja dopamiinin tuo-

tantoon. Rytmin ymmärtäminen, rytmissä liikkuminen ja musiikin tuottaminen 
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soittamalla tai laulamalla vaatii mm. sensomotoristen hermoverkkojen ja monien 

muiden aivoalueiden käyttämistä. (Emt.)  

Särkämön ym. (2013) mukaan musiikilla on erilainen rooli eri kehitysvaiheissa. Synty-

mästä kouluikään musiikin harrastaminen voi tukea puheen kehitystä, kouluikäisillä 

musiikki tukee kognitiivisten taitojen ja tarkkaavaisuuden kehittymistä, murrosiässä 

musiikki voi auttaa identiteetin rakentamisessa ja tunteiden itsesäätelyssä ja aikui-

silla, sekä vanhuksilla musiikki auttaa ylläpitämään kognitiivisia taitoja ja muistia, 

sekä parantaa mielialaa. (Emt.) 

Putkinen, Saarikivi ja Tervaniemi (2013, 4) esittävät, että musiikillisesti rikkaat ympä-

ristöt voivat edesauttaa auditiivisten alueiden kehittymistä. Tämä kehitys todennä-

köisesti vaikuttaa myöhemmin keskittymisen ja puheen ymmärtämisen kehitykseen. 

Verrattuna esimerkiksi urheiluun, jolla on myös todettu olevan vaikutuksia aivojen 

kehittymisessä, musiikki saattaa olla ainutlaatuinen työkalu lapsen aivojen kehittymi-

sessä keskushermoston muovautuvuuden herkkyyskaudella. Musiikki on motivoivaa 

jo varhaisella iällä ja on pienten lasten motorisille ja aistitoiminnoille hyvin sopivaa 

toimintaa. On todennäköistä, että musiikin sisällyttäminen osaksi päivittäistä toimin-

taa voisi kehittää monia neurokognitiivisia toimintoja. (Emt. 4–5.)  

”Hän jaksaa riemuita ja nauraa yllätyksellisissä kohdissa joka ainoalla kuunteluker-

ralla. Kiitos suomalaisen laadukkaan lastenmusiikin: tämä touhu on taaperon aivoille 

kuin superkehittävä punttisalikäynti (Huotilainen 2017, 16).” Musiikkiharrastus ei tee 

lapsineroja, mutta poistaa oppimisvaikeuksia (Huotilainen 2017, 16).  
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5 Johtopäätökset 

Musiikin harrastaminen varhaisella iällä kehittää lapsen ymmärrystä ja laaja-alaista 

oppimista, sekä omaa ilmaisukykyä. Musiikillinen harjoittelu, kuten soittaminen tai 

musiikkiliikunta kehittää lapsen motorisia taitoja. Musiikin kuunteleminen ja havait-

seminen kehittää kielen, lukemisen ja kirjoittamisen opettelussa tarvittavia taitoja. 

Musiikilliset mieltymykset tukevat persoonallisuuden ja minäkäsityksen kehitystä. 

Musiikin soittaminen ja laulaminen, sekä säveltäminen kehittävät ongelmanratkaisu-

kykyä ja luovuutta. Musiikin avulla voidaan myös tutustua muihin kulttuureihin. (Ruo-

konen 2016, 55-56.) 

 

5.1 Alle 2-vuotiaat 

Alle vuoden ikäisille musiikki on luonnollinen asia ja kommunikointi noudattaa musii-

kista ja puheesta tuttuja sääntöjä. Vauva kommunikoi äänenväreillä, äänenkorkeu-

della ja dynamiikalla. Vauva harjoittelee refleksien muuttamista tahdonalaisiksi, esi-

merkiksi helistimestä kuuluu ääni, kun sitä heiluttaa tietyllä tavalla. Tarkkaavaisuus 

suuntautuu ääntä kohti. Äänten erottelukyky ja äidinkielelle herkistyminen tapahtuu 

varhaisessa vaiheessa. Paanasen mukaan sensomotorisen vaiheen oppiminen on 

pohja kaikelle musiikilliselle oppimiselle (ks. luku 3.1).  

Vauvamuskarissa toiminta on äidin ja lapsen välistä. Lapsi kokee musiikin rytmin äi-

din kehon kautta. Tarkkaavaisuutta voi harjoitella esimerkiksi soitto-tauko -har-joi-

tuksen avulla. Omassa opetuksessani olen havainnut, että tunneilla tehdyistä lei-

keistä tauko musiikissa tuottaa isoimman reaktion lapsissa. Tarkkaavaisuuden suun-

taaminen ja oman toiminnan säätely ovat edellytyksiä oppimiselle.  

Tunnin säännöllinen rakenne auttaa lapsia hahmottamaan tunnin kulkua, mikä voi 

edesauttaa muistin kehitystä. Omissa muskariryhmissäni olen havainnut, että muuta-

man oppitunnin jälkeen vauvoista huomaa heidän muistavan mitä alkulaulussa ta-

pahtuu. Yleensä laulun käydessä tutuksi ja kehityksen niin salliessa, he alkavat liikkua 

musiikin mukana. Lapsille on myös aivan selvää, että loppulaulun jälkeen lähdetään 

kotiin. Tämä pätee myöskin isompien lapsien ryhmissä.  
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Kun lapset oppivat kävelemään, noin vuoden ikäisenä, toiminta muuttuu oleellisesti. 

Aiemmin vanhemman kehon kautta koettuja asioita harjoitellaan nyt itsenäisesti. 

Soittimilla voidaan harjoitella erilaisten äänien tuottamista ja musiikilliset vastakoh-

dat alkavat kiinnostaa lapsia. Kielen kehityksen kriittinen kausi ja ensimmäinen kyse-

lykausi alkavat 1,5 vuoden iässä. Loruja kannattaa käyttää opetuksessa, sillä puheen 

kuuleminen auttaa lapsen kielenkehitystä. Muskarissa loruihin liitetään rytmi, mikä 

vahvistaa kielen kehitystä, sillä tempoa ja rytmisiä painotuksia tarvitaan myös pu-

heen opettelussa (ks. luku 4.2). Loruja valitessa kannattaa huomioida niiden käyttö-

kelpoisuus kotona. Esimerkiksi pukemiseen liittyvä loru tai laulu voi auttaa lasta hah-

mottamaan pukemiseen liittyviä tapahtumia ja järjestystä, missä vaatteet tulee pu-

kea. Laulun käyttäminen usein auttaa lasta tallentamaan tapahtumat pitkäkestoiseen 

muistiin. Lorujen ja laulujen avulla voidaan myös opetella kehonosia, mikä sopii lap-

sille symbolifunktion herättyä noin vuoden ikäisenä. 

Alle kaksivuotiailla musiikillinen oppiminen tapahtuu ensisijaisesti kehon kautta. Mu-

siikillisia elementtejä koetaan liikkumalla, esimerkiksi musiikissa kuuluva hidas–no-

pea -vaihtelu voidaan yhdistää kävelyyn ja juoksuun. Soittaminen on motoristen liik-

keiden opettelua. 

 

5.2 3–7-vuotiaat 

3–4 -vuotiaiden kanssa voi harjoitella musiikin alkeita. Sävellaji ei vielä säily koko lau-

lun ajan, mutta sävelkorkeuden hallintaa ja intervalleja voi harjoitella. Laulamista voi 

harjoitella muutaman sävelen lauluilla ja apuna voi käyttää esimerkiksi solmisaatiota. 

Lapsille luontainen intervalli on so-mi -väli eli asteikon viides ja kolmas sävel. 

Kolmevuotias puhuu jo muutaman sanan lauseita. Kolmevuotias myös oppii ulkoa 

lauluja ja loruja. Ennen viiden vuoden ikää pääpaino on kielen kehityksessä ja moto-

risten liikkeiden hallitsemisessa. Musiikki alkaa merkitä jotain ja siihen voi yhdistää 

mielikuvia. Laulujen kannattaa olla yksinkertaisia muutaman sävelen lauluja, jotta 

lapset voivat laulaa mukana. 2–4 vuoden ikäisenä lapset omaksuvat taivutusmuotoja 

herkemmin. Taivutusmuotojen havaitseminen vaatii tarkempaa äänen erottelukykyä, 

joten musiikin kuunteleminen ja tuottaminen voi merkitä paljonkin tässä vaiheessa. 
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Helppojen kappaleiden lisäksi tunneilla kannattaa hyödyntää myös haastavampia 

kappaleita, vaikka lapset eivät osaisi niitä laulaa mukana. Sanarytmien käyttäminen 

auttaa sanan ja kielen hahmottamisessa. 

Neljävuotiaana pulssi ja metri alkavat hahmottua. Tempon ja rytmisten painotuksien 

hahmottaminen auttaa kielen oppimista. Lasten kanssa voi harjoitella erilaisia rytmi-

siä kuvioita, sekä perussykkeessä soittamista. Lapsia kiinnostaa erilaiset soittotyylit, 

kuten glissando, tremolo ja intervallit. Soittoteknisiin asioihin voi kiinnittää huo-

miota: miltä kuulostaa, jos soittimella soittaa eri tavalla kuin on totuttu, miten soitti-

mella yleensä soitetaan? Lasten kanssa voi myös keskustella äänien herättämistä 

mielikuvista ja hyödyntää niitä esimerkiksi tarina säveltämisessä.  

Kouluikää lähestyttäessä 5–7-vuotiaana eli tyypillisessä soitinvalmennusiässä musii-

kin kieli alkaa kiinnostaa lapsia. Aiemmin mielikuviin liitetyt musiikilliset käsitteet al-

kavat nyt merkitä musiikissa tapahtuvia ilmiöitä. Lasten kanssa voi opetella nuottien 

lukemista ja musiikillisten käsitteiden, kuten piano ja forte nimeämistä. Ajan ja mää-

rien hahmottaminen kehittyy. Musiikissa rakenne alkaa hahmottua, sekä tempo ja 

metri.  

Soitinvalmennuksella pyritään antamaan valmiuksia tulevaan soittoharrastukseen. 

Opeteltavien asioiden tulisi olla yhdistettävissä soittotunneilla käytäviin asioihin sekä 

musiikinteoriaopetukseen. Tämä on tietenkin haastavaa, koska eri opettajilla on eri 

opetusmetodit. Varhaisiän musiikinopetuksessa on myös hyvä tutustua erilaisiin soit-

timiin, jotta lapset tietävät mitä vaihtoehtoja on olemassa ja toivottavasti löytävät it-

selleen mieluisan soittimen. Soitinvalmennuksessa opetellaan soittamista ja nuotin 

lukemista, joten vaikutukset kognitiiviseen kehitykseen saattavat vastata instrumen-

tin harjoittelusta saavutettaviin hyötyihin.  
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6 Pohdinta 

Musiikilla on todettu olevan monia ulkomusiikillisia vaikutuksia. Musiikin vaikutuk-

sista etenkin kielenkehitykseen ja tarkkaavaisuuteen liittyviä tutkimuksia on viimei-

sen viiden vuoden aikana tehty paljon. Suuri osa tutkimuksista toteutetaan tutkimalla 

aikuisia muusikoita ja vertailemalla heitä ei-muusikoihin. Suoraan ei siis voi sanoa 

paljonko musiikin harrastaminen alle kouluikäisenä vaikuttaa kehitykseen, vaikka sii-

täkin löytyy viitteitä useista tutkimuksista. 

Selvää tutkimustietoa on etenkin arkipäiväisen musiikin vaikutuksesta kehitykseen. 

Putkinen, Tervaniemi ja Huotilainen (2013) esittivät, että musiikin integroiminen 

osaksi lasten arkea voisi olla ainutlaatuinen keino kehittää lasten auditiivisia taitoja 

sekä tarkkaavaisuuden suuntaamista. Putkinen ym. (2013) perustelivat musiikin ole-

van motivoivaa ja motorisesti lapsille sopivaa toimintaa. Uskoisin kuitenkin, että oh-

jattu toiminta ryhmässä vain edesauttaa tuota kehitystä. 

Alle kaksivuotiailla kehityksen pääpaino on aistien ja motoristen toimintojen kehittä-

misessä. Etenkin auditiivisten alueiden kehittäminen on tärkeää myöhemmän kielen 

kehityksen kannalta. Musiikin harrastamisella voisi siis olettaa olevan positiivisia vai-

kutuksia, sillä musiikki on jatkuvasti läsnä tunneilla. Puheella ja rytmillä on vahva yh-

teys, lisäksi loruttelu laajentaa sanavarastoa. Oppiakseen ymmärtämään kieltä vau-

van tulee erottaa pienetkin muutokset äänissä, varhainen puheäänteiden erottelu-

kyky ennustaa tulevaa kehitystä. Musiikki monipuolisesti käytettynä vaikuttaa äänten 

erottelukyvyn kehittymiseen. 

Tarkkaavaisuuden suuntaamisen hallinta eli keskittyminen edesauttaa oppimista, sa-

moin oman toiminnan kontrollointi ja ohjaaminen. Nämä ovat taitoja joita harjoitel-

laan varhaisiän musiikintunneilla. Rytmisen kuvion hallinta vaatii lapselta samaan ai-

kaan musiikin kuuntelemista, iskun ajoittamista oikeaan aikaan sekä motorista osaa-

mista. Myös liikkeen yhdistäminen musiikissa kuuluvaan vaihteluun (esimerkiksi hi-

das–nopea) vaatii keskittymistä. Musiikkiharrastuksen vaikutusta keskittymiseen on 

tutkittu kouluikäisillä, mutta ei ole tutkittu, että onko ennen kouluikää aloitetulla har-

rastuksella merkitystä.  
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Vanhempien vuorovaikutuksella on vaikutusta lapsen muistin kehittymiseen, mutta 

sama voisi päteä varhaisiän musiikintunneilla. Asioiden kertaaminen yhdessä auttaa 

lasta jäsentämään tapahtumia.  

Tunnilla käytettävien laulujen valitseminen voi olla merkittävää. Sanoilla leikkivät ja 

monipuoliset laulut auttavat lasta kielen kehityksessä. Kehitys on toki todennäköi-

sempää, jos lauluja toistettaisiin joka päivä. Loruttelun merkitys korostuu etenkin kie-

len kehityksen kriittisellä kaudella 1,5–4 vuoden iässä. 

Jo vastasyntyneillä on valmius havaita musiikissa tapahtuvia vaihteluita. Näiden vaih-

teluiden havaitseminen on merkittävää kielen kehityksessä, missä vauvan tulee ha-

vaita pienetkin muutokset puheessa. Muusikoiden kehittyneempi auditiivinen hah-

mottaminen on harjoittelun seurausta, eikä synnynnäinen ominaisuus. Voisi päätellä, 

että kaikilla on yhtäläiset valmiudet auditiivisen hahmottamisen kehittymiseen. Mu-

siikin harrastamisesta voisi siis olla kaikille hyötyä. 

Taustamusiikin vaikutuksesta oppimiseen on löydetty todisteita. Jo alle kouluikäisillä 

ilmeni kohentunut kyky kognitiivisesti haastavan palapelin ratkaisemiseen, kun he 

kuuntelivat musiikkia, jossa ei ole sanoja. Musiikin on todettu vaikuttavan keskittymi-

seen sen mielialaan vaikuttavuuden vuoksi.  

Mikään varhaisiän musiikinopetuksessa käytetty työtapa ei noussut toista tärkeäm-

mäksi tämän tutkimuksen tuloksissa. Tässä tutkimuksessa esiin tulleiden asioiden 

pohjalta voidaan sano, että kaikki musiikillinen toiminta vaikuttaa lapsen kognitiivi-

seen kehitykseen positiivisesti.  

Kognitiotieteen viimeiset löydökset musiikin hyödyllisyydestä tukevat omaa käsitys-

täni siitä, että musiikin merkityksen laajemmalle tutkimukselle olisi tarvetta. Erityisen 

kiinnostavaa olisi tarkastella seurantatutkimusta, joka tehtäisiin lapsille jotka ovat 

osallistuneet varhaisiän musiikinopetukseen jo vauvasta lähtien. Tutkimusta tehdessä 

heräsi myös kysymys siitä, että miksi musiikin opetuksen tärkeyttä pitää usein perus-

tella.  
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6.1 Luotettavuus, menetelmän käyttökelpoisuus 

Narratiivinen kirjallisuuskatsaus on tutkimusmenetelmä, jossa ei ole tiukkoja metodi-

sia sääntöjä, mikä mahdollisti ilmiön kuvaamisen laajasti. Tutkimus osoitti, että var-

haisiän musiikinopetuksella on merkitystä lapsen kehitykseen ja millä tavoin tätä ke-

hitystä voisi huomioida opetuksessa. Tutkimus osoittaa, että musiikillisten aktiviteet-

tien hyödyntäminen lasten arjessa vaikuttaa lapsen kehitykseen myöhemmällä iällä. 

Varhaisiän musiikinopetuksella voisi siis olla merkittävä rooli lapsen kehityksen tuke-

misessa.  

Tutkimuksen haasteena oli aivotutkimuksessa käytettyjen termien kääntäminen ja 

niiden ymmärtäminen, sekä oleellisen tiedon poimiminen tieteellisen tekstin jou-

kosta. Tutkimus tukee aiemmin lukemiani artikkeleita koskien musiikin vaikutuksia. 

Tutkimuksessa on pääsääntöisesti käytetty ensisijaisia artikkeleita. 

Luotettavuutta saattaa vähentää englanninkielisten artikkeleiden käyttö, sillä on 

mahdollista, että käännösvaiheessa on tapahtunut virheitä. Suurin osa aivotutkimuk-

sen lähteistä on yhdestä yliopistosta. Muiden maiden tutkimustietojen hyödyntämi-

nen olisi voinut tarjota laajemman kuvan tutkittavasta aiheesta. Tutkimus oli rajattu 

lapsen kognitiiviseen kehitykseen, joten musiikin vaikutuksista kehityksen muihin 

osa-alueisiin tämä tutkimus ei tarjoa tietoa.  

 

 

 

  



26 
 

 

Lähteet 

Ahonen, H. 1997. Musiikki sanaton kieli. Helsinki: Hakapaino Oy. 

Alluuri, V., Toiviainen, P., Burunat, I., Kliuchko, M., Vuust, P., & Brattico, 
E. Connectivity patterns during music listening: Evidence for action-based processing 
in musicians. Human Brain Mapping, 2017, 38(6), 2955-
2970. doi:10.1002/hbm.23565 Viitattu 22.4.2018 

Bee H. 1998. Lifespan development 2nd ed. USA: Addison-Wesley Educational 
Publishers Inc. 

Gold, B.P., Frank, M.J., Bogert, B., & Brattico, E. Pleasurable music affects 
reinforcement learning according to the listener. Frontiers in Psychology, 2013, 4, 
501. doi: 10.3389/fpsyg.2013.00541. Viitattu 22.4.2018 

Huotilainen M., Peltonen L. 2017. Tunne aivosi. Kustannusosakeyhtiö Otava. 

Koolidge, L. & Holmes, R. M. 2018. Piecing It Together: The Effect of Background 
Music on Children’s Puzzle Assembly. Teoksessa Perceptual and motor skills. Sage 
publications Inc. 

Lindberg-Piiroinen, A., Ruokonen, I., 2017. Lapsi ja musiikki. Teoksessa Musiikki 
varhaiskasvatuksessa - käsikirja 

Louhivuori J., Paananen P., Väkevä L. (toim.) 2011. Musiikkikasvatus – Näkökulmia 
kasvatukseen opetukseen ja tutkimukseen. Vaasa: KTMP/Ykkös-Offset Oy. 

Music cognition and its educational and clinical applications. Helsingin yliopiston 
kognitiivisen tieteen sivuilla. 2018 Viitattu 9.4.2018. 
https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/cognitive-brain-research-unit/research 

Nurmi, J.-E., Ahonen T., Lyytinen H., Lyytinen P., Pulkkinen L., Ruoppila I. 2009. 
Ihmisen psykologinen kehitys. Helsinki: WSOYpro Oy. 

Opetushallitus. 2005. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän 
opetussuunnitelman perusteet. Helsinki. Viitattu 11.02.2018. 
http://www.oph.fi/download/123012_taideyl_ops.pdf 

Opetushallitus. 2017. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän 
opetussuunnitelman perusteet 2017. Helsinki: Juvenes Print – Suomen Yliopistopaino 
Oy Viitattu 11.02.2018 
http://www.oph.fi/download/186919_Taiteen_perusopetuksen_yleisen_oppimaara
n_opetussuunnitelman_perusteet_2017.pdf  

Paananen P. 2003. Monta polkua musiikkiin. Jyväskylä: Jyväskylä University Printing 
house.  

Paananen, P. 2010. Kehitysteorioita ja malleja. Teoksessa Louhivuori, J., Saarikallio, S. 
(toim.) Musiikkipsykologia. Jyväskylä: WS Bookwell Oy 

Publications. 2018. Cognitive brain reasearch unit 
https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/cognitive-brain-research-
unit/research/publications Viitattu 22.4.2018 



27 
 

 

Putkinen, V., Makkonen, T. & Eerola, T. Music-induced positive mood broadens the 
scope of auditory attention. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 2017, 12(7), 
1159-1168. doi:10.1093/scan/nsx038 Viitattu 22.4.2018 

Putkinen, V., Saarikivi, K. & Tervaniemi, M. Do informal  musical activities shape 
auditory skill development in preschool-age  children? Frontiers in Auditory Cognitive 
Neuroscience, 2013, 4, 572 

Putkinen, V., Tervaniemi, M. & Huotilainen, M. Informal musical activities are linked 
to auditory discrimination and attention in 2-3-year-old children: an event-related 
potential study. European Journal of Neuroscience, 2013, 37, 654-661 

Putkinen, V., Tervaniemi, M., Saarikivi, K., deVent, N., & Huotilainen, M. Investigating 
the effects of musical training on functional brain development with a novel melodic 
MMN paradigm. Neurobiology of Learning and Memory, 2014, 110, 8-15. 

Putkinen, V., Tervaniemi, M., Saarikivi, K., Ojala, P. & Huotilainen, M. Enhanced 
development of auditory change detection in musically trained school-aged children: 
A longitudinal event-related potential study. Developmental Science, 2013, 17(2), 
282-297 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24283257  Viitattu 22.4.2018 

Ruokonen, I. 2016. Esi- ja alkuopetuksen musiikin didaktiikka. Oy Finn Lectura Ab. 

Salminen A. 2011. Mikä kirjallisuuskatsaus? – Johdatus kirjallisuuskatsauksen 
tyyppeihin ja hallintotieteellisiin sovelluksiin. Vaasa: Vaasan yliopiston julkaisuja. 
Viitattu 11.02.2018 https://www.univaasa.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-349-
3.pdf  

Swanwick K. 1988. Music, Mind and Education. London: Routledge.  

Särkämö, T., Tervaniemi, M., & Huotilainen, M. Music Perception & Cognition: 
Development, Neural Basis and Rehabilitative Use of Music. Wiley Interdisciplinary 
Reviews:  Cognitive Science (WIREs Cognitive Science), 2013, 4, 4, 441-451. 

Vamo ry Viitattu 20.2.2018 http://www.vamory.fi/mita.php !!! 

Vilkko-Riihelä A. 1999. Psyyke – Psykologian käsikirja. Porvoo: WSOY 

Virtala, P., Huotilainen, M., Partanen, E., Fellman, V., & Tervaniemi, M. Newborn 
infants’ auditory system is sensitive to Western music chord categories. Frontiers in 
Auditory Cognitive Neuroscience, 2013, 4, 462, 1-10. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3735980/ Viitattu 22.4.2018 

Virtala, P. & Tervaniemi, M. Neurocognition of major-minor and consonance-
dissonance.Music Perception, 2017, 34(4), 387-404. doi:10.1525/mp.2017.34.4.387 
Viitattu 21.4.2018. 

 

 

 

 


