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1 Johdanto 

Päädyin opinnäytetyössäni aiheeseen Suomen musiikkikorkeakoulujen tulevaisuuden-

näkymiä. Opinnäytetyössäni haluan ensimmäiseksi esitellä Suomen musiikkikorkeakou-

lujen musiikinkoulutuksen tilannetta nykypäivänä. Millaisia tavoitteita ja tehtäviä korkea-

kouluilla tällä hetkellä on? Miten oppilaitokset ovat määritelleet koulutuksiaan ja toteut-

tavat niitä? Tarkastelen, onko yliopiston ja ammattikorkeakoulujen tavoitteissa ja tehtä-

vissä eroja keskenään. 

Kiinnostus aiheeseen kasvoi oman opiskeluni myötä ja kun aloin pohtimaan, että mistä 

minä haluaisin opinnäytetyöni tehdä. Aihe on tärkeä ja siitä ei välttämättä tarpeeksi pu-

huta. Kiinnostavaa on tutkia miten Suomen musiikinkoulutuksen tilanne vastaa nykyajan 

tarpeita ja ihmisiä. Halusin selvittää, onko musiikinkoulutuksessa tapahtunut kehitystä 

tarpeeksi vai onko kehitys ollut liian hidasta ja jäänyt liiaksi vanhoihin käytäntöihin. 

Opinnäytetyölläni haluan saada aikaan keskustelua musiikinkoulutuksesta, pedagogii-

kasta ja kaikkeen koulutukseen liittyvästä ja antaa pohdinnan varaa ja näkemyksiä tule-

vaisuuteen. Yksi suurin syy miksi valitsin juuri tämän aiheen oli se, että haluan opinnäy-

tetyölläni olevan jokin merkitys. Toivon, että se nostaisi esiin tulevaisuuden kehityssuun-

tia ja tarpeita Suomen musiikkikorkeakouluille. Toivoisin opinnäytetyöstäni olevan sa-

malla apua kaikille muusikoille, pedagogeille ja Suomen musiikinkoulutuksesta kiinnos-

tuneille nimenomaan tulevaisuuteen katsomisessa musiikin opetuksen saralla. 

Rajaan tutkimukseni pääasiassa Suomen musiikkikorkeakouluihin ja niistäkin tarkaste-

len lähinnä Sibelius-Akatemian, pääkaupunkiseudulla toimivan Metropolia-ammattikor-

keakoulun sekä Tampereen ammattikorkeakoulu TAMKin musiikinkoulutusta, tavoitteita 

ja tehtäviä. Alussa myös tehdään pieni katsaus musiikkikorkeakoulujen syntyyn ja histo-

riaan, jonka tarkoituksena on auttaa ymmärtämään käsitystä nykytilanteesta paremmin 

ja auttaa lopulta tulevaisuudennäkymien pohdinnoissa.  

Opinnäytetyöni yksi tavoite on selvittää, onko Suomen musiikkikorkeakoulujen musiikin-

koulutuksessa kehitettävää. Haluaisin saada selvyyttä siihen mitkä asiat ovat tärkeimpiä 

musiikinkoulutusta ajatellessa ja miten säilytetään tärkeimmät perustavoitteet- ja -tehtä-

vät opiskelijoita varten. Lopuksi voin saada aikaan jonkinlaisen selvän tulevaisuudennä-

kymän tai kehityssuunnan Suomen musiikkikorkeakouluille musiikinkoulutuksessa. 

Nämä tavoitteet pyrin saavuttamaan opinnäytetyössäni tutkimalla nykytilannetta 
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aineiston avulla, haastattelemalla korkeakoulussa työskenteleviä pedagogeja ja oman 

alan asiantuntijoita tai hallinnon jäseniä tulevaisuuteen liittyvän kysymyssarjan avulla. 

Sen jälkeen analysoin haastattelussa saatua aineistoa ja pohdin mitä musiikinkoulutus 

voisi tarvita tulevaisuudessa. Pohdinnassa hyödynnän omassa koulutuksessani oppi-

miani taitoja pedagogisessa ajattelussa, omia kokemuksiani opiskelussa ja elämässä. 

Toisaalta lähestyn aihetta ”jokaisen meidän” näkökulmasta ja sitä kautta päädyn toivo-

akseni hyvään lopputulokseen.  

Opinnäytetyöstä, opinnäytetyöprosessista ja sen sisältämästä tutkimuksesta on minulle 

suuri hyöty. Ensinnäkin tällaisen opinnäytetyön tekeminen auttaa hahmottamaan suu-

rempia kokonaisuuksia. Opin myös opinnäytetyötä tehdessä ja aineistoa lukiessa ym-

märtämään paremmin musiikinkoulutusta Suomessa. Sen lisäksi tämän aiheen parissa 

työskentely kehittää minun pedagogista ajatteluani, sillä pedagogiikka myös on jatkuvaa 

kehittymistä ja eteenpäin katsomista. Tällainen opinnäytetyö on minulle erittäin hyödylli-

nen sillä valmistuvana musiikkipedagogina tämänlaista tulevaisuuden ajattelua ja poh-

dintoja, tutkimista ja opetuksen kehittämistä niin opettajat, musiikkiopistot ja musiikkikor-

keakoulut juuri tarvitsevat.  
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2 Musiikkikorkeakoulutus Suomessa 

Suomessa musiikkialan ammatillinen koulutus on pitkälti lähtenyt liikkeelle kahdesta asi-

asta: naapurimaista saaduista esikuvista ja toisaalta laajasta koulu- ja yliopistolaitoksen 

piiristä virinneestä musiikkiharrastustoiminnasta. Turun soitannollinen seura perustettiin 

v. 1790, joka tarjosi vuosittain konserteissa korkeatasoista orkesterimusiikkia. Sittemmin 

Turun palon seurauksena (1827) yliopiston siirtymisen myötä Helsingistä tuli akateemi-

sen musiikkiharrastuksen keskuspaikka. Harrastuspohjaisen musiikkitoiminnan konsert-

tielämä lepäsi paljolti soittavien ja laulavien ylioppilaiden varassa. Tällöin yliopiston musi-

ikinopettajana toimi Fredrik Pacius (1809-1891). Muusikoiden antama yksityisopetus oli 

myös hyvin keskeisessä osassa tämän ajan musiikkielämässä. Puuttuvan musiikkiopis-

ton takia Suomen valtio joutui kehittämään apurahajärjestelyjään, jotta muusikot voisivat 

opiskella ulkomailla. Lukuisten apurahojen saajista varsinkin kahdella oli suuri merkitys 

koko maan musiikkielämän kannalta heidän palattua Suomeen. He olivat Martin We-

gelius, joka perusti v. 1882 Helsingin musiikkiopiston (nyk. Sibelius- Akatemia) ja Robert 

Kajanus, joka perusti samana vuonna Helsingin orkesteriyhdistyksen (nyk. Helsingin 

kaupunginorkesteri). (Pajamo 2007, 13-15.) 

2.1 Musiikkikorkeakoulutuksen historia 

2.1.1 Sibelius-Akatemia 

Vuonna 1973 Opetusministeriö asetti toimikunnan, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus 

maamme musiikinopetuksen kokonaisjärjestelyksi sekä Sibelius-Akatemian ja muiden 

musiikinoppilaitoisten toiminnan kehittämiseksi. Myöhemmin tutkintouudistusten ja 

korkeakoulutuskiistojen myötä pitkän suunnittelu ja koulutuksen kehittämis prosessin jä-

lkeen Sibelius-Akatemia sai tutkintouudistuksensa aikaan. Täten Sibelius-Akatemiassa 

suoritetusta tutkinnosta tuli akateeminen loppututkinto (vahvistettiin v.1980 annetussa 

tutkintoasetuksessa). Tämä tutkinnonuudistus merkitsi myös Sibelius-Akatemian valtiol-

listamista. Korkeakoulu-uudistuksen takia Sibelius-Akatemia joutui suunnittelemaan tar-

kasti musiikinkoulutusta uudestaan vastaamaan muiden alojen kandidaattitasoiseen pe-

rustutkintoon johtavia opintoja. Kandidaatintutkinnon ajateltiin aluksi hämärtävän taiteen 

ominaisluonnetta, mutta toisaalta sen ajateltiin tuovan taidealan korkeakoulututkinnoille 

niille kuuluvaa arvostusta.  (Pajamo 2007, 101-118.)  Suomessa musiikinkorkeakoulu-

tuksesta on virallisesti ensimmäisenä siis tulkintani mukaan vastannut Sibelius-

Akatemia. 
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2.1.2 Ammattikorkeakoulut 

Vuosien varrella ammattikorkeakoulut ovat kokeneet varmasti paljon muutoksia. Jo am-

mattikorkeakoulujen musiikinkoulutusten syntyvaiheissa asiat eivät menneet välttämättä 

aivan mutkattomasti. Tärkeintä on kuitenkin mitä ammattikorkeakouluille kuuluu tänään 

ja kuinka monta ammattikorkeakoulua tarjoaa musiikinopetusta tällä hetkellä. 

 “Kyvyttömyydessään lukea oikein valtakunnallista koulutuspolitiikkaa Konservato-
rioliitto menetti mahdollisuutensa yhteisen valtakunnallisen musiikki- ja tanssialan 
ammattikorkeakoulun perustamiseen. Kun tätä lopulta yritettiin, vastasivat monet 
konservatoriot sitoutuneensa jo paikallisiin tai alueellisiin ammattikor-

keakouluhankkeisiin ja pysyvänsä lojaaleina niille.” (Louhivuori, Paananen & 
Väkevä 2009, 459-460.) 

Konservatoriot luovuttivat korkeimman koulutustehtävänsä kukin taholleen, sisällöltään 

ja arvomaailmaltaan hyvinkin erilaisiin ammattikorkeakouluihin. Alkuvaiheessa koulu-

tustarjonta oli konservatorioiden ammatillisen opistoasteen suuntainen. Edelleen koulu-

tettiin musiikkipedagogeja ja muusikoita. Erona vain, että nyt koulutus oli korkea-aste ja 

sisältöä oli uudistettu.” (Louhivuori, Paananen & Väkevä 2009, 459-460). 

Ilari Laakson (Louhivuori, Paananen & Väkevä 2009, 460-461) mukaan vuonna 2008 

Suomessa musiikin ammattikorkeakoulutusta tarjosi kymmenen ammattikorkeakoulua. 

Nämä kyseiset koulut olivat Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia, Jyväskylän am-

mattikorkeakoulu, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikor-

keakoulu, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Pirkanmaan ammattikorkeakoulu, Poh-

jois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu (Kuopio), Svenska 

Yrkehögskolan (Pietarsaari) ja Turun ammattikorkeakoulu.  

Vuosien varrella osassa ammattikorkeakouluista on lakkautettu musiikinkoulu-

tusohjelmia ja monet ammattikorkeakoulut ovat tehneet fuusiota muiden ammatikor-

keakoulujen kanssa. Vuonna 2008 Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia ja EVTEK-am-

mattikorkeakoulu yhdistyivät Metropolia-ammattikorkeakouluksi (Arvo Jäppinen 2007). 

Lahden ammattikorkeakoulussa musiikki- ja draamainstituutti lakkautettiin vuonna 2016 

(Lahden Konservatorio). Vuonna 2010 TAMK ja PIRAMK fuusioituivat Tampereen am-

mattikorkeakouluksi (TAMK). Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu eli Karelia-am-

mattikorkeakoulu lakkautti musiikinkoulutusohjelmansa vuoden 2016 jälkeen (Karelia-

amk:n tiedote 2016). Vuonna 2018 Svenska yrkeshögskolan yhdistyi Yrkehögskolan 

Sydvästin kanssa, jolloin Ammattikorkeakoulu Novia perustettiin (Novia ammattikor-

keakoulu).  
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Suomessa siis tällä hetkellä vuonna 2018 annetaan musiikkikorkeakoulutusta 

yhdeksässä oppilaitoksessa (yksi yliopisto ja kahdeksan ammattikorkeakoulua). Nämä 

oppilaitokset ovat: Sibelius-Akatemia (yliopisto), Metropolia-ammattikorkeakoulu, Tam-

pereen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikor-

keakoulu, Oulu ammattikorkeakoulu, Centria AMK (aikaisemmalta nimeltään Keski-

Pohjanmaan AMK), Savonia AMK (Kuopio) ja Novia AMK (Pietarsaari). 

2.2 Korkeakoulujen koulutustarjonta 

 

Seuraavaksi tehdään pieni katsaus maamme musiikkikorkeakoulujen koulutustarjon-

taan. Tarkastelen tässä vain Sibelius-Akatemian ja Metropolia-ammattikorkeakoulun 

koulutustarjontaa, sillä uskon sen riittävän antamaan oikeanlaisen yleisen kuvan Suo-

men musiikinkorkeakoulutuksen tarjonnasta. Pääsääntöisesti minun mielestäni voidaan 

sanoa, että Suomessa ammattikorkeakouluissa painotetaan nimenomaan musiikkipeda-

gogin tutkintoihin (varsinkin klassisessa musiikissa) ja Sibelius-Akatemiassa on suuri 

pääpaino esittävän taiteen koulutuksessa. Seuraavissa kappaleissa tarkastellaan Sibe-

lius-Akatemian ja Metropolia-ammattikorkeakoulun tutkinto ja koulutustarjontaa niiden 

määritelmien pohjalta. 

Sibelius-Akatemiassa voi opiskella musiikin kandidaatin, musiikin maisterin, musiikin li-

sensiaatin ja musiikin tohtorin tutkinnon. Opetusta annetaan yhdeksässä eri koulutusoh-

jelmassa, joissa voi kussakin opiskella eri pääaineita. Eri pääaineiden aineryhmiä on 

yhteensä 13. Tämän lisäksi voi opiskella neljässä erillisessä maisteriohjelmassa. Kaikki 

opetus jakautuu kahteen osastoon: klassisen musiikin osasto sekä musiikkikasvatuksen, 

jazzin ja kansanmusiikin osasto. (Sibelius-Akatemia, 2018.) 

Seuraavana nähdään vielä listattuna Sibelius-Akatemian koulutusohjelmat. 

Kandidaatin ja maisterin tutkinnot, (3 + 2,5 vuotta):  

Global Music (englanninkielinen koulutus) 

Jazzmusiikki 

Kansanmusiikki 

Kirkkomusiikki ja urut 

Klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopinnot: Harmonikka, Harppu, Jousisoittimet, 

Kantele, Kitara, Laulu, Lyömäsoittimet, Piano, Puhaltimet 
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Vanha musiikki 

Musiikin johtaminen 

Musiikkikasvatus 

Musiikkiteknologia 

Sävellys ja musiikinteoria  

 

Maisteriohjelmat (2,5 vuotta): 

Arts Management 

Korrepetitio 

Nordic Master in Folk Music 

Nordic Master in Global Music 

Nordic Masters in Jazz 

Ooppera 

Pianokamarimusiikki ja lied  

(Sibelius-Akatemia, 2018.) 

Metropolia-ammattikorkeakoulussa taasen voi opiskella musiikin kandidaatin tutkinnon 

sekä maisteriksi ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kautta. Koulutusohjelmia on 

vain yksi eli musiikin koulutusohjelma. Suuntautumisvaihtoehtoja on kaksi eli musiikki-

pedagogiikka tai muusikko. ”Musiikkipedagogi AMK on klassisen ja/tai rytmimusiikin 

alalla oman instrumenttinsa ja yhtye-/yhteissoiton ja taiteen soveltavan käytön taitaja. 

Muusikko AMK on rytmimusiikin eri tyylilajeja hallitseva instrumentalisti tai musiikin luo-

misen, tuottamisen ja musiikkiteknologian taitaja.” (Metropolia ammattikorkeakoulu, 

2018).  Pääaineita on neljä: soiton tai laulun opetus, esittäminen, varhaisiän musiikki-

kasvatus ja musiikin tekeminen ja tuottaminen. (Metropolia-ammattikorkeakoulu, 2018.) 

Metropolia-ammattikorkeakoulun koulutusohjelmat listattuna nähdään seuraavissa kap-

paleissa. 

Musiikkipedagogi (AMK) 

Pop/jazz tai klassinen laulu 

Piano ja/tai sähköiset kosketinsoittimet 

Kitara 

Basso ja/tai kontrabasso 

Rummut 

Jousisoittimet (klassinen/pop/jazz): Viulu, Alttoviulu, Sello 
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Puhaltimet (klassinen): Huilu, Klarinetti  

Puhaltimet (pop/jazz): Saksofoni, Trumpetti, Pasuuna  

Varhaisiän musiikkikasvatus ja taiteen soveltava käyttö 

 

Muusikko (AMK) 

Laulu (esittäjän pääaine perustuu rytmimusiikin traditioon) 

Piano ja/tai sähköiset kosketinsoittimet (esittäjän pääaine perustuu rytmimusiikin traditi-

oon) 

Kitara (em.) 

Basso ja/tai kontrabasso (em.) 

Rummut (em.) 

Viulu (em.) 

Saksofoni (em.) 

Trumpetti (em.) 

Pasuuna (em.) 

Musiikin tekeminen ja tuottaminen (koulutuksen painopiste on länsimaisen populaarimu-

siikin laulunkirjoituksessa ja tuotannossa) 

(Metropolia-ammattikorkeakoulu, 2018.) 

 

On siis selvää, että Sibelius-Akatemialla on paljon suurempi kirjo koulutustarjonnassaan. 

Sibelius-Akatemia tarjoaa myös mm. klassisen musiikin instrumenttiopintoja (muusikko), 

joita Metropoliassa ei enää ole tarjolla. Metropolia on päättänyt suuntautua musiikinkor-

keakoulutuksessaan enemmän rytmimusiikin koulutuksen suuntaan. Metropoliassa klas-

sisen musiikin koulutusta saa vain musiikkipedagogiikan tutkinto-ohjelman sisällä. 

2.3 Tavoitteet ja tehtävät 

 

Tässä alaluvussa tarkastelen millaisia tavoitteita ja tehtäviä korkeakouluille on asetettu 

ja miten näitä tavoitteita ja tehtäviä on osattu soveltaa musiikkikorkeakouluissa. Tarkas-

telen myös, miten esimerkiksi yliopiston ja ammattikorkeakoulun tavoitteet ja tehtävät 

eroavat toisistaan. 

2.3.1 Ammattikorkeakoulut ja Metropolia 

Ammattikorkeakoululaissa (14.11.2014/932) kohdassa 4§ määritellään ammattikorkea-
koulujen tehtävät: 
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 ”Ammattikorkeakoulun tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaati-
muksiin sekä tutkimukseen, taiteellisiin ja sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa 
korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin ja tukea opiskelijan amma-
tillista kasvua. 

Ammattikorkeakoulun tehtävänä on lisäksi harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta 
palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinoraken-
netta uudistavaa soveltavaa tutkimustoimintaa, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa 
sekä taiteellista toimintaa. Tehtäviään hoitaessaan ammattikorkeakoulun tulee 
edistää elinikäistä oppimista.” 

Metropolian strategian mukaan Metropolia haluaa uudistaa osaamista rohkeasti ja ra-

kentaa tulevaisuutta aktiivisesti. Metropolialla on halu vahvistaa osaamisen kehittämistä, 

lisätä kilpailukykyä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä edistää Metropolian yhtenäi-

syyttä. Metropolia jakaa strategian kolmeen pääteemaan, jotka ovat keskittyminen, uu-

distuminen ja kasvu. ”Keskitymme laadukkaaseen oppimiseen ja työelämäyhteistyöhön. 

Uudistamme toimintakulttuuriamme ja osaamista digitalisaation ja kehittyvien kampusten 

myötä. TKI- ja liiketoiminnassa haemme kasvua erityisesti vaikuttavuudessa ja ulkoi-

sessa rahoituksessa.” (Metropolia-ammattikorkeakoulu, 2018.) 

 

Metropolia uskoo saavuttavan nämä päämäärät joustavilla, jatkuvasti uudistuvilla oppi-

mismahdollisuuksilla, palveluilla ja ratkaisuilla. Metropolia uskoo tarjoavan ympäristön, 

jossa henkilöstö, opiskelijat ja yhteistyökumppanit yhdessä kehittävät osaamistaan ja 

luovat uutta. ”Olemme kansainvälisesti vahva ja verkottunut toimija. Avoimen ja kokeile-

van toimintakulttuurimme avulla muutamme yhteiskuntaa entistä paremmaksi meille kai-

kille.” (Metropolia-ammattikorkeakoulu, 2018.) 

Metropolian yhteiset arvot ovat asiantuntijuus, korkea laatu, yhteisöllisyys ja avoimuus 

(Metropolia-ammattikorkeakoulu, 2018). 

 

2.3.2 Yliopistot ja Sibelius-Akatemia 

Yliopistolaissa (24.7.2009/558) kohdassa 2§ määritellään yliopistojen tehtävät: 

 ”Yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteel-

lista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa 
opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Tehtäviään hoitaessaan yli-
opistojen tulee edistää elinikäistä oppimista, toimia vuorovaikutuksessa muun yh-
teiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteis-
kunnallista vaikuttavuutta. 
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Yliopistojen tulee järjestää toimintansa siten, että tutkimuksessa, taiteellisessa toi-
minnassa, koulutuksessa ja opetuksessa varmistetaan korkea kansainvälinen taso 
eettisiä periaatteita ja hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen.” 

Sibelius Akatemia 125 vuotta -historiikissä Pajamo kirjoittaa (2007) että Sibelius-Akate-

mian tämänhetkisen tehtävän määrittely ja muotoilu on ”suomalaisen musiikkikulttuurin 

vaaliminen ja uudistaminen kansainvälisessä ympäristössä.” Pajamo kirjoittaa, että mää-

ritelmä on suhteellisen uusi, mutta sen henki on ohjannut organisaatiota koko sen 125-

vuotisen taipaleen aikana. Tänään Sibelius-Akatemian sivuilla (Sibelius-Akatemia, 2018) 

esittelyssään määritellään lyhyesti musiikkiyliopiston tehtävä: ”Sibelius-Akatemian pe-

rustehtävä on vaalia ja uudistaa musiikkikulttuuria. Toiminta nojaa kolmeen kulmakiveen: 

opetukseen, tutkimukseen ja taiteelliseen toimintaan.” Sivuilla myös annetaan ymmär-

tää, että Sibelius-Akatemia antaa musiikin alan ylintä opetusta Suomessa, mikä kyllä 

vastaa yliopistolakia suoraan. Muuten nämä perusmääritelmät kuulostavat mielestäni 

hyviltä ja huomataan että tämä musiikkikulttuurin vaaliminen ja uudistaminen on edelleen 

Sibelius-Akatemian perustehtävä. Mutta mitä nämä kolme kulmakiveä pitävät käytän-

nössä sisällänsä? 

Sibelius-Akatemiassa tehtävän tutkimuksen intressialueita ovat muun muassa musiikin 

esittäminen ja vastaanottaminen, musiikin tekeminen, opettaminen ja oppiminen, musii-

killisten käytäntöjen historia ja musiikin rakenteet, musiikin ja mielen suhde ja musiikilli-

nen vuorovaikutus, musiikin filosofia ja estetiikka, musiikin ja yleisön suhde sekä musiikin 

ja yhteiskunnan vuorovaikutus. (Sibelius-Akatemia, 2018) 

Taiteellisen toiminnan Sibelius-Akatemia kertoo olevan opetuksen ydintä. Taiteellista ko-

kemusta halutaan opiskelijoille tuoda monipuolisesti niin konserttien taiteellisesta ja käy-

tännöllisestä suunnittelusta ja toteutuksesta, erilaisista esiintymisareenoista ja esitys-

muodoista sekä vuorovaikutuksesta erilaisten yleisöjen kanssa. Taiteellinen toiminta luo 

edellytyksiä ammatillisen osaamisen jatkuvalle kehitykselle sekä tukee musiikin tutki-

musta. Nykypäivän määritelmiä on kyllä selvästi mietitty pitkälle. Vaikka määritelmiä mie-

tittäessä on jouduttu miellyttämään yliopistolakia, niin toisaalta esimerkiksi ammatillisen 

osaamisen jatkuva kehitys musiikkialalla on jo itsessään oma itsenäinen arvo, joka tie-

detään. (Sibelius-Akatemia, 2018.) 

Yhteiskunnallista vaikuttamista Sibelius-Akatemia toteuttaa sen mukaan monesta näkö-

kulmasta. Toteutus perustuu laajaan konserttitoiminnan lisäksi luomalla yhteyksiä ympä-

röivään yhteiskuntaan muun muassa yritys- ja alumniyhteistyön keinoin. Sibelius-
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Akatemia sanoo myös pyrkivänsä vaikuttamaan yhteiskunnalliseen keskusteluun turva-

takseen muun muassa taideaineiden peruskoulutuksen aseman ja laadun. Sen mielestä 

tiivis yhteistyö muiden yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa Suomessa ja ulko-

mailla takaa monipuoliset koulutusmahdollisuudet ja vahvistaa Sibelius-Akatemian ase-

maa kansainvälisenä toimijana. (Sibelius-Akatemia, 2018.) Nämäkin määritelmät kuu-

lostavat erittäin hyviltä. Kuitenkin voisi kriittisesti miettiä, onko esimerkiksi yliopistojen ja 

ammattikorkeakoulujen välistä yhteistyötä viety tarpeeksi eteenpäin? Vaikka yhteistyötä 

on paljon varmasti mietitty ajan saatossa niin miksi kuitenkin sen toteutuminen on ollut 

vaikeaa? Varmasti näissä aiheissa oppilaitokset joutuvat katsomaan pitkälti omaa etu-

aan ja se estää nopeasti tapahtuvia muutoksia. Uskoisin, että tulevaisuuden kannalta 

varsinkin ulkomaille suuntaava yhteistyö tulee olemaan vieläkin tärkeämmässä osassa. 

Mutta mitä opiskelu Sibelius-Akatemiassa sitten on? Sibelius-Akatemian mukaan opis-

kelun ytimessä on kasvaa oman luovan identiteettinsä tuntevaksi muusikoksi. Instrumen-

tin hallinnan lisäksi opiskelija kasvattaa taiteellista ja tiedollista osaamistaan ja oppii so-

veltamaan omaksumaansa käytännön työelämässä. (Sibelius-Akatemia, 2018.) 

On mielenkiintoista, miten nämä määritellyt tehtävät ja tavoitteet käytännössä pystytään 

toteuttamaan. Miten koulutusta kehitetään vastaamaan tulevaisuuden ja sen ajan opis-

kelijoiden tärkeimpiä tarpeita. Tähän loppuun on kuitenkin vaikea kiistää, etteikö Taneli 

Kuusiston Sibelius-Akatemian rehtorikauden (1959-1971) jäähyväisissään lausumat 

saksalaisen kollegansa sanat olisivat tärkeitä ja totta vieläkin. ”Musiikkikorkeakoulun tu-

lee tärkeimpänä tehtävänään pyrkiä varjelemaan musikaalisuuden säilymistä musii-

kissa” (Pajamo 2007, 98). 

3 Opiskelijoiden näkemyksiä musiikinkoulutuksista 

Opiskelijoiden mielipide on tärkeä. Se on mielestäni koulutuksessa yksi tärkeimmistä 

asioista, joita koulun pitää kuunnella tai osata käyttää hyödyksi. Jos ajatellaan esimer-

kiksi palvelualan yritystä, jonka tehtävänä on palvella kuluttajaa, niin heille arvokkainta 

palautetta ja kehitysehdotuksia antavat nimenomaan asiakkaat. Mielestäni myös koulu-

jen täytyy kehittää jatkuvasti toimintaansa turvatakseen opiskelijoiden tarpeet kaikessa 

mitä koulun sisällä ja koulutuksessa tapahtuu. Tällöin mielestäni päästään myös parhai-

siin tuloksiin niin koulutuksen laadussa kuin opiskelijoiden kasvamisessa ja kehittymi-

sessä sekä muun muassa työllistymisessä. 
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Normaaleiltakin vaikuttavilla asioilla, kuten ympäristöllä ja koulun tiloilla on hirveän suuri 

merkitys koulu viihtyvyyteen ja se heijastaa suoraan koko koulutukseen ja sen tyytyväi-

syyteen. Yhteistyöllä on myös valtava merkitys esimerkiksi työllistymistä ajatellen jo pel-

kästään esimerkiksi verkostoitumisen kannalta. Myös opintosuunnitelmien osalta mie-

lestäni tosi tärkeää ovat suuntautumisvaihtoehdot ja valintojen tietynlainen vapaus. So-

pivalla vapaudella koulu vahvistaisi myös opiskelijoiden taiteellista vapautta ja oman 

opintopolun rakentamista ja oman alkavan uran rakentamista. Monesti opiskelijat valit-

tavatkin liiallisista pakollisista kursseista ja eivät ole tyytyväisiä niiden antamalle sisällölle 

ja merkitykselle. Kaiken tämän kehittäminen ja suunnitteleminen ei ole helppo tehtävä.  

Mitä todellisuudessa opiskelijat sitten haluavat musiikinkoulutukseltaan? Tarkastellaan 

minkälaisia näkemyksiä ja odotuksia opiskelijoilla on heidän musiikin koulutuksestaan. 

Käytän aineistona Paula Karhusen kyselytutkimusta Musiikin koulutuksesta työelämään 

vuodelta 2005. Kyselytutkimus tarkastelee toisella asteella ja ammattikorkeakouluissa 

koulutettujen työtilannetta. Karhunen kirjoittaa: ”Suurin osa vastaajista oli odottanut mu-

siikkialan ammatilliselta koulutukselta monipuolisuutta, ammattitaidon oppimista ja kehit-

tymistä sekä ennen kaikkea oman instrumentin hallintaa.” Karhunen kertoo myös, että 

kaikissa vastaajaryhmissä painotettiin eniten musiikillisia taitoja ja instrumenttiopintoja ja 

että pedagogit painottivat tätä jopa muusikoita enemmän. Huomionarvoista tutkimuk-

sessa oli myös se, että pedagogit painottavat soittotaitoa ensisijaisena asiana, kun heiltä 

kysyttiin mitä he odottavat koulutukseltaan. Itse musiikkipedagogiopiskelijana voin sa-

maistua tähän ja opiskelijakollegoiden puolesta voin sanoa, että tosi moni ajattelee sa-

moin. Instrumenttiosaaminen on yksi tärkeimmistä asioista musiikinkoulutuksessa 

vaikka se olisikin musiikkipedagogiikan koulutus. Instrumenttiopintojen merkitystä ei 

saisi missään nimessä vähätellä ja rajoittaa. Opintosuunnitelmaan määrättyjen kurssien 

sisällöt ei saisi mielestäni syrjäyttää instrumenttiopintoja. Tutkimuksessa selvinneet vas-

taajien vastaukset koulutusodotusten toteutumiseen liittyen todistaa edellä mainittua 

mielipidettäni. Tutkimuksessa selvisi, että vastaajat ovat tyytyväisiä koulutuksen moni-

puolisuuteen ja käytännön opetukseen, mutta eniten kritisoitiin instrumentin hallintaan 

käytetyn ajan vähäisyyttä. Nainen, musiikkipedagogi, ammattikorkeakoulu vastaaja mie-

lipiteessään: ”Koulutus vastasi odotuksiani. Ainoa miinuspuoli oli se, että välillä tuntui 

siltä, että oman instrumentin harjoittelemiseen jää liian vähän aikaa muiden opintojen 

ohessa.” (Karhunen 2005, 22-25.) 

Tutkimuksessa kysyttiin myös vastaajilta, miten koulutusta voitaisiin kehittää. Vastaukset 

olivat yllättävän yhdenmukaisia. Asioita, jotka vastaajat kokivat tärkeiksi, olivat 
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käytännönläheinen opiskelu, soittotaito, opiskelun taso ja monipuolisuus. Kehittämisen 

kysymyksessäkin vastauksissa korostui soittamiseen ja instrumentin hallintaan käytetyn 

ajan lisäämisen tarve. Opetuksen tasoon liittyvissä vastauksissa oli mainintoja mm. opet-

tajista, opetuksen laadusta, ammattikorkeakoulujärjestelmän toimivuudesta, monipuoli-

suudesta ja yksittäisistä aineista tai kursseista. Käytännönläheisyyttä korostavissa vas-

tauksissa tärkeitä asioita olivat harjoittelupaikkojen sekä orkesteritoiminnan ja esiinty-

miskoulutuksen lisääminen. (Karhunen 2005, 22-67.) Mielestäni tämän tutkimuksen tu-

loksia voidaan verrata nykypäiväänkin ja nämä asiat pätevät tärkeydessään. 

4 Tutkimus 

Opinnäytetyöni perusideaa miettiessä minulle oli selvää, että haluan tehdä jonkinlaisen 

tutkimuspainotteisen opinnäytetyön. Lisäksi minulle oli melko selvää, että haluan sisäl-

lyttää jonkinlaisen haastattelun opinnäytetyöprosessiini. Haastattelu tuntui kivalta ja so-

pivalta tutkimusmenetelmältä tällaiseen yksin suoritettavaan opinnäytetyöhön. Alkuvai-

heessa ei kuitenkaan ollut selvää, mitä kaikkea haluan haastattelussani kysyä. Opinnäy-

tetyöprosessin edetessä minulle tuli kuitenkin koko ajan selkeämmäksi mitä haluan ni-

menomaan tutkia, tai mihin minun kannattaa rajata ja keskittää tutkimustani. 

Alkuvaiheessa miettiessäni, miten suoritetaan tutkimus ja haastattelu opinnäytetyössä, 

minulle selvisi, että on erilaisia tarkkoja tutkimusmenetelmiä ja määritelmiä. Nopeasti 

selvisi, että pienimuotoinen haastattelu lukeutuu kvalitatiiviseen tutkimukseen ja on sen 

yksi aineistonkeruumenetelmistä. Perehtyessäni kvalitatiivisen- sekä kvantitatiivisen tut-

kimuksen määritelmiin minulle selkeytyi tutkimuksen idea paremmin. Määritelmissä ker-

rotut hyvät tavoitteet, mitä tutkimuksessa kannattaa ottaa huomioon, auttoivat minua tut-

kimuksen suunnittelun aloittamisessa.  

Kvalitatiivinen tutkimus on laadullista tutkimusta, jossa tutkitaan ihmisen elämään kuulu-

vien ilmiöiden syvempiä merkityksiä. Tärkeämpää laadullisessa tutkimuksessa on selvit-

tää syvempiä merkityksiä tutkittavaan ilmiöön, kuin kerätä mahdollisimman paljon aineis-

toa kuten esimerkiksi kvantitatiivisessa tutkimuksessa tehdään. Tarkoitus laadullisessa 

tutkimuksessa on saada yksilön vastauksesta mahdollisimman laaja ja syvällinen. Tar-

koitus ei ole tehdä yleistyksiä tutkimuksen laajasta otannasta ja sen vastauksista niin 

kuin kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Tosiasiassa kuitenkin kaikki tutkimus on vain pin-

nan raapimista ja siksi esimerkiksi kvalitatiivinen tutkimus ja sen toteuttaminen on haas-

teellista. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 
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4.1 Tutkimusprosessi 

  

Kun lähdin miettimään kysymyksiä haastattelua varten lähdin aluksi ideoimaan pe-

ruskysymyksiä aiheeseeni eli Suomen musiikkikorkeakoulujen tulevaisuudennäkymiä. 

Ideoinnissa minua auttoivat tietysti omat kokemukset musiikinkoulutuksen parissa. Olen 

itse piakkoin valmistuva musiikkipedagogi, joten minulle oli luontevaa ideoida 

tutkimuksen peruskysymyksiä ja teemoja tajunnanvirtana. Ideoidessani listasin muun 

muassa tällaisia asioita: mitä haluan kysyä, mitä haluan selvittää, työllistyminen, tuki, 

yhteistyö, verkostoituminen, instrumenttiosaaminen, pedagogiikka, ergonomia, nykyaika 

ja teknologia. Huomasin kuitenkin olevani heti hieman umpikujassa, sillä edellämainitun 

ideoinnin ajankohtana minulle tukimukseni kokonaisuus oli vielä jokseenkin epäselvä. 

Seuraavaksi minun täytyi pohtia ja käydä läpi opinnäytetyöni tavoitteita. Päästäkseni näi-

hin tavoitteisiin ajattelin ensin tutustua musiikin korkeakoulutuksen historiaan, sen nyky-

hetkeen ja tämän päivän tavoitteisiin ja tehtäviin. Tehdessäni kvalitatiivista tutkimusta 

minun täytyi ymmärtää tarpeeksi omien kokemuksieni lisäksi nykyhetkeä, että pääsisin 

eteenpäin tutkimusprosessissa. Tuntui siis luontevalta ja välttämättömältä edetä proses-

sissa seuraavaksi aineiston hankkimiseen edellä mainittujen aiheiden osalta.    

Yhtenä tärkeänä aineistona tutkimustani varten koin myös opiskelijatyytyväisyys tutki-

muksen tulokset. Minulla oli ajatuksena ensin hankkia oman kouluni opiskelijatyytyväi-

syys kyselyjä mutta ainestoa etsiessäni löysin kuitenkin jo valmiin tutkimuksen aihee-

seen liittyen. Opiskelijatyytyväisyys ja opiskelijoiden mielipiteet ovat mielestäni tärkeä 

indikaattori siitä, millaisesta koulusta ja koulutuksesta on kyse ja lisäksi tulokset voivat 

auttaa ymmärtämään opiskelijoiden tarpeita paremmin ja sitä kautta auttaa koulutuksen 

kehittämisessä ja tulevaisuutta pohtiessa. Päätin siis jättää tyytyväisyyskyselyjen kerää-

misen ja analysoinnin itse välistä, sillä löytämäni valmis tutkimus oli mielestäni hyvä, 

kattava ja toimiva aineiston lähde. Se oli myös aikataulullisesti ja työmäärää miettiessä 

välttämätön ratkaisu. Opiskelijatyytyväisyys kyselyjen analysoinnista voisi tehdä melkein 

jo itsessään oman opinnäytetyön. 

4.1.1 Kysymyssarjan valmistaminen 

Seuraavana osana tutkimusprosessissa oli haastattelun suorittaminen. Tutkimuksen 

kannalta oli selvää, että minun kannattaa priorisoida haastattelun teemaksi tulevaisuus. 
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Ajattelin että haastattelun avulla minun on helpoin tapa kerätä uusinta tietoa tulevaisuus 

aiheeseen liittyen, mikä on mielestäni tärkeää tutkimusta tehdessä. Luotettavan aineis-

ton kerääminen tulevaisuuden aiheeseen liittyen jo valmiista aineistoista saattaa olla 

hankalaa ja helposti aineisto on jo vanhaa. Yksi taustaidea tutkimuksessani oli juuri uu-

simman tiedon hankkiminen. 

Olin kehitellyt erilaisia kysymyksiä kysymyssarjaa varten jo aiemmin mainittujen perus-

kysymysten ja teemojen avulla. Kysymysten hiominen valmiiksi tuntui kuitenkin erittäin 

haastavalta prosessilta. Kuitenkin joka tapauksessa minulla oli mielessä perusajatus 

haastattelun rakenteesta, joka voidaan myös rinnastaa minun opinnäytetyöni ja tutki-

mukseni rakenteeseen. Ajattelin, että olisi hyvä hieman johdatella itse haastateltavia ai-

heeseeni, joten halusin muutaman kysymyksen käsittelevän musiikkikorkeakoulujen ja 

koulutuksen nykyhetkeä. Ideana tässä oli myös jokseenkin sama kuin koko minun tutki-

muksessani, eli helpottaa vastaamista tulevaisuuteen liittyvissä kysymyksissä. 

Yksi suurimmista haasteista tällaisen haastattelun laatimisessa ja suorittamisessa on ky-

symysten hiominen oikeanlaisiksi, jotta saataisiin tutkimukselle olennaisia vastauksia. 

Ongelmana on, että jokainen ihminen ajattelee asioita eri tavalla ja voi ymmärtää kysy-

mykset myös väärin. Minimoin tätä ongelmaa testaamalla kysymyksiä muutamilla ihmi-

sillä ja kysymällä heidän mielipiteitään kysymyksistä. Yritin muotoilla kysymykset mah-

dollisimman hyvin, jotta ne olisivat selkeitä ja ymmärrettäviä. 

Kysymysten laatiminen tuntui vaikealta myös siinä mielessä, että tuntui ettei ole tar-

peeksi vahvaa asiantuntijuutta aiheeseen. Tällaisena tavallisena musiikkipedagogi opis-

kelijana saattaa tuntua, että ei osaa laatia tarpeeksi hyviä kysymyksiä, joilla saisi sitä 

tietoutta mitä juuri tarvitsee. Tuntuu siltä, että ei ole tarpeeksi hyvä tutkija kysyäkseen 

niin vaikeita kysymyksiä. Sitä kuitenkin haluaa tutkimuksen onnistuvan mahdollisimman 

hyvin. Tässä kuitenkin auttoi ajatus siitä, että itse tutkimusprosessi ja siitä oppiminen on 

lopulta yksi opinnäytetyöprosessin tärkein asia. 

Valitessani kysymyksiä kysymysaparaattiin halusin pitää haastattelun tietyissä rajoissa. 

Siihen noin 10 kysymystä tuntui hyvältä määrältä. En halunnut, että haastattelu tulisi 

olemaan liian pitkä vastattavaksi. Halusin pitää huolen siitä, että kyselyyni ensinnäkin 

vastataan ja vastaajat jaksavat panostaa vastauksia miettiessä. Lopulliseen kysymys-

aparaattiin minulle muodostui 11 kysymystä, joista viimeinen oli ikään kuin keventävä 

kysymys. Pyrin kysymyksissäni selkeyteen ja eniten yritin ottaa huomioon vastaajan 
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näkökulmaa ja asettua vastaajan rooliin. Poistin kysymyksistä sinä-muodot, esimerkki 

”sinun mielestäsi?”, ja sitä kautta annoin vastaajalle enemmän vapautta vastata par-

haaksi katsomallaan tavalla, oli se sitten vastaaminen koulun tai omien näkemyksien 

puolesta. 

Lopullisia kysymyksiä valitessa keskityin valitsemaan tärkeitä teemoja sen perusteella 

mitä haluan oikeasti kysyä ja saada selville. Näitä erilaisia teemoja, mitä voi poimia val-

miista kysymysaparaatistani ovat: selvitys tavoitteista ja tehtävistä, koulutuksen asioiden 

tärkeys, kehitys, työllistyminen, taiteellinen toiminta, opiskelijan vapaus, globaalit trendit, 

uskallus, tulevaisuuden ennustaminen ja viimeisenä ihanne ja vapaa visio. Alla lopul-

liseksi muodostunut ja haastattelussa käyttämäni kysymyssarja. 

1. Mitkä ovat tärkeimmät tulevaisuuden tavoitteet ja tehtävät musiikin korkeakoulutuk-

sessa? 

2. Mitkä asiat musiikin korkeakoulutuksessa pitäisi ehdottomasti säilyttää? 

3. Miten musiikkikorkeakoulut edesauttavat opiskelijoiden työllistymistä? Ja tekevätkö 

koulut riittävästi yhteistyötä konkreettisten työllistäjien kanssa? 

4. Millä keinoilla musiikin korkeakoulutus pysyy tulevaisuuden työelämän ja sen kehityk-

sen mukana? 

5. Miten oppilaitos pysyy innovatiivisena ja ns. ”ajan hermoilla” mm. sen taiteellisessa 

toiminnassa sekä soveltavassa tutkimuksessa? 

6. Miten taataan opiskelijan taiteellinen vapaus tulevaisuudessa? Tarjotaanko koulutuk-

sessa tarpeeksi valinnan vapautta vaikuttaa omaan opintopolkuunsa? Vastaako tämän 

hetkinen tutkintomalli tulevaisuuden tarpeita? 

7. Miten globaalit trendit, kuten digitalisaatio ja kansainvälistyminen vaikuttavat musiikin 

korkeakoulutukseen? Miten nämä trendit tulisi ottaa huomioon koulutusta kehittäessä? 

8. Korkeakoulutusta kehittäessä, millä on suurin painoarvo suunnannäyttäjänä? (Koulun 

tavoitteet & tehtävät, oppilaat, työelämän vaatimukset, tulevaisuus, asiantuntijoiden mie-

lipiteet… jne.) 

9. Uskalletaanko klassisen musiikin koulutuksessa olla tarpeeksi rohkeita muutoksiin, jos 

tulevaisuus niin vaatii? Millä koulutuksen osa-alueilla näitä muutoksia voitaisiin toteut-

taa? Perustele vastauksesi. 

10. Miten musiikin korkeakoulutuksessa voidaan ennustaa tulevaisuutta? 

11. Millainen olisi ihanne musiikin korkeakoulutus? Visioi vapaasti. 
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4.1.2 Haastatteluprosessi 

Kohderyhmää miettiessä minulla oli jo opinnäytetyön alkuvaiheessa selvää, että aion 

rajata tutkimukseni kolmeen Suomen musiikkikorkeakouluun. Haastattelun kohderyh-

mää miettiessä sain taas ajatuksen, että haluan haastatella näistä kolmesta koulusta 

jokaisesta kahta henkilöä. Toinen henkilöistä voisi olla hallinnon puolelta ja toinen niin 

sanotusti kentällä toimiva opettaja. Päädyin tähän valintaan, koska halusin haastattelun 

vastauksiin näkyville todellista asiantuntijuutta sekä hallinnon että opettajien puolelta. 

Toivoin myös saavani opettajilta omanlaisiaan näkemyksiä ja visioita. Ideana tässä oli 

siis saada tutkimukseni vastauksiin kirjoa, joka täten lisäisi tutkimuksen laatua. Yhtey-

denotossa annoin valitsemilleni henkilöille vielä mahdollisuuden suositella omaa kolle-

gaansa, jos kokivat heidän olevan sopivampia vastaamaan tulevaisuus aiheisiin kysy-

myksiin. 

Päätin rajata haastattelun vastaaja määrän näin pieneksi, sillä tein tutkimusta yksin, ja 

muuten aineiston keräämisessä ja hallinnassa olisi ollut liian suuri työ. Tarkoitus tällai-

sessa tutkimuksessa on kerätä aineistoa laatu ennen määrää. Voidaan myös ajatella, 

että vastaaja määrän suuretessa liiaksi, aineisto alkaa olemaan liian samanlaista ja siitä 

ei ole silloin enää niin suurta hyötyä.  

Haastattelukyselyn toteuttamiseksi kasvotusten tehtävä haastattelu on helposti yleisin 

toteutusmuoto. Sen etuja ovat haastattelun lyhyt kesto ja monesti ihmiset pitävät enem-

män siitä, ettei tarvitse itse kirjoittaa. Tällöin haastattelija kirjoittaisi vastaukset ylös tai 

ottaisi haastattelun nauhalle. Nauhoitetut haastattelut litteroitaisiin jälkikäteen. 

Ottaessani yhteyttä haastateltaviin halusin tarjota vastaajille kahta vaihtoehtoa haastat-

telun toteutukseen. Toivoin saavani vastaukset sähköpostilla kirjallisesti vastattuna, 

mutta olin valmis sopimaan myös haastatteluajan. Perustelin päätöstäni sillä, että kirjal-

lisesti vastattuna vastaajilla olisi aikaa muotoilla vastauksia paremmin ja tällöin vastaus-

ten luotettavuus olisi omalta osaltaan paljon suurempi. Verrattaessa tilanteeseen, jossa 

kasvotusten tehtävässä haastattelussa vastaaja kertoisi vahingossa väärän faktan tai 

muuten vain jäisi asioita kertomatta itse haastattelutilanteessa. Huomioitavaa on kuiten-

kin vastausten kirjallisen muodon toivomisessa riskinä se, että haastateltavat eivät vält-

tämättä ehdi tai jaksa vastata kysymyksiin kirjallisesti. Yritin kuitenkin yhteydenotossa 

innostaa vastaajia heti kertomalla aiheeni teeman ja arvioida heille kuinka pitkä minun 

haastattelukyselyni vastausaika on ja montako kysymystä se sisältää.  
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4.2 Haastattelun aineiston analysointiprosessi 

 

Kun sain vastauksia haastatteluni kysymyksiin aloitin aineistoon tutustumisen, lukemalla 

vastauksia ensin läpi. Tässä vaiheessa olin saanut vastaukset vasta kahdelta henkilöltä, 

johon lopulta vastaajien määrä valitettavasti jääkin. Lukiessa vastaukset huomasin heti 

kuinka eri tavalla nämä kaksi ihmistä olivat vastanneet ja ymmärtäneet kysymykseni. 

Sain myös sähköpostiin pientä palautetta, että kysymykseni olivat olleet tosi laajoja 

vastaajan mielestä. Nyt myös itse huomasi paremmin sen minkälaisia kysymyksiä oli 

tehnyt ja sen jälkeen miettii olisiko niissä vieläkin ollut jotain viilattavaa tai olisivatko 

tarkentavat lisäkysymykset olleet tarpeen joissakin kysymyksissä. Tämä viimeistään 

osoittaa sen, kuinka vaikeaa tutkimuksen kysymysten laatiminen on.  

Kävin läpi haastattelussani saamaani ainestoa ensin alleviivaamalla vastauksien 

pääkohtia. Yritin poimia vastauksista tärkeimmät kohdat ja asiat jotka vastaavat minun 

kysymyksiini suoraan. Myöskin aiheeseen liittyvät asiat, jotka eivät välttämättä suoraan 

vastanneet minun kysymykseeni ovat mielestäni tärkeitä. Yritin aineistoa analysoidessa 

ymmärtää vastaajaa ja asettua heidän asemaansa. Se auttaa mielestäni vastausten 

ymmärtämisessä ja tällöin minä tulkitsen heidän vastauksensa todenmukaisesti enkä 

virheellisesti.  

Aineistoa analysoidessa ja vertaillessa oli yllättävää miten erilaisia vastauksia voi saada. 

Vastauksia lukiessa huomaa myös kuinka vastaajan ajatukset ovat kulkeneet, sillä 

vastauksia tarkastellessa pystyy näkemään, miten vastaaja on keksinyt vastauksensa 

myöhempään kysymykseen, edellisten kysymysten teeman avulla. Toisin sanoen 

vastaajan käsitys ja idea aiheesta pysyy haastattelukyselyn aikana, ja täten aiempien 

kysymysten teemat heijastuvat myöhempien kysymysten vastauksiin. Vastausten eri-

laisuuden takia saattaa olla haastavaa löytää yhteneväisyyksiä vastausten välillä. Ai-

heen laajuuden takia kuitenkin mielestäni katson tärkeämmäksi kaiken aineston tar-

kastelun sen sijaan, että keskittyisi tuomaan esiin pääasiassa vastausten 

yhteneväisyydet ja eroavaisuudet. 

Ennen aineston käyttämistä kokosin paperille yhteen vastausten pääkohtia. Tämä oli 

mielestäni aineston käsittelyprosessia helpottava toimenpide. Samalla kun keräsin 

pääkohtia yhteen, minulle tuli mieleen tärkeitä asioita, joita voisin tuoda esiin 

johtopäätöksissä myöhemmin. Tämä työ myös selkeytti analysointia ja auttoi minua 
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eteenpäin tässä prosessissa. Tuntui että koottujen pääkohtien avulla minun olisi helppo 

aloittaa tutkimuksen analyysiä tarkemmin. 

Haluan muistuttaa ennenkuin edetään tutkimustulosten analyysiin, että sain harmillisesti 

vastaukset haastatteluuni vain kahdelta henkilöltä kuudesta. Tämä vaikeutti huomatta-

vasti tutkimuksen analyysiprosessia. Kuitenkin kiireellisen ja rajallisen aikataulun takia 

minun oli välttämätöntä edetä prosessissa eteenpäin. Yritin kuitenkin analysoida mah-

dollisimman hyvin sen aineiston pohjalta mitä minä olin saanut, että tutkimukseni tarkoi-

tus säilyisi. 

4.3 Tutkimustulosten analyysiä 

Haastatteluni ensimmäinen kysymys koski musiikin korkeakoulujen tulevaisuuden tär-

keimpiä tavoitteita ja tehtäviä. Kysyin haastateltavilta: ”mitkä ovat tärkeimmät tulevaisuu-

den tavoitteet ja tehtävät musiikin korkeakoulutuksessa?” Kysymys itsessään on aika 

vaikea ja siihen on mahdotonta löytää oikeaa vastausta. Me voimme kuitenkin pohtia 

parhaamme mukaan mitkä voisi olla niitä tärkeimpiä tavoitteita ja tehtäviä, jotka olisi hyvä 

ehdottomasti säilyttää. Voimme myös miettiä voiko tulevaisuus tuoda musiikin koulutuk-

seen asioita, jotka meidän täytyy ottaa todella huomioon. Haastateltujen näkemyksien 

mukaan tosiasia on, että musiikin korkeakoulutuksen tärkeimpiä tehtäviä on taata osaa-

vaa työvoimaa kulttuurikentälle. Niin muusikoita, musiikkipedagogeja kuin muita musiikin 

alan osaajia. Toisaalta tehtävänä voi olla mahdollistaa huipputason osaaminen musiik-

kialan taiteilijoille, tutkijoille ja asiantuntijoille. 

Tulevaisuuden kysymykseen tultaessa voidaan sanoa, että on vaikeaa miettiä mitä ta-

voitteita ja tehtäviä musiikin korkeakoulutuksessa tulevaisuudessa pitäisi olla. Kuitenkin 

mielestäni tärkeintä musiikin korkeakouluille on varmistaa, että historian saatossa hyviksi 

koetut tavoitteet ja tehtävät säilytettäisiin ja että niistä pystyttäisiin pitämään kiinni. Kuten 

haastattelussa nousi esille, on pidettävä huoli siitä, että tulevaisuuden tuomien muutos-

ten myötä nämä tehtävät ja tavoitteet eivät vaarannu, mutta toisaalta täytyy pystyä teke-

mään muutoksia, jos sen hetkiset tehtävät ja tavoitteet eivät toteuta opiskelijoiden ja mu-

siikin tarpeita.  

Opiskelijaa ja sen tarpeita ei saisi koskaan unohtaa, vaikka maailma saattaa tuoda eteen 

vaikeita tilanteita, joita koulu joutuu kohtaamaan. Oppilaitoksen pitäisi muistaa, että opis-

kelija on se tärkein asia josta huolehtia ja joka menee muiden asioiden edelle. Kysyin 
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haastattelun toisena kysymyksenä: ”mitkä asiat musiikin korkeakoulutuksessa pitäisi eh-

dottomasti säilyttää?” Haastattelun vastauksia tulkitessa yhteneviksi seikoiksi voidaan 

nostaa koulutuksen taso ja huippuosaaminen. ”Koulutuksessa tulee säilyttää taso, jonka 

vaatimaa osaamista taiteilija/pedagogi tarvitsee.” Yhtä lailla niin kuin aiemmin opinnäy-

tetyössäni opiskelijatyytyväisyyskyselytutkimusta tarkastellessa, myös haastattelun vas-

tauksia tulkitessa tulee esiin yksilöopetuksen tärkeys ja välttämättömyys. Varsinkin am-

mattikorkeakoulujen, jotka keskittyvät paljon musiikkipedagogiikan koulutuksiin, tulisi 

huolehtia siitä, että instrumenttiopinnoista ei koskaan leikattaisi esimerkiksi rahoituspoh-

jan takia. Tämä raha asia tuli esille haastattelun vastauksissa, joten halusin ottaa sen 

esille. Haastattelun oppilaitosten tiedossa on kyllä instrumenttiopintojen tärkeys, mutta 

se ei välttämättä ole uhattuna jokaisessa Suomen musiikkikorkeakoulussa. Oppilaitokset 

joille mahdolliset uhat ovat lähempänä, painottavat vahvasti instrumenttiopintojen tär-

keyttä. 

Työllistyminen on tärkeä asia opiskelemaan lähtevälle opiskelijalle. Kouluihin haetaan, 

että saataisiin työllistymistarpeisiin vastaavaa koulutusta ja että päästäisiin töihin valmis-

tumisen jälkeen osaavana ammattilaisena. Työllistyminen on siis tärkeä asia opiskeli-

jalle, mutta mielestäni ei voida kiistää, etteikö se olisi yhtä tärkeä asia myös oppilaitok-

selle. Uskon että opiskelijoiden työllistyminen on oppilaitoksille yhtä suuri tavoite kuin 

moni muukin tavoite, vaikka sitä ei välttämättä sen enempää tuoda esille. Kysyin haas-

tattelussani: ”millä keinoilla musiikin korkeakoulutus pysyy tulevaisuuden työelämän ja 

sen kehityksen mukana?” Haastateltavien näkemyksien mukaan kaikilla musiikkikorkea-

kouluilla on epäilemättä toimia työllistymisen edesauttamiseksi. Jokainen oppilaitos var-

masti tekee parhaansa oman toimintansa puitteissa ja esimerkiksi rahoituslakien puit-

teissa tukeakseen opiskelijan työllistymistä. Haastateltavien mukaan myös musiikinkou-

lutuksissa yhteistyötä tehdään verrattain laajasti opetussuunnitelmien ja koulutusohjel-

mien toteuttamisen puitteissa esimerkiksi orkesterit, oopperat, musiikkioppilaitokset jne. 

Itse kuitenkin kysyisin, että tehdäänkö yhteistyötä vielä tarpeeksi? Lopuksi, kuten yksi 

vastaajistakin kertoo, kouluille hyvien yhteistyöväylien luominen ja toimintamallien va-

kiinnuttaminen on kuitenkin vuosien työ. Suurena haasteena koulutuksen suunnittelussa 

on ja tulee olemaan myös tulevaisuuden työelämätarpeiden ennustaminen. 

Miten musiikin korkeakoulutus sitten pysyy tulevaisuuden työelämän ja sen kehityksen 

mukana? Haastattelussa selvisi, että oppilaitosten täytyy pitää huoli siitä, että niiden tar-

joama opetus seuraisi työelämän ja yhteiskunnan mukanaan tuomia muutoksia. Oppilai-

tosten täytyy seurata näitä muutoksia ja lähteä mukaan erilaisiin työelämän 
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kehittämisprojekteihin. Kuten yksi haastateltavista ilmaisi on varmasti totta, että työelä-

män ja koulutuksen väliset impulssit kulkevat molempiin suuntiin muovaten työelämää 

molemmin puolin. Omasta mielestäni ei kuitenkaan voida poissulkea sitä, etteikö työ-

elämä muuttaisi myös koulua ja sen tarjoamaa koulutusta, sen suunnittelua ja kehittä-

mistä. Mielestäni kuitenkin tärkeintä on seurata mitä kuluttajat vaativat ja sitä kautta läh-

teä kehittämään uutta, jos siihen on tarve. Viimeisenä tähän teemaan haastattelussa 

esiin tullut tärkeä seikka oli myös vaikuttaminen poliittisten tahojen kehittämistyössä. 

Oman ymmärrykseni mukaan musiikin korkeakoulujen on siis oltava vaikuttamassa yh-

teiskunnassa, että musiikinkoulutuksen tärkeys ymmärretään ja että musiikki kulttuuri 

ylipäätään säilyttää oman asemansa Suomessa. 

Innovatiivisuus ja uuden kokeileminen liittyy paljolti myös tulevaisuuden työelämää miet-

tiessä musiikin alalla ja sen koulutuksessa. Se että oppilaitokset pysyvät innovatiivisena 

ja ns. ”ajan hermoilla”, tarvitsee oppilaitokset siihen mielestäni rohkeutta. Kysyin tästä 

haastattelussani näin: ”miten oppilaitos pysyy innovatiivisena ja ns. ajan hermoilla mm. 

sen taiteellisessa toiminnassa sekä soveltavassa tutkimuksessa?” Kuten yksi haastatel-

tavista sanoi, oppilaitoksen on pystyttävä tarjoamaan opetus- ja tutkimushenkilökunnal-

leen hyvät mahdollisuudet kehittää omaa ammattitaitoa sekä niiden taiteellista- että tut-

kimustoimintaa. Sen myötä mielestäni oppilaitoksen ja sen opettajien on autettava opis-

kelijoita innovatiiviseen ajatteluun. Opetussuunnitelmiin voitaisiin luoda rakenteita, jotka 

mahdollistavat uusien asioiden kehittämisen.  

Innovatiivisuus ja uuden kokeileminen vaatii rohkeutta. Ihmisen pitää uskaltaa, oli hän 

sitten hallinnon henkilö tai opiskelija, toteuttaa omaa visiotaan tai ajatusta musiikkiin liit-

tyen. Kuinka taataan tämä rohkeus tulevaisuudessa? Miten voidaan edesauttaa sitä, että 

musiikinkoulutuksessa opiskelijoiden taiteellinen vapaus säilyy? Haastatteluun olin lait-

tanut nämä kysymykset: ”miten taataan opiskelijan taiteellinen vapaus tulevaisuudessa? 

Tarjotaanko koulutuksessa tarpeeksi valinnan vapautta vaikuttaa omaan opintopol-

kuunsa?” Haastateltavien näkemyksien mukaan lähtökohtaisesti taiteellinen vapaus syn-

tyy, kun henkilö saa itse tehdä omat valintansa ja löytää omat tavoitteensa ja visionsa. 

Yksi haasteista musiikinkorkeakoulutuksessa on varmasti aina ollut juuri taiteellisen va-

pauden säilyttäminen. Kuten yksi haastattelijoista pohti: ”Tutkinnoilla on lakisääteiset ra-

joitukset ja aina kuitenkin oppilaitoksen on vedettävä tietyt rajat esimerkiksi opintosuun-

nitelmien valinnan vapauksille.” Vastauksista kävi myös ilmi tosiasia, että tutkinnon laa-

juutta esimerkiksi ammattikorkeakouluissa on pienennetty. Tämä asettaa haasteita kou-

lutuksen suunnittelijoille ja toteuttajille. 



21 

 

Kysyin haastattelussani jatkokysymyksenä edelliseen aiheeseen, vastaako tämän hetki-

nen tutkintomalli tulevaisuuden tarpeita? Sain melko yksipuolisia vastauksia, että kyllä 

vastaa, ainakin työelämän tarpeisiin. Vastaajien näkemyksien mukaan esimerkiksi am-

mattikorkeakouluissa ylemmän tutkinnon tekeminen on kytketty voimakkaasti työelämän 

kehittämiseen. Yhden vastaajan mukaan ammattikorkeakoulun maisteriohjelma rikastaa 

opiskelijan mahdollisuuksia tehdä opinnot oman opintopolkunsa mukaan, joka on mie-

lestäni erittäin hyvä asia. Lisäksi on hyvä muistaa, että on olemassa jatko-opintomahdol-

lisuudet vielä ylemmän korkeakoulututkinnonkin jälkeen. Voidaan siis sanoa, että kandi-

daatin, maisterin ja tohtorin tutkintoihin perustuva tutkintorakenne on hyvä malli. Yksi 

vastaajista toteaa sen olevan kansainvälisen vertailtavuuden takia ainoa mahdollinen 

tutkintorakenne. 

Maailma muuttuu kovaa vauhtia ja globaalit trendit kuten esimerkiksi digitalisaatio, kes-

tävä tulevaisuus ja vastuullinen kansainvälistyminen vaikuttavat moniin asioihin niin ar-

jessa, työelämässä kuin koulutuksessakin. Kysyttäessä miten nämä asiat vaikuttavat 

musiikinkorkeakoulutukseen, on siihen todella vaikea löytää oikeita vastauksia. En saa-

nut vastaajilta täysin konkreettisia vastauksia tähän kysymykseen. Haastateltavat kui-

tenkin totesivat, että tällaiset trendit liittyvät kaikkien alojen ja korkeakoulujen kehittämi-

seen ja olisi tärkeää, että myös musiikkialalla tehtäisiin paljon tutkimusta ja pedagogista 

kehittämistyötä tämän osalta.  

Kysyttäessä miten nämä trendit tulisi ottaa huomioon koulutusta kehittäessä vastaajat 

pohtivat: ”Trendit ja niiden tutkimus- ja kehittämistyö tulisi ottaa huomioon mahdollisuuk-

sina. Ne voivat muun muassa tukea opiskelijan opintoja, antaa mahdollisuuksia valinnan 

vapaudelle, sekä kehittää sekä opiskelijoiden että henkilökunnan osaamista.” Vastaaja 

kertoi esimerkkinä hyvästä seurauksesta eli kansainvälistymisen helpottumisen entises-

tään, digitalisaation ja sen tuomien mahdollisuuksien myötä. ”Yksi tulevaisuuden merkit-

täviä koulutuksen kehitysmahdollisuuksia on juuri kansainvälinen yhteistyö teknologian 

avustuksella.” Minunkin mielestä teknologian hyödyntäminen myös musiikkialan koulu-

tuksissa tulisi ottaa tosissaan huomioon, sillä sen mahdollisuudet jo pelkästään esimer-

kiksi kustannusten kannalta ovat erinomaiset. Lisäksi kuitenkin, niin kuin yksi haastatel-

tavista sanoi, ei voida unohtaa kansainvälisen opiskelijamassan liikkuvuutta. On tärkeää, 

että koulutuksia kehittäessä myös muussa opetustarjonnassa otetaan huomioon kan-

sainvälistyminen ja monikulttuurisuus. 
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Korkeakoulutusta kehittäessä, millä on suurin painoarvo suunnannäyttäjänä? Näistä tee-

moista mitkä olemme tässä jo käsitelleet, on vaikea sanoa mikä olisi ensimmäisenä prio-

riteeteissä koulutuksen kannalta. Voi olla vaikea arvioida suurinta suunnannäyttäjää, 

sillä kaikki osa alueet ovat omalta osaltaan tärkeitä. Yhden vastaajan mukaan tosiasia 

on, että koulutuskenttä valmistaa opiskelijaa työelämään. Hänen mukaansa ei voida 

myöskään kiistää sitä, että myös toimintaympäristö mukaan lukien rahoitus ja rakenteet 

vaikuttavat aina tulevaisuuden suunnitelmiin. Yksi vastaajista pohtii: ”Parasta tietysti 

olisi, jos aina olisi mahdollisuudet antaa opiskelijan tarpeiden mukaista opetusta ja että 

siitä pystyttäisiin pitämään kiinni myös tulevaisuudessa.”  

Rohkeus on mielestäni hyvä perusarvo, sillä sen voi liittää niin moneen asiaan. Roh-

keutta voidaan toteuttaa taiteessa ja tieteessä. Me tarvitsemme rohkeutta kokeillak-

semme ja luodaksemme jotain uutta tai että ylipäätään uskallamme ajatella uudesta nä-

kökulmasta. Kysyin haastattelussa: ”uskalletaanko klassisen musiikin koulutuksessa olla 

tarpeeksi rohkeita muutoksiin, jos tulevaisuus niin vaatii?” Yksi vastaajista pohtii: ”Toi-

voisin, että uskalletaan, ja kyllä koulutuksiin tehdäänkin muutoksia vuosittain varmasti 

melkein jokaisessa korkeakoulussa.” Väitettä tukee myös vastaus: ”Myös suurempia ko-

konaisuuksia tarkastellaan jatkuvasti.” Yksi vastaajista kertoo myös, että tulevaisuuden 

moniosaamisen tarvetta on otettu selvästi huomioon koulutustarjonnassa ja koulutuk-

sessa. Moniosaamista vaatiessa haluan kuitenkin itse muistuttaa pohtiessani asiaa, että 

kiinnostuksen pitää pysyä yllä koulutuksessa. Jos koulu vaatii moniosaamista, niin mie-

lestäni silloin myös koulun itse pitäisi tarjota paljon valinnan vapauksia. Omana kehitys-

esimerkkinä tähän voisi olla hyvin yksilöity ja personoitu koulutus, jossa opiskelijoilla olisi 

tarpeeksi valinnan vapauksia edetä omalla moniosaamisen opintopolullaan, ja sen 

myötä löytää oma paikkansa työelämässä parempana ammattilaisena. 

Toiseksi viimeisessä kysymyksessä kysyin haastateltavilta: ”miten musiikin korkeakou-

lutuksessa voidaan ennustaa tulevaisuutta?” Haastateltavilta tuli mm. tällaisia vastauk-

sia: ”olemalla hereillä ja kiinnostunut yhteiskunnasta.” ”Tutkimuksella ja verkostoitumi-

sella (sekä kansallisella että kansainvälisellä).” Tulevaisuuden aihe todistaa olevansa 

todella laaja ja vaikea, sillä haastateltavat vastasivat siihen tosi lyhyesti. 

Halusin haastattelun viimeisen kysymyksen olevan vapaampi ja antaa mahdollisuuden 
ideointiin. Kysyin viimeisenä kysymyksenä ”millainen olisi ihanteellinen musiikin korkea-
koulutus?” Tässä alla muutamia poimintoja haastateltavien vastauksista: 

”Koulutus, joka ottaa huomioon yksilön henkilökohtaisen kehittymisen tarpeet ja 
tarjoaa koulutusta juuri niihin tarpeisiin.” 
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”Koulutus, jossa olisi taloudellisesti mahdollista tehdä yhteistyötä mielenkiintoisten 
ja osaavien kumppaneiden kanssa, sekä panostaa myös opetushenkilöstön osaa-
misen kehittämiseen.”  

”Koulutus, joka tarjoaa opiskelijalle hyvän pohjan työelämään, sekä oman osaami-
sen kehittämiseen opintojen jälkeen.” 

”Musiikki on tyypillinen esimerkki alasta, jossa osaaminen ja kehittyminen jatkuu 
läpi koko elämän. - - Koulutusjärjestelmän tehtävä olisikin tukea jatkuvan itsensä 
kehittämisen valmiuksia.” 

 

5 Pohdinta 

Päätin opinnäytetyöni rakennetta miettiessä, että haluan aluksi tehdä jonkinlaista kat-

sausta nykypäivään, että jokainen tämän opinnäytetyön lukeva voisi ehkä hieman pa-

remmin ymmärtää, mitä musiikin korkeakoulutus tällä hetkellä on. Mielestäni käsitys ny-

kytilanteesta on välttämätön, jotta voi pohtia musiikin korkeakoulutuksen tulevaisuutta. 

Opinnäytetyötä tehdessä käsitykseni vahvistui omalta osaltaan. Tajusin että minun itse-

nikin täytyy tietää musiikinkoulutuksen historiaa, sen nykytilannetta, nykypäivän tavoit-

teita ja tehtäviä, ennen kuin voin suorittaa tutkimuksen tulevaisuuteen liittyen. Koin että 

minun täytyi tietää tarpeeksi hyvin mitä kannattaa kysyä ja mitä haluan tutkimuksessani 

saada selville. Tämä ei kuitenkaan poissulkenut alussa esimerkiksi kysymysten ideoi-

mista ja tutkimuksen tavoitteiden ideoimista. Mutta itse prosessin loppuunsaattamisessa 

ja haastattelun suorittamisessa halusin olla tarpeeksi varma haastattelun asettelusta, 

taatakseni tutkimuksen laadun. Sillä yksi tutkimuksen tärkeimmistä tavoitteista oli saada 

hyvää, luotettavaa aineistoa käytettäväksi tutkimukseen. 

Tutkimuksessa ja opinnäytetyössäni esiin tulleita tärkeitä teemoja, joihin voidaan johto-

päätöksissä keskittyä, ovat mm.  

1. Koulun tavoitteet ja tehtävät 

2. Koulutuksen prioriteetit ja koulutuksen eri osa-alueiden ja muiden asioiden tärkeys 

3. Koulutuksen kehittäminen ja musiikkialan ja musiikinkorkeakoulujen kehitys ja suunta 

4. Työllistyminen ja työllistymisvaatimukset 

5. Taiteellinen toiminta 

6. Opiskelijan vapaus 

7. Globaalit trendit 

8. Uskallus ja visio 
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9. Tulevaisuuden ennustaminen 

10. Ihanne musiikinkoulutuksessa 

 

Seuraavissa kappaleissa käydään läpi näitä teemoja nykyhetken ja tulevaisuuden näkö-

kulmasta ja pohditaan mitkä asiat ovat tärkeitä ottaa huomioon esimerkiksi koulujen ja 

klassisen musiikin kehityksen kannalta nyt ja tulevaisuudessa. 

Laissa on määritelty ammattikorkeakouluille tehtäväksi antaa työelämän ja sen kehittä-

misen vaatimuksiin sekä tutkimukseen, taiteellisiin ja sivistyksellisiin lähtökohtiin perus-

tuvaa korkeakouluopetusta. Lisäksi nostaisin sieltä esille tärkeinä asioina tehtävän har-

joittaa työelämää ja aluekehitystä edistävää, elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa 

tutkimusta, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa. Yliopiston laissa 

määritellyssä tehtävässä tärkeimpinä asioina, jotka voisi nostaa esille, ovat mielestäni 

vapaan tutkimuksen sekä tieteellisen ja taiteellisen sivistyksen edistäminen, vuorovaiku-

tus yhteiskunnassa yleisesti, sekä tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan myötä. Yliopiston 

tehtävissä korkealle asetetaan myös vaatimukset tarjota korkean tason koulutusta kan-

sainvälisesti. Sekä ammattikorkeakoulun että yliopiston laissa määritellyissä tehtävissä 

nousee esille elinikäisen oppimisen edistäminen. Tämä tehtävä on mielestäni erittäin so-

piva juuri musiikkialalle ja voidaan helposti sanoa, että tällainen tehtävä olisi ehdotto-

masti säilytettävä musiikin korkeakoulutuksessa. Sibelius-Akatemian tämänhetkinen it-

sensä määrittelemä tehtävä suomalaisen musiikkikulttuurin vaalimisesta ja uudistami-

sesta on myöskin minun mielestäni erinomainen. Mielestäni tähän teemaan liittyvissä 

johtopäätöksissä tärkeimpinä asioina musiikin koulutuksessa olisi säilyttää perusarvot, 

joita esimerkiksi taideyliopistolla ovat taito, rohkeus ja yhteisöllisyys. Musiikin korkeakou-

lutuksessa, sen tavoitteiden ja tehtävien miettimisessä ja kehittämisessä, tärkeimpänä 

lähtökohtana mielestäni on ottaa huomioon itse musiikki, musiikinopiskelija ja niiden mo-

lempien merkitys yhteiskunnassa. 

Kysyttäessä mitkä asiat musiikin korkeakoulutuksessa pitäisi ehdottomasti säilyttää, 

haastattelutuloksissa selvisi yksilöopetuksen tärkeys. Myös opiskelijatyytyväisyyskysely-

jen tuloksessa instrumenttiopinnot ja yksilöopetuksen tärkeys nousi erittäin vahvasti 

esiin. Tämän takia voimme vetää johtopäätöksen, että yksilöopetus on yksi tärkeimmistä 

asioista säilyttää musiikin korkeakouluopetuksessa. 



25 

 

Pohdittaessa opiskelijoiden työllistymistä voidaan hyvin sanoa, että oppilaitokset tekevät 

verrattain laajasti yhteistyötä erilaisten työllistäjien kanssa. Rohkenen kuitenkin kysy-

mään, tehdäänkö yhteistyötä vielä tarpeeksi? Voitaisiinko kehittää opetusharjoittelumah-

dollisuuksia musiikkipedagogiopiskelijoille esimerkiksi musiikkiopistoissa tai voisiko am-

mattiorkestereiden kanssa tehdä vielä enemmän yhteistyötä? Verkostoitumisen tärkeys 

on erittäin suuressa osassa musiikin alalla. Omien ajatuksieni mukaan muiden alojen 

toimintamalleista voitaisiin oppia paljon, jos katsotaan esimerkiksi yhteyksien luominen 

konkreettisten työllistäjien kanssa jo opiskeluvaiheessa. Työllistymistä edellyttävien yh-

teyksien luominen on kuitenkin vuosien työ, joten oman huomioni mukaan oppilaitoksen 

on siis vaikea tehdä muutoksia, vaikka tällaiset asiat olisivat tiedossa. Mielestäni korkea-

koulut voisivat kuitenkin tehdä yhteistyötä myös enemmän keskenään varmistaakseen, 

että jokaisessa koulutuksessa pystyttäisiin tarjoamaan hyvä verkostoituminen kentälle. 

Minun mielestäni työllistymisen edesauttamisessa ja yhteistyömahdollisuuksien kehittä-

misessä esimerkiksi koulujen välillä, olisi varaa jatkotutkimukselle. 

Tutkimustoiminta nousi haastattelussani esille monessa kysymyksessä. Voidaan sanoa, 

että tutkimus toiminta on edellytys kehitykselle, innovatiivisuudelle ja tulevaisuuden en-

nustamiselle. Tutkimustoimintaa tulisi hyödyntää mahdollisimman hyvin, ja mielestäni 

sitä voitaisiin kehittää paremmaksi musiikin korkeakoulutuksessa, jotta opiskelijat voisi-

vat olla vaikuttamassa ja mukana kaikessa toiminnassa ja uuden kehittämisessä. Yhte-

neväksi ja tärkeäksi asiaksi haastattelun tuloksista nostaisin juuri tutkimuksen tärkeyden. 

Haastattelun tuloksissa yhdeksi tärkeäksi asiaksi muodostui koulutuksen opiskelijaläh-

töinen valintojen vapaus. Vapaus on nähtävissä myös opiskelijatyytyväisyyskyselytutki-

muksen vastauksissa, joten voidaan sanoa, että se täytyisi pystyä säilyttämään. Itse toi-

voisin, että tulevaisuudessa pystyttäisiin säilyttämään opiskelijoiden taiteellisen vapau-

den tukeminen täysin ja että rajoittavat tekijät pystyttäisiin pitämään minimissä. 

Sain tosi yhtenevät vastaukset kysyttäessä vastaako tämän hetkinen tutkintomalli tule-

vaisuuden tarpeita. En usko, että kovin moni opiskelijakaan keksii moitittavaa Suomen 

tutkintorakenteesta. Voidaan siis sanoa, että kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkintoi-

hin perustuva tutkintorakenne on hyvä malli. Tutkimukseni kuitenkin rajautui vain Suo-

men musiikin korkeakouluopetukseen, joten tähän aiheeseen saattaisi jatkotutkimuk-

sella olla tilaa. 
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5.1 Suomen musiikin korkeakoulutuksen tärkeimmät asiat listattuna 

Lopuksi vielä haluan listata tärkeitä asioita joita musiikinkorkeakoulutuksessa tulisi säi-

lyttää ja vaalia tutkimukseni tulosten perusteella:  

1. Huipputason osaaminen ja osaavan työvoiman kouluttaminen kentälle. 

2. Edellä mainittuihin vaatimuksiin perustuva opetus ja sen taso. 

3. Yhteiskunnallinen vuorovaikutus ottaen huomioon mm. taiteellinen- ja tutkimus 

toiminta. 

4. Opiskelijan tarpeet ja kiinnostuksen kohteet. 

5. Instrumenttiopintojen tärkeys ja sen vaaliminen. 

6. Yhteyksien luominen konkreettisten työllistäjien kanssa. 

7. Työelämä tarpeiden ennustaminen. 

8. Uudistava soveltava tutkimus, kehittämis- ja innovaatiotoiminta. 

9. Valintojen vapaus opinnoissa. 

10.  Taiteellinen vapaus ja toiminta. 

11.  Globaalit trendit ja kansainvälistyminen. 

12.  Elinikäinen oppiminen ja perusarvot. 

5.2 Jatkotutkimusaiheet 

Vaikka rajasin opinnäytetyöni keskittymään pelkästään Suomen musiikkikorkeakoului-

hin, muodostui opinnäytetyöstäni ja tutkimuksestani loppujen lopuksi melko laaja aihe 

käsiteltäväksi. Mielestäni kuitenkin opinnäytetyöprosessi ja tutkimusprosessi oli onnistu-

nut ainakin siinä mielessä, että se toi esiin toivottavasti lisää asioita joita tulevaisuudessa 

ja tänä päivänäkin Suomen musiikkikorkeakoulujen on hyvä ottaa huomioon ja muistaa.  

Tein tämän tutkimuksen vailla todellista syvää asiantuntijuutta aiheeseen, ja tutkimuk-

seni käsitteli tosi montaa aihealuetta musiikin korkeakoulutuksessa. Näkisin erittäin tar-

peelliseksi, että korkeakoulut tarttuisivat tutkimuksessani esiin tulleisiin aihealueisiin ja 

teemoihin ja pyrkisivät tutkimaan syvemmin näitä aiheita nimenomaan tulevaisuuden 

kannalta. Tulevaisuus aiheena on erittäin vaikea ja esimerkiksi tulevaisuuden tarpeiden 

laajaan tutkimukseen tarvittaisiin paljon suurempaa asiantuntijuutta ja tutkijaryhmää. 

Olen melko varma siitä, että koulutuksissa on kehitettävää monissa asioissa ja on mie-

lestäni vaikea kuvitella, etteivätkö tulevaisuuden muutokset tulisi haastamaan todellisesti 
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klassisen musiikin kulttuuria. Myöskin oli kyse mistä tahansa alasta, yrityksestä tai orga-

nisaatiosta. Vaikka tuntuisi siltä, että tällainen organisaatio kokisi olevansa alansa hui-

pulla, ei saisi koskaan tuudittautua ajatukseen, että heidän toiminnassaan ei olisi mitään 

vikaa tai kehitettävää. Jos tällaiseen ajatteluun ryhtyy niin voi olla melko varma, että tu-

levaisuudessa tällainen organisaatio ei pysy kehityksen ja muutosten mukana ja täten 

edes alan huipulla. 

Itse tärkeimmiksi jatkotutkimusaiheiksi nostaisin: 

1. Globaalit trendit ja kansainvälistyminen 

2. Uudistava soveltava tutkimus, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ja niiden kehittäminen 

3. Tulevaisuus ja tulevaisuuden tarpeiden ennustaminen 

5.3 Loppusanat 

Olen tyytyväinen siitä, että olen saanut tämän opinnäytetyön ja tutkimuksen päätökseen, 

vaikka se on monesti eri vaiheissa tuntunut tosi haastavalta ja vaikealta. Näin jälkikäteen 

kuitenkin on mukava huomata mitä on oppinut ja kuinka suuri hyöty tästä opinnäytetyö-

prosessista itselle oli. Vaikka opinnäytetyön tekeminen on tuntunut raskaalta aika ajoin 

niin silti se on ollut mielestäni mielenkiintoista. Olen tyytyväinen aiheeni valintaan ja sii-

hen millaiseksi opinnäytetyöni lopulta muodostui. Opinnäytetyötäni olisi voinut hioa vielä 

paljon enemmänkin, mutta oman aikatauluni puitteissa se ei ollut mahdollista. Tutki-

musta olisi mahdollista vielä toteuttaa syvällisemmin ja paneutua paremmin yksityiskoh-

tiin. Myöskin esimerkiksi haastattelujen jatkaminen olisi ollut tarpeellista tutkimuksen 

kannalta. Koen, että tutkimuksen jatkamiseen tarvittaisiin lisää tutkijoita ja tiimityösken-

telyä, sillä yksin työ tulisi olemaan liian uuvuttavaa ja ideointi olisi tällöin vaikeaa. Tutki-

muksen jatkaminen ja syvempi paneutuminen vaatisi yksinkertaisesti enemmän aikaa. 

Sitä, että välillä olisi aikaa laittaa asiat taka-alalle mietintään. Tällöin tutkimukselle löytyisi 

lisää ideoita ja näkemyksiä ja sen syvällisyys kasvaisi tässä prosessissa. 

Opinnäytetyön aihe oli kuitenkin minulle mieleinen ja mielestäni aihe on ollut erittäin hyö-

dyllinen näin valmistuvana musiikkipedagogina. Oli mielenkiintoista tutkia musiikin kor-

keakoulutusta ja sen eri aihe alueita ja tehdä katsauksia tulevaisuuteen. Aihe on auttanut 

minua ymmärtämään paremmin korkeakoulutuksen ja musiikinkoulutuksen kokonaisku-

vaa ja varsinkin tulevaisuuden ja kehitys aiheiden miettiminen on antanut innostusta mi-

nun omaa tulevaisuutta ja työelämää ajatellen. Vaikka aiheen laajuus yllätti minut ja 
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todisti olevan yksin tutkittavaksi liian suuri, toivon että opinnäytetyöstäni oli hyötyä mu-

siikin korkeakoulutuksen ja sen tulevaisuuden pohtimiseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

Lähteet 

Ammattikorkeakoululaki 2014/932. Annettu Helsingissä 14.11.2014.  Saatavilla sähköi-

sesti osoitteessa <https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140932.> (Luettu 

26.09.2018) 

Jäppinen, Arvo 2007. EVTEK ja Stadia yhdistyvät Metropolia Ammattikorkeakouluksi. 

Luettavissa osoitteessa <https://www.metropolia.fi/ajankohtaista/uuti-

set/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=4&cHash=ffcdb2900e498b64d93f892b9e05a315.> 

(Luettu 20.09.2018) 

Karelia-ammattikorkeakoulu, 2016. Karelia-ammattikorkeakoulu luopuu musiikin sekä 

tieto- ja viestintätekniikan koulutuksista. Luettavissa osoitteessa <https://fisme.fi/karelia-

ammattikorkeakoulu-luopuu-musiikin-koulutuksesta/.> (Luettu 20.09.2018) 

Karhunen, Paula 2005. Musiikin koulutuksesta työelämään, Kyselytutkimus toisen as-

teen ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista. Taiteen keskustoimikunta. 

Lahden Konservatorio, 2018. Historiaa, koulutusuudistus. Luettavissa osoitteessa 

<https://www.concis.fi/yhteystiedot-ja-esittely/historiaa/.> (Luettu 20.09.2018) 

Louhivuori, Jukka; Paananen, Pirkko & Väkevä, Lauri 2009. Musiikkikasvatus, näkökul-

mia kasvatukseen opetukseen ja tutkimukseen. Suomen Musiikkikasvatusseura – 

FiSME r.y. 

Metropolia-ammattikorkeakoulu, 2018. Valintakoekuvaus 2018: musiikkipedagogi (AMK) 

ja muusikko (AMK). Luettavissa osoitteessa <https://www.metropolia.fi/haku/nain-

haet/valintakokeet/musiikin-amk/.> (Luettu 20.09.2018) 

Novia-ammattikorkeakoulu, 2018. Tietoa Noviasta. Luettavissa osoitteessa 

<https://www.novia.fi/tietoa-noviasta/tietoa-noviasta/.> (Luettu 20.09.2018) 

Pajamo, Reijo 2007. Musiikkiopistosta musiikkiyliopistoksi, Sibelius-Akatemia 125 

vuotta. Sibelius-Akatemia. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140932
https://www.metropolia.fi/ajankohtaista/uutiset/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=4&cHash=ffcdb2900e498b64d93f892b9e05a315
https://www.metropolia.fi/ajankohtaista/uutiset/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=4&cHash=ffcdb2900e498b64d93f892b9e05a315
https://fisme.fi/karelia-ammattikorkeakoulu-luopuu-musiikin-koulutuksesta/
https://fisme.fi/karelia-ammattikorkeakoulu-luopuu-musiikin-koulutuksesta/
https://www.concis.fi/yhteystiedot-ja-esittely/historiaa/
https://www.metropolia.fi/haku/nain-haet/valintakokeet/musiikin-amk/
https://www.metropolia.fi/haku/nain-haet/valintakokeet/musiikin-amk/
https://www.novia.fi/tietoa-noviasta/tietoa-noviasta/


30 

 

Saaranen-Kauppinen Anita & Puusniekka Anna 2006. KvaliMOTV - Menetelmäopetuk-

sen tietovaranto. Tampere - Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. Saatavilla osoitteessa 

<http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus.> (Luettu 26.10.2018) 

Sibelius-Akatemia, 2018. Tutkinnot ja koulutusohjelmat. Luettavissa osoitteessa 

<http://www.uniarts.fi/sibelius-akatemia.> (Luettu 20.09.2018) 

Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018. Historia, lähihistoria lyhyesti. Luettavissa osoit-

teessa <http://www.tamk.fi/web/tamk/historia.> (Luettu 20.09.2018) 

Yliopistolaki 2009. Saatavilla sähköisesti osoitteessa <https://www.finlex.fi/fi/laki/ajan-

tasa/2009/20090558.> (Luettu 26.09.2018) 

 

http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus
http://www.uniarts.fi/sibelius-akatemia
http://www.tamk.fi/web/tamk/historia
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090558
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090558


Liite 1 

  1 (1) 

 

Kysymyssarja 

 

1. Mitkä ovat tärkeimmät tulevaisuuden tavoitteet ja tehtävät musiikin korkeakoulu-

tuksessa? 

 

2. Mitkä asiat musiikin korkeakoulutuksessa pitäisi ehdottomasti säilyttää? 

 

3. Miten musiikkikorkeakoulut edesauttavat opiskelijoiden työllistymistä? Ja teke-

vätkö koulut riittävästi yhteistyötä konkreettisten työllistäjien kanssa? 

 

4. Millä keinoilla musiikin korkeakoulutus pysyy tulevaisuuden työelämän ja sen 

kehityksen mukana? 

 

5. Miten oppilaitos pysyy innovatiivisena ja ns. ”ajan hermoilla” mm. sen taiteelli-

sessa toiminnassa sekä soveltavassa tutkimuksessa? 

 

6. Miten taataan opiskelijan taiteellinen vapaus tulevaisuudessa? Tarjotaanko kou-

lutuksessa tarpeeksi valinnan vapautta vaikuttaa omaan opintopolkuunsa? Vas-

taako tämän hetkinen tutkintomalli tulevaisuuden tarpeita? 

 

7. Miten globaalit trendit, kuten digitalisaatio ja kansainvälistyminen vaikuttavat 

musiikin korkeakoulutukseen? Miten nämä trendit tulisi ottaa huomioon koulu-

tusta kehittäessä? 

 

8. Korkeakoulutusta kehittäessä, millä on suurin painoarvo suunnannäyttäjänä? 

(Koulun tavoitteet & tehtävät, oppilaat, työelämän vaatimukset, tulevaisuus, asi-

antuntijoiden mielipiteet… jne.) 

 

9. Uskalletaanko klassisen musiikin koulutuksessa olla tarpeeksi rohkeita muutok-

siin, jos tulevaisuus niin vaatii? Millä koulutuksen osa-alueilla näitä muutoksia 

voitaisiin toteuttaa? Perustele vastauksesi. 

 

10. Miten musiikin korkeakoulutuksessa voidaan ennustaa tulevaisuutta? 

 

11. Millainen olisi ihanne musiikin korkeakoulutus? Visioi vapaasti



 

 

 

 


