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1 JOHDANTO

                                                                             
Musikaalisuus terminä on usein askarruttanut mieltäni. Mitä musikaalisuus oikeastaan 

on? Mikä tekee ihmisestä musikaalisen? Mistä taas johtuu, että toiset pitävät itseään 

musikaalisina, kun toiset sen sijaan kieltävät omaavansa minkäänlaisia musikaalisia 

ominaisuuksia? Opinnäytetyö-projekti antoi minulle loistavan tilaisuuden tarttua 

kyseiseen, itseäni kiinnostavaan aiheeseen.

Tiesin valitsevani haastavan aiheen, jonka takia päätin lähestyä sitä mahdollisimman 

maanläheiseltä kannalta: Lähdin kaduille ja puistoihin kyselemään ja keskustelemaan 

ihmisten kanssa heidän mielipiteistään musikaalisuutta koskien. Ennen kaikkea halusin 

kuulla niiden ihmisten ajatuksia aiheesta, jotka eivät ole musiikin alalla töissä. Halusin 

siis selvittää nykypäivän näkemyksiä musikaalisuudesta, kuten otsikkokin kertoo.

Aloitin opinnäytetyöni tekemisen syksyllä 2008. Syksyn ajan keräsin tietoa 

musikaalisuudesta, lähinnä kirjallisuutta lukien. Tärkeimmiksi taustalähteiksini 

valikoituivat Liisa-Maria Lilja-Viherlammen väitöskirja ”Minunkin sisällä soi!”, Ava 

Nummisen väitöskirja ”Laulutaidottomasta kehittyväksi laulajaksi” sekä toukokuussa 

2009 ilmestynyt Tiede-lehden artikkeli ”Musiikki syntyi sanoitta”. Musikaalisuutta 

koskevaa mielenkiintoista aineistoa olisi ollut saatavilla hyvinkin runsaasti, mutta koska 

tarkoitukseni tämän työn kautta on kuitenkin tuoda julki niiden 50 ihmisen ajatuksia 

musikaalisuudesta, joita haastattelin, keskityin lähdemateriaalin avulla lähinnä luomaan 

itselleni nykypäivän valossa realistisen käsityksen musikaalisuus-termin käytöstä.

Opinnäytetyöni kirjallisen osion tarkoitus on selvittää itselleni ja työni lukijoille, 

minkälaisia ajatuksia ihmisillä musikaalisuudesta on, ja varovaisesti arvioida tuloksia ja 

vertailla, miten musiikin alalla toimivien ammattilaisten ja haastateltavieni ajatukset 

kohtaavat, jos kohtaavat. Musiikki on kaiken kansan kuultavissa ja kaikilla on lupa siitä 

nauttia. Mutta kenellä on ihmisten mielestä oikeus kutsua itseään musikaaliseksi?
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2 MUSIKAALISUUS KÄSITTEENÄ

2.1 Musikaalisuuteen vaikuttavia tekijöitä

”Musikaalisuus, merkitykseltään hieman epämääräinen käsite, joka liitetään kykyyn 

vastaanottaa, ymmärtää ja tuottaa musiikkia. Ihmisen musikaalisuus on suhteellista ja 

suurelta osin opittua, ja jonkinasteista musikaalisuutta ilmenee luultavasti kaikissa 

ihmisissä. Musikaalisuuteen liittyviä kykyjä voidaan kehittää, minkä vuoksi on vaikea 

kehittää sellaisia musikaalisuustestejä, joissa koulutuksen vaikutus eliminoituisi.” 

(Andante, Klassisen musiikin tietosanakirja 2002, 348).

Jo Klassisen musiikin tietosanakirjan selvitys sanasta ” musikaalisuus” antaa ymmärtää, 

ettei termille ole olemassa tyhjentävää vastausta. Musikaalisuutta on tutkittu jo kauan 

aikaa, eikä tien päätä näy vieläkään. Syy siihen, miksi aihe on yhä hyvin 

tulkinnanvarainen, johtuu siitä, ettei ole olemassa mitään absoluuttisia musikaalisuuteen 

liitettäviä tekijöitä, joiden avulla ihminen voitaisiin luokitella joko musikaaliseksi tai 

epämusikaaliseksi. Musikaalisuus on suhteellista, niinkuin Klassisen musiikin 

tietosanakirjassa kuvaillaan.

Jotta ihminen kykenee vastaanottamaan musiikkia, hän tarvitsee kuuloaistin. Äänen 

eteneminen ihmisen korvassa on monimutkainen prosessi, eikä se ole vieläkään 

tutkijoille täysin selvillä (Leisiö 2009, 26-31). Huolimatta sen monimutkaisuudesta, 

kuulojärjestelmä on kaikilla ihmisillä samanlainen, joka myös tekee jokaisesta ihmisestä 

(mikäli  ihmisellä ei ole aivovauriota) luonnostaan musikaalisen, toteaa Timo Leisiö 

Tiede-lehdessä julkaistussa artikkelissaan. Kysymys ei siis ole siitä, etteikö meistä 

jokainen kykenisi vastaanottamaan ääniä, ja sitä kautta musiikkia, vaan siitä, kuinka 

herkästi me reagoimme musiikkiin. Ja tässä kohtaa eroja jo on, hän jatkaa. 

Musikaalisuudesta ei voida puhua kuitenkaan pelkkänä fysikaalisena ilmiönä, vaan se 

on kulttuuriin sidonnainen käsitys, siinä missä laulaminen, laulutaito tai musiikkikin, 

kuten Kai Karma on todennut. (Numminen 2005, 39) Kulttuurisidonnaisuus tekee 

musikaalisuuden määrittelemisestä vieläkin haastavamman. Se, miten me länsimaalaiset 
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ihmiset olemme tottuneet arvioimaan musikaalista lahjakkuutta, ei olisi välttämättä 

ollenkaan pätevä tapa luokitella musikaalisuutta esimerkiksi jossakin Afrikan heimossa 

elävien ihmisten kohdalla. Suurimmassa osassa maailman kulttuureista musiikki 

kuitenkin kuuluu automaattisena osana ihmisen elämää jo syntymästä saakka. Se on 

tärkeä osa  niin arkipäivää kuin juhlaakin. 

Alan asiantuntijat eivät ole tyytyneet tarkastelemaan musikaalisuutta pelkästään 

ihmisille kuuluvana ominaisuutena; nykyään myös eläinten musikaalisuus on herännyt 

keskustelun aiheeksi tutkijoiden keskuudessa. Eläinten musikaalisuutta on tutkittu 

muun muassa Harvardin, Minnesotan sekä Texasin yliopistoissa. (Kenneally 2008, 32-

36) Kenneally toteaa artikkelissaan asiantuntijoiden olevan hyvinkin erimielisiä siitä, 

miten ainutlaatuisia me ihmiset musikaalisuutta ajatellen olemme. Osa tutkijoista 

ajattelee, että eläimet, kuten esimerkiksi linnut, laulavat vain ja ainoastaan biologisista 

syistä, kun taas osa tutkimuksista osoittaa myös eläinten saavan mielihyvää 

musisoimisesta muissakin tilanteissa kuin reviiriä määriteltäessä tai kumppania 

etsiskeltäessä.( Kenneally 2008, 32-36)

Eläinten mahdollista musikaalisuutta siis vielä tutkitaan, mutta ihmisistä voi nykyajan 

tutkimusten perusteella varmuudella sanoa, että jokainen normaalisti kehittynyt 

ihmisyksilö on musikaalinen. Miksi sitten osa meistä osoittaa selkeästi herkempää 

kykyä reagoida, tuottaa ja muistaa musiikkia kuin toiset? Gardner painottaa 

musikaalisuutta määritellessään yhtenä tärkeänä tekijänä ihmisen elinympäristön 

vaikutuksen; tarvitaan olosuhteet, joissa musiikillista potentiaalia pääsee kehittämään. 

(Gardner 1993, 103) Oleellista musikaalisuudesta puhuttaessa on myös muistaa, että 

musikaalisuus  on kehittyvä taito. Ava Numminen tutki väitöskirjassaan sellaisten 

ihmisten laulutaitoa ja laulutaidon kehitystä, jotka pitivät itseään heikkotasoisina 

laulajina. Tulokset osoittivat, että jokaisen kokelaan kohdalla laulutaitoa pystyttiin 

kehittämään, joskin hitaasti mutta varmasti. Tärkeää oli tunnelukkojen poistuminen, tai 

ainakin väheneminen, sekä positiivisempi näkemys  omiin kykyihin laulamiseen 

liittyen. (Numminen 2005, 162-165)
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Musikaalisuus on hyvin henkilökohtainen asia. Sen arvioiminen, onko joku 

musikaalinen tai ei, saattaa jättää syvän jäljen ihmiseen, tiedostamattakin. Lilja-

Viherlampi haastatteli väitöskirjassaan ”Minunkin sisälläni soi!” musiikin parissa 

työskenteleviä ihmisiä, joista musiikkiterapeutti Jaakko Erkkilä totesi haastattelussa 

seuraavaa:” Jotenkin ihminen on aina käsittänyt sen, että musiikissa on jotain 

ainutlaatuista ja yksilöllistä. Jokaisella on oma musiikillinen elämänkerta, oma 

musiikillinen psykohistoria, siinä ei ole niin kauhean olennaista, mikä muokkaa 

musiikkimakua ja muokkaako musiikkimaku sitten taas tätä elämää, mutta kuitenkin: 

kerro minulle, minkälaista musiikkia sinä kuuntelet, niin minä kerron sinulle, 

minkälainen henkilö tai ihminen sinä olet.” (Lilja-Viherlampi 2007,  60)

Entäpä sitten sellaiset ihmiset, jotka eivät koe omaavansa minkäänlaista 

musiikkisuhdetta? Johtuuko tämä musiikillinen köyhyys virikkeettömästä ympäristöstä, 

niin, ettei musiikki ole koskaan päässyt vaikuttamaan tunnetiloihin syvemmin, kuin 

”taustamusiikin” tasolla? Onko kysymys siitä, että musiikki ei ole koskaan saanut 

tilaisuutta vaikuttaa, vaiko siitä, että tällaisen ihmisen musiikillinen herkkyysaste on 

tavallista korkeampi? Musiikkiterapeutti Liisa-Maria Lilja-Viherlampi:” Musiikki on 

kylläkin siinä mielessä herkkä alue, että se turmeltuu ja vaurioituu ihmisen elämässä 

helposti.”  Professori Kari Kurkela:” Niin ja jää pois. Ja siksi sitä pitää puolustaa, ettei 

se jää jalkoihin kaikenlaisen muun keskelle.” Kitarataiteilija Timo Korhonen: ”Että 

kyllä musiikki on hirveän tärkeä. Se on kommunikaatioväline ihmisten välillä. Siihen 

liittyy se muistaminen ja ymmärrys koko ihmiskunnasta. Ei yhtään pienempää.” (Lilja-

Viherlampi 2007,  207-208)

2.2  Omia ajatuksiani musikaalisuudesta

Äitini on aina sanonut, että meidän perheessä lasten musikaalisuus on periytynyt 

isältäni, sillä äiti ei omien sanojensa mukaan osaa laulaa. Tämä kommentti on 

epäilemättä osa syy siihen, miksi olen musikaalisuuteen aiheena tarttunut. Haluan 

osoittaa ihmisille, jotka ajattelevat äitini tapaan olevansa epämusikaalisia, heidän 

asenteensa olevan turhan kriittinen. Onhan nyt jo todettu, että jokainen meistä on edes 



 6

jossakin määrin musikaalinen, puhumattakaan siitä hirvittävästä luulosta, että laulutaito 

olisi musikaalisuuden mittari. Liiallinen kriittisyys omaa musikaalisuutta ajatellen olisi 

tärkeää kyseenalaistaa ihmisten mielissä, sillä sen myötä myöskin turhat tunnelukotkin 

voisivat olla poistettavissa, ja ihmisten musiikkisuhde voisi avautua aivan uudelle 

tasolle. 

Kun haastattelun tekeminen oli suunnittelun asteella, odotin vastaan kävelevän 

useammankin äitini tapaan ajattelevan ihmisen. Siis sellaisen, jonka 

musikaalisuuskäsitys olisi vahvasti koulun laulukoetilanteista käsin syntynyt. En tiedä, 

käytetäänkö kouluissa nykyään enää laulukokeita ollenkaan, mutta omana aikanani, 

vielä yläasteellakin, muistan tällaisia valitettavasti olleen. Ja olen melkoisen varma, 

etten laulukoetilanteessa loistanut mitenkään kympin arvoisesti, vaikka todistukseen 

tämän numeron sainkin. Oletan sen sijaan, että opettajani tietoisuus viulunsoiton 

harrastuksestani pelasti minut kenties aika ala-arvoiseltakin laulusuoritukselta. 

Laulutaitoni perusteella en uskoisi monenkaan ajattelevan minua musikaaliseksi.

Musikaalisuustestit kouluissa ja musiikkiopistoissa eivät ole mielestäni mielekäs tapa 

jaotella ihmisiä musikaalisten ja vähemmän musikaalisten joukkoon. Ylipäätään 

kaikkinainen suorittamisen maku musiikin alalla pitäisi minimoida. Joillekin se sopii, 

mutta musikaalisuuden arvioimiseen tätä toimintatapaa ei mielestäni saisi sotkea, ja 

erilaisten tasosuoritustenkin tulisi olla vapaaehtoisia. Eikö lapsella jo silloin, jos hän 

rakastaa musiikkia ja haluaa itsekin musisoida, olisi oikeus päästä taitavien 

musiikkipedagogien tykö saamaan laadukasta musiikkikasvatusta, musikaalisuuden 

ilmenemisen tasosta riippumatta? Tarvitseeko osata jännittävässä tilanteessa laulaa 

mallin mukaan oikein tai taputtaa rytmi tarkasti perässä? Ehkä koko tämä kulttuuri, 

jonka pariin meitä klassisen musiikin harrastajia on pienestä pitäen kasvatettu, on tullut 

itselleni väärältä kantilta tutuksi: Suorituspaineet, toisiin vertaileminen ja turha 

virheiden jännittäminen ovat olleet kokemuksia, joita ilman olisin mieluusti kasvanut, 

ehkä jopa läheisempäänkin musiikkisuhteeseen. Musiikkisuhteeni on muuttunut hitaasti 

suorituslähtöisestä soittamisesta rennompaan, luontevampaan tapaan olla musiikin 

kanssa tekemisissä, ja toki se muuttuu tästä eteenpäinkin. Toivon, että muutos ei 
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tapahdu ainostaan oman kasvuni ja kehitykseni suhteen, vaan yleisemminkin klassisen 

musiikin parissa elävien opettajien ja harrastajien mielissä. 

Ympäristöllä, siis niillä ihmisillä, joiden vaikutuspiirissä yksilö elää, on epäilemättä 

valtava vaikutus musiikkisuhteeseen, joka ihmiselle syntyy. Musiikin kanssa oleminen 

ja eläminen on jokaisen ihmisen oikeus, ja mielestäni on valtavan surullista, mikäli tämä 

mahdollisuus jää käyttämättä. Vähemmän tärkeää on mielestäni se, minkä tai mitkä 

musiikin genreistä kukakin kokee itselleen läheisimmiksi. Jokaisella on oma syynsä 

kuunnella ja toteuttaa omaa musiikillista minäänsä juuri  sellaisena kuin sen kokee 

mielekkääksi. Minusta tuntuu mahdottomalta ajatus, että joku sanoo omaavansa ei-

minkäänlaista musiikkisuhdetta. Eikö sellainen voi olla syntymättä vain, jos ei koskaan 

missään tilanteessa kuulisi musiikkia? Ja kuinka yleistä on olla kuulematta musiikkia? 

Vaikkakin musiikkiin syntynyt suhde saattaa tuntua vähäpätöiseltä, uskoisin silti ettei 

kukaan normaalistikehittynyt ihminen voi olla täysin musiikkisuhteeton.

Musiikin parissa työskentelevillä on minun mielestäni valtava vastuu siinä, miten 

tuomme julki musikaalisuuskäsityksiämme. Meidän on mahdollista puheillamme ja 

käyttäytymisellämme avata ihmisten ”musiikkilukkoja”, tai mikä kamalinta, asettaa 

vielä varmuuslukot valmiiden lukkojen lisäksi. Joskus ihmiset tarvitsevat vain aikaa 

etsimiseen ja kypsymiseen, ja tämä meidän tulisi ottaa huomioon johdatellessamme 

ihmisiä musiikin ihmeelliseen maailmaan. 

3 KYSELY

3.1 Kyselyn valmistelu

Päädyttyäni ratkaisuun haastatella ihmisiä pohdin pitkään ja hartaasti kysymysten 

asettelua. Musikaalisuus on haastava aihe, eivätkä ihmiset kaiketi kovin usein tule 

miettineeksi musikaalisuuteen liittyviä kysymyksiä. Lisäksi haastattelutuokion oli 

tarkoitus olla lyhyt ja ytimekäs, jotta ajankäytöllisesti tehtävä ei paisuisi liian suureksi, 

ja että haastateltavani olisivat haastattelutilanteessa toisiinsa nähden samalla 
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lähtöviivalla, toisilla kun olisi varmasti ollut enemmän aikaa asian miettimiseen kuin 

toisilla. Näin ollen pyrin esittämään kaikille samassa järjestyksessä samat kysymykset.

Seuraava asia, joka minun tuli ratkaista, oli haastateltavan ryhmän koko. Mikä olisi 

sopiva otos niin, että vastausten perusteella saattaisi tehdä edes jonkinlaista vertailua 

yleisemmällä tasolla? Keskusteltuani asiasta opinnäytetyön ohjaajani kanssa, asetin 

päämääräksi viidenkymmenen ihmisen haastattelun. Tämän kokoisen ryhmän vertailu 

antaa jonkinasteista kuvaa siitä, miten suuria mielipide-eroja, ja missä määrin, joukkoon 

mahtuu.  

Rajasin ryhmän iän puolesta 15 ikävuodesta ylöspäin. Halusin haastateltavieni olevan 

sen verran varttuneita, että kaikille olisi ollut mahdollista iän puolesta oman 

musiikkimaun kehittyminen, ja että haastateltavan olisi haastattelutilanteessa luontevaa 

ilmaista itseään sanallisesti. Tarkoitus oli myöskin jättää haastattelutuloksista musiikin 

ammattilaisten näkemykset ulkopuolelle, sillä minua kiinnosti opinnäytetyötäni varten 

päästä käsiksi nimenomaan musiikin kanssa mahdollisesti vähemmän tai ei 

ammattimielessä elävien ihmisten ajatuksiin. En myöskään haastatellut ulkomailta 

tulleita ihmisiä, sillä se musiikkikulttuuri, mistä he saattaisivat olla lähtöisin, voisi tuoda 

vastauksiin uuden ulottuvuuden, jota en nyt tällä kertaa kokenut suotavaksi ottaa 

vertailuun mukaan, ja jota ei kuitenkaan olisi voinut tuloksia pohtiessa sivuuttaakkaan.

  

Haasteena kysymyksen asettelussa olikin, miten saisin ihmiset antamaan suhteellisen 

spontaanin vastauksen, ilman että haastateltavilleni syntyy rimakauhua? Päädyinkin 

esittämään ensiksi henkilökohtaisen kysymyksen, jonka kautta pääsisimme lähestymään 

aihetta luonnollisimmin. Haastattelun ensimmäinen kysymys kuuluikin: 1.”Pidätkö 

itseäsi musikaalisena?” Kysymyksen kautta haastateltavani joutuivat heti pohtimaan 

omaa musiikillista suhdettaan, ja jatkokysymystä 2.”mikä saa sinut kokemaan itsesi 

musikaaliseksi/epämusikaaliseksi” pohdittaessa pääsimme yhä lähemmäs aihetta 

”Nykypäivän näkemyksiä musikaalisuudesta”, sillä perustellessaan omaa 

musikaalisuuttaan tai sen puutetta ihmiset jo valmiiksi asettivat tiettyjä arvoja 

musikaalisuudelle. Seuraavaksi pyysin haastateltaviltani yleisempää käsitystä 

musikaalisuutta koskien, ja näin pääsimme itse aiheeseen: 3.”Mitä ihmninen tarvitsee 
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ollakseen musikaalinen?” ja lopuksi koin tarpeelliseksi selvittää ihmisten ajatuksia 

siitä,mikäli asia ei jo aiemmin selvinnyt, 4.”voiko ihminen olla musikaalinen ilman 

omaa halua tai tarvetta  tehdä musiikkia?”  Viimeinen kysymyksistä ei ollut aluksi 

kysymysten joukossa ollenkaan, mutta haastattelutilanteita tehdessäni koin sen 

mielenkiintoiseksi selvittää, joten päätin lisätä sen kysymyslistalle. 

Opinnäytetyöprojektin alkuvaiheessa minua itseäni pohditutti kysymys siitä, voiko 

ihminen olla musikaalinen, jos nauttii musiikista vain kuuntelemalla, eikä itse koe 

tarpeelliseksi soittaa tai laulaa. Keskustelin asiasta ohjaajani sekä opiskelukavereiden 

kanssa, ja huomasin, ettei tähän kysymykseen näytä muillakaan olevan selkeää 

vastausta. Kysymys jäi kytemään, ja näin ollen tuntui luonnolliselta ottaa kysymys esille 

haastatteluvaiheessa, vaikka se ei alkuperäiseen suunnitelmaan kuulunutkaan. 

3.2 Kyselyn toteutus  

Jotta saisin purettua haastattelut mahdollisimman aitoina jälkikäteen, tallensin 

keskustelut nauhurille. Tein myös vihkoon muistiinpanoja ydinasioista, joita 

keskusteluissa nousi esille. Haastattelun lopuksi kysyin jokaiselta haastatellulta iän. 

Tarkoitus oli tehdä kysely jo keväällä, mutta muiden kiireiden yllättäessä siirsin 

opinnäytetyöni tekemisen kesäopinnoiksi, ja haastattelun tekeminen ajoittui kesä-

heinäkuun vaihteeseen. Tämä saattoi koitua edukseni, sillä kesäaikaan ihmiset ovat 

kiireettömämpiä, ja lämmin, kaunis sää saa ihmiset hyvälle tuulelle, kenties myös 

sosiaalisemmiksi. Ensimmäisen haastattelupäivän vietin Turun Kaupunginkirjaston 

pääoven edessä. Ajattelin paikan olevan edullinen hankkeelleni siksi, että ihmisillä ei 

välttämättä ole kovaa kiirettä kirjastossa asioidessaan, ja lisäksi kirjastoa käyttävät 

ihmiset eri ikä-ja yhteiskuntaluokista.

Haastattelutuokioiden kesto vaihteli hyvin pikaisita vastauksista (alle minuutti) noin 

viiteen minuuttiin. Kaikilla ihmisillä oli aiheeseen jotakin sanottavaa, mutta 

iäkkäämmät ihmiset olivat selkeästi varautuneempia määrittelemään musikaalisuutta 

yleisellä tasolla, ja muutenkin iäkkäämmistä ihmisistä löytyi valitettavan vähän 
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vastaamiseen halukkaita. Alle täysi-ikäisiä ei vastaajien ryhmään kertynyt yhtään, joten 

otanta muodostui ikäluokkien 18-76 välille.

Sain kerättyä muutamassa tunnissa puolet haastatteluista, 25 yhteensä. Loppupäivän 

haastattelut tein jokirannan kävelykadulla. Toisen puolen haastatteluista jätin muutamaa 

päivää myöhemmäksi, ja tein ne Helsingissä Kaisaniemen puistossa. Jälleen hyvä ilma 

suosi ja kiireettömiltä tuntuvat ihmiset vastasivat hyvinkin mielellään kysymyksiini, ja 

uskon, että jälkimmäisellä haastattelukerralla vastaamattomien määrä oli vieläkin 

alhaisempi kuin ensimmäisenä haastattelupäivänä. Puisto haastattelupaikkana tuntui 

luonnolliselta kohteelta, tosin vastaajien joukkoon löytyi huomattavan paljon nuoria 

aikuisia, ja ikäihmisten osuus tälläkin kertaa jäi lähes olemattomaksi. Myös Helsingissä 

haastattelutyöhön kului kolmisen tuntia.

Haastatteluissa pyrin itse pysymään taustalla, jotta en vahingossakaan johdattelisi 

ihmisten ajatuksia. Muutama haastatelluista lähti kuitenkin heti ensimmäisen 

kysymyksen esitettyäni pohtimaan, mitä minä haastattelijana tarkoitan termillä 

musikaalisuus. En kuitenkaan lähtenyt määrittelemään mielipidettäni, jotta ihmisten 

musikaalisuuteen liittämät asiat eivät tulisi esille minun johdatteleminani. Kun ihmiset 

löysivät omia ajatuksia asiasta, pyrin rohkaisemaan heitä ajattelemaan, että jokainen 

vastaus on arvokas, ja etten ole etsimässä mitään ehdottomia totuuksia: jokaisella 

mielipiteellä on oikeus olla olemassa. Tilanteiden lopuksi, jos haastateltavallani ei 

näyttänyt olevan mihinkään hoppu, saatoin kertoa nykyajan tutkimusten tuloksista, 

kuten esimerkiksi siitä, että jokainen normaalisti kehittynyt ihminen on potentiaalisesti 

musikaalinen, ja jos halua riittää, niin taitoja epäilemättä pystyy myös kehittämään. 

Kuten jo totesin, minulla oli valmiiksi pohdittuna haastattelun kysymykset viimeistä 

lukuunottamatta, ja lähdin sillä asenteella liikkeelle, että tarvittaessa muuttaisin kaavaa. 

Tähän ei kuitenkaan ilmaantunut tarvetta, ja kyselin systemaattisesti kaikilta ihmisiltä 

samat kysymykset. 
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3.3 Kyselyn tulokset

 

Taulukko 1. Pidätkö itseäsi musikaalisena? 

Kyllä 35
Ei 15

Taulukko 2. Yleisimmin mainittuja 
musikaalisuuden kriteerejä 

Rytmitaju 8
Sävelkorva 8
Laulutaito 5
Musiikillinen herkkyys 4

Taulukko 3. Tarvitseeko musikaalisella  
ihmisellä olla tarve/kyky tehdä musiikkia itse? 

Kyllä 13
Ei 30
Ei osaa sanoa 7

Pyrkimykseni oli asettaa haastateltavilleni niin selkeät kysymykset, että minun oman 

tulkintani varaan jäisi mahdollisimman vähän.   

Luokittelen vastaajani ikäryhmiin 18-25, 26-35, 36-55, 56-75 ja yli 75 vuotiaat. 

Aktiivisimmiksi vastaajiksi painottuivat nuoret aikuiset ja keski-ikää saavuttelevien 

joukko. 18-25 vuotiaiden ryhmässä haastateltavia oli 16 kpl, 26-35 vuotiaita 

haastateltuja löytyi 18 kpl, 36-55 vuotiaita vastaajia kertyi 8 kpl, 56-75 vuotiaita 

vastaajia oli 7 kpl ja yli 75 vuotiaita ainoastaan yksi kappale. Oletettavasti 

haastateltavien ikä painottui nuorempien keskuuteen, koska haastattelu osui kesälomien 

aikaan, ja erityisesti puistossa aikaansa viettävien joukko oli valtaosaksi nuorempaa 

väkeä.

Ensimmäisen kysymykseni ”Pidätkö itseäsi musikaalisena?”-vastaukset jaottelen 

karkeasti kahteen ryhmään, kyllä/ei. Vastausten joukossa oli monia termiä myötäileviä 

kuvauksia, kuten ”vähän” tai ”jossain määrin”, mutta lasken ne musikaalisuus-ryhmään 

kuuluviksi. Kysymykseni ei kuitenkaan käsittänyt ajatusta ”Kuinka musikaalisena pidät 

itseäsi”, joten koen oikeutetuksi laskea myös itseään vain vähän musikaalisena pitävät 
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ihmiset musikaalisena itseään pitävien joukkoon. Näin ollen ”kyllä, pidän itseäni 

musikaalisena”-vastauksia tuli yhteensä 35, joten selkeä enemmistö oli myönteisellä 

kannalla omaa musikaalisuuttaan ajatellen. Niitä, jotka eivät pitäneet itseään 

musikaalisena, oli viisitoista kappaletta. Tulos oli mielestäni parempi, kuin mitä 

pahimmillaan pelkäsin. Monella itseään epämusikaalisena pitävällä paljastui 

jatkokysymysten aikana tiukat kriteerit musikaalisuudelle, kuten esimerkiksi, että pitää 

olla harrastuneisuutta musiikkia kohtaan muutenkin, kuin vain kuuntelumielessä. 

  

Jatkoksymykseen ” miksi koet, että olet/et ole musikaalinen” sain monenlaisia 

vastauksia.

 

Epämusikaalisena itseään pitävien joukosta erottui kaksi nuorta henkilöä, jotka 

kertoivat, etteivät yksinkertaisesti koe mitään tarvetta edes kuunnella musiikkia, saatika 

tuottaa sitä itse. ” Se on vaan taustalla”, totesi toinen haastatelluista. Heille musiikki 

tuntui siis olevan hyvin kaukana oman elämän intresseistä. Muista kieltävästi omaan 

musikaalisuuteen suhtautuneista kaikilla tuntui ainakin jotakin kautta olevan 

kosketuspintaa musiikkin, esimerkiksi lasten musiikkiharrastusten, nuoruuden 

soitinkokeilujen tai autoradion kuuntelemisen kautta. Suuri osa epämusikaalisena 

itseään pitävistä henkilöistä perusteli kantaansa sillä, ettei itse osaa soittaa mitään 

instrumenttia, tai laulaa. Pelkkä musiikista nauttiminen tai sen aktiivinen kuuntelu ei 

kyseisten ihmisten mielestä useimmiten riittänyt musikaaliseksi määrittelemisen 

kriteereiksi. Osalla vastaajista mielipide haastattelun aikana saattoi lieventyä 

myönteisempään suuntaan, kun he pohtivat ihmisten vilpitöntä kiinnostusta musiikkin, 

huolimatta oman musisoimisen puuttumisesta. ”No, jos joku haluaa määritellä itsensä 

musikaaliseksi vaikkei soittaiskaan, niin se on ihan itsestä kiinni, mut mä en pitäis”, 

kuului yksi vastauksista.

Musikaalisena itseään pitävien joukkoon mahtui paljon hieman termin edessä empiviä, 

mutta erityisesti heidän keskuudessaan pelkkä ilo musiikin kuuntelemisesta tuntui 

kääntävän kelkan myönteisen vastauksen puolelle. Oli mielestäni iloinen asia huomata, 
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miten moni löysi edes jotakin kautta itsestään musikaalisen ihmisen. ”Tykkään 

kuunnella musiikkia” ja että ”on kyky nauttia siitä”, oli monen itseään jossakin määrin 

musikaalisena pitävän vastaus. Selkeitä ” kyllä”-vastauksia seurasi usein selvitykset 

omasta musiikkiharrastuksesta, kuten kuorotoiminnasta tai soittoharrastuksesta joko 

tällä hetkellä tai aikaisemmassa vaiheessa elämää. Ajan puute tuntui harmittavan 

musikaalisena itseään pitävien joukosta niitä, jotka olivat aiemmin harrastaneet 

musiikkia jotakin kautta, mutta eivät sitä parhaillaan tehneet.

”Mitä ominaisuuksia musikaalisuus mielestäsi sisältää?”- kysymys sai monet 

mietteliäiksi. Toiset sen sijaan löysivät nopeasti musikaalisuutta määritteleviä tekijöitä. 

Suuri osa haastatelluista, kaksikymmentäkaksi vastaajaa, painotti tärkeänä tekijänä 

kiinnostuksen musiikkia kohtaan tai kyvyn nauttia siitä. Rytmitaju oli ryhmäkokoa 

ajatellen melko usein mainittu piirre, se kävi ilmi kahdeksan vastaajan määrittelyssä. 

Kaksi haastateltavista pohti rytmitajun ilmenemistä tai puuttumista liikunnan kautta. He 

kuvasivat, miten esimerkiksi juoksussa tai pallopeliä seuratessa on mahdollista 

huomata, onko liikkujalla rytmitajua tai ei. Tämä on mielestäni huomion arvoinen asia, 

ihminenhän on luonnostaan rytminen olento; me kävelemme tietyssä rytmissä, 

hengitämme rytmissä jne. Kenties rytmitajun kohentaminenkin onnistuisi luontevimmin 

juuri oman kehon rytmillisyyden tiedostamisella ja tekemällä rytmejä 

kokonaisvaltaisemmin oman ruumiin kautta.  Sävel-tai nuottinuottikorva mainittiin yhtä 

usein tärkeäksi piirteeksi kuin rytmitajukin, kahdeksan kertaa. Muita useamman kerran 

mainittuja piirteitä olivat laulutaito, joka mainittiin viisi kertaa, ”ymmärrys musiikin 

päälle/musiikillinen herkkyys”, maininta neljässä haastattelussa. Sen sijaan geenit 

tekijänä mainittiin ainoastaan kolme kertaa. Muutamasta vastauksesta kävi suoraan tai 

epäsuoraan ilmi haastateltavan uskomus siitä, ettei epämusikaalista ihmistä taida olla 

olemassakaan. ”Voiko niin jäyhää suomalaista ollakaan, jolla ei lanteet ala nytkymään 

musiikin soidessa?!”, kuului erään keski-ikäisen vastaajan lausahdus. Muutamat 

vastaajista eivät lähteneet tarkemmin määrittelemän musikaalisuuteen tarvittavia 

piirteitä, vaan totesivat sen voivan ilmetä monella tapaa, kenellä mitenkin. 

Harvemmin esiin tulleita, yhden tai kaksi kertaa haastatteluissa ilmi käyneitä 

musikaalisuutta määritteleviä piirteitä olivat mm. :” Musikaalisuus on Luojan lahja”, 
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ympäristön merkitys, ”musikaalisuus vaatii  lavakarismaa/itsevarmuutta” (haastateltavat 

pohtivat nimenomaan esiintyvää muusikkoa), tunteellisuus, tanssitaito sekä pakottava 

tarve tehdä musiikkia. Pari vastaajista oli sitä mieltä, ettei musikaalisuutta ole 

mielekästä lähteä määrittelemään erityisemmin; se kun on kehittyvä taito siinä, missä 

mikä tahansa muukin, eli kuka tahansa pystyy oppimaan soittamisen taidon, mikäli vain 

innostusta riittää.        

Viimeisenä kysymyksenä esitin haastateltavilleni, mikäli heidän mielipiteensä 

kysymykseen ei ollut käynyt ilmi aiemmassa vaiheessa haastattelua, ” tarvitseeko 

musikaalisella ihmisellä olla kyky tehdä itse musiikkia joko soittamalla tai laulamalla?” 

Kyllä vastauksia sain 13 kappaletta, joten selkeä enemmistö ei pitänyt kykyä soittaa tai 

laulaa musikaalisuutta määrittelevänä tekijänä. Ei vastauksia oli 30. ”Ei osaa sanoa”-

vastaajia löytyi 7 kappaletta. 

4 POHDINTAA KYSELYN TULOKSISTA

4.1 Haastateltujen vastauksiin vaikuttavat mahdolliset tekijät

Kuten jo aiemmin totesin, musikaalisuus on jokaiselle ihmiselle hyvin henkilökohtainen 

asia. Käsitys saattaa muuttua ajan kuluessa, riippuen vahvasti siitä, miten kukin 

musikaalisuuden määrittelee. Parissa haastateltavan vastauksessa olikin ajatus siitä, että 

jos ihminen määrittelee itsensä musikaaliseksi, huolimatta soitto-tai laulutaidoista, niin 

hänellä on siihen täysi oikeus. Ja miksi ei olisi. Kun musikaalisuutta ei kerran voida 

määritellä tyhjentävästi, ei kai voi olla olemassakaan oikeita tai vääriä vastauksia.

Ainoassakaan vastauksessa ei tullut ilmi haastateltavan ympäristössä vaikuttaneiden 

ihmisten mielipiteet suhteessa haastateltavan omaan musikaalisuuteen. Jää siis 

selvittämättä, kuinka vahva rooli haastateltavien mielestä heidän ympäristöllään on ollut 

heidän oman musikaalisuus-käsityksensä muovautumiseen. Tulos oli mielestäni hieman 

yllättävä, mutta kenties ympäristöä tekijänä pidetään niin itsestään selvänä seikkana, 

ettei sitä edes viitsitty mainita, tai sitten sitä ei kertakaikkiaan tule edes ajatelleeksi. 

Umpiossa vailla vaikutteitahan meistä tuskin kukaan on elänyt, ja ympäristö on 
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tekijöistä olennaisimpia, kuten Gardnerkin on todennut. Saatta tietenkin olla, että 

kysymysten asetteluni ei tukenut tällaisten vastausten ilmenemistä, painotinhan 

nimenomaan haastateltavan itsensä käsitystä musikaalisuudesta omalla kohtaa ja 

yleisemmin. Lienee itsestään selvää, että mikäli ihminen on lapsuudessaan päässyt 

läheiseen kosketukseen musiikin kanssa, esimerkiksi harrastuksen kautta, on perheellä 

ollut asiaan ratkaiseva merkitys. Tuki ja kannustus sekä vanhempien arvostus ei voi olla 

jättämättä jälkeä lapsen kasvuun, myöskään musiikin saralla.

Kukaan haastatelluista ei myöskään lähtenyt ainakaan puhutun perusteella arvioimaan 

musikaalisuuttaan tai musikaalisuutta yleisesti koulujen arvosanojen tai muiden 

musiikkia käsittelevien instituutioiden antaman mahdollisen palautteen perusteella. 

Epämusikaalisena itseään pitävien joukossa oli kolmisen vastausta, joissa haastateltava 

oli jossakin vaiheessa elämää soittanut jotakin soitinta, mutta se ei vaan kiinnostanut, 

”se oli mekaanista harjoittelua” erään haastateltavan kuvauksen perusteella. Oliko 

kyseessä puhdas oman mielenkiinnon puute, opettajan innostamattomuus tai epäsuorat, 

jopa suorat vihjailut kyvyttömyydestä?

Jos mielestäni onkin yllättävää, miten vähän muut ihmiset ovat ainakaan suoraan 

vaikuttaneet haastateltavieni käsityksiin musikaalisuudesta, pidän sitä pelkästään 

positiivisena asiana. Mikäli saamistani tuloksista uskaltaa missään määrin tehdä 

yleistyksiä, niin yksi tärkeimmistä tekemistäni huomioista on seuraavanlainen: Ihmisten 

näkemykset musikaalisuudesta eivät ole niin mustavalkoisia, mitä pelkäsin niiden 

olevan, ja valtaosa näkee itsessään musikaalisen ihmisen. On sisäistetty se totuus, että 

musikaalisuus on muutakin, kuin pelkkää kyky soittaa tai laulaa. Ennen kaikkea 

musikaalisen ihmisen on haastateltavien ihmisten mielestä kyettävä nauttimaan 

musiikista, on löydettävä musiikin ilo ja kiinnostus sitä kohtaan. Tämä piirrehän ei ole 

mitenkään itsestään selvä ominaisuus edes musiikin kanssa aktiivisesti toimivien 

parissa!

Kohtasin haastattelun aikana sekä sellaisia ihmisiä, jotka eivät koe saavansa mitään iloa 

musiikista, että myöskin niitä, joiden on vaikea kuvitella ”musiikin tahdissa 

svengaamatonta” ihmistä olevan olemassakaan. Tämäkin jo kertoo siitä, miten syvään 
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juurtuneet ja yksilölliset ihmisten käsitykset musiikista voivat olla. Toki nämä ovat 

ääripäät siitä, miten ihmiset musikaalisuudesta ajattelevat, ja olettaisin suurimman osan 

ihmisistä sijoittuvan välimaastoon. 

Haastattelut olivat vain hipaisu ihmisten ajatuksista musikaalisuudesta, enkä sen tähden 

koe tarpeelliseksi tai mielekkääksi lähteä syvällisesti spekuloimaan sitä, miksi ihmiset 

ajattelevat musikaalisuudesta niinkuin ajattelevat. Tärkeänä huomiona pidän silti sitä, 

ettei esimerkiksi musiikkiopiston musikaalisuustesteillä, tai koulujen laulukokeilla 

näyttäisi olevan suurta vaikutusvaltaa ihmisten kokemuksiin asiasta. Ihmiset näkevät 

pintaa syvemmälle antaessaan todellisen arvon ihmisen innostukselle ja kiinnostukselle 

musiikkia kohtaan, musikaalisuuden määrän/lahjakkuuden jääden toissijaiseksi asiaksi. 

Poikkeuksia toki löytyy myös tähän, mutta haastateltujeni joukosta reippaasti yli puolet 

olivat kuitenkin valmiita luokittelemaan myös pelkästään musiikkia kuuntelevat 

musikaalisten joukkoon. Tämä puhukoon puolestaan. 

4.2 Kohtaavatko asiantuntijoiden ja haastateltujen käsitykset?    

 Geenitekijöillä voi olla tutkimusten mukaan vaikutusta musikaalisuuteen, mutta 

ratkaisevaa musikaalisuuden ilmenemisen kannalta on se, millaisessa ympäristössä 

ihminen elää. ( Gardner 1993, 100) Ihmisten pohtiessa omaa musikaalisuuttaan tai 

epämusikaalisuuttaan, tai musikaalisuutta yleisellä tasolla, vain kolmessa vastauksessa 

mainittiin geenitekijät, ja ympäristön vaikutus ainoastaan yhdessä vastauksessa. Nämä 

oleelliset asiat eivät siis ainakaan haastatteluhetkellä nousseet ihmisten keskuudessa 

spontaanisti ensisijaisiksi tekijöiksi.

Monessa vastauksessa musikaalisuustekijäksi mainittiin jokin hyvin konkreettinen taito, 

kuten kyky laulaa tai rytmitaju. Nämä mielipiteet tukevat esimerkiksi musiikkiopistojen 

pääsykoevaatimuksia. Lienevätkö vastaukset heijastuneet jotakin kautta näistä yleisistä 

musikaalisuutta määrittelevistä mittareista? Voisiko ajatella, että geenit ja 

ympäristötekijät ovat kaksi suurta perimmäistä musikaalisuuden ilmenemiseen 

vaikuttavaa tekijää, joiden kautta konkreettisena ilmenevät asiat olisivat ne tässä ja nyt 

mitattavat ominaisuudet? Kyllähän näidenkin taitojen, rytmitajun sekä laulutaidon, 
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ilmenemiseen ympäristöllä on suuri vaikutus: jos kotona perheenjäsenillä on ollut 

tapana laulaa tai muuten ilmaista itseään musiikilla, on varmasti luontevampaa 

lapsellekin tuoda omia taitoja esille, kuin sellaisen perheen lapselle, jossa musiikin 

kanssa ei ole oltu läheisessä kosketuksessa.

Musikaalisuus on kehittyvä taito. Niillä ihmisillä, joiden kanssa keskustelin asiasta, ei 

tästä ollut eriäviä mielipiteitä. Luonnollisesti, kuten haastatteluissakin kävi ilmi, se 

kehittyy vain jos sitä kehittää. Tarvitaan kiinnostusta asiaa kohtaan, jotta saataisiin 

parannusta aikaiseksi. Ne haastatelluista, jotka olivat lapsena soittaneet, mutta eivät 

kuitenkaan olleet innostuneet musiikkiharrastuksesta, ajattelivat, että pelkkä motoriikan 

kehittyminen ei riitä: he pitivät itseään epämusikaalisina. Onhan lasten  innon 

ylläpitäminen musiikkiharrastukseensa useimmiten kiinni motivoimisesta mitä 

ihmeellisimmillä konsteilla (esimerkiksi välillisillä soittoon kannustavilla keinoilla, 

kuten tarroilla hyvin hoidetuista soittoläksyistä). Voiko sitten sanoa, että jos lapsi ei ole 

innostunut musiikin tekemisestä, hän ei ole musikaalinen? Eikö kysymys ole 

pikemminkin opettajan herkkyydestä, miten saa oppilaasta musiikin tekemisen ilon 

esille, ja vasta sitä kautta rytmitajun kehittymään ja laulutaidon parantumaan? Ensin 

motivoiminen, sitten vasta itse asian työstäminen.

5 YHTEENVETO

Jokaisessa meissä asuu musikaalinen ihminen. Geneettisillä tekijöillä saattaa olla 

merkitystä, ympäristöllä sitäkin enemmän, ja se voi ilmetä eri tavoin. Se, ettei osaa 

laulaa, ei vielä tee ihmisestä epämusikaalista, eikä ole olemassa sellaista musikaalista 

ihmistä, jonka musiikillisia taitoja ei voisi kehittää.

Suurin osa ihmisistä, joita kadulla kohtasin, ovat oivaltaneet vapauttavan tosiasian: 

riittää, kun nauttii. Olisiko ammattimuusikoilla, erityisesti musiikkipedagogeilla, asian 

edessä pysähtymisen paikka? Erityisen valppain mielin haluaisin muistuttaa 

asennoitumisesta niihin oppilaisiin, joissa ei heti näyttäisi olevan selkeästi musikaalista 

ainesta. Nykypäivän näkemyksien mukaan kyky tuottaa itse musiikkia tavalla tai 

toisella ei ole oleellisinta musikaalisuutta määriteltäessä. Musikaaliselle ihmiselle 
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tärkeämpää on kyky nauttia siitä, ja vaikka tässäkin suhteessa me herkistymme 

musiikille eri tavoin, meistä jokaisella normaalisti kehittyneellä ihmisellä on 

mahdollisuus löytää musiikin maailma, ennemmin tai myöhemmin.

Opintoni Turun Taideakatemialla alkavat tältä erää ollapäätöksessä, sen sijaan työni 

musiikkipedagogina on vasta alkumetreillä. Uskon, että opinnäytetyöni ansiosta minulla 

on vahvempi usko siihen, että meistä jokaisesta on mahdollista löytää musikaalinen 

ihminen, ja mikäli ihminen löytää tämän tien itselleen käyttöön, ”...musiikki saattaa 

huomattavalla tavalla auttaa maailmankuvan muodostumisessa sekä itsen 

ymmärtämisessä suhteessa maailmaan...”  - Eino-Juhani Rautavaara (Lilja-Viherlampi 

2007, 62.)  
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