
Suomirockin tohtori ja aikuiskasvatuksen asiantuntija 
 

Terhi Skaniakos valmistui filosofian maisteriksi pääaineenaan musiikkitiede vuonna 1997. 

Sivuaineina Terhi opiskeli filosofiaa, sosiologiaa, kasvatustiedettä ja mukana oli myös 

työelämäopintojen kokonaisuus. Terhi oli vaihdossa vuoden Göteborgin yliopistossa. 

Maisteriksi valmistumisen jälkeen hän jäi musiikin laitokselle töihin ensin projektien pariin ja 

tämän jälkeen jatko-opiskelijaksi. Lisensiaatin tutkinnon Terhi suoritti vuonna 2000 osana 

Beatles 2000 -projektia. 

 

Projektin päättymisen jälkeen Terhi suuntautui pedagogisten opintojen pariin. Hän luennoi 

musiikin laitoksella jatkuvasti, mutta toimi myös lehtorina Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen 

laitoksella. Vuonna 2007 hän pääsi musiikin ja näyttämötaiteen tohtorikoulutusohjelmaan 

jossa hänen pääaineensa oli Nykykulttuurin tutkimus. Terhi väitteli tohtoriksi vuonna 2010 

aiheenaan ”Discoursing Finnish rock: articulations of identities in the Saimaa-ilmiö rock 

documentary”. 

 

Terhi ei alkuvuosien opiskeluaikoina juurikaan miettinyt opintojaan työllistymisen 

näkökulmasta, mutta kokee että kaikki mitä hän opiskeli, oli jollain tavalla hyödyllistä. Hän 

pystyisi nimeämään ainoastaan muutaman kurssin joiden hyödyllisyyttä hän epäilee. 

Käytännön työelämätaitoja hän sai työelämäopintojen kokonaisuudesta sekä valmistumisen 

jälkeen tehdyistä projektiopinnoista. Terhi myös työskenteli opintojen ohessa mm. kaupassa 

ja siivoojana lähes koko opiskeluajan ja tämä toi hänelle työelämän perustaitoja. Terhi on 

jatkanut opiskelua yliopistosta valmistumisen jälkeen muutenkin kuin yliopisto-opintojen 

parissa hankkiakseen uutta osaamista. Hänen mielestään välillä on hyvä pysähtyä miettimään 

omaa osaamistaan ja kuinka sitä voisi ”päivittää”. Osaamisen hankkimiseen ei kuitenkaan 

vaadita yliopistotutkintoa vaan sen voi hankkia muullakin tavalla. 

 

Opiskeluaikana Terhi oli aktiivisesti mukana tiedekuntaneuvostossa ja oppiainerajoja 

ylittävissä työryhmissä. Hän myös lauloi kuorossa. Opintojen ulkopuolisesta toiminnasta hän 

kertoo olleen hyötyä mm. verkostoitumisen kannalta. Monet opiskeluaikojen tutut ihmiset 

ovat tulleet vastaan myös työelämässä. Verkostoituminen syntyy Terhin mielestä 

nimenomaan toiminnan kautta, ei esimerkiksi pelkästään käyntikortteja jakamalla. Yhdessä 
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asioita tehden ihmisille muodostuu kuva millainen persoona olet ja millaista osaamista sinulla 

on ja tätä kautta tiedetään millaisia töitä haluat ja osaat tehdä. 

 

Terhi on työskennellyt elämänsä aikana mm. projektityöntekijänä, tuntiopettajana, 

suunnittelijana, tutkijana sekä lehtorina. Oman alan töitä hän sai ensimmäisen kerran noin 

puoli vuotta valmistumisen jälkeen. Tällä hetkellä hän työskentelee projektitutkijana 

OKL:ssä, tarkemmin opettajankoulutuslaitoksen ohjauksen yksikössä. Hän on 

yliopistopedagogiikan ja aikuiskasvatuksen asiantuntija. Hänen työhönsä sisältyy tutkimista, 

opetusta ja opetuksen kehittämistä. Työssään hän pystyy hyödyntämään kaikkea aiemmin 

oppimaansa ja hän on myös oppinut työn kautta paljon uutta.  

 

Nykyinen työ ei liity millään tavalla musiikkiin, mutta Terhi tekee jatkuvasti jotain musiikkiin 

liittyvää omalla vapaa-ajallaan. Musiikillista osaamistaan ja kytköksiä musiikkitieteeseen hän 

ylläpitää toimimalla etnomusikologisen seuran hallituksen jäsenenä sekä osallistumalla 

esimerkiksi populaarimusiikin tutkimuksen konferensseihin. 

 

Projektityöt ovat Terhin mielestä hyvin yleisiä tällä alalla. Projektityön hyviä puolia ovat 

monipuolisuus ja tehtävien haasteellisuus. Ajan saatossa on myös kasvanut luottamus siihen, 

että vaikka onkin lyhytkestoisissa työsuhteissa, niin aina työllistyy jotain kautta. Työpaikat 

ovat tulleet Terhille vastaan lähinnä erilaisten tuttavuuksien kautta eli verkostoitumalla. 

Musiikkitieteilijöille avoimia työpaikkoja on todella vähän, mutta silti Terhin kaikki 

opiskelukaverit ovat työllistyneet, vaikkakin hyvin eri tavoin. Suurin osa on opiskellut 

valmistumisen jälkeen vielä jotain.  

 

Tulevaisuudessa Terhi tulee todennäköisesti työskentelemään yrittäjänä erilaisissa koulutus- 

ja asiantuntijatehtävissä, jotka voivat liittyä niin musiikkiin, kulttuuriin tai pedagogiikkaan. 
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