
LAADUKASTA MUSIIKKIKASVATUSTA, HYVINVOINTIA JA 

ILOA 

Suomalainen musiikkikasvatus on menestystarina,  

josta voimme olla ylpeitä. 

 

Musiikkioppilaitokset ja niiden sivutoimipisteet ovat 

kirjastojen lisäksi ainoa koko maan kattava kulttuuripal-

veluverkosto, joka tarjoaa lapsille ja nuorille mahdolli-

suuden päästä laadukkaan musiikinopetuksen piiriin 

kaikkialla Suomessa. 

 

Musiikkikasvatuksella on vahva yhteiskunnallinen ase-

ma ja kansalaisten tuki. Yksi suomalaisen musiikkikas-

vatuksen menestyksen tekijöistä onkin rahoitusmalli, 

jossa valtion ja kuntien myöntämä rahoitus yhdessä 

oppilasmaksujen kanssa antaa hyvän taloudellisen 

pohjan oppilaitosten toiminnalle. 

 

Julkinen tuki mahdollistaa lasten ja nuorten osallistumi-

sen taidekasvatukseen vanhempien sosioekonomises-

ta asemasta huolimatta. Lisäksi kaikkien lasten mah-

dollisuutta osallistua laadukkaaseen musiikkikasvatuk-

seen edistävät vapaaoppilaspaikat, maksuhuojennuk-

set ja sisaralennukset.  

 

Toinen suomalaisen musiikkikasvatuksen vahvuus ovat 

taitavat ja sitoutuneet opettajat. Kruununjalokivenä on 

musiikkileikkikoulu, joka tarjoaa lapsille mahdollisuu-

den kasvaa ja kehittyä musiikin, liikunnan, leikin ja tari-

noiden maailmassa.   

 

Musiikin taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä tarjo-

aa nimensä mukaisesti mahdollisuuden laaja-alaiseen 

musiikin harrastamiseen. Oppilailla on mahdollisuus 

saada opetusta pääinstrumentissa, sivuinstrumentissa, 

musiikin teoriassa, säveltapailussa, musiikin historias-

sa, musiikkiteknologiassa, orkesteri- ja yhteissoitossa 

sekä vapaavalintaisissa opinnoissa. Vaikka musiikkiop-

pilaitosten päätavoite on luoda oppilaille hyvä musiikki-

suhde ja pohja elinikäiseen musiikin harrastamiseen, 

tarjoaa laadukas ja riittävän laaja musiikinopetus myös 

valmiudet alan ammatillisiin ja korkea-asteen opintoi-

hin sekä pohjan suomalaisen musiikkielämän tulevai-

suudelle. 

Musiikki on pitänyt pintansa lasten ja nuorten suo-

sikkiharrastuksena. Musiikkioppilaitokset pystyvät 

ottamaan oppilaiksi vain noin puolet hakijoista. On-

neksi musiikinopetusta tarjoavat myös vapaan sivis-

tystyön oppilaitokset, yleisen oppimäärän oppilai-

tokset, koulut, seurakunnat, yhdistykset, kuorot ja 

orkesterit. Toimivassa musiikkikasvatusjärjestel-

mässä lapset ja nuoret voivat jatkaa opinnoissaan 

omien tavoitteidensa ja toiveidensa mukaisesti. 

 

Kolmas tekijä suomalaisen musiikkikasvatuksen 

menestyksessä on ollut kyky muuttua ajan mukana. 

Musiikkioppilaitosten käytössä ovat henkilökohtai-

set opetussuunnitelmat ja oppilailla on mahdolli-

suus suunnitella opintojaan joustavasti. 

 

Musiikkioppilaitokset ovat laajentaneet toimintaan-

sa entistä enemmän oppilaitosten seinien ulkopuo-

lelle. Tyypillisiä yhteistyötahoja musiikkioppilaitoksil-

le ovat muun muassa päiväkodit, sairaalat ja palve-

lutalot. On hienoa, että musiikkioppilaitokset pysty-

vät osallistumaan suomalaisten hyvinvoinnin ja ter-

veyden parantamiseen ja tuomaan iloa ihmisten 

arkeen. 

 

Musiikkioppilaitokset ovat myös merkittäviä kulttuu-

ripalveluiden tuottajia. Yksin ja yhdessä muiden 

toiminta-alueen kulttuuritoimijoiden kanssa musiik-

kioppilaitokset tuottavat vuosittain merkittävän 

määrän konsertteja ja muita kulttuuripalveluita. 

 

Maamme musiikkielämää on hyvä tulevaisuudessa-

kin kehittää perinteisen ja vahvan musiikkikasva-

tuksen perustalle. 



 

SML on perustettu vuonna 1956 

kolmentoista musiikkiopiston toimesta. 

 

Nykyään jäseninä 97 musiikkioppilaitosta 

ja konservatoriota Hangosta Kemijärvelle ja 

Lieksasta Vaasaan. 

 

Merkkipaaluja: 

 

 1969 musiikkiopistolaki 

 1992 taiteen perusopetuslaki 

 1999 musiikkiopistolaki sulautui 

taiteen perusopetuslain kanssa uudeksi 

laiksi taiteen perusopetuksesta 

 

SML:n tehtävät: 

 

- edistää musiikkioppilaitosten taiteellista 

ja ammatillista tasoa 

- vastaa musiikin perustason ja 

musiikkiopistotason tasosuoritusten 

sisältöjen ja arvioinnin perusteiden 

laadinnasta sekä huolehtii niiden jakelusta 

jäsenoppilaitoksille 

- valvoo musiikkioppilaitosten etuja maan 

musiikki- ja kulttuuripolitiikassa 

- hoitaa ja kehittää alan kansainvälisiä 

yhteyksiä 

 

SUOMEN MUSIIKKI-

OPPILAITOSTEN LIITTO RY 
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LIITTOPÄIVILLÄ KOHDATAAN 

Aloitin musiikkiopiston rehtorina vuonna 1995 Lieksassa. 

Lienee ollut jo samana syksynä, kun suuntasin ensimmäi-

sille SML:n syyspäiville. Nuorena reksialoittelijana koin 

pääseväni kokeneiden ja viisaiden kollegojen pariin. Saa-

maan tietoa musiikkioppilaitoskentän moninaisuudesta ja 

käytänteistä eri taloissa. Vierailemaan uusilla paikkakun-

nilla ja opistoissa eri puolilla maata. Kuulemaan mielen-

kiintoisia luentoja ja niistä kummunneita vilkkaita keskus-

teluja. Saamaan uusia tuttuja. Kohtaamaan ihmisiä.   

 

Kohtaamiset ja keskustelut musiikkioppilaitosten ajan-

kohtaisista ilmiöistä ja toimivista tai toimimattomista käy-

tänteistä ovat mielestäni aina olleet oleellinen osa liitto-

päiviä. Vertaistuki rehtoreiden kesken on ollut arvokasta 

ja voimaannuttavaa. Haasteiden kanssa ei olla tällöin 

yksin. Aina löytyy toinen samaa työtä tekevä, jolla on ai-

kaa kuunnella ja joita haluan kuunnella. 

 

Liittopäivien yhteydessä saa kuulla virkistäviä kyseen-

alaistuksia sekä uusia innovaatioita ja näkökulmia. Olisi 

hienoa, jos kollegarehtoreiden lisäksi myös musiikkioppi-

laitosten opettajat ja muu henkilökunta olisivat entistä 

enemmän edustettuina syys-ja kevätpäivillä. Se lienee 

mahdollista ainakin järjestävän tahon lähipaikkakunnilta. 

Tämän osallistumishaasteen heittäisin näin juhlavuoden 

kunniaksi jäsenoppilaitoksille. 

 

Aito, kiireetön kohtaaminen on tärkeää myös arkisessa 

aherruksessa sekä työssä että vapaa-ajalla. Olemalla 

kiinnostunut ihmisistä ja ympärillään tapahtuvista asiois-

ta on mahdollista luoda itselleen ja muille elämänmakuis-

ta hyvinvointia. Sitä samaa, jota myös edustamamme 

musiikkikasvatusala tuottaa. 

 

Paljon onnea ja pitkää ikää seniorivuosiaan lähestyvälle, 

juhlavuottaan viettävälle Suomen Musiikkioppilaitosten 

liitolle - meille kaikille! 

 

Jouni Auramo 

SML:n puheenjohtaja  

Pirkanmaan musiikkiopiston rehtori 


