
 

Miksi musiikin opetusta 

”Musiikki niin kuin muutkin taiteet on 
sekä ihmiselle itselleen että  yhteisölle 

tie iloon ja ymmärrykseen. Mitä    
nuorempana sen saa oppia sen       

rikkaampi elämä.” 

Presidentti  Tarja Halonen 

Opetushallitus on asettanut koulutustavoitteen, jossa vuonna 2020 Suomi 

on maailman osaavin kansakunta. Vahva musiikkikasvatustraditiomme    

antaa hyvän pohjan tämän tavoitteen saavuttamiselle musiikin osalta.  

Musiikkikasvatuksen tukeminen on investointia lapsiin ja nuoriin, luovuu-

teen ja tulevaisuuden hyvinvointi-Suomeen.  

Musiikkioppilaitoksen rahoitus on häviävän pieni osa kunnan budjetista ei-

vätkä siitä tehtävät leikkaukset pelasta kuntataloutta. Sen sijaan pienetkin 

leikkaukset musiikkioppilaitosten budjetista voivat tuhota niiden toiminta-

edellytykset.  

Musiikkioppilaitoksen tulot muodostuvat kuntarahoituksen lisäksi valtion-

avustuksesta ja oppilasmaksuista. Näin ollen kunnan tuki oppilaitokselle on 

usein pieni, ja joissakin tapauksissa musiikkioppilaitokset tuottavat kunnalle 

jopa voittoa. 

”Musiikkioppilaitokset   avaavat lapsille 
ja nuorille tien musiikin maailmaan ja 
mahdollisuuden toteuttaa unelmiaan.” 

Presidentti  Sauli Niinistö  

Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry 

 
Musiikkikasvatus tulee nähdä osana kuntien peruspalveluita ja siihen 

osallistumisen tulisi olla jokaisen kansalaisen perusoikeus. Kysymys on 

alueellisesta koulutuksellisesta tasa-arvosta, saatavuudesta ja saavu-

tettavuudesta. Koska musiikkikasvatuksen kohderyhmänä ovat lapset ja 

nuoret, tulee musiikkikasvatuksen olla lähipalvelu. 

SML on musiikkioppilai-

tosten kattojärjestö, jon-

ka tavoitteena on ke-

hittää suomalaista mu-

siikkikasvatusta ja vah-

vistaa      suomalaista 

yhteiskuntaa musiikki-

kasvatuksen kautta. 

Tehtävät: 

- edistää kaikkien oi-

keutta osallistua laaduk-

kaaseen musiikkikasva-

tukseen  

- kehittää oppilaslähtöis-

tä ja tavoitteellista mu-

siikkikasvatusta 

- luoda edellytyksiä mo-

nimuotoiselle ja -arvoi-

selle suomalaiselle mu-

siikkikasvatukselle 

 

- tehdä tunnetuksi mu-

siikkioppilaitosten toi-

mintaa ja tavoitteita 

Toiminta: 

Liitossa on 98 jäsentä,  

mukaan lukien kaikki          

valtionavustusta saavat            

musiikkioppilaitokset.  

mailto:sml@musicedu.fi


 

 

 

 

 

- Pisa-tutkimuksessa menestyneitä maita yhdistää korkealaatuinen tai-

dekasvatusjärjestelmä. Taidetta harrastavilla lapsilla on paremmat op-

pimistaidot ja he menestyvät muita lapsia paremmin kaikissa kouluai-

neissa. (Lähde: A. Bamford)  

- Instrumenttiopintojen ohessa suoritettavat oppiaineet, kuten musii-

kin perusteet ja musiikkiteknologia, edistävät media- ja kulttuuriluku-

taitoa ja antavat valmiuksia itsenäiseen ja kriittiseen yhteiskunnan ilmi-

öiden tarkasteluun ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen. 

- Musiikkielämän perusta luodaan musiikkioppilaitoksissa. Tasa-arvoinen 

musiikkikasvatusjärjestelmä tukee myös lahjakkuuksien kehittymistä ja an-

taa valmiuksia alan ammatilliseen koulutukseen. 

- Erityisesti haja-asutusalueilla haasteena on saada rekrytoitua ammattitai-

toista henkilöstöä. Perheet edellyttävät asuinpaikkakunnaltaan opiskelu- ja 

harrastamismahdollisuuksia lapsilleen. Musiikkiopisto on alueellinen veto-

voimatekijä ja sillä on merkittävä positiivinen vaikutus alueen imagoon.   

- Kuntalaiset kokevat musiikkioppilaitokset tärkeimmäksi kunnan kulttuuri-

palveluksi (lähde: HS). 

- Musiikkikasvatuksen on tutkimuksissa todettu tukevan lapsen persoonal-

lisuuden kehittymistä, vahvistavan kasvavan nuoren minäkuvaa ja antavan 

tärkeitä elämänhallinnan työkaluja. 

-Musiikki harrastuksena edistää monin tavoin terveyttä ja hyvinvointia, ja 

sitä harrastavat elävät pidempään ja terveempinä. Ennaltaehkäisevä ter-

veydenhoito vähentää sosiaali- ja terveydenhoitokuluja. 

- Musiikin harrastaminen kehittää sosiaalisia taitoja, joita tarvitaan mm. 

työelämässä. Yhdessä tekeminen lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja on 

merkittävä syrjäytymisen ehkäisijä. 

- Musiikki on kieli, joka yhdistää kansoja ja kulttuureja. Kansainvälistyvässä 

maailmassa nuoret tarvitsevat kielitaidon lisäksi monenlaisia taitoja, kuten 

viestintä- ja esiintymistaitoja.  
Taiteen itseisarvo – luovuus, ihmiskunnan historia ja tulevaisuus. 

 

- Valtionavustusta nauttivat musiikkioppilaitokset ovat merkittäviä työl-

listäjiä ja tuovat verotuloja kunnille. Suorien verotulojen lisäksi musiik-

kioppilaitokset tuovat merkittäviä välillisiä tuloja kunnalle ja edistävät 

paikallista elinkeinoelämää.  

- Suomen kansainvälinen kilpailukyky perustuu uusiin innovaatioihin. 

Lapsille ja nuorille tarjottu musiikki- ja taidekasvatus ovat paras tapa 

edistää luovuutta. 
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- Hyvin toimiva musiikkiopisto on merkittävä musiikkialan asiantuntija- 

ja palvelupiste. Musiikkiopistot tuottavat konserttien ja erilaisten tapah-

tumien lisäksi palveluita eri kohderyhmille, kuten esimerkiksi päiväko-

deille, vanhusten palvelukeskuksille ja sairaaloille.  

- Musiikkioppilaitokset tukevat muiden kulttuuriorganisaatioiden kuten 

teattereiden ja festivaalien toimintaa. 
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