
 

 

SUOMEN MUSIIKKIOPPILAITOSTEN LIITON LAUSUNTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN JA YLEISEN 

OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMIEN PERUSTEIDEN UUDISTAMISESTA 

 

Suomen musiikkioppilaitosten liitto pitää ops–perusteiden luonnoksia pääosiltaan onnistuneina. Pidämme 

arvokkaana mm. mainintaa TPO:n avautumisesta ympäröivään yhteiskuntaan sekä työtapojen ja 

teknologian sisällyttämistä perusteisiin. Suomen musiikkioppilaitosten liiton todennäköisesti laatimat 

instrumentti- ja oppiainekohtaiset sisältösuositukset yhdessä opetussuunnitelman perusteiden kanssa 

avaavat oppilaitoksille mahdollisuuden uudistaa ja kehittää musiikin taiteen perusopetusta. 

 

Suosituksia ja kommentteja perusteteksteihin: 

 

LAAJA OPPIMÄÄRÄ 

 

Kohta 2 

 
Perusopetuksen ops-perusteissa luvut ovat seuraavassa järjestyksessä: arvot, oppimiskäsitys, tehtävät ja 
yleiset tavoitteet (kaksi viimeksi mainittua yhtenä kokonaisuutena). Tämä voisi olla loogisempi myös 
taiteen perusopetuksen ops-perusteissa. 
 

Kohta 4.2. Opintojen rakenne 

 

”…keskenään vaihtoehtoisia opintokokonaisuuksia.” Tämä kohta vaatisi ehkä avaamista, esim. 

mahdollisessa liiteosiossa. 

 

Kohta 6.4. Oppimäärän arviointi 

 

SML:n hallitus kannattaa päättötodistuksen numeroarvioinnin poistamista. Mikäli numeroarviointi säilyy, 

sanallisen ja numeroarvioinnin antaminen koko oppimäärästä olisi hyvä selkiyttää perustetekstiin. Nyt 

tekstiä voidaan tulkita niinkin, että jatkuvaa arviointia toteutettaessa tulee se tehdä numeraalisesti koko 

opintojen ajan. Yksi mahdollisuus olisi tarkentaa tekstiä seuraavasti (lisäys isoilla kirjaimilla): ”Oppilaan 

suorittamista laajan oppimäärän opinnoista annetaan sanallinen arvio JA SYVENTÄVIEN OPINTOJEN 

LOPPUTYÖSTÄ numeroarvosana.”  

 

Kohta 11 MUSIIKKI 

 

Ensimmäisen kappaleen loppuun lisäys: ”…musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin elämänikäiselle 

harrastamiselle.” Viimeinen lause: ”Oma musiikkiharrastus asettuu osaksi elävää ja toimivaa 

musiikkikulttuuria sekä koko taiteiden kenttää.” 

 



 

 

Kohta 11.2. Musiikin perusopinnot 

 

SML:n kevätpäivillä 2017 jäsenistön enemmistö toivoi, että SML tekisi sisältöihin edelleen jonkinlaisia 

suosituksia, joita voi halutessaan ottaa käyttöön. Kyseessä eivät olisi nykyisenkaltaiset 

tasosuoritusvaatimukset, vaan lähinnä kuvaukset perusopintojen päättymisvaiheen 

instrumenttikohtaisesta osaamistasosta.  Näiden tekemisestä ei kuitenkaan ole tehty vielä päätöstä SML:n 

hallituksessa. OPS-perusteisiin ne voitaisiin mainita perusteiden liiteosiossa esim. seuraavasti: ”Oppilaitos 

voi halutessaan hyödyntää Suomen musiikkioppilaitosten liiton instrumentti- ja oppiainekohtaisia 

sisältösuosituksia opintokokonaisuuksia määritellessään.” 

 

YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 

 

Suomen musiikkioppilaitosten liitto pitää onnistuneena erityisesti seuraavia seikkoja yleisen oppimäärän 

perusteissa:  

- musiikin harrastaminen kevyemmin, jolloin se sopii erityisesti niille oppilaille, joilla on useampia 

harrastuksia 

- teemaopinnot mahdollistavat erilaisia oppimispolkuja, jotka pohjautuvat oppilaiden kiinnostukseen ja 

tavoitteisiin 

- opetuksen painottuminen yhteismusisointiin 

- taiteidenvälisyyden asettaminen omaksi tavoitteekseen 

 

Profiilin selkiyttämiseksi SML suosittaa, että kohdan 11 alussa otetaan huomioon: 

 

- eri kohde- ja ikäryhmät 

- hyvinvointi- ja terveysvaikutukset 

 
 
Helsingissä 12.4.2017 
 
Suomen musiikkioppilaitosten liitto r.y. 
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