
 

 

MIKÄ ON SML:N MERKITYS JÄSENILLEEN? 

 

Kehittämissehdotuksia? 
 
 

 

Aktiivisuus oppilaitosten suuntiin sekä taiteen perusopetukseen eri lajeihin on 

tärkeää 

 

 

Kokoava voima ja yhteysosapuoli valtiovallan, ulkomaiden ja kuntien yms. tahojen 

suuntaan. Näkemys koko Suomen musiikinopetuksen tilasta ja sen 

mahdollisuuksista. 

 

 

Tärkeä yhdysside oppilaitosmuodon ja laadun ylläpidossa. Toivoisin jatkossa 

edelleen jonkinlaisia yhteisiä osaamistavoitteita eri instrumentteihin perus- ja 

syventävien opintojen päättövaiheisiin. 

 

 

Liitto toimii etujärjestönä valvomassa musiikkioppilaitosten etua kaiken muun 

harrastuskentän kilpailussa. Lisäksi liitto tarjoaa hyviä verkostoitumisfoorumeja 

musiikkiopistojen henkilökunnalle (rehtoripäivät ja toimistohlökunnan päivät) 

 

 

Hyvä kattojärjestö 

 

 

SML on tärkeä yhteistyöelin, joka tukee musiikkioppilaitosten toimintaa ja 

kehitystä. Olemme saaneet apua myös konkreettisissa tilanteissa, mm. opiston ja 

yhteistyökuntien toimintaan liittyvissä asioissa. 

 

 

Kootusti uusimpia musiikkipedagogiikkaan liittyviä tutkimuksia ja tutkimustuloksia. 

Koulutusta hanketoimintaan ja kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa. Jos 

musiikkioppilaitokset irtaantuvat suurin joukoin SML:n tasosuoritusvaatimuksista, 

mitä SML voi tarjota tilalle? 

 

 

SML:n tärkeimpiä tehtäviä ovat mielestäni: 



- tiedottaminen 

- kentän seuraaminen ja siihen reagoiminen 

- varmistaa omalta osaltaan oikeudenmukainen, tasapuolinen kenttä 

 

 

Liittopäivien merkitys on suuri. Vuorovaikutusmahdollisuuksia eri alustoille voisi 

jatkokehitellä myös liittopäivien väliin. Virtuaaliesityksiä kehittämishankkeista 

nettisivulle. 

 

 

 

 

Edunvalvonta ja rahoituksen turvaaminen ja lisääminen musiikkiopistoille on tärkein 

SML:n tehtävä. Kasvukeskuksiin tarvitaan lisää valtionosuustunteja. 

 

 

Vaikuttaminen kansallisiin päättäjiin 

Oppilaitosten tutkiminen ja tiedonkerääminen 

Tiedottaminen ja kouluttaminen (opettajat/hallinto/johtajat) 

 

 

Liitolla on merkitystä opistoja yhteen sitovana foorumina. Liittopäivillä voi tavata 

kollegoja sekä kuulla ajankohtaisia asioita. Liitolla on siten käytännön läheinen 

(arkiset asiat) että henkinen merkitys.  

Liitto antaa kansallista taustaa ja suuren raamin omalle toiminnalle. Omaa voi 

peilata liiton kokonaisuuteen. 

 

 

SML pitää jäsenoppilaitoksia ajan tasalla valtakunnan tasolla tapahtuvasta 

musiikkialan kehityksestä. 

Oppilaitosten välisen yhteistyön kokoaja 

Oppilaitosten ylläpitäjien yhteinen edunvalvonta 

 

 

Edunvalvonta erityisesti valtakunnallisella tasolla ja musiikkioppilaitosjärjestelmän 

puolustaminen, säilyttäminen ja kehittäminen. Jäsenistön suuntaan yhteydenpitoa 

(tiedotusta, koulutusta) voisi ehkä olla enemmän. 

 

 

SML on musiikkioppilaitosten poliittisen vaikuttamisen tärkein kanava. Menestystä 

vaikuttamistyöhön! 

 



 

SML:n päivien sisältöihin toivon etenkin johdolle suunnattua sisältöä: 

yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja pedagogisen johtajuuden välineitä. Petri Aarnio, 

rehtori 

 

 

Suomen musiikkioppilaitosten liitto on erinomainen oppilaitosten toimintaa tukeva 

ja kehittävä toimija. Erityisen tärkeää ja ansiokasta on liiton toiminta 

musiikkioppilaitosten etujen valvojana ja puolustajana kulttuuri- ja 

koulutuspolitiikassa. (rehtorin vastaus) 

 

 

Erilainen edunvalvonta liittyen valtionosuuksiin, tuntimääriin, yksikköhintoihin. 

Opetussuunnitelmaprosessin seuranta ja mahd. ohjeistaminen 

Valtionosuusprosentin laskusta ei saatu mitään ennakkotietoa. Vuoden vaihteen 

jälkeen 2017 tammikuussa itse laskettiin tulleita euroja ja siinä huomattiin pudotus. 

 

 

Tasaisen laadun varmistaminen koko Suomessa, opettajien täydennyskoulutus, 

opiskelijoiden osallistuminen valtakunnallisiin tapahtumiin (tiedotus) 

 

 

musiikin taiteen perusopetuksen tärkeä edunvalvoja 

yhteisen keskustelufoorumin tarjoaja 

 

 

Oppilaitoksemme kannalta opetuksen sisältöön liittyvä hyöty SML:n jäsenyydestä 

on varsin rajallinen. 

SML:n tulisi luopua yleisten tasosuoritusvaatimusten laatimisesta. 

 

 

SML:n tehtävänä on mm. yrittää nykyisissä haasteissa ja "kehittämishuumassa" myös 

kunnioittaa perinteitä ja pitää musiikkioppilaitosten toiminta yhtenäisenä toiminnan 

sisällön, tavoitteiden, vaatimustason ja arvioinnin suhteen, vaikka ops-perusteet 

antavatkin mahdollisuuden kirjavaan toimintaan. Tasosuoritusohjeet ovat olleet 

hyvä apukeino määriteltäessä oppilaitoksen omia tarkempia käytäntöjä ja 

suoritusvaatimuksia. 

 

 

erittäin tärkeä 

 

 



Edunvalvonta valtiovallan suuntaan yhdessä tpo-liiton kanssa. 

Pedagogisen kehittämisen tuki ja kohtauttaja: teemojen esiinnostaminen, heikkojen 

signaalien tunnistaminen, pedagogisessa kehitystyössä tiedon levittämisen tuki 

kentälle. Pedagogisissa kysymyksissä yhteydenpitäjä ammattikorkeakouluihin ja 

taideyliopistoon, jotta ne olisivat tietoisia kentän tapahtumista. 

 

 

Liiton merkitys on suuri edunvalvonnassa, musiikinopetuksen kehityksessä sekä 

koulutuksien ja tapahtumien järjestämisessä. 

 

 

Keskeinen yhdistäjä, tiedottaja ja kokoonkutsuja = TÄRKEÄ!!! 

 

 

Musiikkioppilaitosten edunvalvojana toimiminen. 

Pyrkimys valtionosuustunnin hinnan nostamiseen ja valtion suhteellisen 

maksuosuuden kasvattamiseen. Musiikkioppilaitosten yhteistyön ja yhteisen 

kehittämistyön forumina ja innoittajana toimiminen. 

 

 

Liiton tiedotustoiminta, taidekasvatuksen eteen tekemä työ ja positiivinen 

vaikuttaminen esim. päättäjien suuntaan on hyvin tärkeää. Kevät- ja syyspäivät ovat 

tärkeitä kohtaamispaikkoja, niiden ajankohtaista koulutuksellista osuutta 

unohtamatta. 

 

 

Yhteinen edunvalvoja. 

 

 

 

tiedotuskanava 

valtakunnallinen näkyvyys ja vaikutusmahdollisuudet  

syys- ja kevätpäivät: verkostoitumista, fiilistelyä ja koulutusta eri puolella Suomea 

 

 

Antaa tietoa ajankohtaisista musiikkioppilaitosten asioista ja järjestää 

koulutustilaisuuksia. 

 

 

- edunvalvonta jäsenilleen 

- hämähäkki joka luo verkkoa oppilaitosten välille 

 



 

Liiton järjestämät syys- ja kevätpäivät ovat hyvä koulutus- ja 

verkostoitumistapahtuma, ideoiden vaihtopaikka. Tämän huomaa esim. nyt kun 

opsit uudistuvat, asia on ollut jo esillä päivillä, siihen on voinut valmistautua. Liiton 

tekemä tiedotus alan asioista (koulutukset, apurahat) on tärkeää. 

Eteen tulevissa isommissa ongelmatilanteissa, kuten jos kunta päättäisi 

merkittävästi heikentää musiikkiopintonsa asemaa, voisi liitto kenties auttaa. 

Onneksi eteen ei vielä ole tullut tällaisia tilanteita. 

On ollut hyvä, että liiton toimesta on koottu tasosuoritusten ohjelmistoluetteloita 

ja tasosuoritusten tavoitteita ja nyt on hyvä, että liitto antaa uudelle 

musiikkiopistomaailmalle mahdollisuuden kehittää omat tavoitteensa, kuitenkin 

luulen, että tasosuoritussuositukset tulevat olemaan pohjana uusia tavoitteita 

miettiessä, joten aikanaan sen eteen tehty työ on ollut ja on arvokas. 

 

 

Tärkeä tekijä edunvalvojana koulutuspolitiikassa, hyvä foorumi verkostoitua ja 

jakaa tietoa. 

 

 

Edunvalvoja. 

 

 

Kiitos pitkäjänteisestä työstä musiikkioppilaitosten edunvalvonnan hyväksi. 

Vertailutietojen keruu auttaa oppilaitoksia omassa työssään ja sen suunnittelussa. 

 

 

On hyvä olla yhteisen sateenvarjon alla, nähdä ja kuulla kollegoita yhteisissä 

tapaamisissa (vertaistuki). Koulutukset, päivänpolttavien asioiden esille nostaminen, 

yhteydet poliittisiin päättäjiin sekä varsinkin OKM:öön on tärkeää työtä. Kun sen 

tekee SML, musiikkiopistojen ei itse tarvitse asiaa säätää. 

 

 

Liiton merkitys jäsenilleen on tärkeä. Työ omalla toimialueella on oppilaitostasolla 

usein aika yksinäistä, joten kokemusten jakaminen sekä vertaistuki on paikallaan. 

Liiton toiminnassa tärkeää olisi pedagogisen keskustelun aktivoiminen ja 

ylläpitäminen. Erityisesti ops-uudistuksessa hyödyttäisi monenlaisten näkemysten ja 

paikallisten ratkaisujen saattaminen yleiseen tietoisuuteen.  

 

Oppilaitosjohdon näkökulmasta olisi toivottavaa, että liittopäivien ohjelmassa 

painottuisi pedagogisen keskustelun lisäksi selkeä pedagogisen johtamisen ja sen 

kehittämisen näkökulma. 

 



 

Kokoava taho, jonka alla niin kunnalliset kuin yksityiset oppilaitokset voivat 

kehittää toimintaansa. Edunvalvoja, joka saa mieluusti pitää enemmänkin meteliä 

musiikinopetuksen tilasta Suomessa. Pitää musiikin muiden taiteen 

perusopetustahojen rinnalla mm. Taiteen perusopetusliitossa. 

 

 

Tiedonkulku 

 

 

Korvaamaton "kattojärjestö". Viisas, vaikuttava ja voimaannuttava! 

 

 

Taata yhtenäiset säännöt musiikin opettamiselle, jotta saisimme ylläpidettyä 

Suomalaisen musiikkikasvatuksen korkeaa laatua. 

 

 

Suomen ainutlaatuisen kattavan musiikkioppilaitosjärjestelmän tärkein 

informaatiokanava ja yhteistyöfoorumi, opetussuunnittelun keskustelufoorumi sekä 

uusien ideoiden ja kokemusten julkaisufoorumi.  

 

Kaipaan keskustelua seuraavasta: useassa oppilaitoksessa yhä instrumenttikohtaiset 

piilo-opetussuunnitelmat toimivat, paljon ikivanhoja musiikkipsykologisesti 

perusteettomia traditioita, joista pidetään tiukasti kiinni (hämmästyttäviä eroja eri 

instrumenttien välillä esimerkiksi ulkoa soittamisen vaatimuksissa). 

 

 

1) Liittopäivät: Tuodaan yhteen jäseniä tärkeisiin keskusteluihin 

2) Vaikuttaminen eri hallintoportaissa. Yksittäisten jäsenten olisi vaikea olla 

vaikuttamassa 

3) Kansainvälinen ulottuvuus, tärkeää, että liitto on kansainvälisesti verkottunut ja 

antaa tärkeää julkisuuskuvaa oppilaitoksistamme 

4) Pedagoginen ulottuvuus, vaikuttaminen ops-työssä, liitemateriaalin tuottaminen 

oppilaitosten hyödyksi. 

5) Vaikuttaminen valtionhallintoon 

6) SML on tärkeä musiikkioppilaitosten julkisuuskuvan luotaaja, joten rooli Suomen 

musiikkielämässä on olennainen ja sitä myötä myös jäsenistölle. 

 

 

Informaatio, yhteydet. 

 

 



 

Tärkeä! 

 

 

Edunvalvonta. 

 

 

Kokoaa yhteen alan toimijoita. 

 

 

Merkitys:  

- edunvalvonta ja rahoituksen kehittäminen 

 

Kehitysehdotuksia: 

-yhtenäisten oppilashallintojärjestelmien kehittäminen 

-digitaalisten alustojen kehittäminen, joita kaikki voisivat käyttää 

 

 

Musiikkiopistoja yhdistävä toimija. 

Tärkeä tiedottaja asioista musiikkiopistojen välillä. 

 

 

Tällä hetkellä faktisesti vaatimaton, koskei ole edunvalvontaorganisaatio. Tämän 

kyselyn kysymykset osoittavat, ettei liitto työssään ole asettunut relevantteja 

kysymyksiä, joilla voisi ohjata tulevaa. 

 
 


