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

Musiikkikasvatuksen tukeMinen on

investointia lapsiin ja nuoriin, luovuuteen 

ja tulevaisuuden hyvinvointi-suoMeen.

 

Musiikkioppilaitoksen rahoitus on häviävän 

pieni osa kunnan budjetista eivätkä siitä 

tehtävät leikkaukset pelasta kunta-

taloutta. sen sijaan pienetkin leikkaukset 

Musiikkioppilaitosten budjetista voivat 

tuhota niiden toiMintaedellytykset.

”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

“Musiikkioppilaitokset avaavat lapsille ja 
nuorille tien Musiikin MaailMaan ja 
Mahdollisuuden toteuttaa unelMiaan.”

presidentti sauli niinistö

Miksi 
Musiikin-
opetusta?



v

yhteiskunta
- Musiikkielämän perusta luodaan musiikkioppilaitoksissa. Tasa-arvoinen musiikki-
kasvatusjärjestelmä tukee myös lahjakkuuksien kehittymistä ja 
antaa valmiuksia alan ammatilliseen koulutukseen.
- Musiikkiopisto on alueellinen vetovoimatekijä ja sillä on merkittävä 
positiivinen vaikutus alueen imagoon.
- Kuntalaiset kokevat musiikkioppilaitokset tärkeimmäksi kunnan kulttuuripalveluksi 
(lähde: HS).
 
sosiaalinen ulottuvuus
- Musiikkikasvatuksen on tutkimuksissa todettu tukevan lapsen persoonallisuuden 
kehittymistä, vahvistavan kasvavan nuoren minäkuvaa ja antavan tärkeitä elämänhal-
linnan työkaluja.
- Musiikki harrastuksena edistää monin tavoin terveyttä ja hyvinvointia, ja sitä 
harrastavat elävät pidempään ja terveempinä. Ennaltaehkäisevä terveydenhoito 
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.
 
talous
- Valtionavustusta nauttivat musiikkioppilaitokset ovat merkittäviä työllistäjiä ja 
tuovat verotuloja kunnille. Suorien verotulojen lisäksi musiikkioppilaitokset tuovat 
merkittäviä välillisiä tuloja kunnalle ja edistävät paikallista elinkeinoelämää.
- Suomen kansainvälinen kilpailukyky perustuu uusiin innovaatioihin. Lapsille ja nuo-
rille tarjottu musiikki- ja taidekasvatus ovat paras tapa edistää luovuutta.

kunta
- Hyvin toimiva musiikkiopisto on merkittävä musiikkialan asiantuntija- ja palvelu-
piste. Musiikkiopistot tuottavat konserttien ja erilaisten tapahtumien lisäksi palveluita 
eri kohderyhmille, kuten esimerkiksi päiväkodeille, 
vanhusten palvelukeskuksille ja sairaaloille.

taiteen itseisarvo, luovuus

ihMiskunnan historia ja tulevaisuus



v

- Musiikkioppilaitokset tukevat muiden kulttuuriorganisaatioiden kuten teattereiden ja 
festivaalien toimintaa.
 
oppija
- Pisa-tutkimuksessa menestyneitä maita yhdistää korkealaatuinen taidekasva-
tusjärjestelmä. Taidetta harrastavilla lapsilla on paremmat oppimistaidot ja he 
menestyvät muita lapsia paremmin kaikissa kouluaineissa. (Lähde: A. Bamford)
- Instrumenttiopintojen ohessa suoritettavat oppiaineet, kuten musiikin hahmotusain-
eet ja musiikkiteknologia, edistävät media- ja kulttuurilukutaitoa ja antavat valmiuksia 
itsenäiseen ja kriittiseen yhteiskunnan ilmiöiden tarkasteluun ja yhteiskunnalliseen 
osallistumiseen.

 
 

 

suoMen Musiikkioppilaitosten 
liitto ry

www.Musicedu.fi 

+358 45 7873 6267

sMl@Musicedu.fi

Musiikkikasvatus tulee nähdä 

osana kuntien peruspalveluita ja 

siihen osallistuMisen tulisi olla 

jokaisen kansalaisen perusoikeus. 

kysyMys on alueellisesta koulutuksel-

lisesta tasa-arvosta, saatavuudesta ja 

saavutettavuudesta. 

koska Musiikkikasvatuksen kohderyh-

Mänä ovat lapset ja nuoret, tulee 

Musiikkikasvatuksen olla lähipalvelu.

Musiikin taiteen 
perusopetus
- 67 000 oppilasta
- 160 oppilaitosta

opetusta tarjo-
taan kahdessa 
oppiMäärässä: 
yleisessä ja 
laajassa.


