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Vastausten lukumäärä:

- 97 jäsenoppilaitoksesta 70 vastasi 

- Vastausprosentti 72,2%



Oppilaiden lukumäärä:

50291 oppilasta, joista…

…varhaisiän musiikkikasvatuksessa 15751

…valmentavassa opetuksessa 2705

…perusopinnoissa 28011

…syventävissä opinnoissa 2339

(erotus 1485 oppilasta, joiden opetusta ei eritelty)



Oppilaiden sukupuolijakauma

Yhteensä: tyttöjä 31711 (63,1%), poikia 18580 (36,9%)

Varhaisiän musiikkikasvatuksessa:
tyttöjä 9081 (57,7 %), poikia 6670 (42,4 %)

Valmentavassa opetuksessa:
tyttöjä 1641 (60,7 %), poikia 1064 (39,3 %)

Perusopinnoissa:
tyttöjä 17722 (63,3 %), poikia 10289 (36,7 %)

Syventävissä opinnoissa:
tyttöjä 1696 (72,5 %), poikia 643 (27,5 %)

(Jatkossa: huomioidaan myös vaihtoehto “muu” ja/tai ei halua sanoa)



Soitinjakauma
Suurimmat soitinryhmät:

piano (29%)

viulu (14,3%)

kitara (7,6%)

Pienimmät soitinryhmät:

ukulele (0,2%)

tuuba (0,3%)

urut (0,3%)

harppu (0,3%)

fagotti (0,4%)



Oppilasvalinnat

Miten toteutetaan (sai vastata useampaan vaihtoehtoon):

Ilmoittautuminen: 51 oppilaitoksessa
Pääsykoe: 28 oppilaitoksessa
Haastattelu: 19 oppilaitoksessa

Kaikki otetaan sisään: 9 oppilaitoksessa
Arvonta: 2 oppilaitoksessa
Muu tapa: 12 oppilaitoksessa

Sisäänpääsyprosentti oli 75,2%
(hakijoita 8850, joista sisään päässeitä 6656)



Päättötodistuksen saaneet ja keskeyttäneet

Perusopinnoissa:

todistuksia 1096, keskeyttäneitä 3143

Syventävissä opinnoissa:

todistuksia 301, keskeyttäneitä 357



Rahoitus



Lukukausimaksuvertailu

Varhaisiän musiikkikasvatus (sis. musiikki/soitinvalmennus):

alin 50€, ylin 320€

Perusopinnot:

alin 85€, ylin 480€ 

Syventävät opinnot:

alin 130€, ylin 480€ 



Yksilöllistetty opetus, vapaaoppilaspaikat ja 
sisaralennukset

Yksilöllistetty opetus: 

a) erityistä tukea tarvitsevat: 59 oppilaitosta eli 82,3%
b) esim. ammattiopintoihin hakemiseen: 49 oppilaitosta eli 70%

Vapaaoppilaspaikat:

57 oppilaitosta eli 81,4%

Sisaralennus:

59 oppilaitosta eli 82,3%



OPSin vaikutukset opetukseen (poimintoja avoimista vastauksista)

Plussaa:
- oppilaat ja opettajat innoissaan, läpäisevyys parantunut, omat 
yksilölliset polut/tavoitteet ja valinnaisuus/joustavuus/moninaisuus, 
opetus monipuolistunut, yhteisopettajuus, “elämää - ei koulua varten”, 
lopputyöt

Hmmmm:
- tuntiresurssitarve kasvanut, opettajien kirjalliset työt, opintojen 
rakenteen ymmärtäminen

Sekä että:
- todistukset, opinto-ohjaus, oppilaiden motivaatio



Muita huomioita ja poimintoja avoimista vastauksista

Paluu pandemiasta: teknologia, konsertit, verkostot

Arviointi: ymmärrys/vakiinnuttaminen, “hienoa, mutta raskasta”

Toimintaympäristö: oppilasmäärä, aliedustetut ryhmät, oppilaiden ajankäyttö, 
tilahaasteet

Henkilöstö: saatavuus, koulutustarpeet, hyvinvointi

Viestintä: markkinointi, some, uusi OPS



KIITOS VASTAAJAT, KIITOS MINNA, KIITOS MINJA, 
KIITOS TUULI!

Huomenna lisää tuloksia ja analyysiä 
Cuporen esityksessä. 


