
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musiikkikoulu Ilonen 

Opetussuunnitelma 

 



Opetussuunnitelma 08.04.2018 
  
  

 

 

Musiikkikoulu Ilonen 
Vaapukkatie 33 
20720 Turku 
Y-2490673-9 

 
 
 

2 / 13 

www.musiikkikouluilonen.fi 
musiikki.ilonen@gmail.com 

Puh. 0440 705 868 

 

Sisällysluettelo 

 

Toiminta-ajatus .................................................................................................................................................. 3 

Arvot ................................................................................................................................................................... 3 

Oppimiskäsitys ................................................................................................................................................... 4 

Oppimisympäristö .............................................................................................................................................. 4 

Työtavat ............................................................................................................................................................. 5 

Toimintakulttuuri ............................................................................................................................................... 5 

Yleiset tavoitteet ................................................................................................................................................ 6 

Opetuksen rakenne ja laajuus ........................................................................................................................... 9 

Varhaisiän musiikkiopinnot .............................................................................................................................. 10 

Aikuisten musiikkiopinnot................................................................................................................................ 10 

Yhteistyö huoltajien ja muiden tahojen kanssa ............................................................................................... 12 

Osaamisen tunnustaminen ja opintojen hyväksilukeminen............................................................................ 12 

Toiminnan jatkuva kehittäminen ..................................................................................................................... 13 

 

 

 



Opetussuunnitelma 08.04.2018 
  
  

 

 

Musiikkikoulu Ilonen 
Vaapukkatie 33 
20720 Turku 
Y-2490673-9 

 
 
 

3 / 13 

www.musiikkikouluilonen.fi 
musiikki.ilonen@gmail.com 

Puh. 0440 705 868 

 

Toiminta-ajatus 

Musiikkikoulu Ilonen on taiteen perusopetuksen musiikin yleisen oppimäärän opetusta antava oppilaitos. 
Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle 
etenevää opetusta. Musiikkikoulu Ilonen antaa yleisen oppimäärän mukaista musiikin perusopetusta, 
varhaisiän musiikkikasvatusta sekä opetusta aikuisille. Musiikkikoulu Ilonen tarjoaa oppilailleen 
mahdollisuuden opiskella pitkäjänteisesti, päämäärätietoisesti ja omien kiinnostuksen kohteiden 
suuntaisesti. Opetuksella edistetään musiikkisuhteen kehittymistä ja elinikäistä musiikin harrastamista. 
Opetus antaa valmiuksia hakeutua musiikinalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.  
 
Musiikkikoulu Ilosen tehtävänä on rakentaa kestävää tulevaisuutta musiikin keinoin. Opetus perustuu 
moniarvoiselle ja uudistuvalle kulttuuriperinnölle. Opetuksessa vahvistetaan oppilaan omaehtoisen 
ilmaisun, tulkinnan ja arvottamisen taitoja. Opinnot tukevat oppilaiden luovan ajattelun ja osallisuuden 
kehittymistä. Taiteen perusopetus vahvistaa oppilaiden identiteettien rakentumista ja kulttuurisen 
lukutaidon kehittymistä. Taiteen perusopetus luo edellytyksiä taiteen ja taidekasvatuksen kehittämiselle. 
 
Musiikkikoulu Ilosen opetussuunnitelma on laadittu opetushallituksen antaman taiteen perusopetuksen 
musiikin yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti (määräys 20/09/2017). 
Oppilaitoksen toiminnan järjestämisessä noudatetaan lakia taiteen perusopetuksesta (633/1998) ja 
asetusta taiteen perusopetuksesta (813/1998). 
 
 

Arvot  

Opetussuunnitelman perusteet Musiikkikoulu Ilosessa pohjautuvat arvoperustaan, jonka mukaan taiteen 
perusopetus rakentuu ihmisoikeuksien, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja kulttuurien moninaisuuden 
kunnioitukselle. Ihminen rakentaa elämäänsä toimimalla vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja 
ympäristönsä kanssa. Taiteen perusopetus perustuu käsitykseen jokaisen ihmisen ainutlaatuisuudesta ja 
arvokkuudesta yksilönä ja yhteisöjen jäsenenä. Opetuksessa edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja 
kunnioitetaan sukupuolen moninaisuutta. Opetus tukee ihmisenä kasvamista ajattelun taitoja ja luovuutta 
kehittämällä. Opetuksen lähtökohtana ovat kullekin taiteenalalle ominaiset tiedon tuottamisen ja 
esittämisen tavat. Taiteen perusopetuksessa luodaan pohjaa sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävälle 
tulevaisuudelle. 
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Oppimiskäsitys 

Musiikkikoulu Ilosessa annettava opetus pohjautuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppilas on 
aktiivinen toimija. Hän oppii asettamaan tavoitteita ja toimimaan tavoitteiden suuntaisesti sekä itsenäisesti 
että yhdessä muiden kanssa.  Myönteiset tunnekokemukset, oppimisen ilo ja uutta luova toiminta 
edistävät oppimista ja innostavat kehittämään omaa osaamista. Kokemukset ja vuorovaikutus ympäristön 
kanssa samoin kuin eri aistien käyttö ja kehollisuus ovat oppimisen kannalta olennaisia.  
 
Oppiminen on yksilöllistä ja yhteisöllistä tietojen ja taitojen rakentamista, joka vahvistaa oppilaan 
kulttuurista osallisuutta ja edistää hänen hyvinvointiaan. Oppiminen on kokonaisvaltainen ja 
vuorovaikutteinen prosessi, joka kehittää oppilaan tietoja ja taitoja monipuolisesti. Se on erottamaton osa 
yksilön ihmisenä kasvua ja yhteisön hyvän elämän rakentamista.  
 
Oppilaita ohjataan ymmärtämään kokemuksiaan, tiedostamaan omat tapansa oppia ja käyttämään tätä 
tietoa oman oppimisensa kehittämiseen. Harjoittelu ja harjoittelemaan oppiminen ovat merkityksellisiä 
taitojen kehittymisen kannalta. Oppimisprosessin aikana saatava rohkaiseva ja kannustava ohjaus ja 
palaute vahvistavat oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Monipuolisen, myönteisen ja 
realistisen palautteen antaminen ja saaminen ovat keskeinen osa oppimista edistävää vuorovaikutusta. 
 

 

Oppimisympäristö 

Lähtökohtana Musiikkikoulu Ilosessa on, että oppimisympäristöt ovat fyysisesti, sosiaalisesti ja psyykkisesti 
turvallisia. Ne ovat ilmapiiriltään avoimia ja myönteisiä sekä rohkaisevat ja innostavat oppilaita 
kehittämään osaamistaan. Monipuolisten oppimisympäristöjen tarkoituksena on tukea oppilaiden kasvua 
ja innostaa heidät oppimiseen. Ne myös tarjoavat jokaiselle oppilaalle mahdollisuuden onnistumiseen ja 
osaamisen kokemuksiin. Tavoitteena on, että oppimisympäristöt luovat edellytykset taiteenalalle 
ominaiseen aktiiviseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa. 
Tavoitteena on myös luoda edellytyksiä taiteiden välisen osaamisen kehittämiseen. Oppimisympäristöjen 
suunnittelussa ja kehittämisessä otetaan huomioon oppilaiden tarpeet, taidot ja kiinnostuksen kohteet 
sekä oppilaitoksen ulkopuolella tapahtuva osaamisen karttuminen. Asianmukaiset tilat, työvälineet ja 
materiaalit sekä tieto- ja viestintäteknologian tarkoituksenmukainen käyttö antavat mahdollisuuden 
musiikin opiskeluun opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Oppimisympäristöjen valinnassa otetaan 
huomioon oppilaitoksen ulkopuolisten toimijoiden tarjoamat mahdollisuudet. 
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Työtavat 

Työtapojen valinnan lähtökohtana ovat musiikin yleisen oppimäärän tavoitteet sekä oppilaiden tarpeet, 
edellytykset ja kiinnostuksen kohteet. Tavoitteena on, että valitut työtavat ja opiskeluympäristöt sallivat 
monipuolisen työskentelyn sekä itsenäisesti että yhteistyössä muiden kanssa. Erityistä huomiota 
kiinnitetään siihen, että oppilaat saavat tilaisuuksia kehittää yhteismusisoinnin taitojaan. Työtapojen 
valinnalla voidaan vahvistaa myös oppilaan motivaatiota ja itseohjautuvuutta. Työskentelyssä 
hyödynnetään teknologiaa tarkoituksenmukaisella tavalla. Oppimaan oppimisen taidot kehittyvät, kun 
oppilasta ohjataan työskentelyn suunnitteluun ja arviointiin. 
 
Opetusta annetaan seuraavissa instrumenteissa: piano, koskettimet, urut, laulu, kitara, sähkökitara, 
sähköbasso, rummut, kantele, ukulele. Resurssien ja kysynnän mukaan pyritään tarjoamaan muidenkin 
soittimien opetusta. 
 
Työtapoina ovat yksilö-, pari- ja ryhmäopetus sekä oppilaan ohjattu ja itsenäinen työskentely. 

 
 

Toimintakulttuuri 

 
Musiikkikoulu Ilosen tavoitteena on luoda oppimista ja kestävää hyvinvointia edistävää toimintakulttuuria, 
mikä edellyttää aitoa kohtaamista sekä välittävää ja kunnioittavaa vuorovaikutusta. Lähtökohtana on 
yhteisön jäsenten kokemus osallisuudesta, joka syntyy yhdessä toimimisesta ja kaikkien ottamisesta 
mukaan toimintaan. Kannustavassa toimintakulttuurissa hyväksytään myös oppiminen epäonnistumisten 
kautta. Arjen valinnoissa ja toiminnassa otetaan huomioon kestävä elämäntapa, kulttuurinen 
monimuotoisuus ja kielitietoisuus.  
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Yleiset tavoitteet 

 

Musiikkikoulu Ilosen tavoitteena on elinikäisen musiikkisuhteen ja kulttuurisen osallisuuden edistäminen. 
Musiikin yleisen oppimäärän opinnot tarjoavat innostavia ja monipuolisia mahdollisuuksia musiikin 
tekemiseen ja kokemiseen sekä musiikista nauttimiseen. Oppilaita kannustetaan pohtimaan musiikin 
merkitystä omassa elämässä sekä vaikuttamaan omaan elinympäristöönsä musiikin keinoin.  
 
Tavoitteena on oppimisen ilon, opiskelumotivaation ja luovan ajattelun edistäminen. Opetuksessa 
huomioidaan oppilaiden yksilölliset oppimisen tarpeet ja lähtökohdat. Oppilasta kannustetaan ja ohjataan 
valitsemaan itselleen merkityksellisiä tapoja tehdä musiikkia.   

 
Oppilaat kokeilevat, harjoittelevat ja soveltavat taiteenalansa ilmaisukeinoja moniaistisesti. Opetus tukee 
oppilaiden ajattelun taitojen ja monilukutaidon kehittymistä myös taiteiden ja tieteiden välisyyttä 
hyödyntämällä. Oppilaita kannustetaan tutustumaan musiikinalaan historiallisesta ja yhteiskunnallisesta 
näkökulmasta. 
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Yhteisten opintojen tavoitteet ja sisällöt opintokokonaisuuksittain 
 

 
 

YHTEISET OPINNOT 300 h 

Yhteisten opintojen keskeisenä sisältönä ovat musisoinnin perustaitojen harjoitteleminen ja musiikin 
hahmotuskyvyn kehittäminen. Opinnoissa tutustutaan erilaisiin musiikin lajeihin ja niiden 
perusohjelmistoon soittaen, laulaen ja kuunnellen. Opetukseen sisältyy myös tutustumista muiden 
taiteenalojen ilmaisukeinoihin. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden vahvuudet, lähtökohdat ja 
kiinnostuksen kohteet. 
 
 
Musiikkikoulu Ilosessa musiikin yleisen oppimäärän opintopolku rakentuu seuraavista 
opintokokonaisuuksista: 
 

 

I. Instrumentin hallinta 1 

 

▪ instrumenttiin tutustuminen 

▪ soittamisen ilon löytäminen 

▪ harjoittelun merkityksen ymmärtäminen  

▪ saavuttaa yhteismusisointiin tarvittavia valmiuksia 

▪ musiikillisen ilmaisun löytäminen ja esiintymisharjoittelu 

 

 

 

 

II. Suhde musiikkiin 1   

   

▪ luoda pohja mielekkäälle musiikin harrastamiselle 

▪ tutustuminen musiikin luku- ja kirjoitustaitoon 

▪ tarkastella musiikkia ilmiönä 

▪ harjoitella analyyttistä kuuntelua 

▪ saada kokemus musiikin luomisesta 
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TEEMAOPINNOT 200 H 

 

Teemaopintojen tarkoituksena on yhteisissä opinnoissa hankittujen taitojen kehittäminen edelleen. 
Tavoitteena on, että oppilas löytää opintojen aikana omat musiikillisen ilmaisun tapansa. Opetuksessa 
painotetaan yhteismusisointia ottaen huomioon oppilaan valmiudet ja kiinnostuksen kohteet.  
 

 
 

I. Instrumentin hallinta    

 

▪ tarkastella instrumentin musiikillisia mahdollisuuksia laajemmin 

▪ instrumenttikohtaisten harjoittelutapojen syventäminen 

▪ kehittää ilmaisukykyä instrumentin avulla 

▪ löytää keinoja musiikin luomiselle mm. improvisoinnin ja vapaan säestyksen avulla 

▪ esiintyä eri tilanteissa ja kokoonpanoissa 

 

 

 

II. Suhde musiikkiin 2   

 

▪ vahvistaa musiikin luku- ja kirjoitustaitoa ja harjoitella analyyttistä kuuntelua 
▪ vahvistaa musiikin hahmottamista ja sen jäsentämistä 
▪ tutustua musiikin historiallisiin ilmiöihin 

▪ vahvistaa mielekästä musiikin harrastamista 

 

 

 

III. Leirit ja projektit 

 

▪ vahvistaa soittamisen iloa yhdessä tekemisen ja -olemisen kautta 

▪ instrumenttiin tutustuminen laajemmassa perspektiivissä 

▪ musiikillisen ilmaisun laajentaminen ja esiintymisharjoittelu 

▪ taiteidenvälisyys 
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Opetuksen rakenne ja laajuus 

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opinnot musiikissa muodostuvat yhteisistä opinnoista ja 
teemaopinnoista sekä varhaisiän kasvatuksesta. Opintojen laskennallinen laajuus on 500 tuntia, josta 
yhteisten opintojen laskennallinen laajuus on 300 tuntia ja teemaopintojen 200 tuntia. Laskennallisen 
laajuuden tunti on 45 minuuttia.  

 
Annettavan opetuksen määrä mahdollistaa opetussuunnitelmassa määriteltyjen tavoitteiden ja sisältöjen 
saavuttamisen. Yleisen oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta järjestettäessä pyritään joustavuuteen 
niin, että taiteenala, oppilaan ikä, aiemmin hankitut taidot ja tiedot sekä käytettävät opetusmenetelmät 
otetaan huomioon. 
 
Musiikkikoulu Ilosessa oppilas aloittaa opintopolun Suhde musiikkiin 1 sekä Instrumentin perushallinta 1 
valitsemallaan instrumentilla. Instrumenttivaihtoehdot ovat: piano, koskettimet, urut, laulu, kitara, 
sähkökitara, sähköbasso, rummut, kantele ja ukulele. Oppilaitos voi tarjota myös muiden instrumenttien 
opetusta ja halutessaan on mahdollisuus valita useampia instrumentteja. 
 
Oppilas osallistuu opetukseen valitsemansa opetuskiintiön perusteella 30-90 min/vko. Työtapoina ovat 
yksilö-, pari- ja ryhmäopetus sekä oppilaan ohjattu ja itsenäinen työskentely. Mahdollista on käydä 
tunneilla myös useamman kerran viikossa ja valita esim. yksityistunnit ja ryhmätunnit. 
 
Teemaopintojen vaihtoehtoiset opintokokonaisuudet vahvistetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa. 
Kunkin opetuskokonaisuuden toteutussuunnitelma on opetuksen alkaessa kirjattuna opetusohjelmaan. 
 
 
 
Opetuskokonaisuuksien laajuudet ovat seuraavanlaiset: 
 
Instrumentin hallinta 1 ja 2 
 
Yksi opintokokonaisuus, laskennalliselta laajuudeltaan 25 tuntia muodostuu yhden lukuvuoden aikana 
oppitunneista ja oppilaan lukuvuoden aikaisesta itsenäisestä työskentelystä. 
 
Suhde musiikkiin 1 ja 2 
 

Yksi opintokokonaisuus, laskennalliselta laajuudeltaan 25 tuntia muodostuu yhden lukuvuoden aikana 
oppitunneista ja oppilaan lukuvuoden aikaisesta itsenäisestä työskentelystä. 
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Musiikkileirit 
 
Yksi opintokokonaisuus, laskennalliselta laajuudeltaan 25 tuntia muodostuu viiden päivän 
yhteismusisointiin keskittyvän leirin oppitunneista ja oppilaan itsenäisestä työskentelystä. 
 
Projektit 
 
Tarjonta ja opintokokonaisuudet voivat vaihdella vuosittain. Yksi opintokokonaisuus on vähintään 25 
tuntia. Yksi opintokokonaisuus syntyy kun projekteihin on osallistunut 25 tunnin edestä. 
 

Varhaisiän musiikkiopinnot 

Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteena on lapsen luovuuden, musiikillisten valmiuksien ja itsetunnon 
kehittäminen. Myönteiset musiikilliset elämykset muodostavat pohjan hyvälle musiikkisuhteelle ja 
myöhemmille musiikkiopinnoille. Leikinomaisella toiminnalla edistetään lapsen ryhmässä toimimisen 
taitoja ja oppimisvalmiuksia. Kokemuksia ja elämyksiä vahvistetaan ottamalla toiminnassa huomioon 
oppimisen moniaistisuus ja muiden taiteenalojen tarjoamat mahdollisuudet.  
 
Tavoitteet ja keskeiset sisällöt:  

▪ musiikinrakkauden herättäminen ja vaaliminen 
▪ musiikillisten kykyjen ja valmiuksien kehittäminen 
▪ lapsen luonnollisen kehityksen tukeminen motorisella, emotionaalisella ja sosiaalisella tasolla  
▪ musiikillisen ilmaisutaidon kehittäminen 
▪ ohjaaminen tietoiseen musisointiin 

Aikuisten musiikkiopinnot 

Aikuisten opetuksessa noudatetaan musiikin yleisen oppimäärän tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. Aikuisten 
musiikin opetusta järjestettäessä otetaan huomioon aikuisten harrastajien toisistaan poikkeavat 
musiikilliset valmiudet ja kiinnostuksen kohteet. Opetuksessa korostuu opiskelijan oma-aloitteisuus sekä 
hänen tarpeensa ja kykynsä ohjata omaa oppimistaan. Osallistuminen opiskelun suunnitteluun ja 
arviointiin ovat onnistuneen opiskelun edellytyksiä. Sosiaalinen vuorovaikutus ja yksilöllisten tarpeiden 
huomioon ottaminen sekä kannustava ja myönteinen palaute ovat myös aikuisten oppimisessa tärkeitä. 
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Oppimisen arviointi 
 
Arvioinnin tehtävänä on ohjata oppilaan oppimista, tukea hänen edistymistään opinnoissa ja kehittää 
hänen edellytyksiään itsearviointiin. Palautteella ohjataan oppilasta omien tavoitteiden suuntaiseen 
opiskeluun sekä oman oppimisprosessin ymmärtämiseen. Oppilaan työskentelyä arvioidaan 
monipuolisesti. Arviointi on oppimiseen kannustavaa, oikeudenmukaista ja eettisesti kestävää. 
 
 

 

 
Arvioinnin kohteet 

 
Musiikin yleisessä oppimäärässä arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan musiikkiopintojen edistymistä. 
Siksi se on oleellinen osa jokaista oppimisprosessia ja opettamista. Palautteen ja arvioinnin antamisessa 
kiinnitetään huomiota erityisesti oppimisprosessiin ja sen aikana tapahtuneisiin muutoksiin. Tavoitteena 
on, että arviointi tukee oppilaan itsetunnon sekä oppimaan oppimisen, itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin 
taitojen kehittymistä.  
 
Arviointia suoritettaessa huolehditaan, että arviointi kohdistuu ainoastaan työskentelyyn ja tavoitellun 
osaamisen karttumiseen, ei oppilaan persoonaan tai ominaisuuksiin. Monipuolinen ja rohkaiseva 
arviointipalaute auttaa oppilasta vähitellen asettamaan opiskelulle myös omia tavoitteita. Lisäksi arvioinnin 
tarkoituksena on motivoida oppilasta opetuksen aikana ja tuottaa opettajalle tietoa siitä, miten opetusta 
tulisi jatkossa suunnata.  
 
 
 

Oppimäärän yksilöllistäminen 
 
 
Mikäli oppilas ei vamman, sairauden tai muun näihin verrattavissa olevan syyn vuoksi kykene 
opiskelemaan oppilaitoksen opetussuunnitelman mukaisesti, opetussuunnitelman tavoitteita voidaan 
yksilöllistää vastaamaan oppilaan edellytyksiä. Tällöin oppilaalle laaditaan henkilökohtainen 
opiskelusuunnitelma, jossa määritellään opiskelun tavoitteet, opiskeluaika, opetuksen toteuttamistapa, 
tarvittavat tukitoimet, mahdolliset suoritukset ja arviointimenettely. 
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Oppilaaksi ottamisen periaatteet 
 

Oppilaaksi otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä ilman pääsykokeita. 
 

Yhteistyö huoltajien ja muiden tahojen kanssa 

Musiikkikoulu Ilosen opettajat toimivat vuorovaikutuksessa oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa. 
Vuorovaikutus rakentuu hyvän musiikkisuhteen edistämiselle. Tavoitteena on luoda mahdollisimman 
luottamuksellinen ja rehellinen yhteistyösuhde huoltajien ja koulun välille. Yhteyttä pidetään säännöllisesti 
sähköpostitse. Vapaamuotoisempia yhteistyön muotoja ovat mm. retket, juhlat ja konsertit.  
 
Musiikkikoulu Ilosella on yhteistyötä peruskoulujen, seurakuntien ja kuntien kanssa sekä toisten musiikki- 
ja taideoppilaitosten kanssa. Musiikkikoulu Ilonen on avoin myös muulle yhteistyölle.  

Osaamisen tunnustaminen ja opintojen hyväksilukeminen 

 
Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä vastaavat aikaisemmin 
suorittamansa opinnot tai muutoin hankittu osaaminen arvioiduksi ja tunnustetuksi. Osaamisen 
tunnustaminen tehdään perustuen selvityksiin oppilaan opinnoista tai näyttöihin osaamisesta sekä 
suhteessa kunkin hyväksiluettavan opintokokonaisuuden tavoitteisiin ja sisältöihin. Myös oppilaan 
siirtyessä opiskelemaan oppimäärästä toiseen osaamisen tunnustamisessa ja opintojen hyväksilukemisessa 
menetellään, kuten edellä on kuvattu. 
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Musiikkikoulu Ilonen 
Vaapukkatie 33 
20720 Turku 
Y-2490673-9 

 
 
 

13 / 13 

www.musiikkikouluilonen.fi 
musiikki.ilonen@gmail.com 

Puh. 0440 705 868 

 

Toiminnan jatkuva kehittäminen 

 

Toiminnan sisäisellä ja ulkoisella arvioinnilla musiikkikoulu pyrkii kehittämään toimintaansa ja opetustaan 
jatkuvasti. Musiikkikoulu seuraa musiikkikasvatuksessa tapahtuvia kansallisia ja kansainvälisiä muutoksia. 
Musiikkikoulu seuraa myös sisällöllisiä ja rakenteellisia muutoksia koskien musiikin ammattiopintoja ja 
kehitystarpeita musiikkikulttuurin eri alueilla sekä yhteiskunnan muutoksia. 

Musiikkikoulun hyvän opetustason säilyttämiseksi panostetaan henkilöstön koulutukseen. Ensisijaisen 
tärkeää on myös henkilöstön fyysisen ja henkisen työkyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. 

 


