Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry
SML on musiikkioppilaitosten kattojärjestö, jonka
tavoitteena on kehittää
suomalaista musiikkikasvatusta ja vahvistaa
suomalaista yhteiskuntaa
musiikkikasvatuksen
kautta.

Toiminta:

Taiteidenvälisyys:

Liitossa on 98 jäsentä,
mukaan lukien kaikki
valtionavustusta saavat
musiikkioppilaitokset.

SML on jäsenenä Taiteen
perusopetusliitossa, jonka
tavoitteena on edistää
suomalaisen taidekasvatuksen toimintaedellytyksiä ja eri taiteenalojen
yhteistyötä.
www.artsedu.fi

Liiton toiminnasta vastaa
hallitus, johon kuuluu
seitsemän varsinaista ja
Tehtävät:
kaksi varajäsentä. Liiton
- edistää kaikkien oikeutta toimistossa työskentelee Kansainvälisyys:
osallistua laadukkaaseen toiminnanjohtaja, liittosihSML on jäsenenä
musiikkikasvatukseen
teeri ja tiedottaja/tuottaja
European Music School
sekä projektityöntekijöitä.
- kehittää oppilaslähtöistä
Unionissa (EMU), jonka
ja tavoitteellista
Talous:
kautta se edistää kansainmusiikkikasvatusta
välistä yhteistyötä ja
Liiton toiminta rahoitetaan
liikkuvuutta sekä ottaa
- luoda edellytyksiä
jäsenmaksuilla (72%),
osaa EU:n kulttuuripoliittimonimuotoiselle ja valtionavustuksella
seen keskusteluun.
arvoiselle suomalaiselle
(13,6%) ja myynti- ja
www.musicschoolunion.eu
musiikkikasvatukselle.
vuokratuloilla (14,4%).
Liiton kokonaisbudjetti on
- tehdä tunnetuksi musiiknoin 250 000 € vuodessa.
kioppilaitosten toimintaa
ja tavoitteita

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

Presidentti
Sauli Niinistö

”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

MUSIIKINOPETUS SUOMESSA
Suomalaisen musiikkikasvatuksen
tavoitteena on luoda edellytyksiä
elinikäiselle musiikkisuhteelle.
Noin 4 % oppilaista hakeutuu alan
ammatilliseen koulutukseen.

josta valtio kattaa 57 %. Kuntien
Oppilaita on yhteensä 67 000, joista
varhaisiän musiikkikasvatuksen piiris- osuus summasta on 25% ja 18%
sä on noin 36 %.
oppitunnin kuluista katetaan oppilasmaksuilla.
Oppilaista 36 % on poikia ja 64 %,
eli lähes kaksi kolmesta, on tyttöjä.

Opetuksesta 90 % on länsimaista
taidemusiikkia ja loput 10 % muita
musiikin tyylejä, kuten esimerkiksi
pop- , jazz- sekä kansanmusiikkia.

Lainsäädäntö:
Musiikin taiteen perusopetusta
säätelee laki taiteen perusopetuksesta, joka astui voimaan 1.1.1999.
http://www.musicedu.fi/fi/
musiikinopetus/lainsaadanto

Opetussuunnitelma:

Vuonna 2013 valtion tukemana
Vahvuudet:
Musiikinopetusta tarjoaa noin 190
annetaan 1 653 000 opetustuntia ja
oppilaitosta, joista musiikin taiteen
niiden lisäksi oppilaitokset järjestävät Suomalaisen musiikkikasvatuksen
perusopetuksen opetustuntikohtaista
vahvuuksia ovat pitkä perinne,
opetusta omarahoitteisesti.
valtionosuutta saa 89 oppilaitosta.
hyvän perustan musiikkiharrastukselle
Valtio rahoittaa musiikkioppilaitosten antava varhaisiän musiikkikasvatus,
Vuosittain musiikinopetuksen pariin
musiikinopetusta noin 70 miljoonalla korkeatasoinen opettajakoulutus
hakee 23 000 lasta ja nuorta, joista
sekä pätevät opettajat.
eurolla vuodesta. Vuonna 2013
noin puolet saa opiskelupaikan.
valtionosuuden maksuperusteena
Valtion ja kuntien antama julkinen
oleva laskennallinen yksikköhinta
Opettajia musiikkioppilaitoksissa on
rahoitus kertoo musiikkikasvatuksen
yli 3600.
oppituntia kohden on 74,66 euroa,
suuresta yhteiskunnallisesta
arvostuksesta.

Musiikkioppilaitosten toimintaa
ohjaavat Opetushallituksen laatimat
kansalliset opetussuunnitelman
perusteet, joista käyvät ilmi
opetuksen tavoitteet ja laajuus.
http://www.musicedu.fi/fi/
musiikinopetus/opetussuunnitelma
Opetushallituksen laatimien
opetussuunnitelmien perusteiden
pohjalta oppilaitokset laativat
omat oppilaitoskohtaiset
opetussuunnitelmansa, joissa
määritellään tarkemmin opetuksen
järjestämiseen liittyvät asiat.

