SML

SUOMEN
MUSIIKKIOPPILAITOSTEN
LIITTO RY
”Musiikkioppilaitokset avaavat lapsille ja nuorille
tien musiikin maailmaan ja mahdollisuuden
toteuttaa unelmiaan.”
— PRESIDENTTI SAULI NIINISTÖ —

SML JA MUSIIKINOPETUS SUOMESSA
Suomen musiikkioppilaitosten liitolla on 97 jäsentä, joista opetustuntikohtaista valtionosuutta saa 87.
Varhaisiän musiikkikasvatuksen piirissä olevat (36 %) mukaan lukien oppilaita on noin 63 000. Oppilaista
36 % on poikia ja 64 % tyttöjä. Opettajia musiikkioppilaitoksissa on yli 3600.
Vuosittain musiikinopetuksen pariin SML:n jäsenoppilaitoksissa hakee n. 14 000 lasta ja nuorta, mikä
kertoo musiikin vetovoimasta harrastuksena.
Lisäksi musiikin laajan oppimäärän opetusta tarjotaan joissakin vapaan sivistystyön oppilaitoksissa ja
yksityisissä musiikkikouluissa.
Valtion rahoitus, n. 72 miljoonaa euroa vuodessa, kattaa kuluista 56 % kun kuntien osuus on noin 26 % ja
oppilasmaksujen 18 %. Vuonna 2019 valtionosuuksien maksuperusteena oleva yksikköhinta on 76,82 euroa
opetustuntia kohden.
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Suomalaisen musiikkikasvatuksen tavoitteena on luoda edellytykset elinikäisen musiikkisuhteen
syntymiselle. Noin 4 % oppilaista hakeutuu aikanaan alan ammatilliseen koulutukseen. Lähes jokaisella
ammatilliseen koulutukseen oppilaaksi otetuista on takanaan musiikin laajan oppimäärän opinnot.
Suomalaisen musiikkikasvatuksen vahvuuksia ovat mm. pitkä perinne, varhaisiän musiikkikasvatus ja
pätevät opettajat. SML:n jäsenoppilaitoksista 73 % tarjoaa maksuhuojennuksia ja vapaaoppilaspaikkoja
taloudellisin ja sosiaalisin perustein.
SML@MUSICEDU.FI - WWW.MUSICEDU.FI - +358 45 7873 6267

SUOMEN MUSIIKKIOPPILAITOSTEN LIITTO RY
SML on musiikkioppilaitosten kattojärjestö, jonka
tavoitteena on kehittää suomalaista
musiikkikasvatusta ja vahvistaa suomalaista
yhteiskuntaa musiikkikasvatuksen
kautta.
Tehtävät:
•
edistää kaikkien oikeutta osallistua
laadukkaaseen musiikkikasvatukseen
•
kehittää oppilaslähtöistä ja tavoitteellista
•
musiikkikasvatusta
•
luoda edellytyksiä monimuotoiselle
ja -arvoiselle suomalaiselle
musiikkikasvatukselle
•
tehdä tunnetuksi musiikkioppilaitosten
toimintaa ja tavoitteita

Taiteidenvälisyys:
SML on jäsenenä Taiteen perusopetusliitossa,
jonka tavoitteena on edistää suomalaisen
taidekasvatuksen toimintaedellytyksiä ja eri
taiteenalojen yhteistyötä.

Kansainvälisyys:
SML on jäsenenä European Music School
Unionissa (EMU), jonka kautta se edistää
kansainvälistä yhteistyötä ja liikkuvuutta
sekä ottaa osaa EU:n kulttuuripoliittiseen
keskusteluun.

Toiminta:
Liitossa on 97 jäsentä, mukaan lukien kaikki
valtionavustusta saavat musiikkioppilaitokset.

Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry
Sandelsinkatu 10 C 40
00260 Helsinki

Talous:
Liiton toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla
(72 %), valtionavustuksella (13,6 %) ja myynti- ja
vuokratuloilla (14,4 %).

+358 (0) 45 7873 6267
www.musicedu.fi
sml@musicedu.fi

Liiton kokonaisbudjetti on noin 250 000 €
vuodessa.

””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 —

