
SOPIMUS 

 

Loimaan seudun musiikkiopiston ylläpitämisestä 

Loimaan kaupunki, jäljempänä ylläpitäjäkunta, sekä Oripään, Punkalaitumen, Pöytyän, 

Ypäjän ja Koski Tl:n kunnat, jäljempänä sopimuskunnat, ovat tehneet Loimaan seudun 

musiikkiopiston ylläpitämisestä seuraavan sopimuksen: 

 

1. Musiikkiopiston antama opetus: 

- varhaisiän musiikkikasvatus (muskari) 

- varhaisiän tanssikasvatus (lastentanssi) 

- musiikin valmennusopetus 

- musiikin opetus laajan oppimäärän mukaan 

- tanssin opetus laajan oppimäärän mukaan 

- avoin opetus, joka on omakustanteista ja jää tämän sopimuksen ulkopuolelle 

  

2. Musiikkiopiston hallintoa hoitaa kaupungin sivistyslautakunta. Musiikkiopistoa koske-

vien asioiden käsittelyyn sopimuskunnat nimeävät yhden jäsenen lautakuntaan.  

Musiikkiopiston lukukausimaksut hyväksyy kaupungin sivistyslautakunta. 

Sopimuskunnissa tapahtuvaa musiikkiopistotoimintaa varten Loimaan kaupunginval-

tuusto perustaa virat ja osoittaa tarpeelliset määrärahat. 

Musiikkiopiston henkilökunta on ylläpitäjäkunnan palveluksessa. Ylläpitäjäkunta huo-

lehtii muutoinkin musiikkiopistotoiminnan käytännöllisestä hoitamisesta sopimuskun-

nissa. 

 

3. Musiikkiopiston toimipisteistä sekä niiden kalusteiden ja välineiden hankinnasta on 

sovittu seuraavaa: 

- päätoimipiste sijaitsee kaupungin osoittamassa kiinteistössä 

- sopimuskuntiin perustetaan sivutoimipisteitä, jos opiskelijamäärät sitä puolta-

vat 

- sopimuskunta luovuttaa vastikkeetta musiikkiopiston käyttöön toimipisteensä 

huoneiston, kalusteet ja välineet ja vastaa niiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 

 

4. Sopimuskunnat varaavat musiikkiopistosta oppilaspaikkoja seuraavalle talousarvio-

vuodelle ja ilmoittavat varaamiensa oppilaspaikkojen määrän musiikkiopiston rehto-

rille edellisen vuoden toukokuun loppuun mennessä. 

Musiikkiopiston oppilaaksi ottamisessa noudatetaan taiteen perusopetuslain (L 633 / 

1998) 6 §:n mukaisia periaatteita.  
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5.1. Sopimuskunta on velvollinen maksamaan vain käytetyistä oppilaspaikoista. 

Oppilaspaikkamaksu lasketaan vähentämällä käyttömenoista valtionosuudet, lukukau-

simaksut ja muut yhteistoiminnan piiriin liittyvät tulot. Saatu erotus jaetaan luvulla, 

joka saadaan laskemalla yhteen musiikin laajan oppimäärän oppilasmäärä ja ryhmä-

opetuksen (muskari, lastentanssi, tanssin laaja oppimäärä) ryhmien määrä sekä puolet 

musiikin valmennusopetuksen oppilasmäärästä. Ryhmäopetuksen (muskari, lasten-

tanssi, tanssin laaja oppimäärä) oppilaspaikkamaksu on 1/8 oppilaspaikkamaksusta. 

Musiikin valmennusopetuksen oppilaspaikkamaksu on puolet oppilaspaikkamaksusta. 

Musiikin laajan oppimäärän oppilaspaikkamaksu on oppilaspaikkamaksu kokonaisena. 

Sopimuskunnan suoritettava maksuosuus saadaan kertomalla oppilaskohtainen maksu-

osuus asianomaisessa kunnassa kotipaikan omaavien oppilaiden määrällä opintojen laa-

dun mukaan (ryhmäopetus / musiikin valmennusopetus / musiikin laajan oppimäärän 

opetus). 

Yhteistoiminnan kustannuksiin eivät kuulu musiikkiopiston oppilaiden matkakustannuk-

set. Niihin osallistuminen on kunkin sopimuskunnan asia. 

Oppilasmääränä pidetään tilastointipäivien oppilasmäärää (20.09. ja 20.02.). 

Oppilaan kotikuntana pidetään sitä kuntaa, jossa oppilaalla on väestötietolain (507 / 

1993) mukainen kotipaikka tilastointipäivänä. 

Sopimuskunnan on suoritettava kaupungille lopullinen maksuosuutensa laskun saapu-

mista seuraavan kalenterikuukauden loppuun mennessä. 

 

5.2. Sopimuskunnat ovat velvollisia maksamaan ylläpitäjäkunnalle musiikkiopiston me-

noista ennakkomaksua, joka lasketaan hyväksytyn talousarvion perusteella. Ennakko-

maksu määräytyy samojen periaatteiden mukaan, mitä edellä on sovittu lopullisen 

maksuosuuden suorittamisesta. 

Ylläpitäjäkunta laskuttaa ennakkomaksun kahdesti vuodessa: maaliskuussa kevätluku-

kauden osuuden ja lokakuussa syyslukukauden osuuden. 

Jos ennakkomaksu ja lopullinen maksuosuus poikkeavat toisistaan, suoritetaan tasaus 

seuraavasti: 

- Jos lopullinen maksuosuus on suurempi kuin ennakkomaksu, sopimuskunta mak-

saa puuttuvan määrän ylläpitäjäkunnalle kahden (2) kuukauden kuluessa tasaus-

laskun saapumisesta.  

- Jos ennakkomaksu on ollut suurempi kuin lopullinen maksuosuus, vähennetään 

liikaa maksettu määrä seuraavan vuoden ennakkomaksusta. 

 

5.3. Jos sopimuskunnan suoritus ylläpitäjäkunnalle viivästyy, on myöhästyneelle mää-

rälle maksettava lainmukainen vuotuinen korko eräpäivästä maksupäivään. 

 



6. Valtionosuudet tulevat koulutuksenjärjestäjälle eli ylläpitäjäkunnalle. Valtionosuudet 

huomioidaan oppilaspaikkamaksua määriteltäessä kohdan 5.1 mukaan. 

 

7. Sopimuskunnan nimeämillä edustajilla on oikeus tutustua musiikkiopiston niihin ti-

leihin, joihin tämän sopimuksen mukainen laskutus perustuu. 

 

8. Musiikkiopistoa koskevat kuulutukset julkaistaan sivistyslautakunnan päättämällä ta-

valla. 

 

9. Osapuolien hyväksymänä tämä sopimus on voimassa 01.01.2022 alkaen toistaiseksi. 

Sopimuskunnalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään kunkin vuoden heinäkuun 

31. päivänä. Irtisanomisilmoitus on toimitettava ylläpitäjäkunnalle edellisen kalenteri-

vuoden elokuun loppuun mennessä. On kuitenkin huomattava, että taiteen perusope-

tukseen otetulle oppilaalle on syntynyt subjektiivinen oikeus suorittaa oppimäärä lop-

puun. Näin sopimuskunnan maksuvelvoite päättyy sopimuksen irtisanomistapaukses-

sakin vasta, kun oppilaiksi ennen irtisanomista otetut oppilaat ovat suorittaneet oppi-

määrän tai luopuneet oppilaspaikasta. 

 

Tätä sopimusta on tehty kuusi (6) samanlaista kappaletta, yksi ylläpitäjäkunnalle ja 

yksi kullekin sopimuskunnalle. Jos jokin muu kuin sopimuksessa mainittu sopimuskunta 

haluaisi liittyä uudeksi sopimuskunnaksi, ylläpitäjäkunnalla on oikeus tehdä sopimus 

tällaisen kunnan kanssa saman sisältöisenä. 

 

Loimaan kaupunki 

Koski Tl:n kunta 

Oripään kunta 

Punkalaitumen kunta 

Pöytyän kunta 

Ypäjän kunta 

 
 

 


