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Yleistä
Tähän järjestyssääntöön/opinto-oppaaseen on koottu musiikkioppilaitoksia ja taiteen
perusopetusta koskevia yleisiä sääntöjä sekä erityisesti Turun seudun musiikkiopiston
ylläpitäjän päättämiä sääntöjä.
Turun seudun musiikkiopisto on suuri oppilaitos. Yhteiset säännöt auttavat toiminnan
toteuttamisessa. Niiden tunteminen ja noudattaminen on kaikkien osapuolten, oppilaiden
ja heidän huoltajiensa sekä oppilaitoksen ja sen opettajien edun mukaista. Opinto-opas
varmistaa omalta osaltaan oppilaitoksen tavoitteiden toteutumisen.
Tämä opas ei koske musiikkileikkikoulua.
Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistyksen hallitus on vahvistanut nämä
säännöt 8.10.2014.
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Oppilaan oikeudet
Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman
mukaista opetusta.
Lukuvuodessa on 35 opetusviikkoa, josta vähennetään
muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi osuva loppiainen,
vapunpäivä ja itsenäisyyspäivä.
Soittotuntien, musiikin perusteiden opetuksen ja
orkesterien harjoitusten järjestämisessä noudatetaan
viikoittain toistuvaa säännöllistä lukujärjestystä. Lisäksi
järjestetään kurssimaista opetusta muista musiikin eri
osa-alueista, jotka kiinnostavat oppilaita. Lukujärjestysten ja harjoitusaikataulujen laatimisessa oppilaitos ottaa
huomioon koululaisten, opiskelijoiden tai työssäkäyvien
oppilaiden aikataulut, kuljetukset ja kulkuetäisyydet.
Oppilaiden yleinen ikäraja on 22 vuotta (laulussa 24
vuotta). Opiskeluoikeus päättyy sen lukuvuoden lopussa,
jolloin oppilas täyttää 22 tai 24 vuotta.
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Oppilaalla on oikeus suorittaa taiteen perusopetuksen
musiikin laajan oppimäärän mukaisia kursseja ja
oppimääriä.
Lukuvuoden alussa ja lopussa pidetään opettajan ja
oppilaan välinen keskustelu, jossa tarkastellaan/arvioidaan alkavan kauden tavoitteita ja päättyvän kauden
tavoitteiden toteutumista. Alakouluikäisten oppilaiden
huoltaja kutsutaan mukaan keskusteluun. Tarvittaessa
oppilaalla on mahdollisuus saada lisää ohjausta opintoohjaajalta. Päättyvän lukuvuoden lopussa pidettävän
keskustelun pohjalta oppilas ilmoittautuu seuraavan
lukuvuoden alussa hänelle tarkoitettuun opetukseen.
Mikäli oppilas menettää saman lukukauden aikana oppilaitoksesta johtuvasta syystä useita oppitunteja, alennetaan lukukausimaksua kolmannen menetetyn oppitunnin jälkeen. Alennus tehdään menetettyjen oppituntien
suhteessa täyteen tuntimäärään.

Oppilaan
velvollisuudet
Oppilaalla on velvollisuus osallistua hänelle opetus
suunnitelman mukaisesti kuuluvaan opetukseen.
Musiikkiharrastukseen sellaisena, kuin sitä musiikki
opistossa opetetaan, kuuluu oppitunnilla käymisen
lisäksi kotiharjoittelu. Jotta opetuksen tavoitteet olisi
mahdollista saavuttaa, oppilaan on valmistauduttava
oppitunneille opettajan antamien ohjeiden mukaisesti.
Merkittävää haittaa ja resurssien hävikkiä aiheutuu eri
syistä tapahtuvan opetuksen peruuntumisen takia. Siksi
tässä opinto-oppaassa/järjestyssäännössä oppituntien
pitämiseen, siirtämiseen ja peruuttamiseen on kiinni
tetty erityistä huomiota.
Oppilaan tai hänen huoltajansa tulee huolehtia siitä, että
oppilaitoksen tarvitsemat yhteystiedot ovat ajan tasalla.
Ilmoitus opiskelun lopettamisesta tehdään kirjallisesti.
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Maksut
Oppilas/huoltaja on velvollinen maksamaan opetuk
sesta perittäviä lukukausimaksuja.

Oppilaalta, joka lopettaa opintonsa kesken lukukauden,
peritään lukukausimaksu täysimääräisenä.

Oppilaitoksen ylläpitäjä vahvistaa lukukausimaksut ja
mahdolliset muut maksut lukuvuosittain. Lukukausimaksun suuruus ilmoitetaan oppilaille/huoltajille ennen
lukuvuoden alkamista.

Opintojen keskeytyessä pitkäaikaisen sairauden, tapaturman tms. takia, voidaan lukukausimaksuun tehdä
vastaava alennus. Tämä edellyttää, että peruuntuvista
tunneista saadaan tieto etukäteen ja ne voidaan käyttää
muuhun opetukseen.

Lukukausimaksu laskutetaan syyslukukauden osalta
syyskuussa ja kevätlukukauden osalta tammikuussa.
Ylläpitäjä voi myöntää lukukausimaksuihin alennusta
tai vapautusta. Vapautusta tai alennusta lukukausimaksuihin haetaan lukuvuodeksi kerrallaan. Hakuaika
on kyseessä olevan lukuvuoden 15.8.–15.9. aikaväli.
Myöntämisen perusteet ovat taloudelliset.
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Erääntyneet maksut menevät ulosottoon.
Pedagogisten syiden ja musiikkiopiston toiminnan
käytännön syiden takia oppitunnit tulee aina pyrkiä
pitämään ennalta sovitun lukujärjestyksen mukaisesti.
Silloin kun oppitunnin siirtäminen tai peruuttaminen on
kuitenkin välttämätöntä, menetellään seuraavan sivun
ohjeiden mukaisesti.

1. Oppilaasta johtuvat peruuntumiset
Jos oppitunti joudutaan peruuttamaan oppilaan
sairastumisen tai muun vastaavan pakottavan
syyn takia, ei peruuntunutta tuntia pääsääntöisesti korvata. Mikäli oppitunnin peruuttaminen
tapahtuu hyvissä ajoin, voidaan oppilaan (huoltajan) ja opettajan välillä sopia korvaavasta oppitunnista.
Jos pitempiaikaisen sairauden, tapaturman tms.
syyn takia etukäteen on tiedossa, että useita
oppitunteja joudutaan peruuttamaan, oppilaan
(huoltajan) tulee ottaa yhteyttä opintoneuvontaan
ja sopia korvaamismenettelystä.

2. Oppilaitoksesta tai opettajasta johtuva
oppitunnin peruuntuminen
Jos opettaja sairastuu tai ei muun pakottavan
syyn takia voi pitää oppituntia, oppilaitos pyrkii
saamaan tilalle sijaisen. Jos tämä ei käytännön
syiden tai pedagogisten syiden takia ole mahdollista, oppitunti peruutetaan. Peruuntunutta
oppituntia ei korvata, paitsi tapauksissa, jotka
mainitaan kohdassa Oppilaan oikeudet, viimeinen
kappale.
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Opiskeluoikeuden
menettäminen
Rehtori voi peruuttaa oppilaan opiskeluoikeuden,
mikäli oppilas varoituksesta huolimatta:
yy Ei osallistu hänelle tarkoitettuun lukujärjestyksen
mukaiseen opetukseen. (Johtosääntö)
yy Aiheuttaa tahallisesti vahinkoa oppilaitoksen
omaisuudelle.
yy Häiritsee käytöksellään tahallisesti oppilaitoksen
toimintaa.

Tiedottaminen
Oppilaitos tiedottaa toimintaan liittyvistä asioista
oppilaille ja heidän huoltajilleen:
yy Wilman kautta
yy oppilaitoksen nettisivuilla (www.tsmo.fi)
yy tekstiviesteillä
yy sähköpostitse
yy kirjeitse lähetettävillä tiedotteilla
yy opettajan välityksellä oppitunnilla.
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Musiikkiopistoa koskevia säädöksiä
 Op 401 L taiteen perusopetuksesta 21.8.1998/633

6 §. Oppilaaksi ottaminen.
Oppilaaksi ottamisesta päättää koulutuksen järjestäjä.
Hakijoihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita.
Muu koulutuksen järjestäjä kuin valtion oppilaitos voi
tehdä yhden tai useamman kunnan tai muun koulutuksen järjestäjän kanssa sopimuksen oppilaiden ottamisesta. Oppilaaksiotossa edellytetyn tieto- ja taitotason
taikka valmiudet täyttäville, sopimuksessa tarkoitetuille
tai kunnan järjestämässä koulutuksessa omasta kunnasta tuleville hakijoille voidaan 1 momentin estämättä
antaa etusija oppilaaksiotossa. Edellä tarkoitettuja hakijoita, joille annetaan etusija oppilaaksiotossa, saa olla
kuitenkin enintään puolet kulloinkin otettavista oppilaista. (31.5.2000/518)
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10 §. Muutoksenhaku.
Päätökseen, joka koskee 12 §:ssä tarkoitettua oppilas
maksua, haetaan muutosta valittamalla lääninoikeudelta
siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
Päätökseen, joka koskee oppilaaksi ottamista, haetaan
muutosta valittamalla lääninhallitukselta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Valitus tulee tehdä 14
päivän kuluessa siitä, kun päätös on annettu oppilaalle
tai hänen huoltajalleen tiedoksi. Valitus tulee käsitellä
kiireellisenä.
Oikaisun hakemisesta oppilaan suoritusten arviointiin
säädetään asetuksella. Oikaisuvaatimuksesta annettuun
päätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta.
Ks. HallintolainkäyttöL, Yh 202.

12 §. Oppilailta perittävät maksut.
Oppilailta voidaan periä opetuksesta kohtuullisia maksuja. Koulutuksen järjestäjänä toimiva kunta voi määrätä
omasta kunnasta tulevalta oppilaalta perittävän maksun
erisuuruiseksi kuin muulta oppilaalta perittävän maksun.
Lisäksi jos muu koulutuksen järjestäjä kuin valtion oppilaitos on tehnyt yhden tai useamman kunnan tai muun
koulutuksen järjestäjän kanssa sopimuksen koulutuksen
järjestämisestä aiheutuvien kustannusten jakamisesta,
voidaan oppilasmaksut määrätä erisuuruisiksi sopimuksen piiriin kuuluvien ja muiden oppilaiden osalta.
(31.5.2000/518)
Jos 1 momentissa tarkoitettua maksua ei ole suoritettu
eräpäivänä, saadaan vuotuista viivästyskorkoa periä eräpäivästä siten kuin korkolaissa (633/1982) säädetään.

Maksu saadaan periä ilman tuomiota tai päätöstä siten
kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin
annetussa laissa (367/1961) säädetään.
Ks. KorkoL, Si 410; VeroUL, Pr 608.
 Op 402 A taiteen perusopetuksesta 6.11.1998/813

3 §. Arvioinnin uusiminen ja oikaisu.
Oppilas voi kahden kuukauden kuluessa arvioinnista tiedon saatuaan pyytää arvioinnin suorittanutta opettajaa
tai opettajia uusimaan arvioinnin.
Jos oppilas on tyytymätön 1 momentissa tarkoitetusta
pyynnöstä tehtyyn uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla
pyyntö on hylätty, oppilas voi pyytää arviointiin oikaisua
rehtorilta.
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