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Sopimus taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaisen opetuksen jär-
jestämisestä Karvian kunnan kanssa. 

 
1. Sopimuksen tarkoitus 
 

Pohjois-Satakunnan kansanopiston kannatusyhdistys ry /Kankaanpään opisto ja Karvian 
kunta ovat tehneet tämän sopimuksen taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän (laki tai-
teen perusopetuksesta 633/1998) mukaisesta opiskelusta Kankaanpään musiikkiopistossa. 

 
 
2. Opinto-oikeus ja oppilaskiintiöt 
 

Karviasta olevien oppilaiden oppilaspaikkojen enimmäismäärä on 20 oppilaspaikkaa. Mi-
käli opetus tapahtuu Karvian kunnassa, niin Karvian kunta luovuttaa musiikkiopiston käyt-
töön opetustoiminnan edellyttämät tilat ja pianon korvauksetta. Karvian kunta huolehtii ti-
lojen kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä soittimen perushuollosta. 
 
Kankaanpään opisto/ musiikkiopisto ottaa uusia oppilaita ilmoittautumisen tai haastattelun 
ja pääsytestin kautta.  
 
Oppilaaksi ottamisessa noudatetaan yhdenvertaisia valintaperusteita oppilaan asuinkunnas-
ta riippumatta siten kuin laki ja asetus taiteen perusopetuksesta ja musiikkiopiston opetus-
suunnitelmat säätävät. Uusien oppilaiden ottaminen tapahtuu lukuvuosittain ennen syyslu-
kukauden alkua. Oppilaaksi ottaminen tapahtuu musiikkiopiston asettamien tavoitteiden 
täyttyessä. Oppilaaksi ottamisen kriteereihin ei vaikuta oppilaan kotikunnan muuttuminen 
sopimuksen tehneestä kunnasta toiseen. Niissä tapauksissa, joissa Karvian kunta on ns. uusi 
kotikunta, Karvian kunta sitoutuu suorittamaan tämän oppilaan opiskelusta aiheutuvat kus-
tannukset seuraavan kalenterivuoden alusta lukien, vaikkakin kunnan opiskelijakiintiö tä-
män johdosta ylittyisi. 

 
3. Kuntakorvaukset  Karvian kunta suorittaa korvauksena oppilaspaikkakustannuksista omasta kunnasta olevien 

oppilaiden osuuden musiikkiopiston nettomenoista. Nettomenoja laskettaessa opiston ko-
konaismenoista vähennetään toimintaan saatavat valtionavut, oppilailta perittävät lukukau-
simaksut ja muut tulot. 

 
Oppilaspaikkakohtainen keskimääräinen nettomeno lasketaan jakamalla kokonaisnettome-
no opistossa kunkin kalenterivuoden päättyessä opiskelleiden kokonaismäärällä. Oppilai-
den kokonaismäärä lasketaan keskiarvona kevät- ja syyslukukauden oppilasmääristä. Kun-
nan maksettava kokonaiskorvaus määrätään kertomalla oppilaspaikkakohtainen nettomeno 
kalenterivuonna Karviasta olevien oppilaiden keskimääräisellä lukumäärällä. 
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4. Maksuaikataulu  Karvian kunta suorittaa korvausosuutensa siten, että se maksaa ennakkona syyslukukauden 

maksuosuuden syyskuun loppuun mennessä ja kevätlukukauden maksuosuuden maalis-
kuun loppuun mennessä. Vuosittainen ennakko määritellään musiikkiopiston hyväksytyn 
talousarvion ja kunkin lukukauden alkaessa Karviasta olevien oppilaiden määrän perusteel-
la edellä mainitun nettoperiaatteen mukaisesti. Lopullinen maksuosuus todetaan vuosittain 
Pohjois-Satakunnan kansanopisto kannatusyhdistys ry:n tilinpäätöksen valmistuttua ja ta-
soitus suoritetaan kulloinkin kuluvan vuoden ennakoiden maksun yhteydessä. 
 

5. Sopimuksen voimassaolo 
 

Tämä sopimus tulee voimaan 1.8.2021 alkaen, kun sopijaosapuolet ovat sen hyväksyneet ja 
kun niiden edustajat ovat sen allekirjoittaneet. 

 
6. Sopimuksen irtisanominen 
 

Molemmilla sopimusosapuolilla on oikeus irtisanoa tämä sopimus päättyväksi sen luku-
kauden alusta lukien, joka ensinnä seuraa kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta. So-
pimus raukeaa ilman irtisanomista, mikäli se korvataan uudella sopimuksella. 

 
7. Erimielisyyksien ratkaiseminen 
 

Tätä sopimusta kokevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan keskinäisin 
neuvotteluin. Jos molempia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun ei päästä, siirtyy asian käsit-
tely toimivaltaiseen tuomioistuimeen. 

 
8. Sopimuskappaleet  Sopimus laaditaan kahtena (2) kappaleena, yksi kummallekin osapuolelle. 
 
 

Kankaanpäässä ____ /____2021 
 
 ___________________________________ 

                      Raimo Kalliokoski   
                      Pohjois-Satakunnan kansanopiston kannatusyhdistys ry., hallituksen pj. 
 
 
                     ___________________________________ 

                   Marja Kallioniemi 
                     Kankaanpään opisto, rehtori 
 
                     Karviassa _____ / ______ 2021 
 
 
                       ____________________________________ 
  Jonna Haavisto 
  Kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja 
 
 
  ____________________________________ 
  Kaisamaija Ronkainen 
  Koulutoimenjohtaja 
 
 
 
                                                                       


