Sopimus taiteen perusopetuksen musiikin
laajan oppimäärän koulutuksen
järjestämisestä
1. Osapuolet
Kunta X (jäljempänä ”Tilaaja”)
Y-tunnus
XXXXX-Z
Turun musiikinopetus Oy (jäljempänä ”TMO”)
Y-tunnus
0204819-8

2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus
Tällä sopimuksella sopijapuolet sopivat, että Tilaaja hankkii taiteen
perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän järjestämiseen liittyviä
palveluita tilaajalta.
Taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998, jäljempänä
taiteen perusopetuslaki) 1 §:n mukaan taiteen perusopetus on
tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja
nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa
oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen
taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Taiteen
perusopetuksen yhteydessä voidaan järjestää myös muuta taiteen
edistämiseen liittyvää toimintaa.
Taiteen perusopetuslain 2 §:n mukaan kunta voi järjestää taiteen
perusopetusta.

Asianomainen

ministeriö

voi

myöntää

kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle luvan järjestää
taiteen perusopetusta. Turun musiikinopetus Oy on rekisteröity
osakeyhtiö, joka järjestää taiteen perusopetusta opetus- ja
kulttuuriministeriön
perusopetuslaissa

myöntämän
tarkoitettua

luvan

perusteella.

koulutusta

Taiteen

järjestetään

musiikkioppilaitoksissa tai muissa taiteen perusopetusta antavissa
oppilaitoksissa taikka muulla tavoin.
Tällä

sopimuksella

Tilaaja

järjestää

taiteen

perusopetusta

hankkimalla palvelua TMO:lta taiteen perusopetuslain 4 §:n
mukaisesti.
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Tilaaja hankkii TMO:lta taiteen perusopetuksen musiikin laajan
oppimäärän järjestämiseen liittyviä palveluita tämän sopimuksen
ehtojen mukaisesti. Tässä sopimuksessa määritellään TMO:n
tuottamien palvelujen sisältö, sopijapuolten välinen vastuunjako,
laskutus, oppilasmäärä sekä muut toiminnan kannalta tarpeelliset
seikat.

3. Voimassaolo
Sopimus tulee voimaan 1.1.2021 ja on voimassa toistaiseksi.

4. Taiteen perusopetuksen järjestämiseen liittyvät luvat
Taiteen perusopetuslain 2.2 §:n mukaan asianomainen ministeriö
voi myöntää kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle
luvan järjestää taiteen perusopetusta.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 11.11.2019 antamallaan
päätöksellä (Dnro OKM/19/530/2019) Turun musiikinopetus Oy:lle
1.1.2020 lukien luvan saada järjestää taiteen perusopetusta sekä
saada siihen laskennallisten opetustuntien mukaan määräytyvää
valtionosuutta.

5. Osapuolten välinen vastuunjako
Tilaaja vastaa siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään taiteen
perusopetuksesta annetun lain mukaisesti.
TMO vastaa siitä, että se järjestää Tilaajan hankkimaa taiteen
perusopetusta taiteen perusopetuslain 5 – 16 §:ssä säädetyn
mukaisesti. TMO:n opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen
määräykseen

20.9.2017

(dnro

OPH-2068-2017)

taiteen

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista.

6. Oppilasmäärä
Tilaaja ostaa TMO:lta tämän sopimuksen perusteella enintään Y
oppilaan taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän
koulutusta.
Oppilaspaikkojen määrää voidaan muuttaa sopimalla siitä erikseen
kirjallisesti.
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Mikäli Tilaajan oppilaspaikoille on jonossa enemmän

TMO:n

oppilaiksi hyväksyttyjä Tilaajan kunnassa kirjoilla olevia henkilöitä
kuin Tilaajalla on paikkoja on vapaana, Tilaaja määrittelee
kiintiöönsä valittavien oppilaiden ottojärjestyksen.

7. Laskutus
Oppilaspaikan hinta on 1220 € vuodessa lukuvuonna 2020 – 2021.
Hintaa

korotetaan

kuluttajahintaindeksin

lukuvuosittain
(2015=100)

Tilastokeskuksen

hyödykeryhmän

koulutus

mukaisesti. Vertailukuukausi on 8/2020. Oppilaspaikan hintaa ei
kuitenkaan muuteta, jos indeksi laskee.
TMO

laskuttaa

Tilaajalta

puolet

oppilaspaikan

hinnasta

maaliskuussa ja puolet syyskuussa Tilaajan kunnassa kirjoilla
olevien oppilaiden määrän mukaan. Laskutus on arvonlisäveroton,
koska kyseessä on lain nojalla järjestettävän koulutuspalvelun
myynti (AVL 1501/1993 § 39-40).
Tilaaja voi tarkistaa oppilaslistan ennen laskun lähettämistä.
Laskuun ei henkilörekisterin muodostumisen vuoksi sisällytetä
oppilaiden henkilötietoja.

8. Henkilöstö, vakuutukset ja vakuudet
TMO on palvelussa käytettävän henkilöstön työnantaja. TMO vastaa
henkilöstönsä

palvelussuhteen

ehdoista,

työsopimuksen

solmimisesta ja palkanmaksusta sekä kaikkien lakisääteisten
työnantajamaksujen suorittamisesta loma- ja matkakorvaukset
mukaan lukien, eläketurvasta, tarvittavista vakuutuksista ja siitä,
että henkilöstöllä on tehtävän edellyttämä riittävä kokemus ja
osaaminen sekä työntekijöidensä perehdyttämisestä.

9. Tietoturva ja tietosuoja
Oppilastietojen rekisterinpitäjänä on koulutuksen järjestäjänä TMO.

10. Vahingonkorvausvastuu
Sopijapuolella

on

oikeus

saada

vahingonkorvausta

toisen

sopijapuolen virheestä, laiminlyönnistä ja muusta sopimuksen
mukaisen velvollisuuden täyttämättä jättämisestä aiheutuneesta
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välittömästä vahingosta, ellei virhe tai laiminlyönti ole aiheutunut
ylivoimaisesta esteestä. Sopijapuolen tulee välittömästi informoida
toista sopijapuolta ylivoimaisesta esteestä voidakseen vedota
siihen.

11. Sopimuksen purkaminen ja päättäminen
Kummallakin sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus erillisten
neuvottelujen jälkeen, jos sopimuksen täyttyminen ylivoimaisen
esteen vuoksi tulee mahdottomaksi tai jos toinen sopijapuoli
olennaisesti rikkoo sopimusvelvoitteitaan. Mikäli sopimusrikkomus
on korjattavissa, sopimuksen purkaminen edellyttää kuitenkin, ettei
sopimusrikkomukseen

syyllistynyt

osapuoli

ole

korjannut

sopimusrikkomustaan kohtuullisessa ajassa (2 – 3 kk) tästä toiselta
sopijapuolelta kirjallisen huomautuksen saatuaan. Sopimus voidaan
purkaa

aikaisintaan

kuusi

(6)

kuukautta

sen

jälkeen,

kun

purkamisesta on ilmoitettu.
Mikäli tämä sopimus päättyy ilman uutta sopimusta, Tilaaja on
vastuussa järjestelyistä, joilla Tilaajan oppilaat voivat jatkaa taiteen
perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opintojaan.

12. Sovellettava lainsäädäntö ja erimielisyyksien ratkaiseminen
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimusta koskevat
erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sopijapuolten
välisissä neuvotteluissa. Mikäli neuvotteluissa ei ole voitu ratkaista
sopijapuolten välisiä erimielisyyksiä, ratkaistaan ne ensimmäisenä
oikeusasteena

Varsinais-Suomen

käräjäoikeudessa,

mikäli

erimielisyyksien ratkaisutavasta ei ole laissa muuta säädetty.

13. Muut ehdot
Mahdollisista sopimusmuutoksista neuvotellaan osapuolten kesken
ja niistä sovitaan kirjallisesti. Sopimuksen lisäys tai muutos on sitova
vain, jos siitä on sovittu kirjallisesti ja kaikki osapuolet ovat sen
hyväksyneet.

14. Sopimuskappaleet ja allekirjoitukset
Tätä sopimusta on laadittu kaksi (2) samansisältöistä kappaletta,
yksi kummallekin sopijapuolelle.
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Turussa PVM

Juha Järvinen

N. N.

rehtori-toimitusjohtaja

nimike

Turun musiikinopetus Oy

kunta X
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