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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi musiikkioppilaitoksista 

ESITYKSEN P ÅÅASIALLINEN SISÅLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi 
laki musiikkioppilaitoksista, jolla kumottaisiin 
vuonna 1987 annettu musiikkioppilaitoslaki. 
Esityksen keskeisenä tavoitteena on lisätä toi
minnan joustavuutta ja tarjota mahdollisuudet 
opetuksen ja opintojen monipuolistamiseen se
kä laajempaan kokeilu- ja kehittämistoimin
taan. Laissa tarkoitettuja musiikkioppilaitoksia 
olisivat musiikkiopistot ja konservatorio!, jois
sa molemmissa annetaan perusopetusta ja kon
servatorioissa erityisesti alan ammatillista kou
lutusta. Valtionosuutta saavat musiikkikoulut 
muuttuvat lakiehdotuksen mukaan musiik
kiopistoiksi. Oppilaitosverkosto muodostuisi si-
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ten kahdesta oppilaitostyypistä nykyisten kol
men sijasta. 

Oppilaitosten itsenäistä liikkumavaraa toi
minnan järjestämisessä ehdotetaan lisättäväksi. 
Oppilaitokset voivat järjestää joidenkin palve
lutoimintojen rahoituksen myös palveluista 
saatavilla maksutuloilla maksupalveluperiaat
teen mukaisesti. Lukuisten muutosten johdosta 
hajanaiseksi muodostunut laki ehdotetaan saa
teltavaksi ajan tasalle ja yhtenäiseen muotoon. 

Ehdottu laki on tarkoitettu tulemaan voi
maan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se 
on hyväksytty ja vahvistettu. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Nykytila 

1.1. Lainsäädäntö 

Musiikkioppilaitoksia koskeva ensimmäinen 
valtionavustuslaki, laki musiikkioppilaitosten 
valtionavustuksesta (147/68) tuli voimaan vuo
den 1969 alusta. Lakia tarkistettiin vuonna 
1975 kuntien ja kuntainliittojen valtionosuuk
sista ja -avustuksista annetun lain (35/73) voi
maantulon johdosta. Mainitun valtionosuus
lain soveltaminen musiikkioppilaitoksiin mer
kitsi huomattavia muutoksia näiden oppilaitos
ten rahoituksen määräytymisperusteisiin ja 
myöntämismenettelyyn. 

Vuonna 1968 annettu asetus musiikkioppilai
tosten valtionavustuksesta korvattiin uudella 
samannimisellä asetuksella ( 486/77). Asetuksel
la organisoitiin musiikkioppilaitosjärjestelmä 
nykyiseksi kolmiportaiseksi järjestelmäksi: mu
siikkikoulu, musiikkiopisto ja konservatorio. 
Samoin tällä asetuksella määrättiin yksityis
kohtaiset kelpoisuusvaatimukset musiikkioppi
laitosten virkoihin ja toimiin. 

Kouluhallituksen alaisesta ammatillisesta 
koulutuksesta annettiin vuonna 1986 ensim
mäisen kerran valtioneuvoston vahvistama ke
hittämisohjelma, johon oli sisällytetty konser
vatorioissa annettava musiikkialan ammatilli
nen koulutus. Koulutusta yhdenmukaistettiin 
tietyiltä osin muuhun ammatilliseen koulutuk
seen nähden. Tällöin toteutettiin myös opiske
lijoiden opintososiaaliset edut ja kotikuntien 
maksuvelvollisuus. 

Ammatillisen koulutuksen merkittävän laa
jentumisen ja muun muassa harrastustavoiHei
sen musiikin perusopetuksen osalta syntynei
den muutostarpeiden johdosta musiikkioppilai
toslainsäädäntö uudistettiin vuonna 1987. La
kia on myöhemmin muutettu myös vuonna 
1988 (93/88) ja viimeksi opetus- ja kulttuuritoi
men rahoituksesta annetun lain (705/92) voi
maantulon yhteydessä (723/92), jolloin toteu
tettiin pääasiassa valtionosuuslainsäädännön 
edellyttämiä lakiteknisiä muutoksia. Valtion
osuusmenettelyä koskevat säännökset kumot-

tiin tuolloin musiikkioppilaitoslainsäädännöstä. 
Tarvittavat säännökset sisällytettiin opetus- ja 
kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin. 

Musiikkioppilaitoksissa annettavan ammatil
lisen koulutuksen kuten muunkin ammatillisen 
koulutuksen mitoitus perustuu ammatillisista 
oppilaitoksista annetun lain ( 487 /87) ja opetus
ministeriön hallinnonalan koulutuksen ja kor
keakouluissa harjoitettavan tutkimuksen kehit
tämissuunnitelmasta annetun asetuksen 
(165/91) säännöksiin sekä valtioneuvoston hy
väksymään kehittämissuunnitelmaan. Opetus
ministeriö päättää ammattillisen koulutuksen 
mitoituksesta ja lääninhallitukset määräävät 
aloituspaikat 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta an
nettu laki (705/92) on muuttanut olennaisesti 
musiikkioppilaitosten toiminnan taloudellisia 
perusteita ja toimintaympäristöä. Muussa opis
to- ja koululainsäädännössä on samaan aikaan 
tapahtunut myös merkittäviä muutoksia viime 
vuosina. Uudistukset ovat tähdänneet toimival
lan siirtämiseen paikallistasolle, tarpeettomien 
normien purkamiseen ja joustavuuden lisäämi
seen. 

Koko ikäluokalle tarkoitettua yleissivistävää 
musiikinopetusta annetaan lähinnä päivähoito
toimen, peruskoulun ja lukion toimesta. Mu
siikin opetusta voidaan antaa myös taiteen 
perusopetuksesta annetun lain (424/92) perus
teella sekä kansalaisopistojen, kansanopistojen 
ja opintokeskusten toimesta. Laki taiteen pe
rusopetuksesta tuli voimaan vuonna 1992 ke
säkuussa ja kansalaisopistolaki (722/92) vuo
den 1993 alusta. Myös peruskoulun, lukion ja 
ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö on ollut 
lukuisten muutosten kohteena, laajemmin vii
meksi juuri opetus- ja kulttuuritoimen rahoi
tuksesta annetun lain säätämisen yhteydessä. 

1.2. Musiikkioppilaitosverkoston laajuus 

Lukuvuonna 1979-80 oli toiminnassa kaik
kiaan 34 valtionosuutta saavaa musiikkioppi
laitosta (taulukko 1), joista ammattikoulutusta 
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tarjoavia konservatorioita oli seitsemän ja mui
ta musiikkioppilaitoksia 27. Oppilaita näissä 
laitoksissa oli yhteensä yli 19 000. Harkinnan
varaista valtionavustusta sai tuolloin kaikkiaan 
44 musiikkioppilaitosta. 

Musiikkioppilaitosverkosto laajeni 1980-lu
vulla sinä määrin, että lukuvuonna 1989-90 
valtionosuutta saavia musiikkioppilaitoksia oli 
jo 60, joista ammattikoulutusta antavia konser
vatorioita 11 ja muita musiikkioppilaitoksia 49. 
Oppilaita näissä laitoksissa oli yhteensä noin 
32 000. Harkinnanvaraista valtionavustusta sai 
vastaavasti mainittuna lukuvuonna 52 oppilai
tosta. 

Valtionosuutta saavien musiikkioppilaitosten 
vakinaisen opetushenkilöstön määrän suhteel
lisen suuri kasvu edellä mainittuna ajanjaksona 
(taulukko 2) johtui siitä, että valtion tulo- ja 
menoarvio antoi useana vuotena peräkkäin 
mahdollisuuden muuttaa tuntiopetusta viroiksi 
ja toimiksi. Nämä toimenpiteet vakiinnuttivat 

merkittävästi musiikkioppilaitosten asemaa ja 
paransivat niiden toimintaedellyksiä. Vakinais
ten opettajien, rehtoreiden ja apulaisrehtorei
den määrä kasvoi 1980-luvulla yhteensä noin 
350:stä 950:een. 

Nykyään Suomessa on noin 140 musiikkiop
pilaitosta. Näistä sai syksyllä 1993 lakisääteistä 
rahoitusta 84 oppilaitosta, joista ammatillista 
koulutusta antavien konservatorioiden määrä 
oli 11. Valtionosuutta saavien musiikkikouluja 
on 36 ja musiikkiopistoja 37. Oppilaita musiik
kioppilaitoksissa on kaikkiaan noin 60 000, 
joista valtionosuutta saavissa oppilaitoksissa 
noin 45 000. Alueellisesti oppilaitokset ovat 
sijoittuneet kattavasti eri puolille Suomea. Jäl
jemp&nä olevasta taulukaista ilmenevät musiik
kioppilaitosten lukumäärän ja niiden oppilas
määrän kehitys (taulukko 1) sekä opetushenki
löstön määrän kehitys kokonaisuudessaan 
1980-luvulla sekä 1990-luvun alussa. 

Taulukko 1. 

Lukuvuosi Oppilaitosten lukumäärä asteittain Harkinnan var. Valtionosuutta 
valt.avustusta saavien musiikki-
saaneiden musiikki- oppilaitosten 
oppilaitosten oppilasmäärät 
lukumäärä 

mk mo kons yht. 

1979-80 9 18 7 34 44 19176 

1981-82 12 19 7 38 51 23289 

1983-84 9 23 7 39 48 25324 

1985-86 10 25 8 43 59 26548 

1987-88 12 26 11 49 55 30051 

1989-90 18 31 11 60 52 32258 

1991-92 20 31 11 62 49 37560 
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Taulukko 2. 

Lukuvuosi Valtionosuutta saaneiden musiikkioppilaitosten opetushenkilökunta 

Rehtorit Apulais- Vakinaiset Tunti-
rehtorit opettajat opettajat 

1979-80 34 

1981--82 38 

1983--84 39 

1985--86 43 

1987-88 49 

1989-90 60 

1991-92 62 

1.3. Opetus musiikkioppilaitoksissa 

1.3.1. Musiikkikoulut 

8 

10 

13 

13 

19 

17 

17 

Suomessa on 1.8.1993 lukien ollut toiminnas
sa 36 valtionosuutta saavaa musiikkikoulua. 
Musiikkikoulun tehtävänä on musiikin perus
opetuksen antaminen sekä musiikkialan am
matteihin aikoville että musiikin harrastajille. 
Musiikkikoulun päättötodistukseen vaadittavat 
kurssit on suoritettava eräitä solistisia pääai
neita koskevin poikkeuksin viimeistään sinä 
lukuvuonna, jolloin oppilas täyttää 16 vuotta. 

Musiikkileikkikoulussa opiskelevat alle kou
luikäiset lapset, jotka otetaan oppilaitokseen 
johtokunnan vahvistamien perusteiden mukai
sesti. Opetus musiikkileikkikoulussa käsittää 
kaksi tunnin pituista opetusjaksoa viikossa. 
Opetus tapahtuu opetusryhmissä. 

Musiikkikouluun liittyy aikuisosasto, jossa 
opiskelevat henkilöt, jotka eivät ikänsä vuoksi 
tai muusta syystä voi opiskella musiikkikoulus
sa, mutta joilla katsotaan olevan edellytykset 
tavoitteelliseen musiikin opiskeluun. Osastossa 
opiskelun enimmäisaika on viisi lukuvuotta. 
Rehtorilla on kuitenkin oikeus myöntää jatko
aikaa yhteensä enintään neljä lukuvuotta. Ylei
senä sääntönä on, ettei osastoon oteta henki
löä, joka on täyttänyt 26 vuotta. 

Musiikkikouluissa on voitu hakemuksesta 
keskusviraston luvalla antaa opistotasoista 
opetusta musiikkiopiston oppimäärään kuulu
vissa solististen oppiaineiden ja säveltapailun 
kurssiasteilla siinä tapauksessa, että kyseisessä 

316 1241 

422 1502 

595 1616 

630 1829 

721 2022 

869 2269 

1000 2154 

musiikkikoulussa on puheena olevissa oppiai
neissa musiikkiopiston opettajiksi kelpoiset 
opettajat. Musiikkikouluista monet antavat 
näin ollen opetusta myös opistoja koskevan 
ohjelman mukaan. 

1.3.2. Musiikkiopistot 

Musiikkiopistossa annettavan opistotasoisen 
opetuksen tavoitteena on sellaisten valmiuksien 
antaminen, että musiikin ammattiopintojen 
aloittaminen on mahdollista. Opetus pohjautuu 
musiikkikoulun oppimäärään. Musiikkiopistos
sa voivat opiskella henkilöt, jotka ovat suorit
taneet musiikkikoulun oppimäärään kuuluvat 
kurssit tai jotka on pääsytutkinnossa hyväksyt
ty. 

Musiikkiopiston päättötutkinto on pääsään
töisesti suoritettava neljän Jukuvuoden kulues
sa. Päättötutkinnon suorittamisen jälkeen op
pilas voi pyrkiä musiikin ammattiopintoihin, 
siirtyä aikuisosaston oppilaaksi tai jos hän on 
suorittanut päättötutkinnon lyhyemmässä ajas
sa kuin neljässä opintovuodessa jatkaa opiske
luaan musiikkiopistossa, kunnes opiskelun pää
sääntöinen vähimmäisaika tulee täyteen. Erityi
sen painavasta syystä musiikkioppilaitoksen 
rehtori voi myöntää yhden lisävuoden musiik
kiopiston päättötutkinnon suorittamiseen. 

Musiikkiopistossa annetaan opetusta solisti
sissa ja yleisissä oppiaineissa sekä yhteis
musisointiaineissa. Lisäksi opetukseen liittyvät 
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musiikin erikoisaloihin liittyvät kurssit ja semi
naarit. 

Solistisissa pääaineissa annetaan opetusta 
yleensä 1 tunti, so1istisessa sivuaineessa 0,5 ja 
yleisten oppiaineiden I kursseissa 1,5 tuntia 
viikossa. Kuorot, orkesterit ja yhtyeet toimivat 
opinto-ohjelmansa mukaisesti kahdesta neljään 
viikkotuntia. Musiikkiopistossa toimii yleensä 
myös leikkikoulu, musiikkikoulu ja aikuisosas
to, joissa opetusta koskevat järjestelyt ja tavoit
teet ovat vastaavat kuin edellä musiikkikouluja 
koskevassa luvussa on todettu. 

1.3.3. Konservatoriot 

Konservatoriot ovat keskittyneet ammatilli
seen koulutukseen, mutta niissä järjestetään 
yleensä myös edellä tarkoitettua musiikkileik
kikoulun, musiikkikoulun ja musiikkiopiston 
opetussuunnitelman mukaista opetusta. 

Konservatorioissa annetaan ammatillista 
koulutusta yhteensä kymmenellä eri opintolin
jalla. Opintolinjat jakautuvat vaihtelevasti eri 
konservatorioiden kesken. Osa opintolinjoista 
on ylioppilas- ja osa peruskoulupohjaisia. Pe
ruskoulupohjaiselta opintolinjalta on mahdol
lista pyrkiä ylioppilaspohjaiselle opintolinjalle 
kolmen lukuvuoden opintojen jälkeen. Yleissi
vistävien oppiaineiden kurssit tulee kuitenkin 
suorittaa peruskoulupohjaisen opintolinjan 
vaatimusten mukaisesti. 

Konservatorion ammatillisen koulutuksen 
opintolinjat ovat musiikkioppilaitoksen opetta
jan, muusikon, musiikkileikkikoulun opettajan, 
pop- ja jazzmusiikin opettajan, pop- ja jazz
muusikon, tanssimuusikon, musiikinohjaajan, 
kirkkomuusikon, tanssitaiteen opettajan ja 
tanssijan opintolinjat. Edellä mainituista mu
siikkioppilaitoksen opettajan opintolinja, muu
sikon opintolinja, pop- ja jazzmusiikin opetta
jan, pop- ja jazzmuusikon sekä musiikinohjaa
jan opintolinjat ovat nelivuotisia. Muut linjat 
ovat kolme- tai neljävuotisia. 

Musiikkioppilaitoksen opettajan tutkinnon 
menestyksellisesti suorittaneella opiskelijalla, 
jonka opintosuoritukset täyttävät tietyt ehdot, 
on oppilaitoksen rehtorin päätöksellä oikeus 
harjoittaa jatko-opintoja konservatoriossa. Jat
ko-opintojen päätteeksi suoritetaan musiik
kioppilaitoksen opettajan opintolinjan jatko
tutkinto. 

Yleisenä sääntönä on, että jatkotutkinnon 
suorittamista varten annetaan opetusta enin-

tään kolmen lukuvuoden ajan. Painavilla pe
rusteilla rehtori voi myöntää poikkeuksia opin
tojen ajoittamiseen ja opetuksen määrään. Pää
aineesta ja valionaisista kursseista riippuen 
oppituntien kokonaismäärä viisivuotisen opet
tajankoulutuksen aikana on 3 316 - 4 127 
tuntia. Opintoviikoiksi muutettuna saatetaan 
edellä oleva tuntimäärä arvioida noin 165 -
200 opintoviikoksi. Lisättynä jatkotutkinnolla 
on opintoviikkojen määrä eräissä yhteyksissä 
arvioitu noin 230 opintoviikoksi keskimäärin. 
Opetussuunnitelmiin jatkotutkinto on tullut 
vuonna 1987. 

1.4. Nykytilan arviointi 

Suomen musiikkioppilaitosjärjestelmä on 
saavuttanut vahvan ja tunnustetun aseman 
musiikin opetuksen alueella. Järjestelmän alu
eellinen kattavuus on kansainvälisestikin arvi
oiden poikkeuksellisen hyvä, samoin saavutet
tuja tuloksia voidaan pitää tasokkaina. Järjes
telmään kuitenkin sisältyy solmukohtia, jotka 
rajoittavat oppilaitosten tuloksellisuuden kehit
tämistä, opetuksen monipuolistamista ja oppi
laitosten kehittämistä alueensa kulttuurilaitok
sina. Käytännössä todetut epäkohdat koskevat 
sekä oppilaitoksen hallinnollista asemaa, että 
opetuksen sisältöä. 

Musiikkioppilaitosjärjestelmän rakenteen ei 
voida katsoa enää vastaavan tapahtunutta ke
hitystä ja siihen liittyviä tarpeita. Kuten edellä 
on todettu, musiikkikouluissa on voitu hake
muksesta keskusviraston luvalla antaa opisto
tasoista opetusta musiikkiopiston oppimäärään 
kuuluvissa solististen oppiaineiden ja sävelta
pailun kurssiasteilla. Tämä on koskenut tilan
teita, joissa musiikkikoululla on puheena ole
vissa oppiaineissa musiikkiopiston opettajiksi 
kelpoiset opettajat. Musiikkikouluista monet 
antavat näin ollen opetusta opistoja koskevan 
ohjelman mukaan. Kyseiset kurssitutkinnot on 
kuitenkin jouduttu suorittamaan eri oppilaitok
seen, jolla on musiikkiopiston työohjelma. 

Opettajiston rakenne musiikkikouluissa on 
pitkälti sama kuin nykyisissä musiikkiopistois
sa. Kelpoisuusvaatimukset ovat myös samat. 
Konservatorioiden musiikkioppilaitosten opet
tajanopintolinjalla ei enää vuoden 1992 jälkeen 
ole ollut mahdollista suorittaa välitutkintona 
musiikkikoulunopettajan tutkintoa. Opetus
henkilöstön taso on pitkälti yhdenmukaistunut 
musiikkiopistoihin nähden. 

Musiikkikoulu-nimike valtionosuutta saavi-
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en oppilaitosten osalta on myös sikäli harhaan
johtava, että valtaosa lain piiriin kuulomatto
mista oppilaitoksista käyttää tätä oppilaitosni
mikettä. Edellä todetuista syistä lain piirissä 
toimivien musiikkikoulujen pysyttäminen ko
konaan eri kategoriassa kuin musiikkiopistot ei 
ole enää tarkoituksenmukaista. 

Musiikkioppilaitosten kehittämisen kannalta 
on keskeiseksi muodostunut kysymys näiden 
oppilaitosten edellytyksistä opetuksen moni
puolistamiseen ja opetusta koskevien yksilöllis
ten ratkaisumallien kehittämiseen. Nykyinen 
menettely, jossa keskusvirasto vahvistaa ope
tussuunnitelmat, ei anna riittävää liikkumava
raa opetuksen järjestämisessä. Kun oppilaitok
silla ei ole myöskään vastaavia mahdollisuuksia 
kokeilutoimintaan kuin muilla koulumuodoilla, 
jää oppilaitosten oma kehittämispanos myös 
vähäisemmäksi kuin olisi suotavaa. 

Musiikkioppilaitosten tarve yhteistoimintaan 
muiden taideopetuksen muotojen kanssa on 
kasvanut. Samaan aikaan on syntynyt kysyntää 
myös sellaisista oppilaitosten toimialaan liitty
vistä palveluista, jotka eivät sisälly oppilaitok
sen nykyiseen tehtäväkuvaan, mutta jotka voi
vat maksupalveluperiaatteella toteutettuina tar
koituksenmukaisesti täydentää oppilaitoksen 
tarjoamia opetuspalveluja. 

Edellä sanotun lisäksi on voitu muun muassa 
todeta, että koulutusaikojen kokonaispituus 
musiikkioppilaitoksissa eri oppilaitasasteet ja 
ammatillinen koulutus huomioon ottaen muo
dostuu eräissä tapauksissa selvästi liian pitkäk
si. Koulutuksessa ilmenee tehottomuutta, jona 
voidaan pitää muun muassa sitä, että aloitus
paikkojen kasvu ei ole vaikuttanut samassa 
suhteessa suoritettujen päättötutkintojen mää
rään. Ammatillisen musiikkikoulutuksen kehit
tämistä ja tuloksellisuuden arvioimista varten 
valmistellaan seurantajärjestelmää, joka edistää 
omalta osaltaan hallinnon kehittämisen yleisiä 
tavoitteita ja tarpeettomien päällekkäisten teh
tävien poistamista. Ongelma edellyttää myös 
osaltaan lainsäädännön uudistusta, jolla oppi
laitosrakenne selkeytetään ja mahdollistetaan 
siihen liittyvä opetussuunnitelmauudistus. 

2. Esityksen tavoitteet ja keskeiset 
ehdotukset 

2.1. Lähtökohdat ja peruslinjaukset 

Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi mu-

siikkioppilaitoksia koskeva lainsäädäntö säätä
mällä uusi laki musiikkioppilaitoksista. Voi
massa olevaan lakiin on jouduttu vuosien 
mittaan tekemään huomattava määrä muutok
sia. Niiden seurauksena lainsäädäntö on muo
dostunut hajanaiseksi. Näin ollen kokonaan 
uuden lain säätäminen on perusteltua paitsi 
sisällöllisistä myös muodollisista syistä. 

Lakiehdotus tähtää oppilaitosten toiminta
edellytysten parantamiseen ja toimintojen mo
nipuolistamiseen. Hallinnon kehittämistä kos
kevien yleisten tavoitteiden mukaisesti kuntien 
ja oppilaitosten muiden ylläpitäjien toimivaltaa 
ehdotetaan lisättäväksi siirtämällä päätösvaltaa 
keskushallinnosta paikallistasolle. Musiikkiop
pilaitosjärjestelmään esitetään myös rakenteel
lisia muutoksia. 

Musiikkioppilaitosjärjestelmää ehdotetaan 
selkeytettäväksi ja oppilaitosten toimintaedelly
tyksiä parannettavaksi siten, että oppilaitosver
kosto muodostuisi kahdesta oppilaitostyypistä, 
musiikkiopistoista ja konservatorioista nykyis
ten kolmen oppilaitostyypin sijasta. Kummas
sakin lakiehdotuksen tarkoittamassa oppilai
tostyypissä annettaisiin perusapetosta ja kon
servatoriossa erityisesti alan ammatillista kou
lutusta. Valtionosuutta saavat musiikkikoulut 
ehdotetaan muutettaviksi musiikkiopistoiksi. 

2.2. Opetussuunnitelmat ja kokeilutoiminta 

Nykyinen musiikkioppilaitosten opetussuun
nitelmia koskeva vahvistamismenettely ehdote
taan uudistettavaksi ja korvattavaksi menette
lyllä, jossa opetushallitus vahvistaa opetus
suunnitelmien sijasta valtakunnalliset opetus
suunnitelman perusteet. Näiden perusteiden 
pohjalta ylläpitäjät laativat oppilaitoskohtaiset 
opetussuunnitelmat, jotka myös hyväksytään 
paikallistasolla. 

Opetussuunnitelmia ja niiden hyväksymisme
nettelyä koskevan uudistuksen tavoitteena on 
vahvistaa oppilaitosten identiteettiä ja vaiku
tusmahdollisuuksia opetuksen järjestämisessä. 
Koska vahvistettavat perusteet eivät myöskään 
rajoita erilaisten pedagogisten menetelmien 
käyttöä ja kehittämistä, oppilaitosten liikkuma
vara muodostuu paitsi hallinnollisesti, myös 
pedagogisesti merkittävän laajaksi. Uudistuk
sella luodaan siten edellytyksiä opetuksen ja 
opiskelun joustavoittamiseen ja monipuolista
miseen. Menettelyn avulla voidaan kuitenkin 
määrittää toiminnan keskeiset perusteet siten, 
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että myös tarvittava yhdenmukaisuus muun 
muassa oppilaiden jatko-opintomahdollisuuksi
en sekä tulosten vertailtavuuden kannalta voi
daan turvata. 

Musiikkikoulujen muuttumiseen musiik
kiopistoiksi liittyvät tmmmnan sisällölliset 
muutokset toteutuisivat opetussuunnitelmauu
distuksen yhteydessä. Opetussuunnitelman pe
rusteiden määrittelyssä musiikkiopiston oppi
määrän opiskelu jaetaan tarkoituksenmukaises
ti suoritettaviin kokonaisuuksiin. Opetussuun
nitelmauudistus toteutetaan lainsäädäntöuudis
tukseen liittyen siten, että aiempi opetussuun
nitelma on voimassa kunnes uusi 
opetushallituksen vahvistamien perusteiden 
mukainen opetussuunnitelma on hyväksytty. 

Lakiehdotuksessa ehdotetaan, että oppilai
toksissa voidaan antaa myös säveltaiteeseen 
liittyvien muiden taidemuotojen perusopetusta. 
Opetussuunnitelmia kehitettäessä voidaan ot
taa huomioon musiikkiin integroituvat muut 
taidemuodot. Musiikkiin integroituvien taide
muotojen opetuksessa voidaan muodostaa mo
duleja, joista on mahdollista koota erityisesti 
ammatillista erikoistumista ja pätevyyttä täy
dentäviä syventymiskohteita. Opetuksen aloit
tamiselle ei tarvittaisi erillistä lupaa, vaan se 
olisi ylläpitäjän pääteltävissä. Musiikkioppilai
toksissa on aiemmin voitu opetusministeriön 
luvalla antaa tanssin perusopetusta ja konser
vatorioissa tietyin perustein tanssin ammatillis
ta koulutusta. 

Yhteistyö paikallisten kulttuurilaitosten ku
ten koulutoimen, teatterin ja oopperan kanssa 
luovat pohjaa sellaisten koulutusrakenteiden 
muodostamiselle, joilla voidaan edistää yksilöl
lisiä koulutusvalintoja sekä vähentää tai pois
taa opintojen turhaa päällekkäisyyttä. 

Lakiin ehdotetaan sisällytettäväksi kokeilu
toimintaa koskevat säännökset. Menettely 
avaisi musiikkioppilaitoksille samat mahdolli
suudet kokeilujen järjestämiseen kuin muissa 
oppilaitoksissa. Kokeilu voi ehdotuksen mu
kaan liittyä myös laajempaan koulutuksen alu
eella tapahtuvaan kehittämistyöhön. Kokeilun 
ei siten tarvitse tavoitteiltaan rajautua yksin
omaan musiikkioppilaitoksen toimintaa koske
vaksi, mikäli tulokset ovat tarkoituksenmukai
sesti hyödynnettävissä samalla myös muun 
opetustyön alueella. Kokeilutoiminnan laajen
taminen alueelliseeen ja valtakunnalliseen kou
lutusyhteistyöhön edellyttää eri oppilaitosten 
opettajien yhteistyötä. 

2.3. Maksupalvelutoiminta 

Oppilaitoksessa voi ehdotuksen mukaan olla 
myös muuta musiikkikulttuurin kehittämiseen 
liittyvää toimintaa kuin perinteistä opetusta. 
Erilaisten taidetilaisuuksien ja konserttien ohel
la oppilaitoksessa voitaisiin harjoittaa esimer
kiksi soitinhuoltoon ja -rakennukseen liittyvää 
palvelu- ja kehittämistoimintaa, jonka saata
vuus erityisesti syrjäisemmillä alueilla on heik
koa. Oppilaitos voi lakiehdotuksen mukaan 
järjestää koulutusta ja palvelutoimintaa siten 
myös maksupalveluperiaatteella. Aiheutuneet 
kustannukset katettaisiin palvelujen käyttäjiltä 
saatavilla maksutuloilla. 

2.4. Oppilaitosten virat ja toimet 

Oppilaitosten virkojen ja toimien perustami
nen ehdotetaan jätettäväksi merkittäväitä osal
ta ylläpitäjän harkinnan varaan. Järjestelyllä 
voidaan edistää muun muassa konservatorioi
den sekä yliopistojen ja korkeakoulujen yhteis
työtä opetuksen järjestämisessä. Tähän vaikut
tavat keskeisesti myös opetussuunnitelmien uu
distaminen ja opintojen yhtenäistäminen. 

Musiikkioppilaitosten Opetushenkilöstölie 
tultaisiin edelleen säätämään tietyt kelpoisuus
ehdot. Opetushenkilöstölie voidaan kelpoisuus
vaatimusten avulla määrittää riittävä ja oppi
laitoksessa annettavan opetuksen tavoitteet 
huomioonottava pätevyys. Oppilaitoksissa an
nettavan opetuksen yleinen taso ja musiikkiop
pilaitosjärjestelmän tuloksellisuus ovat riippu
vaiset erityisesti pätevistä opettajista. Asialla 
on merkitystä myös oppilaiden oikeusturvan ja 
opettajien kouluttautumismotivaation kannal
ta. 

Kelpoisuussäännösten poistaminen ja jättä
minen kokonaan ylläpitäjien harkinnan varaan 
ei nykytilanteessa ole tarkoituksenmukaista. 
Kelpoisuusvaatimuksia on kuitenkin tarkoitus 
yleisten hallinnon kehittämistä koskevien peri
aatteiden mukaisesti mahdollisuuksien mukaan 
väljentää ja selkeyttää. Näin voidaan myös 
edesauttaa keskeiset tasovaatimukset täyttävän 
henkilöstön hakeutumista ja sijoittumista maan 
eri osissa sijaitseviin musiikkioppilaitoksiin. 

Voimassa olevien säännösten mukaan ope
tushallituksella on tietyin edellytyksin oikeus 
todeta kelpoiseksi musiikkioppilaitoksen opet
tajan virkaan tai toimeen henkilö, joka ei ole 
suorittanut kelpoisuusvaatimusten mukaisia 
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opintosuorituksia. Kelpoisuudentoteamisme
nettely tässä muodossaan ehdotetaan lak
kautettavaksi ja toteutettavaksi asianomaisten 
korkeakoulujen toimesta. Käytännössä näitä 
olisivat Sibelius-Akatemia, sikäli kuin on kysy
mys musiikin alan ja Teatterikorkeakoulu sikä
li kuin on kysymys tanssin alan tutkinnoista. 
Järjestely on johdonmukaista jatkoa toimenpi
teille joiden tarkoituksena on selkeyttää ope
tushallituksen roolia koulutuksen kehittämis
keskuksena ja hajauttaa vielä jäljellä olevat 
välttämättömät hallintotehtävät muihin viran
omaisiin tai laitoksiin. Kelpoisuudentoteamis
hakemuksen jättäneistä on yleensä yli puolet 
ollut muita kuin Suomen kansalaisia. Hake
musten määrä on vuosittain vaihdellut 80:stä 
120:een. 

2.5. Hallinto ja opiskelijat 

Lakiehdotukseen sisältyy muun muassa op
pilaitoksen hallintoa ja opiskelijoita koskevia 
säännöksiä, jotka merkitsevät muutoksia ny
kyiseen tilanteeseen verraten. Oppilaitoksessa 
on lakiehdotuksen mukaan kunnallislain mu
kainen johtokunta. Ainoastaan eri koulumuo
tojen yhteinen johtokunta voisi tässä suhteessa 
tehdä poikkeuksen. Ehdotus pohjautuu ylei
seen periaatteeseen, jonka mukaan valtion ta
holta ei tulisi määrätä, millä tavoin kunnallisen 
oppilaitoksen hallinto järjestetään. 

Lakiin ehdotetaan otettavaksi opiskelijoita 
koskeva syrjintäkielto, jolla kielletään asetta
masta opiskelijaa tai opiskelijaksi hakevaa pe
rusteettomasti eri asemaan esimerkiksi syntype
rän tai sukupuolen perusteella. Opiskelijalle 
turvataan lisäksi riittävät muutoksenhakukei
not hänen opiskeluaan koskevissa asioissa. 

2.6. Ylläpitämislupa ja rahoitus 

Oppilaitoksen oikeus valtionosuuteen ehdo
tetaan ratkaistavaksi opetusministeriön myön
tämällä ylläpitämisluvalla, jolla korvataan ny
kyinen työohjelman vahvistamismenettely. La
kiehdotuksessa tarkoitettujen musiikkioppilai
tosten lakisääteinen valtionosuus määräytyisi 
opetus- ja kultuuritoimen rahoituksesta anne
tun lain perusteella ja se suoritettaisiin koko
naisuudessaan varsinaisista talousarviovaroista. 
Oppilaitokset, jotka eivät saa lakisääteistä ra
hoitusta, voisivat edelleen saada harkinnanva
raista avustusta. 

2 341242Z 

3. Esityksen vaikutukset 

3.1. Taloudelliset vaikutukset 

Lakiehdotuksella ei ole merkittäviä taloudel
lisia vaikutuksia. Musiikkikoulujen valtion
osuuden perusteet ovat samat kuin musiik
kiopistojen myös voimassaolevan lain mukaan. 
Valtionosuuden kannalta ratkaisevassa asemas
sa ovat oppilaitokselle hyväksytty opetustunti
kiintiö ja valtionosuuteen oikeuttava yksikkö
hinta. 

Opetusministeriö päättää musiikkioppilai
toksen valtionosuuden laskemisen perusteena 
käytettävän opetustuntien määrän. Tämän 
vuoksi esimerkiksi entisten musiikkikoulujen 
muuttuminen musiikkiopistoiksi ei välttämättä 
tuntimäärien lisäyksen kautta aiheuttaisi lisä
kustannuksia. Musiikkikoulujen toiminnan 
luonteen muuttuminen siten, että musiikkikou
lussa annettu tai aloitettava musiikkiopisto
tasoinen opetus virallistetaan, voi jossain mää
rin vaikuttaa joka neljäs vuosi laskettavien 
kustannuspohjien kautta vahvistettaviin yksik
köhintoihin. 

Musiikkikoulu-käsitteen poistamisella lain
säädännöstä olisi vaikutusta asianomaisten op
pilaitosten rehtorien palkkaukseen. Palkkata
son nousu, mikä johtuisi palkkaluokan mää
räytymisestä toimi- ja virkaehtosopimusten pe
rusteella musiikkiopistojen rehtoreiden paikka
luokan mukaan, olisi kuitenkin vähäinen. 

Esitys luo edellytykset musiikin ammatillisen 
koulutuksen koulutuspituuksien uudelleenarvi
ointiin ja ammatillisten opintojen keston lyhe
nemiseen käytännössä. Oppilaitosten toimin
nan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta lisäämäl
lä on saatavissa aikaan merkittäviä säästöjä. Jo 
lähtökohdiltaan epätarkoituksenmukaisen pit
kä koulutusaika ja ammattiopintojen keston 
pitkittyminen vielä käytännössä näistä ohjeel
lisistakin koulutusajoista ovat aiheuttaneet yh
teiskunnalle tarpeettomia kustannuksia. 

Musiikkioppilaitosten valtionosuus määräy
tyy kokonaisuudessaan opetus- ja kulttuuritoi
men rahoituksesta annetun lain (705/92) mu
kaisesti. Kunnan tai oppilaitoksen menotason 
muutokset tulevat näkyviin valtionosuuden 
muodossa vain välillisesti kustannuspohjan 
kautta, joka tarkistetaan joka neljäs vuosi. 
Välivuosina otetaan laskennallisissa perusteissa 
huomioon yleisessä kustannustasossa tapahtu-
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neet muutokset ja valtion talousarviossa huo 
mioon otettavat toimintasektorin volyymiin 
selvästi vaikuttavat ratkaisut. 

3.2. Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset 

Lakiehdotus vähentää jossain määrin mu
siikkioppilaitosten hallintoon liittyviä tehtäviä 
nykyisestä. Eri toimintojen käynnistämiseen 
liittyviä lupia poistetaan. Opetushallituksen 
hallintotehtävät vähenevät ja viraston asema 
koulutuksen kehittämiskeskuksena korostuu. 
Ehdotus ei edellytä muutoksia oppilaitosten 
opetushenkilöstön tai muun henkilökunnan 
määrään. Kunnallisten ja yksityisten oppilai
tosten virka- ja toimirakenteessa voi tapahtua 
muutoksia, jotka johtuvat virkoja ja toimia 
koskevien velvoittavien säännösten vähenemi
sestä. 

4. Asian valmistelu 

Ehdotusta uudeksi musiikkioppilaitoslain
säädännöksi on valmisteltu opetusministeriön 
asettamassa työryhmässä sekä virkatyönä ope
tusministeriössä. Työryhmässä ovat olleet edus
tettuina opetushallinnon lisäksi kuntien keskus
järjestöt, Sibelius-Akatemia, Suomen Konser
vatorioliitto r.y - Finlands konservatorieför
bund r.f. ja Suomen musiikkioppilaitosten liitto 
r.y - Finlands musikläroinrättningars förbund 
r.f. Työryhmä on kuullut musiikinopetuksen ja 
tanssikoulutuksen asiantuntijoita. Työryhmä 
on perehtynyt myös musiikkioppilaitosjärjestel
män kannalta keskeisten Euroopan maiden 
musiikkioppilaitoksia koskevaan lainsäädän
töön. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

1 luku. Tehtävät ja ylläpitäminen 

1 §. Lain 1 §:ssä kuvataan musiikkioppilai
toksen tehtäväalue. Lain tarkoittamien musiik
kioppilaitosten toiminta keskittyy erityisesti 
musiikin perusopetukseen, alan ammattiopin
toihin tähtäävään valmennukseen ja alan am
matilliseen koulutukseen. Tämän ohella oppi
laitoksessa voidaan kuitenkin antaa myös mui
den taidemuotojen kuten musiikille läheisen 
taidemuodon, tanssin opetusta. Musiikki on 
opetuksen ydinalue, jota muulla opetustoimin
nalla voidaan tarkoituksenmukaisesti täyden
tää ja monipuolistaa. 

Musiikkioppilaitoksen toiminnan tavoittei
siin kuuluu musiikkikulttuurin kehittäminen 
yleensäkin, joten oppilaitoksessa voidaan jär
jestää muun muassa koulutusta tukevaa palve
lu- ja kehittämistoimintaa sekä opetukseen 
liittyviä konsertti- ja muita taidetilaisuuksia. 
Palvelu- ja kehittämistoimintana voi tulla ky
symykseen esimerkiksi soitinhuoltoon ja soitin
rakennukseen tai muiden musiikin alaan liitty
vien erityisasiantuntemusta edellyttävien palve
lujen järjestäminen, joiden tarjonta on vähäistä 

tai muutoin vaikeasti tavoitettavissa. Samalla 
on mahdollista ylläpitää ja lisätä alan tietotai
toa. 

Lakiehdotuksen mukaan musiikkiopistot ja 
konservatoriot voivat järjestää koulutusta ja 
palvelutoimintaa myös maksupalveluperiaat
teella. Tällaisen toiminnan menot katettaisiin 
palvelujen käyttäjiltä saatavilla maksutuloilla. 
Tästä toiminnasta aiheutuvat kustannukset ei
vät kuulu valtionosuuden piiriin. 

2 §. Oikeudesta valtionosuuteen päätetään 
myöntämällä oppilaitokselle ylläpitämislupa. 
Luvan voi myöntää opetusministeriö, mikäli se 
katsoo edellytysten tulevan täytetyiksi. Ehtojen 
täyttyminen ei velvoita luvan myöntämiseen, 
vaan ratkaisu asiassa perustuu asiassa tehtä
vään kokonaisharkintaan. 

Aiempaan lainsäädäntöön verrattuna sään
nöstä on supistettu. Muun muassa riittävien 
huonetilojen, kaluston ja opetusvälineiden ar
viointi on jätetty viranomaisen kokonaishar
kinnan varaan. Kun on kysymys lakisääteistä 
valtion rahoitusta saavasta laitoksesta, jolle on 
määrätty oma tehtäväalue, on tarpeellista sää
tää nimenomainen kielto oppilaitoksen käyttä
misestä taloudellisen edun tavoitteluun. 

3 §. Musiikkioppilaitokset olisivat ehdotuk-
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sen mukaan joko musiikkiopistoja tai konser
vatorioita. Musiikkikoulu-käsite poistuisi siten 
musiikkioppilaitoslainsäädännöstä ja kolmija
koinen malli - musiikkikoulu, musiikkiopisto 
ja konservatorio - ehdotetaan korvattavaksi 
kaksijakoisella mallilla. Musiikkiopistolla tar
koitetaan tässä lakiehdotuksessa alueellista mu
siikin perusopetusta antavaa oppilaitosta, jolla 
on opettaja-, tila- ja taloudelliset resurssit antaa 
ammattiopintoihin valmistavaa opetusta kai
kissa musiikkioppilaitoksen opetussuunnitel
maan kuuluvissa solistisissa ja yleisissä oppiai
neissa. 

Molemmissa oppilaitosmuodoissa voitaisiin 
antaa ammattiopintoihin tähtäävää ja muuta 
perusopetusta, mutta konservatoriot keskittyi
sivät lisäksi ammatillisen koulutuksen tarjoami
seen kuten nykyisin. 

4 §. Ammatillinen koulutus konservatoriossa 
voi olla perus- tai lisäkoulutusta. Ammatillisel
la lisäkoulutuksella tarkoitetaan oppilaitokses
sa annettavaa jatko- ja täydennyskoulutusta. 

Konservatoriossa voidaan antaa myös tans
sin ammatillista koulutusta. Pykälän 2 mo
menttiin on sisällytetty nimenomainen asiaa 
koskeva säännös, koska 1 momentti kattaa 
tanssinopetuksesta vain perusopetuksen. Lailla 
ei velvoiteta tanssin perusopetuksen tai amma
tillisen koulutuksen antamiseen, vaan asia rat
kaistaan oppilaitoskohtaisesti. 

2 luku. Hallinto ja opetus 

5 §. Pykälän mukaan kunnallisten oppilaitos
ten hallinnosta olisi erikseen säädettyjä poik
keuksia lukuun ottamatta voimassa, mitä kun
nallislaissa säädetään tai sen nojalla määrä
tään. Lisäksi sovelletaan kunnan opetustoimen 
hallinnosta annettua lakia. Pykälä vastaa sana
muodoltaan musiikkioppilaitoslain ( 402/87) 
II §:n (723/92) säännöstä. 

6 §. Pykälään on otettu musiikkioppilaitosten 
johtokuntaa koskevat säännökset. Aiemmasta 
poiketen kunnallisessa musiikkioppilaitoksessa 
voisi pääsääntöisesti olla vain kunnallislain 
mukainen johtokunta. Ainoastaan eri koulu
muotojen yhteinen johtokunta voisi olla ko
koonpanoltaan kunnallislaista poikkeava. 

Koulumuotojen yhteisen johtokunnan ko
koonpano määräytyisi 8 §:n säännökset huo
mioon ottaen opetustoimen hallinnosta anne
tun lain (706/92) 5 §:n mukaisesti. Pykälän 2 
momenttiin on asiasta otettu nimenomainen 

saannös. Yhteisessä johtokunnassa on yksi 
opettajajäsen ja yksi oppilasjäsen jokaisesta 
johtokunnan alaisesta koulumuodosta. Oppi
lasjäseniä tulee olla kuitenkin aina vähintään 
kaksi. Lisäksi yhteisessä johtokunnassa tulee 
olla yksi muuta henkilökuntaa kuin opettajia 
edustava jäsen. 

Yksityisen musiikkioppilaitoksen johtokun
nan kokoonpano olisi edelleen kokonaisuudes
saan ylläpitäjän pääteltävissä. Säännökset sal
livat siten myös opettajien ja koulun muun 
henkilökunnan edustajien valinnan yksityisen 
oppilaitoksen johtokuntaan. 

Pykälän 3 momenttiin on otettu yksityisten 
oppilaitosten johtosääntöä koskeva määräys. 
Yksityisellä musiikkioppilaitoksella tulee olla 
ylläpitäjän hyväksymä johtosääntö. Kunnallis
ten musiikkioppilaitosten osalta sovelletaan täl
tä osin kunnallislain säännöksiä. 

7 §. Lakiin ehdotetaan sisällytettäväksi sään
nös oppilaitoksen opetussuunnitelmasta. Oppi
laitoksen opetussuunnitelman tulee rakentua 
opetushallituksen vahvistamien opetussuunni
telman perusteiden varaan. Tällä tavoin voi
daan ylläpitää tarvittava yhdenmukaisuus ope
tuksen tavoitteissa ja vertailtavuus opetuksen 
tuloksissa. Tällä on merkitystä ylipäänsä ope
tuksen tason ja myös opiskelijoiden jatko
opintomahdollisuuksien kannalta. 

Tarkoitus on, että musiikkioppilaitoksia var
ten Iuotavan arviointijärjestelmän yhteydessä 
kiinnitetään erityistä huomiota toiminnan te
hokkuuteen, tuloksellisuuteen ja vaikuttavuu
teen. Ammatillisen koulutuksen kokonaiskes
tossa on ollut havaittavissa merkittäviä eroja 
eri musiikkioppilaitoksissa. Koska musiikkiop
pilaitosjärjestelmän toimivuutta kuvaa tulosten 
taiteellisen ja muun tason ohella myös se, missä 
ajassa tulokset syntyvät, kiinnitetään huomiota 
myös mahdollisiin ylipitkiin koulutusaikoihin. 

3 luku. Henkilöstö 

8 §. Oppilaitoksen virmsta tai toimista on 
laissa nimetty ainoastaan rehtorin ja apulais
rehtorin toimet. Muutoin tarpeelliseksi katsot
tava virkojen ja toimien määrittely on tarkoitus 
jättää asetuksen varaan. Voimassa olevaan 
lakiin verraten säännöstä on olennaisesti supis
tettu. Virkojen ja toimien perustaminen jää 
merkittäväitä osin ylläpitäjän harkinnan va
raan. Järjestely ei estä myöskään eri oppilai
tosten yhteisten opettajanvirkojen käyttöä. 
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Rehtorin virka voi olla pää- tai sivuvirka tai 
-toimi. 

9 §. Musiikkioppilaitosten opetushenkilöstön 
kelpoisuusvaatimuksista säädettäisiin asetuksel
la. Kelpoisuusvaatimuksia on tarkoitus selkeyt
tää ja laatia ne vähemmän yksityiskohtaisiksi 
kuin nykyisin. 

Opetusministeriöllä säilyisi oikeus myöntää 
erivapaus erityisestä syystä rehtorin tai apulais
rehtorin kelpoisuusvaatimuksista. Tällaisia ti
lanteita olisivat lähinnä tapaukset, joissa haki
jan voidaan korvaavilla opintosuorituksillaan 
katsoa saavuttaneen vastaavat tiedot ja taidot 
kuin mitä kelpoisuusvaatimuksissa nimenomai
sesti edellytetään. 

Musiikkioppilaitosten opettajien kelpoisuu
dentoteamismenettely ehdotetaan siirrettäväksi 
opetushallitukselta korkeakoulujen tehtäväksi. 
Nämä olisivat käytännössä Sibelius-akatemia 
ja tanssin opetuksen osalta Teatterikorkeakou
lu. Kelpoisuudentoteamismenettelystä säädet
täisiin tarkemmin asetuksella. 

4 luku. Opiskelijat 

10 §. Ehdotuksen mukaan ylläpitäjä päättää 
perusteista, joilla opiskelija otetaan oppilaitok
seen. Määräykset siitä, millä perusteilla opiske
lija otetaan ammatilliseen peruskoulutukseen 
annetaan asetuksella. Pykälän 2 momentissa on 
lueteltu ne yleiset periaatteet, joilla halutaan 
estää syrjintä opiskelijaksioton yhteydessä ja 
opiskelun aikana. Hakijaa tai opiskelijaa ei 
saisi asettaa perusteettomasti eri asemaan 
muun muassa hänen terveydentilansa johdosta, 
mikäli terveydentila ei sinänsä estä saavuHa
masta opetukselle asetettavia tavoitteita. Mu
siikin ammatillisen koulutuksen opiskelijavalin
taa koskeva säätelyjärjestelmä on yhdenmukai
nen muun ammatillisen koulutuksen kanssa. 

11 §. Konservatorioissa ammatillista opetusta 
saavien opiskelijoiden opintososiaaliset etuudet 
tulisivat edelleen määräytymään samoin perus
tein kuin muissa ammatillisissa oppilaitoksissa. 

12 §. Ehdotuksen mukaan opintojen kohtuu
ton pitkittyminen esimerkiksi pitkien ilmoitta
matta jätettyjen poissaolojen ja opiskelumoti
vaation puuttumisen johdosta voisi aiheuttaa 
tilanteen, jossa opiskelijalta evätään opiskelu
oikeus. Opetussuunnitelma tarjoaa tällöin läh
tökohdat tilannearviolle, jossa myös yksilölliset 
seikat voidaan ottaa huomioon. 

Kurinpitoa koskevan säännöksen mukaan 

opiskelija voidaan erottaa enintään yhdeksi 
vuodeksi. Uudesta rikkomuksesta voidaan 
määrätä uusi erottamisrangaistus. Säännöksen 
sanamuotoa on tarkistettu aiempaan lainsää
däntöön verraten. Kunnallisissa oppilaitoksissa 
päätösvaltaa mainitussa kurinpitoa koskevassa 
asiassa sekä opiskeluoikeuden eväämistä kos
kevassa asiassa käyttää ehdotuksen mukaan 
kunnan opetustoimen hallinnosta annetun lain 
2 §:ssä tarkoitettu monijäseninen toimielin. Jos 
tällaisia toimielimiä on kunnassa useita, johto
säännössä määrätään päätösvaltaisesta toimie
limestä. Yksityisessä oppilaitoksessa erottami
sesta päättää edelleen johtokunta. 

5 luku. Rahoitus 

13 §. Lakiehdotuksen valtionosuutta koske
vat säännökset vastaavat sisällöltään 1.1.1993 
voimaantullutta musiikkioppilaitoslain (402/87) 
muutosta (723/92). Pykälän mukaan musiik
kioppilaitoksen perustamiskustannuksiin voi
daan myöntää ja käyttökustannuksiin myönne
tään valtionosuutta opetus- ja kulttuuritoimen 
rahoitusta koskevan lain mukaisesti. Musiik
kioppilaitoksen valtionosuus määräytyy kanto
kykyluokituksen mukaan laskennallisesta val
tionosuuden perusteena käytettävästä markka
määrästä siten kuin opetus- ja kulttuuritoimen 
rahoituslain (705/92) opetustointa koskevissa 
säännöksissä säädetään. Myös musiikkioppilai
tosten perustamiskustannusten valtionrahoi
tukseen sovelletaan mainitun lain mukaista 
valtionosuusasteikkoa ja tilatyyppikohtaista 
yksikköhintajärjestelmää. 

Musiikkiopisto tai konservatorio voi järjes
tää koulutusta myös maksullisena palvelutoi
mintana. Näitä opetustunteja ja niistä aiheutu
via kustannuksia ei oteta huomioon valtion
osuuden laskemisessa. Muutkaan maksullisen 
palvelutoiminnan menot eivät kuulu valtion
osuuden piiriin. 

14 §. Pykälässä säädetään opiskelijan koti
kunnan velvollisuudesta suorittaa osuutensa 
musiikin ammatillista koulutusta saavasta opis
kelijasta aiheutuvista käyttökustannuksista. 
Maksuosuus määräytyy opetus- ja kulttuuritoi
men rahoituksesta annetun lain mukaisesti. 
Opiskelijan kotikunta on maksuvelvollinen ai
noastaan ammatillista koulutusta saavien opis
kelijoiden osalta kuten nykyisin. 

15 §. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta 
koskevan lain mukaan musiikkioppilaitoksen 
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käyttökustannuksia varten myönnettävä val
tionosuus lasketaan oppilaitokselle valtion
osuuden laskentaperusteeksi vahvistetun ope
tustuntimäärän ja opetustuntia kohden määrä
tyn laskennallisen yksikköhinnan tulosta. Ope
tustuntien määrä vahvistetaan oppilaitoksit
tain. 

Koska musiikin ammatilliselle koulutukselle 
ja muulle musiikkioppilaitoksissa annettavalle 
opetukselle lasketaan omat yksikköhinnat, ope
tusministeriö vahvistaa myös opetustuntimää
rät erikseen ammatillista ja muuta opetusta 
varten. 

6 luku. Muutoksenhaku 

16 §. Pykälään on sisällytetty muutoksenha
kua koskevat säännökset. Pykälässä säädetään 
muutoksenhausta niihin päätöksiin, jotka an
netaan tämän lain tai sen nojalla annetun 
asetuksen perusteella. Näitä päätöksiä olisivat 
lähinnä 12 §:ssä tarkoitettu opiskeluoikeuden 
eväämistä ja opiskelijan erottamista koskeva 
päätös sekä musiikkioppilaitoksen viran- tai 
toimenhaltijan nimittämistä koskeva päätös. 
Ehdotettu muutoksenhakujärjestelmä on yh
denmukainen muussa opetustoimessa omaksu
tun muutoksenhakujärjestelmän kanssa. Mah
dollisia valituskieltoja asetuksella säädettäessä 
tullaan ottamaan huomioon, mitä kansainväli
sessä ihmisoikeussopimuksessa on perusoikeuk
sista määrätty. 

7 luku. Erinäisiä säännöksiä 

17 §. Lakiin on otettu erityinen kokeilutoi
mintaa koskeva pykälä, jonka tarkoituksena on 
tehdä mahdollisiksi opetusministeriön luvalla 
myös sellaiset poikkeukselliset kokeilut, jotka 
eivät olisi toteutettavissa säännösten puitteissa, 
mutta joiden katsotaan olevan välttämättömiä 
koulutuksen valtakunnalliselle kehittämiselle. 
Musiikkioppilaitoksilla on liikkumavaraa jo 
opetussuunnitelmien perusteiden suomissa ra
joissa. Pykälässä tarkoitetaan ainoastaan ko
keiluja, joiden tulokset olisivat hyödynnettävis
sä koko maassa eikä yksittäisessä oppilaitok
sessa. 

Mahdollisuudesta myöntää valtionavustusta 
kokeilutoimintaa varten säädetään opetus- ja 
kulttuuritoimen rahoitusta koskevan lain 
38 §:ssä. 

18 §. Tässä lakiehdotuksessa tarkoitettujen 

musiikkioppilaitosten valtionosuudet suorite
taan varsinaisista talousarviovaroista. Musiikin 
opetukseen, joka ei ole tässä laissa tarkoitetun 
valtionosuuden piirissä, opetusministeriö voisi 
kuitenkin myöntää valtionavustusta määrära
hasta, joka valtion talousarviossa on osoitettu 
veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista 
taiteen tukemiseen. 

19 §. Pykälä sisältää normaalin asetuksenan
tovaltuuden. 

8 luku. Voimaantulosäännökset 

20-25 §. Pykäliin on sisällytetty lain voi
maantuloa koskevat säännösehdotukset. 

Lakisääteisten musiikkioppilaitosten toimin
nan jatkuvuuden turvaamiseksi ja hallinnolli
sen menettelyn yksinkertaistamiseksi lain tulles
sa voimaan musiikkioppilaitosten valtionavus
tuksesta annetun asetuksen ( 486/77) 39 §:n ja 
musiikkioppilaitoslain (402/87) 6 §:n nojalla 
tehtyihin työohjelman vahvistamista koskeviin 
päätöksiin sovellettaisiin mitä tässä lakiehdo
tuksessa säädetään ylläpitämisluvasta. Valtion
osuutta saavat musiikkikoulut muuttuvat mu
siikkiopistoiksi suoraan lain nojalla. Näiden 
musiikkikoulujen työohjelman vahvistamispää
töksiin sovelletaan, mitä musiikkiopiston yllä
pitämisluvasta säädetään. 

Johtokunta, joka on valittu ennen tämän lain 
voimaantuloa jatkaisi säännösehdotuksen mu
kaan tehtävissään toimikautensa loppuun. 

Pykäliin on sisällytetty myös henkilökunnan 
asemaa ja eläketurvan järjestämistä sekä muu
toksenhakutilanteita koskevat siirtymävaiheen 
edellyttämät säännökset. 

2. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset 

Musiikkioppilaitoksia koskevat tarkemmat 
säännökset tultaisiin antamaan asetuksella, jo
ka korvaisi nykyisin voimassa olevan musiik
kioppilaitosasetuksen (692/87). Keskeisen osan 
oppilaitosta koskevista muista määräyksistä 
tulisivat muodostamaan oppilaitosmuodolle 
vahvistettavat opetussuunnitelman perusteet, 
joissa määrätään opetuksen valtakunnalliset 
tavoitteet ja keskeiset sisällöt. 
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3. Voimaantulo 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi
maan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se 
on hyväksytty ja vahvistettu. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
musiikkioppilaitoksista 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 luku 

Tehtävät ja ylläpitäminen 

1 § 
Musiikkioppilaitosten tehtävänä on antaa 

säveltaiteen ja siihen liittyvien muiden taide
muotojen perusopetusta, valmennusta alan am
mattiopintoihin ja musiikin ammatillista kou
lutusta sekä järjestää muuta musiikkikulttuurin 
kehittämiseen liittyvää toimintaa. 

Musiikkioppilaitos voi järjestää tehtäväalu
eeseen kuuluvaa koulutusta ja palveluja myös 
maksullisena palvelutoimintana. 

2§ 
Musiikkioppilaitosta voi ylläpitää opetusmi

nisteriön luvalla kunta tai kuntayhtymä taikka 
rekisteröity yhteisö tai säätiö. Ylläpitämisluvan 
myöntämisen edellytyksenä on, että musiik
kioppilaitos on toiminta-alueensa musiikkikas
vatuksen kannalta tarpeellinen ja ettei sitä 
y~läpidetä taloudellisen voiton tavoittelemisek
Si. 

Musiikkioppilaitokselle myönnetyn ylläpitä
misluvan muutoksesta päättää opetusministe
riö. 

3§ 
Tässä laissa tarkoitettuja musiikkioppilaitok

sia ovat musiikkiopistot ja konservatoriot, jois
sa molemmissa annetaan ammattiopintoihin 
valmentavaa ja muuta perusopetusta sekä kon
servatorioissa erityisesti alan ammatillista kou
lutusta. 

4§ 
Konservatorion ammatillinen koulutus voi 

olla perus- tai lisäkoulutusta. Ammatillisesta 
koulutuksesta on lisäksi soveltuvin osin voi-

massa, mitä ammatillisista oppilaitoksista an
netussa laissa (487/87) ja sen nojalla säädetään 
tai määrätään. 

Konservatoriossa voidaan järjestää tanssin 
ammatillista koulutusta. 

2 luku 

Hallinto ja opetus 

5§ 
Kunnallisen musiikkioppilaitoksen hallinnos

ta on voimassa, mitä kunnallislaissa (953/76) 
säädetään tai sen nojalla määrätään, jollei tässä 
laissa tai sen nojalla annetussa asetuksessa 
toisin säädetä. Kunnallisen musiikkioppilaitok
sen hallinnosta on lisäksi voimassa, mitä kun
nan opetustoimen hallinnosta annetussa laissa 
(706/92) säädetään. 

6§ 
Kunnallisella musiikkioppilaitoksella voi olla 

johtokunta, jolloin kokoonpanossa eri koulu
muotojen yhteisen johtokunnan osalta poike
taan kunnallislain säännöksistä siten kuin kun
nan opetustoimen hallinnosta annetun lain 
5 §:ssä säädetään. 

Yksityisessä musiikkioppilaitoksessa on op
pilaitoksen ylläpitäjän asettama johtokunta. 
Johtokunnan tehtävistä ja oikeudesta olla läsnä 
johtokunnan kokouksissa säädetään tarvittaes
sa asetuksella ja määrätään johtosäännössä. 

Yksityisen musiikkioppilaitoksen johtosään
nön hyväksyy ylläpitäjä. 

7§ 
Musiikkioppilaitoksella tulee olla opetus

suunnitelma. Opetushallitus antaa opetussuun
nitelman laadintaa varten opetussuunnitelman 



1994 vp- HE 258 15 

perusteet, JOissa määrätään opetuksen valta
kunnalliset tavoitteet ja keskeiset sisällöt sekä 
asetusta täydentävät oppilasarvostelun yleiset 
perusteet ja todistusten kaavat. 

3 Juku 

Henkilöstö 

8§ 
Musiikkioppilaitoksessa on rehtorin virka tai 

toimi ja sen lisäksi muita oppilaitoksen toimin
nassa tarpeellisia virkoja tai toimia sen mukaan 
kuin asetuksella säädetään. 

9§ 
Rehtorin ja apulaisrehtorin sekä muun ope

tushenkilöstöön kuuluvan viran tai toimen 
kelpoisuusvaatimuksista säädetään asetuksella. 
Opetusministeriö voi erityisestä syystä myöntää 
erivapauden rehtorin ja apulaisrehtorin kelpoi
suusvaatimuksista. Korkeakoulu voi lisäksi yk
sittäistapauksissa todeta musiikkioppilaitoksen 
opettajan virkaan tai toimeen kelpoiseksi hen
kilön sen mukaan kuin asetuksella säädetään. 

4 Luku 

Opiskelijat 

10 § 
Opiskelijaksi ottamisen perusteista päättää 

musiikkioppilaitoksen ylläpitäjä. Perusteista, 
joilla opiskelija otetaan ammatilliseen perus
koulutukseen, säädetään lisäksi asetuksella. 

Opiskelijoita tai opiskelijoiksi hakevia ei saa 
perusteettomasti asettaa eri asemaan toisiin 
hakijoihin nähden syntyperän, sukupuolen, iän, 
terveydentilan, uskonnon, asuinpaikan, va
kaumuksen tai muun näihin verrattavan syyn 
vuoksi. 

11 § 
Ammatilliseen peruskoulutukseen osallistu

ville opiskelijoille järjestetään ja annetaan opin
tososiaalisia etuja samojen perusteiden mukaan 
kuin ammatillisten oppilaitosten oppilaiden 
opintososiaalisista eduista annetussa laissa 
(498/83) ja sen nojalla asetuksella säädetään. 

12 § 
Opiskelijalta voidaan evätä opiskeluoikeus, 

mikäli on käynyt ilmeiseksi, ettei hänellä ole 

edellytyksiä opintojen suorittamiseen kohtuul
lisessa ajassa. 

Opiskelijalle, joka rikkoo oppilaitoksen si
säistä järjestystä tai häiritsee työrauhaa, voi
daan antaa varoitus tai hänet voidaan erottaa 
oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi 
vuodeksi kerrallaan. 

Varoituksen antamisesta opiskelijalle päättää 
rehtori. Opiskelijan erottamisesta ja opiskelu
oikeuden eväämisestä päättää kunnallisessa op
pilaitoksessa kunnan opetustoimen hallinnosta 
annetun lain 2 §:ssä tarkoitettu monijäseninen 
kunnan toimielin ja yksityisessä oppilaitoksessa 
johtokunta. 

5 Juku 

Rahoitus 

13 § 
Musiikkioppilaitoksen ylläpitäjälle voidaan 

myöntää valtionosuutta perustamishankkee
seen siten kuin opetus- ja kulttuuritoimen 
rahoituksesta annetussa laissa (705/92) sääde
tään. 

Musiikkioppilaitoksen ylläpitäjä saa valtion
osuutta käyttökustannuksia varten opetus- ja 
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mu
kaisesti. 

14 § 
Kunta, jossa opiskelijana on kotikuntalain 

(201/94) mukainen kotipaikka asetuksella sää
dettävänä ajankohtana, on velvollinen suorit
tamaan osuutensa musiikin ammatillista kou
lutusta saavasta opiskelijasta aiheutuvista käyt
tökustannuksista opetus- ja kulttuuritoimen 
rahoituksesta annetun lain mukaisesti. 

Jos opiskelijalla ei ole kotikuntaa tai jos 
hänellä on kotikunta Ahvenanmaalla, oppilai
toksen ylläpitäjälle suoritetaan 1 momentissa 
tarkoitetusta opiskelijasta valtionosuutta ja ko
tikunnan maksuosuutta vastaava markkamää
rä valtion varoista. 

15 § 
Opetusministeriö vahvistaa musiikkioppilai

toksen valtionosuuden laskemisen perusteena 
käytettävän opetustuntien määrän. 

6 Luku 

Muutoksenhaku 

16 § 
Kunnan hallintoelimen tai viranhaltijan tä-
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män lain tai sen nojalla annetun asetuksen 
perusteella tekemään päätökseen haetaan muu
tosta siten kuin kunnallislaissa säädetään. 

Yksityisen oppilaitoksen hallintoelimen tai 
toimenhaltijan tämän lain tai sen nojalla anne
tun asetuksen perusteella tekemään päätökseen 
haetaan muutosta valittamalla lääninoikeuteen 
noudattaen, mitä muutoksenhausta hallinto
asioissa annetussa laissa ( 154/50) säädetään. 

Opiskeluoikeuden eväämistä ja opiskelijan 
erottamista koskevaan päätökseen voivat opis
kelija ja hänen huoltajansa hakea muutosta 
valittamalla lääninhallitukseen 14 päivän kulu
essa päätöksen tiedoksisaannista noudattaen 
muutoin, mitä muutoksenhausta hallintoasiois
sa annetussa laissa säädetään. 

Varoituksen antamisesta opiskelijalle ja 3 
momentissa tarkoitetuista lääninhallituksen 
päätöksistä ei saa valittaa. Asetuksella voidaan 
säätää, mistä muista tämän lain tai sen nojalla 
annetun asetuksen perusteella tehdyistä pää
töksistä ei saa valittaa. 

7 luku 

Erinäisiä säännöksiä 

17 § 
Opetusministeriön luvalla voidaan kokeilu

toiminnassa poiketa tämän lain säännöksistä 
siten kuin asetuksella säädetään. 

18 § 
Opetusministeriö voi myöntää valtionavus

tusta muuta kuin edellä tässä laissa tarkoitettua 
musiikin opetusta varten määrärahasta, joka 
valtion talousarviossa on osoitettu veikkauksen 
ja raha-arpajaisten voittovaroista taiteen tuke
miseen. 

19 § 
Tarkemmat säännökset tämän lain täytän

töönpanosta annetaan asetuksella. 

8 luku 

Voimaantulosäännökset 

20 § 
Tämä laki tulee voimaan päivänä 

kuuta 19 . 
Tällä lailla kumotaan 10 päivänä huhtikuuta 

1987 annettu musiikkioppilaitoslaki ( 402/87) 
siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Ku-

mottavaa lakia sovelletaan kuitenkin valtion
osuuden osalta koko tilivuoden 1995 menoihin. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 

21 § 
Tällä lailla kumotun lain nojalla t01mmeet 

oppilaitokset jatkavat toimintaansa tässä laissa 
tarkoitettuina musiikkioppilaitoksina ja niiden 
työohjelman vahvistamista koskeviin päätök
siin sovelletaan mitä tässä laissa säädetään 
ylläpitämisluvista. Musiikkikoulut muuttuvat 
musiikkiopistoiksi. 

Ennen tämän lain voimaantuloa valittu joh
tokunta jatkaa tehtävässään toimikautensa lop
puun. 

Valtionosuutta saavien musiikkioppilaitosten 
henkilöstö siirtyy tämän lain voimaan tullessa 
tässä laissa tarkoitettujen oppilaitosten vastaa
viin virkoihin, toimiin tai tehtäviin. 

22 § 
Tämän lain voimaan tullessa voimassa ollei

den säännösten ja määräysten mukaan laadittu 
opetussuunnitelma on voimassa, kunnes 7 §:n 
perusteella laadittu opetussuunnitelma on hy
väksytty. 

23 § 
Tämän lain voimaan tullessa yksityisen mu

siikkioppilaitoksen palveluksessa olevalla hen
kilöllä, jonka oikeus eläketurvaan on aiempien 
säännösten mukaan määräytynyt eräistä val
tion varoista suoritettavista eläkkeistä annetun 
lain (382/69) mukaisesti ja jolla valtionosuutta 
saavista musiikkioppilaitoksista annetun lain 
muuttamisesta annetun lain (723/92) voimaan
tulosäännöksen mukaan on yksityisen musiik
kioppilaitoksen palveluksessa oikeus eläkkee
seen valtion varoista soveltuvin osin samojen 
säännösten mukaan kuin valtion palveluksessa 
olevalla henkilöllä, on edelleen tämä oikeus. 
Samoin hänen jälkeensä suoritetaan perhe
eläkettä kuten valtion palveluksessa olleen hen
kilön jälkeen. 

24§ 
Edellä 23 §:ssä tarkoitetun eläketurvan järjes

tämisestä aiheutuvasta kustannuksesta yksityi
nen musiikkioppilaitos on velvollinen suoritta
maan valtiokanttorille neljännesvuosittain kun
kin vuosineljänneksen päättymistä seuraavan 
kuukauden loppuun mennessä eläkemaksun, 
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joka on 25 prosenttia sanotun eläketurvan 
piiriin kuuluvien henkilöiden palkkasummasta. 
Oppilaitoksen tulee vuosittain ilmoittaa valtio
kanttorille sen antamien ohjeiden mukaan elä
keturvan toimeenpanoa varten tiedot palveluk
sessaan olevasta mainitun eläketurvan piirissä 
olevasta henkilökunnasta. Jos eläkemaksua ei 
suoriteta määräajassa, peritään valtiokanttoril
le vuotuista viivästyskorkoa 16 prosenttia. Elä
kemaksut ja viivästyskorot saadaan periä siinä 

Helsingissä 21 päivänä lokakuuta 1994 

järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimi
sestä ulosottotoimin annetussa laissa (367 /61) 
säädetään. 

25 § 
Haettaessa muutosta päätökseen, joka on 

tehty ennen tämän lain voimaantuloa, sovelle
taan tämän lain voimaan tullessa voimassa 
olleita muutoksenhakua koskevia säännöksiä. 
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