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Yhtymähallitus 22.2.2022 § 5 Liite 2 

 

Oppilas- ja lukukausimaksujen laskuttamista koskevat periaatteet  

- ohjeet täysi-ikäisille oppilaille ja alaikäisten oppilaiden huoltajille 

 

Ilmoittautuessa oppilaaksi, täysi-ikäinen oppilas tai alle 18-vuotiaan oppilaan ensisijainen 

huoltaja sitoutuu oppilas- ja lukukausimaksujen maksuun. Laskut lähetetään oppilaan tai 

alaikäisen oppilaan ensisijaisen huoltajan ilmoittamaan sähköpostiin, ellei maksutavasta ole 

sovittu muulla tavoin. Tällöin laskuun voidaan lisätä laskutuslisä, jonka käytöstä ilmoitetaan 

maksutavasta sovittaessa. Laskua maksettaessa on käytettävä laskussa olevaa maksuviitettä.  

Maksujärjestelyistä tulee sopia talous- ja hallintopäällikön kanssa (ensisijaisesti sähköpostitse) 

ennen laskun eräpäivää. 

Oppilaan/huoltajan vastuulla on huolehtia voimassa olevat yhteystiedot Eepos-

oppilashallinto-ohjelmaan tai musiikkiopiston opintosihteerille. 

Oppilaspaikkavaraus on voimassa koko lukuvuoden ajan, sisältäen syys- ja kevätlukukauden 

sekä edelleen, kunnes huoltaja ilmoittaa opintosihteerille opintojen päättämisestä. 

Syyskaudella 30.9. / kevätlukukaudella 28.2. mennessä keskeyttävä maksaa puolet oppilas- ja 

lukukausimaksusta. Sen jälkeen keskeyttävä maksaa koko maksun. Tunneilta poisjääminen ei 

ole hyväksyttävä oppilaspaikasta luopumisilmoitus. Oppilaspaikan peruuttamisesta on aina 

ilmoitettava kirjallisesti musiikkiopiston opintosihteerille. Opinnot katsotaan päättyneeksi 

yhteydenottopäivänä. Lähetettyä lukukausimaksua ei hyvitetä eikä maksettua 

lukukausimaksua palauteta. Tästä poikkeuksena oppilaan pitkäaikainen sairauspoissaolo, josta 

tulee toimittaa lääkärintodistus musiikkiopiston toimistoon. 

Mikäli lukukausimaksuja ei ole ensimmäisestä maksukehotuksesta huolimatta maksettu eikä 

maksusuunnitelmaa ole tehty, lähetetään musiikkiopistolta toinen maksukehotus ja 

huomautuskirje, jossa ilmoitetaan opetuksen päättymisestä ja oppilaspaikan menettämisestä, 

mikäli maksusuorituksia ei saada huomautuskirjeessä mainittuun eräpäivään mennessä. 

Huomautuskirjeessä voidaan myös ilmoittaa opetuksen keskeyttämisestä, kunnes saatavat on 

maksettu. 

Mikäli emme ole saaneet maksusuoritusta maksumuistutuksien jälkeen, saatava siirretään 

suoraan ulosottoon (laki taiteen perusopetuksesta 12 § ja Laki verojen ja maksujen 

täytäntöönpanosta 1 §). Oppilas- ja lukukausimaksun laiminlyönnistä seuraa oppilaspaikan 

menettäminen.  

Jos oppilasmaksussa on epäselvyyttä, pyydämme ottamaan yhteyttä musiikkiopiston 

opintosihteeriin ennen laskun eräpäivää. 

Talous- ja hallintopäällikön ja opintosihteerin yhteystiedot löytyvät musiikkiopiston 

kotisivuilta, mistä voit lähettää myös Turvaposti-palvelulla viestin, mikäli viesti sisältää 

arkaluonteista tietoa, kuten lääkärin todistuksen. 

Laskutuksessa noudatetaan Jokilaaksojen Musiikkiopiston laskutus- ja perintäohjetta, joka on 

voimassa ja jota sovelletaan 1.3.2022 alkaen. Ohje sisältää muun muassa maksun lykkäystä 

sekä liikasuorituksen palautusta koskevat ohjeet. 


