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Taiteen perusopetuksen lukukausimaksut lukuvuonna 2017-2018
Turun konservatorion kannatusyhdistys ry:n hallituksen päätös 3.5.2017, 16 §.
●

Lukukausimaksut laskutetaan opetukseen osallistuvilta oppilailta syys- ja kevätlukukaudesta.

●

Opintojen jatkamisilmoituksessaan oppilaat suunnittelevat lukuvuoden opintonsa seuraavaan
kevääseen asti.

●

Ilmoittautumismaksu 100 € vahvistaa opintosuunnitelman ja opinto-oikeuden.
Ilmoittautumismaksu on maksettava ennen lukuvuoden alkua. Ilmoittautumismaksu hyvitetään
kevään lukukausimaksussa. Ilmoittautumismaksua ei palauteta, jos oppilas eroaa kesken
lukuvuoden. Ilmoittautumismaksu ei koske elokuussa aloittavia uusia oppilaita.

●

Lukukausi on pienin laskutusyksikkö.
Oppitunnin pituus
min.

Lukukausimaksu
€

musiikkileikkikoulu

45

121

musiikkileikkikoulu

60

146

yksilöllistetty musiikkikasvatus ryhmäopetuksena
(oppimäärän ja opetuksen yksilöllistäminen, taiteen
perusopetuksen ops-perusteet 10 §)

45

121

soitinvalmennus turkulaisille lapsille

45-75

146

Perustaso, pääinstrumentti

30 (koevuosi)

263

45

313

60

364

75

414

60

364

75

414

90

470

Varhaisiän musiikkikasvatus

Musiikkiopistotaso, pääinstrumentti
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Aikuisosasto, pääinstrumentti

Sivuinstrumentti

Avoin konservatorio, instrumentti

45

364

60

414

75

470

90

520

30

207

45

313

30

833

45

1247

●

Lukukausimaksu sisältää pääinstrumenttiopetuksen lisäksi opetussuunnitelman mukaisen
yhteismusisoinnin, musiikin perusteiden opetuksen, oppilaskonsertit ja muut tapahtumat sekä
kurssisuoritukset.

●

Pääinstrumenttitunnin pituus, sivuinstrumentin opinto-oikeus ja tunnin pituus sekä osasto
määritellään oppilaille opetussuunnitelman perusteella.

●

Harkinnanvaraisesta lukukausimaksualennuksesta päätetään tapauskohtaisesti. Ohjeet
hakumenettelystä annetaan ja haku toteutetaan syyslukukauden alettua. Päätökset koskevat
koko lukuvuotta. Harkinnanvarainen lukukausimaksualennus koskee perus- ja
musiikkiopistotason alle 18-vuotiaita oppilaita.

●

Avoimen konservatorion opetukseen ei käytetä valtion tai oppijan kotikunnan rahoitusta.
Osallistumismahdollisuutta avoimen konservatorion opetukseen ei siksi rajoiteta koskemaan
ensisijaisesti lapsia ja nuoria lain taiteen perusopetuksesta 633/1998, 1 § mukaisesti.

Lisäopetuksen tuotepaketit taiteen perusopetuksen instrumenttiopinnoissa
●
●
●

Lisäopetuksen ilmoittautumiset kerää hallintosihteeri. Lisäopetuksen toteutus suunnitellaan
yhteistyössä oppilaan opettajan kanssa.
Lisäopetuksen instrumenttiopetustunnin (45 min.) hinta on 36 €.
Maksullinen lisäopetus koevuosioppilaalle on järjestettävissä vain rehtorille tai
apulaisrehtorille tehdyn erillisen anomuksen perusteella.
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Soitinvuokrat
Soitinkategoria

Soitinvuokra €

Oppilassoitin

50

Ammattilaissoitin

75

Arvosoitin

100

Soitinvuokra sisältää soittimen kunnossapitohuollot. Kuluvat soitintarvikkeet kuten esimerkiksi kielet
oppilas kustantaa itse. Soittimen vuokraaja vastaa lainasoittimen vakuuttamisesta.

Muilta kuin Turun konservatorion oppilailta perittäviä maksuja
Toiminto

Hinta €

Kuorot (valmennuskuoro Pikkurella, lapsikuoro
Auriella ja tyttökuoro Sigynella)

66

Musiikin perusteiden ryhmäopetus

116

Oppilaiden soitinvuokrat

+ 25 %

Kurssisuoritusmaksut muille kuin Turun konservatorion oppilaille
Kurssisuoritus

Hinta €

Solistiset kurssisuoritukset D-A

212

Peruskurssi 1-2

121

Peruskurssi 3

162

Musiikin perusteet

111

Ammatillisen koulutuksen todistusmaksut muille kuin Turun konservatorion
opiskelijoille
Hinta €
Tutkintotodistusmaksu

120

Maksu näyttöjen arvioinnista toteutuvien
kustannusten mukaisesti
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