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Vastaus vt Ulla-Marja Urhon kysymykseen musiikkiopistojen avus-
tuksista 

HEL 2011-007339 T 02 05 01 00 

Kaupunginjohtajan vastaus 

Vastauksena esitettyyn kysymykseen kaupunginjohtaja toteaa seuraa-
vaa: 

Lakisääteistä valtionosuutta saavien musiikkiopistojen ylläpitäminen 
perustuu valtion ja kotikunnan avustamiseen sekä oppilaitoksen oppi-
lasmaksuina perimiin tuloihin. Suuri osa kuntia ylläpitää itse musiik-
kioppilaitoksia. 

Helsingissä po. musiikkioppilaitosten tukeminen perustuu annettuihin 
oppitunteihin. Laskennallisia tuntihintoja on kahdenlaisia: perustunnit 
(n. 12 e) ja suuntaustunnit (n. 27 e). Suuntaustunteja on kohdennettu 
mm. opistoille, joiden saama valtionosuus ei kata kaikkia annettuja tun-
teja sekä alueille, joissa osallistuminen musiikinopetukseen on alhaisin-
ta. 

Vuonna 2010 valtionosuus/ oppitunti oli 57 % vahvistetusta yksikköhin-
nasta (70,37 e) eli 40,11 euroa. Vuodelle 2010 ministeriö nosti useiden 
helsinkiläisten musiikkiopistojen tuntikiintiöitä vastaamaan paremmin 
todellisuudessa annettua opetusta. Lauttasaaren musiikkiopisto oli yksi 
näistä ja sille hyväksyttiin valtionavustusta 2138 uudelle oppitunnille. 

Vuonna 2009 Lauttasaaren musiikkiopiston valtionosuus oli 309 988 
euroa (+ ylimääräinen valtionosuus 20 000 euroa) ja vuonna 2010 tun-
tikiintiön korotuksen perusteella 403 837 euroa. Valtionavustus nousi 
siis n. 96 000 (76 000) euroa. Vuonna 2011 Lauttasaaren musiikkiopis-
ton valtionosuus on 408 900 euroa. 

Valtion myöntämien uusien vos -tuntien osalta kulttuuri- ja kirjastolau-
takunta poisti kaupungin suuntaustuen osuuden 15 e/tunti (27 e-12 e), 
koska kompensaation perustetta ei enää ollut. Avustusmuutos päätet-
tiin toteuttaa harkinnanvaraisesti asteittain. 

Lauttasaaren musiikkiopisto (vähennyslaskelma) 

2138 (t) x 15 ( €) =  
-32 070 e (todellinen laskennallinen vähennys) 
-25 000 e  (toteutettu 2011) 
-  4 388 e (ehdotus vuodelle 2012)  
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Kokonaisuutena Lauttasaaren musiikkiopiston saama julkinen tuki ei 
ole vähentynyt, koska valtionosuuden korotus on huomattavasti suu-
rempi kuin kaupungin avustuksen väheneminen. 

Myös Pakilan musiikkiopiston avustukseen kohdennettiin 2010 samoin 
perustein suurehko leikkaus (-20 000 e). Opiston kansanmusiikinope-
tusta haluttiin kuitenkin painottaa osana musiikinlajin koulutuksen vah-
vistamista. Pop/Jazz konservatorion ja Käpylän musiikkiopiston valti-
onavustuksen kasvu myönnettiin uusien toimintojen liittämiseksi opisto-
jen opetukseen (rytmimusiikki Itä-Helsinkiin ja Helsingin Kansanmusiik-
kiopiston liittäminen Käpylän musiikkiopistoon) eikä niihin kohdistunut 
kaupungin kompensaatiotunteja. 
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