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Tietosuojaseloste  
Yleiseen tietosuoja-asetuksen (EU) 679/2016 tehtävänä on suojata luonnollisten henkilöiden oikeutta 
henkilötietojen suojaan ja taata henkilötietojen vapaa liikkuvuus EU-alueella. Asetus sisältää mm. siitä 
milloin saa kerätä ja käsitellä henkilötietoja ja mitä velvollisuuksia henkilötietojen käsittelyyn liittyy. 
Nykyisin tällainen henkilötietojen suojaa ja käsittelyä koskeva yleissääntely sisältyy henkilötietolakiin  
(523/1999). Sibelius-opiston tietosuojaselosteet löytyvät www.sibeliusopisto.fi (alapalkista)  

Tervetuloa uuteen tanssivuoteen!   
  
Hämeenlinnan opetustilat ovat Verkatehtaan Opistotalossa Verkatehtaankuja 9:ssä. Musiikin opetus 4. ja 
5. kerros, tanssin opetus 2. kerros. Sibelius-opiston väki kulkee Opistotaloon Verkatehtaankujan ovesta. 
Koska talossa on paljon eri toimijoita, on kaikkien hyvä huomioida muut käyttäjät. Esimerkiksi lasipihan 
läpikulku on kielletty siellä järjestettävien tilaisuuksien aikana.   
  
Toimisto löytyy Verkatehtaan Opistotalon 4. kerroksesta.  
  
  
Opetus- ja loma-ajat  
Oppilaille jaetaan koteihin paperinen syys- ja kevättiedote, kunkin kauden alussa, joissa ajat ovat 
tarkemmin eriteltynä.  
Tiedotteet löytyvät myös opistomme nettisivuilta www.sibeliusopisto.fi .  
  
  
Opiskelu on tavoitteellista  
Taiteen perusopetuksen tanssin laajan oppimäärän mukainen opetus luo edellytyksiä hyvän tanssisuhteen 
syntymiselle ja elämänikäiselle harrastamiselle sekä antaa valmiudet tanssin ammattiopintoihin. Opiskelu 
etenee tasolta toiselle. Tanssin varhaisopinnoista tanssin perusopintoihin ja lopuksi tanssin syventäviin 
opintoihin.   
  
  
Esiintyminen on osa opiskelua  
Onnistunut esiintymien on palkitsevaa. Se kohottaa oppilaan itsetuntoa ja lisää motivaatiota. Lisäksi 
se antaa valmiuksia esiintymiseen yleisön edessä. Esiintymään oppii esiintymällä.  
  
  
Vanhempien rooli tärkeä  
Vanhemmat voivat monin tavoin tukea ja kannustaa opiskelijaa. Vanhemmat ovat myös tervetulleita 
opiston järjestämiin konsertteihin ja tanssiesityksiin.  
Opiston järjestämissä avoimissa ovissa ja vanhempainilloissa keskustellaan myös opiskeluun liittyvistä 
asioista.  
  
  
Kuinka lukuvuosi rakentuu?  
Lukuvuodessa on tanssioppilailla n. 35 toimintaviikkoa, joiden sisältö voi vaihdella eri viikkoina. 
Opetuksen määrää ei siis lasketa opetuskertoina/viikko, vaan opetuksen kokonaisuus kertoo sisällöstä 
enemmän. Välillä tunti voi jäädä pois tai sen tilalla voi olla esiintyminen. Kaikki opetus sisältyy 
lukukausimaksuun. Opetussisällöistä voi lukea lisää Sibelius-opiston opetussuunnitelmasta 
(www.sibeliusopisto.fi).   
  
Jokaisen oppilaan opinto-ohjelma koostuu pääasiallisesti baletin opinnoista ja sivuaineesta/ sivuaineista. 
Oppilaalla tulee olla pääaineena baletti.  



  
  
Ilmoita poissaoloista aina opettajalle!  
Paras tapa on ilmoittaa peruutuksista aina suoraan opettajalle. Myös äkilliset peruutukset voi ilmoittaa 
opettajalle kännykkään tekstiviestillä tai sähköpostitse, jotta tieto tulee perille ennen tanssituntia.  
  
  
Tuntien siirtäminen  
Musiikkioppilaitoksissa noudatettavien säännösten mukaisesti opettaja ei ole velvollinen pitämään tunteja 
takaisin, mikäli oppilas/oppilaat ovat poissa tunneilta.  
Huom! Jos opettaja on itse sairaana tai koulutuksessa, oppitunteja ei korvata takaisin, ellei poissaolo jatku 
yli 2 viikkoa.   
  
  
Opintojen keskeytys / lopettaminen  
Opinnoista voi perustelluista syistä anoa rehtorilta joko osittain tai kokonaan vapautusta yhden 
lukuvuoden ajaksi menettämättä oppilaspaikkaa. Mikäli oppilas haluaa lopettaa opinnot kesken 
lukuvuoden, siitä tulee huoltajan ilmoittaa kirjallisesti/henkilökohtaisesti toimistoon.  
  
  
Pidä yhteystietosi ajan tasalla!  
Jotta tiedotteet, laskut ja tärkeät puhelinviestit tavoittavat jokaisen ajoissa, muista aina ilmoittaa osoite- ja 
puhelinnumeromuutoksista toimistoon (toimisto@sibeliusopisto.fi)!   
Kiireellisissä tapauksissa (tuntiperuutukset, aikataulumuutokset tms.) toimistolta joudutaan usein ottamaan 
yhteyttä tekstiviestillä tai puhelimitse, joten sekä oppilaiden että vanhempien kännykkänumerot on hyvä 
ilmoittaa opiston toimistoon. Jatkossa sähköinen tiedotus lisääntyy, joten jos oppilaalla tai perheellä on 
oma sähköpostiosoite, jota luetaan säännöllisesti, myös se kannattaa ilmoittaa.  
  
  
Sibelius-opiston tiedotus  
• Pääasiallinen tiedotuskanava on kotisivut www.sibeliusopisto.fi .   
• Ajankohtaisista asioista ilmoitamme ilmoitustauluilla.  
• Kiireellisissä tiedotusasioissa käytämme koteihin annettavaa tiedotetta, tekstiviestejä ja sähköpostia.  
• Oma opettaja kertoo myös tulevista tapahtumista ja esiintymisistä.  
• Tarvittaessa käytämme suoraan koteihin postitettavaa tiedotetta.  
   
  
Kotisivut  
Kotisivuilta löydät mm. tapahtumakalenterin, opettajien sähköpostiosoitteet ja tietoa opetuksesta.  Moni 
oppilas on mukana tapahtumissa, tunneilla ja muissa tilanteissa, joissa otetaan valokuvia. Otoksia 
voidaan tarvittaessa käyttää kotisivuilla tai muussa tiedotuksessa. Jos ET halua oman lapsesi kuvan 
näkyvän näissä, ilmoita asiasta toimistoon!  
  
  
Asiaa turvallisuudesta  
Kaikkien tiloja käyttävien turvallisuuden vuoksi silmät kannattaa pitää aina auki. Älä jätä mitään 
arvoesineitä takin taskuun käytävälle tai pukuhuoneeseen. Kassin voi tuoda tanssisaliin. Epäilyttävistä 
havainnoista ilmoita opettajalle tai toimistoon. Muistathan pitää huolta myös vapaa-ajan 
tapaturmavakuutuksista.     
  
Hämeenlinnan Musiikinystävät ry.  
Hämeenlinnan Musiikinystävät ry perusti Sibelius-opiston v. 1950. Yhdistyksen tehtävänä on ylläpitää 
Sibelius-opiston toimintaa. Hallituksen kokoonpano löytyy kotisivuilta.  



 LUKUKAUSIMAKSUT  
Sibelius-opisto lähettää lukukausimaksut ensisijaisen huoltajan tai 18 v täyttäneen oppilaan sähköpostiin 
syksyllä syyskuun alkupuolella ja keväällä helmikuun alkupuolella. Lähettäjä Eepos-postitus 
(laskutus@eepos.fi.) Tarkista myös roskapostikansiosi.  Mikäli et ole saanut lukukausimaksua em. 
kuukausien loppuun mennessä, ota yhteys Sibelius-opiston toimistoon toimisto@sibeliusopisto.fi . 
 
MUSIIKKILEIKKIKOULU  
Perhemuskari vauvat 3–10 kk (jakso) 63 € 
Perhemuskari lapset 10 kk - 2 v., 45 min / vko 105 € 
Musiikkileikkikoulu 45 min / vko 105 € 
Musiikkileikkikoulu 60 min /vko 149 € 
Alkusoittojakso keväällä 77 € 
 
MUSIIKIN OPETUS 
Pääaine 30 min / vko 219 € 
Pääaine 45 min / vko 262 € 
Pääaine 60–75 min /vko 301 € 
Bändisoitin 30 min / vko 237 € 
Bändisoitin 45 min / vko 278 € 
Kiitorata 60 min / vko, 2-vuotinen valmennus 262 € 
Solistinen sivuaine 128 € 
Kuoro 90 € 
Ylimääräiset oppilaat (ryhmäopetus) 90 € 
Soitinvuokra / lukukausi 72 € 
 
TANSSIOSASTO 
Vauva/lapsi – aikuinen jakso 63 € 
Pääaine 45 min / vko 105 € 
Pääaine 60 min / vko 149 € 
Pääaine 75–90 min / vko 240 € 
Pääaine + sivuaineet 377 € 
 
Kirjaamismaksu uudelta oppilaalta 20 € 
(uusiksi soitto-oppilaiksi hyväksytyiltä sekä tanssiosaston tanssin perusopinnot  
aloittavilta peritään ensimmäisen lukukausimaksun yhteydessä kirjaamismaksu) 
 
AVOIN MUSIIKKIOPISTO 
15 min / vko x 15 391 € 
30 min / vko x 15 782 € 
45 min / vko x 15 1 172 € 
Musiikin perusteiden sekä orkesteritoimintaan osallistuminen 90 € 
(mikäli ryhmiin mahtuu) 
 
MUUT MAKSUT 
Opintorekisteriote 10 € 
Viivästymismaksu 5 € 
 
Oppilaspaikka on varattu oppilaalle seuraavaksi lukuvuodeksi. 
Lukukausimaksut tulee maksaa kokonaisuudessaan, vaikka opiskelu päättyisi / keskeytyisi 
syyslukukaudella 1.9. jälkeen ja kevätlukukaudella 1.2. jälkeen. 



 
Ohjeet Sibelius-opiston oppilaille  
  
Nämä ohjeet on tarkoitettu edistämään opiston sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä 
oppilaiden turvallisuutta ja viihtyisyyttä.  
  
I Opintojen aloittaminen  
  
Opisto päättää oppilaaksi ottamisesta yhdenvertaisin valintaperustein johtokunnan vahvistamien ohjeiden 
mukaisesti. Oppilas ilmoittautuu lukuvuoden lopussa tai alussa oppilaitoksessa erikseen annettavien 
ohjeiden mukaisesti. Jos oppilas ei ilmoittaudu eikä häneen tai hänen huoltajiinsa saada yhteyttä, 
katsotaan opinnot lopetetuiksi.  
  
2 Opiskeluoikeus ja opintojen kulku  
  
Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja opinto- ohjausta. Oppilaalla on 
oikeus turvalliseen oppimisympäristöön.  
  
Opetuksessa kiinnitetään huomio oppimisvalmiuksiltaan ja -tavoitteiltaan erilaisiin oppilaisiin sekä 
kehitetään tukitoimia yhteistyössä kodin kanssa. Erityisesti perusopetuksen oppimisympäristössä 
lähtökohtana on pitää eri tavoin yhteyttä kodin ja opiston välillä.  
  
Oppilaitoksessa opiskellaan Sibelius-opiston opetussuunnitelman mukaisesti.  
Ensimmäinen vuosi on koevuosi, jonka aikana todettava oppilaan edistyminen ratkaisee hänen 
opiskeluoikeutensa jatkumisen. Opinnot edistyvät säännöllisellä harjoittelulla ja viikoittaisilla 
oppitunneilla. Opintojen jatkamisen edellytyksistä keskustellaan säännöllisesti opettajan ja vanhemman 
sekä tarvittaessa rehtorin kanssa.  
  
Oppilas esiintyy vuosittain opiston järjestämissä tilaisuuksissa ja osallistuu tilaisuuksiin myös 
kuulijana/katsojana.  
  
Alaikäisen oppilaan kirjalliset ilmoitukset, anomukset ja allekirjoitukset tekee lapsen huoltaja. Kesken 
lukuvuotta opintonsa lopettavan on ilmoitettava asiasta kirjallisesti toimistoon.  
  
3 Oppitunnit ja esiintymiset  
  
Oppilas käy oppitunneilla täsmällisesti ja valmistautuu niihin huolellisesti  
  
Oppilas ilmoittaa opettajalleen/toimistoon, jos hän ei sairauden tai muun hyväksyttävän  
syyn takia voi osallistua oppitunneille. Pitkäaikaisen sairauden sattuessa on ilmoitettava poissaolon 
todennäköinen kesto. Esteestä on vaadittaessa esitettävä todistus. Oppilas ei ole oikeutettu saamaan 
jälkikäteen niitä oppitunteja, jotka ovat peruuntuneet hänen oman poissaolonsa vuoksi.  
  
Musiikkioppilaitoksissa noudatettavien säännösten mukaisesti opettaja ei ole velvollinen pitämään tunteja 
takaisin, jos oppilas on esim. sairaana, lomamatkalla, koulun tilaisuuksissa, myöhästynyt tai unohtanut 
tunnin. Jos kuitenkin tiedät hyvissä ajoin esim. perheen lomamatkan, opettajan kanssa kannattaa 
neuvotella mahdollisuudesta siirtää tuntia.  
  
Huom! Jos opettaja on itse sairaana tai koulutuksessa, oppitunteja ei korvata takaisin, ellei poissaolo jatku 
yli 2 viikkoa.   
  



Opiskelun edistymistä seurataan tuntitilanteessa ja esiintymisissä. Oppilas on velvollinen osallistumaan 
kaikkiin hänen opinto-ohjelmansa mukaisiin esiintymisiin sekä muulloinkin antamaan näytteen 
opintoaineissaan opettajan tai rehtorin määräyksestä.   
  
4 Opetusvälineet  
  
Oppilas hankkii itse opinnoissaan tarvitsemansa tanssivälineet. Opiston tanssiasuja lainattaessa tulee 
huolehtia pukujen pienistä korjauksista ja pesusta tarvittaessa.  
  
5 Muualla harjoitettavat tanssiopinnot  
  
Jos oppilas opiskelee tai suorittaa muualla opinto-ohjelmaansa kuuluvia opintoja, on niistä sovittava 
erikseen rehtorin kanssa.  
  
6 Esiintymiset opiston ulkopuolella  
  
Opiston ulkopuolella tapahtuvista julkisista esiintymisistä oppilaan on hyvä keskustella hyvissä ajoin 
opettajan kanssa.  
  
7 Maksut ja vapaaoppilaspaikat  
  
Kirjoittautuessaan opistoon oppilas maksaa kirjaamismaksun lukukausimaksun yhteydessä. Oppilaspaikka 
on varattuna oppilaalle seuraavaksi lukuvuodeksi ja oppilaspaikat vahvistetaan viimeistään ensimmäisenä 
syyskuun arkipäivänä.  
  
Oppilas suorittaa syys- ja kevätlukukausi- ym. Maksut erikseen annettuihin määräaikoihin mennessä. 
Lukukausimaksu on maksettava kokonaisuudessaan, vaikka oppilas keskeyttäisi opintonsa kesken 
lukuvuoden.  
  
Opinnoista voi perustelluista syistä anoa rehtorilta joko osittain tai kokonaan vapautusta yhden 
lukuvuoden ajaksi menettämättä oppilaspaikkaa. Mikäli oppilas haluaa lopettaa opinnot kesken 
lukuvuoden, siitä tulee huoltajan ilmoittaa kirjallisesti/henkilökohtaisesti toimistoon.  
  
Mikäli oppilas joutuu keskeyttämään opintonsa kesken lukuvuotta esim. sairauden, paikkakunnalta 
muuton tai muun vastaavan syyn takia, voi rehtori kirjallisen anomuksen perusteella myöntää alennusta 
lukukausimaksuissa.  
  
  
8 Opintoja koskevat määräykset  
  
Ilmoitus opintojen jatkamisesta tai päättämisestä jätetään huhtikuun aikana (jatkamiskaavake) 
oppilaitoksen ohjeiden mukaan. Määräaikaisesta keskeyttämisestä (pitkäaikainen sairaus, muualla 
tapahtuvat opinnot, asevelvollisuus) tehdään kirjallinen anomus rehtorille.  
  
9 Toimenpiteet ongelmatapauksissa  
  
Oppilas tai hänen holhoojansa ovat korvausvelvollisia oppilaan aiheuttaman oppilaitoksen kiinteistöön tai 
irtaimistoon kohdistuneen vahingon sattuessa. Oppilas noudattaa rehtorin ja opettajien antamia 
määräyksiä, jotka koskevat opintoja ja yleistä järjestystä opistossa.  
  
Seuraamukset ovat  

1. rehtorin antama varoitus  
2. oppilaspaikan menettäminen  



  
Mahdollisesta toimenpiteestä alaikäisten oppilaiden osalta ollaan yhteydessä asianomaisen oppilaan 
huoltajiin.  
  
10 Muutoksenhaku  
  
Päätökseen, joka koskee oppilasmaksua, haetaan muutosta valittamalla lääninoikeudelta siten kuin 
hallintolainkäyttölaissa säädetään.  
  
Päätökseen, joka koskee oppilaaksi ottamista, haetaan muutosta valittamalla lääninhallitukselta siten kuin 
hallintokäyttölaissa säädetään. Valitus tulee tehdä 14 päivän kuluessa siitä, kun päätös on annettu 
oppilaalle tai hänen huoltajalleen tiedoksi.  
  
Oppilas voi kahden kuukauden kuluessa arvioinnista tiedon saatuaan pyytää arvioinnin suorittanutta 
opettajaa tai opettajia uusimaan arvioinnin. Jos oppilas on tyytymätön pyynnöstä tehtyyn uuteen 
arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty, oppilas voi pyytää arvioinnin oikaisua rehtorilta.  

  
 
 
 
YHTEYSTIEDOT:  

Toimisto:   
Opistotalo 4. krs, Verkatehtaankuja 9, Hämeenlinna  
(käynti Viipurintien puolelta) puh. 
(03) 644 6711   
toimisto@sibeliusopisto.fi  
  
Opetus Hämeenlinna:   
Opistotalo, Verkatehtaankuja 9, Hämeenlinna  
(käynti Viipurintien puolelta)  
puh. 040 455 3990  
  
Opetus Janakkala:   
Pyhämäentie 25 C, Turenki  
Tervakosken koulu, Kettukalliontie 2, Tervakoski  
  
Opetus Hattula:  
Juteinitalo, Kauppatie 3, Parola  
  
Tanssiosasto:   
Opistotalo, Verkatehtaankuja 9, Hämeenlinna   

   
  
  
  
  

WWW.SIBELIUSOPISTO.FI 


