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TAITEEN PERUSOPETUS
Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle
etenevää eri taiteenalojen opetusta. Taiteen perusopetuksen tehtävänä on tarjota oppilaille
mahdollisuuksia opiskella taidetta pitkäjänteisesti, päämäärätietoisesti ja omien kiinnostuksen
kohteiden suuntaisesti. Opetuksella edistetään taidesuhteen kehittymistä ja elinikäistä taiteen
harrastamista. Opetus kehittää taiteenalalle ominaista osaamista ja antaa valmiuksia hakeutua
asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.
Taiteen perusopetuksen tehtävänä on rakentaa kestävää tulevaisuutta taiteen keinoin. Opetus
perustuu moniarvoiselle ja uudistuvalle kulttuuriperinnölle. Taiteenalan opetuksessa vahvistetaan
oppilaan omaehtoisen ilmaisun, tulkinnan ja arvottamisen taitoja. Opinnot tukevat oppilaiden luovan
ajattelun ja osallisuuden kehittymistä. Taiteen perusopetus vahvistaa oppilaiden identiteettien
rakentumista ja kulttuurisen lukutaidon kehittymistä.

Opetussuunnitelmajärjestelmä
Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet ovat luettavissa
Opetushallituksen verkkosivuilla osoitteessa www.oph.fi. Opetussuunnitelman perusteista suoraan
lainattu teksti on tässä opetussuunnitelmassa kursivoituna.
Taiteen perusopetuksen ohjausjärjestelmän osia ovat
 laki (633/1998) ja asetus (813/1998) taiteen perusopetuksesta
 Opetushallituksen määräys taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista
 koulutuksen järjestäjän hyväksymä opetussuunnitelma.
Taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) 5 §:n mukaan Opetushallitus päättää
taiteenaloittain taiteen perusopetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä (opetussuunnitelman
perusteet). Opetushallitus päättää myös oppilaan arvioinnista ja todistukseen merkittävistä tiedoista
(laki taiteen perusopetuksesta, 8 §).
Koulutuksen järjestäjä laatii ja hyväksyy kullekin taiteenalalle opetussuunnitelman Opetushallituksen
päättämien taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden mukaan
tarkentaen ja täsmentäen niitä.
Näiden taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 2017 mukaan
laadittu opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2020 lukien.
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TOIMINTA-AJATUS
Lapin musiikkiopisto on Suomen musiikkioppilaitosten liiton (SML) jäsenoppilaitos, jonka ylläpitäjä on
Rovaniemen kaupunki. Toimimme Rovaniemen päätoimipisteessä sekä Sodankylän ja Pellon
sivutoimipisteissä. Annamme taiteen perusopetusta musiikin ja tanssin laajan oppimäärän mukaisesti
pääasiassa lapsille ja nuorille. Tavoitteemme on antaa oppilaille henkistä hyvinvointia, rikasta
elämänsisältöä ja mahdollisuuksia inhimillisen luovuuden toteuttamiseen. Oppilaamme opiskelevat
tavoitteellisesti ja tasolta toiselle edeten, mikä antaa hyvät edellytykset elinikäiseen musiikin ja
kulttuurin harrastamiseen sekä alan jatko-opintoihin. Olemme aktiivinen kulttuurielämän toimija,
joka näkyy ja tekee yhteistyötä paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti lisäten samalla alueen
vetovoimaisuutta.

Arvot
Toimintamme perustuu ihmisten ja alueiden tasa-arvon, ihmisoikeuksien, yhdenvertaisuuden ja
kulttuurien moninaisuuden kunnioitukselle. Jokainen ihminen on arvokas ja ainutlaatuinen yksilönä,
yhteisön jäsenenä ja erilaisena oppijana. Arvostamme jokaisen tietoja ja osaamista, tunteita ja
elämyksiä, mielikuvitusta ja luovaa ilmaisua sekä itseohjautuvuutta. Kaikessa toiminnassa
kunnioitamme sukupuolten tasa-arvoa ja sukupuolen moninaisuutta. Arvostamme musiikkia
itseilmaisun väylänä, ilon ja nautinnon lähteenä sekä historiallisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä,
jolla on oma tapakulttuurinsa.
Taiteeseen sisältyvät esteettisyyden, eettisyyden ja ekologisuuden kysymykset ohjaavat pohtimaan ja
arvioimaan, mikä elämässä on merkityksellistä ja arvokasta.

Toimintakulttuuri
Toimintakulttuurilla tarkoitetaan musiikkiopiston toimintatapoja ja käytäntöjä sekä niiden perustana
olevia arvostuksia ja odotuksia. Keskeisiä toimintakulttuurin osia ovat vuorovaikutuksen ja viestinnän
käytännöt sekä työtä ohjaavat normit ja kirjoittamattomat säännöt. Aito kohtaaminen, kaikkien
osallistuminen ja arvostava vuorovaikutus edistävät oppimista ja hyvinvointia. Myös mahdolliset
epäonnistumiset kuuluvat oppimisprosessiin.
Toimintakulttuurimme tukee kestävää elämäntapaa ja kulttuurista monimuotoisuutta,
sananvapautta, yksityisyyden suojaa, hyvää tietosuojakäytäntöä ja tekijänoikeuksia. Vuorovaikutus
musiikkiopiston sisällä sekä huoltajien ja muiden sidosryhmien kanssa on avointa ja rakentavaa.
Kiusaamiseen, häirintään ja muuhun epäasialliseen käytökseen puutumme välittömästi.
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OPPIMISKÄSITYS
Oppiva ihminen on aktiivinen toimija, joka rakentaa osaamistaan aiemmin oppimansa pohjalle.
Opiskelu musiikkiopistossa tapahtuu jatkuvassa vuorovaikutteisessa ohjauksessa, jossa oppilas oppii
asettamaan itselleen tavoitteita ja toteuttamaan niitä sekä yksin että yhdessä. Näin hän seuraa omaa
edistymistään ja saa iloa oppimisestaan. Rohkaiseva ja kannustava palaute vahvistaa oppilaan
minäkuvaa ja itseluottamusta. Keskeinen osa musiikin oppimista on harjoittelu, joka vaatii varsinkin
alkuvaiheessa oppilaan huoltajalta tukea ja huolehtimista.
Musiikin oppiminen on osa ihmisenä kasvamista ja yhteisön hyvää elämää. Moniaistisuus, kehollisuus
ja taiteidenvälisyys rikastuttavat oppimiskokemusta. Kokonaisvaltainen opiskeluprosessi auttaa
oppilasta ymmärtämään kokemuksiaan ja tiedostamaan oppimisen tapojaan. Tärkeä motivaatiotekijä
on sosiaalinen kanssakäyminen sekä musiikkiopiston sisällä että muissa ympäristöissä. Yhteinen
musisointi ja yhdessä oppiminen edistävät osallisuutta ja ehkäisevät syrjäytymistä. Oman musiikin
luominen syventää oppimista ja innostaa kehittämään osaamista.

Oppimisympäristöt
Taiteen perusopetuksessa oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja ja paikkoja sekä yhteisöjä ja
käytäntöjä, joissa taiteenalan opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. Lähtökohtana on, että
oppimisympäristöt ovat fyysisesti, sosiaalisesti ja psyykkisesti turvallisia. Ne ovat ilmapiiriltään
avoimia ja myönteisiä sekä rohkaisevat ja innostavat oppilaita kehittämään osaamistaan.
Tarjoamme oppimiselle asianmukaiset tilat, välineet ja käytännöt. Yksilö- ja ryhmäopetuksessa sekä
yhtyetoiminnassa vallitsevat luottamukselliset suhteet ja keskinäinen kunnioitus. Avoin ja
myönteinen ilmapiiri rohkaisee oppimiseen ja luovaan ilmaisuun. Oppilaamme voivat myös osallistua
konsertteihin ja projekteihin musiikkiopiston sisä- ja ulkopuolella, käyttää musiikkiteknologisia
oppimisympäristöjä ja tutustua eri taiteenaloihin. Etäopetuksen avulla tuomme opetusta oppilaan
luokse. Monipuoliset oppimisympäristöt tarjoavat mahdollisuuksia monenlaisiin onnistumisen ja
osallisuuden kokemuksiin. Ne innostavat oppimaan ja auttavat huomioimaan kunkin oppilaan
tarpeita, taitoja ja kiinnostuksen kohteita.
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Opetuksen rakenne ja laajuus
Opetushallitus on opetussuunnitelman perusteissa määritellyt perusopintojen ja syventävien
opintojen laajuuden, niiden valtakunnalliset tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Musiikin laajan
oppimäärän laskennallinen laajuus on 1300 tuntia, josta perusopintojen osuus on 800 tuntia ja
syventävien opintojen 500 tuntia. Laskennallisen laajuuden tunnilla tarkoitetaan 45 minuuttia.
Opetussuunnitelman perusteiden pohjalta tässä opetussuunnitelmassa määritellään perusopintojen
ja syventävien opintojen opintokokonaisuudet tavoitteineen, sisältöineen ja laskennallisine
laajuuksineen. Opinto-ohjelmaan kuuluvat kaikilla oppilailla instrumenttiopinnot ja niihin liittyen
yhteismusisointi sekä tietystä iästä alkaen musiikin hahmotusaineet (aloitusiästä tarkemmin
kohdassa Musiikin perusopinnot). Instrumenttiopettaja huolehtii oppilaan opiskelun
kokonaisuudesta ottaen huomioon opintojen integroinnin ja opettajien välisen yhteistyön.
Perusopintojen ensimmäisenä opintovuonna arvioimme oppilaan edellytyksiä opiskella
tavoitteellisesti musiikkiopiston opetussuunnitelman mukaan. Myöhemminkin lukuvuosittaisessa
oppilaan ja opettajan välisessä palautekeskustelussa arvioidaan opiskelun sujumista. Jos tavoitteiden
toteutumisessa on ongelmia, oppilaan ja huoltajan kanssa keskustellaan mahdollisuuksista jatkaa
harrastusta taiteen perusopetuksen laajassa tai yleisessä oppimäärässä ja heille annetaan tarvittaessa
tietoa oppimäärän yksilöllistämisestä.
Enimmäisopiskeluaika Lapin musiikkiopistossa on perusopinnoissa yhdeksän vuotta ja syventävissä
opinnoissa kolme vuotta. Aikuisten enimmäisopiskeluaika on perusopinnoissa kuusi vuotta ja
syventävissä opinnoissa kolme vuotta. Perustellusta syystä voimme pidentää opiskeluaikoja.
Opetushallitus on opetussuunnitelman perusteissa määritellyt varhaisiän musiikkikasvatuksen yleiset
tavoitteet. Koulutuksen järjestäjä päättää, järjestääkö se varhaisiän musiikkikasvatusta, ja mitkä ovat
tämän tavoitteet, sisällöt ja laajuus. Lapin musiikkiopisto antaa lapsille varhaisiän musiikkikasvatusta,
johon kuuluu myös instrumenttiopintohin valmentavaa opetusta.
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Opetuksen yleiset tavoitteet
Musiikin laajan oppimäärän mukaisen taiteen perusopetuksen tehtävänä on luoda edellytykset hyvän
musiikkisuhteen syntymiselle. Tavoitteena on, että oppilas kehittää musiikillista osaamistaan ja
iloitsee oppimisestaan. Opetus antaa valmiuksia musiikin itsenäiseen harrastamiseen ja oppilaan
tavoitteiden mukaiseen musiikkiopintojen jatkamiseen muilla koulutusasteilla.
Musiikillisten taitojen kartuttamisen lisäksi oppilasta rohkaistaan opinnoissaan esteettiseen
kokemiseen, luovaan ajatteluun ja tuottamiseen sekä uusien ratkaisujen etsimiseen. Opintojen
edetessä oppilas oppii tunnistamaan musiikilliset vahvuutensa ja löytää omat tapansa ilmaista
itseään musisoiden. Opetus tukee oppilaan myönteisen minäkuvan, terveen itsetunnon ja
vuorovaikutustaitojen kehittymistä. Oppilasta ohjataan tekemisen ja osallisuuden kautta
ymmärtämään musiikin merkityksiä kulttuurin kokonaisuuteen kuuluvina ilmiöinä. Näin oma
musiikkiharrastus voi asettua osaksi elävää ja toimivaa musiikkikulttuuria sekä koko taiteiden
kenttää.
Varhaisiän musiikkikasvatus kehittää lapsen luovuutta, musiikillisia valmiuksia ja itsetuntoa.
Perusopinnoissa ja syventävissä opinnoissa oppilas saa valmiuksia musiikin itsenäiseen
harrastamiseen ja halutessaan musiikkiopintojen jatkamiseen. Hänen musiikilliset vahvuutensa ja
ilmaisutapansa kehittyvät tavoitteellisen harjoittelun, esteettisen kokemisen ja luovan tuottamisen
kautta. Tavoitteena on, että musiikista tulee ihmiselle tärkeä ilmaisun ja henkisen kasvun väylä.
Musiikin opiskelu kehittää vuorovaikutustaitoja, ongelmanratkaisukykyä ja pitkäjänteisyyttä sekä
esiintymistilanteiden hallintaa. Opiskelu kehittää myös taitoa asettaa itselleen tavoitteita ja arvioida
niiden toteutumista.
Oma musisointi, musiikkitilaisuuksissa käyminen ja musiikkielämän seuraaminen antavat kokemuksen
osallisuudesta musiikkikulttuuriin ja samalla ylläpitävät kulttuurin elinvoimaisuutta. Oppilas laajentaa
ja monipuolistaa näkemystään musiikista ja taiteesta sekä oivaltaa taiteiden ja tieteiden välisiä
yhteyksiä. Näin hän alkaa hahmottaa musiikkia ja kulttuuria historiallisena, yhteiskunnallisena ja
ajankohtaisena ilmiönä.
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Opetuksen työtavat
Musiikin varhaiskasvatuksen opetustuokiot koostuvat teeman ympärille punotusta moniaistisesta
toiminnasta, joka rakentuu lapsiryhmän kiinnostusten ja ikätason tavoitteiden mukaan. Sama
musiikillinen asia opitaan rytmi- ja melodiasoitolla, laulamalla, katsomalla, visuaalisilla ideoilla,
kuuntelemalla, kehosoitolla, improvisoimalla, tarinalla, mielikuvilla ja musiikkiliikunnalla.
Perus- ja syventävissä opinnoissa painottuvat oppilaan henkilökohtainen ohjaus sekä yhdessä
musisointi ja oppiminen. Instrumenttiopetus on pääsääntöisesti yksilöopetusta. Vuorovaikutuksessa
opettajan kanssa oppilas paneutuu instrumentin perustekniikkaan ja ilmaisumahdollisuuksiin ja sille
sävellettyyn ohjelmistoon. Tällöin voidaan välittömästi huomioida oppilaan yksilöllisiä
oppimistarpeita, vahvuuksia, tavoitteita ja toiveita. Oppilas saa jatkuvasti ohjaavaa ja tukevaa
palautetta ja kehittää taitoa suunnitella ja arvioida omaa oppimistaan. Yksilöopetusta voidaan antaa
myös pariopetuksena tai yhdistettynä pienryhmäopetukseen.
Yhtyeopetukseen kuuluvat orkesterit, kuorot, kamarimusiikki- ja muut yhtyeet sekä
ensembletyöskentely esimerkiksi oopperastudiossa. Yhtyeessä oppilas oppii tarkkaavaista
kuuntelemista, yhteistoimintaa ja ohjelmiston tuntemusta. Yhdessä tekeminen synnyttää
yhteishenkeä ja vahvistaa opiskelumotivaatiota. Palautetta saadessaan ja antaessaan oppilas kehittää
itse- ja vertaisarvioinnin taitojaan. Yhtyemusisointi edellyttää useimmiten tiettyä instrumentin
hallinnan tasoa.
Musiikin hahmotusaineissa annamme ryhmäopetusta perusopinnoissa ja pääosin myös syventävissä
opinnoissa. Muodostamme ryhmät yleensä ikäkauden mukaan, mikä edistää ryhmäytymistä ja
vertaisoppimista. Ryhmiä voidaan muodostaa myös instrumenttikohtaisesti opintojen integraation
vahvistamiseksi. Pyrimme pitämään ryhmäkoot oppimistulosten kannalta suotuisina.
Työtapoja monipuolistamme muun muassa hyödyntämällä teknologiaa tarkoituksenmukaisesti.
Käytämme tarvittaessa muitakin työtapoja kuten konserttikäyntejä, taiteilijavierailuja,
esiintymismatkoja, mestarikursseja, luentoja, työpajoja, teemapäiviä tai periodeja.
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VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS
Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteena on lapsen luovuuden, musiikillisten valmiuksien ja
itsetunnon kehittäminen. Myönteiset musiikilliset elämykset muodostavat pohjan hyvälle
musiikkisuhteelle ja myöhemmille musiikkiopinnoille. Leikinomaisella toiminnalla edistetään lapsen
ryhmässä toimimisen taitoja ja oppimisvalmiuksia. Kokemuksia ja elämyksiä vahvistetaan ottamalla
toiminnassa huomioon oppimisen moniaistisuus ja muiden taiteenalojen tarjoamat mahdollisuudet.
Lapin musiikkiopistossa varhaisiän musiikkikasvatukseen kuuluvat seuraavat opintokokonaisuudet:
 musiikkileikkikoulun perheryhmät
 musiikkileikkiryhmät
 esikoululaisten soittoryhmät
 musiikkivalmennus
 soitinvalmennus sekä
 soitinkaruselli.
VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUKSEN OPINTOKOKONAISUUDET












Musiikkileikkikoulun perheryhmät: lasten ikä 3 kuukaudesta noin 3 vuoteen.
o Laajuus: Vauvamuskari 35 tuntia (laskennan perusteena 45 minuuttia opetusta viikossa
yhden lukuvuoden aikana).
o Taaperomuskari 70 tuntia (laskennan perusteena 45 minuuttia opetusta viikossa kahden
lukuvuoden aikana).
Musiikkileikkiryhmät 3–6-vuotiaille.
o Laajuus: 105 tuntia (laskennan perusteena 45 minuuttia opetusta viikossa kolmen
lukuvuoden aikana).
Esikoululaisten soittoryhmät 6–7-vuotiaille.
o Laajuus: Muskarin rytmiryhmä 35 tuntia (laskennan perusteena 45 minuuttia opetusta
viikossa yhden lukuvuoden aikana). Kantelemuskari 45 tuntia (laskennan perusteena
60 minuuttia opetusta viikossa yhden lukuvuoden aikana).
Musiikkivalmennus 7–9-vuotiaille.
o Laajuus: 35 tuntia (laskennan perusteena 45 minuuttia opetusta viikossa yhden
lukuvuoden aikana).
Soitinvalmennus noin 4–10-vuotiaille opetettavien soittimien mukaan.
o Laajuus: 35 tuntia (laskennan perusteena 45 minuuttia opetusta viikossa kolmen lapsen
ryhmässä yhden lukuvuoden aikana).
Soitinkaruselli noin 6–10-vuotiaille opetettavien soittimien mukaan.
o Laajuus: 35 tuntia (laskennan perusteena 45 minuuttia opetusta viikossa kolmen lapsen
ryhmässä yhden lukuvuoden aikana).
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Musiikkileikkikoulun perheryhmät
Vauvamuskari on tarkoitettu 0–1-vuotiaille ja taaperomuskari 1–3-vuotiaille lapsille. Lapsi ja hänen
huoltajansa osallistuvat yhdessä ryhmän toimintaan.
Opintokokonaisuuden tavoitteet:
 Lapsi kokee musiikin iloa.
 Hän saa elämyksiä moniaistisesti.
 Musiikki tulee osaksi perheen arkea.
 Musiikista tulee vanhemman ja lapsen yhteinen kokemusmaailma.

Sisällöt: Tarjoamme lapselle huoltajan välityksellä vuorovaikutuksellista kokemista ja ikätason
mukaista toimintaa. Kaikessa toiminnassa korostuvat elämyksellisyys ja moniaistisuus. Musiikin
elementteihin tutustumme liikkeen, laulun, soiton, katsomisen ja loruilun kautta.
Palaute: Oppituntien aikaisella palautteella aikuista ohjataan vuorovaikutukseen lapsen kanssa ja
luomaan elämyksiä lapselle.

Musiikkileikkiryhmät
Opintokokonaisuuden tavoitteet:
 Lapsi kokee musiikin iloa.
 Hän saa elämyksiä moniaistisesti.
 Hän yhdistää toiminnassaan musiikkia muihin taiteisiin.
 Lapsi kuuntelee musiikkia ja käyttää muitakin aistejaan.
 Hän laulaa ja soittaa korvakuulolta tai ikonisista nuoteista.
 Hän hahmottaa musiikin elementtejä vastakohtaparien avulla.
 Lapsi keksii omia lauluja ja improvisoi soittaen.
 Hän yhdistää musiikkia leikkiin ja omaan arkeensa.
Sisällöt: Lapsen maailma ja leikkiminen korostuvat. Musiikin lisäksi muutkin taiteet ovat leikissä
mukana. Ikätason mukaan sisällöt muuttuvat ja toiminta kehittyy ja monimuotoistuu. Nuotinluku
aloitetaan ikonisista kuvanuoteista, joista edetään symbolisiin nuotteihin. Rytmisoitto etenee
sykkeen hallinnasta sanarytmeihin, rytmiostinatoihin ja nuoteista soittamiseen. Melodiasoitto etenee
kvinteistä melodioihin ja ostinatoihin sekä omaan luovaan tuottamiseen. Laulaminen monipuolistuu
äänialaa laajentaen, laulavaa kättä ja nuottikuvaa apuna käyttäen. Musiikkiliikunnan avulla opitaan
muun muassa musiikin muotoja. Elämykselliset tarinat ja mielikuvat nivovat oppimistuokiot
kokonaisuuksiksi.
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Palaute: Lapsi saa jatkuvasti vuorovaikutteista, ohjaavaa ja kannustavaa palautetta toiminnassa.
Häntä ohjataan vertaisoppimiseen ja vertaispalautteeseen. Lapsen huoltajan kanssa ollaan tiiviisti
yhteydessä.

Esikoululaisten soittoryhmät
Vaihtoehtoina ovat muskarin rytmiryhmä tai kantelemuskari.
Opintokokonaisuuden tavoitteet:
 Lapsi kokee musisoinnin iloa.
 Hän innostuu harjoittelemaan.
 Hän saa elämyksiä moniaistisesti.
 Lapsi yhdistää toiminnassaan musiikkia muihin taiteisiin.
 Hän laulaa ja soittaa korvakuulolta ja symbolisista nuoteista.
 Hän hahmottaa musiikin elementtejä.
 Lapsi rohkaistuu improvisoimaan ja keksimään omia lauluja.
 Hän tutustuu moniin eri soittimiin.
 Hän osaa yhteissoiton alkeita ja tottuu esiintymään ryhmässä.
 Lapsi saa valmiuksia soitonopiskeluun ja oman soittimensa hallintaan.
Sisällöt: Yhdistämme soittimen hallinnan, laulamisen ja musiikin hahmottamisen opiskelua
elämykselliseen monitaiteelliseen lähestymistapaan. Laulamista hahmotamme laulavan käden ja
nuottien avulla. Soitamme melodioita ja säestyksiä nuoteista ja korvakuulolta. Luovaa tuottamista
toteutamme tarinoiden ja mielikuvien avulla laulaen, soittaen ja liikkuen. Harjoittelemme soittaen ja
laulaen helpot rytminuotit ja melodianuotit. Yhdistämme musiikkia, liikettä, tarinoita ja visuaalisia
ideoita. Lapsi oppii yhteissoittoa, kuuntelemista, esiintymistä ja konserttikäyttäytymistä.
Kanteleryhmissä opitaan harjoittelemaan pieniä soittoläksyjä.
Palaute: Lapsi saa jatkuvasti vuorovaikutteista ohjaavaa ja kannustavaa palautetta. Ryhmässä
toteutuvat vertaisoppiminen ja vertaispalaute. Vanhempien kanssa tehdään yhteistyötä.
Esiintymisten jälkeen keskustellaan yhdessä esiintymiseen liittyvistä tunteista ja kokemuksista.
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Musiikkivalmennus
Nokkahuilun tai kanteleen alkeisryhmät on tarkoitettu koululaisille. Kanteleen jatkoryhmä on
tarkoitettu koululaisille, jotka ovat osallistuneet kantelemuskariin.
Opintokokonaisuuden tavoitteet:
 Lapsi kokee musisoinnin iloa.
 Hän innostuu harjoittelemaan.
 Hän saa elämyksiä moniaistisesti.
 Lapsi yhdistää toiminnassaan musiikkia muihin taiteisiin.
 Hän laulaa ja soittaa korvakuulolta ja symbolisista nuoteista.
 Hän hahmottaa musiikin elementtejä.
 Lapsi rohkaistuu improvisoimaan ja keksimään omia lauluja.
 Hän tutustuu moniin eri soittimiin.
 Hän osaa yhteissoiton alkeita ja tottuu esiintymään ryhmässä.
 Lapsi saa valmiuksia soitonopiskeluun ja oman soittimensa hallintaan.
Sisällöt: Opinnoissa korostuu soittaminen samoin kuin nuottien hahmotus ja eri soittimiin
tutustuminen. Nokkahuilua tai kannelta soitetaan nuoteista. Käytetään myös muita muskarisoittimia
monipuolisesti. Oppilas soittaa melodioita, säestyksiä ja ostinatoja. Hän tutustuu eri musiikkityyleihin.
Painotus on lastenmusiikissa ja taidemusiikissa. Kehitetään laulamista käyttäen nuotteja ja laulavaa
kättä. Musiikkiliikunnan avulla opitaan musiikin muotoja ja muita musiikin elementtejä.
Elämyksellisyys, luovuus ja oma keksiminen ovat koko ajan läsnä. Kanteleen jatkoryhmässä
syvennetään kantelemuskarissa opittuja taitoja.
Palaute: Lapsi saa jatkuvasti vuorovaikutteista ohjaavaa ja kannustavaa palautetta. Ryhmässä
toteutuvat vertaisoppiminen ja vertaispalaute. Vanhempien kanssa tehdään yhteistyötä.
Esiintymisten jälkeen keskustellaan yhdessä esiintymiseen liittyvistä tunteista ja kokemuksista.
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Soitinvalmennus
Soitinvalmennusta opettaa instrumenttiopettaja, ja soitinvalikoima vaihtelee vuosittain. Suositeltava
aloitusikä vaihtelee soitinkohtaisesti, esimerkiksi puhallinsoittimen voi aloittaa yli 10-vuotiaana.
Oppilaaksi haetaan muskarihaussa.
Opintokokonaisuuden tavoitteet:
 Lapsi saa iloa musisoinnista.
 Hän osaa soittotaidon alkeita.
 Hänellä on hyvä soittoasento.
 Lapsi soittaa korvakuulolta ja nuoteista helppoja lauluja.
 Lapsi osaa helpot melodia- ja rytminuotit.
 Lapsi hahmottaa musiikin elementtejä.
 Lapsi harjoittelee säännöllisesti.
 Hän rohkaistuu improvisoimaan.
 Hän soittaa yhdessä toisten kanssa.
 Hän osaa konserttikäyttäytymistä.
 Hän saa kokemuksia häntä kiinnostavista soittimista.
Sisällöt: Pienryhmässä on kaksi tai kolme lasta, jotka tutustuvat valitsemaansa soittimeen ja saavat
valmiuksia sen käsittelyyn. Lapsi oppii lukemaan nuoteista helppoja rytmejä ja melodioita. Soitetaan
ja lauletaan yhdessä nuoteista ja korvakuulolta. Luovuus ja oma keksiminen ovat koko ajan läsnä.
Opetuksessa korostetaan säännöllistä harjoittelua. Lapsi tutustuu myös muihin soittimiin lyhyiden
vierailujen sekä soitinesittely- ja muidenkin konserttien avulla.
Palaute: Lapsi saa soittotunneilla jatkuvasti vuorovaikutteista, ohjaavaa ja kannustavaa palautetta
edistymisestään. Opettaja antaa palautetta kyseisen soittimen soveltuvuudesta lapselle. Tämän
jälkeen oppilas voi hakeutua instrumentin perusopintoihin valintakokeen kautta.
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Soitinkaruselli
Soitinkarusellia tarjotaan mahdollisuuksien mukaan. Lapsi opiskelee vaihtuvilla soittimilla vuosittain
käytettävissä olevien opettajavoimien mukaisesti. Suositeltava aloitusikä vaihtelee soitinkohtaisesti,
esimerkiksi puhallinsoittimen voi aloittaa yli 10-vuotiaana. Oppilaaksi haetaan varhaisiän
musiikkikasvatuksen haussa.
Opintokokonaisuuden tavoitteet:
 Lapsi saa iloa musisoinnista.
 Hän osaa soittimen käsittelyn alkeita.
 Hänellä on hyvä soittoasento.
 Lapsi soittaa korvakuulolta ja nuoteista helppoja lauluja.
 Hän osaa helpot melodia- ja rytminuotit.
 Hän hahmottaa musiikin elementtejä.
 Lapsi harjoittelee säännöllisesti.
 Lapsi rohkaistuu improvisoimaan.
 Hän soittaa yhdessä toisten kanssa.
 Hän osaa konserttikäyttäytymistä.
 Hän saa kokemuksia häntä kiinnostavista soittimista.
Sisällöt: Lukuvuosi jakautuu soitinkohtaisiin jaksoihin, jotka ovat esimerkiksi 6 tai 4 viikon mittaisia.
Lapsi tutustuu useampaan soittimeen pienryhmässä, jolloin hän saa kokemusta soittimista ja
valmiuksia niiden käsittelyyn. Hän oppii lukemaan nuoteista helppoja rytmejä ja melodioita. Soitetaan
ja lauletaan yhdessä nuoteista ja korvakuulolta. Luovuus ja oma keksiminen ovat koko ajan läsnä.
Opetuksessa korostetaan säännöllistä harjoittelua. Oppilas tutustuu myös muihin soittimiin lyhyiden
vierailujen sekä soitinesittely- ja muidenkin konserttien avulla.
Palaute: Lapsi saa soittotunneilla jatkuvasti vuorovaikutteista, ohjaavaa ja kannustavaa palautetta
edistymisestään. Opettajat antavat palautetta lapsen soveltuvuudesta kyseisiin soittimiin.
Lukuvuoden jälkeen oppilas voi hakeutua haluamansa instrumentin perusopintoihin valintakokeen
kautta.
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MUSIIKIN PERUSOPINNOT
Perusopintojen tarkoituksena on innostaa oppilas musiikin tavoitteelliseen opiskeluun ja musiikillisten
taitojen pitkäjänteiseen kehittämiseen. Opintojen lähtökohtana ovat oppilaan vahvuudet ja
kiinnostuksen kohteet. Tarjoamalla tilaisuuksia monipuoliseen musiikilliseen toimintaan musiikin
perusopinnot kehittävät oppilaan musiikillista ja luovaa ajattelua. Koulutuksen järjestäjä määrittelee
opetussuunnitelman perusteiden pohjalta paikalliset opintokokonaisuudet, niiden tavoitteet ja sisällöt
sekä laajuuden. Yksittäinen opintokokonaisuus voi sisältää tavoitteita perusteiden eri tavoitealueilta.
Perusopintoihin voi sisältyä vaihtoehtoisia opintokokonaisuuksia.
Keskeisenä sisältönä on monipuolinen perehtyminen oppilaan valitseman instrumentin tai
instrumenttien perustekniikkaan, ohjelmistoon ja ilmaisumahdollisuuksiin. Opinnoissa tutustutaan
monipuolisesti erilaisiin musiikin työvälineisiin ja työtapoihin ottaen huomioon oppilaan tavoitteet.
Yhteismusisointitaitojen ja musiikin hahmottamistaitojen sekä historiatietoisuuden kehittäminen ovat
olennainen osa opintoja.

Opetushallitus on opetussuunnitelman perusteissa määritellyt perusopintojen neljä tavoitealuetta,
jotka ovat
1) esittäminen ja ilmaiseminen,
2) oppimaan oppiminen ja harjoittelu,
3) kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen sekä
4) säveltäminen ja improvisointi.
Musiikkiopistomme perusopintojen opintokokonaisuuksien tavoitteet perustuvat näihin
tavoitealueisiin. Välitavoitteina opiskelussa ovat suppeammat oppimistavoitteet, joita oppilas ja
opettaja yhdessä asettavat.
Opintokokonaisuuksia ovat (a) instrumenttiopinnot ja yhteismusisointi -opintokokonaisuudet sekä (b)
musiikin hahmotusaineiden opintokokonaisuudet. Ne etenevät taitotason mukaisessa järjestyksessä
tasolta toiselle. Opintokokonaisuus on suoritettu, kun oppilas on saavuttanut sen tavoitteet. Siten
opintokokonaisuuden kesto on yksilöllinen, ja mahdollinen maininta lukuvuosien määrästä on vain
laskennan perusteena.
Kukin oppilas opiskelee kulloinkin yhtä instrumenttiopinnot ja yhteismusisointi -opintokokonaisuutta.
Musiikin hahmotusaineiden opiskelu on mahdollista aloittaa jo 7–8-vuotiaana vapaaehtoisella
opintokokonaisuudella Avaimet musiikin hahmotukseen. Musiikin hahmotus 1a -opintokokonaisuus
alkaa sinä vuonna, jona oppilas täyttää yhdeksän vuotta. Jos hän haluaa suorittaa yhdistetyn Musiikin
hahmotus 1a:n ja 1b:n yhdessä lukuvuodessa, suositeltava aloitusikä on kymmenen vuotta.
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Instrumenttiopinnot ja yhteismusisointi -opintokokonaisuuksiin sisältyvät instrumentin oppitunnit
sekä yhteismusisointi, joka voi tapahtua harjoitusten ja/tai instrumenttituntien puitteissa.
Yhteismusisointi alkaa opintojen alussa ja kestää koko opintoajan. Se tukee rytmitajun,
harmoniakorvan ja nuotinlukutaitojen kehittymistä. Oppilas oppii kuulemaan itsensä lisäksi
laajempaa soivaa kokonaisuutta ja erottamaan eri äänten keskinäisiä suhteita kuten melodiaa ja
säestystä. Esiintyminen yhdessä toisten kanssa voi antaa myönteisiä kokemuksia, alentaa
esiintymisen kynnystä ja edistää opiskelumotivaatiota. Yhteismusisointi laajentaa oppilaan
ohjelmistoa ja musiikintuntemusta.
Pienessä yhteismusisointiryhmässä oppilaat oppivat nopeasti tuntemaan toisensa ja viihtymään
yhdessä, mikä kannustaa heitä hyviin suorituksiin. Isommassa yhtyeessä opitaan yhteistyötaitoja
kuten toistensa tukemista ja hiljentymistä omaa vuoroa odottaessa. Orkesterissa ja kuorossa opitaan
seuraamaan johtajaa, pitämään tasainen perussyke ja eriyttämään tarkasti dynamiikan vivahteita.
Yhtyeet ja orkesterit pyritään muodostamaan samanikäisistä ja -tasoisista oppilaista, mikä helpottaa
ryhmäytymistä.
Kamarimusiikki on vaativaa yhteismusisointia, joka kehittää itsenäistä muusikkoutta. Ryhmällä on
ohjaava opettaja, joka voi ajan mittaan jättäytyä avustavaan rooliin oppilaiden ottaessa yhä
enemmän vastuuta omasta musisoinnistaan. Kamarimusiikki edellyttää oppilaalta varsin pitkälle
kehittyneitä instrumenttitaitoja.

Perusopintojen opintokokonaisuudet on laadittu seuraaviin oppiaineisiin tai aineryhmiin:
 harmonikka
 jousisoittimet
 kitara
 laulu
 lyömäsoittimet
 musiikin hahmotusaineet
 piano
 pianon vapaa säestys
 puhaltimet
 sähköbasso
 sähkökitara
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Harmonikka
HARMONIKAN OPINTOKOKONAISUUDET PERUSOPINNOISSA
Opintokokonaisuuksien laskennallinen laajuus on 555 tuntia. Laskennan perusteena on oppilaan
kokonaistyömäärä, johon kuuluvat oppitunnit, yhteismusisointi ja kotiharjoittelu
 Johdatus harmonikkaopintoihin yhteismusisointiin: 55 tuntia
 Harmonikkaopinnot ja yhteismusisointi 1: 111 tuntia
 Harmonikkaopinnot ja yhteismusisointi 2: 167 tuntia
 Harmonikkaopinnot ja yhteismusisointi 3: 222 tuntia
JOHDATUS HARMONIKKAOPINTOIHIN JA YHTEISMUSISOINTIIN
Opettajan harkinnan mukaan oppilas voi sivuuttaa johdatusjakson ja alkaa suoraan opiskella ylempää
opintokokonaisuutta. Oppilaan iän ja kypsyyden mukaan opintokokonaisuuden suorittaminen voi
kestää kauemmin kuin yhden lukuvuoden.
Opintokokonaisuuden tavoitteet:
 Oppilas kokee iloa musisoinnistaan.
 Hän ymmärtää tavoitteiden tärkeyden ja tietää oppimistavoitteensa.
 Hän tietää harjoittelun merkityksen ja harjoittelee säännöllisesti.
 Oppilas osaa kontrolloida harmonikan ääntä.
 Hänellä on hyvä soittoasento.
 Oppilas alkaa kuunnella tarkkaavaisesti omaa ja toisten musisointia.
 Hän esittää musiikkia toisille.
 Oppilas käy kuuntelijana konsertissa ja osaa käyttäytyä siellä huomaavaisesti.
 Hän rohkenee tuottaa omia musiikillisia ideoita.
Sisällöt: Oppilas tutustuu harmonikan ominaisuuksiin opettelemalla yksinkertaisia melodioita
korvakuulolta. Samalla hän oppii äänen tuottamista ja hallintaa eri sävelkorkeuksin ja rytmein. Hyvän
soittoasennon opettelu alkaa saman tien. Oppilas tutustuu nuottikirjoitukseen ja kirjoitetun musiikin
soittamiseen sitten kun hän osaa lukea ja kirjoittaa. Yhteismusisointi alkaa soittamalla yhdessä
opettajan kanssa oppituntien puitteissa. Se kehittää soiton tarkkuutta ja perussykkeen pitämistä.
Oppilas tottuu kuulemaan ja kuuntelemaan useampaa soittajaa samanaikaisesti. Oman opettajan
kanssa pieniä tehtäviä soittaessa ehditään kiinnittää riittävästi huomiota soittoasentoon ja muihin
perusasioihin. Toisen oppilaan kanssa musisointi on hauskaa ja kannustaa yrittämään parastaan.
Oppilas seuraa oppilaskonserttiesityksiä ja oppii näin konserttikäyttäytymistä.
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Arviointi: Oppilas ja opettaja keskustelevat jatkuvasti oppimistavoitteista ja niiden toteutumisesta,
opintojen edistymisestä ja oppilaan kokemuksista. Oppimistavoitteita asetetaan yksilökohtaisesti ja
merkitään Eepos-ohjelman tavoitetauluun. Oppilaan saama palaute on ohjaavaa ja kannustavaa.
Oppilaan huoltajan kanssa keskustellaan säännöllisesti opintojen edistymisestä. Lukuvuoden
päättyessä oppilaalla, opettajalla ja huoltajalla on oppitunnin aikana palautekeskustelu oppimisesta,
opetuksesta ja kertyneistä kokemuksista. Tällöin laaditaan vapaamuotoinen yhteenveto
oppimisprosessista ja opintokokonaisuuden tavoitteiden toteutumisesta. Yhteenvedossa painotetaan
niitä voimavaroja ja vahvuuksia, joita oppilas voi käyttää hyväksi jatkaessaan opintojaan tai muuta
musiikkiharrastustaan. Jos opintokokonaisuuden tavoitteet ovat toteutuneet, oppilas jatkaa
opintojaan seuraavaan opintokokonaisuuteen. Oppilaan portfolioon Eepokseen liitetään
opintokokonaisuuden yhteenveto ja mahdollisesti muutakin palautetta ja soivaa aineistoa.

HARMONIKKAOPINNOT JA YHTEISMUSISOINTI 1
Opintokokonaisuuden tavoitteet:
 Oppilas esittää lyhyitä, ikäkauteensa sopivia kappaleita teknisesti ja taiteellisesti.
 Hän nauttii musisoinnistaan ja harjoittelee säännöllisesti.
 Hän asettaa oppimistavoitteita yhdessä opettajan kanssa ja seuraa niiden toteutumista.
 Oppilaan soittoasento on vakiintunut senhetkisen soittimen koon mukaisesti.
 Hän hallitsee nuottikirjoituksen alkeita ja osaa soittaa suoraan nuoteista hyvin helppoja
yksiäänisiä kappaleita.
 Oppilas kuuntelee tarkkaavaisesti omaa ja toisten soittoa.
 Hän musisoi yhdessä opettajan ja muiden oppilaiden kanssa.
 Hän saa esiintymiskokemusta eri tilanteissa ja oppii esiintymisistään.
 Hän kuuntelee konsertteja ja käyttäytyy niissä huomaavaisesti.
 Hän rohkenee tuottaa omia musiikillisia ideoita ja musisoida korvakuulolta.
Sisällöt: Oppilas kerää ohjelmistoonsa monipuolisesti erilaisia kappaleita, joista hän oppii musiikin
hahmottamista ja ilmeikästä toteuttamista. Harjoitusten ja etydien avulla hän oppii soittamisen
perustaitoja. Hän jatkaa nuotinluvun opiskelua. Oppilas harjoittelee yhteismusisointia opettajan
kanssa sekä oppilasryhmässä, jos ryhmä voidaan muodostaa. Oma opettaja vastaa siitä, että
oppilaalla on yhteismusisointia. Siihen soveltuvat esimerkiksi oman opettajan yhtyetunnit,
kamarimusiikkitunnit vakioryhmille tai yhteissoittoperiodit, joissa projektina on jokin teos.
Yhteismusisointia voi harjoittaa myös musiikkiopiston ulkopuolella. Sivutoimipisteissä
yhteismusisoinnin opetus järjestetään paikallisten mahdollisuuksien mukaan. Opiskelun
yksilöllistäminen voi koskea myös yhteismusisointia. Oppilas esiintyy oppilaskonserteissa, ja häntä
rohkaistaan esiintymään muissakin tilanteissa. Oppilas käy kuuntelijana oppilaskonserteissa. Hän
tutustuu sävellajeihin ja sointuihin, jotka ovat vapaan säestyksen perustana.
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Arviointi: Oppilas ja opettaja keskustelevat jatkuvasti oppimistavoitteista ja niiden toteutumisesta,
opintojen edistymisestä ja oppilaan kokemuksista. He asettavat yhdessä oppimistavoitteita, joita
merkitään Eepos-ohjelman tavoitetauluun. Oppilaan saama palaute on ohjaavaa ja kannustavaa.
Oppilaan huoltajan kanssa keskustellaan riittävän usein. Kunkin lukuvuoden päätteeksi oppilas ja
opettaja tarkastelevat palautekeskustelussa oppimista, opetusta ja kertyneitä kokemuksia.
Opintokokonaisuuden aikana oppilas esittää näytteinä konserteissa kolme teosta. Näytteiden
arviointikeskusteluissa ovat mukana oppilas, oma opettaja ja toinen opettaja. Opintokokonaisuuden
päätteeksi oppilas ja opettaja yhdessä laativat vapaamuotoisen yhteenvedon opiskeluprosessista ja
opintokokonaisuuden tavoitteiden toteutumisesta. Yhteenvedossa painotetaan niitä voimavaroja ja
vahvuuksia, joita oppilas voi käyttää hyväksi jatkaessaan opintojaan. Kun tavoitteet on saavutettu,
oppilas jatkaa opintojaan seuraavaan opintokokonaisuuteen. Oppilaan portfolioon Eepokseen
liitetään näytteiden arvioinnit ja opintokokonaisuuden yhteenveto sekä mahdollisesti muutakin
palautetta, itsearviointia ja soivaa aineistoa.

HARMONIKKAOPINNOT JA YHTEISMUSISOINTI 2

Opintokokonaisuuden tavoitteet:
 Oppilas esittää erityylisiä ja eriluonteisia kappaleita niiden luonnetta ja tunnesisältöä esille
tuoden.
 Hänen soittotekniikkansa on kappaleiden vaatimusten tasolla.
 Hän ymmärtää soittamiensa kappaleiden ominaispiirteitä, rakennetta ja historiaa.
 Oppilas kokee soittamisen iloa ja laajentaa makuaan itselleen vieraampaankin musiikkiin.
 Hän harjoittelee itsenäisesti ja säännöllisesti.
 Hän asettaa oppimistavoitteita yhdessä opettajan kanssa ja arvioi omaa oppimistaan.
 Oppilas kuuntelee tarkkaavaisesti omaa musisointiaan yksin ja yhtyeessä.
 Hän osaa soittaa suoraan nuoteista edeltävän opintokokonaisuuden helpoimpia kappaleita.
 Hän esiintyy oppilaskonserteissa ja muissa tilaisuuksissa ja oppii esiintymisistään.
 Oppilas antaa toisille asiallista ja rakentavaa palautetta.
 Hän hallitsee vapaata säestystä perussoinnuilla.
 Hän osaa improvisoida ja soittaa korvakuulolta.
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Sisällöt: Oppilas opiskelee erityylisiä ja eriluonteisia kappaleita ja kerää niistä itselleen monipuolisen
ohjelmiston. Hän kehittää soittotekniikkaansa etydien ja harjoitusten avulla. Jatketaan nuotinluvun ja
nuoteista soittamisen opiskelua. Perehdytään vapaaseen säestykseen perussoinnuilla ja kehitetään
improvisoinnin taitoja. Oppilas musisoi yhdessä toisten oppilaiden kanssa. Oma opettaja vastaa siitä,
että oppilaalla on yhteismusisointia. Siihen soveltuvat esimerkiksi harmonikkaopettajan omat
yhtyetunnit, kamarimusiikkitunnit vakioryhmille tai yhteissoittoperiodit, joissa projektina on jokin
teos. Yhteismusisointia voi harjoittaa myös musiikkiopiston ulkopuolella. Sivutoimipisteissä
yhteismusisoinnin opetus järjestetään paikallisten mahdollisuuksien mukaan. Opiskelun
yksilöllistäminen voi koskea myös yhteismusisointia. Oppilas osallistuu riittävän usein kuulijana ja
esiintyjänä oppilaskonsertteihin ja muihinkin musiikkitilaisuuksiin. Oppilasta ohjataan antamaan
asiallista ja rakentavaa palautetta oppilastovereilleen.

Arviointi: Oppilas ja opettaja keskustelevat jatkuvasti oppimistavoitteista ja niiden toteutumisesta,
opintojen edistymisestä ja oppilaan kokemuksista. He asettavat yhdessä oppimistavoitteita, joita
merkitään Eepos-ohjelman tavoitetauluun. Oppilaan saama palaute on ohjaavaa ja kannustavaa.
Oppilaan huoltajan kanssa keskustellaan riittävän usein. Kunkin lukuvuoden päätteeksi oppilas ja
opettaja tarkastelevat palautekeskustelussa oppimista, opetusta ja kertyneitä kokemuksia.
Opintokokonaisuuden aikana oppilas esittää näytteinä konserteissa neljä erityylistä sävellystä,
joiden arviointikeskusteluissa ovat mukana oppilas, oma opettaja ja kaksi muuta opettajaa.
Opintokokonaisuuden päätteeksi oppilas ja opettaja yhdessä laativat vapaamuotoisen yhteenvedon
opiskeluprosessista ja opintokokonaisuuden tavoitteiden toteutumisesta. Yhteenvedossa painotetaan
niitä voimavaroja ja vahvuuksia, joita oppilas voi käyttää hyväksi jatkaessaan opintojaan. Kun
tavoitteet on saavutettu, oppilas jatkaa opintojaan seuraavaan opintokokonaisuuteen. Oppilaan
portfolioon Eepokseen liitetään näytteiden arvioinnit ja opintokokonaisuuden yhteenveto sekä
mahdollisesti muutakin palautetta, itsearviointia ja soivaa aineistoa.
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HARMONIKKAOPINNOT JA YHTEISMUSISOINTI 3
Opintokokonaisuuden tavoitteet:
 Oppilas esittää monipuolisia ohjelmakokonaisuuksia ehyesti ja musikaalisesti.
 Hän hallitsee harmonikansoiton tekniset perustaidot.
 Oppilas asettaa oppimistavoitteita ja arvioi oppimistaan itsenäisesti ja yhdessä opettajan
kanssa.
 Hän harjoittelee riittävästi ja tarkoituksenmukaisesti.
 Oppilas on laajentanut musiikkimakuaan ja musiikintuntemustaan ja kokee soittamisen iloa
monenlaisen musiikin parissa.
 Hän esiintyy sekä yksin että yhtyeiden jäsenenä ja oppii esiintymisistään.
 Oppilas hallitsee käytännön musisointitaitoja esimerkiksi säestys- ja yhteissoittotehtäviä
varten.
 Hän osaa tehdä sovituksia ja improvisaatioita.
 Oppilas kuuntelee musiikkia ja käy konserteissa aktiivisesti.
 Hän ottaa vastaan palautetta eri tahoilta ja antaa toisille asiallista ja rakentavaa palautetta.
 Hän on kiinnostunut musiikin yhteyksistä muihin taiteenaloihin.
Sisällöt: Oppilas opiskelee monipuolisen ohjelmiston erityylisistä ja eriluonteisista teoksista. Hän
kehittää soittotekniikkaansa etydien ja harjoitusten avulla. Soittotunneilla kehitetään myös nuoteista
soittamisen ja säestämisen samoin kuin sovittamisen ja improvisoinnin taitoja. Oppilas musisoi
ahkerasti toisten oppilaiden kanssa. Oma opettaja vastaa siitä, että oppilaalla on yhteismusisointia.
Siihen soveltuvat esimerkiksi harmonikkaopettajan omat yhtyetunnit, kamarimusiikkitunnit
vakioryhmille tai yhteissoittoperiodit, joissa projektina on jokin teos. Yhteismusisointia voi harjoittaa
myös musiikkiopiston ulkopuolella. Sivutoimipisteissä yhteismusisoinnin opetus järjestetään
paikallisten mahdollisuuksien mukaan. Opiskelun yksilöllistäminen voi koskea myös yhteismusisointia.
Oppilas esiintyy useasti oppilaskonserteissa ja muissa tilaisuuksissa ja käy kuuntelemassa
oppilastovereiden esiintymisiä ja muitakin konsertteja.
Arviointi: Oppilas ja opettaja keskustelevat jatkuvasti oppimistavoitteista ja niiden toteutumisesta,
opintojen edistymisestä ja oppilaan kokemuksista. He asettavat yhdessä oppimistavoitteita, joita
merkitään Eepos-ohjelman tavoitetauluun. Oppilaan saama palaute on ohjaavaa ja kannustavaa.
Oppilaan huoltajan kanssa keskustellaan riittävän usein. Kunkin lukuvuoden päätteeksi oppilas ja
opettaja tarkastelevat palautekeskustelussa oppimista, opetusta ja kertyneitä kokemuksia.
Opintokokonaisuuden aikana oppilas esittää näytteet, joiden arviointikeskusteluissa ovat mukana
oppilas, oma opettaja ja kaksi muuta opettajaa. Lopuksi oppilas laatii yhdessä opettajan kanssa
vapaamuotoisen yhteenvedon, jossa hän tarkastelee opiskeluprosessiaan ja opintokokonaisuuden
tavoitteiden toteutumista. Yhteenvedossa painotetaan niitä voimavaroja ja vahvuuksia, joita oppilas
voi käyttää hyväksi jatkaessaan opintojaan. Kun tavoitteet on saavutettu, oppilas voi jatkaa
opintojaan seuraavaan opintokokonaisuuteen. Oppilaan portfolioon Eepokseen liitetään näytteiden

23
arvioinnit ja opintokokonaisuuden yhteenveto sekä mahdollisesti muutakin palautetta, itsearviointia
ja soivaa aineistoa.
Tarkennuksia: Näytteinä oppilas esittää 1–5 konsertissa viisi erityylistä sävellystä, joista ainakin
yksi on laajamuotoinen. Laajamuotoisella teoksella tarkoitetaan kokonaista sonaattia, kokonaista
sarjaa, teemaa muunnelmineen tai fantasiaa.

Jousisoittimet
JOUSISOITTIMIEN OPINTOKOKONAISUUDET PERUSOPINNOISSA
Opintokokonaisuuksien laskennallinen laajuus on 555 tuntia. Laskennan perusteena on oppilaan
kokonaistyömäärä, johon kuuluvat oppitunnit, yhteismusisointi ja kotiharjoittelu.





Johdatus jousiopintoihin: 55 tuntia
Jousiopinnot 1: 111 tuntia
Jousiopinnot 2: 167 tuntia
Jousiopinnot 3: 222 tuntia

Opintokokonaisuuksien nimissä käytetään kyseisen soittimen nimeä: viuluopinnot, alttoviuluopinnot,
sello-opinnot tai kontrabasso-opinnot.

JOHDATUS JOUSIOPINTOIHIN JA YHTEISMUSISOINTIIN
Opettajan harkinnan mukaan oppilas voi sivuuttaa johdatusjakson ja alkaa suoraan opiskella ylempää
opintokokonaisuutta. Oppilaan iän ja kypsyyden mukaan opintokokonaisuuden suorittaminen voi
kestää kauemmin kuin yhden lukuvuoden.
Opintokokonaisuuden tavoitteet:
 Oppilas kokee iloa musisoinnistaan.
 Hän ymmärtää tavoitteiden tärkeyden ja tietää oppimistavoitteensa.
 Oppilas tietää harjoittelun merkityksen ja harjoittelee säännöllisesti.
 Hän osaa soittotekniikan perusasioita tavoitteena hyvä soittoasento ja äänenlaatu.
 Hän osaa nuottikirjoituksen alkeita.
 Oppilas alkaa kuunnella tarkkaavaisesti omaa ja toisten musisointia.
 Hän esittää musiikkia toisille.
 Oppilas käy kuuntelijana konsertissa ja käyttäytyy siellä huomaavaisesti.
 Hän alkaa tuottaa omia musiikillisia ideoita mielikuvitustaan hyödyntäen.
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Sisällöt: Opintojen alkuvaiheessa keskeistä on herättää oppilaan into harrastuksen pariin. Tässä
keskeistä on huoltajan tuki ja osallistuminen. Oppilas harjoittelee oikeaa soittoasentoa ja hyvän
äänen tuottamista. Hän tutustuu soittimen perustekniikkaan harjoitteiden avulla ja oppii soittamaan
pieniä kappaleita. Samalla hän tutustuu musiikin perusteiden ja musiikkitiedon alkeisiin.
Yhteismusisoinnin opiskelu alkaa musisoimalla yhdessä opettajan kanssa. Tämä kehittää soiton
tarkkuutta ja perussykkeen pitämistä. Oppilas tottuu kuulemaan ja kuuntelemaan useampaa soittajaa
samanaikaisesti. Oman opettajan kanssa pieniä tehtäviä soittaessa ehditään kiinnittää riittävästi
huomiota soittoasentoon ja muihin perusasioihin. Toisen oppilaan kanssa musisointi on hauskaa ja
kannustaa yrittämään parhaansa. Oppilas harjoittelee esiintymistä oppilastovereille ja esiintyy
ainakin yhdessä tilaisuudessa lukuvuoden aikana. Harjoitellaan nuottikirjoituksen alkeita.
Arviointi: Oppilas ja opettaja keskustelevat jatkuvasti oppimistavoitteista ja niiden toteutumisesta,
opintojen edistymisestä ja oppilaan kokemuksista. Oppimistavoitteita asetetaan yksilökohtaisesti ja
merkitään Eepos-ohjelman tavoitetauluun. Oppilaan saama palaute on ohjaavaa ja kannustavaa.
Oppilaan huoltajan kanssa keskustellaan riittävän usein opintojen edistymisestä. Lukuvuoden
päättyessä oppilaalla, opettajalla ja huoltajalla on oppitunnin aikana palautekeskustelu oppimisesta,
opetuksesta ja kertyneistä kokemuksista. Tällöin laaditaan vapaamuotoinen yhteenveto
opiskeluprosessista ja opintokokonaisuuden tavoitteiden toteutumisesta. Yhteenvedossa painotetaan
niitä voimavaroja ja vahvuuksia, joita oppilas voi käyttää hyväksi jatkaessaan opintojaan tai muuta
musiikkiharrastustaan. Jos opintokokonaisuuden tavoitteet ovat toteutuneet, oppilas jatkaa
opintojaan seuraavaan opintokokonaisuuteen. Oppilaan portfolioon Eepokseen liitetään
opintokokonaisuuden yhteenveto ja mahdollisesti muutakin palautetta ja soivaa aineistoa.

JOUSIOPINNOT J AYHTEISMUSISOINTI 1
Opintokokonaisuuden tavoitteet:
 Oppilas esittää lyhyitä, ikäkauteensa sopivia kappaleita ehyesti ja ilmaisevasti.
 Hänellä on hyvä soittoasento ja oikea jousenkäyttö.
 Hänen soitossaan on hyvä rytmi, puhtaus ja äänenlaatu.
 Oppilas nauttii musisoinnistaan ja harjoittelee säännöllisesti.
 Hän asettaa oppimistavoitteita yhdessä opettajan kanssa ja seuraa niiden toteutumista.
 Hän hallitsee nuottikirjoituksen alkeet ja osaa soittaa suoraan nuoteista hyvin helppoja
stemmoja.
 Oppilas kuuntelee tarkkaavaisesti omaa ja toisten musisointia.
 Hän esiintyy sekä musiikkiopiston konserteissa että vähemmän muodollisissa tilanteissa.
 Oppilas kuuntelee konsertteja ja käyttäytyy niissä huomaavaisesti.
 Hän rohkenee tuottaa omia musiikillisia ideoita ja musisoida korvakuulolta.
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Sisällöt: Harjoitusten ja asteikkojen avulla opiskellaan soittamisen perustaitoja. Oppilas kerää
ohjelmistoonsa monipuolisesti erilaisia kappaleita, joista hän oppii musiikillista hahmottamista ja
musiikin luonteen ilmeikästä toteuttamista. Oppilas harjoittelee yhteismusisointia opettajan,
säestäjän ja toisten oppilaiden kanssa. Oma opettaja vastaa siitä, että oppilaalla on yhteismusisointia.
Siihen soveltuvat esimerkiksi orkesteri, säestystunnit, oman opettajan yhtyetunnit,
kamarimusiikkitunnit vakioryhmille tai yhteissoittoperiodit, joissa projektina on jokin teos.
Yhteismusisointia voi harjoittaa myös musiikkiopiston ulkopuolella. Sivutoimipisteissä
yhteismusisoinnin opetus järjestetään paikallisten mahdollisuuksien mukaan. Opiskelun
yksilöllistäminen voi koskea myös yhteismusisointia. Oppilas esiintyy opettajan harkinnan mukaan
riittävästi oppilaskonserteissa ja muissakin tilanteissa. Hän kuuntelee oppilaskonsertteja ja muita
musiikkitilaisuuksia. Oppitunneilla keskustellaan esiintymistilanteista ja konserttikäyttäytymisestä.
Jatketaan nuotinluvun opiskelua ja luovaa musiikin tuottamista.
Jousiorkestereiden muodostaminen voi vaihdella vuosittain riippuen samantasoisten oppilaiden
määristä ja ohjaajien saatavuudesta. Lisäksi projektien yhteydessä voidaan muodostaa orkestereita,
joihin kaikki voivat osallistua tasosta riippumatta (esim. näppärikurssi). Orkesterisoittokokemus on
hyvin hyödyllistä kaikille oppilaille, ja se voi olla ratkaisevan tärkeää ammattimuusikoksi aikoville.
Oppilas oppii kuuntelemaan musiikkia harmonisena kokonaisuutena, jossa eri stemmoilla on oma
roolinsa ja painoarvonsa. Hän oppii noudattamaan yhteisiä pelisääntöjä ja pääsee säännöllisesti
esiintymään. Orkesterissa voidaan soittaa ohjelmistoa useilta tyylikausilta, joiden erityispiirteet
tulevat käytännön tasolla tutuiksi. Opitaan myös orkesterissa tarvittavia soittoteknisiä taitoja, jotka
jokaisen jousisoittajan tulee osata. Orkestereihin pyritään kokoamaan taito- ja kehitystasoltaan
samanlaisia oppilaita, mikä tukee motivaatiota ja ryhmähenkeä. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi
pienen koesoiton ja haastattelun perusteella. Oppilaalla tulee olla tietyt taidot soittimen
perustekniikassa ja kyky reagoida johtajaan ja toisiin soittajiin. Jos oppilas ei voi osallistua orkesteriin
esimerkiksi aikataulusyistä, oma opettaja huolehtii siitä että hänellä on riittävästi muuta
yhteismusisointia.
Arviointi: Oppilas ja opettaja keskustelevat jatkuvasti oppimistavoitteista ja niiden toteutumisesta,
opintojen edistymisestä ja oppilaan kokemuksista. He asettavat yhdessä oppimistavoitteita, joita
merkitään Eepos-ohjelman tavoitetauluun. Oppilaan saama palaute on ohjaavaa ja kannustavaa.
Oppilaan huoltajan kanssa keskustellaan riittävän usein. Kunkin lukuvuoden päätteeksi oppilas ja
opettaja tarkastelevat palautekeskustelussa oppimista, opetusta ja kertyneitä kokemuksia.
Opintokokonaisuuden aikana oppilas esittää näytteen, johon kuuluu kaksi kappaletta. Näytteen
arviointikeskustelussa ovat mukana oppilas, oma opettaja ja toinen opettaja. Opintokokonaisuuden
päätteeksi oppilas ja opettaja yhdessä laativat vapaamuotoisen yhteenvedon opiskeluprosessista ja
opintokokonaisuuden tavoitteiden toteutumisesta. Yhteenvedossa painotetaan niitä voimavaroja ja
vahvuuksia, joita oppilas voi käyttää hyväksi jatkaessaan opintojaan. Kun tavoitteet on saavutettu,
oppilas jatkaa opintojaan seuraavaan opintokokonaisuuteen. Oppilaan portfolioon Eepokseen
liitetään näytteiden arvioinnit ja opintokokonaisuuden yhteenveto sekä mahdollisesti muutakin
palautetta, itsearviointia ja soivaa aineistoa.
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Tarkennuksia: Oma opettaja kontrolloi asteikko- ja etydisuoritukset ja merkitsee ne tavoitetauluun.

JOUSIOPINNOT JA YHTEISMUSISOINTI 2
Opintokokonaisuuden tavoitteet:
 Oppilas esittää erityylisiä ja eriluonteisia kappaleita ehyesti ja ilmaisevasti.
 Hän laajentaa musiikintuntemustaan ja kokee soittamisen iloa monenlaisen musiikin parissa.
 Hän asettaa oppimistavoitteita yhdessä opettajan kanssa ja arvioi omaa oppimistaan.
 Oppilas harjoittelee säännöllisesti ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
 Hänellä on hyvä soittoasento ja oikea jousenkäyttö.
 Hänen soitossaan on hyvä rytmi, puhtaus ja äänenlaatu.
 Oppilas ymmärtää soittamiensa kappaleiden ominaispiirteitä, rakennetta ja historiaa.
 Hän hallitsee nuottikirjoituksen perusteet ja osaa soittaa suoraan nuoteista alempien
opintokokonaisuuksien tasoisia kappaleita.
 Oppilas kuuntelee tarkkaavaisesti omaa ja toisten musisointia.
 Hän soittaa yhtyeessä ja kehittää yhteissoittotaitojaan.
 Oppilas saa esiintymiskokemusta erilaisissa tilanteissa ja oppii esiintymisistään.
 Hän antaa toisille asiallista ja rakentavaa palautetta.
 Sello- ja kontrabasso-oppilas tutustuu continuosoittoon ja vapaan säestyksen alkeisiin.
 Oppilas rohkenee tehdä pieniä sävellyksiä tai improvisaatioita ja musisoida korvakuulolta.
Sisällöt: Oppilas kerää ohjelmistoonsa monipuolisesti erilaisia ja erityylisiä kappaleita, joista hän oppii
musiikin hahmottamista ja ilmeikästä toteuttamista. Hän kehittää soittotekniikkaansa harjoitusten,
etydien ja asteikkojen avulla. Hän oppii käyttämään vibratoa ja hallitsemaan asemanvaihdon alkeet.
Kehitetään erilaisia jousityylejä: detaché, marcato ja legato. Oppilas jatkaa yhteismusisointitaitojen
kehittämistä yhtyesoitossa ja säestäjän kanssa. Oma opettaja vastaa siitä, että oppilaalla on
yhteismusisointia. Siihen soveltuvat esimerkiksi orkesteri, säestystunnit, oman opettajan yhtyetunnit,
kamarimusiikkitunnit vakioryhmille tai yhteissoittoperiodit, joissa projektina on jokin teos.
Yhteismusisointia voi harjoittaa myös musiikkiopiston ulkopuolella. Sivutoimipisteissä
yhteismusisoinnin opetus järjestetään paikallisten mahdollisuuksien mukaan. Opiskelun
yksilöllistäminen voi koskea myös yhteismusisointia. Oppilas jatkaa nuotinluvun ja prima vistan
opiskelua. Hän esiintyy useasti oppilaskonserteissa ja muissa tilaisuuksissa ja käy kuuntelijana
konserteissa. Opetuksessa painotetaan konserttikäyttäytymisen ja tapakulttuurin merkitystä.
Oppilasta ohjataan antamaan asiallista ja rakentavaa palautetta oppilastovereilleen. Jatketaan
musiikin luovan tuottamisen harjoittelua.
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Jousiorkestereiden muodostaminen voi vaihdella vuosittain riippuen samantasoisten oppilaiden
määristä ja ohjaajien saatavuudesta. Lisäksi projektien yhteydessä voidaan muodostaa orkestereita,
joihin kaikki voivat osallistua tasosta riippumatta (esim. näppärikurssi). Orkesterisoittokokemus on
hyvin hyödyllistä kaikille oppilaille, ja se voi olla ratkaisevan tärkeää ammattimuusikoksi aikoville.
Oppilas oppii kuuntelemaan musiikkia harmonisena kokonaisuutena, jossa eri stemmoilla on oma
roolinsa ja painoarvonsa. Hän oppii noudattamaan yhteisiä pelisääntöjä ja pääsee säännöllisesti
esiintymään. Orkesterissa voidaan soittaa ohjelmistoa useilta tyylikausilta, joiden erityispiirteet
tulevat käytännön tasolla tutuiksi. Opitaan myös orkesterissa tarvittavia soittoteknisiä taitoja, jotka
jokaisen jousisoittajan tulee osata. Orkestereihin pyritään kokoamaan taito- ja kehitystasoltaan
samanlaisia oppilaita, mikä tukee motivaatiota ja ryhmähenkeä. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi
pienen koesoiton ja haastattelun perusteella. Oppilaalla tulee olla tietyt taidot soittimen
perustekniikassa ja kyky reagoida johtajaan ja toisiin soittajiin. Jos oppilas ei voi osallistua orkesteriin
esimerkiksi aikataulusyistä, oma opettaja huolehtii siitä että hänellä on riittävästi muuta
yhteismusisointia.
Arviointi: Oppilas ja opettaja keskustelevat jatkuvasti oppimistavoitteista ja niiden toteutumisesta,
opintojen edistymisestä ja oppilaan kokemuksista. He asettavat yhdessä oppimistavoitteita, joita
merkitään Eepos-ohjelman tavoitetauluun. Oppilaan saama palaute on ohjaavaa ja kannustavaa.
Oppilaan huoltajan kanssa keskustellaan riittävän usein. Kunkin lukuvuoden päätteeksi oppilas ja
opettaja tarkastelevat palautekeskustelussa oppimista, opetusta ja kertyneitä kokemuksia.
Opintokokonaisuuden aikana oppilas esittää näytteinä kolme sävellystä, joista yksi on
laajamuotoinen. Näytteisiin voi sisältyä kamarimusiikkia. Näytteiden arviointikeskusteluissa ovat
mukana oppilas, oma opettaja ja kaksi muuta opettajaa. Opintokokonaisuuden päätteeksi oppilas ja
opettaja yhdessä laativat vapaamuotoisen yhteenvedon opiskeluprosessista ja opintokokonaisuuden
tavoitteiden toteutumisesta. Yhteenvedossa painotetaan niitä voimavaroja ja vahvuuksia, joita
oppilas voi käyttää hyväksi jatkaessaan opintojaan. Kun tavoitteet on saavutettu, oppilas jatkaa
opintojaan seuraavaan opintokokonaisuuteen. Oppilaan portfolioon Eepokseen liitetään näytteiden
arvioinnit ja opintokokonaisuuden yhteenveto sekä mahdollisesti muutakin palautetta, itsearviointia
ja soivaa aineistoa.
Tarkennuksia: Laajamuotoisella teoksella tarkoitetaan konserton tai sonaatin osaa, teemaa
muunnelmineen tai vastaavaa teosta.
Oma opettaja kontrolloi asteikko- ja etydisuoritukset ja merkitsee ne tavoitetauluun.
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JOUSIOPINNOT JA YHTEISMUSISOINTI 3
Opintokokonaisuuden tavoitteet:
 Oppilas osaa esittää monipuolisen ohjelmakokonaisuuden ehyesti ja musikaalisesti.
 Hän hallitsee instrumenttinsa tekniset perustaidot.
 Oppilas asettaa oppimistavoitteita, arvioi ja suunnittelee oppimistaan yhdessä opettajan
kanssa.
 Hän harjoittelee riittävästi ja tarkoituksenmukaisesti.
 Hän on laajentanut musiikkimakuaan ja tyylien tuntemustaan ja kokee soittamisen iloa
monenlaisen musiikin parissa.
 Oppilas hallitsee yhteismusisointitaitoja ja kuuntelee tarkkaavaisesti omaa ja toisten
musisointia.
 Hän saa esiintymiskokemusta yksin ja yhtyeessä ja oppii esiintymisistään.
 Hän kuuntelee musiikkia ja käy konserteissa aktiivisesti.
 Oppilas ottaa vastaan palautetta eri tahoilta ja antaa toisille asiallista ja rakentavaa
palautetta.
 Hän tekee pieniä sävellyksiä, improvisaatioita tai sovituksia.
 Hän tutustuu musiikin yhteydessä muihin taiteenaloihin.
Sisällöt: Oppilas opiskelee monipuolisen ohjelmiston erityylisistä ja eriluonteisista teoksista. Hän
kehittää tekniikkaansa asteikkojen ja etydien avulla. Soittotunneilla kehitetään myös nuoteista
soittamisen samoin kuin improvisoinnin, säveltämisen ja sovittamisen taitoja. Sello- ja kontrabassooppilas opiskelee continuosoittoa ja säestämistä. Oppilas musisoi ahkerasti orkestereissa ja yhtyeissä.
Oma opettaja vastaa siitä, että oppilaalla on yhteismusisointia. Siihen soveltuvat esimerkiksi
orkesteri, säestystunnit, oman opettajan yhtyetunnit, kamarimusiikkitunnit vakioryhmille tai
yhteissoittoperiodit, joissa projektina on jokin teos. Yhteismusisointia voi harjoittaa myös
musiikkiopiston ulkopuolella. Sivutoimipisteissä yhteismusisoinnin opetus järjestetään paikallisten
mahdollisuuksien mukaan. Opiskelun yksilöllistäminen voi koskea myös yhteismusisointia. Oppilas
käy usein esiintyjänä ja kuuntelijana oppilaskonserteissa ja muissa tilaisuuksissa.
Jousiorkestereiden muodostaminen voi vaihdella vuosittain riippuen samantasoisten oppilaiden
määristä ja ohjaajien saatavuudesta. Lisäksi projektien yhteydessä voidaan muodostaa orkestereita,
joihin kaikki voivat osallistua tasosta riippumatta (esim. näppärikurssi). Orkesterisoittokokemus on
hyvin hyödyllistä kaikille oppilaille, ja se voi olla ratkaisevan tärkeää ammattimuusikoksi aikoville.
Oppilas oppii kuuntelemaan musiikkia harmonisena kokonaisuutena, jossa eri stemmoilla on oma
roolinsa ja painoarvonsa. Hän oppii noudattamaan yhteisiä pelisääntöjä ja pääsee säännöllisesti
esiintymään. Orkesterissa voidaan soittaa ohjelmistoa useilta tyylikausilta, joiden erityispiirteet
tulevat käytännön tasolla tutuiksi. Opitaan myös orkesterissa tarvittavia soittoteknisiä taitoja, jotka
jokaisen jousisoittajan tulee osata.

29

Orkestereihin pyritään kokoamaan taito- jakehitystasoltaan samanlaisia oppilaita, mikä tukee
motivaatiota ja ryhmähenkeä. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi pienen koesoiton ja haastattelun
perusteella. Oppilaalla tulee olla tietyt taidot soittimen perustekniikassa ja kyky reagoida johtajaan ja
toisiin soittajiin. Jos oppilas ei voi osallistua orkesteriin esimerkiksi aikataulusyistä, oma opettaja
huolehtii siitä että hänellä on riittävästi muuta yhteismusisointia.
Arviointi: Oppilas ja opettaja keskustelevat jatkuvasti oppimistavoitteista ja niiden toteutumisesta,
opintojen edistymisestä ja oppilaan kokemuksista. He asettavat yhdessä oppimistavoitteita, joita
merkitään Eepos-ohjelman tavoitetauluun. Oppilaan saama palaute on ohjaavaa ja kannustavaa.
Oppilaan huoltajan kanssa keskustellaan riittävän usein. Kunkin lukuvuoden päätteeksi oppilas ja
opettaja tarkastelevat palautekeskustelussa oppimista, opetusta ja kertyneitä kokemuksia.
Opintokokonaisuuden aikana oppilas esittää osaamisestaan näytteet, joiden arviointikeskusteluissa
ovat mukana oppilas, oma opettaja ja kaksi muuta opettajaa. Opintokokonaisuuden päätteeksi
oppilas laatii yhdessä opettajan kanssa vapaamuotoisen yhteenvedon, jossa hän tarkastelee
opiskeluprosessiaan ja opintokokonaisuuden tavoitteiden toteutumista. Yhteenvedossa painotetaan
niitä voimavaroja ja vahvuuksia, joita oppilas voi käyttää hyväksi jatkaessaan opintojaan. Kun
tavoitteet on saavutettu, oppilas jatkaa opintojaan seuraavaan opintokokonaisuuteen. Oppilaan
portfolioon Eepokseen liitetään näytteiden arvioinnit ja opintokokonaisuuden yhteenveto sekä
mahdollisesti muutakin palautetta, itsearviointia ja soivaa aineistoa.

Tarkennuksia: Näytteissä on kaksi vaihtoehtoa: 1) Opintokokonaisuuden aikana oppilas esittää
julkisesti kolme teosta, jotka edustavat monipuolisesti eri tyylejä. Teoksiin sisältyy etydi tai
soolokappale. Ainakin yksi teoksista on laajamuotoinen ja osa teoksista voi olla kamarimusiikkia.
2) Oppilas esittää opintokokonaisuuden päätteeksi oman konserttiohjelman, joka kestää noin 15
minuuttia. Ohjelma on monipuolinen ja siihen sisältyy ainakin yksi laajamuotoinen teos. Teoksiin
sisältyy
etydi
tai
soolokappale.
Osa
teoksista
voi
olla
kamarimusiikkia.
Oma opettaja kontrolloi asteikko- ja etydisuoritukset ja merkitsee ne tavoitetauluun.
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Kitara
KITARAN OPINTOKOKONAISUUDET PERUSOPINNOISSA
Opintokokonaisuuksien laskennallinen laajuus on 555 tuntia. Laskennan perusteena on oppilaan
kokonaistyömäärä, johon kuuluvat oppitunnit, yhteismusisointi ja kotiharjoittelu.
 Johdatus kitaraopintoihin ja yhteismusisointiin: 55 tuntia
 Kitaraopinnot ja yhteismusisointi 1: 111 tuntia
 Kitaraopinnot ja yhteismusisointi 2: 167 tuntia
 Kitaraopinnot ja yhteismusisointi 3: 222 tuntia
JOHDATUS KITARAOPINTOIHIN JA YHTEISMUSISOINTIIN
Opettajan harkinnan mukaan oppilas voi sivuuttaa johdatusjakson ja alkaa suoraan opiskella ylempää
opintokokonaisuutta. Oppilaan iän ja kypsyyden mukaan opintokokonaisuuden suorittaminen voi
kestää kauemmin kuin yhden lukuvuoden.
Opintokokonaisuuden tavoitteet:
 Oppilas kokee iloa musisoinnistaan.
 Hän ymmärtää tavoitteiden tärkeyden ja tietää oppimistavoitteensa.
 Hän tietää harjoittelun merkityksen ja harjoittelee säännöllisesti.
 Oppilas osaa kontrolloida kitaran ääntä.
 Hänellä on hyvä soittoasento.
 Oppilas alkaa kuunnella tarkkaavaisesti omaa ja toisten musisointia.
 Hän esittää musiikkia toisille.
 Oppilas käy kuuntelijana konsertissa ja osaa käyttäytyä siellä huomaavaisesti.
 Hän rohkenee tuottaa omia musiikillisia ideoita.
Sisällöt: Alkeisohjelmiston ja harjoitteiden avulla opiskellaan kitaran käsittelyä sekä tutustutaan
musiikin ominaispiirteisiin ja kappaleiden hahmottamiseen. Samalla oppilas alkaa tutustua musiikin
perusteiden ja musiikkitiedon alkeisiin. Yhteismusisoinnin opiskelu alkaa opettajan kanssa
oppituntien puitteissa, jolloin oppilasta ohjataan ymmärtämään melodian ja säestyksen roolia
kokonaisuudessa. Oppilas tottuu kuulemaan ja kuuntelemaan useampaa soittajaa samanaikaisesti.
Oman opettajan kanssa pieniä tehtäviä soittaessa ehditään kiinnittää riittävästi huomiota
soittoasentoon ja muihin perusasioihin. Toisen oppilaan kanssa musisointi on hauskaa ja kannustaa
yrittämään parastaan. Yhteismusisoinnin opiskelu alkaa opettajan kanssa oppituntien puitteissa,
jolloin oppilasta ohjataan ymmärtämään melodian ja säestyksen roolia kokonaisuudessa. Oppilas
esiintyy lukuvuoden aikana ainakin yhdessä oppilaskonsertissa, ja häntä kannustetaan esiintymään
erilaisissa tilanteissa myös musiikkiopiston ulkopuolella. Hän oppii konserttikäyttäytymistä ja toisten
musisoinnin kuuntelemista. Harjoitellaan nuottikirjoituksen alkeita.
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Arviointi: Oppilas ja opettaja keskustelevat jatkuvasti oppimistavoitteista ja niiden toteutumisesta,
opintojen edistymisestä ja oppilaan kokemuksista. Oppimistavoitteita asetetaan yksilökohtaisesti ja
niitä merkitään Eepos-ohjelman tavoitetauluun. Oppilaan saama palaute on ohjaavaa ja kannustavaa.
Oppilaan huoltajan kanssa keskustellaan riittävän usein opintojen edistymisestä. Lukuvuoden
päättyessä oppilaalla, opettajalla ja huoltajalla on oppitunnin aikana palautekeskustelu oppimisesta,
opetuksesta ja kertyneistä kokemuksista. Tällöin laaditaan vapaamuotoinen yhteenveto
opiskeluprosessista ja opintokokonaisuuden tavoitteiden toteutumisesta. Yhteenvedossa painotetaan
niitä voimavaroja ja vahvuuksia, joita oppilas voi käyttää hyväksi jatkaessaan opintojaan tai muuta
musiikkiharrastustaan. Jos opintokokonaisuuden tavoitteet ovat toteutuneet, oppilas jatkaa
opintojaan seuraavaan opintokokonaisuuteen. Oppilaan portfolioon Eepokseen liitetään
opintokokonaisuuden yhteenveto ja mahdollisesti muutakin palautetta ja soivaa aineistoa.

KITARAOPINNOT JA YHTEISMUSISOINTI 1
Opintokokonaisuuden tavoitteet:
 Oppilas esittää lyhyitä, ikäkauteensa sopivia kappaleita ehyesti ja ilmaisevasti.
 Hän nauttii musisoinnistaan ja harjoittelee säännöllisesti.
 Hän asettaa oppimistavoitteita yhdessä opettajan kanssa ja seuraa niiden toteutumista.
 Oppilaalla on hyvä soittoasento.
 Hän hallitsee nuottikirjoituksen perusteet ja osaa soittaa suoraan nuoteista hyvin helppoja
kappaleita.
 Oppilas osaa kuunnella tarkkaavaisesti omaa ja toisten musisointia.
 Hän soittaa yhdessä opettajan ja muiden oppilaiden kanssa.
 Oppilas saa esiintymiskokemusta musiikkiopiston konserteissa ja muissakin tilanteissa.
 Hän kuuntelee konsertteja ja käyttäytyy niissä huomaavaisesti.
 Hän rohkenee tuottaa omia musiikillisia ideoita ja musisoida luovasti.
Sisällöt: Oppilas kerää ohjelmistoonsa monipuolisesti erilaisia kappaleita, joista hän oppii musiikin
hahmottamista ja ilmeikästä toteuttamista. Harjoitusten, etydien ja asteikkojen avulla hän oppii
soittamisen perustaitoja. Hän jatkaa nuotinluvun opiskelua. Oppilas harjoittelee yhteismusisointia
opettajan kanssa sekä oppilasryhmässä, jos ryhmä voidaan muodostaa. Hän esiintyy
oppilaskonserteissa, ja häntä rohkaistaan esiintymään muissakin tilanteissa. Hän käy myös
kuuntelijana konserteissa. Hän tutustuu sävellajeihin ja sointuihin, jotka ovat vapaan säestyksen
perustana. Oma opettaja vastaa siitä, että oppilaalla on yhteismusisointia. Siihen soveltuvat
esimerkiksi kitaraopettajan omat yhtyetunnit, kamarimusiikkitunnit vakioryhmille tai
yhteissoittoperiodit, joissa projektina on jokin teos. Yhteismusisointia voi harjoittaa myös
musiikkiopiston ulkopuolella. Sivutoimipisteissä yhteismusisoinnin opetus järjestetään paikallisten
mahdollisuuksien mukaan. Opiskelun yksilöllistäminen voi koskea myös yhteismusisointia.
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Arviointi: Oppilas ja opettaja keskustelevat jatkuvasti oppimistavoitteista ja niiden toteutumisesta,
opintojen edistymisestä ja oppilaan kokemuksista. He asettavat yhdessä oppimistavoitteita, joita
merkitään Eepos-ohjelman tavoitetauluun. Oppilaan saama palaute on ohjaavaa ja kannustavaa.
Oppilaan huoltajan kanssa keskustellaan riittävän usein. Kunkin lukuvuoden päätteeksi oppilas ja
opettaja tarkastelevat palautekeskustelussa oppimista, opetusta ja kertyneitä kokemuksia.
Opintokokonaisuuden aikana oppilas esittää näytteinä neljä kappaletta, joihin sisältyy ainakin yksi
etydinomainen kappale. Näytteiden arviointikeskusteluissa ovat mukana oppilas, oma opettaja ja
toinen opettaja. Opintokokonaisuuden päätteeksi oppilas ja opettaja yhdessä laativat
vapaamuotoisen yhteenvedon opiskeluprosessista ja opintokokonaisuuden tavoitteiden
toteutumisesta. Yhteenvedossa painotetaan niitä voimavaroja ja vahvuuksia, joita oppilas voi käyttää
hyväksi jatkaessaan opintojaan. Kun tavoitteet on saavutettu, oppilas jatkaa opintojaan seuraavaan
opintokokonaisuuteen. Oppilaan portfolioon Eepokseen liitetään näytteiden arvioinnit ja
opintokokonaisuuden yhteenveto sekä mahdollisesti muutakin palautetta, itsearviointia ja soivaa
aineistoa.
Tarkennuksia: Oma opettaja kontrolloi asteikkosuoritukset ja merkitsee ne tavoitetauluun.
Sävellajeista opiskellaan kolme duuria ja kolme melodista mollia. Kuhunkin asteikkoon kuuluu
kadenssi, jossa sointuina I-V-I. Suoritetaan myös nuoteista soittamisen näyte.

KITARAOPINNOT JA YHTEISMUSISOINTI 2
Opintokokonaisuuden tavoitteet:
 Oppilas esittää erityylisiä ja eriluonteisia kappaleita ehyesti ja ilmaisevasti.
 Hän kokee soittamisen iloa ja laajentaa musiikkimakuaan itselleen vieraampaankin musiikkiin.
 Oppilas harjoittelee itsenäisesti ja säännöllisesti.
 Hän asettaa oppimistavoitteita yhdessä opettajan kanssa ja arvioi omaa oppimistaan.
 Oppilas ymmärtää soittamiensa kappaleiden ominaispiirteitä, rakennetta ja historiaa.
 Hän osaa soittaa suoraan nuoteista edeltävän opintokokonaisuuden helpoimpia kappaleita.
 Oppilas osaa kuunnella tarkkaavaisesti omaa musisointiaan myös yhtyeen jäsenenä.
 Hän saa esiintymiskokemusta oppilaskonserteissa ja muissa tilanteissa ja oppii
esiintymisistään.
 Oppilas antaa toisille asiallista ja rakentavaa palautetta.
 Hän hallitsee vapaata säestystä perussoinnuilla.
 Hän rohkenee improvisoida ja tehdä omia pieniä kappaleita.
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Sisällöt: Oppilas opiskelee erityylisiä ja eriluonteisia kappaleita ja kerää niistä itselleen monipuolisen
ohjelmiston, johon sisältyy myös kevyempää musiikkia. Hän kehittää soittotekniikkaansa etydien,
harjoitusten ja asteikkojen avulla. Jatketaan nuotinluvun ja nuoteista soittamisen opiskelua.
Perehdytään vapaaseen säestykseen perussoinnuilla ja kehitetään improvisoinnin taitoja. Oppilas
musisoi yhdessä toisten oppilaiden kanssa. Hän osallistuu riittävän usein kuulijana ja esiintyjänä
oppilaskonsertteihin ja muihinkin musiikkitilaisuuksiin. Oppilasta ohjataan antamaan asiallista ja
rakentavaa palautetta oppilastovereilleen. Oma opettaja vastaa siitä, että oppilaalla on
yhteismusisointia.
Siihen
soveltuvat
esimerkiksi
kitaraopettajan
omat
yhtyetunnit,
kamarimusiikkitunnit vakioryhmille tai yhteissoittoperiodit, joissa projektina on jokin teos.
Yhteismusisointia voi harjoittaa myös musiikkiopiston ulkopuolella. Sivutoimipisteissä
yhteismusisoinnin opetus järjestetään paikallisten mahdollisuuksien mukaan. Opiskelun
yksilöllistäminen voi koskea myös yhteismusisointia.
Arviointi: Oppilas ja opettaja keskustelevat jatkuvasti oppimistavoitteista ja niiden toteutumisesta,
opintojen edistymisestä ja oppilaan kokemuksista. He asettavat yhdessä oppimistavoitteita, joita
merkitään Eepos-ohjelman tavoitetauluun. Oppilaan saama palaute on ohjaavaa ja kannustavaa.
Oppilaan huoltajan kanssa keskustellaan riittävän usein. Kunkin lukuvuoden päätteeksi oppilas ja
opettaja tarkastelevat palautekeskustelussa oppimista, opetusta ja kertyneitä kokemuksia.
Opintokokonaisuuden aikana oppilas esittää näytteet, joiden arviointikeskusteluissa ovat mukana
oppilas, oma opettaja ja kaksi muuta opettajaa. Opintokokonaisuuden päätteeksi oppilas ja opettaja
yhdessä laativat vapaamuotoisen yhteenvedon opiskeluprosessista ja opintokokonaisuuden
tavoitteiden toteutumisesta. Yhteenvedossa painotetaan niitä voimavaroja ja vahvuuksia, joita
oppilas voi käyttää hyväksi jatkaessaan opintojaan. Kun tavoitteet on saavutettu, oppilas jatkaa
opintojaan seuraavaan opintokokonaisuuteen. Oppilaan portfolioon Eepokseen liitetään näytteiden
arvioinnit ja opintokokonaisuuden yhteenveto sekä mahdollisesti muutakin palautetta, itsearviointia
ja soivaa aineistoa.
Täydennyksiä: Näytteinä esitetään viisi erityyppistä ja eri aikakausia edustavaa sävellystä, joihin
sisältyy etydinomaisia kappaleita. Vapaan säestyksen tehtävä voi korvata yhden esitettävän
kappaleen. Oppilas esittää myös nuoteista soittamisen (prima vista) näytteen, jonka arvioivat oma
opettaja ja yksi muu opettaja.
Oma opettaja kontrolloi asteikkosuoritukset ja merkitsee ne tavoitetauluun. Opiskellaan kymmenen
sävellajia, joihin sisältyvät edellisen opintokokonaisuuden sävellajit. Mollit ovat melodisia. Kuhunkin
asteikkoon kuuluu kadenssi, jossa sointuina I-IV-V7-I.
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KITARAOPINNOT JA YHTEISMUSISOINTI 3
Opintokokonaisuuden tavoitteet:
 Oppilas osaa esittää monipuolisen ohjelmakokonaisuuden ehyesti ja musikaalisesti.
 Hän hallitsee kitaransoiton tekniset perustaidot.
 Oppilas asettaa oppimistavoitteita sekä suunnittelee ja arvioi oppimistaan yhdessä opettajan
kanssa.
 Hän harjoittelee säännöllisesti ja tarkoituksenmukaisesti.
 Oppilas on laajentanut musiikkimakuaan ja musiikintuntemustaan ja kokee soittamisen iloa
monenlaisen musiikin parissa.
 Hän kehittää esiintymistaitojaan oppilaskonserteissa ja muissa tilaisuuksissa sekä yksin että
yhtyeiden jäsenenä.
 Oppilas kuuntelee musiikkia ja käy konserteissa aktiivisesti, jolloin hän tutustuu muihinkin
instrumentteihin.
 Hän ottaa vastaan palautetta eri tahoilta ja antaa toisille asiallista ja rakentavaa palautetta.
 Oppilas hallitsee käytännön musisointitaitoja esimerkiksi säestys- ja yhteissoittotehtäviä
varten.
 Hän osaa tehdä omia pieniä kappaleita ja improvisaatioita.
 Hän on kiinnostunut musiikin yhteyksistä muihin taiteenaloihin.
Sisällöt: Oppilas opiskelee monipuolisen ohjelmiston erityylisistä ja eriluonteisista teoksista. Hän
kehittää soittotekniikkaansa etydien, asteikkojen ja harjoitusten avulla. Soittotunneilla kehitetään
myös nuoteista soittamisen ja säestämisen sekä improvisoinnin taitoja. Oppilas musisoi ahkerasti
toisten oppilaiden kanssa. Hän esiintyy useasti oppilaskonserteissa ja muissa tilaisuuksissa ja käy
kuuntelemassa oppilastovereiden esiintymisiä ja muitakin konsertteja. Oma opettaja vastaa siitä, että
oppilaalla on yhteismusisointia. Siihen soveltuvat esimerkiksi kitaraopettajan omat yhtyetunnit,
kamarimusiikkitunnit vakioryhmille tai yhteissoittoperiodit, joissa projektina on jokin teos.
Yhteismusisointia voi harjoittaa myös musiikkiopiston ulkopuolella. Sivutoimipisteissä
yhteismusisoinnin opetus järjestetään paikallisten mahdollisuuksien mukaan. Opiskelun
yksilöllistäminen voi koskea myös yhteismusisointia.
Arviointi: Oppilas ja opettaja keskustelevat jatkuvasti oppimistavoitteista ja niiden toteutumisesta,
opintojen edistymisestä ja oppilaan kokemuksista. He asettavat yhdessä oppimistavoitteita, joita
merkitään Eepos-ohjelman tavoitetauluun. Oppilaan saama palaute on ohjaavaa ja kannustavaa.
Oppilaan huoltajan kanssa keskustellaan riittävän usein. Kunkin lukuvuoden päätteeksi oppilas ja
opettaja tarkastelevat palautekeskustelussa oppimista, opetusta ja kertyneitä kokemuksia.
Opintokokonaisuuden aikana oppilas esittää näytteet, joiden arviointikeskusteluissa ovat mukana
oppilas, oma opettaja ja kaksi muuta opettajaa, joista ainakin toinen on kitaraopettaja.
Opintokokonaisuuden päätteeksi oppilas laatii yhdessä opettajan kanssa vapaamuotoisen
yhteenvedon, jossa hän tarkastelee opiskeluprosessiaan ja opintokokonaisuuden tavoitteiden
toteutumista. Yhteenvedossa painotetaan niitä voimavaroja ja vahvuuksia, joita oppilas voi käyttää
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hyväksi jatkaessaan opintojaan. Kun tavoitteet on saavutettu, oppilas voi jatkaa opintojaan
seuraavaan opintokokonaisuuteen. Oppilaan portfolioon Eepokseen liitetään näytteiden arvioinnit ja
opintokokonaisuuden yhteenveto sekä mahdollisesti muutakin palautetta, itsearviointia ja soivaa
aineistoa.
Tarkennuksia: Näytteinä esitetään kuusi erityyppistä ja eri aikakausia edustavaa sävellystä, joihin
sisältyy etydinomaisia kappaleita ja laajamuotoinen teos. Laajamuotoisella teoksella tarkoitetaan
kokonaista sonaattia, kokonaista sarjaa, teemaa muunnelmineen tai laajuudeltaan vastaavaa
yksiosaista sävellystä. Vapaan säestyksen tehtävä voi korvata yhden esitettävän kappaleen.
Oma opettaja kontrolloi asteikkosuoritukset ja merkitsee ne tavoitetauluun. Opiskellaan kaikki
sävellajit. Asteikot soitetaan 2 tai 3 oktaavin alalta. Mollit ovat melodisia. Kuhunkin asteikkoon kuuluu
äänenkuljetussääntöjä noudattava kadenssi, jossa sointuina I-IV-V7-I.

Laulu
LAULUN OPINTOKOKONAISUUDET PERUSOPINNOISSA
Lauluopinnot voi aloittaa noin 15-vuotiaana tai äänenmurroksen jälkeen.
Opintokokonaisuuksien laskennallinen laajuus on 555 tuntia. Laskennan perusteena on oppilaan
kokonaistyömäärä, johon kuuluvat oppitunnit, yhteismusisointi ja kotiharjoittelu.
 Johdatus lauluopintoihin ja yhteismusisointiin 55 tuntia
 Lauluopinnot ja yhteismusisointi 1: 222 tuntia
 Lauluopinnot ja yhteismusisointi 2: 278 tuntia
JOHDATUS LAULUOPINTOIHIN JA YHTEISMUSOINTIIN
Opettajan harkinnan mukaan oppilas voi sivuuttaa johdatusjakson ja alkaa suoraan opiskella ylempää
opintokokonaisuutta. Oppilaan iän ja kypsyyden mukaan opintokokonaisuuden suorittaminen voi
kestää kauemmin kuin yhden lukuvuoden.
Opintokokonaisuuden tavoitteet:
 Oppilas omaksuu laulutekniikan perusasioita tavoitteena oikea asento sekä hengityselimistön
toiminnan ja oman kehon soinnin kokeminen.
 Hän tietää harjoittelun merkityksen ja harjoittelee säännöllisesti.
 Oppilas ymmärtää tavoitteiden tärkeyden ja yhdessä opettajan kanssa asettaa
oppimistavoitteita ja arvioi omaa oppimistaan.
 Hän alkaa kuunnella tarkkaavaisesti omaa ja toisten musisointia ja kokee laulamisen iloa.
 Hän esittää musiikkia toisille.
 Oppilas käy kuuntelemassa ainakin yhtä konserttia ja osaa käyttäytyä siellä huomaavaisesti.
 Hän rohkenee tuottaa soivia musiikillisia ideoita.
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Sisällöt: Alkeisohjelmiston ja harjoitteiden avulla opiskellaan oikeaa äänenkäyttöä sekä tutustutaan
musiikin ominaispiirteisiin ja kappaleiden hahmottamiseen. Samalla oppilas alkaa tutustua musiikin
perusteiden ja musiikkitiedon alkeisiin. Yhteismusisoinnin opiskelu alkaa musisoimalla yhdessä
opettajan kanssa ja säestystunnilla pianistin kanssa, jolloin oppilasta ohjataan ymmärtämään
melodian ja säestyksen roolia kokonaisuudessa. Tämä kehittää myös tarkkuutta, ilmaisua ja
perussykkeen pitämistä. Oppilas tottuu kuulemaan ja kuuntelemaan useampaa muusikkoa
samanaikaisesti. Toisen oppilaan kanssa musisointi on hauskaa ja kannustaa yrittämään parastaan.
Oppilas harjoittelee esiintymistä oppilastovereille yhteismusisointitunneilla, ja häntä rohkaistaan
esiintymään vapaamuotoisissa tilaisuuksissa. Opetuksessa tuodaan esille konserttikäyttäytymistä ja
toisten musisoinnin kuuntelemista.
Arviointi: Oppilas ja opettaja keskustelevat jatkuvasti oppimistavoitteista ja niiden toteutumisesta,
opintojen edistymisestä ja oppilaan kokemuksista. Oppimistavoitteita asetetaan yksilöllisesti ja niitä
merkitään Eepos-ohjelman tavoitetauluun. Oppilaan saama palaute on ohjaavaa ja kannustavaa.
Alaikäisen oppilaan huoltajan kanssa keskustellaan riittävän usein opintojen edistymisestä.
Lukuvuoden päättyessä oppilaalla, opettajalla ja huoltajalla on oppitunnin aikana palautekeskustelu
oppimisesta, opetuksesta ja kertyneistä kokemuksista. Tällöin laaditaan vapaamuotoinen yhteenveto
opiskeluprosessista ja opintokokonaisuuden tavoitteiden toteutumisesta. Yhteenvedossa painotetaan
niitä voimavaroja ja vahvuuksia, joita oppilas voi käyttää hyväksi jatkaessaan opintojaan tai muuta
musiikkiharrastustaan. Jos opintokokonaisuuden tavoitteet ovat toteutuneet, oppilas jatkaa
opintojaan seuraavaan opintokokonaisuuteen. Oppilaan portfolioon Eepokseen liitetään
opintokokonaisuuden yhteenveto ja mahdollisesti muutakin palautetta ja soivaa aineistoa.

LAULUOPINNOT JA YHTEISMUSISOINTI 1
Opintokokonaisuuden tavoitteet:
 Oppilas esittää lyhyitä erikielisiä lauluja ehyesti ja ilmaisevasti.
 Hänen äänensä ala on laajentunut ja kestävyys kehittynyt vokaliisien avulla.
 Oppilas muodostaa vokaaleja oikeaoppisesti.
 Hänellä on hyvä lauluasento sekä terve ja tiivis äänenkäyttö.
 Hän nauttii laulamisesta ja harjoittelee tarkoituksenmukaisesti.
 Oppilas asettaa oppimistavoitteita yhdessä opettajan kanssa ja arvioi niiden toteutumista.
 Hän kuuntelee omaa ja toisten musisointia.
 Hän esiintyy sekä musiikkiopiston konserteissa että vähemmän muodollisissa tilanteissa.
 Oppilas tottuu käymään konserteissa, rohkaistuu esiintymään ja rohkaisee toisia.
 Hän rohkenee musisoida myös korvakuulolta.
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Sisällöt: Vaccain vokaliisien avulla opiskellaan äänen hallintaa. Ohjelmistoon kerätään monipuolisesti
eriluonteisia lauluja, joista opitaan musiikillista hahmottamista ja musiikin luonteen ilmeikästä
toteuttamista. Oppilas oppii lauletun fonetiikan perusteet ainakin kolmella kielellä. Oma opettaja
vastaa siitä, että oppilaalla on yhteismusisointia. Siihen soveltuvat esimerkiksi säestystunnit,
laulunopettajan omat yhteismusisointitunnit, liedparityöskentely, näyttämömusiikkiperiodit tai
yhteismusisointiperiodit, joissa projektina on jokin teos. Yhteismusisointia voi harjoittaa myös
musiikkiopiston ulkopuolella. Sivutoimipisteissä yhteismusisoinnin opetus järjestetään paikallisten
mahdollisuuksien mukaan. Opiskelun yksilöllistäminen voi koskea myös yhteismusisointia. Oppilas
esiintyy opettajan harkinnan mukaan riittävästi oppilaskonserteissa ja mahdollisesti musiikkiopiston
ulkopuolella. Hän kuuntelee oppilaskonsertteja ja muita musiikkitilaisuuksia. Opetuksessa
painotetaan konserttikäyttäytymisen ja tapakulttuurin merkitystä.
Arviointi: Oppilas ja opettaja keskustelevat jatkuvasti oppimistavoitteista ja niiden toteutumisesta,
opintojen edistymisestä ja oppilaan kokemuksista. He asettavat yhdessä oppimistavoitteita, joita
merkitään Eepos-ohjelman tavoitetauluun. Oppilaan saama palaute on ohjaavaa ja kannustavaa.
Alaikäisen oppilaan huoltajan kanssa keskustellaan riittävän usein opintojen edistymisestä.
Opintokokonaisuuden aikana oppilas esittää näytteet, joiden arviointikeskusteluissa ovat mukana
oppilas, oma opettaja ja toinen opettaja. Kunkin lukuvuoden päätteeksi oppilas ja opettaja
tarkastelevat
palautekeskustelussa
oppimista,
opetusta
ja
kertyneitä
kokemuksia.
Opintokokonaisuuden päätteeksi oppilas ja opettaja yhdessä laativat vapaamuotoisen yhteenvedon
opiskeluprosessista ja opintokokonaisuuden tavoitteiden toteutumisesta. Yhteenvedossa painotetaan
niitä voimavaroja ja vahvuuksia, joita oppilas voi käyttää hyväksi jatkaessaan opintojaan. Kun
tavoitteet on saavutettu, oppilas jatkaa opintojaan seuraavaan opintokokonaisuuteen. Oppilaan
portfolioon Eepokseen liitetään näytteiden arvioinnit ja opintokokonaisuuden yhteenveto sekä
mahdollisesti muutakin palautetta, itsearviointia ja soivaa aineistoa.
Tarkennuksia:
Kerran
lukuvuodessa
oppilas
esittää
osaamisestaan
vuosinäytteen.
Opintokokonaisuuden päätteeksi hän esittää loppunäytteen, johon kuuluu kolme erityylistä soo

38
LAULUOPINNOT JA YHTEISMUSISOINTI 2
Opintokokonaisuuden tavoitteet:
 Oppilas hallitsee hengitystekniikan perusteet ja laulaa terveellä, puhtaalla äänellä.
 Hän osaa esittää tyyleiltään, rakenteiltaan ja tunnelmiltaan monipuolisen
ohjelmakokonaisuuden ehyesti ja elävästi.
 Hän on laajentanut musiikkimakuaan ja tyylien tuntemustaan ja kokee laulamisen iloa
monenlaisen musiikin parissa.
 Oppilas asettaa oppimistavoitteita ja arvioi oppimistaan yhdessä opettajan kanssa.
 Hän harjoittelee riittävästi ja tarkoituksenmukaisesti.
 Oppilas on kiinnostunut esittämiensä teosten kulttuuritaustasta musiikinhistorian ja runouden
kannalta.
 Hän rohkenee tehdä tekstilähtöistä improvisointia.
 Hän osaa toimia yhteislaulutilanteissa.
 Hän ottaa eri tahoilta vastaan palautetta ja antaa toisille asiallista ja rakentavaa palautetta.
 Oppilas kuuntelee musiikkia ja käy konserteissa aktiivisesti.
 Hän on kiinnostunut musiikin yhteyksistä muihin taiteenaloihin.
Sisällöt: Oppilas opiskelee monipuolisen ohjelmiston erityylisiä ja eriluonteisia lauluja. Hän kehittää
laulutekniikkaansa vokaliisien ja ääniharjoitusten avulla. Laulutunneilla kehitetään myös
tekstilähtöisen improvisoinnin taitoja. Oma opettaja vastaa siitä, että oppilaalla on yhteismusisointia.
Siihen soveltuvat esimerkiksi säestystunnit, laulunopettajan omat yhteismusisointitunnit,
liedparityöskentely, näyttämömusiikkiperiodit tai yhteismusisointiperiodit, joissa projektina on jokin
teos. Yhteismusisointia voi harjoittaa myös musiikkiopiston ulkopuolella. Sivutoimipisteissä
yhteismusisoinnin opetus järjestetään paikallisten mahdollisuuksien mukaan. Opiskelun
yksilöllistäminen voi koskea myös yhteismusisointia. Oppilas esiintyy riittävästi oppilaskonserteissa ja
muissa tilaisuuksissa ja käy kuuntelemassa oppilastovereiden esiintymisiä.
Arviointi: Oppilas ja opettaja keskustelevat jatkuvasti oppimistavoitteista ja niiden toteutumisesta,
opintojen edistymisestä ja oppilaan kokemuksista. He asettavat yhdessä oppimistavoitteita, joita
merkitään Eepos-ohjelman tavoitetauluun. Oppilaan saama palaute on ohjaavaa ja kannustavaa.
Alaikäisen oppilaan huoltajan kanssa keskustellaan riittävän usein. Opintokokonaisuuden aikana
oppilas esittää osaamisestaan näytteet siten kuin alla on tarkennettu. Kunkin lukuvuoden päätteeksi
oppilas ja opettaja tarkastelevat palautekeskustelussa oppimista, opetusta ja kertyneitä kokemuksia.
Opintokokonaisuuden päätteeksi oppilas laatii yhdessä opettajan kanssa vapaamuotoisen
yhteenvedon, jossa hän tarkastelee opiskeluprosessiaan ja opintokokonaisuuden tavoitteiden
toteutumista. Yhteenvedossa painotetaan niitä voimavaroja ja vahvuuksia, joita oppilas voi käyttää
hyväksi jatkaessaan opintojaan. Kun tavoitteet on saavutettu, oppilas voi jatkaa opintojaan
seuraavaan opintokokonaisuuteen. Oppilaan portfolioon Eepokseen liitetään näytteiden arvioinnit ja
opintokokonaisuuden yhteenveto sekä mahdollisesti muutakin palautetta, itsearviointia ja soivaa
aineistoa.
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Tarkennuksia: Kerran lukuvuodessa oppilas esittää julkisesti vuosinäytteen, jonka
arviointikeskustelussa ovat mukana oppilas, oma opettaja ja toinen opettaja. Opintokokonaisuuden
päätteeksi oppilas esittää loppunäytteen, joka koostuu monipuolisesti viidestä laulusta sekä yhdestä
arvottavasta Vaccain vokaliisista. Loppunäytteen arviointiin osallistuvat oppilas, oma opettaja ja kaksi
muuta opettajaa. Loppunäytteessä voi olla mukana konserttiyleisö oppilaan niin halutessa.
Ohjelmistoon kuuluu yhteensä 30 erityylistä laulua eri aikakausilta tai eri tyylilajeista ja vähintään
neljällä kielellä sekä kahdeksan Vaccain vokaliisia. Oppilaan äidinkieli sisältyy vaadittuihin neljään
kieleen.

Lyömäsoittimet
LYÖMÄSOITTIMIEN OPINTOKOKONAISUUDET PERUSOPINNOISSA
Opintokokonaisuuksien laskennallinen laajuus on 555 tuntia. Laskennan perusteena on oppilaan
kokonaistyömäärä, johon kuuluvat oppitunnit, yhteismusisointi ja kotiharjoittelu.





Johdatus lyömäsoitinopintoihin ja yhteismusisointiin: 55 tuntia
Lyömäsoitinopinnot ja yhteismusisointi 1: 111 tuntia
Lyömäsoitinopinnot ja yhteismusisointi 2: 167 tuntia
Lyömäsoitinopinnot ja yhteismusisointi 3: 222 tuntia

JOHDATUS LYÖMÄSOITINOPINTOIHIN JA YHTEISMUSISOINTIIN
Opettajan harkinnan mukaan oppilas voi sivuuttaa johdatusjakson ja alkaa suoraan opiskella ylempää
opintokokonaisuutta. Oppilaan iän ja kypsyyden mukaan opintokokonaisuuden suorittaminen voi
kestää kauemmin kuin yhden lukuvuoden.
Opintokokonaisuuden tavoitteet:
 Oppilas kokee iloa musisoinnistaan.
 Hän ymmärtää tavoitteiden tärkeyden ja tietää oppimistavoitteensa.
 Hän tietää harjoittelun merkityksen ja harjoittelee säännöllisesti.
 Oppilas hallitsee lyömäsoittajan perusmotoriikkaa.
 Hänellä on hyvä soittoasento istuen ja seisten.
 Oppilas alkaa kuunnella tarkkaavaisesti omaa ja toisten musisointia.
 Hän esittää musiikkia toisille.
 Oppilas käy kuuntelijana konsertissa ja käyttäytyy siellä huomaavaisesti.
 Hän rohkenee tuottaa omia musiikillisia ideoita.
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Sisällöt: Alkeisohjelmiston ja harjoitteiden avulla opiskellaan soittimien käsittelyä sekä tutustutaan
musiikin ominaispiirteisiin ja kappaleiden hahmottamiseen. Samalla oppilas alkaa tutustua musiikin
perusteiden ja musiikkitiedon alkeisiin. Yhteismusisoinnin opiskelu alkaa musisoimalla yhdessä
opettajan kanssa oppituntien puitteissa. Tämä kehittää soiton tarkkuutta ja perussykkeen pitämistä.
Oppilas tottuu kuulemaan ja kuuntelemaan useampaa soittajaa samanaikaisesti. Oman opettajan
kanssa pieniä tehtäviä soittaessa ehditään kiinnittää riittävästi huomiota soittamisen perusasioihin.
Toisen oppilaan kanssa musisointi on hauskaa ja kannustaa yrittämään parastaan. Oppilas esiintyy
lukuvuoden aikana ainakin yhdessä tilaisuudessa, ja häntä kannustetaan esiintymään erilaisissa
tilanteissa myös musiikkiopiston ulkopuolella. Hän oppii konserttikäyttäytymistä ja toisten
musisoinnin kuuntelemista. Harjoitellaan nuottikirjoituksen alkeita.
Arviointi: Oppilas ja opettaja keskustelevat jatkuvasti oppimistavoitteista ja niiden toteutumisesta,
opintojen edistymisestä ja oppilaan kokemuksista. Oppimistavoitteita asetetaan yksilöllisesti ja niitä
merkitään Eepos-ohjelman tavoitetauluun. Oppilaan saama palaute on ohjaavaa ja kannustavaa.
Oppilaan huoltajan kanssa keskustellaan riittävän usein opintojen edistymisestä. Lukuvuoden
päättyessä oppilaalla, opettajalla ja huoltajalla on oppitunnin aikana palautekeskustelu oppimisesta,
opetuksesta ja kertyneistä kokemuksista. Tällöin laaditaan vapaamuotoinen yhteenveto
opiskeluprosessista ja opintokokonaisuuden tavoitteiden toteutumisesta. Yhteenvedossa painotetaan
niitä voimavaroja ja vahvuuksia, joita oppilas voi käyttää hyväksi jatkaessaan opintojaan tai muuta
musiikkiharrastustaan. Jos opintokokonaisuuden tavoitteet ovat toteutuneet, oppilas jatkaa
opintojaan seuraavaan opintokokonaisuuteen. Oppilaan portfolioon Eepokseen liitetään
opintokokonaisuuden yhteenveto ja mahdollisesti muutakin palautetta ja soivaa aineistoa.

LYÖMÄSOITINOPINNOT JA YHTEISMUSOINTI 1
Opintokokonaisuuden tavoitteet:
 Oppilas esittää lyhyitä, ikäkauteensa sopivia kappaleita ehyesti ja musikaalisesti.
 Hän nauttii musisoinnistaan ja harjoittelee säännöllisesti.
 Hän asettaa oppimistavoitteita yhdessä opettajan kanssa ja seuraa niiden toteutumista.
 Oppilaalla on hyvä soittoasento, käsien motoriikka ja kapulaote.
 Hän hallitsee nuottikirjoituksen perusteet ja osaa soittaa suoraan nuoteista hyvin helppoja
kappaleita.
 Oppilas kuuntelee tarkkaavaisesti omaa ja toisten musisointia.
 Hän soittaa yhdessä opettajan ja muiden oppilaiden kanssa.
 Oppilas saa esiintymiskokemusta musiikkiopiston konserteissa ja muissakin tilanteissa.
 Hän kuuntelee konsertteja ja käyttäytyy niissä huomaavaisesti.
 Hän rohkenee tuottaa omia musiikillisia ideoita ja musisoida luovasti.
 Hän osaa suojella kuuloaan.
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Sisällöt: Oppilas kerää ohjelmistoonsa monipuolisesti erilaisia kappaleita, joista hän oppii musiikin
hahmottamista ja ilmeikästä toteuttamista. Harjoitusten, peruskomppien, etydien ja asteikkojen
avulla hän oppii soittamisen perustaitoja. Hän jatkaa nuotinluvun opiskelua. Oppilas harjoittelee
yhteismusisointia opettajan kanssa sekä oppilasryhmässä, jos ryhmä voidaan muodostaa. Hän
esiintyy oppilaskonserteissa, ja häntä rohkaistaan esiintymään muissakin tilanteissa. Hän käy myös
kuuntelijana konserteissa. Hän tutustuu eri musiikkityyleihin, jotka ovat vapaan säestyksen ja
improvisoinnin perustana. Harjoitellaan korvakuulolta musisointia. Oma opettaja vastaa siitä, että
oppilaalla on yhteismusisointia. Siihen soveltuvat esimerkiksi lyömäsoitinopettajan omat yhtyetunnit,
kamarimusiikkitunnit vakioryhmille tai yhteissoittoperiodit, joissa projektina on jokin teos.
Yhteismusisointia voi harjoittaa myös musiikkiopiston ulkopuolella. Sivutoimipisteissä
yhteismusisoinnin opetus järjestetään paikallisten mahdollisuuksien mukaan. Opiskelun
yksilöllistäminen voi koskea myös yhteismusisointia.
Arviointi: Oppilas ja opettaja keskustelevat jatkuvasti oppimistavoitteista ja niiden toteutumisesta,
opintojen edistymisestä ja oppilaan kokemuksista. He asettavat yhdessä oppimistavoitteita, joita
merkitään Eepos-ohjelman tavoitetauluun. Oppilaan saama palaute on ohjaavaa ja kannustavaa.
Oppilaan huoltajan kanssa keskustellaan riittävän usein. Kunkin lukuvuoden päätteeksi oppilas ja
opettaja tarkastelevat palautekeskustelussa oppimista, opetusta ja kertyneitä kokemuksia.
Opintokokonaisuuden aikana oppilas esittää näytteet, joiden arviointikeskusteluissa ovat mukana
oppilas, oma opettaja ja toinen opettaja. Opintokokonaisuuden päätteeksi oppilas ja opettaja
yhdessä laativat vapaamuotoisen yhteenvedon opiskeluprosessista ja opintokokonaisuuden
tavoitteiden toteutumisesta. Yhteenvedossa painotetaan niitä voimavaroja ja vahvuuksia, joita
oppilas voi käyttää hyväksi jatkaessaan opintojaan. Kun tavoitteet on saavutettu, oppilas jatkaa
opintojaan seuraavaan opintokokonaisuuteen. Oppilaan portfolioon Eepokseen liitetään näytteiden
arvioinnit ja opintokokonaisuuden yhteenveto sekä mahdollisesti muutakin palautetta, itsearviointia
ja soivaa aineistoa.
Tarkennuksia: Näytteenä oppilas soittaa kerran lukuvuodessa julkisesti vähintään kaksi
erityyppistä ja eri tempossa olevaa esitystä pikkurummulla tai rummustolla.
Oma opettaja kontrolloi asteikkosuoritukset ja merkitsee ne tavoitetauluun. Duuri- ja harmoniset
molliasteikot kahteen etumerkkiin asti malletsoittimella.
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LYÖMÄSOITINOPINNOT JA YHTEISMUSOINTI 2
Opintokokonaisuuden tavoitteet:
 Oppilas esittää erityylisiä ja eriluonteisia kappaleita ehyesti ja musikaalisesti.
 Hän kokee soittamisen iloa ja laajentaa musiikkimakuaan itselleen vieraampaankin musiikkiin.
 Oppilas harjoittelee itsenäisesti ja säännöllisesti.
 Hän asettaa oppimistavoitteita yhdessä opettajan kanssa ja arvioi omaa oppimistaan.
 Oppilas ymmärtää soittamiensa kappaleiden ominaispiirteitä, rakennetta ja historiaa.
 Hän osaa soittaa suoraan nuoteista edeltävän opintokokonaisuuden helpoimpia kappaleita.
 Oppilas kuuntelee tarkkaavaisesti omaa musisointiaan myös yhtyeen jäsenenä.
 Hän saa esiintymiskokemusta oppilaskonserteissa ja muissa tilanteissa ja oppii
esiintymisistään.
 Oppilas antaa toisille asiallista ja rakentavaa palautetta.
 Hän hallitsee vapaata säestystä peruskompeilla.
 Hän osaa improvisoida ja tehdä omia kappaleita.
 Hän kiinnittää huomiota kuulonsuojeluun ja ergonomiaan.
Sisällöt: Oppilas opiskelee erityylisiä ja eriluonteisia kappaleita ja kerää niistä itselleen monipuolisen
ohjelmiston, johon sisältyy rytmimusiikin eri lajeja. Hän kehittää soittotekniikkaansa etydien,
harjoitusten ja asteikkojen avulla. Jatketaan nuotinluvun ja nuoteista soittamisen opiskelua.
Perehdytään vapaaseen säestykseen ja kehitetään improvisoinnin taitoja. Oppilas musisoi yhdessä
toisten oppilaiden kanssa. Hän osallistuu riittävän usein kuulijana ja esiintyjänä oppilaskonsertteihin
ja muihinkin musiikkitilaisuuksiin. Oppilasta ohjataan antamaan asiallista ja rakentavaa palautetta
oppilastovereilleen. Harjoitellaan korvakuulolta musisointia. Oma opettaja vastaa siitä, että oppilaalla
on yhteismusisointia. Siihen soveltuvat esimerkiksi säestystunnit, lyömäsoitinopettajan omat
yhtyetunnit, kamarimusiikkitunnit vakioryhmille tai yhteissoittoperiodit, joissa projektina on jokin
teos. Yhteismusisointia voi harjoittaa myös musiikkiopiston ulkopuolella. Sivutoimipisteissä
yhteismusisoinnin opetus järjestetään paikallisten mahdollisuuksien mukaan. Opiskelun
yksilöllistäminen voi koskea myös yhteismusisointia.
Arviointi: Oppilas ja opettaja keskustelevat jatkuvasti oppimistavoitteista ja niiden toteutumisesta,
opintojen edistymisestä ja oppilaan kokemuksista. He asettavat yhdessä oppimistavoitteita, joita
merkitään Eepos-ohjelman tavoitetauluun. Oppilaan saama palaute on ohjaavaa ja kannustavaa.
Oppilaan huoltajan kanssa keskustellaan riittävän usein. Kunkin lukuvuoden päätteeksi oppilas ja
opettaja tarkastelevat palautekeskustelussa oppimista, opetusta ja kertyneitä kokemuksia.
Opintokokonaisuuden aikana oppilas esittää näytteet, joiden arviointikeskusteluissa ovat mukana
oppilas, oma opettaja ja kaksi muuta opettajaa. Opintokokonaisuuden päätteeksi oppilas ja opettaja
yhdessä laativat vapaamuotoisen yhteenvedon opiskeluprosessista ja opintokokonaisuuden
tavoitteiden toteutumisesta. Yhteenvedossa painotetaan niitä voimavaroja ja vahvuuksia, joita
oppilas voi käyttää hyväksi jatkaessaan opintojaan. Kun tavoitteet on saavutettu, oppilas jatkaa
opintojaan seuraavaan opintokokonaisuuteen. Oppilaan portfolioon Eepokseen liitetään näytteiden
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arvioinnit ja opintokokonaisuuden yhteenveto sekä mahdollisesti muutakin palautetta, itsearviointia
ja soivaa aineistoa.
Tarkennuksia: Näytteenä kerran lukuvuodessa oppilas esittää julkisesti vähintään kaksi erityylistä
ja eri tempossa olevaa esitystä rummustolla. Tyyleinä rock, blues ja jazz. Lisäksi malletsoittimella yksi
kappale kahdella malletilla.
Oma opettaja kontrolloi asteikkosuoritukset ja merkitsee ne tavoitetauluun. Duuri- ja harmoniset
molliasteikot neljään etumerkkiin asti kahden oktaavin alalla malletsoittimella.

LYÖMÄSOITINOPINNOT JA YHTEISMUSISOINTI 3
Opintokokonaisuuden tavoitteet:
 Oppilas osaa esittää monipuolisen ohjelmakokonaisuuden ehyesti ja musikaalisesti.
 Hän hallitsee instrumentin tekniset perustaidot ja saundinmuodostusta.
 Oppilas asettaa oppimistavoitteita, suunnittelee ja arvioi oppimistaan yhdessä opettajan
kanssa.
 Hän harjoittelee säännöllisesti ja tarkoituksenmukaisesti.
 Oppilas on laajentanut musiikkimakuaan ja musiikintuntemustaan ja kokee soittamisen iloa
monenlaisen musiikin parissa.
 Hän kehittää esiintymistaitojaan oppilaskonserteissa ja muissa tilaisuuksissa sekä yksin että
yhtyeiden jäsenenä.
 Oppilas kuuntelee musiikkia ja käy konserteissa aktiivisesti, jolloin hän tutustuu muihinkin
instrumentteihin.
 Hän ottaa vastaan palautetta eri tahoilta ja antaa toisille asiallista ja rakentavaa palautetta.
 Oppilas hallitsee käytännön musisointitaitoja esimerkiksi säestys- ja yhteissoittotehtäviä
varten.
 Hän osaa tehdä omia pieniä kappaleita ja improvisaatioita.
 Hän on kiinnostunut musiikin yhteyksistä muihin taiteenaloihin.
Sisällöt: Oppilas opiskelee monipuolisen ohjelmiston erityylisiä ja eriluonteisia sävellyksiä. Hän
kehittää soittotekniikkaansa etydien, asteikkojen ja harjoitusten avulla. Soittotunneilla kehitetään
myös nuoteista soittamisen ja säestämisen sekä improvisoinnin taitoja. Oppilas musisoi ahkerasti
toisten oppilaiden kanssa. Hän esiintyy useasti oppilaskonserteissa ja muissa tilaisuuksissa ja käy
kuuntelemassa oppilastovereiden esiintymisiä ja muitakin konsertteja. Harjoitellaan korvakuulolta
musisointia. Oma opettaja vastaa siitä, että oppilaalla on yhteismusisointia. Siihen soveltuvat
esimerkiksi säestystunnit, lyömäsoitinopettajan omat yhtyetunnit, kamarimusiikkitunnit
vakioryhmille tai yhteissoittoperiodit, joissa projektina on jokin teos. Yhteismusisointia voi harjoittaa
myös musiikkiopiston ulkopuolella. Sivutoimipisteissä yhteismusisoinnin opetus järjestetään
paikallisten mahdollisuuksien mukaan. Opiskelun yksilöllistäminen voi koskea myös yhteismusisointia.
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Arviointi: Oppilas ja opettaja keskustelevat jatkuvasti oppimistavoitteista ja niiden toteutumisesta,
opintojen edistymisestä ja oppilaan kokemuksista. He asettavat yhdessä oppimistavoitteita, joita
merkitään Eepos-ohjelman tavoitetauluun. Oppilaan saama palaute on ohjaavaa ja kannustavaa.
Oppilaan huoltajan kanssa keskustellaan riittävän usein. Kunkin lukuvuoden päätteeksi oppilas ja
opettaja tarkastelevat palautekeskustelussa oppimista, opetusta ja kertyneitä kokemuksia.
Opintokokonaisuuden
aikana
oppilas
esittää
osaamisestaan
näytteet,
joiden
arviointikeskusteluissa ovat mukana oppilas, oma opettaja ja kaksi muuta opettajaa.
Opintokokonaisuuden päätteeksi oppilas laatii yhdessä opettajan kanssa vapaamuotoisen
yhteenvedon, jossa hän tarkastelee opiskeluprosessiaan ja opintokokonaisuuden tavoitteiden
toteutumista. Yhteenvedossa painotetaan niitä voimavaroja ja vahvuuksia, joita oppilas voi käyttää
hyväksi jatkaessaan opintojaan. Kun tavoitteet on saavutettu, oppilas jatkaa opintojaan seuraavaan
opintokokonaisuuteen. Oppilaan portfolioon Eepokseen liitetään näytteiden arvioinnit ja
opintokokonaisuuden yhteenveto sekä mahdollisesti muutakin palautetta, itsearviointia ja soivaa
aineistoa.
Tarkennuksia: Näytteinä oppilas esittää julkisesti kerran lukuvuodessa sekä bändisoittonäytteen
että soolonäytteen.
Oma opettaja kontrolloi asteikkosuoritukset ja merkitsee ne tavoitetauluun. Kaikki duuri- ja
harmoniset molliasteikot sekä kromaattinen asteikko malletsoittimella.
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Musiikin hahmotusaineet
MUSIIKIN HAHMOTUSAINEIDEN OPINTOKOKONAISUUDET PERUSOPINNOISSA
Pakollisten opintokokonaisuuksien laskennallinen laajuus on 245 tuntia:
 Valinnainen opintokokonaisuus: Avaimet musiikin hahmotukseen
o (35 tuntia, laskennan perusteena 45 minuuttia opetusta viikossa yhtenä lukuvuonna)
 Musiikin hahmotus 1a (MuHa 1a)
o (35 tuntia, laskennan perusteena 45 minuuttia opetusta viikossa yhtenä lukuvuonna)
 Musiikin hahmotus 1b
o (MuHa 1b) (35 tuntia, laskennan perusteena 45 minuuttia opetusta viikossa yhtenä
lukuvuonna)
 Molemmat Musiikin hahmotus 1:n osakokonaisuudet on mahdollista suorittaa
samana lukuvuonna, jolloin opetusta on 45 minuuttia viikossa.
 Musiikin hahmotus 2a (MuHa 2a)
o (35 tuntia, laskennan perusteena 45 minuuttia opetusta viikossa yhtenä lukuvuonna)
 Musiikin hahmotus 2b (MuHa 2b)
o (35 tuntia, laskennan perusteena 45 minuuttia opetusta viikossa yhtenä lukuvuonna)
 Molemmat Musiikin hahmotus 2:n osakokonaisuudet on mahdollista suorittaa
samana lukuvuonna, jolloin opetusta on 60 minuuttia viikossa.
 Musiikin hahmotus 3 (MuHa 3)
o (47 tuntia, laskennan perusteena 60 minuuttia opetusta viikossa yhtenä lukuvuonna)
 Yleinen musiikkitieto (YMT)
o (58 tuntia, laskennan perusteena 75 minuuttia opetusta viikossa yhtenä lukuvuonna)
AVAIMET MUSIIKIN HAHMOTUKSEEN
Yhden lukuvuoden pituinen, 7–8-vuotiaille tarkoitettu valinnainen opintokokonaisuus. Ryhmä voi
koostua eri instrumenttien oppilaista tai valikoitua soitinryhmittäin.
Opintokokonaisuuden tavoitteet:
 Oppilas hahmottaa helppoja rytmejä ja melodioita korvakuulolta ja nuoteista.
 Hän tuntee keskeisiä musiikin elementtejä.
 Hän osaa lukea helppoja nuotteja.
 Oppilas kokee tunteita, mielikuvia ja musisoinnin iloa.
 Hän rohkaistuu toimimaan pienessä tutussa ryhmässä.
 Hän ilmaisee monenlaista musiikkia kehollisesti.
 Hän käyttää oppimaansa hyväksi musisoinnissaan.
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Oppilas kuuntelee taidemusiikkia monipuolisesti ja tutustuu myös muihin musiikin lajeihin.
Hän yhdistää musiikin ja muiden taiteiden ilmaisukeinoja.
Oppilas tuntee musiikkiteknologian alkeita.
Hän rohkaistuu keksimään pieniä sävelmiä ja tuottamaan efektejä äänellään.

Sisällöt: Lapsi tutustuu musiikin elementteihin toiminnallisesti ja monipuolisin työtavoin oppilaan
oma instrumentti huomioiden. Työtapoja voivat olla mm. laulaminen, soittaminen, kehosoitto,
musiikkiliikunta, improvisointi ja kuunteleminen. Tavoitteena on saada nuottikuva soimaan.
Käytetään sekä laulunimiä että sävelnimiä. Lapsi tutustuu keskeisimpiin rytmeihin, melodioihin,
muotoihin, dynamiikkaan ja harmoniaan monipuolisia työtapoja käyttäen. Tutustutaan tunnettuihin
säveltäjiin. Liitetään musiikkiin mielikuvia ja tarinaa. Lapset esiintyvät ryhmässä ja yhteisissä
konserteissa laulaen ja soittaen.
Arviointi: Oppilas saa jatkuvasti ohjaavaa ja kannustavaa vuorovaikutteista palautetta sallivan
ilmapiirin vallitessa. Opintokokonaisuuden kuluessa oppilas ja opettaja keskustelevat
oppimisprosessista ja siihen liittyvistä kokemuksista. Tällöin painotetaan niitä voimavaroja ja
vahvuuksia, joita oppilas voi käyttää hyväksi jatkaessaan opintojaan. Oppilaan huoltajan kanssa
keskustellaan tarpeen mukaan.

MUSIIKIN HAHMOTUS 1 (osakokonaisuudet 1a ja 1b)
Oppilas aloittaa MuHa 1a -opinnot sinä vuonna, jona hän täyttää yhdeksän vuotta. Jos hän suorittaa
koko MuHa 1:n yhdessä lukuvuodessa, suositeltava aloitusikä on kymmenen vuotta.
Opintokokonaisuuden tavoitteet:
 Oppilas ymmärtää oppimistavoitteet ja pyrkii toteuttamaan niitä.
 Hän ymmärtää harjoittelun merkityksen.
 Oppilas omaksuu nuottikirjoituksen, musiikinteorian ja säveltapailun perusasioita.
 Hän harjaantuu kuuntelemaan tarkkaavaisesti omaa ja toisten musisointia.
 Hän rohkenee esittää musiikkia toisille.
 Oppilas kuuntelee musiikkiteoksia ja käy musiikkitilaisuuksissa.
 Hän rohkenee tuottaa soivia musiikillisia ideoita.
 Hän tutustuu musiikkiteknologiaan.
Sisällöt: Ryhmäopetuksessa oppilas opiskelee teorian ja säveltapailun perusasioita. Opetuksessa
hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan oppilaan omaa instrumenttia, jonka kautta hän oppii
musiikin hahmottamista. Oppilasta rohkaistaan omien musiikillisten ideoiden tuottamiseen
opiskeltujen sisältöjen kautta. Hän tutustuu joihinkin säveltäjiin ja sävelteoksiin sekä musiikkielämään
ja konsertteihin opettajan harkinnan mukaan. Hän tutustuu alustavasti musiikkiteknologiaan.
Oppilasta ohjataan havainnoimaan ääniympäristöä ja suojelemaan kuuloaan.
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Arviointi: Oppilas saa jatkuvasti ohjaavaa ja kannustavaa vuorovaikutteista palautetta. Sisältöalueet
merkitään Eepoksen tavoitetauluun, jonka avulla oppilas seuraa omaa edistymistään. Oppilaan
huoltajan kanssa keskustellaan tarvittaessa. Osaamisnäytteinä ovat esimerkiksi kirjalliset tai suulliset
kokeet tai oppimistehtävät. Oma opettaja arvioi osaamisnäytteet. Opintokokonaisuuden kuluessa
oppilas ja opettaja keskustelevat opintokokonaisuuden tavoitteiden toteutumisesta ja
oppimisprosessista. Tällöin painotetaan niitä voimavaroja ja vahvuuksia, joita oppilas voi käyttää
hyväksi jatkaessaan opintojaan. Kun tavoitteet on saavutettu, oppilas jatkaa opintojaan seuraavaan
opintokokonaisuuteen. Oppilaan Eepokseen voidaan liittää opintokokonaisuuden yhteenvetoa ja
mahdollisesti muutakin palautetta ja itsearviointia.
Tarkennuksia: Teoriaa: Sävelnimet ja oktaavialat g-avaimen viivastoalueella ja kahdella apuviivalla
sekä f-avaimella pienestä c:stä e1:een asti. Koskettimistolla asteikkojen rakenne. Aika-arvot:
kokonuotista 16-osanuottiin ja puolitauosta 8-osataukoon ja tilanteen mukaan laajemminkin.
Sävellajeista asteikot kahteen etumerkkiin asti sekä toonikan ja dominantin käsitteet. Intervallit
priimistä oktaaviin, molli- ja duuriterssi. Kolmisoinnuista duuri- ja mollisointu. Tahtilajeista 2/4, 3/4 ja
4/4. Musiikkisanastoa. Koskettimiston tuntemus.
Säveltapailua: Lauletaan asteikkoja, peruskolmisointuja ja yksinkertaisia melodioita. Solmisaationimet
opettajan harkinnan mukaan. Kerätään soveltuvien laulujen kokoelma yhdessä varhaisiän
musiikkikasvatuksen opettajan kanssa. Moniäänisyys: lauletaan kaanoneita ja toonikadominanttisäestystä. Rytminlukua perussyke säilyttäen. Rytmisanelu eli rytmidiktaatti: puolinuotista
8-osanuottiin ja 4-osatauko, harkinnan mukaan iskullinen 8-osatauko. Sävelsanelu eli
melodiadiktaatti: peruskolmisointua ja asteikkoa alatoonikasta ylätoonikaan ja aladominantista
ylädominanttiin. Duuri- ja mollisoinnun erottaminen kuuntelemalla. Prima vista: mainittujen
sisältöjen hallinta.

MUSIIKIN HAHMOTUS 2 (osakokonaisuudet 2a ja 2b)
Opintokokonaisuuden tavoitteet:
 Oppilas ymmärtää oppimistavoitteet ja seuraa niiden toteutumista.
 Hän ymmärtää harjoittelun merkityksen.
 Hän laajentaa nuottikirjoituksen, musiikinteorian ja säveltapailun perusasioiden hallintaa.
 Oppilas soveltaa musiikin hahmotustaitojaan omassa musisoinnissaan.
 Hän kuuntelee tarkkaavaisesti omaa ja toisten musisointia ja kehittää sisäisen kuulemisen
kykyään.
 Hän antaa rakentavaa palautetta toisille.
 Oppilas kuuntelee musiikkiteoksia ja käy konserteissa.
 Hän rohkenee tuottaa soivia musiikillisia ideoita improvisoiden tai säveltäen.
 Oppilas osaa käyttää hyväksi musiikkiteknologiaa tarvittaessa.
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Sisällöt: Ryhmäopetuksessa oppilas opiskelee teorian ja säveltapailun perusasioita. Opetuksessa
hyödynnetään oppilaan omaa instrumenttia ja hänen instrumenttitaitojaan mahdollisuuksien
mukaan.
Oppilasta ohjataan tuottamaan omia musiikillisia ideoita opiskeltujen sisältöjen kautta, jolloin hän
tutustuu improvisoinnin, sovittamisen ja säveltämisen perustaitoihin. Hän tutustuu joihinkin
säveltäjiin ja sävelteoksiin sekä musiikkielämään ja konsertteihin opettajan harkinnan mukaan. Häntä
rohkaistaan
tutustumaan
muihinkin
taiteenaloihin.
Opetuksessa
käytetään
hyväksi
musiikkiteknologiaa. Oppilasta ohjataan havainnoimaan ääniympäristöä ja suojelemaan kuuloaan.
Arviointi: Oppilas saa jatkuvasti ohjaavaa ja kannustavaa vuorovaikutteista palautetta. Sisältöalueet
merkitään Eepoksen tavoitetauluun, jonka avulla oppilas seuraa omaa edistymistään. Oppilaan
huoltajan kanssa keskustellaan tarvittaessa. Osaamisnäytteinä ovat esimerkiksi kirjalliset tai suulliset
kokeet tai oppimistehtävät. Oma opettaja arvioi osaamisnäytteet. Opintokokonaisuuden kuluessa
oppilas ja opettaja keskustelevat opintokokonaisuuden tavoitteiden toteutumisesta ja
oppimisprosessista. Tällöin painotetaan niitä voimavaroja ja vahvuuksia, joita oppilas voi käyttää
hyväksi jatkaessaan opintojaan. Kun tavoitteet on saavutettu, oppilas jatkaa opintojaan seuraavaan
opintokokonaisuuteen. Oppilaan Eepokseen voidaan liittää opintokokonaisuuden yhteenvetoa ja
mahdollisesti muutakin palautetta ja itsearviointia.
Tarkennuksia: Teoriaa: Sävelnimet ja keskeiset oktaavialat. Aika-arvot: 8- ja 16-osien yhdistelmät,
pisteelliset rytmit, synkooppi ja trioli. Intervallit: duuriasteikkoiset sekä suuret ja pienet intervallit,
tritonus, konsonanssi ja dissonanssi. Tahtilajit: uutena 6/8 ja alla breve. Sävellajit neljään etumerkkiin
asti, rinnakkaissävellajin käsite, tutustutaan luonnolliseen, harmoniseen ja melodiseen molliin,
kvinttiympyrä ja sävelkello. Koskettimistoa voidaan käyttää muun muassa intervallien ja sointujen
opiskelussa sekä säestämisessä ja soinnutuksessa. Perustehojen ilmeneminen: toonika, dominantti ja
subdominantti. Kolmisointujen neljä laatua: duuri, molli, ylinouseva ja vähennetty.
Reaalisointumerkinnät.
Musiikkisanastoa laajennetaan.
Säveltapailua: Keskeisiä sisältöjä opiskellaan laulaen, lukien ja kirjoittaen. Moniäänistä laulua. Prima
vistaa.
Rytminlukua perussykkeen tai ostinaton kera. Duuriasteikkoon perustuvien intervallien sekä duuri- ja
molliterssin erottaminen kuuntelemalla melodisesti ja harmonisesti. Kolmisointujen laatujen
erottaminen
kuuntelemalla:
duuri,
molli,
vähennetty
ja
ylinouseva.
Tutustutaan
dominanttiseptimisointuun.
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MUSIIKIN HAHMOTUS 3
Opintokokonaisuuden tavoitteet:
 Oppilas ymmärtää opiskelunsa tavoitteet ja arvioi niiden toteutumista itsenäisesti ja yhdessä
opettajan kanssa.
 Hän harjoittelee säännöllisesti ja tarkoituksenmukaisesti.
 Oppilas hallitsee monipuolisesti nuottikirjoitusta, musiikinteoriaa ja säveltapailua.
 Hän soveltaa opiskelemiaan musiikin hahmotustaitoja omassa musisoinnissaan.
 Hän esittää musiikkia soittaen ja laulaen.
 Musiikin kuuntelutaito ja sisäinen kuuleminen ovat kehittyneet.
 Oppilas tiedostaa omia musiikillisia vahvuuksiaan ja ilmaisutapojaan.
 Hän antaa asiallista ja rakentavaa palautetta toisille.
 Hänellä on musiikin luovan tuottamisen perustaitoja.
 Oppilas hyödyntää halutessaan taiteidenvälisyyttä omien tavoitteidensa mukaisesti.
 Hän osaa käyttää tarvittaessa musiikkiteknologiaa musisoinnissaan.
Sisällöt: Ryhmäopetuksessa oppilas opiskelee teorian ja säveltapailun perusasioita. Opetuksessa
hyödynnetään oppilaan omaa instrumenttia ja hänen instrumenttitaitojaan mahdollisuuksien
mukaan.
Oppilas tuottaa omia musiikillisia ideoita ja ratkaisuja opiskeltujen sisältöjen kautta. Häntä ohjataan
tutustumaan muihinkin taiteenaloihin sekä havainnoimaan ääniympäristöä ja suojelemaan kuuloaan.
Arviointi: Oppilas saa jatkuvasti ohjaavaa ja kannustavaa vuorovaikutteista palautetta.
Oppimistavoitteet ja sisältöalueet merkitään Eepoksen tavoitetauluun, jonka avulla oppilas seuraa
omaa edistymistään. Oppilaan huoltajan kanssa keskustellaan tarvittaessa. Osaamisnäytteinä ovat
esimerkiksi kirjalliset tai suulliset kokeet tai oppimistehtävät. Suullisen kokeen arvioinnissa ovat
mukana oma opettaja ja toinen opettaja, ja muut osaamisnäytteet arvioi oma opettaja.
Opintokokonaisuuden kuluessa oppilas ja opettaja keskustelevat opintokokonaisuuden tavoitteiden
toteutumisesta ja oppimisprosessista. Tällöin painotetaan niitä voimavaroja ja vahvuuksia, joita
oppilas voi käyttää hyväksi jatkaessaan opintojaan. Kun tavoitteet on saavutettu, oppilas jatkaa
opintojaan
seuraavaan
opintokokonaisuuteen.
Oppilaan
Eepokseen
voidaan
liittää
opintokokonaisuuden yhteenvetoa ja mahdollisesti muutakin palautetta ja itsearviointia.
Tarkennuksia: Teoriaa: Sävelnimet ja oktaavialat. Koskettimistoa käytetään muun muassa intervallien
ja sointujen opiskelussa sekä säestämisessä ja soinnutuksessa. Aika-arvot: 16-osatrioli. Tahtilajit: 3/8,
5/8, 6/8, 5/4. Kaikki sävellajit. Intervallit desiimiin asti, kaikki laadut. Soinnut: kolmisoinnut kuten
2ab:ssä, tutustutaan duurin nelisointuihin. Kolmisoinnut käännöksineen aste- ja reaalisointumerkein.
Enharmonisuuden käsite ymmärretään viimeistään tässä vaiheessa.
Musiikkisanastoa laajennetaan.
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Säveltapailua: Keskeisiä sisältöjä opiskellaan laulaen, lukien ja kirjoittaen. Moniäänistä laulua. Prima
vistaa. Intervallit: kuunnellen pienet, suuret ja puhtaat intervallit priimistä oktaaviin, tritonus.
Yhtäaikaisesti soitettujen sävelten välisten intervallien tunnistamista. Kadenssit ilman III ja VII astetta.
Dominanttiseptimisointu, vähennettyjä septimisointuja. Kaksiäänisyyden kuuntelua. Melodian
hahmottamista sointujen kautta. Rytminlukua perussykkeen tai ostinaton kera tai ilman niitä.
Erikseen mahdollisesti järjestettävässä periodiopetuksessa oppilas voi tutustua uuteen musiikkiin ja
sen notaatioon ja kehittää edelleen musiikkiteknologian taitojaan.

YLEINEN MUSIIKKITIETO
Opintokokonaisuuden tavoitteet:
 Opintokokonaisuus tukee oppilaan musiikillisen kokemisen ja ilmaisun kehittymistä.
 Oppilas liikkuu musiikin maailmassa omatoimisesti ja itseohjautuvasti.
 Musiikintuntemusta laajentaessaan hän löytää omia kiinnostuksen kohteita, vahvuuksia ja
ilmaisukeinoja.
 Oppilas kuuntelee musiikkia aktiivisesti ja saa siitä elämyksiä.
 Hän havainnoi ympäröivää musiikkikulttuuria, ääniympäristöä ja mediamaailmaa.
 Oppilas tutustuu muiden taiteenalojen ilmaisukeinoihin ja taiteidenvälisyyteen.
 Hän osaa soveltaa oppimaansa hyväksi muissa opinnoissaan ja luovassa musiikin
tuottamisessa.
Sisällöt: Oppilas tutustuu länsimaisen taidemusiikin peruskäsitteisiin. Ilmiöt liitetään aikansa
kulttuurihistorialliseen yhteyteen, joten yksittäisestä ilmiöstä, tapahtumasta, tekniikasta, henkilöstä
tai teoksesta edetään yleiseen näkökulmaan. Oppilas tutustuu etupäässä akustisiin instrumentteihin
oman instrumenttinsa ja mielenkiintonsa mukaisesti. Opetus on keskustelevaa ja hyödyntää
ryhmässä
viriäviä
sekä
musiikkikulttuurin
ajankohtaisia
teemoja.
Kulttuurisessa
kokonaisnäkemyksessä huomioidaan myös muita taiteenaloja ja taiteidenvälisyyttä.
Arviointi: Opiskelun kuluessa oppilas saa ohjaava ja kannustavaa vuorovaikutteista palautetta.
Oppilaan huoltajan kanssa keskustellaan tarvittaessa. Osaamisnäytteinä ovat esimerkiksi
oppimistehtävät ja oppilaan laatima opintopäiväkirja, jossa hän tarkastelee oppimisprosessiaan. Oma
opettaja arvioi osaamisnäytteet vuorovaikutuksessa oppilaan kanssa. Opintokokonaisuuden kuluessa
keskustellaan opintokokonaisuuden tavoitteiden toteutumisesta ja oppimisprosessista. Tällöin
painotetaan niitä voimavaroja ja vahvuuksia, joita oppilas voi käyttää hyväksi jatkaessaan opintojaan.
Kun tavoitteet on saavutettu, oppilas jatkaa opintojaan seuraavaan opintokokonaisuuteen. Oppilaan
Eepokseen voidaan liittää opintokokonaisuuden yhteenvetoa ja mahdollisesti muutakin palautetta,
itsearviointia ja soivaa tai kirjallista aineistoa.
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Tarkennuksia: Painotetaan musiikinhistorian merkittävimpiä ajanjaksoja kuten renessanssia, barokkia
ja klassismia, mutta tarkastelua laajennetaan muihinkin alueisiin oppilaiden ja opettajan
mielenkiinnon mukaisesti. Materiaalina käytetään erityisesti Ylen tuottamia, jakamia ja levittämiä
sekä internetistä saatavia konsertteja, dokumentteja ja elokuvia. Oppilas esittelee valitsemansa
instrumentin historiaa, notaatiota, merkkiteoksia, merkittäviä taitajia tai oman opiskelunsa vaiheita.
Musiikkielämyksiä ja konserttikäyntejä käsitellään kirjoittaen ja keskustellen.

Piano
PIANON OPINTOKOKONAISUUDET PERUSOPINNOISSA
Opintokokonaisuuksien laskennallinen laajuus on 555 tuntia. Laskennan perusteena on oppilaan
kokonaistyömäärä, johon kuuluvat oppitunnit, yhteismusisointi ja kotiharjoittelu.





Johdatus piano-opintoihin ja yhteismusisointiin: 55 tuntia
Piano-opinnot ja yhteismusisointi 1: 111 tuntia
Piano-opinnot ja yhteismusisointi 2: 167 tuntia
Piano-opinnot ja yhteismusisointi 3: 222 tuntia

JOHDATUS PIANO-OPINTOIHIN JA YHTEISMUSISOINTIIN
Opettajan harkinnan mukaan oppilas voi sivuuttaa johdatusjakson ja alkaa suoraan opiskella ylempää
opintokokonaisuutta. Oppilaan iän ja kypsyyden mukaan opintokokonaisuuden suorittaminen voi
kestää kauemmin kuin yhden lukuvuoden.
Opintokokonaisuuden tavoitteet:
 Oppilas kokee iloa musisoinnistaan.
 Hän osaa pianotekniikan perusasioita tavoitteena oikea asento ja hyvä sointi.
 Hän tietää harjoittelun merkityksen ja harjoittelee säännöllisesti.
 Oppilas ymmärtää tavoitteiden tärkeyden, tuntee oppimistavoitteitaan ja seuraa niiden
toteutumista yhdessä opettajan kanssa.
 Hän osaa nuottikirjoituksen alkeita.
 Oppilas alkaa kuunnella tarkkaavaisesti omaa ja toisten musisointia.
 Hän esittää musiikkia toisille.
 Hän käy kuuntelijana konsertissa ja osaa käyttäytyä siellä huomaavaisesti.
 Oppilas rohkenee tuottaa soivia musiikillisia ideoita.
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Sisällöt: Alkeisohjelmiston ja harjoitteiden avulla oppilas opiskelee pianon käsittelyä sekä tutustuu
musiikin ominaispiirteisiin ja kappaleiden hahmottamiseen. Samalla hän alkaa tutustua musiikin
perusteiden ja musiikkitiedon alkeisiin. Yhteismusisoinnin opiskelu alkaa musisoimalla yhdessä
opettajan kanssa, mikä kehittää tarkkuutta ja perussykkeen pitämistä. Oppilasta ohjataan
ymmärtämään melodian ja säestyksen roolia kokonaisuudessa ja kuuntelemaan useampaa soittajaa
samanaikaisesti. Oman opettajan kanssa pieniä tehtäviä soittaessa ehditään kiinnittää riittävästi
huomiota soittoasentoon ja muihin perusasioihin. Toisen oppilaan kanssa musisointi on hauskaa ja
kannustaa yrittämään parastaan. Oppilas harjoittelee esiintymistä oppilastovereille ja esiintyy
ainakin yhdessä oppilaskonsertissa tai vastaavassa tilaisuudessa. Hän oppii konserttikäyttäytymistä ja
toisten musisoinnin kuuntelemista. Harjoitellaan nuottikirjoituksen alkeita.
Arviointi: Oppilas ja opettaja keskustelevat jatkuvasti oppimistavoitteista ja niiden toteutumisesta,
opintojen edistymisestä ja oppilaan kokemuksista. Oppimistavoitteita asetetaan yksilöllisesti ja niitä
merkitään Eepos-ohjelman tavoitetauluun. Oppilaan saama palaute on ohjaavaa ja kannustavaa.
Oppilaan huoltajan kanssa keskustellaan riittävän usein opintojen edistymisestä. Lukuvuoden
päättyessä oppilaalla, opettajalla ja huoltajalla on oppitunnin aikana palautekeskustelu oppimisesta,
opetuksesta ja kertyneistä kokemuksista. Tällöin laaditaan vapaamuotoinen yhteenveto
opiskeluprosessista ja opintokokonaisuuden tavoitteiden toteutumisesta. Yhteenvedossa painotetaan
niitä voimavaroja ja vahvuuksia, joita oppilas voi käyttää hyväksi jatkaessaan opintojaan tai muuta
musiikkiharrastustaan. Jos opintokokonaisuuden tavoitteet ovat toteutuneet, oppilas jatkaa
opintojaan seuraavaan opintokokonaisuuteen. Oppilaan portfolioon Eepokseen liitetään
opintokokonaisuuden yhteenveto ja mahdollisesti muutakin palautetta ja soivaa aineistoa.

PIANO-OPINNOT JA YHTEISMUSISOINTI 1
Opintokokonaisuuden tavoitteet:
 Oppilas esittää lyhyitä, ikäkauteensa sopivia kappaleita ehyesti ja ilmaisevasti.
 Hänellä on hyvä soittoasento ja kosketus.
 Oppilas nauttii musisoinnistaan ja harjoittelee säännöllisesti.
 Hän asettaa oppimistavoitteita ja arvioi niiden toteutumista yhdessä opettajan kanssa.
 Oppilas hallitsee nuottikirjoituksen alkeet ja osaa soittaa suoraan nuoteista hyvin helppoja
kappaleita.
 Hän kuuntelee tarkkaavaisesti omaa ja toisten musisointia.
 Oppilas saa esiintymiskokemusta erilaisissa tilanteissa ja oppii esiintymisistään.
 Hän kuuntelee konsertteja ja käyttäytyy niissä huomaavaisesti.
 Oppilas rohkenee tuottaa omia musiikillisia ideoita ja musisoida korvakuulolta.
 Hän tutustuu yhteissoittoon.
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Sisällöt: Harjoitusten ja asteikkojen avulla opiskellaan pianonsoiton perustaitoja. Ohjelmistoon
kerätään monipuolisesti erilaisia kappaleita, joista opitaan musiikillista hahmottamista ja musiikin
luonteen ilmeikästä toteuttamista. Oppilas harjoittelee yhteismusisointia opettajan ja toisten
oppilaiden kanssa. Hän esiintyy opettajan harkinnan mukaan riittävästi oppilaskonserteissa ja muissa
tilanteissa.
Hän
käy
kuuntelijana
oppilaskonserteissa.
Opetuksessa
painotetaan
konserttikäyttäytymisen ja tapakulttuurin merkitystä. Jatketaan nuotinluvun opiskelua. Tutustutaan
sävellajeihin ja sointuihin, jotka ovat vapaan säestyksen perustana. Oma opettaja vastaa siitä, että
oppilaalla on yhteismusisointia. Siihen soveltuvat esimerkiksi piano-opettajan omat
yhteissoittotunnit, kamarimusiikkitunnit vakioryhmille tai yhteissoittoperiodit, joissa projektina on
jokin teos. Osana yhteismusisointia voi olla yhdistetty vapaan säestyksen ja prima vistan opetus
esimerkiksi periodimaisesti. Sivutoimipisteissä yhteismusisoinnin opetus järjestetään paikallisten
mahdollisuuksien mukaan. Opiskelun yksilöllistäminen voi koskea myös yhteismusisointia.
Arviointi: Oppilas ja opettaja keskustelevat jatkuvasti oppimistavoitteista ja niiden toteutumisesta,
opintojen edistymisestä ja oppilaan kokemuksista. He asettavat yhdessä oppimistavoitteita, joita
merkitään Eepos-ohjelman tavoitetauluun. Oppilaan saama palaute on ohjaavaa ja kannustavaa.
Oppilaan huoltajan kanssa keskustellaan riittävän usein. Kunkin lukuvuoden päätteeksi oppilas ja
opettaja tarkastelevat palautekeskustelussa oppimista, opetusta ja kertyneitä kokemuksia.
Opintokokonaisuuden aikana oppilas esittää näytteinä julkisesti kolme kappaletta, joiden
arviointikeskusteluissa ovat mukana oppilas, oma opettaja ja toinen opettaja. Opintokokonaisuuden
päätteeksi oppilas ja opettaja yhdessä laativat vapaamuotoisen yhteenvedon opiskeluprosessista ja
opintokokonaisuuden tavoitteiden toteutumisesta. Yhteenvedossa painotetaan niitä voimavaroja ja
vahvuuksia, joita oppilas voi käyttää hyväksi jatkaessaan opintojaan. Kun tavoitteet on saavutettu,
oppilas jatkaa opintojaan seuraavaan opintokokonaisuuteen. Oppilaan portfolioon Eepokseen
liitetään näytteiden arvioinnit ja opintokokonaisuuden yhteenveto sekä mahdollisesti muutakin
palautetta, itsearviointia ja soivaa aineistoa.
Tarkennuksia: Oma opettaja kontrolloi asteikkosuoritukset ja merkitsee ne tavoitetauluun.
Opiskellaan 6 vapaasti valittavaa sävellajia.
Oma opettaja vastaa siitä, että oppilaalla on yhteismusisointia. Siihen soveltuvat esimerkiksi pianoopettajan omat yhteissoittotunnit, kamarimusiikkitunnit vakioryhmille tai yhteissoittoperiodit, joissa
projektina on jokin teos. Osana yhteismusisointia voi olla yhdistetty vapaan säestyksen ja prima
vistan opetus esimerkiksi periodimaisesti. Sivutoimipisteissä yhteismusisoinnin opetus järjestetään
paikallisten mahdollisuuksien mukaan. Opiskelun yksilöllistäminen voi koskea myös yhteismusisointia.
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PIANO-OPINNOT JA YHTEISMUSISOINTI 2
Opintokokonaisuuden tavoitteet:
 Oppilas esittää ehyesti ja ilmaisevasti erityylisiä ja eriluonteisia kappaleita.
 Hän kokee soittamisen iloa mielimusiikkinsa parissa mutta laajentaa makuaan itselleen
vieraampaankin musiikkiin.
 Hän ymmärtää soittamiensa kappaleiden ominaispiirteitä, rakennetta ja asemaa
musiikinhistoriassa.
 Oppilas harjoittelee säännöllisesti ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
 Hän asettaa oppimistavoitteita yhdessä opettajan kanssa ja arvioi omaa oppimistaan.
 Hän osaa soittaa suoraan nuoteista alempien opintokokonaisuuksien tasoisia kappaleita.
 Oppilas kuuntelee tarkkaavaisesti omaa musisointiaan myös yhtyeen jäsenenä.
 Hän hankkii esiintymiskokemusta ja ymmärtää esiintymisen tärkeyden musiikilliselle
kehitykselleen.
 Hän antaa toisille asiallista ja rakentavaa palautetta.
 Oppilas hallitsee vapaata säestystä perussoinnuilla.
 Hän kehittää yhteismusisointitaitoaan.
 Hän luo pieniä pianosävellyksiä tai improvisaatioita.

Sisällöt: Oppilas opiskelee erityylisiä ja eriluonteisia kappaleita ja kerää niistä itselleen monipuolisen
ohjelmiston. Hän kehittää pianotekniikkaansa etydien ja asteikkojen avulla. Soittotunneilla
perehdytään vapaaseen säestykseen perussoinnuilla ja kehitetään improvisoinnin taitoja. Jatketaan
nuotinluvun ja nuoteista soittamisen opiskelua. Oppilas musisoi yhdessä toisten oppilaiden kanssa.
Hän esiintyy useasti musiikkiopiston konserteissa tai vastaavissa tilaisuuksissa sekä osallistuu usein
kuulijana erilaisiin musiikkitilaisuuksiin. Opetuksessa painotetaan konserttikäyttäytymisen ja
tapakulttuurin merkitystä. Oppilasta ohjataan antamaan asiallista ja rakentavaa palautetta
oppilastovereilleen. Oma opettaja vastaa siitä, että oppilaalla on yhteismusisointia. Siihen soveltuvat
esimerkiksi piano-opettajan omat yhteissoittotunnit, kamarimusiikkitunnit vakioryhmille tai
yhteissoittoperiodit, joissa projektina on jokin teos. Osana yhteismusisointia voi olla yhdistetty
vapaan säestyksen ja prima vistan opetus esimerkiksi periodimaisesti. Sivutoimipisteissä
yhteismusisoinnin opetus järjestetään paikallisten mahdollisuuksien mukaan. Opiskelun
yksilöllistäminen voi koskea myös yhteismusisointia.
Arviointi: Oppilas ja opettaja keskustelevat jatkuvasti oppimistavoitteista ja niiden toteutumisesta,
opintojen edistymisestä ja oppilaan kokemuksista. He asettavat yhdessä oppimistavoitteita, joita
merkitään Eepos-ohjelman tavoitetauluun. Oppilaan saama palaute on ohjaavaa ja kannustavaa.
Oppilaan huoltajan kanssa keskustellaan riittävän usein. Kunkin lukuvuoden päätteeksi oppilas ja
opettaja tarkastelevat palautekeskustelussa oppimista, opetusta ja kertyneitä kokemuksia.
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Opintokokonaisuuden aikana oppilas esittää näytteinä neljä erityyppistä sävellystä, joiden
arviointikeskusteluissa ovat mukana oppilas, oma opettaja ja kaksi muuta opettajaa.
Opintokokonaisuuden päätteeksi oppilas ja opettaja yhdessä laativat vapaamuotoisen yhteenvedon
opiskeluprosessista ja opintokokonaisuuden tavoitteiden toteutumisesta. Yhteenvedossa painotetaan
niitä voimavaroja ja vahvuuksia, joita oppilas voi käyttää hyväksi jatkaessaan opintojaan. Kun
tavoitteet on saavutettu, oppilas jatkaa opintojaan seuraavaan opintokokonaisuuteen. Oppilaan
portfolioon Eepokseen liitetään näytteiden arvioinnit ja opintokokonaisuuden yhteenveto sekä
mahdollisesti muutakin palautetta, itsearviointia ja soivaa aineistoa.
Tarkennuksia: Oma opettaja merkitsee asteikkosuoritukset tavoitetauluun. Opiskellaan kahdeksan
vapaasti valittavaa sävellajia, joihin eivät sisälly edellisellä tasolla opiskellut.

PIANO-OPINNOT JA YHTEISMUSISOINTI 3
Opintokokonaisuuden tavoitteet:
 Oppilas hallitsee pianonsoiton tekniset perustaidot.
 Hän osaa esittää tyyleiltään, rakenteiltaan ja tunnelmiltaan monipuolisen
ohjelmakokonaisuuden ehyesti ja elävästi.
 Hän hallitsee käytännön musisointitaitoja säestys- ja yhteissoittotehtäviä varten.
 Oppilas on laajentanut musiikkimakuaan ja tyylien tuntemustaan ja kokee soittamisen iloa
monenlaisen musiikin parissa.
 Hän harjoittelee riittävästi ja tarkoituksenmukaisesti.
 Hän esiintyy sekä yksin että yhtyeiden jäsenenä ja oppii esiintymisistään.
 Oppilas asettaa oppimistavoitteita sekä suunnittelee ja arvioi oppimistaan.
 Hän ottaa vastaan palautetta eri tahoilta ja antaa toisille asiallista ja rakentavaa palautetta.
 Oppilas kuuntelee musiikkia ja käy konserteissa aktiivisesti.
 Hän on kiinnostunut tekemään omia improvisaatioita, sävellyksiä tai sovituksia.
 Hän on kiinnostunut musiikin yhteyksistä muihin taiteenaloihin.
Sisällöt: Oppilas opiskelee monipuolisen ohjelmiston erityylisistä ja eriluonteisista teoksista. Hän
kehittää pianotekniikkaansa etydien ja asteikkojen avulla. Soittotunneilla kehitetään myös nuoteista
soittamisen ja säestämisen samoin kuin improvisoinnin, säveltämisen ja sovittamisen taitoja. Oppilas
musisoi ahkerasti toisten oppilaiden kanssa. Hän esiintyy useasti oppilaskonserteissa ja muissa
tilaisuuksissa ja käy kuuntelemassa oppilastovereiden esiintymisiä ja muitakin konsertteja. Oma
opettaja vastaa siitä, että oppilaalla on yhteismusisointia. Siihen soveltuvat esimerkiksi
pianoopettajan omat yhteissoittotunnit, kamarimusiikkitunnit vakioryhmille tai yhteissoittoperiodit,
joissa projektina on jokin teos. Osana yhteismusisointia voi olla yhdistetty vapaan säestyksen ja prima
vistan opetus esimerkiksi periodimaisesti. Sivutoimipisteissä yhteismusisoinnin opetus järjestetään
paikallisten mahdollisuuksien mukaan. Opiskelun yksilöllistäminen voi koskea myös yhteismusisointia.
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Arviointi: Oppilas ja opettaja keskustelevat jatkuvasti oppimistavoitteista ja niiden toteutumisesta,
opintojen edistymisestä ja oppilaan kokemuksista. He asettavat yhdessä oppimistavoitteita, joita
merkitään Eepos-ohjelman tavoitetauluun. Oppilaan saama palaute on ohjaavaa ja kannustavaa.
Oppilaan huoltajan kanssa keskustellaan riittävän usein. Kunkin lukuvuoden päätteeksi oppilas ja
opettaja tarkastelevat palautekeskustelussa oppimista, opetusta ja kertyneitä kokemuksia.
Opintokokonaisuuden aikana oppilas esittää näytteet, joiden arviointikeskusteluissa ovat mukana
oppilas, oma opettaja ja kaksi muuta opettajaa. Opintokokonaisuuden päätteeksi oppilas laatii
yhdessä opettajan kanssa vapaamuotoisen yhteenvedon, jossa hän tarkastelee opiskeluprosessiaan ja
opintokokonaisuuden tavoitteiden toteutumista. Yhteenvedossa painotetaan niitä voimavaroja ja
vahvuuksia, joita oppilas voi käyttää hyväksi jatkaessaan opintojaan. Kun tavoitteet on saavutettu,
oppilas voi jatkaa opintojaan seuraavaan opintokokonaisuuteen. Oppilaan portfolioon Eepokseen
liitetään näytteiden arvioinnit ja opintokokonaisuuden yhteenveto sekä mahdollisesti muutakin
palautetta, itsearviointia ja soivaa aineistoa.
Tarkennuksia: Oppilas esittää näytteinä julkisesti viisi teosta, jotka edustavat monipuolisesti eri
tyylejä. Näytteet pyritään suorittamaan 1—3 eri tilaisuudessa. Ainakin yksi teoksista on
laajamuotoinen, ja osa teoksista voi olla kamarimusiikkia. Laajamuotoisella teoksella tarkoitetaan
jotain seuraavista: sonaattimuotoinen osa, teema muunnelmineen, rondo tai fantasia.
Oma opettaja merkitsee asteikkosuoritukset tavoitetauluun. Opiskellaan kymmenen sävellajia, joita
ei ole suoritettu edellisillä tasoilla.

Pianon vapaa säestys
PIANON VAPAAN SÄESTYKSEN OPINTOKOKONAISUUDET PERUSOPINNOISSA






Pianon vapaa säestys ja yhteismusisointi 1
o (Sisältyy piano-opintoihin. Valinnaisena opintokokonaisuutena suoritettuna laajuus on
24 tuntia. Laskennan perusteena on oppilaan kokonaistyömäärä, johon kuuluvat
oppitunnit, yhteismusisointi ja kotiharjoittelu)
Pianon vapaa säestys ja yhteismusisointi 2
o (Valinnainen opintokokonaisuus, laajuus 35 tuntia. Laskennan perusteena on oppilaan
kokonaistyömäärä, johon kuuluvat oppitunnit, yhteismusisointi ja kotiharjoittelu.)
Pianon vapaa säestys ja yhteismusisointi 3
o (Valinnainen opintokokonaisuus, laajuus 35 tuntia. Laskennan perusteena on oppilaan
kokonaistyömäärä, johon kuuluvat oppitunnit, yhteismusisointi ja kotiharjoittelu.)

Piano-oppilas voi suuntautua ensisijaisesti vapaan säestyksen opintoihin suoritettuaan Piano-opinnot
ja yhteismusisointi 1 -opintokokonaisuuden.
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PIANON VAPAAN SÄESTYS JA YHTEISMUSISOINTI 1
Piano-oppilailla vapaa säestys ja yhteismusisointi 1:n sisällöt ja arviointi sisältyvät pianon
opintokokonaisuuksiin. Piano-opinnot 1:ssä on vapaaseen säestykseen valmentavana opiskeluna
kadenssisoittoa, duuri- ja molliasteikkoja sekä reaalisointumerkkeihin tutustumista. Piano-opinnot
2:ssa harjoitellaan säestämään perussoinnuilla eri sävellajeissa, eri tahtilajeissa ja eri säestyskuvioita
käyttäen sekä soinnuttamaan tuttuja melodioita perussoinnuilla.
Pianon vapaa säestys ja yhteismusisointi 1 soveltuu valinnaiseksi opintokokonaisuudeksi muiden
instrumenttien oppilaille, joilla on riittävä pianonkäsittelytaito.
Opintokokonaisuuden tavoitteet:
 Oppilas hahmottaa musiikin yleisiä ilmiöitä, mikä auttaa häntä oppimaan teoksia ja
kehittämään musiikillista ilmaisuaan.
 Hänellä on soiva mielikuva, joka auttaa hahmottamaan musiikkia kuulonvaraisesti.
 Oppilaalla on tuntumaa eri sävellajeihin ja reaalisointumerkkeihin.
 Hän säestää perussoinnuilla eri säestyskomppeja käyttäen.
 Hän saa yhteismusisointikokemusta ja kuuntelee yhteissoittoa tarkkaavaisesti.
 Oppilas rohkenee käyttää säestystaitojaan eri musisointitilanteissa.
 Oppilas osaa ajatella soinnullisesti, mikä luo pohjaa sovittamiselle ja improvisoinnille.
Sisällöt: Harjoitellaan säestämään helpoissa sävellajeissa perussoinnuilla (I, IV, V7) tavallisimmissa
tahtilajeissa. Harjoitellaan musisoimaan myös kuulonvaraisesti. Tutustutaan soinnutukseen ja
improvisointiin. Ohjelmistona käytetään kansan- ja lastenlauluja sekä muuta sopivaa ohjelmistoa.
Oppilas soittaa yhdessä opettajan ja mahdollisesti toisten oppilaiden kanssa.
Arviointi valinnaisessa opintokokonaisuudessa: Oppilas ja opettaja keskustelevat jatkuvasti
oppimistavoitteista ja niiden toteutumisesta, opintojen edistymisestä ja oppilaan kokemuksista. He
asettavat yhdessä oppimistavoitteita, joita merkitään Eepos-ohjelman tavoitetauluun. Oppilaan
saama palaute on ohjaavaa ja kannustavaa. Alaikäisen oppilaan huoltajan kanssa keskustellaan
riittävän usein. Näytteenä oppilas esittää yhden vapaan säestyksen kappaleen oppilaskonsertissa tai
oppitunnilla. Näytteen arviointikeskustelussa ovat mukana oppilas, oma opettaja ja toinen opettaja.
Lukuvuoden päätteeksi oppilas ja opettaja tarkastelevat palautekeskustelussa oppimista, opetusta ja
kertyneitä kokemuksia. Tällöin he yhdessä laativat vapaamuotoisen yhteenvedon opiskeluprosessista
ja opintokokonaisuuden tavoitteiden toteutumisesta. Yhteenvedossa painotetaan niitä voimavaroja
ja vahvuuksia, joita oppilas voi käyttää hyväksi jatkaessaan opintojaan. Kun tavoitteet on saavutettu,
oppilas voi jatkaa opintojaan seuraavaan opintokokonaisuuteen. Oppilaan portfolioon Eepokseen
liitetään näytteen arviointi ja opintokokonaisuuden yhteenveto sekä mahdollisesti muutakin
palautetta, itsearviointia ja soivaa aineistoa.
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PIANON VAPAA SÄESTYS JA YHTEISMUSISOINTI 2
Opintokokonaisuuden tavoitteet:
 Oppilaalla on hyvä musiikin kuulonvaraisen hahmottamisen taito.
 Hän käyttää soinnullista ajattelua kaikessa musisoinnissaan.
 Hänellä on hyvä sävellajien tuntemus.
 Oppilas hallitsee perussointujen lisäksi muiden tavallisten sointujen (II, VI) käyttöä.
 Hän säestää sujuvasti reaalisointumerkeistä.
 Hän hallitsee useita säestyskomppeja.
 Oppilas on harjaantunut kuuntelemisessa ja yhteissoitossa.
 Hän hyödyntää säestystaitojaan eri musisointitilanteissa.
 Hänellä on musiikin sovittamisen ja luovan tuottamisen taitoja.
Sisällöt: Oppilas harjoittelee säestämään useissa sävellajeissa ja tavallisimmissa tahtilajeissa. Hän
kerää vähintään kymmenen kappaleen ohjelmiston. Hän soittaa asteikkoja, murtosointuja ja
kadensseja sekä harjoittelee transponointia ja suoraan nuoteista soittamista (prima vista).
Harjoitellaan monipuolisesti erilaisia komppeja kuten beat, vaihtobasso, valssi ja murtosointusäestys.
Oppilaan niin halutessa harjoitellaan kolmimuunteisia komppeja ja kolmimuunteista fraseerausta
sekä esimerkiksi latinokomppeja. Hän oppii muodostamaan duuri- ja mollisointujen lisäksi
vähennettyjä ja ylinousevia kolmisointuja sekä septimisointuja. Melodioita ja säestyksiä harjoitellaan
soittamaan myös kuulonvaraisesti. Tutustutaan melodian ja säestyksen yhtäaikaiseen tuottamiseen
sekä improvisointiin. Ohjelmistona käytetään eri musiikkityylejä oppilaan oman kiinnostuksen
suuntaisesti.
Arviointi: Oppilas ja opettaja keskustelevat jatkuvasti oppimistavoitteista ja niiden toteutumisesta,
opintojen edistymisestä ja oppilaan kokemuksista. He asettavat yhdessä oppimistavoitteita, joita
merkitään Eepos-ohjelman tavoitetauluun. Oppilaan saama palaute on ohjaavaa ja kannustavaa.
Alaikäisen oppilaan huoltajan kanssa keskustellaan riittävän usein. Näytteenä oppilas esittää kolme
vapaan säestyksen kappaletta oppilaskonsertissa tai oppitunnilla. Näytteen arviointikeskustelussa
ovat mukana oppilas, oma opettaja ja toinen opettaja. Lukuvuoden päätteeksi oppilas ja opettaja
tarkastelevat palautekeskustelussa oppimista, opetusta ja kertyneitä kokemuksia. Tällöin he laativat
yhdessä vapaamuotoisen yhteenvedon opiskeluprosessista ja opintokokonaisuuden tavoitteiden
toteutumisesta. Yhteenvedossa painotetaan niitä voimavaroja ja vahvuuksia, joita oppilas voi käyttää
hyväksi jatkaessaan opintojaan. Kun tavoitteet on saavutettu, oppilas voi jatkaa opintojaan
seuraavaan opintokokonaisuuteen. Oppilaan portfolioon Eepokseen liitetään näytteen arviointi ja
opintokokonaisuuden yhteenveto sekä mahdollisesti muutakin palautetta, itsearviointia ja soivaa
aineistoa. Oppilas soittaa yhdessä opettajan ja mahdollisesti toisten oppilaiden kanssa.
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PIANON VAPAA SÄESTYS JA YHTEISMUSISOINTI 3
Opintokokonaisuuden tavoitteet:
 Oppilaalla on hyvä musiikin kuulonvaraisen hahmottamisen taito.
 Hän kehittää soinnullista ajattelua, jota voi hyödyntää kaikessa musisoinnissaan.
 Hänellä on hyvä sävellajien tuntemus.
 Oppilas osaa soinnuttaa perus- ja korvaavilla tehoilla ja säestää sujuvasti
reaalisointumerkeistä.
 Hän tutustuu nelisointuihin ja niiden merkintätapoihin sekä niiden muodostamisen
periaatteisiin asteikkojen pohjalta.
 Oppilas harjaantuu tuottamaan samanaikaisesti melodiaa ja harmoniaa.
 Hän opiskelee uusia komppeja ja sävellajeja aiemmin harjoiteltujen lisäksi.
 Hän tutustuu rakenteiden kuten alkusoiton tuottamiseen.
 Oppilas osaa transponoida ja rohkaistuu improvisoimaan ja tekemään omia sovituksia.
 Hän on harjaantunut kuuntelemisessa ja yhteissoitossa.
 Hän hyödyntää säestystaitojaan eri musisointitilanteissa.
Sisällöt: Oppilas harjoittelee vähintään viidentoista kappaleen ohjelmiston. Hän tuntee sävellajien
perustehot, niitä korvaavat soinnut sekä näitä vastaavat reaalisointumerkit. Hän hallitsee useita
säestyskomppeja erilaisissa tyyleissä ja tahtilajeissa kuten tango, beguine ja bossa nova. Lisäksi
oppilas harjoittelee kolmimuunteista fraseerausta, esimerkiksi swingiä ja foxtrotia. Hän soittaa
asteikkoja, murtosointuja ja kadensseja sekä harjoittelee transponointia ja suoraan nuoteista
soittamista (prima vista). Hän oppii muodostamaan erilaisia nelisointuja ja mahdollisesti viisisointuja.
Melodioita ja säestyksiä harjoitellaan soittamaan myös kuulonvaraisesti. Harjaannutaan melodian ja
säestyksen yhtäaikaiseen tuottamiseen sekä improvisointiin ja omien sovitusten tekemiseen. Oppilas
tutustuu myös diatoniseen kvinttikiertoon ja harjoittelee sitä eri sävellajeissa. Ohjelmistona
käytetään eri musiikkityylejä oppilaan oman kiinnostuksen suuntaisesti. Oppilas soittaa yhdessä
opettajan ja muiden oppilaiden kanssa.
Arviointi: Oppilas ja opettaja keskustelevat jatkuvasti oppimistavoitteista ja niiden toteutumisesta,
opintojen edistymisestä ja oppilaan kokemuksista. He asettavat yhdessä oppimistavoitteita, joita
merkitään Eepos-ohjelman tavoitetauluun. Oppilaan saama palaute on ohjaavaa ja kannustavaa.
Alaikäisen oppilaan huoltajan kanssa keskustellaan riittävän usein. Näytteenä oppilas esittää neljä
vapaan säestyksen kappaletta oppilaskonsertissa tai oppitunnilla. Näytteenä voi olla myös jokin
projekti tai konsertti, jonka pianistina oppilas toimii. Näytteen arviointikeskustelussa ovat mukana
oppilas, oma opettaja ja toinen opettaja. Lukuvuoden päätteeksi oppilas ja opettaja tarkastelevat
palautekeskustelussa oppimista, opetusta ja kertyneitä kokemuksia. Opintokokonaisuuden päätteeksi
he laativat yhdessä vapaamuotoisen yhteenvedon opiskeluprosessista ja opintokokonaisuuden
tavoitteiden toteutumisesta. Yhteenvedossa painotetaan niitä voimavaroja ja 79 vahvuuksia, joita
oppilas voi käyttää hyväksi jatkaessaan opintojaan. Oppilaan Eepokseen voidaan liittää muutakin
palautetta, itsearviointia ja soivaa aineistoa.
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Puhallinsoittimet
PUHALLINSOITTIMIEN OPINTOKOKONAISUUDET PERUSOPINNOISSA
Opintokokonaisuuksien laskennallinen laajuus on 555 tuntia. Laskennan perusteena on oppilaan
kokonaistyömäärä, johon kuuluvat oppitunnit, yhteismusisointi ja kotiharjoittelu.





Johdatus puhallinopintoihin ja yhteismusisointiin: 55 tuntia
Puhallinopinnot ja yhteismusisointi 1: 111 tuntia
Puhallinopinnot yhteismusisointi 2: 167 tuntia
Puhallinopinnot yhteismusisointi 3: 222 tuntia

Opintokokonaisuuksien nimissä käytetään kyseisen instrumentin nimeä: huiluopinnot,
nokkahuiluopinnot, klarinettiopinnot, saksofoniopinnot, trumpettiopinnot, käyrätorviopinnot,
pasuunaopinnot, baritonitorviopinnot tai tuubaopinnot.

JOHDATUS PUHALLINOPINTOIHIN JA YHTEISMUSISOINTIIN
Opettajan harkinnan mukaan oppilas voi sivuuttaa johdatusjakson ja alkaa suoraan opiskella ylempää
opintokokonaisuutta. Oppilaan iän ja kypsyyden mukaan opintokokonaisuuden suorittaminen voi
kestää kauemmin kuin yhden lukuvuoden.
Opintokokonaisuuden tavoitteet:
 Oppilas kokee iloa musisoinnistaan.
 Hän soittaa pieniä ikäkauteensa sopivia kappaleita ehyesti ja sinnikkäästi.
 Hänellä on soittotekniikan perustaitoja tavoitteena virheetön asento ja hyvä sointi.
 Oppilas ymmärtää tavoitteiden tärkeyden ja tietää oppimistavoitteensa.
 Hän tietää harjoittelun merkityksen ja harjoittelee säännöllisesti.
 Hän osaa nuottikirjoituksen alkeita.
 Oppilas alkaa kuunnella tarkkaavaisesti omaa ja toisten musisointia.
 Hän esittää musiikkia toisille.
 Oppilas käy kuuntelijana konsertissa ja käyttäytyy siellä asiallisesti.
 Hän rohkenee tuottaa soivia musiikillisia ideoita.
 Hän osaa pitää huolta soittimestaan ja käsitellä sitä oikein.
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Sisällöt: Opintojen alkuvaiheessa keskeistä on herättää oppilaan into musiikin oppimiseen. Tässä
tärkeää on huoltajan tuki ja osallistuminen. Alkeisohjelmiston ja harjoitteiden avulla opiskellaan
instrumentin käsittelyä sekä tutustutaan musiikin ominaispiirteisiin ja kappaleiden hahmottamiseen.
Samalla oppilas alkaa tutustua musiikin perusteiden ja musiikkitiedon alkeisiin. Yhteismusisoinnin
opiskelu alkaa soittamalla yhdessä opettajan kanssa oppituntien puitteissa. Tämä kehittää tarkkuutta
ja perussykkeen pitämistä. Oppilas tottuu kuulemaan ja kuuntelemaan useampaa soittajaa
samanaikaisesti, ja häntä ohjataan ymmärtämään melodian ja säestyksen roolia kokonaisuudessa.
Oman opettajan kanssa pieniä tehtäviä soittaessa ehditään kiinnittää riittävästi huomiota
soittoasentoon ja muihin perusasioihin. Toisen oppilaan kanssa musisointi on hauskaa ja kannustaa
yrittämään parastaan. Oppilas harjoittelee esiintymistä oppilastovereille ja esiintyy ainakin yhdessä
musiikkiopiston tilaisuudessa lukuvuoden aikana. Hän oppii konserttikäyttäytymistä ja toisten
musisoinnin kuuntelemista. Harjoitellaan nuottikirjoituksen alkeita.
Arviointi: Oppilas ja opettaja keskustelevat jatkuvasti oppimistavoitteista ja niiden toteutumisesta,
opintojen edistymisestä ja oppilaan kokemuksista. Oppimistavoitteita asetetaan yksilöllisesti ja niitä
merkitään Eepos-ohjelman tavoitetauluun. Oppilaan saama palaute on ohjaavaa ja kannustavaa.
Oppilaan huoltajan kanssa keskustellaan oppilaan kehityksestä. Lukuvuoden päättyessä oppilaalla,
opettajalla ja huoltajalla on oppitunnin aikana palautekeskustelu oppimisesta, opetuksesta ja
kertyneistä kokemuksista. Tällöin laaditaan vapaamuotoinen yhteenveto opiskeluprosessista ja
opintokokonaisuuden tavoitteiden toteutumisesta. Yhteenvedossa painotetaan niitä voimavaroja ja
vahvuuksia, joita oppilas voi käyttää hyväksi jatkaessaan opintojaan tai muuta musiikkiharrastustaan.
Jos opintokokonaisuuden tavoitteet ovat toteutuneet, oppilas jatkaa opintojaan seuraavaan
opintokokonaisuuteen. Oppilaan portfolioon Eepokseen liitetään opintokokonaisuuden yhteenveto ja
mahdollisesti muutakin palautetta ja soivaa aineistoa.

PUHALLINOPINNOT JA YHTEISMUSISOINTI 1
Opintokokonaisuuden tavoitteet:
 Oppilas esittää lyhyitä, ikäkauteensa sopivia kappaleita puhtaasti, ehyesti ja ilmaisevasti.
 Hän nauttii musisoinnistaan ja harjoittelee säännöllisesti.
 Hän asettaa oppimistavoitteita yhdessä opettajan kanssa ja seuraa niiden toteutumista.
 Hän osaa soittotekniikkaa tavoitteena hyvä soittoasento ja hyvä äänenmuodostus.
 Hän hallitsee nuottikirjoituksen perusteet ja osaa soittaa suoraan nuoteista hyvin helppoja
stemmoja.
 Oppilas kuuntelee tarkkaavaisesti musisointiaan soolo- ja yhtyesoitossa.
 Hän saa esiintymiskokemusta erilaisissa tilanteissa ja oppii esiintymisistään.
 Oppilas kuuntelee konsertteja ja käyttäytyy niissä asiallisesti.
 Hän rohkenee tuottaa omia musiikillisia ideoita ja musisoida luovasti.
 Hän osaa suojella kuuloaan.
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Sisällöt: Oppilaan huoltajan tuki ja osallistuminen on keskeistä opintojen sujumiselle. Oppilas
omaksuu instrumentinkäsittelyn perustaitoja harjoitusten ja asteikkojen avulla. Hän kerää
ohjelmistoonsa monipuolisesti erilaisia kappaleita, joista oppii musiikillista hahmottamista ja musiikin
luonteen ilmeikästä toteuttamista. Oppilas harjoittelee yhteismusisointia opettajan, toisten
oppilaiden ja säestäjän kanssa sekä mahdollisesti yhtyeessä. Hän esiintyy opettajan harkinnan
mukaan riittävästi musiikkiopiston konserteissa ja muissakin tilanteissa. Oppilas käy kuuntelijana
oppilaskonserteissa ja muissa musiikkitilaisuuksissa. Jatketaan nuotinluvun ja nuoteista soittamisen
opiskelua. Oma opettaja vastaa siitä, että oppilaalla on yhteismusisointia. Siihen soveltuvat
esimerkiksi säestystunnit, puhallinopettajan omat puhallinyhtyetunnit, kamarimusiikkitunnit
vakioryhmille tai yhteissoittoperiodit, joissa projektina on jokin teos. Yhteismusisointia voi harjoittaa
myös musiikkiopiston ulkopuolella. Sivutoimipisteissä yhteismusisoinnin opetus järjestetään
paikallisten mahdollisuuksien mukaan. Opiskelun yksilöllistäminen voi koskea myös yhteismusisointia.
Arviointi: Oppilas ja opettaja keskustelevat jatkuvasti oppimistavoitteista ja niiden toteutumisesta,
opintojen edistymisestä ja oppilaan kokemuksista. He asettavat yhdessä oppimistavoitteita, joita
merkitään Eepos-ohjelman tavoitetauluun. Oppilaan saama palaute on ohjaavaa ja kannustavaa.
Oppilaan huoltajan kanssa keskustellaan riittävän usein. Kunkin lukuvuoden päätteeksi oppilas ja
opettaja tarkastelevat palautekeskustelussa oppimista, opetusta ja kertyneitä kokemuksia.
Opintokokonaisuuden kuluessa oppilas esittää osaamisestaan näytteen tai näytteet, joiden
arviointikeskustelussa ovat mukana oppilas, oma opettaja ja toinen opettaja. Opintokokonaisuuden
päätteeksi oppilas ja opettaja laativat yhdessä vapaamuotoisen yhteenvedon opiskeluprosessista ja
opintokokonaisuuden tavoitteiden toteutumisesta. Yhteenvedossa painotetaan niitä voimavaroja ja
vahvuuksia, joita oppilas voi käyttää hyväksi jatkaessaan opintojaan. Kun tavoitteet on saavutettu,
oppilas jatkaa opintojaan seuraavaan opintokokonaisuuteen. Oppilaan portfolioon Eepokseen
liitetään näytteiden arvioinnit ja opintokokonaisuuden yhteenveto sekä mahdollisesti muutakin
palautetta, itsearviointia ja soivaa aineistoa.
Tarkennuksia: Näytteeseen kuuluu kaksi erityylistä kappaletta eri sävellajeissa. Ohjelmistoon sisältyy
monipuolisesti erityylisiä ja eriluonteisia kappaleita ainakin kolmessa tahtilajissa.
Oma opettaja kontrolloi asteikkosuoritukset ja merkitsee ne tavoitetauluun. Klarinetissa ja
vaskipuhaltimissa oppilas antaa asteikkonäytteen. Opiskellaan duuri- ja molliasteikot kahteen
etumerkkiin asti. Vaskipuhaltimissa harmoniset ja melodiset mollit, huilussa vain harmoniset,
klarinetissa melodiset.
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PUHALLINOPINNOT JA YHTEISMUSISOINTI 2
Opintokokonaisuuden tavoitteet:
 Oppilas esittää ehyesti ja ilmaisevasti erityylisiä ja eriluonteisia kappaleita.
 Hän kokee iloa musisoinnistaan ja laajentaa makuaan itselleen vieraampaankin musiikkiin.
 Hän harjoittelee säännöllisesti ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
 Oppilas asettaa oppimistavoitteita yhdessä opettajan kanssa ja arvioi omaa oppimistaan.
 Hän ymmärtää soittamiensa kappaleiden ominaispiirteitä, rakennetta ja historiaa.
 Hän osaa soittaa suoraan nuoteista alempien opintokokonaisuuksien tasoisia kappaleita.
 Oppilas ymmärtää esiintymisen tärkeyden musiikilliselle kehitykselleen ja saa
esiintymiskokemusta oppilaskonserteissa ja muissa tilanteissa.
 Hän kuuntelee tarkkaavaisesti omaa ja toisten musisointia.
 Hän antaa toisille asiallista ja rakentavaa palautetta.
 Oppilas rohkenee tehdä pieniä sävellyksiä tai improvisaatioita ja musisoida korvakuulolta.
 Hän kiinnittää huomiota kuulonsuojeluun ja ergonomiaan.
Sisällöt: Oppilas kerää ohjelmistoonsa monipuolisesti erilaisia ja erityylisiä kappaleita, joista hän oppii
musiikin hahmottamista ja ilmeikästä toteuttamista. Hän kehittää soittotekniikkaansa harjoitusten,
etydien ja asteikkojen avulla. Hän jatkaa nuotinluvun ja nuoteista soittamisen opiskelua sekä kehittää
improvisoinnin taitojaan. Oppilas musisoi usein yhdessä toisten oppilaiden sekä säestäjän kanssa.
Hän esiintyy useasti eri tilaisuuksissa ja käy konserteissa kuulijana. Opetuksessa painotetaan
konserttikäyttäytymisen ja tapakulttuurin merkitystä. Oppilasta ohjataan antamaan asiallista ja
rakentavaa palautetta oppilastovereilleen. Oma opettaja vastaa siitä, että oppilaalla on
yhteismusisointia. Siihen soveltuvat esimerkiksi säestystunnit, puhallinopettajan omat
puhallinyhtyetunnit, kamarimusiikkitunnit vakioryhmille tai yhteissoittoperiodit, joissa projektina on
jokin teos. Yhteismusisointia voi harjoittaa myös musiikkiopiston ulkopuolella. Sivutoimipisteissä
yhteismusisoinnin opetus järjestetään paikallisten mahdollisuuksien mukaan. Opiskelun
yksilöllistäminen voi koskea myös yhteismusisointia.
Arviointi: Oppilas ja opettaja keskustelevat jatkuvasti oppimistavoitteista ja niiden toteutumisesta,
opintojen edistymisestä ja oppilaan kokemuksista. He asettavat yhdessä oppimistavoitteita, joita
merkitään Eepos-ohjelman tavoitetauluun. Oppilaan saama palaute on ohjaavaa ja kannustavaa.
Oppilaan huoltajan kanssa keskustellaan riittävän usein. Kunkin lukuvuoden päätteeksi oppilas ja
opettaja tarkastelevat palautekeskustelussa oppimista, opetusta ja kertyneitä kokemuksia.
Opintokokonaisuuden aikana oppilas esittää osaamisestaan näytteet, joiden arviointikeskusteluissa
ovat mukana oppilas, oma opettaja ja kaksi muuta opettajaa. Opintokokonaisuuden lopuksi oppilas ja
opettaja laativat yhdessä vapaamuotoisen yhteenvedon opiskeluprosessista ja opintokokonaisuuden
tavoitteiden toteutumisesta. Yhteenvedossa painotetaan niitä voimavaroja ja vahvuuksia, joita
oppilas voi käyttää hyväksi jatkaessaan opintojaan. Kun tavoitteet on saavutettu, oppilas jatkaa
opintojaan seuraavaan opintokokonaisuuteen. Oppilaan portfolioon Eepokseen liitetään näytteiden
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arvioinnit ja opintokokonaisuuden yhteenveto sekä mahdollisesti muutakin palautetta, itsearviointia
ja soivaa aineistoa.
Tarkennuksia: Oppilas esittää julkisesti kaksi näytettä, joihin kumpaankin kuuluu kaksi erityylistä
teosta. Yksi teoksista voi olla sooloteos. Näytteisiin saa mielellään sisältyä kamarimusiikkia, ja yksi
teoksista voi olla oppilaan oma sävellys. Molemmat näytteet voidaan esittää samassa tilaisuudessa,
mutta oppimisen tukemiseksi on suositeltavaa saada useammin arviointipalautetta.
Oma opettaja kontrolloi asteikkosuoritukset ja merkitsee ne tavoitetauluun. Klarinetissa ja
vaskipuhaltimissa oppilas antaa asteikkonäytteen. Asteikot neljään etumerkkiin asti. Huilussa mollit
soitetaan harmonisina, klarinetissa melodisina, vaskipuhaltimissa harmonisina ja melodisina.
Nokkahuilussa kahteen etumerkkiin asti sopraano- ja alttonokkahuilulla.

PUHALLINOPINNOT JA YHTEISMUSISOINTI 3
Opintokokonaisuuden tavoitteet:
 Oppilas osaa esittää monipuolisen ohjelmakokonaisuuden ehyesti ja musikaalisesti.
 Hän käyttää erilaisia värejä ja sävyjä teosten vaatimalla tavalla.
 Hän hallitsee instrumenttinsa tekniset perustaidot.
 Oppilas asettaa oppimistavoitteita, arvioi ja suunnittelee oppimistaan yhdessä opettajan
kanssa.
 Hän harjoittelee riittävästi ja tarkoituksenmukaisesti.
 Hän on laajentanut musiikkimakuaan ja tyylien tuntemustaan ja kokee soittamisen iloa
monenlaisen musiikin parissa.
 Oppilas jatkaa aktiivista yhteismusisointia ja kuuntelee tarkkaavaisesti omaa ja toisten soittoa.
 Hän hallitsee käytännön musisointitaitoja eri tilanteita varten.
 Hän saa esiintymiskokemusta yksin ja yhtyeessä ja oppii esiintymisistään.
 Oppilas kuuntelee musiikkia ja käy konserteissa aktiivisesti.
 Hän ottaa vastaan palautetta eri tahoilta ja antaa toisille asiallista ja rakentavaa palautetta.
 Oppilas on kiinnostunut tekemään pieniä sävellyksiä, improvisaatioita tai sovituksia.
 Hän on kiinnostunut musiikin yhteyksistä muihin taiteenaloihin.
Sisällöt: Oppilas opiskelee monipuolisen ohjelmiston erityylisistä ja eriluonteisista teoksista. Hän
kehittää soittotekniikkaa ja äänenmuodostusta etydien, asteikkojen ja ääniharjoitusten avulla.
Soittotunneilla kehitetään myös nuoteista soittamisen, improvisoinnin, säveltämisen ja sovittamisen
sekä tarvittaessa transponoinnin taitoja. Oppilas musisoi ahkerasti toisten oppilaiden kanssa. Hän
esiintyy useasti ja käy kuuntelemassa oppilaskonsertteja ja muita musiikkitilaisuuksia. Oma opettaja
vastaa siitä, että oppilaalla on yhteismusisointia. Siihen soveltuvat esimerkiksi säestystunnit,
puhallinopettajan
omat
puhallinyhtyetunnit,
kamarimusiikkitunnit
vakioryhmille
tai
yhteissoittoperiodit, joissa projektina on jokin teos. Yhteismusisointia voi harjoittaa myös
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musiikkiopiston ulkopuolella. Sivutoimipisteissä yhteismusisoinnin opetus järjestetään paikallisten
mahdollisuuksien mukaan. Opiskelun yksilöllistäminen voi koskea myös yhteismusisointia.
Arviointi: Oppilas ja opettaja keskustelevat jatkuvasti oppimistavoitteista ja niiden toteutumisesta,
opintojen edistymisestä ja oppilaan kokemuksista. He asettavat yhdessä oppimistavoitteita, joita
merkitään Eepos-ohjelman tavoitetauluun. Oppilaan saama palaute on ohjaavaa ja kannustavaa.
Oppilaan huoltajan kanssa keskustellaan riittävän usein. Kunkin lukuvuoden päätteeksi oppilas ja
opettaja tarkastelevat palautekeskustelussa oppimista, opetusta ja kertyneitä kokemuksia. Oppilas
saa palautetta myös oppilastovereilta ja konserttiyleisöltä. Opintokokonaisuuden aikana oppilas
esittää näytteet, joiden arviointikeskusteluissa ovat mukana oppilas, oma opettaja ja kaksi muuta
opettajaa. Opintokokonaisuuden päätteeksi oppilas laatii yhdessä opettajan kanssa vapaamuotoisen
yhteenvedon opiskeluprosessista ja opintokokonaisuuden tavoitteiden toteutumisesta.
Yhteenvedossa painotetaan niitä voimavaroja ja vahvuuksia, joita oppilas voi käyttää hyväksi
jatkaessaan opintojaan. Kun tavoitteet on saavutettu, oppilas jatkaa opintojaan seuraavaan
opintokokonaisuuteen. Oppilaan portfolioon Eepokseen liitetään näytteiden arvioinnit ja
opintokokonaisuuden yhteenveto sekä mahdollisesti muutakin palautetta, itsearviointia ja soivaa
aineistoa.
Tarkennuksia: Oppilas esittää kaksi näytettä. Ne voi esittää samassa tilaisuudessa, mutta oppimisen
tukemiseksi on suositeltavaa saada useammin arviointipalautetta. Yksi näytteistä koostuu
laajamuotoisesta teoksesta. Toinen näyte koostuu kahdesta tai kolmesta erityylisestä teoksesta,
joihin sisältyy yksi sooloteos tai etydi. Vaskipuhaltimilla ja klarinetilla toinen näyte sisältää etydejä ja
transponointia. Näytteisiin saa mielellään sisältyä kamarimusiikkia ja aikamme musiikkia.
Laajamuotoisella teoksella tarkoitetaan sonaattia, tanssisarjaa, teemaa muunnelmineen, konsertinoa
tai konserttoa, joka esitetään kokonaisuudessaan tai riittävän pitkä jakso kokonaisuudesta.
Oma opettaja kontrolloi asteikkosuoritukset ja merkitsee ne tavoitetauluun. Klarinetissa ja
vaskipuhaltimissa oppilas antaa asteikkonäytteen. Opiskellaan kaikki asteikot. Nokkahuilussa neljään
etumerkkiin asti sopraano- ja alttonokkahuilulla. Vaskipuhaltimissa melodiset ja harmoniset mollit,
huilussa harmoniset, klarinetissa melodiset.
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Sähköbasso
SÄHKÖBASSON OPINTOKOKONAISUUDET PERUSOPINNOISSA
Opintokokonaisuuksien laskennallinen laajuus on 555 tuntia. Laskennan perusteena on oppilaan
kokonaistyömäärä, johon kuuluvat oppitunnit, yhteismusisointi ja kotiharjoittelu.





Johdatus sähköbasso-opintoihin ja yhteismusisointiin 55 tuntia
Sähköbasso-opinnot ja yhteismusisointi 1: 111 tuntia
Sähköbasso-opinnot ja yhteismusisointi 2: 167 tuntia
Sähköbasso-opinnot 3 täydennetään myöhemmin: 222 tuntia

JOHDATUS SÄHKÖBASSO-OPINTOIHIN JA YHTEISMUSISOINTIIN
Opettajan harkinnan mukaan oppilas voi sivuuttaa johdatusjakson ja alkaa suoraan opiskella ylempää
opintokokonaisuutta. Oppilaan iän ja kypsyyden mukaan opintokokonaisuuden suorittaminen voi
kestää kauemmin kuin yhden lukuvuoden.
Opintokokonaisuuden tavoitteet:
 Oppilas kokee iloa musisoinnistaan.
 Hän ymmärtää tavoitteiden ja harjoittelun merkityksen ja tietää oppimistavoitteensa.
 Hänellä on luonteva soittoasento.
 Oppilas osaa rytmiikan ja soittotekniikan perusteita.
 Hän osaa hahmottaa basson roolia musiikissa.
 Hän osaa virittää ja ymmärtää soittimen ja vahvistinlaitteiden toimintaperiaatteita.
 Oppilas esittää musiikkia toisille.
 Hän käy kuuntelijana konsertissa ja osaa käyttäytyä siellä huomaavaisesti.
 Hän rohkenee tuottaa omia musiikillisia ideoita.
Sisällöt: Opintojen alkuvaiheessa keskeistä on herättää oppilaan into musiikin oppimiseen. Tässä
keskeistä on huoltajan tuki ja osallistuminen. Oppilas harjoittelee ergonomista soittoasentoa ja äänen
tuottamista. Hän tutustuu soittimen perustekniikkaan harjoitteiden avulla ja oppii soittamaan
helppoja 1–3 soinnun kappaleita vapailla kielillä sekä c- ja f-äänillä. Samalla hän tutustuu musiikin
perusteiden ja musiikkitiedon alkeisiin. Yhteismusisoinnin opiskelu alkaa soittamalla yhdessä
opettajan kanssa. Tämä kehittää soiton tarkkuutta ja perussykkeen pitämistä. Oppilas tottuu
kuulemaan ja kuuntelemaan useampaa soittajaa samanaikaisesti. Oman opettajan kanssa pieniä
tehtäviä soittaessa ehditään kiinnittää riittävästi huomiota soittoasentoon ja muihin perusasioihin.
Toisen oppilaan kanssa musisointi on hauskaa ja kannustaa yrittämään parastaan. Oppilas
harjoittelee esiintymistä oppilastovereille ja esiintyy ainakin yhdessä tilaisuudessa lukuvuoden
aikana. Harjoitellaan nuottikirjoituksen alkeita ja lyhyitä rytmisiä kokonaisuuksia sekä
muotorakenteita. Improvisointia harjoitellaan muun muassa mielikuvaharjoitteiden avulla.
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Arviointi: Oppilas ja opettaja keskustelevat jatkuvasti oppimistavoitteista ja niiden toteutumisesta,
opintojen edistymisestä ja oppilaan kokemuksista. Oppimistavoitteita asetetaan yksilöllisesti ja niitä
merkitään Eepos-ohjelman tavoitetauluun. Oppilaan huoltajan kanssa keskustellaan oppilaan
kehityksestä. Lukuvuoden päättyessä oppilas, opettaja ja huoltaja oppituntiaikana keskustelevat
oppimisesta, opetuksesta ja kertyneistä kokemuksista. Tällöin laaditaan vapaamuotoinen yhteenveto
opiskeluprosessista ja opintokokonaisuuden tavoitteiden toteutumisesta. Yhteenvedossa painotetaan
niitä voimavaroja ja vahvuuksia, joita oppilas voi käyttää hyväksi jatkaessaan opintojaan tai muuta
musiikkiharrastustaan. Jos opintokokonaisuuden tavoitteet ovat toteutuneet, oppilas jatkaa
opintojaan seuraavaan opintokokonaisuuteen. Oppilaan portfolioon Eepokseen liitetään
opintokokonaisuuden yhteenveto ja mahdollisesti muutakin palautetta ja soivaa aineistoa.

SÄHKÖBASSO-OPINNOT JA YHTEISMUSISOINTI 1
Opintokokonaisuuden tavoitteet:
 Oppilas tutustuu bassoon melodiasoittimena ja soittaa helppoja kappaleita sekä nuoteista
että ulkoa.
 Hän asettaa oppimistavoitteita yhdessä opettajan kanssa ja seuraa niiden toteutumista.
 Oppilas nauttii musisoinnistaan ja harjoittelee säännöllisesti.
 Hänellä on luonteva soittoasento sekä istuen että seisten.
 Hän osaa säestää sekä nuoteista että sointumerkeistä.
 Oppilas ymmärtää rytmin ja tempossa pysymisen merkityksen.
 Hän rohkenee improvisoida ja musisoida luovasti sekä tuottaa omia musiikillisia ideoita.
 Hän musisoi kuulonvaraisesti.
 Oppilas saa esiintymiskokemusta.
 Hän kuuntelee konsertteja ja käyttäytyy niissä huomaavaisesti.
Sisällöt: Oppilas harjoittelee erityylisiä kappaleita, joista hän oppii musiikin lukemista, aktiivista
kuuntelua ja musiikillista ilmaisukykyä. Hän oppii soittotekniikkaa ohjelmistokappaleiden ja
yhteismusisoinnin sekä asteikkojen ja etydien avulla. Oppilas harjoittelee yhteismusisointia opettajan
kanssa ja oppilasryhmissä, jolloin hän oppii toiset huomioon ottavaa musisointia. Hän oppii
esiintymistaitoja soittamalla oppilaskonserteissa ja muissakin tilanteissa. Hän käy myös kuuntelijana
konserteissa. Hän tutustuu sävellajeihin ja sointuihin, asteikkoihin ja rytmeihin jotka ovat vapaan
säestyksen ja improvisoinnin perustana. Oma opettaja vastaa siitä, että oppilaalla on
yhteismusisointia. Siihen soveltuvat esimerkiksi säestystunnit, oman opettajan yhtyetunnit,
bänditunnit vakioryhmille tai projektinomaiset yhteissoittoperiodit. Yhteismusisointia voi harjoittaa
myös musiikkiopiston ulkopuolella. Sivutoimipisteissä yhteismusisoinnin opetus järjestetään
paikallisten mahdollisuuksien mukaan. Opiskelun yksilöllistäminen voi koskea myös yhteismusisointia.
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Arviointi: Oppilas ja opettaja keskustelevat jatkuvasti oppimistavoitteista ja niiden toteutumisesta,
opintojen edistymisestä ja oppilaan kokemuksista. He asettavat yhdessä oppimistavoitteita, joita
merkitään Eepos-ohjelman tavoitetauluun. Oppilaan huoltajan kanssa keskustellaan aina tarvittaessa.
Kunkin lukuvuoden päätteeksi oppilas ja opettaja tarkastelevat palautekeskustelussa oppimista,
opetusta ja kertyneitä kokemuksia. Opintokokonaisuuden aikana oppilas esittää näytteet, joiden
arviointikeskustelussa ovat mukana oppilas, oma opettaja ja toinen opettaja. Opintokokonaisuuden
päätteeksi oppilas ja opettaja yhdessä laativat vapaamuotoisen yhteenvedon opiskeluprosessista ja
opintokokonaisuuden tavoitteiden toteutumisesta. Yhteenvedossa painotetaan niitä voimavaroja ja
vahvuuksia, joita oppilas voi käyttää hyväksi jatkaessaan opintojaan. Kun tavoitteet on saavutettu,
oppilas jatkaa opintojaan seuraavaan opintokokonaisuuteen. Oppilaan portfolioon Eepokseen
liitetään näytteiden arvioinnit ja opintokokonaisuuden yhteenveto sekä mahdollisesti muutakin
palautetta, itsearviointia ja soivaa aineistoa.
Täydennyksiä: Näytteinä esitetään neljä erityylistä kappaletta, joista yksi on soolokappale.
Opiskellaan duuriasteikot ja luonnolliset molliasteikot kahteen etumerkkiin asti sekä kolmisoinnut I–
IV–V perusmuodossa. Oma opettaja kontrolloi asteikkosuoritukset ja merkitsee ne tavoitetauluun.

SÄHKÖBASSO-OPINNOT YHTEISMUSISOINTI 2
Opintokokonaisuuden tavoitteet:
 Oppilas esittää erityylisiä ja eriluonteisia kappaleita musikaalisesti ja hallitusti.
 Hän hallitsee teknisiä ja rytmisiä perustaitoja.
 Hän osaa kuunnella ja analysoida omaa musisointiaan.
 Oppilas kokee soittamisen iloa ja laajentaa musiikkimakuaan.
 Hän asettaa oppimistavoitteita yhdessä opettajan kanssa ja arvioi omaa oppimistaan.
 Hän harjoittelee itsenäisesti ja säännöllisesti.
 Oppilas kuuntelee musiikkia ja tunnistaa eri tyylejä ja lajeja.
 Hän saa esiintymiskokemusta.
 Hän osaa antaa toisille asiallista ja rakentavaa palautetta.
 Oppilas hallitsee säestystä sointumerkeistä sekä nuoteista.
 Hän uskaltaa improvisoida ja säveltää omia kappaleita.
 Hän kiinnittää huomiota kuulonsuojeluun ja ergonomiaan.
Sisällöt: Oppilas opiskelee erityylisiä ja eriluonteisia kappaleita ja kerää niistä itselleen monipuolisen
ohjelmiston, johon sisältyy rytmimusiikin eri lajeja. Hän jatkaa soittotekniikkansa kehittämistä
ohjelmiston ja yhteismusisoinnin sekä asteikkojen ja etydien avulla. Hän tutustuu walking bass säestykseen, kolmimuunteisuuteen ja soolosoittoon. Jatketaan nuotinluvun ja nuoteista soittamisen
opiskelua sekä kehitetään improvisoinnin taitoja. Oppilas musisoi yhdessä toisten oppilaiden kanssa.
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Hän osallistuu riittävän usein kuulijana ja esiintyjänä oppilaskonsertteihin ja muihinkin
musiikkitilaisuuksiin. Oppilasta ohjataan antamaan asiallista ja rakentavaa palautetta
oppilastovereilleen. Oma opettaja vastaa siitä, että oppilaalla on yhteismusisointia. Siihen soveltuvat
esimerkiksi säestystunnit, oman opettajan yhtyetunnit, bänditunnit vakioryhmille tai
projektinomaiset yhteissoittoperiodit. Yhteismusisointia voi harjoittaa myös musiikkiopiston
ulkopuolella. Sivutoimipisteissä yhteismusisoinnin opetus järjestetään paikallisten mahdollisuuksien
mukaan. Opiskelun yksilöllistäminen voi koskea myös yhteismusisointia.
Arviointi: Oppilas ja opettaja keskustelevat jatkuvasti oppimistavoitteista ja niiden toteutumisesta
sekä oppilaan kokemuksista. He asettavat yhdessä oppimistavoitteita, joita merkitään Eeposohjelman tavoitetauluun. Oppilaan huoltajan kanssa keskustellaan aina tarvittaessa. Kunkin
lukuvuoden päätteeksi oppilas ja opettaja tarkastelevat palautekeskustelussa oppimista, opetusta ja
kertyneitä kokemuksia. Opintokokonaisuuden aikana oppilas esittää näytteet, joiden
arviointikeskustelussa ovat mukana oppilas, oma opettaja ja kaksi muuta opettajaa. Oppilas esittää
myös nuoteista soittamisen näytteen, jonka arvioivat oma opettaja ja yksi muu opettaja.
Opintokokonaisuuden päätteeksi oppilas ja opettaja yhdessä laativat vapaamuotoisen yhteenvedon
opiskeluprosessista ja opintokokonaisuuden tavoitteiden toteutumisesta. Yhteenvedossa painotetaan
niitä voimavaroja ja vahvuuksia, joita oppilas voi käyttää hyväksi jatkaessaan opintojaan. Kun
tavoitteet on saavutettu, oppilas jatkaa opintojaan seuraavaan opintokokonaisuuteen. Oppilaan
portfolioon Eepokseen liitetään näytteiden arvioinnit ja opintokokonaisuuden yhteenveto sekä
mahdollisesti muutakin palautetta, itsearviointia ja soivaa aineistoa.
Täydennyksiä: Ohjelmistoon kuuluu 12 erityylistä kappaletta.
Näytteinä esitetään neljä kappaletta, joista yksi on soolokappale (esimerkiksi klassinen), kaksi
vapaavalintaista sekä yksi vapaa säestys 12 tahdin blues-rakenteeseen C-, G-, F- tai Bb-duurissa.
Prima vista -näytteenä on säestys sointumerkeistä. Asteikot opiskellaan neljään etumerkkiin asti.
Duurit, luonnolliset, harmoniset ja melodiset mollit sekä pentatoniset asteikot. Nelisoinnut (6, 7, m6,
m7, maj7) ja kolmisoinnut perusmuotoisina. Oma opettaja kontrolloi asteikkosuoritukset ja merkitsee
ne tavoitetauluun.
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Sähkökitara
SÄHKÖKITARAN OPINTOKOKONAISUUDET PERUSOPINNOISSA
Opintokokonaisuuksien laskennallinen laajuus on 555 tuntia. Laskennan perusteena on oppilaan
kokonaistyömäärä, johon kuuluvat oppitunnit, yhteismusisointi ja kotiharjoittelu.





Johdatus sähkökitaraopintoihin ja yhteismusisointiin: 55 tuntia
Sähkökitaraopinnot ja yhteismusisointi 1: 111 tuntia
Sähkökitaraopinnot ja yhteismusisointi 2: 167 tuntia
Sähkökitaraopinnot ja yhteismusisointi 3: 222 tuntia

JOHDATUS SÄHKÖKITARAOPINTOIHIN JA YHTEISMUSISOINTIIN
Opettajan harkinnan mukaan oppilas voi sivuuttaa johdatusjakson ja alkaa suoraan opiskella ylempää
opintokokonaisuutta. Oppilaan iän ja kypsyyden mukaan opintokokonaisuuden suorittaminen voi
kestää kauemminkin.
Opintokokonaisuuden tavoitteet:
 Oppilas kokee iloa musisoinnistaan.
 Hän ymmärtää tavoitteiden tärkeyden ja tietää oppimistavoitteensa.
 Hän tietää harjoittelun merkityksen ja harjoittelee säännöllisesti.
 Oppilas osaa kontrolloida kitaran ääntä.
 Hänellä on hyvä soittoasento.
 Oppilas alkaa kuunnella tarkkaavaisesti omaa ja toisten musisointia.
 Hän esittää musiikkia toisille.
 Oppilas käy kuuntelijana konsertissa ja osaa käyttäytyä siellä huomaavaisesti.
 Hän rohkenee tuottaa omia musiikillisia ideoita.
Sisällöt: Opintojen alkuvaiheessa keskeistä on herättää oppilaan into musiikin oppimiseen. Tässä
tärkeää on huoltajan tuki ja osallistuminen. Alkeisohjelmiston ja harjoitteiden avulla opiskellaan
soittimen käsittelyä sekä tutustutaan musiikin ominaispiirteisiin ja kappaleiden hahmottamiseen.
Samalla oppilas alkaa tutustua musiikin perusteiden ja musiikkitiedon alkeisiin. Yhteismusisoinnin
opiskelu alkaa soittamalla opettajan kanssa oppituntien puitteissa. Se kehittää soiton tarkkuutta ja
perussykkeen pitämistä. Oppilas tottuu kuulemaan ja kuuntelemaan useampaa soittajaa
samanaikaisesti, ja häntä ohjataan ymmärtämään melodian ja säestyksen roolia kokonaisuudessa.
Oman opettajan kanssa pieniä tehtäviä soittaessa ehditään kiinnittää riittävästi huomiota
soittoasentoon ja muihin perusasioihin. Toisen oppilaan kanssa musisointi on hauskaa ja kannustaa
yrittämään parastaan. Oppilas esiintyy lukuvuoden aikana ainakin yhdessä oppilaskonsertissa, ja
häntä kannustetaan esiintymään erilaisissa tilanteissa myös musiikkiopiston ulkopuolella. Hän oppii
konserttikäyttäytymistä ja toisten musisoinnin kuuntelemista. Harjoitellaan nuottikirjoituksen alkeita.
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Arviointi: Oppilas ja opettaja keskustelevat jatkuvasti oppimistavoitteista ja niiden toteutumisesta,
opintojen edistymisestä ja oppilaan kokemuksista. Oppimistavoitteita asetetaan yksilöllisesti ja niitä
merkitään Eepos-ohjelman tavoitetauluun. Oppilaan saama palaute on ohjaavaa ja kannustavaa.
Oppilaan huoltajan kanssa keskustellaan riittävän usein opintojen edistymisestä. Lukuvuoden
päättyessä oppilaalla, opettajalla ja huoltajalla on oppitunnin aikana palautekeskustelu oppimisesta,
opetuksesta ja kertyneistä kokemuksista. Tällöin laaditaan vapaamuotoinen yhteenveto
opiskeluprosessista ja opintokokonaisuuden tavoitteiden toteutumisesta. Yhteenvedossa painotetaan
niitä voimavaroja ja vahvuuksia, joita oppilas voi käyttää hyväksi jatkaessaan opintojaan tai muuta
musiikkiharrastustaan. Jos opintokokonaisuuden tavoitteet ovat toteutuneet, oppilas jatkaa
opintojaan seuraavaan opintokokonaisuuteen. Oppilaan portfolioon Eepokseen liitetään
opintokokonaisuuden yhteenveto ja mahdollisesti muutakin palautetta ja soivaa aineistoa.

SÄHKÖKITARAOPINNOT JA YHTEISMUSISOINTI 1
Opintokokonaisuuden tavoitteet:
 Oppilas esittää lyhyitä, ikäkauteensa sopivia kappaleita ehyesti ja ilmaisevasti.
 Hän nauttii musisoinnistaan ja harjoittelee säännöllisesti.
 Hän asettaa oppimistavoitteita yhdessä opettajan kanssa ja seuraa niiden toteutumista.
 Oppilaalla on hyvä soittoasento, käsien motoriikka ja plektratekniikka.
 Hän hallitsee nuottikirjoituksen perusteet ja osaa soittaa suoraan nuoteista hyvin helppoja
kappaleita.
 Oppilas kuuntelee tarkkaavaisesti omaa ja toisten musisointia soolo- ja yhtyesoitossa.
 Oppilas saa esiintymiskokemusta erilaisissa tilanteissa.
 Hän kuuntelee konsertteja ja käyttäytyy niissä huomaavaisesti.
 Hän rohkenee tuottaa omia musiikillisia ideoita ja musisoida luovasti.
 Hän osaa suojella kuuloaan.
Sisällöt: Oppilas kerää ohjelmistoonsa monipuolisesti erilaisia kappaleita, joista hän oppii musiikin
hahmottamista ja ilmeikästä toteuttamista. Harjoitusten, etydien ja asteikkojen avulla hän oppii
soittamisen perustaitoja. Hän jatkaa nuotinluvun opiskelua. Oppilas harjoittelee yhteismusisointia
opettajan kanssa sekä oppilasryhmässä, jos ryhmä voidaan muodostaa. Hän esiintyy
oppilaskonserteissa, ja häntä rohkaistaan esiintymään muissakin tilanteissa. Hän käy myös
kuuntelijana konserteissa. Hän tutustuu sävellajeihin ja sointuihin, jotka ovat vapaan säestyksen ja
improvisoinnin perustana. Harjoitellaan korvakuulolta musisointia. Oma opettaja vastaa siitä, että
oppilaalla on yhteismusisointia. Siihen soveltuvat esimerkiksi säestystunnit, oman opettajan
yhtyetunnit, bänditunnit vakioryhmille tai projektinomaiset yhteissoittoperiodit. Yhteismusisointia
voi harjoittaa myös musiikkiopiston ulkopuolella. Sivutoimipisteissä yhteismusisoinnin opetus
järjestetään paikallisten mahdollisuuksien mukaan. Opiskelun yksilöllistäminen voi koskea myös
yhteismusisointia.
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Arviointi: Oppilas ja opettaja keskustelevat jatkuvasti oppimistavoitteista ja niiden toteutumisesta,
opintojen edistymisestä ja oppilaan kokemuksista. He asettavat yhdessä oppimistavoitteita, joita
merkitään Eepos-ohjelman tavoitetauluun. Oppilaan saama palaute on ohjaavaa ja kannustavaa.
Oppilaan huoltajan kanssa keskustellaan riittävän usein. Kunkin lukuvuoden päätteeksi oppilas ja
opettaja tarkastelevat palautekeskustelussa oppimista, opetusta ja kertyneitä kokemuksia.
Opintokokonaisuuden aikana oppilas esittää näytteet, joiden arviointikeskusteluissa ovat mukana
oppilas, oma opettaja ja toinen opettaja. Opintokokonaisuuden päätteeksi oppilas ja opettaja
yhdessä laativat vapaamuotoisen yhteenvedon opiskeluprosessista ja opintokokonaisuuden
tavoitteiden toteutumisesta. Yhteenvedossa painotetaan niitä voimavaroja ja vahvuuksia, joita
oppilas voi käyttää hyväksi jatkaessaan opintojaan. Kun tavoitteet on saavutettu, oppilas jatkaa
opintojaan seuraavaan opintokokonaisuuteen. Oppilaan portfolioon Eepokseen liitetään näytteiden
arvioinnit ja opintokokonaisuuden yhteenveto sekä mahdollisesti muutakin palautetta, itsearviointia
ja soivaa aineistoa.
Tarkennuksia: Näytteinä esitetään kuusi lyhyttä erityyppistä kappaletta. Oppilas antaa myös
nuoteista soittamisen näytteen (prima vista).
Oma opettaja kontrolloi asteikkosuoritukset ja merkitsee ne tavoitetauluun. Sävellajeista opiskellaan
kolmeen etumerkkiin asti duuriasteikot ja harmoniset molliasteikot yhden oktaavin alalla. Kuhunkin
asteikkoon kuuluu kadenssi, jossa sointuina I-V-I. Pentatoniset asteikot ja bluesasteikko.

SÄHKÖKITARAOPINNOT JA YHTEISMUSISOINTI 2
Opintokokonaisuuden tavoitteet:
 Oppilas esittää erityylisiä ja eriluonteisia kappaleita ehyesti ja ilmaisevasti.
 Hän kokee soittamisen iloa ja laajentaa musiikkimakuaan itselleen vieraampaankin musiikkiin.
 Oppilas harjoittelee itsenäisesti ja säännöllisesti.
 Hän asettaa oppimistavoitteita yhdessä opettajan kanssa ja arvioi omaa oppimistaan.
 Oppilas ymmärtää soittamiensa kappaleiden ominaispiirteitä, rakennetta ja historiaa.
 Hän osaa soittaa suoraan nuoteista edeltävän opintokokonaisuuden helpoimpia kappaleita.
 Oppilas kuuntelee tarkkaavaisesti omaa musisointiaan myös yhtyeen jäsenenä.
 Hän saa esiintymiskokemusta oppilaskonserteissa ja muissa tilanteissa ja oppii
esiintymisistään.
 Oppilas antaa toisille asiallista ja rakentavaa palautetta.
 Hän hallitsee vapaata säestystä perussoinnuilla ja tutustuu neli- ja viisisointuihin.
 Hän osaa improvisoida ja tehdä omia kappaleita.
 Hän kiinnittää huomiota kuulonsuojeluun ja ergonomiaan.
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Sisällöt: Oppilas opiskelee erityylisiä ja eriluonteisia kappaleita ja kerää niistä itselleen monipuolisen
ohjelmiston, johon sisältyy rytmimusiikin eri lajeja. Hän kehittää soittotekniikkaansa etydien,
harjoitusten ja asteikkojen avulla. Jatketaan nuotinluvun ja nuoteista soittamisen opiskelua.
Perehdytään vapaaseen säestykseen ja kehitetään improvisoinnin taitoja. Oppilas musisoi yhdessä
toisten oppilaiden kanssa. Hän osallistuu riittävän usein kuulijana ja esiintyjänä oppilaskonsertteihin
ja muihinkin musiikkitilaisuuksiin. Oppilasta ohjataan antamaan asiallista ja rakentavaa palautetta
oppilastovereilleen. Harjoitellaan korvakuulolta musisointia. Oma opettaja vastaa siitä, että oppilaalla
on yhteismusisointia. Siihen soveltuvat esimerkiksi säestystunnit, oman opettajan yhtyetunnit,
bänditunnit vakioryhmille tai projektinomaiset yhteissoittoperiodit. Yhteismusisointia voi harjoittaa
myös musiikkiopiston ulkopuolella. Sivutoimipisteissä yhteismusisoinnin opetus järjestetään
paikallisten mahdollisuuksien mukaan. Opiskelun yksilöllistäminen voi koskea myös yhteismusisointia.
Arviointi: Oppilas ja opettaja keskustelevat jatkuvasti oppimistavoitteista ja niiden toteutumisesta,
opintojen edistymisestä ja oppilaan kokemuksista. He asettavat yhdessä oppimistavoitteita, joita
merkitään Eepos-ohjelman tavoitetauluun. Oppilaan saama palaute on ohjaavaa ja kannustavaa.
Oppilaan huoltajan kanssa keskustellaan aina tarvittaessa. Kunkin lukuvuoden päätteeksi oppilas ja
opettaja tarkastelevat palautekeskustelussa oppimista, opetusta ja kertyneitä kokemuksia.
Opintokokonaisuuden aikana oppilas esittää näytteet, joiden arviointikeskusteluissa ovat mukana
oppilas, oma opettaja ja kaksi muuta opettajaa. Opintokokonaisuuden päätteeksi oppilas ja opettaja
yhdessä laativat vapaamuotoisen yhteenvedon opiskeluprosessista ja opintokokonaisuuden
tavoitteiden toteutumisesta. Yhteenvedossa painotetaan niitä voimavaroja ja vahvuuksia, joita
oppilas voi käyttää hyväksi jatkaessaan opintojaan. Kun tavoitteet on saavutettu, oppilas jatkaa
opintojaan seuraavaan opintokokonaisuuteen. Oppilaan portfolioon Eepokseen liitetään näytteiden
arvioinnit ja opintokokonaisuuden yhteenveto sekä mahdollisesti muutakin palautetta, itsearviointia
ja soivaa aineistoa.
Tarkennuksia: Oppilas esittää näytteinä viisi erityyppistä etydiä ja kolme muuta kappaletta. Etydeihin
kuuluu soolotranskriptio sekä säestys-, venytys-, legato- ja vapaavalintainen etydi. Muut
näytekappaleet ovat soolokappale, jossa melodia ja sointusäestys, bluesteema improvisaation kera
sekä rock- tai jazztyylinen kappale. Oppilas antaa myös nuoteista soittamisen (prima vista-) näytteen,
jonka arviointiin osallistuvat oma opettaja ja toinen opettaja.
Oma opettaja kontrolloi asteikkosuoritukset ja merkitsee ne tavoitetauluun. Oppilas opiskelee
duuriasteikot neljään etumerkkiin asti viidestä eri asemasta. Lisäksi duurin moodit eli kirkkosävellajit,
joita hyödynnetään duuriasteikkojen ja eri asemien opettelussa ja improvisoinnissa. Kadensseissa on
soinnut II–V–I. Kaikki luonnolliset, harmoniset ja melodiset molliasteikot yhden oktaavin alalla.
Kromaattinen asteikko. Kolmisointujen käännökset.
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SÄHKÖKITARAOPINNOT JA YHTEISMUSISOINTI 3
Opintokokonaisuuden tavoitteet:
 Oppilas osaa esittää monipuolisen ohjelmakokonaisuuden ehyesti ja musikaalisesti.
 Hän hallitsee soittimen tekniset perustaidot ja saundinmuodostusta.
 Oppilas asettaa oppimistavoitteita, suunnittelee ja arvioi oppimistaan yhdessä opettajan
kanssa.
 Hän harjoittelee säännöllisesti ja tarkoituksenmukaisesti.
 Oppilas on laajentanut musiikkimakuaan ja musiikintuntemustaan ja kokee soittamisen iloa
monenlaisen musiikin parissa.
 Hän kehittää esiintymistaitojaan oppilaskonserteissa ja muissa tilaisuuksissa sekä yksin että
yhtyeiden jäsenenä.
 Oppilas kuuntelee musiikkia ja käy konserteissa aktiivisesti, jolloin hän tutustuu muihinkin
instrumentteihin.
 Hän ottaa vastaan palautetta eri tahoilta ja antaa toisille asiallista ja rakentavaa palautetta.
 Oppilas hallitsee käytännön musisointitaitoja esimerkiksi säestys- ja yhteissoittotehtäviä
varten.
 Hän osaa tehdä omia pieniä kappaleita ja improvisaatioita.
 Hän on kiinnostunut musiikin yhteyksistä muihin taiteenaloihin.
Sisällöt: Oppilas opiskelee monipuolisen ohjelmiston erityylisiä ja eriluonteisia sävellyksiä. Hän
kehittää soittotekniikkaansa etydien, asteikkojen ja harjoitusten avulla. Soittotunneilla kehitetään
myös nuoteista soittamisen ja säestämisen sekä improvisoinnin taitoja. Oppilas musisoi ahkerasti
toisten oppilaiden kanssa. Hän esiintyy useasti oppilaskonserteissa ja muissa tilaisuuksissa ja käy
kuuntelemassa oppilastovereiden esiintymisiä ja muitakin konsertteja. Harjoitellaan korvakuulolta
musisointia. Oma opettaja vastaa siitä, että oppilaalla on yhteismusisointia. Siihen soveltuvat
esimerkiksi säestystunnit, oman opettajan yhtyetunnit, bänditunnit vakioryhmille tai
projektinomaiset yhteissoittoperiodit. Yhteismusisointia voi harjoittaa myös musiikkiopiston
ulkopuolella. Sivutoimipisteissä yhteismusisoinnin opetus järjestetään paikallisten mahdollisuuksien
mukaan. Opiskelun yksilöllistäminen voi koskea myös yhteismusisointia.
Arviointi: Oppilas ja opettaja keskustelevat jatkuvasti oppimistavoitteista ja niiden toteutumisesta,
opintojen edistymisestä ja oppilaan kokemuksista. He asettavat yhdessä oppimistavoitteita, joita
merkitään Eepos-ohjelman tavoitetauluun. Oppilaan saama palaute on ohjaavaa ja kannustavaa.
Oppilaan huoltajan kanssa keskustellaan aina tarvittaessa. Kunkin lukuvuoden päätteeksi oppilas ja
opettaja tarkastelevat palautekeskustelussa oppimista, opetusta ja kertyneitä kokemuksia.
Opintokokonaisuuden aikana oppilas esittää näytteet, joiden arviointikeskusteluissa ovat mukana
oppilas, oma opettaja ja kaksi muuta opettajaa, joista ainakin toinen on kitaraopettaja.
Opintokokonaisuuden päätteeksi oppilas laatii yhdessä opettajan kanssa vapaamuotoisen
yhteenvedon, jossa hän tarkastelee opiskeluprosessiaan ja opintokokonaisuuden tavoitteiden
toteutumista. Yhteenvedossa painotetaan niitä voimavaroja ja vahvuuksia, joita oppilas voi käyttää
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hyväksi jatkaessaan opintojaan. Kun tavoitteet on saavutettu, oppilas jatkaa opintojaan seuraavaan
opintokokonaisuuteen. Oppilaan portfolioon Eepokseen liitetään näytteiden arvioinnit ja
opintokokonaisuuden yhteenveto sekä mahdollisesti muutakin palautetta, itsearviointia ja soivaa
aineistoa.
Tarkennuksia: Näytteinä esitetään soolokappale, jazzstandardi sekä rock- tai latinotyylinen sävellys,
joissa kaikissa soitetaan melodia, säestys ja improvisaatio; viisi etydiä, joihin kuuluu soolotranskriptio,
säestys-, venytys-, legato- ja vapaavalintainen etydi. Oppilas antaa myös nuoteista soittamisen (prima
vista-) näytteen, johon kuuluu melodiasoitto ja säestys sointumerkeistä ja jonka arviointiin
osallistuvat oma opettaja ja toinen opettaja.
Ohjelmistoon kuuluu 10 tyylillisesti monipuolista kappaletta (esimerkiksi rock, jazz, blues, latin,
country, iskelmä). Pyritään tyylinmukaisuuteen. Soitetaan melodia, säestys ja improvisaatio.
Oma opettaja kontrolloi asteikkosuoritukset ja merkitsee ne tavoitetauluun. Opiskellaan kaikki duurit
ja harmoniset mollit. Jazzmolliasteikot yhden oktaavin alalla. Kromaattinen asteikko. Nelisointujen
käännökset eri kieliryhmillä.

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän perusopintojen todistus
Oppilaalle annetaan taiteenalan taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän perusopintojen todistus
sen jälkeen, kun hän on suorittanut laajaan oppimäärään sisältyvät perusopinnot.
Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän perusopintojen todistuksen tulee sisältää seuraavat asiat:
- todistuksen nimi
- koulutuksen järjestäjän nimi
- oppilaitoksen nimi
- taiteenala
- oppilaan nimi ja henkilötunnus
- opiskeluaika vuosina
- oppilaan suorittamat laajan oppimäärän perusopinnot
o kunkin opintokokonaisuuden nimi ja laajuus
- sanallinen arvio oppilaan suorittamista taiteenalan laajan oppimäärän perusopinnoista
- rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima
- jos koulutusta järjestetään opetus- ja kulttuuriministeriön luvalla, merkitään todistukseen
ministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä sekä päivämäärä, jolloin
koulutuksen järjestäjä on hyväksynyt taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän
opetussuunnitelman
- merkintä, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen päättämien taiteen perusopetuksen
laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 2017 mukaisesti.
- Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän perusopintojen todistus voi sisältää liitteitä.
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MUSIIKIN SYVENTÄVÄT OPINNOT
Musiikin syventävissä opinnoissa oppilas laajentaa tai painottaa opintojaan valitsemallaan tavalla
koulutuksen järjestäjän tarjonnan pohjalta. Opintojen aikana oppilas suunnittelee ja valmistaa
musiikillista osaamista osoittavan laajan oppimäärän lopputyön, joka voi muodostua erilaisista
kokonaisuuksista tai keskittyä tiettyyn syvennettyyn osaamiseen. Oppilas asettaa lopputyön
tavoitteet ja päättää lopputyön toteutustavan yhteistyössä opettajiensa kanssa oppilaitoksen
opetustarjonnan pohjalta.
Koulutuksen järjestäjä määrittelee opetussuunnitelman perusteiden pohjalta opintokokonaisuudet,
niiden tavoitteet ja sisällöt sekä laajuuden. Syventäviin opintoihin voi sisältyä keskenään
vaihtoehtoisia opintokokonaisuuksia. Niitä hyödyntäen koulutuksen järjestäjä voi suunnitella oppilaan
valittavaksi erilaisia suuntautumisvaihtoehtoja. Vaihtoehtoiset opintokokonaisuudet ja
suuntautumisvaihtoehdot suunnitellaan tukemaan lopputöiden toteuttamista. Yksittäinen
opintokokonaisuus voi sisältää tavoitteita perusteiden eri tavoitealueilta.
Opintojen keskeisinä sisältöinä ovat oppilaan musiikillisten ilmaisukeinojen monipuolinen
kehittäminen henkilökohtaisessa ohjauksessa, ohjelmiston laajentaminen sekä erilaisissa
musiikillisissa kokoonpanoissa tarvittavien musisointi- ja yhteistyötaitojen edistäminen. Opintoihin
sisältyy myös musiikin hahmotustaitojen, kulttuurisen ymmärryksen ja luovan ajattelun monipuolista
kehittämistä.
Opetushallitus on opetussuunnitelman perusteissa määritellyt syventävien opintojen neljä
tavoitealuetta, jotka ovat
1) esittäminen ja ilmaiseminen,
2) oppimaan oppiminen ja harjoittelu,
3) kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen sekä
4) säveltäminen ja improvisointi.
Musiikkiopistomme syventävien opintojen opintokokonaisuuksien tavoitteet perustuvat näihin
tavoitealueisiin. Välitavoitteina opiskelussa ovat suppeammat oppimistavoitteet, joita oppilas ja
opettaja yhdessä asettavat.
Syventävien opintojen tavoitteet ja sisällöt edistävät oppilaan suunnitteleman lopputyön
toteuttamista. Lopputyössä on soiva musiikillinen osuus ja mahdollisesti muita osuuksia. Opintoohjelmaan kuuluvat kaikilla oppilailla instrumenttiopinnot ja niihin liittyen yhteismusisointi sekä
musiikin hahmotusaineet. Opintokokonaisuus on suoritettu, kun oppilas on saavuttanut sen
tavoitteet. Syventäviin opintoihin voi sisältyä musiikkiopiston opetustarjonnan lisäksi esimerkiksi
erilaisia projekteja, omakustanteisia kursseja, työharjoittelua tai itsenäistä omatoimista työskentelyä
kuten tiedonhankintaa.
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Syventävien opintojen opintokokonaisuudet on laadittu seuraaviin oppiaineisiin tai aineryhmiin:
 harmonikka
 jousisoittimet
 kitara
 laulu
 musiikin hahmotusaineet
 piano sekä
 puhaltimet.

Harmonikka
SYVENTÄVÄT HARMONIKKAOPINNOT
Opintokokonaisuuden laajuus on 302 tai 326 tuntia riippuen oppilaan valitsemista musiikin
hahmotusaineista. Laskennan perusteena on oppilaan kokonaistyömäärä, johon kuuluvat
oppitunnit, yhteismusisointi ja kotiharjoittelu.
Opintokokonaisuuden tavoitteet:
 Oppilas syventää ja monipuolistaa musiikillista ilmaisuaan ja hallitsee tähän tarvittavat
perustaidot.
 Hän asettaa tavoitteita opiskelulleen lopputyönsä näkökulmasta sekä suuntaa ja arvioi omaa
oppimistaan.
 Oppilas nauttii musiikista ja harjoittelee ahkerasti sekä kuuntelee musiikkia monipuolisesti.
 Hän kehittää esiintymistaitojaan erilaisissa esiintymistilanteissa.
 Oppilas kuuntelee soittoaan tarkkaavaisesti sekä yksin että yhtyeessä ja kehittää siten itseään
muusikkona.
 Hän hahmottaa musiikin rakenteita, lainalaisuuksia ja historiaa ja hyödyntää
hahmotustaitojaan musisoidessaan.
 Tarvittaessa oppilas toteuttaa teoksissa improvisoituja, itse sovitettuja tai sävellettyjä
osuuksia.
 Hän rohkenee käyttää myös muiden taiteenalojen ilmaisukeinoja.
 Hän käyttää tarvittaessa hyväksi musiikkiteknologiaa.
 Musisoidessaan oppilas huolehtii ergonomiasta, kuulonsuojelusta sekä fyysisestä ja
psyykkisestä hyvinvoinnistaan.
 Oppilaan lopputyö antaa hyvän kuvan hänen osaamisestaan ja ilmentää hänen
muusikkopersoonallisuuttaan.
 Hän osaa jatkaa aktiivista musiikkiharrastustaan itsenäisesti työskennellen.
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Sisällöt: Henkilökohtaisessa opetuksessa oppilas kehittää musiikillisia ilmaisukeinojaan ja niiden
perustana olevia instrumenttitaitoja sekä laajentaa ohjelmistoaan. Soittotekniikkaa hän kehittää
harjoitteiden ja etydien avulla. Oppilas kehittää myös prima vista -taitoaan. Hän musisoi yhdessä
toisten oppilaiden ja opettajan kanssa erilaisissa kokoonpanoissa musiikkiopistossa ja mahdollisesti
myös sen ulkopuolella. Sivutoimipisteissä yhteismusisoinnin opetus järjestetään paikallisten
mahdollisuuksien mukaan. Opiskelun yksilöllistäminen voi koskea myös yhteismusisointia. Oppilas on
usein esiintyjänä ja kuulijana oppilaskonserteissa ja muissa tilaisuuksissa. Hän voi halutessaan
syventyä esimerkiksi kansanmusiikkiin tai pop-jazz-musiikkiin. Oppilas suunnittelee ja valmistaa laajan
oppimäärän lopputyön, joka voi keskittyä tiettyyn teemaan tai syvennettyyn osaamiseen tai koostua
erilaisista kokonaisuuksista. Lopputyössä on soiva musiikillinen osuus ja mahdollisesti muita osuuksia.
Oppilas asettaa lopputyönsä tavoitteet ja päättää sen toteutustavan yhdessä opettajiensa kanssa
etupäässä musiikkiopiston opetustarjonnan pohjalta. Lopputyöhön voi sisältyä itsenäistä omatoimista
työskentelyä, esimerkiksi tiedonhankintaa.
Arviointi: Oppilas ja opettajat keskustelevat jatkuvasti opintojen suuntaamisesta ja lopputyön
toteuttamisesta. He asettavat yhdessä oppimistavoitteita, joita merkitään Eepos-ohjelman
tavoitetauluun. Opettajan antama palaute on ohjaavaa ja kannustavaa. Oppilas saa palautetta myös
oppilastovereilta ja konserttiyleisöltä. Opintojen edistymisestä keskustellaan alaikäisen oppilaan
huoltajan kanssa. Vuosinäytteenä on lukuvuosittain yksi oppilaskonserttiesitys, jonka
arviointikeskustelussa ovat mukana oppilas, oma opettaja ja toinen opettaja. Kunkin lukuvuoden
päätteeksi oppilas ja opettaja tarkastelevat palautekeskustelussa oppimista, opetusta ja kertyneitä
kokemuksia. Lopputyön arviointikeskustelussa ovat mukana oppilas, oma opettaja ja kolme muuta
opettajaa, joista ainakin yksi on oman soittimen edustaja. Opintokokonaisuuden päätteeksi oppilas
laatii vapaamuotoisen yhteenvedon, jossa hän tarkastelee oppimisprosessiaan ja opiskelun
tavoitteiden toteutumista. Oppilaan portfolioon Eepokseen liitetään näytteiden arvioinnit, lopputyön
arviointi ja opintokokonaisuuden yhteenveto sekä mahdollisesti muutakin palautetta, itsearviointia ja
soivaa tai kirjallista aineistoa.
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Jousisoittimet
SYVENTÄVÄT JOUSIOPINNOT
Opintokokonaisuuden laajuus on 302 tai 326 tuntia riippuen oppilaan valitsemista musiikin
hahmotusaineista. Laskennan perusteena on oppilaan kokonaistyömäärä, johon kuuluvat oppitunnit,
yhteismusisointi ja kotiharjoittelu.
Opintokokonaisuuden nimessä käytetään kyseisen soittimen nimeä: viuluopinnot, alttoviuluopinnot,
sello-opinnot tai kontrabasso-opinnot.

Opintokokonaisuuden tavoitteet:
 Oppilas syventää ja monipuolistaa musiikillista ilmaisuaan ja hallitsee tähän tarvittavat
perustaidot.
 Hän asettaa tavoitteita opiskelulleen lopputyönsä näkökulmasta sekä suuntaa ja arvioi omaa
oppimistaan.
 Hän nauttii musiikista ja harjoittelee ahkerasti sekä kuuntelee musiikkia monipuolisesti.
 Hän kehittää esiintymistaitojaan erilaisissa esiintymistilanteissa.
 Oppilas kuuntelee soittoaan tarkkaavaisesti sekä yksin että yhtyeessä ja kehittää siten itseään
muusikkona.
 Hän hahmottaa musiikin rakenteita, lainalaisuuksia ja historiaa sekä hyödyntää
hahmotustaitojaan musisoidessaan.
 Tarvittaessa oppilas toteuttaa teoksissa improvisoituja, itse sovitettuja tai sävellettyjä
osuuksia.
 Hän rohkenee käyttää myös muiden taiteenalojen ilmaisukeinoja.
 Hän käyttää tarvittaessa hyväksi musiikkiteknologiaa.
 Musisoidessaan oppilas huolehtii ergonomiasta, kuulonsuojelusta sekä fyysisestä ja
psyykkisestä hyvinvoinnistaan.
 Oppilaan lopputyö antaa hyvän kuvan hänen osaamisestaan ja ilmentää hänen
muusikkopersoonallisuuttaan.
 Hän osaa jatkaa aktiivista musiikkiharrastustaan itsenäisesti työskennellen.
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Sisällöt: Henkilökohtaisessa ohjauksessa oppilas kehittää musiikillisia ilmaisukeinojaan ja laajentaa
ohjelmistoaan. Soittotekniikkaa hän kehittää harjoitteiden, asteikkojen ja etydien avulla. Hän musisoi
yhdessä toisten oppilaiden ja opettajan kanssa erilaisissa kokoonpanoissa musiikkiopistossa ja
mahdollisesti myös sen ulkopuolella. Sivutoimipisteissä yhteismusisoinnin opetus järjestetään
paikallisten mahdollisuuksien mukaan. Opiskelun yksilöllistäminen voi koskea myös yhteismusisointia.
Oppilas on usein esiintyjänä ja kuulijana oppilaskonserteissa ja muissa tilaisuuksissa. Oppilas
suunnittelee ja valmistaa laajan oppimäärän lopputyön, joka voi keskittyä tiettyyn teemaan tai
syvennettyyn osaamiseen tai koostua erilaisista kokonaisuuksista. Lopputyössä on soiva musiikillinen
osuus ja mahdollisesti muita osuuksia. Oppilas asettaa lopputyönsä tavoitteet ja päättää sen
toteutustavan yhdessä opettajiensa kanssa pääasiassa musiikkiopiston opetustarjonnan pohjalta.
Lopputyöhön voi sisältyä itsenäistä omatoimista työskentelyä, esimerkiksi tiedonhankintaa.
Jousiorkestereiden muodostaminen voi vaihdella vuosittain riippuen samantasoisten oppilaiden
määristä ja ohjaajien saatavuudesta. Orkesterisoittokokemus on hyvin hyödyllistä kaikille oppilaille, ja
se voi olla ratkaisevan tärkeää ammattimuusikoksi aikoville. Orkestereihin pyritään kokoamaan taitoja kehitystasoltaan samanlaisia oppilaita. Syventävien opintojen oppilaalle suositellaan Juniorijousia.
Jos oppilas ei voi osallistua orkesteriin esimerkiksi aikataulusyistä, oma opettaja huolehtii siitä että
hänellä on riittävästi muuta yhteismusisointia.
Arviointi: Oppilas ja opettajat keskustelevat jatkuvasti opintojen suuntaamisesta ja lopputyön
toteuttamisesta. He asettavat yhdessä oppimistavoitteita, joita merkitään Eepos-ohjelman
tavoitetauluun. Opettajan antama palaute on ohjaavaa ja kannustavaa. Oppilas saa palautetta myös
oppilastovereilta ja konserttiyleisöltä. Opintojen edistymisestä keskustellaan alaikäisen oppilaan
huoltajan kanssa. Vuosinäytteenä on lukuvuosittain yksi oppilaskonserttiesitys, jonka
arviointikeskustelussa ovat mukana oppilas, oma opettaja ja toinen opettaja. Kunkin lukuvuoden
päätteeksi oppilas ja opettaja tarkastelevat palautekeskustelussa oppimista, opetusta ja kertyneitä
kokemuksia. Lopputyön arviointikeskustelussa ovat mukana oppilas, oma opettaja ja kolme muuta
opettajaa, joista ainakin yksi on oman soittimen edustaja. Opintokokonaisuuden päätteeksi oppilas
laatii vapaamuotoisen yhteenvedon, jossa hän tarkastelee oppimisprosessiaan ja opiskelun
tavoitteiden toteutumista. Oppilaan portfolioon Eepokseen liitetään näytteiden arvioinnit, lopputyön
arviointi ja opintokokonaisuuden yhteenveto sekä mahdollisesti muutakin palautetta, itsearviointia ja
soivaa tai kirjallista aineistoa.
Tarkennuksia:
Oma opettaja kontrolloi asteikko- ja etydisuoritukset ja merkitsee ne tavoitetauluun.
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Kitara
SYVENTÄVÄT KITARAOPINNOT
Opintokokonaisuuden laajuus on 302 tai 326 tuntia riippuen oppilaan valitsemista musiikin
hahmotusaineista. Laskennan perusteena on oppilaan kokonaistyömäärä, johon kuuluvat oppitunnit,
yhteismusisointi ja kotiharjoittelu.
Opintokokonaisuuden tavoitteet:
 Oppilas syventää ja monipuolistaa musiikillista ilmaisuaan ja hallitsee tähän tarvittavat
perustaidot.
 Hän asettaa tavoitteita opiskelulleen lopputyönsä näkökulmasta sekä suuntaa ja arvioi omaa
oppimistaan.
 Oppilas nauttii musiikista ja harjoittelee säännöllisesti sekä kuuntelee musiikkia
monipuolisesti.
 Hän kehittää esiintymistaitojaan erilaisissa esiintymistilanteissa.
 Oppilas kuuntelee soittoaan tarkkaavaisesti sekä yksin että yhtyeessä ja kehittää siten itseään
muusikkona.
 Hän hahmottaa musiikin rakenteita, lainalaisuuksia ja historiaa ja hyödyntää
hahmotustaitojaan musisoidessaan.
 Tarvittaessa oppilas toteuttaa teoksissa improvisoituja, itse sovitettuja tai sävellettyjä
osuuksia.
 Hän rohkenee käyttää myös muiden taiteenalojen ilmaisukeinoja.
 Hän käyttää tarvittaessa hyväksi musiikkiteknologiaa.
 Musisoidessaan oppilas huolehtii ergonomiasta, kuulonsuojelusta sekä fyysisestä ja
psyykkisestä hyvinvoinnistaan.
 Oppilaan lopputyö antaa hyvän kuvan hänen osaamisestaan ja ilmentää hänen
muusikkopersoonallisuuttaan.
 Hän osaa jatkaa aktiivista musiikkiharrastustaan itsenäisesti työskennellen.
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Sisällöt: Henkilökohtaisessa ohjauksessa oppilas kehittää musiikillisia ilmaisukeinojaan opiskelemalla
monipuolista ohjelmistoa. Soittotekniikkaa hän kehittää harjoitteiden, asteikkojen ja etydien avulla.
Oppilas kehittää myös prima vista -soiton taitoa. Hän musisoi yhdessä toisten oppilaiden ja opettajan
kanssa erilaisissa kokoonpanoissa musiikkiopistossa ja mahdollisesti myös sen ulkopuolella.
Sivutoimipisteissä yhteismusisoinnin opetus järjestetään paikallisten mahdollisuuksien mukaan.
Opiskelun yksilöllistäminen voi koskea myös yhteismusisointia.
Oppilas esiintyy useasti
oppilaskonserteissa ja muissa tilaisuuksissa ja käy kuuntelemassa oppilastovereiden esiintymisiä ja
muitakin konsertteja. Oppilas suunnittelee ja valmistaa laajan oppimäärän lopputyön, joka voi
keskittyä tiettyyn teemaan tai syvennettyyn osaamiseen tai koostua erilaisista kokonaisuuksista.
Lopputyössä on soiva musiikillinen osuus ja mahdollisesti muita osuuksia. Oppilas asettaa
lopputyönsä tavoitteet ja päättää sen toteutustavan yhdessä opettajiensa kanssa pääasiassa
musiikkiopiston opetustarjonnan pohjalta. Lopputyöhön voi sisältyä itsenäistä omatoimista
työskentelyä, esimerkiksi tiedonhankintaa.
Arviointi: Oppilas ja opettajat keskustelevat jatkuvasti opintojen suuntaamisesta ja lopputyön
toteuttamisesta. He asettavat yhdessä oppimistavoitteita, joita merkitään Eepos-ohjelman
tavoitetauluun. Opettajan antama palaute on ohjaavaa ja kannustavaa. Oppilas saa palautetta myös
oppilastovereilta ja konserttiyleisöltä. Opintojen edistymisestä keskustellaan alaikäisen oppilaan
huoltajan kanssa. Vuosinäytteenä on lukuvuosittain yksi oppilaskonserttiesitys, jonka
arviointikeskustelussa ovat mukana oppilas, oma opettaja ja toinen opettaja. Kunkin lukuvuoden
päätteeksi oppilas ja opettaja tarkastelevat palautekeskustelussa oppimista, opetusta ja kertyneitä
kokemuksia. Lopputyön arviointikeskustelussa ovat mukana oppilas, oma opettaja ja kolme muuta
opettajaa, joista ainakin yksi on oman soittimen edustaja. Opintokokonaisuuden päätteeksi oppilas
laatii vapaamuotoisen yhteenvedon, jossa hän tarkastelee oppimisprosessiaan ja opiskelun
tavoitteiden toteutumista. Oppilaan portfolioon Eepokseen liitetään näytteiden arvioinnit, lopputyön
arviointi ja opintokokonaisuuden yhteenveto sekä mahdollisesti muutakin palautetta, itsearviointia ja
soivaa tai kirjallista aineistoa.
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Laulu
SYVENTÄVÄT LAULUOPINNOT
Opintokokonaisuuden laajuus on 302 tai 326 tuntia riippuen oppilaan valitsemista musiikin
hahmotusaineista. Laskennan perusteena on oppilaan kokonaistyömäärä, johon kuuluvat
oppitunnit, yhteismusisointi ja kotiharjoittelu.
Opintokokonaisuuden tavoitteet:
 Oppilas syventää ja monipuolistaa musiikillista ilmaisuaan ja hallitsee tähän tarvittavat
perustaidot.
 Hän asettaa tavoitteita opiskelulleen lopputyönsä näkökulmasta sekä suuntaa ja arvioi omaa
oppimistaan.
 Oppilas nauttii musiikista ja harjoittelee tarkoituksenmukaisesti sekä kuuntelee musiikkia
monipuolisesti.
 Hän kehittää esiintymistaitojaan erilaisissa esiintymistilanteissa.
 Oppilas kuuntelee tarkkaavaisesti lauluaan sekä yksin että yhtyeessä ja kehittää siten itseään
muusikkona.
 Hän osaa hahmottaa musiikin rakenteita, lainalaisuuksia ja historiaa ja hyödyntää
hahmotustaitojaan musisoidessaan.
 Oppilas tarvittaessa toteuttaa teoksissa improvisoituja, itse sovitettuja tai sävellettyjä
osuuksia.
 Hän rohkenee käyttää myös muiden taiteenalojen ilmaisukeinoja.
 Hän käyttää tarvittaessa hyväksi musiikkiteknologiaa.
 Musisoidessaan oppilas huolehtii ergonomiasta, kuulonsuojelusta sekä fyysisestä ja
psyykkisestä hyvinvoinnistaan.
 Oppilaan lopputyö antaa hyvän kuvan hänen osaamisestaan ja ilmentää hänen
muusikkopersoonallisuuttaan.
 Hän osaa jatkaa aktiivista musiikkiharrastustaan itsenäisesti työskennellen.
Sisällöt: Henkilökohtaisessa ohjauksessa oppilas kehittää musiikillisia ilmaisukeinojaan opiskelemalla
monipuolista ohjelmistoa. Laulutekniikkaa hän kehittää harjoitteiden ja vokaliisien avulla. Oppilas
kehittää myös prima vista -laulun taitoa. Oppilas laulaa yhdessä toisten oppilaiden ja opettajan
kanssa erilaisissa kokoonpanoissa musiikkiopistossa ja mahdollisesti myös 10 sen ulkopuolella.
Sivutoimipisteissä yhteismusisoinnin opetus järjestetään paikallisten mahdollisuuksien mukaan.
Opiskelun yksilöllistäminen voi koskea myös yhteismusisointia. Oppilas esiintyy useasti
oppilaskonserteissa ja muissa tilaisuuksissa ja käy kuuntelemassa oppilastovereiden esiintymisiä ja
muitakin konsertteja. Oppilas voi halutessaan syventyä esimerkiksi näyttämömusiikkiin, liediin tai
pop-jazz-musiikkiin. Hän suunnittelee ja valmistaa laajan oppimäärän lopputyön, joka voi keskittyä
tiettyyn teemaan tai syvennettyyn osaamiseen tai koostua erilaisista kokonaisuuksista. Lopputyössä
on soiva musiikillinen osuus ja mahdollisesti muita osuuksia. Oppilas asettaa lopputyönsä tavoitteet
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ja päättää sen toteutustavan yhdessä opettajiensa kanssa etupäässä musiikkiopiston opetustarjonnan
pohjalta. Lopputyöhön voi sisältyä itsenäistä omatoimista työskentelyä, esimerkiksi tiedonhankintaa.

Arviointi: Oppilas ja opettajat keskustelevat jatkuvasti opintojen suuntaamisesta ja lopputyön
toteuttamisesta. He asettavat yhdessä oppimistavoitteita, joita merkitään Eepos-ohjelman
tavoitetauluun. Opettajan antama palaute on ohjaavaa ja kannustavaa. Oppilas saa palautetta myös
oppilastovereilta ja konserttiyleisöltä. Opintojen edistymisestä keskustellaan alaikäisen oppilaan
huoltajan kanssa. Vuosinäytteenä on lukuvuosittain yksi oppilaskonserttiesitys, jonka
arviointikeskustelussa ovat mukana oppilas, oma opettaja ja toinen opettaja. Kunkin lukuvuoden
päätteeksi oppilas ja opettaja tarkastelevat palautekeskustelussa oppimista, opetusta ja kertyneitä
kokemuksia. Lopputyön arviointikeskustelussa ovat mukana oppilas, oma opettaja ja kolme muuta
opettajaa. Opintokokonaisuuden päätteeksi oppilas laatii vapaamuotoisen yhteenvedon, jossa hän
tarkastelee oppimisprosessiaan ja opiskelun tavoitteiden toteutumista. Oppilaan portfolioon
Eepokseen liitetään näytteiden arvioinnit, lopputyön arviointi ja opintokokonaisuuden yhteenveto
sekä mahdollisesti muutakin palautetta, itsearviointia ja soivaa tai kirjallista aineistoa.

Musiikin hahmotusaineet
MUSIIKIN HAHMOTUSAINEIDEN OPINTOKOKONAISUUDET SYVENTÄVISSÄ OPINNOISSA
Opintokokonaisuuksien laskennallinen laajuus on 174 tai 198 tuntia.
 Syventävät teoriaopinnot
o (58 tuntia, laskennan perusteena 75 minuuttia opetusta viikossa yhtenä lukuvuonna)
 Syventävät säveltapailuopinnot
o (58 tuntia, laskennan perusteena 75 minuuttia opetusta viikossa yhtenä lukuvuonna)
 Syventävät musiikkitiedon opinnot
o (58 tuntia, laskennan perusteena 75 minuuttia opetusta viikossa yhtenä lukuvuonna)
 Syventävät harmoniaopinnot
o (82 tuntia, laskennan perusteena 105 minuuttia opetusta viikossa yhtenä lukuvuonna.
75 minuutin kirjoitustunnit ovat ryhmäopetusta ja 30 minuutin soittotunnit
yksilöopetusta. Tarvittaessa voidaan yhdistää kirjoitus- ja soittotunnit.)
Syventävät musiikkitiedon opinnot ja syventävät harmoniaopinnot ovat keskenään vaihtoehtoisia
opintokokonaisuuksia. Musiikin ammattiopintoihin aikoville oppilaille suosittelemme molempien
opiskelua. Tällöin opintokokonaisuuksien laajuus on 256 tuntia.
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SYVENTÄVÄT TEORIAOPINNOT
Opintokokonaisuuden tavoitteet:
 Oppilas tarkastelee nuotinnettua ja soivaa musiikkia monipuolisesti eri näkökulmista.
 Hän hahmottaa musiikin rakenteita ja lainalaisuuksia, mikä kehittää hänen muusikkouttaan.
 Oppilas ymmärtää teoriaopintojen tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista.
 Hän työskentelee säännöllisesti ja tarkoituksenmukaisesti.
 Oppilas osaa tarvittaessa käyttää hyväksi musiikkiteknologiaa.
 Hän luo yhteyksiä oppimaansa musisoinnissaan ja musiikin luovassa tuottamisessa.
Sisällöt: Oppilas laajentaa ja syventää perusopinnoissa hankkimiaan tietoja ja taitoja tavoitteena
tonaalisen musiikin peruskäsitteiden hallinta. Opiskellaan pienmuotoanalyysia nuottikuvan ja
kuuntelun perusteella. Tutustutaan lopukkeisiin eli kadensseihin. Perehdytään hajasävelanalyysiin,
modulaatiotyyppeihin, muunnesäveliin ja -sointuihin.
Arviointi: Oppilas saa jatkuvasti ohjaavaa ja kannustavaa, vuorovaikutteista palautetta.
Oppimistavoitteista keskustellaan oppitunneilla, ja oppilas seuraa niiden toteutumista eri
sisältöalueiden osalta. Tässä on apuna Eepoksen tavoitetaulu. Oppilaan huoltajan kanssa
keskustellaan tarvittaessa. Osaamisnäytteinä voivat olla kirjalliset ja suulliset kokeet tai
oppimistehtävät. Suullisten kokeiden arvioinnissa ovat mukana oma opettaja ja toinen opettaja.
Muut näytteet arvioi oma opettaja. Opintokokonaisuuden kuluessa oppilas ja opettaja keskustelevat
opintokokonaisuuden tavoitteiden toteutumisesta ja oppimisprosessista. Tällöin painotetaan niitä
voimavaroja ja vahvuuksia, joita oppilas voi käyttää hyväksi jatkaessaan opintojaan. Kun tavoitteet on
saavutettu, opintokokonaisuus on tullut suoritetuksi. Eepokseen voidaan liittää opintokokonaisuuden
yhteenvetoa ja mahdollisesti muutakin palautetta ja itsearviointia.
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SYVENTÄVÄT SÄVELTAPAILUOPINNOT
Opintokokonaisuuden tavoitteet:
 Oppilas hallitsee musiikin hahmotustaitoja, jotka kehittävät hänen muusikkouttaan.
 Hän ymmärtää säveltapailuopintojen tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista.
 Oppilas kuulee nuottikuvan soivana kokonaisuutena.
 Hän tuottaa musiikkia omalla äänellään sekä yksin että yhtyeessä.
 Hän kuuntelee ja kehittää musisointiaan solistina ja ryhmän jäsenenä.
 Oppilas luo yhteyksiä säveltapailussa oppimiensa asioiden ja instrumenttiopintojensa välillä.
 Hän huolehtii ergonomiasta ja kuulonsuojelusta musisoidessaan.
Sisällöt: Oppilas syventää perustasolla oppimiaan musiikin hahmotustaitoja laulaen ja kirjoittaen.
Opetuksessa voidaan hyödyntää oppilaan omaa instrumenttia ja instrumenttitaitoja. Melodiaa
lähestytään osana soinnullista kokonaisuutta. Opiskellaan sävellajivaihdoksia ja muunnesäveliä.
Tutustutaan moodeihin. Oppilas oppii kuulonvaraisesti tunnistamaan kolmisointujen käännökset,
nelisointuja sekä oktaavia laajemmat intervallit. Sointujaksoja tunnistetaan kuulonvaraisesti.
Monipuolistetaan rytmiikan ja melodian luku- ja kirjoitustaitoa.
Arviointi: Oppilas saa jatkuvasti ohjaavaa ja kannustavaa, vuorovaikutteista palautetta.
Oppimistavoitteista keskustellaan oppitunneilla, ja oppilas seuraa niiden toteutumista eri
sisältöalueiden osalta. Tässä on apuna Eepoksen tavoitetaulu. Oppilaan huoltajan kanssa
keskustellaan tarvittaessa. Osaamisnäytteinä voivat olla kirjalliset ja suulliset kokeet tai
oppimistehtävät. Suullisten kokeiden arvioinnissa ovat mukana oma opettaja ja toinen opettaja.
Muut näytteet arvioi oma opettaja. Opintokokonaisuuden kuluessa oppilas ja opettaja keskustelevat
opintokokonaisuuden tavoitteiden toteutumisesta ja oppimisprosessista. Tällöin painotetaan niitä
voimavaroja ja vahvuuksia, joita oppilas voi käyttää hyväksi jatkaessaan opintojaan. Kun tavoitteet on
saavutettu, opintokokonaisuus on tullut suoritetuksi. Eepokseen voidaan liittää opintokokonaisuuden
yhteenvetoa ja mahdollisesti muutakin palautetta ja itsearviointia.
Tarkennuksia: Nelisoinnuista opitaan dominanttiseptimisoinnun käännökset ja vähennetty
septimisointu sekä subdominanttilisäsekstisointu. Polyrytmejä: triolit, kvartolit, kvintolit, sekstolit jne.
Vaihtuvat tahtilajit.
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SYVENTÄVÄT MUSIIKKITIEDON OPINNOT
Opintokokonaisuuden tavoitteet:
 Oppilas asettaa lopputyönsä painotusten mukaiset tavoitteet opinnoilleen ja arvioi omaa
oppimistaan.
 Hän kuuntelee musiikkia laaja-alaisesti ja saa elämyksiä monenlaisesta musiikista.
 Oppilas ymmärtää musiikin roolia kulttuurissa ja yhteiskunnassa ja kasvaa musiikkielämän
aktiiviseksi toimijaksi.
 Laajentunut musiikintuntemus rikastuttaa hänen musiikillista ilmaisuaan.
 Oppilas tuntee muidenkin taiteenalojen perinteitä ja ilmaisukeinoja.
 Hän osaa oppimaansa oman muusikkoutensa kehittämiseksi.
Sisällöt: Oppilaan lopputyölleen asettamista tavoitteista lähtien syvennetään yleisessä
musiikkitiedossa hankittuja tietoja ja taitoja. Oppilas perehtyy omiin kiinnostuksen kohteisiinsa mutta
myös laajentaa musiikkinäkemystään. Opetuksessa hyödynnetään oppilaan omaa instrumenttia ja
hänen instrumenttitaitojaan mahdollisuuksien mukaan. Opiskelu laajentaa ja rikastuttaa
havainnointia, musiikin tuntemusta ja kuuntelun tapoja. Osallistuminen vuorovaikutukseen
oppitunneilla on keskustelevan pedagogiikan lähtökohta. Historiallista tarkastelukulmaa laajennetaan
inhimillisen kulttuurin alkulähteiltä aina oman aikamme musiikkikulttuuriin ja musiikkielämään.
Keskiössä on kysymys musiikin ja taiteen tehtävästä. Opetuksen perustana ovat säveltäjät, teokset,
konsertit, festivaalit, kilpailut, tiedejulkaisut, opinnäytteet ja musiikkia käsittelevät lehtiartikkelit.
Paikallisuudesta edetään kansainvälisyyteen, klassisesta genrerajat ylittävään, akustisesta
elektroniseen ja muokattuun äänimaailmaan. Oppilasta kannustetaan havainnoimaan lukuvuoden
aikana tapahtuvia musiikkialan ilmiöitä.
Arviointi: Opiskelun kuluessa oppilas saa ja antaa palautetta oppimisestaan ja opetuksesta. Hänen
oppimistavoitteistaan keskustellaan oppitunneilla, ja hän seuraa niiden toteutumista. Oppilaan
huoltajan kanssa keskustellaan tarvittaessa. Osaamisnäytteinä voivat olla esimerkiksi itsenäiset
oppimistehtävät tai ryhmätyöt. Oma opettaja arvioi osaamisnäytteet vuorovaikutuksessa oppilaan
kanssa. Opintokokonaisuuden kuluessa oppilas ja opettaja keskustelevat opintokokonaisuuden
tavoitteiden toteutumisesta ja oppimisprosessista. Tällöin painotetaan niitä voimavaroja ja
vahvuuksia, joita oppilas voi käyttää hyväksi jatkaessaan opintojaan. Kun tavoitteet on saavutettu,
opintokokonaisuus on tullut suoritetuksi. Eepokseen voidaan liittää opintokokonaisuuden
yhteenvetoa ja mahdollisesti muutakin palautetta, itsearviointia ja soivaa tai kirjallista aineistoa.
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SYVENTÄVÄT HARMONIAOPINNOT
Opintokokonaisuuden tavoitteet:
 Oppilas ymmärtää harmonian ja äänenkuljetuksen lainalaisuuksia.
 Oppilas kuulee sisäsisesti moniäänistä satsia.
 Hän tuottaa sointusatsia sekä kirjoittaen että soittaen.
 Myös muiden kuin kosketinsoittimien oppilas soittaa sointusatsia koskettimistolla.
 Oppilas ymmärtää harmoniaopin opiskelun tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista.
 Hän työskentelee säännöllisesti ja sitoutuneesti.
 Oppilas osaa soveltaa oppimaansa musisoidessaan ja musiikin luovassa tuottamisessa.
 Hän osaa tarvittaessa käyttää hyväksi musiikkiteknologiaa.
Sisällöt: Oppilas oppii kirjoittamaan ja soittamaan sointuja käännöksineen neliäänisessä satsissa
kenraalibassonumerojen ja reaalisointumerkkien perusteella. Hän oppii dissonanssien oikeaoppista
purkamista sekä lomaseptimejä ja pidätyksiä. Oppilas oppii kolmisointujen, nelisointujen ja
dominanttinoonisointujen äänenkuljetuksen. Kirjoitustehtävät ovat kotitehtäviä, ja myös
soittotehtäviin voi valmistautua kotiharjoittelulla. Soittotehtävissä huomioidaan oppilaan oma
instrumentti. Piano-oppilaat ja mahdollisesti muutkin perehtyvät myös haja-asetteluun. Kehitämme
tietotekniikan käyttöä harmoniaopin opetuksessa.
Arviointi: Oppilas saa jatkuvasti ohjaavaa ja kannustavaa, vuorovaikutteista palautetta.
Oppimistavoitteista keskustellaan oppitunneilla, ja oppilas seuraa niiden toteutumista eri
sisältöalueiden osalta. Tässä on apuna Eepoksen tavoitetaulu. Oppilaan huoltajan kanssa
keskustellaan tarvittaessa. Näytteinä oppimisesta ovat kirjallinen koe ja soittokoe, jotka opettaja
arvioi keskustellen oppilaan kanssa. Opintokokonaisuuden kuluessa oppilas ja opettaja keskustelevat
opintokokonaisuuden tavoitteiden toteutumisesta ja oppimisprosessista. Tällöin painotetaan niitä
voimavaroja ja vahvuuksia, joita oppilas voi käyttää hyväksi jatkaessaan opintojaan. Kun tavoitteet on
saavutettu, opintokokonaisuus on tullut suoritetuksi. Eepokseen voidaan liittää opintokokonaisuuden
yhteenvetoa ja mahdollisesti muutakin palautetta ja itsearviointia.
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Piano
SYVENTÄVÄT PIANO-OPINNOT
Opintokokonaisuuden laajuus on 302 tai 326 tuntia riippuen oppilaan valitsemista musiikin
hahmotusaineista. Laskennan 125 perusteena on oppilaan kokonaistyömäärä, johon kuuluvat
oppitunnit, yhteismusisointi ja kotiharjoittelu.
Opintokokonaisuuden tavoitteet:
 Oppilas syventää, laajentaa ja monipuolistaa musiikillista ilmaisuaan ja hallitsee tähän
tarvittavat perustaidot.
 Oppilas asettaa tavoitteita opiskelulleen lopputyönsä näkökulmasta sekä suuntaa ja arvioi
omaa oppimistaan.
 Hän nauttii musiikista ja harjoittelee ahkerasti sekä kuuntelee musiikkia monipuolisesti.
 Hän kehittää esiintymistaitojaan erilaisissa esiintymistilanteissa.
 Oppilas kuuntelee soittoaan tarkkaavaisesti sekä yksin että yhtyeessä ja kehittää siten itseään
muusikkona.
 Hän hahmottaa musiikin rakenteita, lainalaisuuksia ja historiaa sekä hyödyntää
hahmotustaitojaan musisoidessaan.
 Oppilas tarvittaessa toteuttaa teoksissa improvisoituja tai itse sovitettuja osuuksia tai säveltää
omaa musiikkia.
 Hän rohkenee käyttää myös muiden taiteenalojen ilmaisukeinoja.
 Hän käyttää tarvittaessa hyväksi musiikkiteknologiaa.
 Musisoidessaan oppilas huolehtii ergonomiasta, kuulonsuojelusta sekä fyysisestä ja
psyykkisestä hyvinvoinnistaan.
 Oppilaan lopputyö antaa hyvän kuvan hänen osaamisestaan ja ilmentää hänen
muusikkopersoonallisuuttaan.
 Hän osaa jatkaa aktiivista musiikkiharrastustaan itsenäisesti työskennellen.

Sisällöt: Henkilökohtaisessa instrumenttiopetuksessa oppilas kehittää musiikillisia ilmaisukeinojaan
opiskelemalla monipuolista ohjelmistoa. Soittotekniikkaa hän kehittää asteikkojen, harjoitteiden ja
etydien avulla. Hän kehittää myös nuoteista soittamisen (prima vista) taitoaan. Oppilas musisoi
yhdessä toisten oppilaiden kanssa erilaisissa kokoonpanoissa. Sivutoimipisteissä yhteismusisoinnin
opetus järjestetään paikallisten mahdollisuuksien mukaan. Opiskelun yksilöllistäminen voi koskea
myös yhteismusisointia. Oppilas esiintyy usein oppilaskonserteissa ja muissa tilaisuuksissa ja käy
kuuntelemassa oppilastovereiden esiintymisiä ja muitakin konsertteja. Oppilas suunnittelee ja
valmistaa laajan oppimäärän lopputyön, joka voi keskittyä tiettyyn teemaan tai syvennettyyn
osaamiseen tai koostua erilaisista kokonaisuuksista. Lopputyössä on soiva musiikillinen osuus ja
mahdollisesti muita osuuksia. Oppilas asettaa lopputyönsä tavoitteet ja päättää sen toteutustavan
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yhdessä opettajiensa kanssa musiikkiopiston opetustarjonnan pohjalta. Lopputyöhön voi sisältyä
itsenäistä omatoimista työskentelyä, esimerkiksi tiedonhankintaa.
Arviointi: Oppilas ja opettajat keskustelevat jatkuvasti opintojen suuntaamisesta ja lopputyön
toteuttamisesta. He asettavat yhdessä oppimistavoitteita, joita merkitään Eepos-ohjelman
tavoitetauluun. Opettajan antama palaute on ohjaavaa ja kannustavaa. Oppilas saa palautetta myös
oppilastovereilta ja konserttiyleisöltä. Opintojen edistymisestä keskustellaan alaikäisen oppilaan
huoltajan kanssa. Vuosinäytteenä on lukuvuosittain yksi oppilaskonserttiesitys, jonka
arviointikeskustelussa ovat mukana oppilas, oma opettaja ja toinen opettaja. Kunkin lukuvuoden
päätteeksi oppilas ja opettaja tarkastelevat palautekeskustelussa oppimista, opetusta ja kertyneitä
kokemuksia. Lopputyön arviointikeskustelussa ovat mukana oppilas, oma opettaja ja kolme muuta
opettajaa. Opintokokonaisuuden päätteeksi oppilas laatii vapaamuotoisen yhteenvedon, jossa hän
tarkastelee oppimisprosessiaan ja opiskelun tavoitteiden toteutumista. Oppilaan portfolioon
Eepokseen liitetään näytteiden arvioinnit, lopputyön arviointi ja opintokokonaisuuden yhteenveto

Puhaltimet
SYVENTÄVÄT PUHALLINOPINNOT
Opintokokonaisuuden laajuus on 302 tai 326 tuntia riippuen oppilaan valitsemista musiikin
hahmotusaineista. Laskennan perusteena on oppilaan kokonaistyömäärä, johon kuuluvat
oppitunnit, yhteismusisointi ja kotiharjoittelu.
Opintokokonaisuuden nimessä käytetään kyseisen instrumentin nimeä: huiluopinnot,
nokkahuiluopinnot, klarinettiopinnot, saksofoniopinnot, trumpettiopinnot, käyrätorviopinnot,
pasuunaopinnot, baritonitorviopinnot tai tuubaopinnot.
Opintokokonaisuuden tavoitteet:
 Oppilas syventää ja monipuolistaa musiikillista ilmaisuaan ja hallitsee tähän tarvittavat
perustaidot.
 Hän asettaa tavoitteita opiskelulleen lopputyönsä näkökulmasta sekä suuntaa ja arvioi omaa
oppimistaan.
 Oppilas nauttii musiikista ja harjoittelee ahkerasti sekä kuuntelee musiikkia monipuolisesti.
 Hän kehittää esiintymistaitojaan erilaisissa tilanteissa.
 Oppilas kuuntelee soittoaan tarkkaavaisesti sekä yksin että yhtyeessä ja kehittää siten itseään
muusikkona.
 Hän hahmottaa musiikin rakenteita, lainalaisuuksia ja historiaa ja hyödyntää
hahmotustaitojaan musisoidessaan.
 Tarvittaessa oppilas toteuttaa teoksissa improvisoituja, itse sovitettuja tai sävellettyjä
osuuksia.
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Hän rohkenee käyttää myös muiden taiteenalojen ilmaisukeinoja.
Hän käyttää tarvittaessa hyväksi musiikkiteknologiaa.
Musisoidessaan oppilas huolehtii ergonomiasta, kuulonsuojelusta sekä fyysisestä ja
psyykkisestä hyvinvoinnistaan.
Oppilaan lopputyö antaa hyvän kuvan hänen osaamisestaan ja ilmentää hänen
muusikkopersoonallisuuttaan.
Hän osaa jatkaa aktiivista musiikkiharrastustaan itsenäisesti työskennellen.

Sisällöt: Henkilökohtaisessa instrumenttiopetuksessa oppilas kehittää musiikillisia ilmaisukeinojaan ja
niiden perustana olevaa soittotekniikkaa sekä laajentaa ohjelmistoaan. Hän musisoi yhdessä toisten
oppilaiden ja opettajan kanssa erilaisissa kokoonpanoissa musiikkiopistossa ja mahdollisesti myös sen
ulkopuolella. Sivutoimipisteissä yhteismusisoinnin opetus järjestetään paikallisten mahdollisuuksien
mukaan. Opiskelun yksilöllistäminen voi koskea myös yhteismusisointia. Oppilas on usein esiintyjänä
ja kuulijana oppilaskonserteissa ja muissa tilaisuuksissa. Oppilas voi painottaa instrumenttiopintojaan
esimerkiksi johonkin tyylisuuntaan, orkesterisoittoon tai kamarimusiikkiin. Hän suunnittelee ja
valmistaa laajan oppimäärän lopputyön, joka voi keskittyä tiettyyn teemaan tai syvennettyyn
osaamiseen tai koostua erilaisista kokonaisuuksista. Lopputyössä on soiva musiikillinen osuus ja
mahdollisesti muita osuuksia. Oppilas asettaa lopputyönsä tavoitteet ja päättää sen toteutustavan
yhdessä opettajiensa kanssa pääasiassa musiikkiopiston opetustarjonnan pohjalta. Lopputyöhön voi
sisältyä itsenäistä omatoimista työskentelyä, esimerkiksi tiedonhankintaa.
Arviointi: Oppilas ja opettajat keskustelevat jatkuvasti opintojen suuntaamisesta ja lopputyön
toteuttamisesta. He asettavat yhdessä oppimistavoitteita, joita merkitään Eepos-ohjelman
tavoitetauluun. Opettajan antama palaute on ohjaavaa ja kannustavaa. Oppilas saa palautetta myös
oppilastovereilta ja konserttiyleisöltä. Opintojen edistymisestä keskustellaan alaikäisen oppilaan
huoltajan kanssa. Vuosinäytteenä on lukuvuosittain yksi oppilaskonserttiesitys, jonka
arviointikeskustelussa ovat mukana oppilas, oma opettaja ja toinen opettaja. Kunkin lukuvuoden
päätteeksi oppilas ja opettaja tarkastelevat palautekeskustelussa oppimista, opetusta ja kertyneitä
kokemuksia. Viimeisenä opintovuonna suoritetaan tekninen näyte, johon voi sisältyä
instrumenttikohtaisesti asteikkoja, etydejä, transponointia ja prima vista- tai omaksumistehtävä.
Lopputyön arviointikeskustelussa ovat mukana oppilas, oma opettaja ja kolme muuta opettajaa,
joista ainakin yksi on oman soittimen edustaja. Opintokokonaisuuden päätteeksi oppilas laatii
vapaamuotoisen yhteenvedon, jossa hän tarkastelee oppimisprosessiaan ja opiskelun tavoitteiden
toteutumista. Oppilaan portfolioon Eepokseen liitetään näytteiden arvioinnit, lopputyön arviointi ja
opintokokonaisuuden yhteenveto sekä mahdollisesti muutakin palautetta, itsearviointia ja soivaa tai
kirjallista aineistoa.

92

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistus
Oppilaalle annetaan taiteenalan taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistus sen
jälkeen, kun hän on suorittanut laajaan oppimäärään sisältyvät perusopinnot ja syventävät opinnot.
Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistuksen tulee sisältää seuraavat asiat:
- todistuksen nimi
- koulutuksen järjestäjän nimi
- oppilaitoksen nimi
- taiteenala
- oppilaan nimi ja henkilötunnus
- opiskeluaika vuosina
- oppilaan suorittamat laajan oppimäärän perusopinnot
o kunkin opintokokonaisuuden nimi ja laajuus
- oppilaan suorittamat laajan oppimäärän syventävät opinnot
o kunkin opintokokonaisuuden nimi ja laajuus
o syventäviin opintoihin sisältyvän laajan oppimäärän lopputyön aihe
- sanallinen arvio oppilaan suorittamasta taiteenalan laajasta oppimäärästä
- rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima
- jos koulutusta järjestetään opetus- ja kulttuuriministeriön luvalla, merkitään todistukseen
ministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä sekä päivämäärä, jolloin
koulutuksen järjestäjä on hyväksynyt taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän
opetussuunnitelman
- kunnan omalla päätöksellään järjestämässä taiteen perusopetuksessa todistukseen merkitään
taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman hyväksymispäivämäärä
- jos kunta tai asianomaisen ministeriön myöntämän taiteen perusopetuksen järjestämisluvan
saanut koulutuksen järjestäjä hankkii taiteen perusopetuksesta annetussa laissa tarkoitetut
palvelut julkiselta tai yksityiseltä yhteisöltä tai säätiöltä, merkitään yhteisön tai säätiön tämän
sopimuksen perusteella antaman taiteen perusopetuksen todistukseen sopimuksen
päivämäärä sekä päivämäärä, jolloin kunta tai asianomaisen ministeriön myöntämän taiteen
perusopetuksen järjestämisluvan saanut koulutuksen järjestäjä on hyväksynyt taiteen
perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman
- merkintä, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen päättämien taiteen perusopetuksen
laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 2017 mukaisesti.
Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistus voi sisältää liitteitä.
Osallistumistodistus oppilaan suorittamista taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opinnoista
Oppilaalle annetaan pyydettäessä osallistumistodistus suorittamistaan taiteenalan laajan oppimäärän
opinnoista, jos opinnot keskeytyvät tai oppilas tarvitsee niitä muusta syystä. Osallistumistodistus voi
sisältää liitteitä.
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TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN SYVENTÄVÄT OPINNOT
Rovaniemen kaupungissa varhaisiän tanssiopinnot ja tanssin perusopinnot järjestetään Lapin
Tanssiopistossa. Tanssin laajan oppimäärän syventävät opinnot järjestetään Lapin musiikkiopistossa
yhteistyössä Lapin Tanssiopiston kanssa.
Tanssin syventävissä opinnoissa 2 opintokokonaisuutta



Tanssin syventävät opinnot 1 (laskennallinen laajuus 350 tuntia)
Tanssin syventävät opinnot 2 (laskennallinen laajuus 150 tuntia)

Yhteensä 500 tuntia

Tanssin laajan oppimäärän syventävät opinnot 1
Opintokokonaisuuden tavoitteet:

Hyvinvointi ja kehollisuus
Tavoitteena on, että oppilas
 tunnistaa tanssin vaikutuksia omalle hyvinvoinnilleen
 osaa rytmittää lepoa ja harjoittelua sekä ymmärtää ravitsemuksen vaikutukset omaan
hyvinvointiinsa
 oppii tekemään vertaisarviointia rakentavasti

Vuorovaikutus ja kulttuurinen osaaminen
Tavoitteena on, että oppilas
 osallistuu aktiivisesti ja rakentavasti ryhmälähtöisiin luoviin prosesseihin
 syventää ryhmässä toimimistaitojaan sekä tuntitilanteissa että taiteellisissa prosesseissa ja
tiedostaa oman roolinsa suhteessa toisiin ryhmän jäseniin
 oppii tekemään vertaisarviointia rakentavasti
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Taito ja taide
Tavoitteena on, että oppilas
 syventää valitsemansa tanssilajiin tai -lajeihin liittyvää kehollista artikulaatiota, motorisia
taitoja ja ilmaisua sekä musiikin tuntemusta ja tulkintaa
 kehittää kehon tietoisuutta ja hallintaa
 syventää liike- ja tanssi-improvisaatioon liittyviä taitoja
 osaa suunnata opiskeluaan ja asettaa itselleen lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteita
Esiintyminen
Tavoitteena on, että oppilas
 osaa valmistautua itsenäisesti esiintymistilanteisiin
 kantaa vastuuta erilaisissa esiintymistilanteissa ja -ympäristöissä
 harjoittelee koreografin ja komposition suunnittelua toteuttamista
 osaa suunnata opiskeluaan ja asettaa itselleen lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteita

Sisällöt: Opintokokonaisuuden keskeisiä sisältöjä ovat kehotietoisuutta ja hyvinvointia tukevat
harjoitteet, jotka liittyvät muun muassa kehon linjaukseen, kineettisiin liikeketjuihin, lämmittelyyn,
palautumiseen ja rasitusvammojen ennaltaehkäisyyn. Tietous terveellisestä ravitsemuksesta sekä
anatomian ja kinesiologian perusteet auttavat edistämään omaa hyvinvointia.
Opinnoissa syvennetään kuhunkin tanssilajiin liittyvän tyylin, liikesanaston, motoristen taitojen sekä
ilmaisullisen ja kehollisen artikulaation hallintaa. Ryhmälähtöistä luovaa prosessia edistävät
harjoitteet liittyvät vuorovaikutuksen ja ilmaisun lisäksi kompositioon ja koreografiseen prosessiin.
Esiintymistilaisuuksiin liittyvä käytännöllinen tieto ja toiminta, kuten levon ja ravinnon merkitys
esiintymiseen valmistautumisessa ja esiintymisjännityksen hallinta, ovat myös syventävien
opintokokonaisuuden sisältöjä.

Arviointi: Oppilas ja opettajat keskustelevat jatkuvasti opintojen etenemisestä. Opintokokonaisuuden
päätteeksi oppilas laatii vapaamuotoisen yhteenvedon, jossa hän tarkastelee opiskeluprosessiaan ja
tavoitteidensa toteutumista. Arvioinnissa ovat mukana oppilas ja oma opettaja. Oppilas saa
arvioinnin suullisena ja kirjallisena. Opintokokonaisuuden yhteenveto ja kirjallinen arvio liitetään
oppilaan portfolioon Eepokseen.
Laajuus: 350 tuntia.
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Tanssin laajan oppimäärän syventävät opinnot 2
Opintokokonaisuuden tavoitteet:
Hyvinvointi ja kehollisuus
Tavoitteena on, että oppilas
 tunnistaa omia vahvuuksiaan ja haasteitaan sekä pyrkii myönteisen kehonkuvan
kehittymiseen
 osaa itsenäisesti hakea tietoa hyvinvointiin ja terveelliseen elämäntapaan liittyvistä asioista

Vuorovaikutus ja kulttuurinen osaaminen
Tavoitteena on, että oppilas
 kunnioittaa jokaisen yksilöllisyyttä, erilaisia näkemyksiä ja kehollisen kokemuksen
ainutlaatuisuutta
 osaa sanallistaa tanssiteosten ja taiteen tuottamia kokemuksia ja omia tulkintojaan niistä

Taito ja taide
Tavoitteena on, että oppilas
 hakeutuu omatoimisesti taide-elämysten pariin sekä tutustuu joihinkin merkittäviin
tanssiteoksiin
 ymmärtää tanssin olemusta ja suhdetta muihin taiteisiin ja syventää tietämystään tanssin
kentästä yhteiskunnassa
 osaa jatkaa aktiivista tanssiharrastustaan

Esiintyminen
Tavoitteena on, että oppilas
 osaa sovittaa ilmaisunsa esittämistä teoksen tyyliin ja sisäiseen maailmaan
 saa kokemuksia ja tietoa muun muassa äänen ja visuaalisuuden merkityksestä tanssiteoksen
osatekijöinä
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Sisällöt: Opintokokonaisuudessa korostuu opintomahdollisuuksien laajentaminen tai painottaminen
oppilaan valitsemalla tavalla. Opintokokonaisuuden aikana oppilas suunnittelee ja toteuttaa
opettajan ohjauksessa tanssin laajan oppimäärän lopputyön. Lopputyöprosessin perustana toimii
lopputyölle laaditut henkilökohtaiset tavoitteet ja lopputyöprosessissa oppilaan itsenäisen
työskentelyn osuus korostuu.
Opintokokonaisuuteen sisältyy tanssi- ja musiikkitietoutta sekä tietoa tanssimuotojen kulttuurisesta
ja historiallisesta taustasta. Mahdollisuuksien mukaan toteutetaan taiteidenvälisiä projekteja ja
tapahtumia.
Arviointi: Oppilas ja opettaja keskustelevat opintojen suuntaamisesta ja lopputyön toteuttamisesta.
Opintokokonaisuuden päätteeksi oppilas laatii vapaamuotoisen yhteenvedon, jossa hän tarkastelee
opiskeluprosessiaan ja lopputyölle asettamiensa tavoitteiden toteutumista. Lopputyön arvioinnissa
ovat mukana oppilas, oma opettaja ja 1-3 muuta opettajaa. Oppilas saa arvioinnin suullisena ja
kirjallisena. Opintokokonaisuuden yhteenveto ja kirjallinen arvio liitetään oppilaan portfolioon
Eepokseen.
Laajuus: 150 tuntia.
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OPPIMISEN ARVIOINTI
Oppimisen arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan musiikkiopintojen edistymistä. Myönteisessä
hengessä annettava ohjaava palaute on olennainen osa musiikin oppimisprosessia ja opettamista.
Sen tarkoituksena on ohjata oppilasta omien tavoitteiden asettamiseen ja tukea häntä niiden
saavuttamisessa. Arvioinnissa ja palautteen antamisessa otetaan huomioon oppilaan hyvän
itsetunnon ja myönteisen minäkuvan kehittyminen. Arviointia tehtäessä huolehditaan, että arviointi
kohdistuu ainoastaan työskentelyyn ja tavoitellun osaamisen karttumiseen, ei oppilaan persoonaan
tai ominaisuuksiin. Monipuoliseen jatkuvaan arviointiin sisältyy erilaisia palautteen antamisen tapoja
ja ohjausta itsearviointiin ja vertaisarviointiin.
Musiikin laajan oppimäärän arvioinnin kohteita ovat
 esittäminen ja ilmaiseminen
 oppimaan oppiminen ja harjoittelu
 kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen
 säveltäminen ja improvisointi.
Perusopinnoissa oppimisen arviointi painottuu jatkuvan palautteen antamiseen siten, että se edistää
asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Oppilaan itsearviointitaitojen vahvistaminen tukee tätä
tehtävää. Syventävissä opinnoissa arvioinnilla tuetaan oppilaan taitojen syvenemistä opintojen
painottumisen ja lopputyön mukaisesti. Syventävien opintojen aikana ja lopputyön toteutuksessa
hyödynnetään itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin tarjoamia mahdollisuuksia. Lopputyön arvioinnissa
otetaan huomioon oppilaan lopputyölleen asettamat tavoitteet.
Oppimisen arvioinnissa keskeistä on formatiivinen arviointi jatkuvana vuorovaikutteisena
palautteena. Se ohjaa oppilasta opiskelemaan tavoitteellisesti sekä kuuntelemaan ja havainnoimaan
omaa ja yhteistä musisointia. Tältä pohjalta hän kehittää kykyään itsearviointiin ja rakentavan
palautteen antamiseen toisille. Perus- ja syventävien opintojen opintokokonaisuuksiin sisältyy myös
summatiivista arviointia, joka kohdistuu oppilaan osaamisnäytteisiin ja perustuu
opintokokonaisuuksien tavoitteisiin. Tämä auttaa oppilasta ymmärtämään, missä vaiheessa hän on
osaamisensa kehittämisessä. Osaamisnäytteitä ovat esimerkiksi arvioidut oppilaskonserttiesitykset ja
musiikin hahmotusaineiden kokeet tai tehtävät. Varhaisiän musiikkikasvatuksessa ei ole
oppilasarviointia, mutta lapsi saa ohjaavaa ja kannustavaa palautetta toiminnastaan.
Opintojen kuluessa teemme arvioinnin periaatteet ja käytännöt tutuiksi oppilaalle. Oppilas ja hänen
huoltajansa saavat tietoa suoritetuista opinnoista Eepos-ohjelman kautta. Perusopintojen päättyessä
oppilas saa todistuksen, joka sisältää sanallisen arvion hänen edistymisestään ja osaamisen
kehittymisestä. Tällöin painotamme oppilaan vahvuuksia suhteessa perusopintojen tavoitteisiin.
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Suoritetun laajan oppimäärän arviointi
Laajan oppimäärän arvioinnin lähtökohtana ovat oppilaan suorittamat syventävät opinnot. Arviointi
kertoo, miten oppilas on saavuttanut taiteenalan laajan oppimäärän syventävien opintojen
tavoitteet. Lopputyö arvioidaan osana syventäviä opintoja. Syventävien opintojen aikana oppilaalle
annetaan mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti. Taiteenalan laajan oppimäärän
arvioinnin kohteet on kuvattu taiteenalakohtaisissa osuuksissa.
Laajan oppimäärän arviointi perustuu koulutuksen järjestäjän hyväksymässä opetussuunnitelmassa
määriteltyihin laajan oppimäärän arvioinnin kriteereihin. Päättötodistukseen merkitään sanallinen
arvio oppilaan suorittamasta laajasta oppimäärästä. Sanallinen arvio kuvaa oppilaan edistymistä ja
hänen saavuttamaansa osaamista suhteessa syventävien opintojen tavoitteisiin. Sanallisessa arviossa
painotetaan oppilaan oppimisen ja osaamisen vahvuuksia.
Laajan oppimäärän loppuarviointiin osallistuvat oppilas ja kaikki hänen opettajansa. Käytämme
syventävien opintojen neljällä tavoitealueella seuraavia hyvän osaamisen kriteerejä:
1. Esittäminen ja ilmaiseminen
 Oppilaan musisointi ilmaisee musiikin luonnetta ja tunnesisältöä.
 Hänen instrumenttitaitonsa ovat sillä tasolla, että hän voi hyvin toteuttaa musiikilliset
tavoitteensa ja näkemyksensä.
 Oppilaan lopputyö antaa hyvän käsityksen hänen muusikkoudestaan.
2. Oppimaan oppiminen ja harjoittelu
 Oppilas asettaa tavoitteita opiskelulleen ja arvioi omaa edistymistään.
 Hän harjoittelee itsenäisesti ja tarkoituksenmukaisesti.
3. Kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen
 Oppilas osaa kuunnella ja kehittää musisointiaan sekä solistina että yhtyeessä.
 Hän osaa hahmottaa musiikin rakenteita ja lainalaisuuksia.
 Hän hyödyntää hahmotustaitojaan ja musiikinhistorian tuntemustaan omassa
musisoinnissaan.
4. Säveltäminen ja improvisointi
 Oppilas osaa improvisoida, säveltää tai sovittaa musiikkia.
 Hän osaa tarvittaessa hyödyntää musiikkiteknologiaa.
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OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET
Pyrimme ottamaan oppilaat valintakokeen kautta. Musiikin varhaiskasvatukseen oppilaat otetaan
ilmoittautumisjärjestyksessä ikätasoittain. Toisessa Suomen musiikkioppilaitosten liiton
jäsenoppilaitoksessa opiskellut oppilas voi jatkaa opintojaan Lapin musiikkiopistossa annettuaan
hyväksyttävän näytteen instrumentissaan.
Valintakokeessa tutkimme hakijan rytmi- ja melodiatajua, musiikillista muistia ja motorisia valmiuksia
sekä soveltuvuutta eri instrumentteihin. Valintakokeeseen sisältyy laulunäyte. Instrumentin hallinnan
taitoa ei edellytetä, mutta halutessaan hakija voi antaa soittonäytteen. Edellytämme huoltajalta
sitoutumista lapsen säännölliseen ja riittävään harjoitteluun.
Instrumentiksi voi valita viulun, alttoviulun, sellon, kontrabasson, huilun, nokkahuilun, klarinetin,
saksofonin, trumpetin, käyrätorven, pasuunan, baritonitorven, tuuban, harmonikan, kitaran,
sähkökitaran, sähköbasson, pianon, lyömäsoittimet tai laulun.

Osaamisen tunnustaminen ja opintojen hyväksilukeminen
Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä vastaavat
aikaisemmin suorittamansa opinnot tai muutoin hankittu osaaminen arvioiduksi ja tunnustetuksi.
Osaamisen tunnustaminen tehdään perustuen selvityksiin oppilaan opinnoista tai näyttöihin
osaamisesta sekä suhteessa kunkin hyväksiluettavan opintokokonaisuuden tavoitteisiin ja sisältöihin.
Myös oppilaan siirtyessä opiskelemaan oppimäärästä toiseen osaamisen tunnustamisessa ja
opintojen hyväksilukemisessa menetellään, kuten edellä on kuvattu.

LAAJAN OPPIMÄÄRÄN YKSILÖLLISTÄMINEN
Oppimäärän yksilöllistämisen tavoitteena on, että jokainen oppilas voi kehittää taitojaan omista
lähtökohdistaan käsin. Avoin vuorovaikutus oppilaan, opettajien ja huoltajan välillä mahdollistaa
yksilöllisten tarpeiden tiedostamisen, mukaan lukien erityislahjakkaan oppilaan tarpeet. Oppimäärää
muokataan tarvittaessa vastaamaan oppilaan oppimisedellytyksiä. Voimme muokata opintojen
tavoitteita, sisältöjä, kestoa, toteuttamistapaa, tukitoimia ja arviointia. Pääsääntöisesti
yksilöllistäminen tehdään laatimalla oppilaalle henkilökohtainen opiskelusuunnitelma oppilaan,
opettajan ja huoltajan yhteistyönä. Oppimäärän kevyt muokkaaminen voidaan sopia oppilaan ja
opettajan kesken ja merkitä Eepos-ohjelman muistioon.
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YHTEISTYÖ HUOLTAJIEN JA MUIDEN TAHOJEN KANSSA
Lapsen musisointi kuuluu olennaisena osana hänen perheensä ja ystäväpiirinsä elämään. Opintojen
edistyminen vaatii erityisesti alkuvaiheessa lapsen huoltajalta paljon tukea ja huolehtimista. Pidämme
yhteyttä huoltajiin arkisissa kohtaamistilanteissa, ja tarvittaessa sovimme keskustelutuokioita
oppituntien puitteissa. Huoltajat saavat tietoa opetuksesta musiikkiopiston verkkosivuilta ja
henkilökunnalta. Oppilaan opiskelua koskevat tiedot ovat saatavissa Eepos-ohjelman kautta.
Musiikkiopistolaisten esiintymiset virkistävät paikkakunnan ja alueen elämää ja luovat kontakteja eri
tahoille. Opetuksessa ja musiikkitilaisuuksissa voimme hyödyntää ulkopuolisten tarjoamia palveluita
ja hankkeita. Yhteistyökumppaneitamme ovat musiikkioppilaitokset ja koulut, erilaiset yhtyeet sekä
kulttuurilaitokset, yhdistykset, yhteisöt ja yritykset. Vaalimme taiteidenvälisyyttä alueen muiden
taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten kanssa.

TOIMINNAN JATKUVA KEHITTÄMINEN
Koulutuksen järjestäjä arvioi antamaansa koulutusta ja osallistuu toimintansa ulkopuoliseen
arviointiin [Laki taiteen perusopetuksesta (633/1998) 7 § (muutettu lailla 1301/2013)].
Opetussuunnitelman toteutumista seurataan ja sitä edelleen kehitetään osana tätä tehtävää.
Saamme tietoa opetussuunnitelman toimivuudesta ja toimintakulttuurin kehittämistarpeista
monenlaista palautetta analysoimalla. Päivittäinen vuorovaikutus musiikkiopistossa antaa jatkuvaa
palautetta toiminnastamme. Keräämme kirjallista palautetta oppilailta, heidän huoltajiltaan ja
tarvittaessa muiltakin tahoilta. Opettajat, rehtori ja muu henkilökunta tuovat omat kokemuksensa
kehittämistyöhön henkilöstökokouksissa, kollegioissa, työryhmissä ja johtoryhmässä.
Hyödynnämme täydennyskoulutusta pedagogiikan, opetussuunnittelun ja johtamisen kehittämisessä.
Erilaisten hankkeiden avulla lisäämme opetuksen innostavuutta ja monipuolisuutta. Tällöin keskeistä
on yhteistyö alueen taideoppilaitosten sekä musiikkikulttuurin valtakunnallisten ja kansainvälisten
toimijoiden kanssa.
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TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUS
Lapin musiikkiopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on erillisenä asiakirjana.
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 5 a §:n mukaan (609/1986, muutettu lailla
1329/2014) koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että vuosittain laaditaan oppilaitoskohtaisesti tasaarvosuunnitelma yhteistyössä henkilöstön ja oppilaiden kanssa. Vuosittaisen tarkastelun sijasta
suunnitelma voidaan laatia enintään kolmeksi vuodeksi kerralla. Tasa-arvosuunnitelma voidaan
sisällyttää osaksi opetussuunnitelmaa tai muuta oppilaitoksen suunnitelmaa.
Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 6 §:n 2 momentin mukaan koulutuksen järjestäjän on huolehdittava
siitä, että oppilaitoksella on suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden
edistämiseksi. Yhdenvertaisuussuunnitelma voi sisältyä opetussuunnitelmaan.

