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Helsingin Konservatorion musiikkialan perustutkinnon 2014 opetussuunnitelma muodostuu kolmesta osasta:

Yhteisessä osassa on määritelty koulutuksen tavoitteita sekä koulutuksen ja opetuksen järjestämisen keskeisiä periaatteita.

Tutkintokohtainen osa sisältää tutkinnon muodostumisen periaatteet sekä pakollisten, valinnaisten ja vapaasti valittavien
tutkinnon osien toteutus- ja arviointisuunnitelmat. Toteutus- ja arviointisuunnitelmat sisältävät myös Helsingin
Konservatorion näyttötoimikunnan hyväksymät suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteutuksesta ja arvioinnista.

Opintojaksojen kuvaukset -osassa on kuvattu ammatillisten opintojen opintojaksot ja arvosanojen saamiseksi vaadittavat
opintosuoritukset.

Opetussuunnitelman hyväksyy konservatorion johtokunta.

Yhteinen osa
Hyväksytty Helsingin Konservatorion johtokunnassa xx.xx.2015

Tutkintokohtainen osa
Hyväksytty Helsingin Konservatorion johtokunnassa 13.5.2015  ja Helsingin Konservatorion näyttötoimikunnassa xx.xx.2015

Opintojaksojen kuvaukset ja opintojaksojen suoritusvaatimukset

Hyväksytty Helsingin Konservatorion johtokunnassa 13.5.2015
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Musiikkialan ammatillisen perustutkinnon (180 osp) muodostuminen
Musiikin osaamisala/muusikko

Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettava perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osaamispistettä),
yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä) ja vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osaamispistettä). Ammatillisen
perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

Näyttötutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista (pakollisista tutkinnon osista ja kaikille valinnaisista tutkinnon
osista, näyttötutkintoon ei voi sisällyttää paikallisesti tarjottavia tutkinnon osia).

Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelija voi yksilöllisesti sisällyttää perustutkintoonsa enemmän tutkinnon osia, jos se
on tarpeellista työelämän alakohtaisten tai paikallisten ammattitaitovaatimusten tai opiskelijan ammattitaidon syventämisen
kannalta.

Musiikkialan perustutkinto sisältää kolme osaamisalaa, musiikin osaamisalan (muusikko), musiikkiteknologian osaamisalan
(musiikkiteknologi) ja pianonvirityksen osaamisalan (pianonvirittäjä).

Tutkinnon muodostuminen ammatillisessa peruskoulutuksessa, 180 osp
musiikin osaamisala, muusikko
Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp
Pakolliset tutkinnon osat

· Työtehtävän suunnittelu
10 osp

Musiikin osaamisalan, muusikko, pakolliset tutkinnon osat
· Musiikkiohjelmiston valmistaminen
· Muusikkona toimiminen

30 osp
55 osp

Valinnaiset tutkinnon osat

Kaikille valinnaiset tutkinnon osat
· Solistina toimiminen
· Laulaminen/soittaminen yhtyeessä
· Säveltäminen
· Sovittaminen ja/tai soitintaminen
· Yhtyeen ja kuoron johtaminen
· Produktiotyö

Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat
· Balettisäestys
· Muusikon laiteympäristö
· Liedpianismi
· Työskenteleminen orkesteri- / yhtyemuusikkona
· Muusikkona työskenteleminen kansainvälisessä työympäristössä
· Instrumentalistina toimiminen

Lukio-opinnot

15 osp
15 osp
10 osp
10 osp
10 osp
10 osp

10 osp
5 osp
5 osp/
5 tai 10 osp
5 osp
5 osp

5 - 15 osp

40 osp
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Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa koulutuksessa 35 osp
Pakolliset Valin-

naiset
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp 8 osp 3 osp
Äidinkieli
Toinen kotimainen kieli, ruotsi
Vieraat kielet

5
1
2

0-3 osp
0-3 osp
0-3 osp

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp 6 osp 3 osp
Matematiikka
Fysiikka ja kemia
Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen

3
2
1

0-3 osp
0-3 osp
0-3 osp

Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp 5 osp 3 osp
Yhteiskuntataidot
Työelämätaidot
Yrittäjyys ja yritystoiminta
Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto

1
1
1
2

0-3 osp
0-3 osp
0-3 osp
0-3 osp

Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp 7 osp
Kulttuurien tuntemus
Taide ja kulttuuri
Etiikka
Psykologia
Ympäristöosaaminen
Osa-alueita yhteisten tutkinnon osien kohdista 3.1.1-3.3.4

0-3 osp
0-3 osp
0-3 osp
0-3 osp
0-3 osp
0-3 osp

Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp
Ammatillisia tutkinnon osia
Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja

KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT

TYÖTEHTÄVÄN SUUNNITTELU 10 osp

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja
· kartoittaa työtehtävän vaatimukset
· tekee tarjouksen
· suunnittelee työtehtävän sisällön ja toteutuksen
· hoitaa työtehtävän käytännön järjestelyt
· noudattaa ammattialan yleisiä sopimuksia, verotuskäytäntöä ja tekijänoikeuslakia
· arvioi ja kehittää omaa toimintaansa työtehtävän ja saamansa palautteen mukaisesti
· markkinoi osaamistaan

Opintojen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen

Opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat pienryhmissä lukuvuoden aikana esiintymisiä/konsertteja/keikkoja, jotka voivat
sisältää erilaisten/-kokoisten kokoonpanojen esityksiä. Näiden työtehtävien suunnittelua ja toteuttamista varten hankitaan
tietoa ja osaamista (asiantuntijaluennot, vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot, itsenäinen työskentely).
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Ammattiosaamisen näyttö

Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kahdesta osasta (a ja b):

a) Musiikkitilaisuuden toteutus (kirjallinen selvitys)
Opiskelija tekee kirjallisen selvityksen häneltä tilatun musiikkitilaisuuden/konsertin järjestämisestä ja toteuttamisesta.
Selvitykseen tulee sisältyä ainakin
-tilaisuuden tiedot (mitä, missä, milloin)
-tarjous tilaisuuden järjestämisestä (kustannusarvioineen)
-työn aikataulutus/harjoitusaikataulu
-laadittu työsopimus/työsopimukset
-täytetty Teostoilmoitus
-markkinointiaikataulut ja - materiaali
-(lehdistö)tiedote järjestettävästä tilaisuudesta
-tilaisuuden käsiohjelma ja juliste

b) Workshop-yhtyeen konsertti
Kevätlukukaudella järjestettävien näyttökonserttien ajankohdat suunnitellaan ja näyttötehtävät sovitaan ohjatusti workshop-
opettajan kanssa. Opiskelija osallistuu workshop-yhtyeen konserttiin, vastaa hänelle määritellyistä järjestelytehtävistä ja
esiintyy konsertissa. Opiskelija laatii arviointikeskustelua varten muun materiaalin lisäksi kirjallisen itsearvioinnin.

Arviointikeskustelussa käydään lisäksi läpi muu näytössä arvioitava osaaminen esim. haastattelun / tehtävien avulla.

Ilmoittautuminen ja näyttömateriaalien toimittaminen

Näyttöön ilmoittaudutaan kuukautta ennen näyttöä toimistosta saatavalla lomakkeella.
Työsuunnitelma (kirjallinen), workshop-yhtyeen konserttiin liittyvä materiaali ja kirjallinen itsearviointi toimitetaan
arvioitavaksi sähköisessä muodossa viikkoa ennen näyttöä konservatorion toimistoon.

Arviointi ja osaamisen arviointimenetelmät

Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa
peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö.

Vaadittava osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytössä. Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit on merkitty
kriteeristöön lihavoituina. Näytön jälkeen käydään arviointikeskustelu, johon sisältyy itsearviointi.

1.Opintovuosi
Muusikon työelämätaidot
(5 osp)

Menetelmät
Luennot, oppimistehtävät,
itsenäinen ja ryhmätyöskentely,
itsearviointi

Sisällöt
- osaamisen markkinointi
- yrittäjyys
- alan sopimukset, lainsäädäntö ja
tekijänoikeudet
- työtarjouksen tekeminen
- verotus
- apurahat
- työturvallisuus

Vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot
(2 osp)

Menetelmät
Pienryhmäopetus, oppimistehtävät,
simulointiharjoitukset, itsenäinen ja
ryhmätyöskentely, itsearviointi

Sisällöt
- työtehtävän perusasioista ja vaatimuksista
neuvotteleminen (työtehtävän vaatimusten
kartoittaminen, työmenetelmien ja -
välineiden valinta)
- vuorovaikutus ja yhteistyö

Yhtyetyöskentely
(3 osp)

Menetelmät
Yhtyeworkshopit, yhtyeharjoitukset
ja itsenäinen harjoittelu,
esiintymiset, itsearviointi

Sisällöt
- musiikkiteosten ja/tai muun
työtehtävään liittyvän materiaalin
valinta
- ohjelmiston valmistaminen
- esitys- tai muihin
työympäristöihin liittyvä tieto
- estetiikan huomioon ottaminen
työtehtävässä
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Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai
tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Tarkemmat arviointia koskevat
tiedot on esitetty kunkin opintojakson kuvauksessa.

Arvioinnin kriteerit ja arviointikohteet

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit
1. Työprosessin
hallinta

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Työtehtävän
vaatimusten
kartoittaminen

suunnittelee omaa työtään
työympäristön tarpeet
huomioon ottaen ja
neuvottelee työtehtävän
perusasioista

suunnittelee omaa
työtään, neuvottelee
työtehtävästä ja tekee
ohjeiden mukaan
toteuttamiskelpoisen
työsuunnitelman
työympäristön tarpeet
huomioon ottaen

suunnittelee omaa työtään ja
tekee toteuttamiskelpoisen
työsuunnitelman
työympäristön tarpeet ja
mahdollisuudet huomioon
ottaen, neuvottelee
työtehtävästä sekä muuttaa
suunnitelmaa tarpeen
vaatiessa

Tarjouksen
tekeminen

laskee kustannuksia ja
tekee ohjeiden mukaan
hinta-arvion ja tarjouksen

laskee kustannukset ja
työhön käytettävän ajan,
tekee hinta-arvion sekä
tekee tarjouksen

laskee kustannukset ja tekee
hinta-arvion
kokonaiskustannuksista sekä
tekee tarjouksen, joka sisältää
materiaalikustannukset ja
työhön käytettävän ajan

Itsearviointi ja
markkinointi

arvioi työskentelyään
suhteessa tavoitteisiin

arvioi työskentelyään
suhteessa tavoitteisiin ja
ottaa vastaan palautetta

arvioi ja kehittää omaa
toimintaansa laatutavoitteiden
saavuttamiseksi ottaen vastaan
palautetta

markkinoi työpanostaan markkinoi omia
osaamisalueitaan

markkinoi omia osaamisalueitaan
korostaen tehtävän kannalta
olennaista osaamista

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit
2. Työmenetelmien, -
välineiden ja
materiaalin hallinta

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Työmenetelmien ja -
välineiden valinta

neuvottelee työtehtävälle
asetettavista
vaatimuksista ja valitsee
ohjeiden mukaan
ammattialan
sopimuskäytänteiden
mukaisia työmenetelmiä
ja/tai -välineitä
toteutukseen

neuvottelee työtehtävälle
asetettavista vaatimuksista ja
valitsee ammattialan
sopimuskäytänteiden
mukaiset työmenetelmät
ja -välineet toteutukseen

neuvottelee työtehtävälle
asetettavista
vaatimuksista, esittelee eri
toteutusvaihtoehtoja ja
valitsee ammattialan
sopimuskäytänteiden
mukaiset työmenetelmät ja
-välineet toteutukseen

Tiedonhankinta hankkii yritystoiminnasta
tarvitsemiaan tietoja ja
palveluita

hankkii yritystoiminnasta
tarvitsemiaan tietoja ja
palveluita ja käyttää niitä
työssään

hankkii yritystoiminnasta
tarvitsemiaan tietoja ja
palveluita ja soveltaa niitä
työssään

hankkii tarvittaessa tietoa
työsopimukseen liittyen

hankkii tarvittaessa tietoa
työsopimukseen liittyen

hankkii tarvittaessa tietoa
työsopimukseen liittyen

Musiikkiteosten
ja/tai muun
materiaalin valinta

valitsee ja käyttää työhön
soveltuvia musiikkiteoksia
tai muuta materiaalia

valitsee ja käyttää
toteutukseen soveltuvaa
musiikkiteoksia tai muuta
materiaalia keskustellen
ohjattuna niistä ja valintojen
vaikutuksesta työtehtävän

valitsee ja käyttää
toteutukseen soveltuvaa
musiikkiohjelmistoa tai
muuta materiaalia
keskustellen niistä ja
valintojen vaikutuksesta
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kokonaisuuden toimivuuteen,
laatuun ja hintaan

työtehtävän
kokonaisuuden
toimivuuteen, laatuun ja
hintaan

Tietotekniikan
käyttö

käyttää tietotekniikkaa
toteuttamisessa.

käyttää
tarkoituksenmukaisesti
tietotekniikkaa
toteuttamisessa.

käyttää
tarkoituksenmukaisesti ja
monipuolisesti
tietotekniikkaa
toteuttamisessa.

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit
3. Työn perustana olevan
tiedon hallinta

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Esitys- tai muihin
työympäristöihin liittyvä
tieto

ottaa työprosessissa
huomioon esitys- tai muun
työympäristön vaatimuksia

ottaa työprosessissa
huomioon esitys- tai
muun työympäristön
vaatimukset

ottaa työprosessissa
huomioon esitys- tai
muuhun työympäristöön
liittyvät asiat ja käyttää
tietoaan hyväksi
neuvotellessaan
työtehtävästä

Estetiikan huomioon
ottaminen työtehtävässä

valmistelee ohjeiden mukaan
asiakkaalle esityksen,
tuotteen tai palvelun ottaen
huomioon kokonaisuuden
tasapainoisuuden

valmistaa ohjeiden mukaan
asiakkaalle esityksen,
tuotteen tai palvelun, joka
on tasapainoinen
kokonaisuus

valmistaa asiakkaalle
esityksen, tuotteen tai
palvelun, joka on viimeistelty
ja tasapainoinen
kokonaisuus

Verotuksen,
tekijänoikeuksien ja alan
sopimusten
noudattaminen

noudattaa lainsäädäntöä ja
ohjattuna alan sopimuksia

noudattaa lainsäädäntöä ja
alan sopimuksia

noudattaa lainsäädäntöä ja
alan sopimuksia ja tekee
tarvittaessa
korjausehdotuksia
työtehtävään

Sopimuskäytännön
tuntemus

laatii tai täyttää ohjeiden
mukaan yksinkertaisen
työ- tai
esiintymissopimuksen
ottaen huomioon alan
keskeisimmät
sopimuskäytännöt ja
tekijänoikeudet

laatii tai täyttää
yksinkertaisen työ- tai
esiintymissopimuksen
ottaen huomioon alan
keskeisimmät
sopimuskäytännöt ja
tekijänoikeudet ja tekee
tarvittavat ilmoitukset

laatii tai täyttää
itsenäisesti työ- tai
esiintymissopimuksen
ottaen huomioon alan
keskeisimmät
sopimuskäytännöt ja
tekijänoikeudet, tekee
tarvittavat ilmoitukset ja
hankkii tarvitsemaansa
lisätietoa

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit
4. Elinikäisen oppimisen
avaintaidot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Oppiminen ja
ongelmanratkaisu

ratkaisee työtehtävissä
syntyneitä
ongelmatilanteita ohjeiden
mukaan

ratkaisee työtehtävissä
syntyneitä
ongelmatilanteita sekä
tekee valintoja ja
ohjeiden avulla päätöksiä

ratkaisee työtehtävissä
syntyneitä
ongelmatilanteita
perustellusti sekä tekee
valintoja ja päätöksiä

Vuorovaikutus ja
yhteistyö

huolehtii
asiakastapaamisista tms.
tilanteista työryhmän
jäsenenä

huolehtii ja sopii
asiakastapaamisista tms.
tilanteista

huolehtii ja sopii
asiakastapaamisista tms.
tilanteista luontevasti,
joustavasti ja rakentavasti
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ilmaisee itseään ja toimii
luontevasti
asiakaspalvelutilanteissa
ja yhteistyössä muiden
alan ammattilaisten
kanssa

ilmaisee itseään ja toimii
rakentavasti
asiakaspalvelutilanteissa
ja yhteistyössä muiden
alan ammattilaisten
kanssa

toimii vuorovaikutuksessa
asiakkaan kanssa ja
yhteistyössä muiden alan
ammattilaisten kanssa

ottaa huomioon
vuorovaikutustaitojen
merkityksen osana
ammatillista osaamistaan

ottaa huomioon
vuorovaikutustaitojen
merkityksen osana
ammatillista osaamistaan

Ammattietiikka työskentelee ohjattuna
tehtyjen sopimusten
mukaan ottaen huomioon
verotuksen ja
tekijänoikeudet

työskentelee tehtyjen
sopimusten mukaan
ottaen huomioon
verotuksen ja
tekijänoikeudet

työskentelee tehtyjen
sopimusten mukaan
ottaen huomioon
verotuksen ja
tekijänoikeudet ja etsii
tarvittaessa lisätietoa
edellisistä ja mm.
kuluttajansuojalaista

Terveys, turvallisuus ja
toimintakyky

noudattaa työstä annettuja
työturvallisuusohjeita ja toimii
työtehtävässä siten, että ei
aiheuta vaaraa itselleen tai
muille

noudattaa työstä annettuja
työturvallisuusohjeita ja
ottaa huomioon työyhteisön
jäsenten ja työympäristön
turvallisuuden.

noudattaa työstä annettuja
työturvallisuusohjeita ja
pyrkii toiminnallaan
edistämään työturvallisuutta.

MUSIIKKIOHJELMISTON VALMISTAMINEN 30 osp

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

· harjoittelee uutta ohjelmistoa ja ylläpitää valmistamaansa ohjelmistoa
o toteuttaa musiikin tyylikausien ja/tai -lajien ominaispiirteitä
o tulkitsee musiikillisen ilmaisun yleisimpiä merkitsemistapoja
o analysoi ja hahmottaa musiikin rakenteita
o harjoittelee sivuinstrumentin helppoa ohjelmistoa

· muokkaa ohjelmistoa esiintymistilanteisiin sopivaksi
o valmistaa nuotti- ja muuta esiintymismateriaalia
o käyttää hyväkseen tietotekniikkaa, esim. notaatio-ohjelmaa
o käyttää soitinten ja soitinryhmien tuntemusta ohjelmiston valmistamisessa
o käyttää musiikin tyylien ja tyylilajien tuntemusta ohjelmiston valmistamisessa

Opintojen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen

1. vuosi
Musiikin luku- ja kirjoitustaidot
(7 osp)

Menetelmät
luennot, oppimistehtävät,
ryhmätyöt, itse- ja vertaisarviointi

Sisältö
- musiikin luku- ja kirjoitustaidot
(säveltapailu, musiikinteorian
perustaidot, äänenkuljetus) ja
niiden
hyödyntäminen
musiikkiohjelmiston
valmistamisessa

Musiikin tyylien tuntemus (4
osp)

Menetelmät
luennot, oppimistehtävät, itse- ja
vertaisarviointi

Sisältö
-eri aikakausien musiikki, sen
keskeiset tyylipiirteet ja
säveltäjät ja ko. tiedon
käyttäminen musiikin
muokkaamisessa ja ohjelmiston
valmistamisessa

Sivuinstrumentti (3 osp)

Menetelmät
henkilökohtainen opetus,
itsenäinen harjoittelu, itsearviointi

Sisältö
- sivuinstrumentin soitto-
/taulutaidot ja ohjelmiston
harjoittelu
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2. vuosi

Ammattiosaamisen näyttö (2. opintovuosi)

Näyttö toteutetaan ns. portfolionäyttönä. Opiskelija laatii näyttöä varten seuraavat tehtävät, joista sovitaan tarkemmin
ohjaavan opettajan kanssa:
1) kaksi lyhyttä, erityylistä musiikin muokkaus- tai sovitustehtävää kamarimusiikkiyhtyeelle, tyylit annettu
2) ko. tehtävät laaditaan partituurina
3) Pohdinta musiikin tyylien tuntemuksen näkökulmasta siitä
- millaisiin musiikin tyylihistoriallisiin taustoihin sovituksiin valittu tyylilaji/valitut tyylilajit liittyvät ja miten
- miten olet toteuttanut sovituksissa ko. tyylilajia (esim. noudatatko perinteitä, yhdisteletkö eri tyylejä tai rakennatko uutta)
Pohdinta soitintuntemuksen näkökulmasta siitä
- miten sovituksissa on huomioitu valittujen instrumenttien toimintaperiaatteita (esim. ääniala, nuotinkirjoitustapa,
instrumentin rakenne, äänentuotto- ja soittotavat)
- miten sovituksiin valitut instrumentit soveltuvat yhteismusisointiin (tai kamarimusiikkiin) juuri kyseisissä sovituksissa
- ja arviointi siitä, millaista tekstuuria (mikä on helppoa, mikä vaikeaa) teit sovituksiisi.
Kirjallinen itsearviointi

Sovitus/muokkaustehtävät laaditaan käyttäen jotakin musiikinkirjoitusohjelmaa.

Arvioijien tutustuttua kirjalliseen näyttömateriaaliin käydään arviointikeskustelu. Arviointikeskustelussa käydään lisäksi läpi
muu näytössä arvioitava osaaminen esim. haastattelun avulla. Arviointikeskusteluun sisältyy itsearviointi.

Ilmoittautuminen ja näyttömateriaalien toimittaminen

Näyttöön ilmoittaudutaan toimistosta saatavalla lomakkeella ja laaditut näyttötehtävät ja kirjallinen itsearviointi jätetään
arvioitavaksi sekä sähköisessä muodossa että paperiversiona viimeistään 15.4. (huhtikuun puolivälissä, jos ko. päivä on la tai
su, seuraavana maanantaina).

Arviointi ja osaamisen arviointimenetelmät

Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa
peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö.

Vaadittava osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytössä. Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit on merkitty
kriteeristöön lihavoituina. Näytön jälkeen käydään arviointikeskustelu, johon sisältyy itsearviointi.

Musiikin muokkaaminen
esiintymistilanteisiin sopivaksi
(13 osp)

Menetelmät
luennot, oppimistehtävät,
ryhmätyöt, itse- ja vertaisarviointi

Sisältö
- soittimiin liittyvän tiedon,
hyödyntäminen
musiikkiohjelmiston
valmistamisessa
-musiikillisten rakenteiden
analysoiminen ja hahmottaminen
-nuotti- tai muun materiaalin
valmistaminen
-säveltapailutaitojen kehittäminen

Sivuinstrumentti (3 osp)

Menetelmät
henkilökohtainen opetus,
itsenäinen harjoittelu, itsearviointi

Sisältö
- sivuinstrumentin soitto-
/taulutaidot ja ohjelmiston
harjoittelu
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Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai
tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Tarkemmat arviointia koskevat
tiedot on esitetty kunkin opintojakson kuvauksessa.

Arvioinnin kriteerit ja arviointikohteet

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit
1. Työprosessin
hallinta

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Musiikkiohjelmiston
harjoittelu

harjoittelee ohjeiden
mukaisesti

laatii harjoittelusuunnitelman
ja harjoittelee ohjeiden
mukaisesti

laatii tarvitsemansa
pitkäjänteisen
harjoitteluohjelman, noudattaa
sitä ja harjoittelee ohjeiden
mukaisesti myös uutta
ohjelmistoa

työskentelee asetettujen
laatutavoitteiden
saavuttamiseksi sekä
noudattaa työaikoja ja
sovittuja aikatauluja

työskentelee asetettujen
laatutavoitteiden mukaisesti
sekä noudattaa työaikoja ja
sovittuja aikatauluja

työskentelee
suunnitelmallisesti ja
kustannustehokkaasti
asetettujen laatutavoitteiden
mukaisesti sekä noudattaa
työaikoja ja sovittuja
aikatauluja ja neuvottelee
niiden poikkeamisista

Musiikillisen ilmaisun
yleisimpien
tulkintatapojen
tulkitseminen

tulkitsee musiikillisen ilmaisun
yleisimpiä merkitsemistapoja
ohjeiden mukaan

tulkitsee musiikillisen
ilmaisun yleisempiä
merkitsemistapoja ja kysyy
tarvittaessa neuvoa

tulkitsee sujuvasti musiikillisen
ilmaisun merkitsemistapoja ja
hankkii tarvittaessa lisätietoa

Musiikin
muokkaaminen
esitystä varten

muokkaa ohjeiden mukaan
musiikkia esitystä varten

muokkaa musiikkia
esittämistä varten ja ottaa
vastaan palautetta

muokkaa musiikkia
esittämistä varten ottaen
musiikin tyylin tai lajin
huomioon ja ottaa vastaan
palautetta

Itsearviointi arvioi työskentelyään ja
musiikkiesitystä, -tuotetta tai -
palvelua suhteessa
tavoitteisiin

arvioi työskentelyään ja
musiikkiesitystä, -palvelua
tai -tuotetta suhteessa
tavoitteisiin sekä muuttaa
toimintaansa ohjeiden
mukaisesti

arvioi ja kehittää omaa
toimintaansa ottaen vastaan
palautetta ja pyrkii työssään
yhä parempaan laatuun

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit
2.
Työmenetelmien, -välineiden
ja materiaalin hallinta

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Harjoittelumenetelmien
hallinta

valmistaa ohjelmiston
kohtalaiseen esityskuntoon
sovitussa aikataulussa

valmistaa ohjelmiston
esityskuntoon sovitussa
aikataulussa

valmistaa ohjelmiston
varmaan esityskuntoon
sovitussa aikataulussa

soittaa/laulaa uutta
ohjelmistoa ohjeiden
mukaan ottaen huomioon
musiikin tyylilajin

soittaa/laulaa uutta
ohjelmistoa kohtuullisella
valmistautumisajalla ottaen
huomioon musiikin tyylilajin

soittaa/laulaa ja
tarvittaessa harjoituttaa
ja/tai muokkaa
ohjelmistoa lyhyelläkin
valmistautumisajalla
musiikin tyylilajin
mukaisesti
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noudattaa asiantuntijan
ohjeita

ottaa tarvittaessa vastaan
asiantuntijan apua työtä
suunnitellessaan ja
toteuttaessaan

hankkii tarvittaessa
asiantuntijan apua työtä
suunnitellessaan ja
toteuttaessaan

Harjoittelu sivuinstrumentilla harjoittelee
sivuinstrumentillaan helppoa
esitysohjelmistoa

harjoittelee
sivuinstrumentillaan
esitysohjelmistoa

harjoittelee
sivuinstrumentillaan
ohjelmistoa työtilannetta
varten

Nuotti- tai muun
esitysmateriaalin
valmistaminen

valmistaa yksinkertaista
nuotti- tai muuta
esitysmateriaalia esitystä
varten ja käyttää
hyväkseen jonkin
musiikinkirjoitusohjelman
perustoimintoja.

valmistaa nuotti- tai muuta
esitysmateriaalia
valitsemalleen soitin- tai
laulukokoonpanolle
esitystä varten ja käyttää
jonkin
musiikinkirjoitusohjelman
perustoimintoja.

valmistaa monipuolista
nuotti- tai muuta
esitysmateriaalia
esitystä/työtehtäviään
varten huomioiden
instrumenttien
ominaispiirteet ja
musiikin tyylilajin ja
käyttää jotain
nuotinkirjoitusohjelmaa

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit
3. Työn perustana olevan
tiedon hallinta

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Kulttuurisen tiedon
käyttäminen
harjoitteluprosessissa

harjoittelee ja toteuttaa
musiikkiohjelmiston ottaen
huomioon saamansa
tyylinmukaisuutta koskevat
ohjeet

harjoittelee ja toteuttaa
musiikkiohjelmiston
tyylinmukaisesti

harjoittelee ja toteuttaa
musiikkiohjelmiston
tyylinmukaisesti sekä
työskentelee
suunnitelmallisesti ja
muokkaa jo valmistamaansa
ohjelmistoa
esiintymistilanteisiin
sopivaksi, tehden
tarvittaessa itsenäisiä
ratkaisuja

Musiikin tyylilajeihin
sekä soittimiin liittyvän
tiedon hyödyntäminen
musiikkiohjelmiston
valmistamisessa

hankkii musiikkialan
kulttuurista tietoa

hankkii musiikkialan
kulttuurista tietoa ja ottaa
huomioon kohderyhmän

soveltaa musiikkialan
kulttuurista tietoa ja ottaa
huomioon kohderyhmän

tunnistaa eri aikakausien
musiikkia ja niiden
tyylipiirteitä käyttäen
lähdeaineistoja

tunnistaa ja ajoittaa eri
aikakausien musiikkia
sekä niiden rakenteita tai
tyylipiirteitä

tunnistaa ja ajoittaa
sujuvasti eri aikakausien
musiikkia sekä niiden
rakenteita ja tyylipiirteitä

käyttää hankkimaansa
tietoa musiikin
muokkaamisessa

käyttää hankkimaansa
tietoa musiikin
muokkaamisessa ja
harjoittelussa

käyttää hankkimaansa
tietoa monipuolisesti
musiikin muokkaamisessa
ja harjoittelussa

Musiikillisten
rakenteiden
analysoiminen ja
hahmottaminen

hahmottaa musiikillisia
rakenteita ja pyrkii
hyödyntämään tietoaan
käytännön muusikon
työssä

hahmottaa musiikillisia
rakenteita ja hyödyntää
tietoaan nuotti- tai muun
materiaalin
valmistamisessa ja/tai
musiikin tulkinnassa

hahmottaa monipuolisesti
ja sujuvasti musiikillisia
rakenteita ja hyödyntää
tietoaan nuotti- tai muun
materiaalin
valmistamisessa ja/tai
musiikin tulkinnassa



14

Musiikin luku- ja
kirjoitustaidon
hyödyntäminen
ohjelmiston
valmistamisessa

hyödyntää musiikin luku-
ja kirjoitustaitoa
ohjelmiston
valmistamisessa

hyödyntää musiikin luku-
ja kirjoitustaitoa
ohjelmiston
suunnittelussa ja
valmistamisessa

hyödyntää itsenäisestikin
musiikin luku- ja
kirjoitustaitoa
suunnittelussa ja
valmistamisessa sekä
ottaa vastaan palautetta

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit
4. Elinikäisen oppimisen
avaintaidot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Oppiminen ja
ongelmanratkaisu

ratkaisee työtehtävissä
syntyneitä
ongelmatilanteita sekä
tekee valintoja ohjeiden
mukaan

ratkaisee työtehtävissä
syntyneitä
ongelmatilanteita sekä
tekee valintoja ja
päätöksiä ohjeiden
mukaan

ratkaisee työtehtävissä
syntyneitä
ongelmatilanteita
perustellusti sekä tekee
valintoja ja päätöksiä
erilaisissa tilanteissa

Vuorovaikutus ja
yhteistyö

noudattaa annettuja ohjeita
vuorovaikutustilanteissa ja
toimii yhdessä eri alojen
ammattilaisten ja eri
kulttuurialueilta tulevien
kanssa

toimii tilanteen vaatimalla
tavalla työskennellessään
yhdessä eri alojen
ammattilaisten ja
asiantuntijoiden sekä eri
kulttuurialueilta kanssa

ilmaisee selkeästi asiansa
ja tuo rakentavasti esille
erilaisia näkökantoja
työskennellessään
yhdessä eri alojen
ammattilaisten ja
asiantuntijoiden sekä eri
kulttuurialueilta tulevien
kanssa

Ammattietiikka käyttää musiikkialan
perinteisiä ja nykyisin
käytössä olevia työvälineitä
ja -menetelmiä ammattialan
sopimuskäytänteiden
mukaisesti

valitsee ja käyttää
ammattialan perinteisiä ja
nykyisin käytössä olevia
työvälineitä ja -menetelmiä
ammattialan
sopimuskäytänteiden
mukaisesti

valitsee ja käyttää
tarvittaessa yhteistyössä
muiden alojen toimijoiden
kanssa ammattialan
perinteisiä ja nykyisin
käytössä olevia työvälineitä
ja -menetelmiä musiikkialan
sopimuskäytänteiden
mukaisesti sekä tarvittaessa
käyttää niitä luovalla tavalla

Terveys, turvallisuus ja
toimintakyky

noudattaa työstä annettuja
työturvallisuusohjeita ja toimii
työtehtävässä siten, että ei
aiheuta vaaraa itselleen tai
muille.

noudattaa työstä annettuja
työturvallisuusohjeita ja
ottaa huomioon työyhteisön
jäsenten ja työympäristön
turvallisuuden.

noudattaa työstä annettuja
työturvallisuusohjeita ja
pyrkii toiminnallaan
edistämään työturvallisuutta.
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MUUSIKKONA TOIMIMINEN 55 osp

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

· soittaa tai laulaa nuottien tai muun esitysmateriaalin pohjalta
· esiintyy pääinstrumentillaan työtehtävien ja kokoonpanojen vaatimusten mukaisesti
· toimii vuorovaikutuksessa yleisön ja muiden esittäjien kanssa
· hoitaa instrumenttiaan ja arvioi huollon tarvetta
· työskentelee työergonomisesti oikein ja huolehtii työturvallisuudesta ja kuulonsuojelusta

Opintojen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen

1. ja 2. opintovuosi
Pääinstrumenttiopinnot
(15+20 osp)

Yhtyemusisointi (yht. 20 osp)
Orkesterisoittimet Laulu Periodisoittimet Muut soittimet

(kitara,
harmonikka,
kantele)

Piano

Menetelmät
- henkilökohtainen
opetus, ryhmätunnit,
itsenäinen harjoittelu,
esiintymiset, itsearviointi

Sisältö
- instrumentin hallinta
- ohjelmiston hallinta
- soittimen huollon
tarpeen arviointi
- esiintymistaidot
-vuorovaikutustaidot
- työturvallisuus ja
työergonomia

Menetelmät
orkesteriharjoituk-
set, 3 periodia /
lukuvuosi,
esiintymiset,
itsenäinen ja
stemmakohtainen
harjoittelu,
esiintymiset,
muusikkotapaami-
set

Sisältö
- orkesterisoitto
(3 osp/periodi) *
- ohjelmiston
tuntemus
- äänenjohtajana
toimiminen
-kamarimusiikki
(2 osp)

*HUOM!
Pakollinen kaikille
orkesterisoittajille
koko opintojen
ajan.

Menetelmät
pienryhmä-
opetus, duo- ja
itsenäinen
harjoittelu,
esiintymiset,
itse- ja
vertaisarviointi

Sisältö
- lied-
työskentely
pianistin
kanssa (8 osp)
-ensemble
(8 osp)
-fonetiikka  ja
tekstintulkinta
(4 osp)

Menetelmät
pienryhmä-
opetus, yhtye- ja
itsenäinen
harjoittelu,
esiintymiset,
itse- ja
vertaisarviointi

Sisältö
-kamarimusiikki/
orkesterisoitto
(4 osp)

Menetelmät
pienryhmä-
opetus, yhtye- ja
itsenäinen
harjoittelu,
esiintymiset,
itse- ja
vertaisarviointi

Sisältö
- vapaa säestys
ja improvisointi
(6 osp)
- kitarayhtye
(6 osp)
-säestys (sis-.
prima vista)
-yhtyesoitto
-kamarimusiikki

Menetelmät
pienryhmä-
opetus, yhtye-
ja itsenäinen
harjoittelu,
esiintymiset,
itse- ja
vertaisarviointi

Sisältö
-lied-
työskentely
laulajan
kanssa (8 osp)
-kamarimu-
siikki (6 osp)
- vapaa
säestys,
transponointi
ja improvisointi
(4 osp)
- continuo-
soitto (2 osp)
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Ammattiosaamisen näyttö

Opiskelija toimii muusikkona konsertissa. Esitettävä ohjelma sisältää pääinstrumentille sävellettyä soolo-ohjelmistoa
sisältäen ainakin yhden kamarimusiikkiteoksen, jossa ko. instrumentilla on keskeinen osuus. Opiskelija laatii konserttia
varten käsiohjelman. Tarkemmat instrumenttikohtaiset esitettävää ohjelmaa koskevat ohjeet löytyvät opintojakson
kuvauksista. Opiskelija tekee arviointikeskustelua varten kirjallisen itsearvioinnin.

Näyttö annetaan esitykseen sopivassa konserttitilassa, työssäoppimisen yhteydessä tai konservatorion maaliskuussa
olevan kurssiperiodin aikana. Arviointikeskustelussa käydään lisäksi läpi muu näytössä arvioitava osaaminen, kuten
työergonomia ja harjoittelutaidot esim. haastattelun avulla.

Ilmoittautuminen ja näyttömateriaalien toimittaminen
Näyttöön ilmoittaudutaan kuukautta ennen näyttöä toimistosta saatavalla lomakkeella. Käsiohjelma jätetään toimistoon
sähköisessä muodossa viikkoa ennen konserttia, kirjallinen itsearviointi tuodaan näyttötilaisuuteen.

Arviointi ja osaamisen arviointimenetelmät

Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa
peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö.

Vaadittava osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytössä. Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit merkitty kriteeristöön
lihavoituina. Näytön jälkeen käydään arviointikeskustelut, johon sisältyy itsearviointi.

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai
tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Tarkemmat arviointia koskevat
tiedot on esitetty kunkin opintojakson kuvauksessa.

Arvioinnin kriteerit ja arviointikohteet

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit
1. Työprosessin hallinta Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja
Työprosessin suunnittelu suunnittelee omaa työtään suunnittelee omaa työtään

ja tekee ohjeiden mukaan
toteuttamiskelpoisen
työsuunnitelman

suunnittelee omaa työtään
ja tekee
toteuttamiskelpoisen
työsuunnitelman sekä
muuttaa suunnitelmaa
tarpeen vaatiessa

Työtehtävien ja
kokoonpanojen
vaatimusten mukainen
esiintyminen

toteuttaa esityksen
etukäteen sovitun
mukaisesti

esiintyy työtehtävien ja
kokoonpanojen
vaatimusten mukaisesti

esiintyy vakuuttavasti ja
laadukkaasti työtehtävien
ja kokoonpanojen
mukaisella tavalla

Itsearviointi arvioi työskentelyään
suhteessa tavoitteisiin

arvioi työskentelyään
suhteessa tavoitteisiin sekä
muuttaa toimintaansa
ohjeiden mukaisesti

arvioi ja kehittää omaa
toimintaansa ottaen
vastaan palautetta ja pyrkii
työssään yhä parempaan
laatuun

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit
2. Työmenetelmien, -
välineiden ja materiaalin
hallinta

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Oman osuuden
soittaminen/laulaminen
esiintymis- ja/tai
äänitystilanteessa ja

esittää osuutensa ennalta
harjoitetun mukaisesti

esittää osuutensa ennalta
harjoitetun mukaisesti
ottaen huomioon musiikin
tyylilajin

esittää osuutensa
tyylilajin mukaisesti
lyhyelläkin
valmistautumisajalla ja
esittää tarvittaessa
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oman pääinstrumentin
hallinta

rakentavia
kehittämisehdotuksia

toteuttaa harjoitellun
ohjelmiston
instrumentillaan
esiintymis- ja/tai
äänitystilanteessa

hallitsee instrumenttinsa
esiintymis- ja/tai
äänitystilanteessa

hallitsee instrumenttinsa
ja esitettävän ohjelmiston
esiintymis- ja/tai
äänitystilanteessa

reagoi yhtyeen jäsenten
tai johtajan antamiin
viitteisiin

reagoi yhtyeen jäsenten
tai johtajan antamiin
viitteisiin työtehtävään
soveltaen

reagoi yhtyeen jäsenten
tai johtajan antamiin
viitteisiin joustavasti
tilanteeseen soveltuvalla
tavalla

Instrumentin hoitaminen ja
huollon tarpeen arviointi

hoitaa ohjeiden mukaisesti
instrumenttiaan ja tilaa
tarvittaessa huollon

hoitaa instrumenttiaan
asianmukaisesti, arvioi
huollon tarvetta ja tilaa
tarvittaessa huollon

hoitaa instrumenttiaan,
tunnistaa instrumentin
huollon tarpeen ja tilaa
tarvittaessa huollon

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit
3. Työn perustana olevan
tiedon hallinta

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Työskentely nuottien tai
muun esitysmateriaalin
pohjalta

työskentelee nuottien tai
muun esitysmateriaalin
pohjalta ohjeiden mukaan

työskentelee nuottien tai
muun esitysmateriaalin
pohjalta

työskentelee sujuvasti ja
ammattitaitoisesti
nuottien ja muun
esitysmateriaalin pohjalta

Kulttuurisen tiedon
käyttäminen
työskentelyssä

työskentelee musiikin
lajin mukaisesti ohjeiden
mukaan

työskentelee musiikin
lajin ja tyylin mukaisesti

työskentelee musiikin
lajin ja tyylin mukaisesti
ja tuo luontevasti esiin
tyylilajin ominaispiirteitä

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit
4.  Elinikäisen
oppimisen
avaintaidot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Vuorovaikutus ja
yhteistyö yleisön,
muiden esittäjien
ja työyhteisön
kanssa

esiintyy reagoiden muiden
esittäjien viestintään

esiintyy ottaen huomioon
muut esittäjät ja yleisön

esiintyy vuorovaikutuksessa
muiden esittäjien kanssa
ottaen huomioon yleisön

työskentelee ohjatusti
ennakkosuunnitelmien
mukaisesti työtehtävän
vaatimusten mukaan

työskentelee esitettävän
musiikin työtehtävien
vaatimusten mukaan

työskentelee esitettävän
musiikin työtehtävien
vaatimusten mukaan
luontevasti ja joustavasti

Terveys,
turvallisuus ja
toimintakyky

noudattaa ohjattuna työstä
annettuja työturvallisuus-,
kuulonsuojelu- ja
ergonomiaohjeita toimien
siten, että ei aiheuta vaaraa
itselleen tai muille

noudattaa työstä annettuja
työturvallisuus-,
kuulonsuojelu- ja
ergonomiaohjeita ja ottaa
huomioon työyhteisön
jäsenten ja työympäristön
turvallisuuden

noudattaa työstä annettuja
työturvallisuus-,
kuulonsuojelu- ja
ergonomiaohjeita ja pyrkii
toiminnallaan edistämään
työturvallisuutta

selviytyy työtehtävästä
mahdollisesta
esiintymisjännityksestä
huolimatta

toimii työtehtävässä
luontevasti mahdollisesta
esiintymisjännityksestä
huolimatta

toimii työtehtävässä
luontevasti ja mahdollinen
esiintymisjännitys on
hallinnassa
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VALINNAISET TUTKINNON OSAT 40 osp

KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT

SOLISTINA TOIMIMINEN (15 osp)

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja
· harjoittelee uutta solistista ohjelmistoa sekä ylläpitää ja esittää ohjelmistoa vastaanottaen

palautetta
o toteuttaa musiikin tyylikausien ja/tai -lajien ominaispiirteitä
o soittaa/laulaa nuottien tai muun esitysmateriaalin pohjalta
o tulkitsee musiikillisen ilmaisun yleisimpiä merkitsemistapoja
o esiintyy työtehtävien ja kokoonpanojen vaatimusten mukaisesti

· markkinoi osaamistaan ja suunnittelee työtehtävän toteutuksen tilaajan toiveiden mukaisesti

Opintojen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen

3. opintovuosi
Menetelmät
- henkilökohtainen opetus, itsenäinen harjoittelu, esiintymiset ja itsearviointi

Sisältö
- instrumenttitaitojen kehittäminen
- sävellysten tyylinmukainen tulkintataito
- ohjelmiston tuntemus
- esiintymistaidot
- työergonomia ja työturvallisuus

Ammattiosaamisen näyttö (2. tai 3. opintovuosi)

Opiskelija toimii muusikkona solistisessa konserttikokonaisuudessa. Opiskelija laatii konserttiaan varten käsiohjelman teos-
ja säveltäjäesittelyineen. Tarkemmat instrumenttikohtaiset esitettävää ohjelmaa koskevat ohjeet löytyvät opintojakson
kuvauksista. Opiskelija tekee arviointikeskustelua varten kirjallisen itsearvioinnin.

Näyttö annetaan esitykseen sopivassa konserttitilassa, viimeistään konservatorion kevään viimeisen kurssiperiodin aikana.
Arviointikeskustelussa käydään lisäksi läpi muu näytössä arvioitava osaaminen esim. haastattelun avulla.
Arviointikeskusteluun sisältyy itsearviointi.

Ilmoittautuminen ja näyttömateriaalien toimittaminen
Näyttöön ilmoittaudutaan kuukautta ennen näyttöä toimistosta saatavalla lomakkeella. Käsiohjelma jätetään arviointia varten
toimistoon sähköisessä muodossa kaksi viikkoa ennen näyttöä, kirjallinen itsearviointi tuodaan näyttötilaisuuteen.

Arviointi ja osaamisen arviointimenetelmät

Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa
peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö.

Vaadittava osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytössä. Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit merkitty kriteeristöön
lihavoituina. Arviointikeskusteluun sisältyy itsearviointi.

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai
tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Tarkemmat arviointia koskevat
tiedot on esitetty kunkin opintojakson kuvauksessa.
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Arvioinnin kriteerit ja arviointikohteet

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit
1. Työprosessin
hallinta

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Työprosessin
suunnittelu

suunnittelee omaa työtään suunnittelee omaa työtään
ja tekee ohjeiden mukaan
toteuttamiskelpoisen
työsuunnitelman

suunnittelee omaa työtään ja
tekee toteuttamiskelpoisen
työsuunnitelman sekä muuttaa
suunnitelmaa tarpeen vaatiessa

Tyylinmukainen
musiikkiohjelmiston
harjoittelu ja
toteuttaminen

harjoittelee ja toteuttaa
ohjeiden mukaan
tyylinmukaisen
musiikkiohjelmiston

harjoittelee ja toteuttaa
tyylinmukaisen
musiikkiohjelmiston

harjoittelee ja toteuttaa
tyylinmukaisen
musiikkiohjelmiston sekä
työskentelee suunnitelmallisesti
ja muokkaa jo valmistamaansa
ohjelmistoa esiintymistilanteisiin
sopivaksi, toimien tarvittaessa
itsenäisesti

Musiikillisen
ilmaisun yleisimpien
merkitsemistapojen
tulkitseminen

tulkitsee musiikillisen
ilmaisun yleisimpiä
merkitsemistapoja ohjeita
noudattaen

tulkitsee musiikillisen
ilmaisun yleisimpiä
merkitsemistapoja

tulkitsee musiikillisen ilmaisun
merkitsemistapoja

Työtehtävien ja
kokoonpanojen
vaatimusten
mukainen
esiintyminen

toteuttaa esityksen
etukäteen sovitun
mukaisesti

esiintyy työtehtävien ja
kokoonpanojen
vaatimusten mukaisesti

esiintyy laadukkaasti ja
ammattitaitoisesti työtehtävien
ja kokoonpanojen mukaisella
tavalla

Itsearviointi arvioi työskentelyään
suhteessa tavoitteisiin

arvioi työskentelyään
suhteessa tavoitteisiin sekä
muuttaa toimintaansa
ohjeiden mukaisesti

arvioi ja kehittää omaa
toimintaansa ottaen vastaan
palautetta ja pyrkii työssään yhä
parempaan laatuun

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit
2.Työmenetelmien, -
välineiden ja -materiaalin
hallinta

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Solistisen osuuden
soittaminen/laulaminen
esiintymis- tai
äänitystilanteessa ja
oman instrumentin
hallinta

esittää solistisen
kokonaisuuden/osuuden
ennalta harjoitetun
mukaisesti

esittää solistisen
kokonaisuuden/osuuden
ennalta harjoitetun
mukaisesti ottaen
huomioon musiikin
tyylilajin, halliten
instrumenttinsa
esiintymis- tai
äänitystilanteessa

esittää solistisen
kokonaisuuden/osuuden
tyylilajin mukaisesti
lyhyelläkin
valmistautumisajalla,
halliten instrumenttinsa ja
esitettävän ohjelmiston
esiintymis- tai
äänitystilanteessa sekä
esittää tarvittaessa
rakentavia
kehittämisehdotuksia

reagoi yhtyeen jäsenten
tai johtajan antamiin
viitteisiin

reagoi yhtyeen jäsenten
tai johtajan antamiin
viitteisiin työtehtävään
soveltaen

reagoi yhtyeen jäsenten
tai johtajan antamiin
viitteisiin joustavasti
tilanteeseen soveltuvalla
tavalla
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Arvioinnin kohde Arviointikriteerit
3. Työn perustana olevan
tiedon hallinta

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Työskentely nuottien tai
muun esitysmateriaalin
pohjalta

työskentelee nuottien tai
muun esitysmateriaalin
pohjalta ohjeiden mukaan

työskentelee nuottien tai
muun esitysmateriaalin
pohjalta

työskentelee sujuvasti ja
ammattitaitoisesti
nuottien ja muun
esitysmateriaalin pohjalta

Kulttuurisen tiedon
käyttäminen
työskentelyssä

työskentelee musiikin
lajin mukaisesti ohjeiden
mukaan

työskentelee musiikin
lajin ja tyylin mukaisesti

työskentelee musiikin
lajin ja tyylin mukaisesti
ja tuo luontevasti esiin
tyylilajin ominaispiirteitä
tai poikkeaa niistä
perustellusti

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit
4.  Elinikäisen
oppimisen
avaintaidot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Ammattietiikka työskentelee sopimusten
mukaan

työskentelee tehtyjen
sopimusten mukaan

työskentelee
rakentavasti tehtyjen
sopimusten mukaan
ja etsii tarvittaessa
tietoa
tekijänoikeuksista ja
kuluttajansuojalaista

Terveys,
turvallisuus
ja toimintakyky

noudattaa ohjattuna
työstä annettuja
työturvallisuus-,
kuulonsuojelu- ja
ergonomiaohjeita ja
toimii siten, että ei
aiheuta vaaraa itselleen
tai muille

noudattaa työstä
annettuja
työturvallisuus-,
kuulonsuojelu- ja
ergonomiaohjeita ja
ottaa huomioon
työyhteisön jäsenten ja
työympäristön
turvallisuuden

noudattaa työstä
annettuja
työturvallisuus-,
kuulonsuojelu- ja
ergonomiaohjeita ja
pyrkii toiminnallaan
edistämään
työturvallisuutta

noudattaa
huolellisuutta
kuulokkeita
käytettäessä

noudattaa huolellisuutta
kuulokkeita
käytettäessä

noudattaa
huolellisuutta
kuulokkeita
käytettäessä

selviytyy työtehtävästä
mahdollisesta
esiintymisjännityksestä
huolimatta

toimii työtehtävässä
luontevasti
mahdollisesta
esiintymisjännityksestä
huolimatta

toimii työtehtävässä
luontevasti ja
mahdollinen
esiintymisjännitys
on hallinnassa

LAULAMINEN / SOITTAMINEN YHTYEESSÄ ( 15 osp)

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja
· harjoittelee uutta yhtye- tai orkesteriohjelmistoa sekä ylläpitää ja esittää ohjelmistoa

o vastaanottaen palautetta
o toteuttaa musiikin tyylikausien tai -lajien ominaispiirteitä
o soittaa / laulaa nuottien tai muun esitysmateriaalin pohjalta
o tulkitsee musiikillisen ilmaisun yleisimpiä merkitsemistapoja
o esiintyy työtehtävien ja kokoonpanojen vaatimusten mukaisesti

· tarvittaessa markkinoi osaamistaan
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Opintojen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen

2. ja / tai 3. opintovuosi
Opinnot suoritetaan opintojen ohjaajan kanssa laaditun
henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan
Menetelmät
Ryhmäopetus,
yhtyeharjoitukset ja
itsenäinen harjoittelu,
esiintymiset, itsearviointi,
vertaisarviointi

Sisältö
-musiikkiohjelmiston
valmistaminen
-musiikillisen ilmaisun
yleisimpien
merkitsemistapojen tulkinta
-harjoittelutaidot
-vuorovaikutus ja yhteistyö
-työturvallisuus

- kamarimusiikki
- säestys
- yhtyetyöskentely
- orkesterisoitto
- lied
- ensemble
- kuoro

Ammattiosaamisen näyttö (2. tai 3. opintovuosi)

Opiskelija toimii yhtyemuusikkona konsertissa (tai äänitystilanteessa). Esitettävä ohjelmisto valitaan yhteistyössä ohjaavan
opettajan ja yhtyeen muiden muusikoiden kanssa. Ohjelman kesto on 20-30 minuuttia. Opiskelija laatii arviointikeskustelua
varten kirjallisen itsearvioinnin.

Näyttö annetaan esitykseen sopivassa konserttitilassa (tai studiossa). Arviointikeskustelussa käydään lisäksi läpi muu
näytössä arvioitava osaaminen esim. haastattelun avulla. Arviointikeskusteluun sisältyy itsearviointi.

Ilmoittautuminen ja näyttömateriaalien toimittaminen
Näyttöön ilmoittaudutaan kuukautta ennen näyttöä toimistosta saatavalla lomakkeella. Kirjallinen itsearviointi tuodaan
näyttötilaisuuteen.

Arviointi ja osaamisen arviointimenetelmät

Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa
peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö.

Vaadittava osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytössä. Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit merkitty kriteeristöön
lihavoituina. Näytön jälkeen käytävään arviointikeskusteluun sisältyy itsearviointi.

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai
tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Tarkemmat arviointia koskevat
tiedot on esitetty kunkin opintojakson kuvauksessa.
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Arvioinnin kriteerit ja arviointikohteet

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit
Työprosessin hallinta Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja
Työprosessin
suunnittelu

suunnittelee omaa työtään suunnittelee omaa työtään
ja tekee ohjeiden mukaan
toteuttamiskelpoisen
työsuunnitelman

suunnittelee omaa työtään ja
tekee toteuttamiskelpoisen
työsuunnitelman sekä muuttaa
suunnitelmaa tarpeen vaatiessa

valitsee yhtyeelleen
sävellettyä perusohjelmistoa
erilaisiin esitystilanteisiin

valitsee yhtyeensä taitoihin
ja erilaisiin esitystilanteisiin
sopivaa perusohjelmistoa

suunnittelee yhtyeensä taitoihin
ja erilaisiin esitystilanteisiin
sopivia ehjiä
ohjelmakokonaisuuksia

Tyylinmukainen
musiikkiohjelmiston
harjoittelu ja
toteuttaminen

harjoittelee ja toteuttaa
tyylinmukaisen
musiikkiohjelmiston
ohjeiden mukaan

harjoittelee ja toteuttaa
tyylinmukaisen
musiikkiohjelmiston ja
neuvottelee toteutuksesta
työryhmän jäsenten
kanssa

harjoittelee ja toteuttaa
tyylinmukaisen
musiikkiohjelmiston
yhteistyössä muiden kanssa
sekä työskentelee
suunnitelmallisesti ja
muokkaa jo valmistamaansa
ohjelmistoa
esiintymistilanteisiin sopivaksi

Työtehtävien ja
kokoonpanojen
vaatimusten
mukainen
esiintyminen

toteuttaa esityksen
etukäteen sovitun
mukaisesti

esiintyy työtehtävien ja
kokoonpanojen
vaatimusten mukaisesti

esiintyy vakuuttavasti ja
laadukkaasti työtehtävien ja
kokoonpanojen mukaisesti

Itsearviointi arvioi työskentelyään
suhteessa tavoitteisiin

arvioi työskentelyään
suhteessa tavoitteisiin sekä
muuttaa toimintaansa
ohjeiden mukaisesti

arvioi ja kehittää omaa
toimintaansa saavuttaakseen
parhaan mahdollisen laadun,
ottaen vastaan myös
kehittämisehdotuksia

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit
2. Työmenetelmien, -
välineiden ja -materiaalin
hallinta

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Harjoittelumenetelmien
hallinta

soittaa/laulaa uutta
ohjelmistoa ohjatusti

soittaa/laulaa uutta
ohjelmistoa kohtuullisella
valmistautumisajalla

soittaa/laulaa ja tarvittaessa
harjoituttaa ja/tai muokkaa
ohjelmistoa lyhyelläkin
valmistautumisajalla

valmistaa ohjelmiston
kohtalaiseen esityskuntoon
sovitussa aikataulussa

valmistaa ohjelmiston
esityskuntoon sovitussa
aikataulussa

valmistaa ohjelmiston
varmaan esityskuntoon
sovitussa aikataulussa

Oman osuuden
soittaminen/laulaminen
esiintymis- tai
äänitystilanteessa ja
oman instrumentin
hallinta

valmistelee esitystilanteen
oman instrumenttinsa
kannalta

selviytyy itselleen tutun
kokoonpanon
tavanomaisen
esitystilanteen vaatimista
järjestelyistä

selviytyy erilaisten
esitystilanteiden
vaatimista
järjestelytehtävistä ja
ottaa huomioon tilanteen
akustiset,
äänentoistolliset ja
esitykselliset vaatimukset

esittää osuutensa yhtyeen
jäsenenä ennalta
harjoitetun mukaisesti
siten, että rytmin,

esittää osuutensa ennalta
harjoitetun mukaisesti
ottaen huomioon musiikin
tyylilajin, halliten
instrumenttinsa

esittää osuutensa
tyylilajin mukaisesti
lyhyelläkin
valmistautumisajalla,
halliten instrumenttinsa ja
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dynamiikan ja harmonian
käsittely on korrektia

esiintymis- tai
äänitystilanteessa

esitettävän ohjelmiston
esiintymis- tai
äänitystilanteessa sekä
esittää tarvittaessa
rakentavia
kehittämisehdotuksia
ottaa tarvittaessa
määrätietoisesti vastuuta
musiikillisesta
kokonaisuudesta

esittää sävellykset
suurimmalta osaltaan
hallitusti

esittää teokset varmasti,
hallitusti ja sujuvasti

Esiintyminen esiintyy yhtyeen jäsenenä
asianmukaisesti ja reagoi
yhtyeen jäsenten tai
johtajan antamiin
viitteisiin

esiintyy yhtyeen jäsenenä
luontevasti ja reagoi
yhtyeen jäsenten tai
johtajan antamiin
viitteisiin työtehtävään
soveltaen

esiintyy luontevasti ja
varmasti muut yhtyeen
jäsenet ja yleisön
huomioon ottaen

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit
3. Työn perustana olevan
tiedon hallinta

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Musiikillisen ilmaisun
yleisimpien
merkitsemistapojen
tulkitseminen

tulkitsee musiikillisen
ilmaisun yleisimpiä
merkitsemistapoja ohjeita
noudattaen

tulkitsee musiikillisen
ilmaisun yleisimpiä
merkitsemistapoja ja kysyy
tarvittaessa neuvoa

tulkitsee sujuvasti
musiikillisen ilmaisun
merkitsemistapoja

Työskentely nuottien tai
muun esitysmateriaalin
pohjalta

työskentelee nuottien tai
muun esitysmateriaalin
pohjalta ohjeiden mukaan

työskentelee nuottien tai
muun esitysmateriaalin
pohjalta

työskentelee sujuvasti ja
ammattitaitoisesti
nuottien ja muun
esitysmateriaalin pohjalta

Kulttuurisen tiedon
käyttäminen
työskentelyssä

työskentelee musiikin
lajin mukaisesti
noudattaen saamiaan
ohjeita

työskentelee musiikin
lajin ja tyylin mukaisesti

työskentelee musiikin
lajin ja tyylin mukaisesti
ja tuo luontevasti esiin
tyylilajin ominaispiirteitä

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit
4.  Elinikäisen
oppimisen
avaintaidot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Terveys,
turvallisuus ja
toimintakyky

noudattaa ohjattuna työstä
annettuja työturvallisuus-,
kuulonsuojelu- ja
ergonomiaohjeita ja toimii
siten, että ei aiheuta vaaraa
itselleen tai muille

noudattaa työstä annettuja
työturvallisuus-,
kuulonsuojelu- ja
ergonomiaohjeita ja ottaa
huomioon työyhteisön
jäsenten ja työympäristön
turvallisuuden

noudattaa työstä annettuja
työturvallisuus-,
kuulonsuojelu- ja
ergonomiaohjeita ja pyrkii
toiminnallaan edistämään
työturvallisuutta

noudattaa huolellisuutta
kuulokkeita käytettäessä

noudattaa huolellisuutta
kuulokkeita käytettäessä

noudattaa huolellisuutta
kuulokkeita käytettäessä

selviytyy työtehtävästä
mahdollisesta
esiintymisjännityksestä
huolimatta

toimii työtehtävässä
luontevasti mahdollisesta
esiintymisjännityksestä
huolimatta

toimii työtehtävässä
luontevasti ja mahdollinen
esiintymisjännitys on
hallinnassa
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SÄVELTÄMINEN (10 osp)

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja
· säveltää ohjelmistoa esitettäväksi itselleen ja/tai muille vastaanottaen palautetta

o hyödyntää musiikin luku- ja kirjoitustaitoa
o käyttää musiikin tyylien ja tyylilajien tuntemusta säveltämisessä
o käyttää soitinten ja soitinryhmien tuntemusta ohjelmiston säveltämisessä
o käyttää hyväkseen musiikin tietotekniikkaa ja musiikkiohjelmistoa, esim. notaatio-ohjelmaa

· työskentelee suunnitelmallisesti ja tarvittaessa markkinoi osaamistaan.

Opintojen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen

2. tai 3. opintovuosi
Menetelmät
Luento-opetus, henkilökohtainen ja pienryhmäopetus, sävellystehtävien laatiminen, itsenäinen tiedonhankinta ja
työskentely

Sisältö
- musiikin luku-, kirjoitus ja analysointitaitojen soveltaminen sävellystyössä
- musiikin tyylintuntemuksen soveltaminen
- sävellystekniikat
- notaatio-ohjelman käyttö
- soitintuntemuksen soveltaminen
- vuorovaikutustaidot

Ammattiosaamisen näyttö (2. tai 3. opintovuosi)

Näyttö toteutetaan ns. portfolionäyttönä. Opiskelija laati kaksi pienimuotoista sävellystä, erilaisille kokoonpanoille. Toinen
sävellyksistä voi olla sooloteos. Sävellykset tehdään jollekin tietylle teokset tilaavalle yhtyeelle tai solistille, joiden tarpeet /
toiveet otetaan huomioon sävellystyössä.

Sävellykset laaditaan käyttäen jotakin nuotinkirjoitusohjelmaa. Yhtyeelle laadittavista sävellyksistä tehdään sekä partituuri
että stemmat. Opiskelija laatii kirjallisen kuvauksen siitä, mitkä ovat olleet sävellysten tilaajien toiveet, miten eri soittimien
erityisominaisuudet ovat vaikuttaneet sävellyksiin, millaisia sävellystekniikoita on käytetty ym. Arvioijien tutustuttua
kirjalliseen näyttömateriaaliin käydään arviointikeskustelu. Arviointikeskustelussa käydään lisäksi läpi muu näytössä
arvioitava osaaminen esim. haastattelun avulla.

Ilmoittautuminen ja näyttömateriaalien toimittaminen
Näyttöön ilmoittaudutaan toimistosta saatavalla lomakkeella ja laaditut näyttötehtävät jätetään arvioitavaksi sekä
sähköisessä muodossa että paperiversiona viimeistään 15.4. (huhtikuun puolivälissä, jos ko. päivä on la tai su, seuraavana
maanantaina).

Arviointi ja osaamisen arviointimenetelmät

Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa
peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö.

Vaadittava osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytössä. Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit merkitty kriteeristöön
lihavoituina. Näytön jälkeen käytävään arviointikeskusteluun sisältyy itsearviointi.

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai
tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.
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Arvioinnin kriteerit ja arviointikohteet

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit
1. Työprosessin
hallinta

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Sävellystyön tai
-projektin suunnittelu

suunnittelee omaa
sävellystyötään muusikon,
muusikkojen tai tilaajan
tarpeet huomioon ottaen

suunnittelee omaa
sävellystyötään ja tekee
ohjeiden mukaan
toteuttamiskelpoisen
työsuunnitelman muusikon,
muusikkojen tai tilaajan
tarpeet huomioon ottaen ja
neuvottelee työtehtävästä

suunnittelee omaa
sävellystyötään ja tekee
toteuttamiskelpoisen
työsuunnitelman muusikon,
muusikkojen tai tilaajan tarpeet
huomioon ottaen, neuvottelee
itsenäisesti työtehtävästä sekä
muuttaa suunnitelmaa tarpeen
vaatiessa

Sävellystyön
valmistus

säveltää tavoitteen
mukaisen teoksen
vastaanottaen palautetta

säveltää tasapainoisen,
laadukkaan ja tavoitteen
mukaisen teoksen sekä
ottaa vastaan palautetta

säveltää persoonallisen ja
tasapainoisen teoksen, jossa
on riittävästi mielenkiintoa
ylläpitävää vaihtelua ja
vastakohtia, sekä ottaa vastaan
palautetta

työskentelee asetettujen
esteettisten tavoitteiden
saavuttamiseksi,
noudattaa työaikoja ja
sovittuja aikatauluja sekä
neuvottelee niiden
poikkeamista

työskentelee asetettujen
esteettisten tavoitteiden
mukaisesti sekä
noudattaa työaikoja ja
sovittuja aikatauluja

työskentelee
suunnitelmallisesti asetettujen
esteettisten tavoitteiden
mukaisesti sekä noudattaa
työaikoja ja sovittuja
aikatauluja

Itsearviointi ja
markkinointi

arvioi työskentelyään ja
tuotetta suhteessa
tavoitteisiin.

arvioi työskentelyään ja
tuotetta suhteessa
tavoitteisiin sekä muuttaa
toimintaansa ohjeiden
mukaisesti

arvioi ja kehittää ohjattuna omaa
toimintaansa asetettujen
laatutavoitteiden saavuttamiseksi

markkinoi osaamisalueitaan markkinoi omia
osaamisalueitaan sekä
korostaa tehtävän kannalta
olennaista osaamista

markkinoi omia osaamisalueitaan
sekä korostaa tehtävän kannalta
olennaista osaamista
mahdollisimman laadukkaan
lopputuloksen saavuttamiseksi

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit
2. Työmenetelmien, -
välineiden ja
materiaalin hallinta

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Musiikin luku- ja
kirjoitustaidon
hyödyntäminen
ohjelmiston
säveltämisessä

hyödyntää musiikin luku- ja
kirjoitustaitoa ohjelmiston
säveltämisessä saamiensa
ohjeiden mukaan

hyödyntää musiikin luku- ja
kirjoitustaitoa ohjelmiston
säveltämisessä ja
toteuttamisessa

hyödyntää monipuolisesti ja
tarvittaessa itsenäisesti
musiikin luku- ja
kirjoitustaitoa
säveltämisessä ja
toteuttamisessa ja ottaa
vastaan palautetta

Tietotekniikan
käyttö

käyttää ohjatusti
tietotekniikkaa
toteuttamisessa

käyttää tietotekniikkaa
toteuttamisessa

käyttää toteuttamisessa
tietotekniikkaa
tarkoituksenmukaisesti ja
monipuolisesti taiteellisten
päämäärien
saavuttamiseksi
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Arvioinnin kohde Arviointikriteerit
3. Työn perustana olevan
tiedon hallinta

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Kulttuurisen tiedon
hyödyntäminen
suunnittelussa,
valmistamisessa ja
toteuttamisessa

hankkii musiikkialan
kulttuurista tietoa

hankkii musiikkialan
kulttuurista tietoa ja ottaa
huomioon kohderyhmän

soveltaa hankkimaansa
musiikkialan kulttuurista
tietoa luovasti ja ottaa
huomioon kohderyhmän

Musiikin tyylilajien sekä
soitinten ja soitinryhmien
tuntemus

käyttää sävellystyössä
hyväkseen tietoa eri
aikakausien musiikista ja
niiden tyylipiirteistä

tunnistaa ja ajoittaa eri
aikakausien musiikkia sekä
niiden rakenteita tai
tyylipiirteitä ja käyttää
ohjattuna tarvittaessa
tietoaan sävellystyössä

tunnistaa ja ajoittaa sujuvasti
eri aikakausien musiikkia
sekä niiden rakenteita ja
tyylipiirteitä ja käyttää
tarvittaessa tietoaan
sävellystyössä

Esitysympäristöihin
liittyvä tieto

ottaa työprosessissa
huomioon
esitysympäristön
vaatimuksia

ottaa työprosessissa
huomioon
esitysympäristön
vaatimukset

ottaa työprosessissa
huomioon
esitysympäristöön liittyvät
asiat ja käyttää tietoaan
hyväksi neuvotellessaan
toteutettavasta
ohjelmistosta

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit
4. Elinikäisen oppimisen
avaintaidot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Vuorovaikutus ja
yhteistyö

noudattaa
vuorovaikutustilanteisiin
annettuja ohjeita
toimiessaan yhdessä eri
alojen ammattilaisten
kanssa

toimii tilanteen vaatimalla
tavalla työskennellessään
yhdessä eri alojen
ammattilaisten ja
asiantuntijoiden tai eri
kulttuuritaustaa
edustavien kanssa

ilmaisee selkeästi asiansa
ja tuo rakentavasti esille
erilaisia näkökantoja
työskennellessään
yhdessä eri alojen
ammattilaisten ja
asiantuntijoiden tai eri
kulttuuritaustaa
edustavien kanssa

Ammattietiikka työskentelee tehtyjen
sopimusten mukaan.

työskentelee tehtyjen
sopimusten mukaan ottaen
huomioon tekijänoikeudet.

työskentelee tehtyjen
sopimusten mukaan ottaen
huomioon tekijänoikeudet ja
etsii tarvittaessa lisätietoa
laeista ja asetuksista.

SOVITTAMINEN JA SOITINTAMINEN (10 osp)

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja
· sovittaa tai soitintaa ohjelmistoa esiintymistilanteisiin sopivaksi vastaanottaen palautetta

o lukee ja kirjoittaa musiikkia
o käyttää musiikin tyylien ja tyylilajien tuntemusta ohjelmiston sovittamisessa ja/tai soitintamisessa
o käyttää soitinten ja soitinryhmien tuntemusta ohjelmiston sovittamisessa ja/tai soitintamisessa
o käyttää musiikin tietotekniikkaa ja musiikkiohjelmistoa, esim. notaatio-ohjelmaa

· työskentelee suunnitelmallisesti ja markkinoi osaamistaan
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Opintojen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen

2. tai 3. opintovuosi
Menetelmät
Luento-opetus, henkilökohtainen ja pienryhmäopetus, sävellystehtävien laatiminen, itsenäinen tiedonhankinta ja
työskentely

Sisältö
- musiikin luku-, kirjoitus ja analysointitaitojen soveltaminen sovitus- ja soitinnustyössä
- musiikin tyylintuntemuksen soveltaminen
- notaatio-ohjelman käyttö
- soitintuntemuksen soveltaminen
- vuorovaikutustaidot

Ammattiosaamisen näyttö (2. tai 3. opintovuosi)

Näyttö toteutetaan ns. portfolionäyttönä. Opiskelija laatii yhden pienimuotoisen teoksen sovituksen ja yhden pienimuotoisen
teoksen soitinnuksen. Sovitukset ja soitinnukset tehdään jollekin tietylle yhtyeelle tai solistille, joiden tarpeet ja toiveet
otetaan huomioon työn toteutuksessa.

Sovitus ja soitinnus laaditaan käyttäen jotakin nuotinkirjoitusohjelmaa. Yhtyeelle laadittavista töistä tehdään sekä partituuri
että stemmat. Opiskelija laatii kirjallisen kuvauksen siitä, mitkä ovat olleet sovituksen / soitinnuksen tilaajan toiveet, miten eri
soittimien erityisominaisuudet ovat vaikuttaneet työhön ym.

Arvioijien tutustuttua kirjalliseen näyttömateriaaliin käydään arviointikeskustelu. Arviointikeskustelussa käydään lisäksi läpi
muu näytössä arvioitava osaaminen esim. haastattelun avulla. Arviointikeskusteluun sisältyy itsearviointi.

Ilmoittautuminen ja näyttömateriaalien toimittaminen
Näyttöön ilmoittaudutaan toimistosta saatavalla lomakkeella ja laaditut näyttötehtävät jätetään arvioitavaksi sekä
sähköisessä muodossa että paperiversiona viimeistään 15.4. (huhtikuun puolivälissä, jos ko. päivä on la tai su, seuraavana
maanantaina).

Arviointi ja osaamisen arviointimenetelmät

Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa
peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö.

Vaadittava osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytössä. Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit merkitty kriteeristöön
lihavoituina. Näytön jälkeen käytävään arviointikeskusteluun sisältyy itsearviointi.

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai
tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.

Arvioinnin kriteerit ja arviointikohteet

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit
1. Työprosessin
hallinta

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Sovittamistyön ja/tai
soitintamistyön tai -
projektin suunnittelu

suunnittelee ohjeiden
mukaisesti omaa sovittamis-
tai soitintamistyötään
muusikon, muusikkojen tai
tilaajan tarpeet huomioon
ottaen

suunnittelee omaa
sovittamis- tai
soitintamistyötään ja tekee
ohjeiden mukaisesti
toteuttamiskelpoisen
työsuunnitelman muusikon,
muusikkojen tai tilaajan

suunnittelee omaa sovittamis- tai
soitintamistyötään ja tekee
toteuttamiskelpoisen
työsuunnitelman muusikon,
muusikkojen ja/tai tilaajan tarpeet
huomioon ottaen, neuvottelee
itsenäisesti työtehtävästä sekä
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tarpeet huomioon ottaen ja
neuvottelee työtehtävästä

muuttaa suunnitelmaa tarpeen
vaatiessa

Sovittamis- ja/tai
soitintamistyön
valmistus

valmistaa tavoitteen
mukaisen sovittamis- tai
soitintamistyön
vastaanottaen palautetta

valmistaa tavoitteen
mukaisen toimivan
sovittamis- tai
soitintamistyön
vastaanottaen palautetta

valmistaa tavoitteen mukaisen,
toimivan, tasapainoisen ja
persoonallisen sovittamis- tai
soitintamistyön sekä
työskentelee
suunnitelmallisesti
vastaanottaen palautetta

työskentelee asetettujen
esteettisten tavoitteiden
saavuttamiseksi ja
noudattaa työaikoja ja
sovittuja aikatauluja sekä
neuvottelee niiden
poikkeamisista

työskentelee asetettujen
esteettisten tavoitteiden
mukaisesti ja noudattaa
työaikoja ja sovittuja
aikatauluja

työskentelee
suunnitelmallisesti ja
kustannustehokkaasti
asetettujen esteettisten
tavoitteiden mukaisesti ja
noudattaa työaikoja ja
sovittuja aikatauluja

Itsearviointi ja
markkinointi

arvioi työskentelyään ja
tuotetta suhteessa
tavoitteisiin

arvioi työskentelyään ja
tuotetta suhteessa
tavoitteisiin sekä muuttaa
toimintaansa ohjeiden
mukaisesti

arvioi ja kehittää ohjattuna omaa
toimintaansa laatutavoitteiden
saavuttamiseksi

markkinoi osaamisalueitaan markkinoi omia
osaamisalueitaan sekä
korostaa tehtävän kannalta
olennaista osaamista

markkinoi omia osaamisalueitaan
sekä korostaa tehtävän kannalta
olennaista osaamista
mahdollisimman laadukkaan
lopputuloksen saavuttamiseksi

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit
2. Työmenetelmien, -
välineiden ja
materiaalin hallinta

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Musiikin lukeminen
ja kirjoittaminen

lukee ja kirjoittaa musiikkia
ohjelmiston sovittamis- tai
soitintamistyössä

lukee ja kirjoittaa musiikkia
ohjelmiston sovittamis- tai
soitintamistyössä

lukee ja kirjoittaa musiikkia
monipuolisesti  sovittamis-
/tai soitintamistyössä ja
ottaa vastaan palautetta

Tietotekniikan
käyttö

käyttää tietotekniikkaa käyttää tietotekniikkaa
tarkoituksenmukaisesti

käyttää tietotekniikkaa
tarkoituksenmukaisesti ja
monipuolisesti taiteellisten
päämäärien
saavuttamiseksi

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit
3. Työn perustana olevan
tiedon hallinta

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Musiikin tyylilajeihin
sekä soittimiin liittyvän
tiedon käyttäminen

käyttää sovittamis- ja/tai
soitintamistyössä
hyväkseen tietoa eri
aikakausien musiikista ja
niiden tyylipiirteistä

tunnistaa ja ajoittaa eri
aikakausien musiikkia
sekä niiden rakenteita tai
tyylipiirteitä ja käyttää
tietoaan sovittamis- tai
soitintamistyössä

tunnistaa ja ajoittaa
sujuvasti eri aikakausien
musiikkia sekä niiden
rakenteita ja tyylipiirteitä ja
käyttää tarvittaessa
tietoaan sovittamis- tai
soitintamistyössä

Kulttuurisen tiedon
hyödyntäminen
suunnittelussa,
valmistamisessa ja
toteuttamisessa

käyttää musiikkialan
kulttuurista tietoa

käyttää musiikkialan
kulttuurista ja
kohderyhmästä
hankkimaansa tietoa

käyttää musiikkialan
kulttuurista ja
kohderyhmästä
hankkimaansa tietoa
monipuolisesti
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Esitysympäristöihin
liittyvän tiedon
käyttäminen
työprosessissa

käyttää ohjattuna
huomioon
esitysympäristön
vaatimuksiin liittyvää
tietoa

käyttää esitysympäristön
vaatimuksiin liittyvää
tietoa

käyttää esitysympäristön
vaatimuksiin liittyvää
tietoa monipuolisesti ja
hyödyntää tietoaan
neuvotellessaan
toteutettavasta
ohjelmistosta

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit
4. Elinikäisen oppimisen
avaintaidot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Oppiminen ja
ongelmanratkaisu

ratkaisee työtehtävissä
syntyneitä ongelmatilanteita
ja tekee valintoja

ratkaisee työtehtävissä
syntyneitä ongelmatilanteita
sekä tekee valintoja ja
ohjeiden avulla päätöksiä

ratkaisee työtehtävissä
syntyneitä ongelmatilanteita
sekä tekee valintoja ja
päätöksiä erilaisissa
tilanteissa

Vuorovaikutus ja
yhteistyö

noudattaa
vuorovaikutustilanteisiin
annettuja ohjeita
toimiessaan yhdessä eri
alojen ammattilaisten
kanssa

toimii tilanteen vaatimalla
tavalla työskennellessään
yhdessä eri alojen
ammattilaisten ja
asiantuntijoiden kanssa

ilmaisee selkeästi asiansa
ja tuo rakentavasti esille
erilaisia näkökantoja
työskennellessään
yhdessä eri alojen
ammattilaisten ja
asiantuntijoiden kanssa

toimii ohjattuna eri
kulttuurialueilta tulevien
kanssa

toimii eri kulttuurialueilta
tulevien kanssa

toimii ja tekee
ammattityötä eri
kulttuurialueilta tulevien
kanssa

Ammattietiikka työskentelee ottaen
huomioon tekijänoikeuksia
koskevat sopimukset

työskentelee tehtyjen
sopimusten mukaan ja
ottaa huomioon
tekijänoikeudet

työskentelee tehtyjen
sopimusten mukaan ottaen
huomioon tekijänoikeudet ja
etsii tarvittaessa lisätietoa
laeista ja asetuksista

YHTYEEN JA KUORON JOHTAMINEN (10 osp)

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja
· lukee ja analysoi partituuria ja tekstejä
· soittaa partituuria tarvittaessa
· soveltaa musiikin tyylien, tyylilajien ja kokoonpanojen tuntemusta harjoittamisessa ja johtamisessa
· soveltaa soitinten, soitinryhmien tai äänenmuodostuksen tuntemusta harjoittamisessa ja johtamisessa
· johtaa yhtyettä tai kuoroa harjoituksissa ja esiintymisissä
· toimii vuorovaikutuksessa yhtyeen tai kuoron kanssa
· soittaa tai laulaa itse yhtyeessä tai kuorossa
· työskentelee suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti
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Opintojen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen

2. tai 3. opintovuosi
Menetelmät
Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen

Sisältö
- johtamistekniikan ja -ilmaisun perusperiaatteet ja soveltaminen johtamiseen
- harjoittamistekniikan perusperiaatteet ja soveltaminen harjoittamistyöskentelyyn
- pienimuotoisia partituurien analysointi sekä pianon käyttäminen työvälineenä analysoinnissa
- eri orkesterisoitinten ja lauluäänen toimintaperiaatteisiin tutustuminen
- musiikin tyyleihin tutustuminen
- virittämisen perusteita
- musiikinjohdon ryhmän yhtyeessä soittaminen ja/tai laulaminen
- erilaisiin orkesteri- ja kuorokokoonpanoihin tutustuminen

Ammattiosaamisen näyttö

Opiskelija harjoittaa laulu-/soitinyhtyettä sekä johtaa harjoitetusta ohjelmistosta omavalintaisen ja lautakunnan valitseman
teoksen. Arviointiin liittyy opiskelijan itsearviointi.

Ilmoittautuminen ja näyttömateriaalien toimittaminen
Näyttöön ilmoittaudutaan kuukautta ennen näyttöä toimistosta saatavalla lomakkeella.

Arviointi ja osaamisen arviointimenetelmät
Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa
peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö.

Vaadittava osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytössä. Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit merkitty kriteeristöön
lihavoituina.  Näytön jälkeen käytävään arviointikeskusteluun sisältyy itsearviointi.

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai
tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.

Arvioinnin kriteerit ja arviointikohteet

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit
1. Työprosessin hallinta Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja
Valmistelutyö lukee partitturia ja tekstiä

harjoitusta varten ja laatii
harjoitussuunnitelman
ohjeiden mukaisesti

lukee partituuria ja tekstiä
harjoitusta varten ja laatii
harjoitussuunnitelman
kokoonpanon mukaisesti

lukee partituuria ja tekstiä
harjoitusta varten, laatii
harjoitussuunnitelman
kokoonpanon mukaisesti ja
kykenee muuttamaan
suunnitelmaa joustavasti
tilanteen niin vaatiessa

Harjoitusten
toteuttaminen

toteuttaa harjoituksen
sovitun mukaisesti

toteuttaa harjoituksen
sovitusti työtehtävien ja
kokoonpanojen
vaatimusten mukaisesti

toteuttaa harjoituksen
vakuuttavasti ja laadukkaasti
sekä työtehtävien ja
kokoonpanojen vaatimusten
mukaisesti
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Esiintyminen toteuttaa esiintymisen
sovitun mukaisesti

toteuttaa esiintymisen
sovitusti työtehtävien ja
kokoonpanojen
vaatimusten mukaisesti

toteuttaa esityksen
vakuuttavasti ja laadukkaasti
sekä työtehtävien ja
kokoonpanojen vaatimusten
mukaisesti

Itsearviointi arvioi työskentelyään ja
tuotetta suhteessa
tavoitteisiin.

arvioi työskentelyään
suhteessa tavoitteisiin
sekä muuttaa toimintaansa
ohjeiden mukaisesti.

arvioi työskentelyään suhteessa
tavoitteisiin ja muuttaa
toimintaansa ohjeiden
mukaisesti sekä luo
laatutavoitteita.

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit
2. Työmenetelmien, -
välineiden ja -
materiaalin hallinta

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Partituuri- ja
tekstianalyysi

analysoi partituuria ja tekstiä
harjoitusten pohjaksi

analysoi partituuria ja tekstiä
harjoituksen ja esityksen
pohjaksi

analysoi partituuria ja tekstiä
harjoituksen ja esityksen
pohjaksi sekä luo tulkinnan
analyysin perusteella

Yhtyeen tai kuoron
harjoittaminen ja
johtaminen

harjoittaa ja johtaa
annettujen ohjeiden mukaan

harjoittaa ja johtaa
täsmällisesti ja
luotettavasti

harjoittaa ja johtaa
täsmällisesti, luotettavasti
ja laadukkaasti musiikkia
tulkiten

Partituurin
soittaminen

soittaa tarvittaessa osia
partituurista.

soittaa tarvittaessa partituuria
hyvällä rytmillä.

soittaa tarvittaessa partituuria
esitystempolla partituurin
tulkinnallisia ohjeita
noudattaen.

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit
3. Työn perustana
olevan tiedon hallinta

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Musiikin tyylien,
tyylilajien ja
kokoonpanojen
tuntemus
harjoittamisessa ja
johtamisessa

käyttää hankkimaansa tietoa
toteuttamisessa ohjeiden
mukaan ja ottaa huomioon
mm. aikakauden,
kokoonpanon,
fraseerauksen ja tulkinnan
toteuttamisen

käyttää hankkimaansa
tietoa mm. aikakauden,
kokoonpanon,
fraseerauksen ja tulkinnan
toteuttamisessa sekä
ohjattuna suunnittelussa

käyttää hankkimaansa tie
toa mm. aikakauden,
kokoonpanon,
fraseerauksen ja tulkinnan
toteuttamisessa ja
suunnittelussa sekä
hankkii tarvittaessa
itsenäisesti lisää tietoa

Soitinten,
soitinryhmien tai
äänenmuodostuksen
tuntemus
harjoittamisessa ja
johtamisessa

käyttää hankkimaansa tietoa
toteuttamisessa.

käyttää hankkimaansa tietoa
toteuttamisessa ja ohjattuna
suunnittelussa.

käyttää hankkimaansa tietoa
toteuttamisessa ja
suunnittelussa sekä hankkii
itsenäisesti lisää tietoa.

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit
4. Elinikäisen oppimisen
avaintaidot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Terveys, turvallisuus ja
toimintakyky

noudattaa työstä annettuja
työturvallisuusohjeita ja
toimii työtehtävässä siten,
että ei aiheuta vaaraa
itselleen tai muille

noudattaa työstä
annettuja
työturvallisuusohjeita ja
toimii työtehtävässä
siten, että ei aiheuta
vaaraa itselleen tai muille

noudattaa työstä annettuja
työturvallisuusohjeita ja
ottaa huomioon
työyhteisön jäsenten ja
työympäristön
turvallisuuden.
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selviytyy työtehtävästä
mahdollisesta
esiintymisjännityksestä
huolimatta.

toimii työtehtävässä
luontevasti mahdollisesta
esiintymisjännityksestä
huolimatta.

toimii työtehtävässä
luontevasti ja mahdollinen
esiintymisjännitys on
hallinnassa

PRODUKTIOTYÖ  (10 osp)

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja
· osallistuu produktion suunnitteluun
· osallistuu produktion valmistamiseen
· toimii produktion esitystilanteessa tai muussa produktiotilanteessa ammattialansa mukaisessa työtehtävässä
· hoitaa produktioon liittyviä tuotantotehtäviä.

Opintojen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen

1., 2. tai 3. opintovuosi
Menetelmät
Produktiotehtävän mukaiset harjoitukset, kokoukset, neuvottelut, itsenäinen työskentely, ryhmätyöskentely ja itsearviointi.

Sisältö
- musiikkiohjelman valmistaminen
- esiintymistaidot
- vuorovaikutustaidot
- organisointitaidot
- työergonomia ja työturvallisuus

Ammattiosaamisen näyttö (2. tai 3. opintovuosi)

Opiskelija osallistuu jonkin produktion (esim. ooppera) toteuttamiseen muusikkona sekä hänelle osoitetuissa
tuotantotehtävissä. Näyttö arvioidaan produktion esityksen yhteydessä. Tuotantotehtävistä laaditaan kirjallinen raportti, josta
ilmenevät suoritetut tehtävät, niiden aikataulutus, laadittu materiaali (esim. julisteet, markkinointisuunnitelma ym.).
Arviointikeskustelua varten laaditaan lisäksi kirjallinen itsearviointi. Arviointikeskustelussa käydään lisäksi läpi muu näytössä
arvioitava osaaminen esim. haastattelun avulla.

Ilmoittautuminen ja näyttömateriaalien toimittaminen
Näyttöön ilmoittaudutaan kuukautta ennen näyttöä toimistosta saatavalla lomakkeella. Kirjallinen näyttömateriaali ja
itsearviointi jätetään arvioitavaksi sähköisenä versiona viikkoa ennen näyttöä.

Arviointi ja osaamisen arviointimenetelmät

Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa
peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö.

Vaadittava osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytössä. Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit merkitty kriteeristöön
lihavoituina. Näytön jälkeen käytävään arviointikeskusteluun sisältyy itsearviointi.

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai
tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.
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Arvioinnin kriteerit ja arviointikohteet

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit
1. Työprosessin hallinta Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja
Produktion suunnittelu osallistuu produktion

suunnitteluun ja hoitaa
siihen liittyviä yksittäisiä
tehtäviä ja noudattaa
sovittuja aikatauluja

tuo esille omia
näkemyksiään, tekee
ehdotuksia ja vastaa jonkin
osa-alueen suunnittelusta
yhteistyössä muiden
kanssa

hahmottaa produktion
kokonaisuutena ja vastaa
itsenäisesti jonkin osa-
alueen suunnittelusta

Produktion valmistaminen hoitaa yksittäisiä produktion
valmistamiseen liittyviä
tehtäviä saamiensa ohjeiden
mukaisesti

hoitaa sovittuja produktion
valmistamiseen liittyviä
tehtäviä oma-aloitteisesti ja
annettuja aikatauluja
noudattaen

vastaa laaditun
suunnitelman mukaisesti
jonkin osa-alueen/osa-
alueiden valmistelusta ja
ymmärtää oman
vastuualueensa
merkityksen kokonaisuuden
osana

Produktion
esitystilanteessa tai
muussa
produktiotehtävässä
toimiminen

suorittaa saamiensa
ohjeiden mukaisesti oman
osuutensa produktion
esitystilanteessa tai
muussa
produktiotehtävässä

seuraa aktiivisesti esitys-
tai muuta produktiotyön
tilannetta ja sopeuttaa
toimintansa sen
mukaisesti

toimii varmasti ja
joustavasti produktion
esitystilanteen tai muun
produktiotehtävän
vaatimusten mukaisesti

Itsearviointi arvioi toimintaansa
sovittujen työtehtävien
suorittamisessa

ottaa itsearvioinnissaan
huomioon asetetut
tavoitteet

arvioi omia vahvuuksiaan ja
tuo esiin ajatuksiaan oman
toimintansa kehittämisestä

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit
2. Työmenetelmien, -
välineiden ja
materiaalin hallinta

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Produktion
kokonaisuuden
ja/tai esitettävän
ohjelman tuntemus

tuntee oman osuutensa
produktion
kokonaisuudesta ja/tai
esitettävästä ohjelmasta
siten, että kykenee
suoriutumaan omasta
tehtävästään saamiensa
ohjeiden mukaisesti

tuntee produktion
kokonaisuuden ja/tai
esitettävän ohjelman siten,
että kykenee vastaamaan
omasta työtehtävästään

tuntee produktion
kokonaisuuden ja/tai
esitettävän ohjelman siten,
että pystyy seuraamaan
myös muiden osuuksia ja
työskentelemään
ennakoivasti

Esityksen vaatima
tekninen ja
taiteellinen
osaaminen

selviytyy esityksen
teknisistä ja taiteellisista
vaatimuksista ennalta
harjoitellun mukaisesti

selviytyy esityksen
teknisistä ja taiteellisista
vaatimuksista pääosin
varmasti ja sujuvasti

selviytyy esityksen
teknisistä ja taiteellisista
vaatimuksista varmasti,
hallitusti ja sujuvasti,
esityksestä välittyy
persoonallinen näkemys

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit
3. Työn perustana
olevan tiedon hallinta

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Kulttuuri- ja taidealan
tuntemus

tuntee kulttuuri- ja taidealan
toimintaa siten, että osaa
hankkia työtehtävässään
tarvitsemaansa tietoa
ohjeiden mukaan

tuntee kulttuuri- ja taidealan
toimintaa siten, että pystyy
itsenäisesti hankkimaan ja
valitsemaan tarvitsemaansa
tietoa

tuntee kulttuuri- ja taidealan
toimintaa siten, että pystyy
soveltamaan tarvitsemaansa
tietoa työtehtävässään
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Arvioinnin kohde Arviointikriteerit
4.  Elinikäisen
oppimisen
avaintaidot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Terveys,
turvallisuus ja
työkyky

käyttää tarvittaessa
kuulonsuojaimia ja osaa
kysyä työturvallisuuteen
liittyviä ohjeita

noudattaa työstä annettuja
työturvallisuus-,
kuulonsuojelu- ja
ergonomiaohjeita

noudattaa työstä annettuja
työturvallisuus-,
kuulonsuojelu- ja
ergonomiaohjeita ja ottaa
huomioon työyhteisön
jäsenten ja työympäristön
turvallisuuden

PAIKALLISESTI TARJOTTAVAT TUTKINNON OSAT

BALETTISÄESTYS (10 osp)

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija
· toimii säestäjänä balettitunnilla
· harjoittelee uutta balettisäestysohjelmistoa ja ylläpitää jo oppimaansa
· toimii vuorovaikutuksessa tanssitunnin opettajan ja tanssijoiden kanssa
· tuntee balettitunnin rakennetta ja ymmärtää käytettävää tanssisanastoa

Opintojen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen

2. tai 3. opintovuosi
Menetelmät
-henkilökohtainen opetus (ohjelmisto- ja improvisaatiotunnit), itsenäinen harjoittelu, ryhmäopetus, balettituntien
seuraaminen sekä itsearviointi

Sisältö
-  balettisäestysohjelmiston valmistaminen ja säestysimprovisointi
- balettitunnin rakenne
- balettisanaston tuntemus
- vuorovaikutustaidot

Ammattiosaamisen näyttö (2. tai 3. opintovuosi)

Opiskelija toimii säestäjänä balettitunnilla. Esitettävä ohjelmisto valitaan yhteistyössä ohjaavan opettajan kanssa.
Näyttö annetaan balettitunnin toteuttamiseen sopivassa tilassa. Arviointikeskustelussa käydään lisäksi läpi muu näytössä
arvioitava osaaminen esim. haastattelun avulla. Arviointikeskusteluun sisältyy itsearviointi.

Ilmoittautuminen ja näyttömateriaalien toimittaminen
Näyttöön ilmoittaudutaan kuukautta ennen näyttöä toimistosta saatavalla lomakkeella.

Arviointi ja osaamisen arviointimenetelmät

Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa
peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö.

Vaadittava osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytössä. Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit merkitty kriteeristöön
lihavoituina. Näytön jälkeen käytävään arviointikeskusteluun sisältyy itsearviointi.
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Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai
tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.

Arvioinnin kriteerit ja arviointikohteet

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit
1. Työprosessin hallinta Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Opiskelija
Ohjelmiston hallinta laajentaa ja monipuolistaa

balettisäestysohjelmistoaan
saamiensa ohjeiden
mukaisesti

pystyy ohjatusti
ylläpitämään harjoitettua
ohjelmistoa

tiedostaa teknisiä ja/tai
musiikillisia ongelmia

laajentaa ja monipuolistaa
balettisäestysohjelmistoaan
myös itsenäisesti

ratkaisee itsenäisesti
teknisiä ja/tai musiikillisia
ongelmia

laajentaa, syventää ja
monipuolistaa
itsenäisesti
balettisäestysohjelmiston
tuntemustaan esimerkiksi
perehtymällä erilaisiin
teoksiin

Säestysimprovisointi pystyy tekemään
yksinkertaisen
säestysimprovisaation
ohjattuna

suoriutuu balettitunnilla
säestysimprovisaatiosta
annettujen ohjeiden
mukaan

tekee balettitunnilla
tanssillisesti ja
musiikillisesti toimivan
säestysimprovisaation

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit
2. Työmentelmien,
 -välineiden ja materiaalin
hallinta

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3
Opiskelija

Tietojen soveltaminen
käytännön
balettisäestystehtävissä

säestää balettitunnilla
ohjatusti balettitunnin
rakenteen huomioon
ottaen

suoriutuu balettitunnin
säestämisestä saamiensa
ohjeiden mukaan ja
balettiopettajan ohjeita
seuraten

toimii balettitunnilla
säestäjän tehtävissä ja
ottaa huomioon erilaisten
tanssitehtävien luonteen
soitossaan

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit
3. Työn perustana olevan
tiedon hallinta

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3
Opiskelija

Balettitunnin rakenteen ja
balettisanaston tuntemus

seuraa ohjatusti
balettitunnin rakennetta
ja ymmärtää tanssin
sanastoa niin, että pystyy
avustettuna
kommunikoimaan
tanssijoiden kanssa

-seuraa osittain
itsenäisesti balettitunnin
rakennetta ja
ymmärtää tanssisanastoa
niin, että pystyy
kommunikoimaan
tanssijoiden kanssa

-seuraa itsenäisesti
balettitunnin rakennetta ja
ymmärtää tanssisanastoa
niin, että pystyy
vuorovaikutuksessa
tanssijoiden kanssa
viemään balettituntia
eteenpäin
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LIEDPIANISMI ( 5 osp)

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija
· toimii lied-parissa pianistina
· harjoittelee uutta lied-ohjelmistoa sekä ylläpitää ja esittää ohjelmistoa vastaanottaen palautetta
· toteuttaa musiikin tyylikausien ja/tai lajien ominaispiirteitä
· soittaa nuottien tai muun esitysmateriaalin pohjalta
· tulkitsee musiikillisen ilmaisun yleisimpiä merkitsemistapoja
· esiintyy työtehtävien vaatimusten mukaisesti
· toimii vuorovaikutuksessa laulajapartnerien kanssa
· arvioi toimintaansa ja kehittymistään lied-pianistina

Opintojen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen

1. - 3. opintovuosi
Menetelmät
Henkilökohtainen opetus, ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, esiintymiset ja itsearviointi

Sisältö
-lied-työskentely laulajan kanssa sisältäen tekstintulkinnan
-instrumenttitaitojen kehittäminen
-sävellysten tyylinmukainen tulkinta
-keskeisen lied-ohjelmiston tuntemus
-ohjelmiston  valmistaminen
-esiintymistaidot ja vuorovaikutustaidot

Ammattiosaamisen näyttö (2. tai 3. opintovuosi)

Opiskelija toimii lied-pianistina konsertissa. Opiskelija laatii lied-parinsa kanssa konserttiaan varten käsiohjelman teos- ja
säveltäjäesittelyineen. Näyttö annetaan esitykseen sopivassa konserttitilassa viimeistään konservatorion kevään viimeisen
kurssiperiodin aikana. Arviointikeskustelussa käydään lisäksi läpi muu näytössä arvioitava osaaminen, esim. haastattelun
avulla.

Ilmoittautuminen ja näyttömateriaalien toimittaminen
Näyttöön ilmoittaudutaan kuukautta ennen näyttöä toimistosta saatavalla lomakkeella. Käsiohjelma jätetään arviointia varten
konservatorion toimistoon sähköisessä muodossa kaksi viikkoa ennen näyttöä.

Arviointi ja osaamisen arviointimenetelmät

Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa
peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö.

Vaadittava osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytössä. Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit merkitty kriteeristöön
lihavoituina. Näytön jälkeen käytävään arviointikeskusteluun sisältyy itsearviointi.

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai
tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.
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Arvioinnin kriteerit ja arviointikohteet

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit
Työprosessin hallinta Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Opiskelija
Työprosessin suunnittelu suunnittelee omaa

työtään
suunnittelee omaa
työtään ja tekee ohjeiden
mukaan
toteuttamiskelpoisen
työsuunnitelman

suunnittelee omaa
työtään ja tekee
toteuttamiskelpoisen
työsuunnitelman sekä
muuttaa työsuunnitelmaa
tarpeen vaatiessa

Tyylinmukainen lied-
ohjelmiston harjoittelu ja
toteuttaminen

harjoittelee ja toteuttaa
ohjeiden mukaan
tyylinmukaisen lied-
ohjelmiston

harjoittelee ja toteuttaa
tyylinmukaisen lied-
ohjelmiston

harjoittelee ja toteuttaa
tyylinmukaisen lied-
ohjelmiston sekä
työskentelee
suunnitelmallisesti ja
muokkaa jo
valmistamaansa ohjelmistoa
esiintymistilanteisiin
sopivaksi, toimien
tarvittaessa itsenäisesti

Musiikillisen ilmaisun
yleisimpien merkintätapojen
tulkitseminen

tulkitsee musiikillisen
ilmaisun yleisimpiä
merkitsemistapoja ohjeita
noudattaen

tulkitsee musiikillisen
ilmaisun yleisimpiä
merkitsemistapoja

tulkitsee musiikillisen
ilmaisun merkitsemistapoja

Työtehtävien vaatimusten
mukaisen esityksen
valmistaminen

toteuttaa esityksen
etukäteen sovitun
mukaisesti

toteuttaa esityksen
työtehtävien asettamien
vaatimusten  mukaisesti

toteuttaa esityksen
laadukkaasti ja
ammattitaitoisesti

Itsearviointi arvioi työskentelyään
suhteessa tavoitteisiin

arvioi työskentelyään
suhteessa tavoitteisiin sekä
muuttaa toimintaansa
ohjeiden mukaisesti

arvioi ja kehittää omaa
toimintaansa ottaen vastaan
palautetta ja pyrkii työssään
yhä parempaan laatuun

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit
Työmenetelmien,
 -välineiden ja materiaalin
hallinta

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3
Opiskelija

Harjoittelumenetelmien
hallinta

valmistaa ohjelmiston
kohtalaiseen esityskuntoon
sovitussa aikataulussa

valmistaa ohjelmiston
esityskuntoon sovitussa
aikataulussa

valmistaa ohjelmiston
varmaan esityskuntoon
sovitussa aikataulussa

Oman osuuden
soittaminen esiintymis- tai
äänitystilanteessa ja
instrumentin hallinta

esittää osuutensa lied-
duossa ennalta
harjoitetun mukaisesti

esittää osuutensa ennalta
harjoitetun mukaisesti
ottaen huomioon musiikin
tyylilajin ja hallitsee
instrumenttinsa
esiintymis- tai
äänitystilanteessa

esittää osuutensa
tyylilajin mukaisesti,
varmasti, hallitusti ja
sujuvasti

Esiintyminen esiintyy lied-duon
jäsenenä asianmukaisesti

esiintyy lied-duon
jäsenenä luontevasti ja
reagoi laulajan antamiin
viitteisiin

esiintyy luontevasti ja
kykenee sujuvaan
musiikilliseen
vuoropuheluun laulajan
kanssa
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Arvioinnin kohde Arviointikriteerit
Työn perustava olevan
tiedon hallinta

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3
Opiskelija

Työskentely nuottien ja
tekstin pohjalta

työskentelee nuottien ja
tekstin pohjalta ohjeiden
mukaan

työskentelee nuottien ja
tekstin pohjalta

työskentelee sujuvasti ja
ammattitaitoisesti nuottien
ja tekstin pohjalta

Kulttuurisen tiedon
käyttäminen
työskentelyssä

työskentelee musiikin
lajin mukaisesti
noudattaen saamiaan
ohjeita

työskentelee musiikin
lajin ja tyylin mukaisesti
ja pyrkii ottamaan tekstin
soitossaan huomioon

työskentelee musiikin
lajin ja tyylin mukaisesti ja
tuo luontevasti esiin
tekstin soitossaan

MUUSIKON LAITEYMPÄRISTÖ (5 osp)

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija

· tuntee keskeisimmät musiikin toistamiseen ja tallentamiseen liittyvät laitteet, ja osaa toimia niiden kanssa
esiintymis- ja äänitystilanteessa

· toteuttaa tuotantoa yhdessä ryhmän jäsenenä
· toteuttaa muutoksia tekniikan valinnassa tai tilankäytössä
· jakaa tehtäviä ja valvoo turvallisuutta

Opintojen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen

2. tai 3. opintovuosi
Menetelmät
Ryhmäopetus, itsenäinen työskentely ja tiedonhankinta
Sisältö
-musiikkifysiikan perusteet
-mikrofonit ja mikittäminen
-äänisignaalin reitittäminen ja miksaaminen
-äänen vahvistaminen ja pa-laitteet
-äänittämisen perusteet
-studiotyöskentely
-äänitysohjelmistot

Ammattiosaamisen näyttö

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa yhdessä työryhmän jäsenenä äänitys- tai äänentoistotilanteen, joka voi olla esim.
kamarimusiikkisalissa tai konserttisalissa tapahtuvat esitys, opiskelijoiden demo- tai kilpailuäänite, yhtyetyöskentely-
workshopkonsertin äänentoiston tai äänityksen toteuttaminen, tai muu vastaava. Kevätlukukaudella järjestettävien näyttöjen
ajankohdat suunnitellaan ja näyttötehtävät sovitaan ohjatusti opettajan kanssa syyslukukauden aikana. Enintään 4 ryhmän
jäsentä voi antaa näyttönsä samassa äänitys- tai äänentoistotilanteessa.

Opiskelija laatii arviointikeskustelua varten kirjallisen itsearvioinnin, johon sisältyy myös näyttöä varten laadittu materiaali
(esim. työsuunnitelma, Pro Tools -sessio, signaalireitityssuunnitelma, tarpeistoluettelo).

Arviointikeskustelussa käydään lisäksi läpi muu näytössä arvioitava osaaminen esim. haastattelun / tehtävien avulla.

Ilmoittautuminen ja näyttömateriaalien toimittaminen
Näyttöön ilmoittaudutaan kuukautta ennen näyttöä toimistosta saatavalla lomakkeella. Näyttömateriaali toimitetaan
arvioitavaksi sähköisessä muodossa viikkoa ennen näyttöä.
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Arviointi ja osaamisen arviointimenetelmät

Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa
peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö.

Vaadittava osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytössä. Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit merkitty kriteeristöön
lihavoituina. Näytön jälkeen käytävään arviointikeskusteluun sisältyy itsearviointi.

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai
tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.

Arvioinnin kriteerit ja arviointikohteet

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit
1. Työprosessin
hallinta

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3
Opiskelija

Suunnittelukyky,
ajanhallinta ja
järjestelytaidot

noudattaa hänelle
annettuja aikatauluja sekä
osallistuu työryhmän
jäsenenä esiintymis- tai
äänitystilanteen
teknologiaan liittyviin
käytännön järjestelyihin

suunnittelee omaa
ajankäyttöään ja tekee
itsenäisesti tai työryhmän
jäsenenä esiintymis- tai
äänitystilanteen teknologiaan
liittyviä käytännön järjestelyjä

ennakoi ajankäyttötarpeitaan ja
laatii aikatauluja itsenäisesti tai
työryhmän jäsenenä sekä
suunnittelee ja organisoi
esiintymis- tai äänitystilanteen
teknologiaan liittyviä
käytännön järjestelyjä

Itsearviointi Arvioi työskentelyään ja
musiikkiesitystä, -tuotetta tai
-palvelua suhteessa
tavoitteisiin

Arvioi työskentelyään ja
musiikkiesitystä, -palvelua tai -
tuotetta suhteessa tavoitteisiin
sekä muuttaa toimintaansa
ohjeiden mukaisesti

Arvioi ja kehittää omaa
toimintaansa laatutavoitteiden
saavuttamiseksi ottaen vastaan
palautetta

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit
2.Työmenetelmien,
välineiden ja
materiaalin hallinta

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3
Opiskelija

Tuotantoon
sopivien
työmenetelmien ja
-välineiden valinta

valitsee ohjeiden mukaan
tuotantoon sopivat
työmenetelmät ja -
välineet

valitsee tuotantoon sopivat
työmenetelmät ja -välineet

valitsee tuotantoon sopivat
työmenetelmät ja -välineet
ottaen huomioon tuotannon
taiteelliset ja muut tavoitteet

Laitteiston hallinta suorittaa työn vaatimia
perustehtäviä ja ratkaisee
mahdolliset tekniset
ongelmatilanteet siten, että
työtehtävä saadaan
suoritetuksi

hyödyntää monipuolisesti
laitteistoa sekä perustelee
ratkaisujaan ja valintojaan sekä
edesauttaa teknisen
osaamisensa kautta muusikoita
ja mahdollisia muita
tuotantoryhmän jäseniä

osoittaa luovuutta laitteiston
hallinnassa ja tukee tuotannollisia
näkemyksiä taiteellisten
päämäärien saavuttamiseksi

Mikrofonityypit ja
niiden suuntakuviot

valitsee ohjeiden mukaan
erilaisia mikrofonityyppejä

valitsee tilanteeseen sopivat
mikrofonit

valitsee tilanteeseen sopivia
mikrofoneja siten, että eri
mikrofonityyppien
toimintaperiaatteiden tuntemus
tulee ilmi
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Arvioinnin kohde Arviointikriteerit
3. Työn perustana
olevan tiedon
hallinta

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3
Opiskelija

Akustisten
ilmiöiden
ymmärtäminen ja
huomioonottamin
en äänentoisto-
tai
äänitystilanteissa

Käyttää
musiikkiakustiikan
peruskäsitteitä ja hankkii
tietoa kuulon ja
kuulohavainnon
toimintaperiaatteista

Valitsee ohjattuna käyttämänsä
äänitys- tai
äänentoistolaitteiston
vallitsevien akustisten
olosuhteiden mukaan

Valitsee käyttämänsä äänitys-
tai äänentoistolaitteiston
vallitsevien olosuhteiden
mukaan

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit
4. Elinikäisen
oppimisen
avaintaidot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3
Opiskelija

Vuorovaikutus ja
yhteistyö

Kuuntelee annettuja
ohjeita ja pystyy
tarvittaessa muuttamaan
työtapojaan

Tekee vastuullaan olevat työt
huolellisesti ja toimii erilaisten
ihmisten kanssa
työyhteisöissä ja ryhmässä

Toimii vastuullisesti,
yhteistyökykyisesti ja
tasavertaisesti erilaisten
ihmisten kanssa työryhmän
jäsenenä sekä sopeuttaa
joustavasti toimintaansa
projektin vaatimuksiin

Ammattietiikka Työskentelee ohjattuna
tehtyjen sopimusten
mukaan ottaen huomioon
tekijänoikeudet

Työskentelee tehtyjen
sopimusten, kuten
tekijänoikeuksien mukaisesti

Työskentelee tehtyjen
sopimusten mukaan ja etsii
tarvittaessa lisätietoa

Noudattaa ohjattuna
sovittuja sääntöjä ja
aikatauluja

Noudattaa sovittuja sääntöjä ja
aikatauluja

Noudattaa sovittuja sääntöjä ja
aikatauluja

Terveys,
turvallisuus  ja
toimintakyky

Noudattaa työstä annettuja
työturvallisuusohjeita ja
ymmärtää
sähkötyöturvallisuuden,
kuulonsuojelun sekä
työergonomian
merkityksen

Noudattaa työstä annettuja
työturvallisuusohjeita ja
ymmärtää
sähkötyöturvallisuuden ja
kuulonsuojelun sekä
työergonomian perusasiat

Noudattaa työstä annettuja
työturvallisuusohjeita ja
ymmärtää
sähkötyöturvallisuuden ja
kuulonsuojelun sekä
työergonomian perusasiat,
sekä tarvittaessa opastaa
muita

Äänentoisto- tai
äänitysjärjestelmä
n komponentit ja
audiosignaalin
reititys

reitittää audiosignaalia
hänelle annetun
suunnitelman tai
ohjeiden mukaisesti

reitittää ja prosessoi
audiosignaalia eri tavoilla
siten, että äänentoisto- tai
äänitysjärjestelmän
komponenttien nimien ja
käyttötarkoitusten tuntemus
tulee ilmi

muuttaa reititystä projektin
tarpeiden mukaan tarvittaessa
nopeasti ja luovasti sekä
suunnittelee äänentoisto- tai
äänitysjärjestelmän
signaalireitityksiä ja
dokumentoi niitä
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TYÖSKENTELEMINEN ORKESTERI- /YHTYEMUUSIKKONA (5 tai 10 osp)

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija

· harjoittelee uutta yhtye- tai orkesteriohjelmistoa sekä ylläpitää ja esittää ohjelmistoa
· vastaanottaen palautetta
· toteuttaen musiikin tyylikausien tai -lajien ominaispiirteitä
· soittaa/laulaa nuottien tai muun esitysmateriaalin pohjalta
· tulkitsee musiikillisen ilmaisun yleisimpiä merkitsemistapoja
· esiintyy työtehtävien ja kokoonpanojen vaatimusten mukaisesti

Opintojen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen

2. ja / tai 3. opintovuosi
Opinnot suoritetaan opintojen ohjaajan kanssa laaditun
henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan
Menetelmät
orkesteri-/ yhtyeharjoitukset
ja itsenäinen harjoittelu,
esiintymiset

Sisältö
-ohjelmiston ja esitettävän
ohjelman valmistaminen
-musiikillisen ilmaisun
yleisimpien
merkitsemistapojen tulkinta
-harjoittelutaidot
-vuorovaikutus ja yhteistyö
-työturvallisuus

- orkesterisoitto
- yhtyetyöskentely
- kamarimusiikki

Ammattiosaamisen näyttö (2. tai 3. opintovuosi)

Opiskelija toimii orkesteri-/yhtyemuusikkona konsertissa (tai äänitystilanteessa). Ohjelman kesto on vähintään 15 minuuttia.
Näyttö annetaan esitykseen sopivassa konserttitilassa (tai studiossa). Arviointikeskustelussa käydään lisäksi läpi muu
näytössä arvioitava osaaminen esim. haastattelun avulla. Arviointikeskusteluun sisältyy itsearviointi.

Ilmoittautuminen ja näyttömateriaalien toimittaminen
Näyttöön ilmoittaudutaan kuukautta ennen näyttöä toimistosta saatavalla lomakkeella.

Arviointi ja osaamisen arviointimenetelmät

Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa
peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö.

Vaadittava osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytössä. Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit merkitty kriteeristöön
lihavoituina. Näytön jälkeen käytävään arviointikeskusteluun sisältyy itsearviointi.

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai
tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.
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Arvioinnin kriteerit ja arviointikohteet

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit

1. Työprosessin hallinta T1 H2 K3

Opiskelija

Tyylinmukainen
musiikkiohjelmiston
harjoittelu ja
toteuttaminen

Harjoittelee ja toteuttaa
tyylinmukaisen
musiikkiohjelmiston
ohjeiden mukaan

Harjoittelee ja toteuttaa
tyylinmukaisen
musiikkiohjelmiston ja
neuvottelee toteutuksesta
työryhmän jäsenten kanssa

Harjoittelee ja toteuttaa
tyylinmukaisen
musiikkiohjelmiston
yhteistyössä muiden kanssa
sekä työskentelee
suunnitelmallisesti ja
muokkaa jo valmistamaansa
ohjelmistoa
esiintymistilanteisiin
sopivaksi

Työtehtävien ja
kokoonpanojen
vaatimusten mukainen
esiintyminen

Toteuttaa esityksen
etukäteen sovitun
mukaisesti

Esiintyy työtehtävien ja
kokoonpanojen vaatimusten
mukaisesti

Esiintyy vakuuttavasti ja
laadukkaasti työtehtävien ja
kokoonpanojen mukaisesti

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit
2. Työmenetelmien, -
välineiden ja -materiaalin
hallinta

T1 H2 K3
Opiskelija

Harjoittelumenetelmien
hallinta

Valmistaa ohjelmiston
kohtalaiseen
esityskuntoon

Valmistaa ohjelmiston
esityskuntoon

Valmistaa ohjelmiston
varmaan esityskuntoon

Yhtyeessä
soittaminen/laulaminen
esiintymis- tai
äänitystilanteessa ja oman
instrumentin hallinta

Esittää osuutensa yhtyeen
jäsenenä tyydyttävästi

Esiintyy yhtyeen jäsenenä
luontevasti ottaen
huomioon musiikin
tyylilajin

Esittää teokset tyylilajin
mukaisesti, varmasti,
hallitusti ja sujuvasti ottaen
huomioon muut yhtyeen
jäsenet

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit
3. Työn perustana olevan
tiedon hallinta

T1 H2 K3
Opiskelija

Työskentely nuottien tai
muun esitysmateriaalin
pohjalta

Työskentelee nuottien tai
muun esitysmateriaalin
pohjalta ohjeiden mukaan

Työskentelee nuottien tai
muun esitysmateriaalin
pohjalta

Työskentelee sujuvasti ja
ammattitaitoisesti nuottien ja
muun esitysmateriaalin
pohjalta

Arvioinnin kohde
4. Elinikäisen oppimisen
avaintaidot

T1 H2 K3
Opiskelija

Terveys, turvallisuus ja
toimintakyky

Selviytyy työtehtävästä
mahdollisesta
esiintymisjännityksestä
huolimatta

Toimii työtehtävässä
luontevasti mahdollisesta
esiintymisjännityksestä
huolimatta

Toimii työtehtävässä
luontevasti ja mahdollinen
esiintymisjännitys on
hallinnassa
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MUUSIKKONA TYÖSKENTELEMINEN KANSAINVÄLISESSÄ TYÖYMPÄRISTÖSSÄ 5 osp

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

· soittaa tai laulaa nuottien tai muun esitysmateriaalin pohjalta
· esiintyy instrumentillaan työtehtävien ja kokoonpanojen vaatimusten mukaisesti
· toimii vuorovaikutustilanteessa yleisön ja muiden esittäjien kanssa
· toimii osana kansainvälistä työyhteisöä ja kulttuuriympäristöä
· osaa viestiä hyödyntäen kielitaitoaan

Opintojen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen

1., 2. tai 3. opintovuosi
Opiskelija osallistuu kolme viikkoa kestävälle kansainväliselle työssäoppimisjaksolle (opiskelijavaihtoon) konservatorion
yhteistyö-oppilaitoksessa. Opiskelijat valitaan jaksolle (vaihtoon) hakuprosessin kautta.
Instrumenttitaidot

-osallistuminen opetukseen ja
esiintyminen konsertissa
-jos vaihtojakso suoritetaan pop / rock-
painotteisessa oppilaitoksessa,
opintoihin ei kuulu pääinstrumentin
opetusta

Yhtye- ja / tai orkesterisoitto

-osallistuminen harjoituksiin ja
esiintyminen konsertissa /
konserteissa

Muut mahdolliset opinnot ja
kulttuuritarjonta
-osallistuminen opetukseen ja
järjestettyihin vierailuihin
- itsenäinen paikalliseen
kulttuuritarjontaan tutustuminen

Ammattiosaamisen näyttö (1., 2. tai 3. opintovuosi)

Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan työssäoppimisjakson aikana joko solisti- ja/tai kamarimusiikkikonsertissa
(yhtyekeikalla) tai orkesterimuusikkona orkesterikonsertissa. Näytön ohjelma määräytyy työssäoppimisjaksolle valitun
solistisen ohjelmiston tai isäntäoppilaitoksen määrittelemän kamarimusiikkiohjelmiston / orkesteriohjelmiston perusteella.
Näyttöön sisältyy opiskelijan laatima kirjallinen itsearviointi / raportti työssäoppimisjaksosta.

Ilmoittautuminen ja näyttömateriaalien toimittaminen
Näyttöön ilmoittaudutaan kuukautta ennen näyttöä eli ennen työssäoppimisjaksolle lähtöä toimistosta saatavalla
lomakkeella. Kirjallinen itsearviointi / raportti työssäoppimisjaksosta toimitetaan konservatorion toimistoon kahden viikon
kuluessa työssäoppimisjakson päättymisestä.

Arviointi ja osaamisen arviointimenetelmät

Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa
peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö.

Vaadittava osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytössä. Arvioinnin kohteet ja kriteerit on merkitty kriteeristöön
lihavoituina. Näytön jälkeen käytävään arviointikeskusteluun sisältyy itsearviointi.

Arvioinnin kriteerit ja arviointikohteet

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit
1. Työprosessin hallinta Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja
Työprosessin suunnittelu suunnittelee omaa työtään suunnittelee omaa työtään

ja tekee ohjeiden mukaan
toteuttamiskelpoisen
työsuunnitelman

suunnittelee omaa työtään
ja tekee
toteuttamiskelpoisen
työsuunnitelman sekä
muuttaa suunnitelmaa
tarpeen vaatiessa
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Työtehtävien ja
kokoonpanojen
vaatimusten mukainen
esiintyminen

toteuttaa esityksen
etukäteen sovitun
mukaisesti

esiintyy työtehtävien ja
kokoonpanojen
vaatimusten mukaisesti

esiintyy vakuuttavasti ja
laadukkaasti työtehtävien
ja kokoonpanojen
mukaisella tavalla

Itsearviointi arvioi työskentelyään
suhteessa tavoitteisiin

arvioi työskentelyään
suhteessa tavoitteisiin sekä
muuttaa toimintaansa
ohjeiden mukaisesti

arvioi ja kehittää omaa
toimintaansa ottaen
vastaan palautetta ja pyrkii
työssään yhä parempaan
laatuun

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit
2. Työmenetelmien, -
välineiden ja materiaalin
hallinta

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Oman osuuden
soittaminen/laulaminen
esiintymis- ja/tai
äänitystilanteessa ja
oman pääinstrumentin
hallinta

esittää osuutensa ennalta
harjoitetun mukaisesti

esittää osuutensa ennalta
harjoitetun mukaisesti
ottaen huomioon musiikin
tyylilajin

esittää osuutensa
tyylilajin mukaisesti
lyhyelläkin
valmistautumisajalla ja
esittää tarvittaessa
rakentavia
kehittämisehdotuksia

toteuttaa harjoitellun
ohjelmiston
instrumentillaan
esiintymis- ja/tai
äänitystilanteessa

hallitsee instrumenttinsa
esiintymis- ja/tai
äänitystilanteessa

hallitsee instrumenttinsa
ja esitettävän ohjelmiston
esiintymis- ja/tai
äänitystilanteessa

reagoi yhtyeen jäsenten
tai johtajan antamiin
viitteisiin

reagoi yhtyeen jäsenten
tai johtajan antamiin
viitteisiin työtehtävään
soveltaen

reagoi yhtyeen jäsenten
tai johtajan antamiin
viitteisiin joustavasti
tilanteeseen soveltuvalla
tavalla

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit
3. Työn perustana olevan
tiedon hallinta

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Työskentely nuottien tai
muun esitysmateriaalin
pohjalta

työskentelee nuottien tai
muun esitysmateriaalin
pohjalta ohjeiden mukaan

työskentelee nuottien tai
muun esitysmateriaalin
pohjalta

työskentelee sujuvasti ja
ammattitaitoisesti
nuottien ja muun
esitysmateriaalin pohjalta

Kulttuurisen tiedon
käyttäminen
työskentelyssä

työskentelee musiikin
lajin mukaisesti ohjeiden
mukaan

työskentelee musiikin
lajin ja tyylin mukaisesti

työskentelee musiikin
lajin ja tyylin mukaisesti
ja tuo luontevasti esiin
tyylilajin ominaispiirteitä

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit
4.  Elinikäisen
oppimisen
avaintaidot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Vuorovaikutus ja
yhteistyö yleisön,
muiden esittäjien
kanssa
kansainvälisessä
työyhteisössä

esiintyy reagoiden muiden
esittäjien viestintään

esiintyy ottaen huomioon
muut esittäjät ja yleisön

esiintyy vuorovaikutuksessa
muiden esittäjien kanssa
ottaen huomioon yleisön

selviytyy ohjatusti
kielitaitoaan hyödyntäen
kansainvälisessä
työyhteisössä toimimisesta

selviytyy melko luontevasti
kielitaitoaan hyödyntäen
työtilanteista osana
kansainvälistä työyhteisöä

toimii kielitaitoaan
hyödyntäen luontevasti ja
joustavasti osana
kansainvälistä työyhteisöä
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työskentelee ohjatusti
ennakkosuunnitelmien ja
työtehtävän vaatimusten
mukaan

työskentelee esitettävän
musiikin työtehtävien
vaatimusten mukaan

työskentelee esitettävän
musiikin työtehtävien
vaatimusten mukaan

Viestintäosaaminen osaa raportoida annetun
aikataulun mukaisesti
toiminnastaan
työelämäjakson aikana

osaa raportoida annetun
aikataulun mukaisesti
selkeästi ja kattavasti
toiminnastaan
työelämäjakson aikana

osaa raportoida annetun
aikataulun mukaisesti,
selkeästi, monipuolisesti ja
kattavasti toiminnastaan
työelämäjakson aikana

INSTRUMENTALISTINA TOIMIMINEN (5 osp)

Tämä tutkinnon osa on vaihtoehtoinen solistina toimiminen -tutkinnonosan suorittamiselle.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja
· harjoittelee uutta solistista ohjelmistoa sekä ylläpitää ja esittää ohjelmistoa vastaanottaen

palautetta
o toteuttaa musiikin tyylikausien ja/tai -lajien ominaispiirteitä
o soittaa/laulaa nuottien tai muun esitysmateriaalin pohjalta
o tulkitsee musiikillisen ilmaisun yleisimpiä merkitsemistapoja
o esiintyy työtehtävien ja kokoonpanojen vaatimusten mukaisesti

Opintojen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen

3. opintovuosi
Menetelmät
- henkilökohtainen opetus, itsenäinen harjoittelu, esiintymiset ja itsearviointi

Sisältö
- instrumenttitaitojen kehittäminen
- sävellysten tyylinmukainen tulkintataito
- ohjelmiston tuntemus
- esiintymistaidot
- työergonomia ja työturvallisuus

Ammattiosaamisen näyttö (2. tai 3. opintovuosi)

Opiskelija toimii muusikkona solistisessa konserttikokonaisuudessa. Opiskelija tekee arviointikeskustelua varten kirjallisen
itsearvioinnin.

Näyttö annetaan esitykseen sopivassa konserttitilassa, viimeistään konservatorion kevään viimeisen kurssiperiodin aikana.
Arviointikeskustelussa käydään lisäksi läpi muu näytössä arvioitava osaaminen esim. haastattelun avulla.
Arviointikeskusteluun sisältyy itsearviointi.

Ilmoittautuminen ja näyttömateriaalien toimittaminen
Näyttöön ilmoittaudutaan kuukautta ennen näyttöä toimistosta saatavalla lomakkeella. Kirjallinen itsearviointi tuodaan
näyttötilaisuuteen.

Arviointi ja osaamisen arviointimenetelmät

Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa
peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö.

Vaadittava osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytössä. Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit on merkitty
kriteeristöön lihavoituina. Arviointikeskusteluun sisältyy itsearviointi.
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Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai
tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Tarkemmat arviointia koskevat
tiedot on esitetty kunkin opintojakson kuvauksessa.

Arvioinnin kriteerit ja arviointikohteet

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit
1. Työprosessin
hallinta

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Tyylinmukainen
musiikkiohjelmiston
harjoittelu ja
toteuttaminen

harjoittelee ja toteuttaa
ohjeiden mukaan
tyylinmukaisen
musiikkiohjelmiston

harjoittelee ja toteuttaa
tyylinmukaisen
musiikkiohjelmiston

harjoittelee ja toteuttaa
tyylinmukaisen
musiikkiohjelmiston sekä
työskentelee
suunnitelmallisesti ja
muokkaa jo valmistamaansa
ohjelmistoa
esiintymistilanteisiin
sopivaksi, toimien
tarvittaessa itsenäisesti

Itsearviointi arvioi työskentelyään
suhteessa tavoitteisiin

arvioi työskentelyään
suhteessa tavoitteisiin
sekä muuttaa
toimintaansa ohjeiden
mukaisesti

arvioi ja kehittää omaa
toimintaansa ottaen vastaan
palautetta ja pyrkii työssään
yhä parempaan laatuun

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit
2.Työmenetelmien, -
välineiden ja -materiaalin
hallinta

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Solistisen osuuden
soittaminen/laulaminen
esiintymistilanteessa ja
oman instrumentin
hallinta

esittää solistisen
kokonaisuuden/osuuden
ennalta harjoitetun
mukaisesti

esittää solistisen
kokonaisuuden/osuuden
ennalta harjoitetun
mukaisesti ottaen
huomioon musiikin
tyylilajin ja halliten
instrumenttinsa
esiintymistilanteessa

esittää solistisen
kokonaisuuden/osuuden
tyylilajin mukaisesti
halliten instrumenttinsa
ja esitettävän ohjelmiston
vakuuttavasti
esiintymistilanteessa

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit
3. Työn perustana olevan
tiedon hallinta

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Työskentely nuottien tai
muun esitysmateriaalin
pohjalta

työskentelee nuottien tai
muun esitysmateriaalin
pohjalta ohjeiden
mukaan

työskentelee nuottien tai
muun esitysmateriaalin
pohjalta

työskentelee sujuvasti ja
ammattitaitoisesti
nuottien ja muun
esitysmateriaalin
pohjalta

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit
4.  Elinikäisen oppimisen
avaintaidot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Terveys, turvallisuus
ja toimintakyky

noudattaa ohjattuna
työstä annettuja
työturvallisuus-,
kuulonsuojelu- ja
ergonomiaohjeita ja
toimii siten, että ei
aiheuta vaaraa itselleen
tai muille

noudattaa työstä
annettuja
työturvallisuus-,
kuulonsuojelu- ja
ergonomiaohjeita ja ottaa
huomioon työyhteisön
jäsenten ja

noudattaa työstä
annettuja
työturvallisuus-,
kuulonsuojelu- ja
ergonomiaohjeita ja
pyrkii toiminnallaan
edistämään
työturvallisuutta
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työympäristön
turvallisuuden

selviytyy työtehtävästä
mahdollisesta
esiintymisjännityksestä
huolimatta

toimii työtehtävässä
luontevasti
mahdollisesta
esiintymisjännityksestä
huolimatta

toimii työtehtävässä
luontevasti ja
mahdollinen
esiintymisjännitys on
hallinnassa

YHTEISET TUTKINNON OSAT (35 osp), OSAAMISTAVOITTEET JA OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATILLISESSA
PERUSKOULUTUKSESSA

Yhteisten tutkinnon osien arvioinnin kriteerit ja arviointikohteet sekä osaamisen tunnustaminen lukion kursseista ovat
luettavissa Opetushallituksen Internetsivuilla (http://oph.fi/download/162241_musiikkialan_pt_01082015.pdf) sivulta 68
alkaen.

Vaadittavan osaamisen laajuudesta, 35 osp, kertyy lukion oppiaineiden pakollisten oppimäärien perusteella osaamisen
tunnustamisen kautta 32 osaamispisteen laajuisesti.

Yhteisten tutkinnon osien pakolliset osat, joita vastaavia kursseja ei ole määrätty lukion opetussuunnitelman perusteissa
(Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen 1 osp, Työelämätaidot 1 osp sekä Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 osp)
toteutetaan Työtehtävän suunnittelu -tutkinnon osan yhteydessä. Näiden tutkinnon osien osaaminen voidaan tunnustaa sen
mukaan, mitä lukion soveltavia kursseja opiskelija on suorittanut.

Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen
Pakolliset osaamistavoitteet (1 osp)

Opiskelija
· osaa käyttää yleisimpiä tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia ja hyödyntää niiden käyttöön tarkoitettuja ohjeita ja

oppaita
· osaa suojata verkkoidentiteettiään ja yksityisyyttään
· osaa toimia tekijänoikeus-, tietoturva- ja tietosuojaohjeiden ja -määräysten mukaisesti
· osaa tiedostojen eri säilytys- ja lähetysmuodot.

Arvioinnin kriteerit ja arviointikohteet

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit
Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3
Opiskelija

Tieto- ja
viestintätekniikan
sovellusten käyttäminen

käyttää tarvitsemiaan
sovelluksia mutta tarvitsee
ajoittain ohjausta

käyttää sujuvasti
tarvitsemiaan sovelluksia

käyttää sovelluksia
monipuolisesti eri tilanteiden
ja tarpeiden mukaan

Ohjeiden ja oppaiden
käyttäminen

käyttää ohjeita ja oppaita,
mutta tarvitsee ajoittain
ohjausta

käyttää sujuvasti ohjeita ja
oppaita

käyttää sujuvasti ohjeita ja
oppaita ja ratkaisee niiden
avulla erilaisia ongelmia

Verkkoidentiteetin ja
yksityisyyden
suojaaminen

luo ohjattuna
verkkoidentiteetin sekä
arvioi sen käyttöön liittyviä
riskejä ja
suojautumismenetelmiä

luo verkkoidentiteetin sekä
arvioi sen käyttöön liittyviä
riskejä ja
suojautumismenetelmiä

luo verkkoidentiteetin, arvioi
sen käyttöön liittyviä riskejä
ja valitsee laitteisiin ja
käyttötapoihin sopivat
suojautumismenetelmät

valitsee ohjattuna
tilanteeseen sopivan
verkkoyhteyden
suojaustason

valitsee tilanteeseen sopivan
verkkoyhteyden suojaustason

valitsee erilaisiin tilanteisiin
sopivan verkkoyhteyden
suojaustason

http://oph.fi/download/162241_musiikkialan_pt_01082015.pdf
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osaa valita turvallisen
tavan maksuliikenteelle
kotimaassa

osaa valita turvallisen tavan
koti- ja ulkomaiselle
maksuliikenteelle

osaa valita tilanteeseen
sopivan turvallisen tavan
koti- ja ulkomaiselle
maksuliikenteelle

Ohjeiden ja määräysten
noudattaminen

noudattaa toiminnassaan
tekijänoikeus-, tietoturva-
ja tietosuojaohjeita ja -
määräyksiä, mutta
tarvitsee ajoittain ohjausta

noudattaa itsenäisesti
tekijänoikeus-, tietoturva- ja
tietosuojaohjeita ja -
määräyksiä

noudattaa itsenäisesti
tekijänoikeus-, tietoturva- ja
tietosuojaohjeita ja -
määräyksiä, pitää tietojaan
ajan tasalla ja ohjaa
tarvittaessa muita

noudattaa verkonkäytön
etikettiä

noudattaa verkonkäytön
etikettiä

noudattaa verkonkäytön
etikettiä

Tiedostojen
säilyttäminen ja
lähettäminen

osaa käyttää yleisimpiä
tiedostojen säilytys- ja
lähetysmuotoja.

valitsee tarkoituksenmukaiset
tiedostojen säilytys- ja
lähetysmuodot.

valitsee
tarkoituksenmukaiset
tiedostojen säilytys- ja
lähetysmuodot huomioiden
tietoturvan.

Lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole pakollista kurssia, joka vastaisi tavoitteiltaan Tieto- ja viestintätekniikka ja sen
hyödyntäminen -osa-alueen pakollisia osaamistavoitteita.

Työelämätaidot
Pakolliset osaamistavoitteet (1 osp)

Opiskelija
· osaa hakea itselleen työpaikkaa
· osaa kuvata työsopimusjärjestelmää ja työsopimuksen keskeiset asiat
· osaa perehtyä työpaikan toimintaan ja työtehtäviin sekä huolehtia työturvallisuudesta
· osaa työskennellä työpaikassa ja kehittää osaamistaan.

Arvioinnin kriteerit ja arviointikohteet

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit
Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3
Opiskelija

Työpaikan hakeminen hakee työpaikkaa ja tekee
työhakemuksen sekä CV:n
tarviten jonkin verran
ohjausta

hakee itsenäisesti
työpaikkoja sekä laatii
selkeän työhakemuksen ja
CV:n

hakee aktiivisesti ja oma-
aloitteisesti työpaikkoja
tunnistaen omat
vahvuutensa

laatii selkeän ja omaa
osaamistaan kuvaavan
työpaikkahakemuksen ja
CV:n

toimii työhaastattelussa
asiallisesti

toimii työhaastattelussa
kohteliaasti ja asiallisesti

toimii työhaastattelussa
kohteliaasti ja asiallisesti

pukeutuu toimialan ja
työpaikan mukaisesti

ottaa pukeutumisessa
huomioon työpaikan ja
toimialan luonteen

ottaa pukeutumisessa
huomioon työpaikan ja
toimialan erityispiirteet

tuo esille omaa
osaamistaan

tuo selkeästi esille omat
vahvuutensa esitellessään
osaamistaan

perustelee omaa
osaamistaan ja
vahvuuksiaan laaja-alaisesti
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Median käyttäminen
työnhaussa

hakee työpaikkoja koskevia
tietoja mediasta

tutustuu työpaikkoihin
mediatietoja hyödyntäen

käyttää monipuolisesti
mediaa työnhaussa
hyödyntäen sosiaalisen
median mahdollisuuksia

Työsopimusjärjestelmän,
työsopimuksen ja
työlainsäädännön sisällön
tunteminen

tuntee keskeiset asiat alan
työehdoista ja oman alansa
työlainsäädännöstä

tuntee oman alan työehdot
ja keskeisen
työlainsäädännön

tuntee hyvin oman alan
työehdot ja keskeisen
työlainsäädännön
mahdollisuudet työtä
kehitettäessä

varmistaa, että oman
työsopimuksen sisältö on
sovitun mukainen

varmistaa, että oman
työsopimuksen sisältö on
sovitun mukainentuntee oman

työsopimuksensa sisällön

ottaa toiminnassaan
huomioon oikeutensa ja
velvollisuutensa, mutta
tarvitsee ajoittain ohjausta

toimii työssään oikeuksiensa
ja velvollisuuksiensa
mukaisesti

toimii työssään
oikeuksiensa ja
velvollisuuksiensa
mukaisesti sekä perustelee
vastuullisesti toimintaansa

Työpaikan toimintaan ja
työhön perehtyminen

hakee tietoa työpaikan
toiminnasta ja
työtehtävistään

hakee monipuolisesti tietoa
työpaikan toiminnasta ja
työtehtävistään

hakee itsenäisesti
monipuolisesta tietoa
työpaikan toiminnasta ja
työtehtävistään

noudattaa työstä annettuja
turvallisuusohjeita

noudattaa työstä annettuja
turvallisuusohjeita

soveltaa ja kehittää työstä
annettuja turvallisuusohjeita

Työyhteisössä toimiminen noudattaa annettuja
työaikoja ja sovittuja
toimintatapoja

noudattaa annettuja
työaikoja, sovittuja
toimintatapoja ja toimii
joustavasti erilaisissa
työtilanteissa

noudattaa annettuja
työaikoja ja sovittuja
toimintatapoja ja toimii
joustavasti työyhteisön
erilaisissa muuttuvissa
tilanteissa

huolehtii työssä vaaditusta
suoja- ym. vaatetuksestaan

huolehtii työssä vaaditusta
suoja- ym. vaatetuksestaan

huolehtii työssä vaaditusta
suoja- ym. vaatetuksestaan

työskentelee osana
työryhmää ja erilaisten
ihmisten kanssa, mutta
tarvitsee ajoittain ohjausta.

työskentelee luontevasti
osana työyhteisöään
erilaisten ihmisten ja
ryhmien kanssa.

työskentelee luontevasti
osana työyhteisöään
erilaisten ihmisten ja
ryhmien kanssa ja esittää
kehittämisideoita
työyhteisön ja -ryhmän
käyttöön.

Lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole kurssia, joka vastaisi tavoitteiltaan Työelämätaidot-osa-alueen pakollisia
osaamistavoitteita.

Yrittäjyys ja yritystoiminta
Pakolliset osaamistavoitteet (1 osp)

Opiskelija
· osaa arvioida ja tunnistaa oman osaamisensa ja omat vahvuutensa
· osaa ideoida omaa liikeideaa ja sen kehittämismahdollisuuksia
· osaa arvioida mahdollisuuksiaan ryhtyä yrittäjäksi
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· osaa selvittää omia ammatillisia verkostojaan
· osaa tunnistaa kannattavan liiketoiminnan periaatteet
· osaa arvioida oman yrittäjyyden ja yritystoiminnan merkitystä omalle hyvinvoinnilleen ja Suomen kansantaloudelle.

Arvioinnin kriteerit ja arviointikohteet

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit
Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3
Opiskelija

Oman osaamisen arvioiminen
ja tunnistaminen

arvioi osaamistaan ja
selvittää vahvuuksiaan
oman alansa toimintaan
liittyen, mutta tarvitsee
ajoittain ohjausta

arvioi monipuolisesti omaa
osaamistaan ja
vahvuuksiaan oman alansa
toimintaan liittyen

arvioi monipuolisesti ja
perustellen omaa
osaamistaan ja
vahvuuksiaan oman
alansa toimintaan liittyen

Oman liikeidean ja sen
kehittämismahdollisuuksien
ideoiminen

selvittää ja ideoi
yritystoimintaansa liittyviä
mahdollisuuksia,
yritysmuotoja, keskeisiä
palveluja tai tuotteita,
mutta tarvitsee ajoittain
ohjausta

selvittää ja ideoi
yritystoimintaansa liittyviä
mahdollisuuksia,
yritysmuotoja, keskeisiä
palveluja tai tuotteita

selvittää monipuolisesti ja
itsenäisesti
yritystoimintaansa liittyviä
mahdollisuuksia,
yritysmuotoja, keskeisiä
palveluja tai tuotteita

kehittää liikeideaa kehittää ja perustelee
liikeidean

Yrittäjäksi ryhtymisen
mahdollisuuksien arvioiminen

hankkii tietoa, millä
toimenpiteillä ja
tukipalveluilla oma yritys
voidaan perustaa, mutta
tarvitsee ajoittain
ohjausta

selvittää monipuolisesti,
mitä toimenpiteitä oman
yrityksen perustamisessa
tarvitaan ja mitä
tukipalveluita on
käytettävissä

selvittää monipuolisesti ja
perustellen, mitä
toimenpiteitä oman
yrityksen perustamisessa
tarvitaan ja mitä
tukipalveluita on
käytettävissä

Omien ammatillisten
verkostojen selvittäminen

selvittää oman alansa
yhteistyökumppanit ja
ammatilliset verkostot ja
kuvaa yhteistyön
mahdollisuuksia eri
tahojen kanssa

selvittää kattavasti oman
alansa yhteistyökumppanit
ja ammatilliset verkostot ja
arvioi yhteistyön
mahdollisuuksia eri tahojen
kanssa

selvittää monipuolisesti ja
itsenäisesti oman alansa
yhteistyökumppanit ja
ammatilliset verkostot ja
arvioi kriittisesti yhteistyön
mahdollisuuksia eri
tahojen kanssa

Liiketoiminnan periaatteiden
selvittäminen

selvittää oman liikeidean
pohjalta rahoituslähteet,
tuotot ja kustannukset,
mutta tarvitsee ajoittain
ohjausta

selvittää oman liikeidean
pohjalta rahoituslähteet,
tuotot ja kustannukset

selvittää kattavasti ja
perustellen oman
liikeidean pohjalta
rahoituslähteet, tuotot ja
kustannukset

Oman alan yritystoiminnan
merkityksen selvittäminen

selvittää yritystoiminnan
riskit ja merkityksen
omaan elämäänsä sekä
elinkeinoelämän
kannalta, mutta tarvitsee
ajoittain ohjausta.

selvittää monipuolisesti
yritystoiminnan riskit ja
merkityksen omaan
elämäänsä sekä
elinkeinoelämän kannalta.

selvittää yritystoiminnan
riskit ja merkityksen
omaan elämäänsä sekä

perustelee oman alan
yritystoiminnan
merkityksen
elinkeinoelämässä ja
ennakoi oman alan tulevia
kehitysnäkymiä.

Lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole kurssia, joka vastaisi tavoitteiltaan Yrittäjyys ja yritystoiminta -osa-alueen
pakollisia osaamistavoitteita.
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VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA (10 osp)

Vapaasti valittavat tutkinnon osat (10 osp) tukevat tutkinnon ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita ja ne voivat koostua
yhdestä tai useammasta tutkinnon osasta. Tutkinnon osat voivat olla

· Ammatillisia tutkinnon osia
· Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja

Ks. ammattitaitovaatimukset ja arviointi kyseisten tutkinnon osien kohdalta.
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