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UUSILLE OPPILAILLE UUSI OPETUSSUUNNITELMA 
 
 
Toukokuun pääsykokeissa valitut uudet oppilaamme aloittavat opintonsa Helsingin Kon-
servatorion uuden musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelman mukaisesti joko musii-
kin perusopinnoissa (ent. perustaso) tai musiikin syventävissä opinnoissa (ent. musiik-
kiopistotaso). 
 
Aiemmin jossakin toisessa musiikkioppilaitoksessa suoritetut opinnot (musiikin laaja oppi-
määrä) tai saavutettu osaaminen tunnustetaan osaksi konservatorio-opintoja. Tätä varten 
uudet oppilaat toimittavat opintorekisteriotteen aiemmista opinnoistaan konservatorion toi-
mistoon. 
 
NYKYISTEN OPPILAIDEN SIIRTYMINEN UUTEEN OPETUSSUUNNITELMAAN 
 
Opetussuunnitelmauudistuksessa on siirtymäaika, joten nykyiset oppilaamme voivat vielä 
jonkin aikaa suorittaa opintojaan vanhan opetussuunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on, 
että kahden lukuvuoden jälkeen kaikki oppilaamme ovat siirtyneet uuden opetussuunnitel-
man mukaisiin opintoihin. 
 
Pyrimme toteuttamaan konservatorion uuteen opetussuunnitelmaan siirtymisen selkeästi 
ja kohdellen oppilaita mahdollisimman yhdenmukaisesti. Tämän vuoksi 
 
- kaikki tänä keväänä musiikin perustason todistuksen saavat oppilaat, jotka haluavat 

jatkaa opintojaan, siirtyvät uuden opetussuunnitelman mukaisiin syventäviin opintoihin 
- musiikkiopistotason todistuksen saavien oppilaiden opinnot päättyvät, lisäopetuk-

seen siirtyminen ei ole enää mahdollista (lisäopetus on poistunut opetussuunnitelman 
perusteista) 

- lisäopetuksessa jo olevilla oppilailla on mahdollisuus jatkaa vielä opintojaan, opinto-
aika myönnetään oppilaskohtaisesti aktiivisuuden ja asetetun tavoitteen perusteella lu-
kuvuosi kerrallaan, enintään kahdeksi lukuvuodeksi 

 
Musiikin perustason oppilaat 
- jotka opettajansa harkinnan mukaan suorittavat kahden lukuvuoden aikana musiikin pe-

rustason opintonsa päätökseen (instrumentin pk 3, mupe 3 ja 4 sekä väh. kolme luku-
vuotta yhteismusisointia), jatkavat opintojaan vanhan opetussuunnitelman mukaisesti 

- jotka eivät ehdi suorittaa kahden lukuvuoden aikana musiikin perustason opintojaan 
päätökseen, siirtyvät elokuusta 2018 alkaen uuden opetussuunnitelman mukaisiin opin-
toihin 
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Musiikkiopistotason oppilaat 
- jotka opettajansa harkinnan mukaan suorittavat kahden lukuvuoden aikana musiik-

kiopistotason opintonsa päätökseen (instrumentin D-kurssi, mupet 5,6 sekä 7 tai 8 ja 
väh. kaksi lukuvuotta yhteismusisointia), jatkavat vanhan opetussuunnitelman mukai-
sesti kohti musiikkiopistotason ja samalla koko laajan oppimäärän päättötodistusta 

- jotka eivät ehdi suorittaa kaikkia musiikkiopistotason opintojaan päätökseen, siirtyvät 
elokuusta 2018 alkaen uuden opetussuunnitelman mukaisiin syventäviin opintoihin  

 
Edellä mainittu koskee myös aikuisten opetuksessa joko musiikin perustason tai musiik-
kiopistotason opintojaan suorittavia oppilaita. 
 
UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET VALINNAT 
 
Uusi opetussuunnitelma tuo oppilaille aikaisempaa enemmän valinnan mahdollisuuksia. 
Perusopintoihin kuuluvat painotukset ja syventävien opintojen suuntautumisvaihtoehdon 
valinnat tehdään opettajan ohjeistamana opintojen alkaessa elokuussa. Kannattaa tutus-
tua opetussuunnitelmaan pähkinänkuoressa ja miettiä omia valintojaan jo etukäteen. 
 


