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MUSIIKKITEATTERIIN SUUNTAUTUMINEN  500 h 
 
 

SYVENTÄVÄT INSTRUMENTTIOPINNOT, laulu (musiikkiteatteriin suuntautuminen)                

 
Tavoitteet ja sisältö 

Opintojen tavoitteet asetetaan ja opintojen sisältö suunnitellaan yhdessä oman laulunopettajan ja 
musiikkiteatterin aineopettajien kanssa ja niiden saavuttamista seurataan lukuvuosittain. 
 
Opintojakson suoritettuaan oppilas 
 
Esittäminen ja ilmaiseminen 

 hallitsee klassisen laulun perustekniikkaa ja kehittää edelleen instrumenttitaitojaan 

 tuntee monipuolista, eri aikakausia ja tyylejä edustavaa laulu- ja näyttämömusiikkia 

 ilmaisee musiikkia ja tekstiä kokonaisvaltaisesti löytäen erilaisten sävellysten ja tekstien 
tyylejä ja tunnelmia 

 hahmottaa ja osaa tulkita oman osuutensa kokonaisuudessa ja kuuntelee aktiivisesti 
muita   

 käyttää musiikin voimavaihteluita ja artikulointitapoja vivahteikkaasti 

 käsittelee rytmejä ja tempoja selkeästi ja osaa seurata kapellimestaria 

 on kehittänyt harjoittelemissaan laulusävellyksissä eri kielten artikulointia ja ääntämistä 

 esittää harjoittelemiaan ohjelmakokonaisuuksia yksin ja erilaisissa kokoonpanoissa 

 esiintyy erityyppisissä tilaisuuksissa ja hallitsee luontevan lavakäyttäytymisen ja 
musiikillisen vuorovaikutuksen muiden esiintyjien kanssa 

 kokee iloa, elämyksiä ja kehittymistä musisoidessaan 
Oppimaan oppiminen ja harjoittelu  

 harjoittelee säännöllisesti ja itsenäisesti opettajan antamien ohjeiden mukaisesti ja ottaa 
vastuuta edistymisestään sekä ryhmän toiminnasta ja kehittymisestä 

 tarkkailee ja osaa teknisesti korjata sävelpuhtautta 

 hyödyntää erilaisia harjoittelun tapoja ja tekniikoita 

 ymmärtää oman osuutensa merkityksen kokonaisuudessa ja osaa mukauttaa laulunsa 
kokonaisuuteen 

 on saanut valmiuksia toimia erilaisissa kokoonpanoissa ja näyttämöllisissä tehtävissä 

 osaa tauottaa harjoitteluaan ja tehdä palauttavia harjoituksia 

 käyttää oman laulun tallentamista harjoittelunsa tukena  

 asettaa tavoitteita oppimiselleen ja arvioi niiden saavuttamista yhdessä opettajansa 
kanssa sekä ottaa vastaan palautetta  

 osaa toiminnallaan edistää ensemblen toimivuutta  

 haluaa oppia monipuolisesti lisää musiikista 
Kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen  

 lukee ja ymmärtää nuottikuvaa sekä hahmottaa osuutensa kokonaisuudesta 

 ymmärtää musiikin perusrakenteita 

 tunnistaa sävellajeja ja kuuntelee harmonioita 

 on tutustunut eri tyylejä ja aikakausia edustavaan klassiseen musiikkiin ja 
näyttämöteoksiin myös kuunnellen (konserttikäynnit ja tallenteet) 

 osaa kuvailla ja jäsentää kuulemaansa musiikkia 
Säveltäminen ja improvisointi  

 improvisoi ja keksii omia sävelmiä ja musisoi korvakuulolta 

Opintojakson aikana oppilas on osallistunut aktiivisesti yhteismusisointiin ja näyttämöaineiden 
opetukseen sekä harjoitellut opettajiensa ohjauksessa yhteismusisointiteoksissa tarvittavia valmiuksia. 
Oppilas on harjoitellut ja esittänyt monipuolista, eri tunnelmia ja tyylejä edustavaa laulu- ja 
näyttämömusiikkia opettajiensa tarpeelliseksi katsoman määrän.  
Harjoiteltu ohjelmisto voi sisältää osia tai suurempia kokonaisuuksia mm. ooppera- ja operettiteoksista 
ja/tai musikaali- ja laulunäytelmäteoksista. 
Lisäksi oppilas on laulanut kohtuullisen määrän: 
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 laulusävellyksiä suomen- ja ruotsinkielellä (ulkomaisen oppilaan omalla äidinkielellä) 

 liedsävellyksiä 1700- ja 1800-luvulta 

 lauluja ja aarioita renessanssin ja barokin ajalta  

Oppilas on tutustunut joko yhteismusisoinnissa tai omassa soolo- ohjelmistossaan myöhäisromantiikan, 
impressionismin tai vielä uudemman tyylin sävellyksiin sekä pohjoismaisiin (ei suomalaisiin) sävellyksiin. 
Lisäksi oppilas on tutustunut Vaccain vokaliiseihin (Vaccai; Metodo Pratico, numerot: Ia, IIa, III, IVa, IVb, 
VI, VIIIb ja IXa ) 

 
Opetus- ja työmuodot 

 instrumenttiopetusta 60 min. viikoittain, opetukseen voi sisältyä myös ryhmäopetusta 

 näyttämöaineiden kursseja konservatorion lukuvuosisuunnitelman mukaisesti  

 säännöllinen oma kotiharjoittelu opettajien antamien ohjeiden mukaisesti 

 esiintyminen lukuvuosittain 

 konserttikäynnit, näyttämöteoksien seuraaminen ja musiikin kuuntelutehtävät 
lukuvuosittain 

 osallistuminen näyttämöaineiden ja yhteismusisoinnin opintoihin vähintään kahden 
lukuvuoden aikana 

 
Osaamisen osoittaminen 

Oppilas osoittaa opintojakson aikana osaamisensa karttumista ja saa palautetta kehittymisensä tueksi 
monin tavoin ja monenlaisissa tilanteissa, kuten 

 lukuvuosittaisissa esiintymisissä joko konservatorion konserteissa ja/ tai tuotannoissa / 
tilaisuuksissa konservatorion ulkopuolella, opettajien oppilasilloissa / luokkatunneilla, 
tallenteilla tms. oppilaan opintoja ja edistymistä palvelevalla tavalla 

 oman instrumenttiryhmänsä erikoiskurssien yms. yhteydessä 

 esittämällä opintojensa päätteeksi lopputyön / esiintymällä produktiossa 
o Lopputyön sisältö ja toteutus suunnitellaan yhdessä ohjaavien opettajien kanssa. 
o Lopputyön ohjelmakokonaisuus esittelee monipuolisesti oppilaan musiikillisia ja 

näyttämöllisiä valmiuksia ja vahvuuksia. 
o ennen lopputyötään oppilas esittää nuoteista säestyksen kanssa kaksi 

harjoittelemistaan Vaccain vokaliiseista (arvotaan) 
 
Palautteen saaminen, oppimisen ja osaamisen arviointi 

 
Oppilas saa 

 jatkuvaa palautetta omalta opettajaltaan 

 palautetta joltakin toiselta opettajalta kerran lukuvuodessa esim. oppilasillan / konsertin / 
soivan viikon työpajan / erikoiskurssin yhteydessä 

 käy konsertin jälkeen arviointikeskustelun, jota varten on laatinut itsearvioinnin ja jossa 
saa palautteen omalta opettajaltaan ja kahdelta muulta opettajalta 

 oppilas saa konserttinsa arvioivan palautteen omalta opettajaltaan ja kahdelta muulta 
opettajalta 

o arvioinnin kohteina ovat instrumentin tekninen hallinta, musiikillinen ilmaisu, 
ohjelmiston hallinta, esiintymistaidot sekä oppimisen ja harjoittelun taidot 

 sanallinen palaute kirjataan oppilaan opintorekisteriin  
 
 

ILMAISU- JA ESIINTYMISTAIDOT 

 
Tavoitteet ja sisältö 

Oppilas tutustuu kokonaisvaltaiseen ja omakohtaiseen ilmaisuun ja saa valmiuksia toimia osana 
näyttämöllisesti toteutettua musiikillista kokonaisuutta. 
 
Opintojakson suoritettuaan oppilas 
 
Esiintyminen ja ilmaiseminen 
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 hallitsee ilmaisun perusteita ja on saanut ohjausta esiintymiseen 

 osaa yhdistää ääntä ja liikettä  

 osaa ilmaista tekstin sisältöä näyttämöllisesti, kehollisesti ja omakohtaisesti 

 osaa toimia ryhmässä puhuen ja laulaen 
Oppimaan oppiminen ja harjoittelu 

 kehittää vuorovaikutustaitojaan ja varmuuttaan toimia yksilönä ja ryhmän jäsenenä 

 osaa analysoida tekstiä 

 harjoittelee tekstin tulkintaa saamiensa ohjeiden mukaan myös itsenäisesti 

 osaa tehdä erilaisia puhe- ja ääniharjoitteita 

 kiinnittää huomiota puheen tuottamiseen, selkeyteen ja elävöittämiseen sekä tekstin 
sanoman ja tunnetilan välittämiseen 

Säveltäminen ja improvisointi 

 on vahvistanut luovuuttaan ja itseilmaisuaan esim. improvisoinnin ja teatterileikkien avulla 
 
Opetus- ja työmuodot 

 ryhmäopetusta periodeina tai produktion yhteydessä  

 itsenäistä harjoittelua 
 
Osaamisen osoittaminen 

Oppilas osoittaa opintojakson aikana osaamisensa karttumista ja saa palautetta kehittymisensä tueksi 

 erilaisten harjoitusten ja mahdollisten esiintymisten yhteydessä 

 
Palautteen saaminen, oppimisen ja osaamisen arviointi 

Oppilas 

 saa jatkuvaa palautetta omalta opettajaltaan 

 saa vertaispalautetta muilta ryhmänsä jäseniltä 

 käy opintojakson päätteeksi arviointikeskustelun opettajansa kanssa 
o arvioinnin kohteina ovat oppilaan esiintymisen- ja ilmaisemisen sekä oppimaan 

oppimisen ja harjoittelun taitojen kehittyminen opintojakson aikana 

 sanallinen palaute kirjataan oppilaan opintorekisteriin 
 
 

NÄYTTÄMÖLIIKUNTA             

 
Tavoitteet ja sisältö 

Oppilas tutustuu monipuolisesti kehonhallintaan ja keholliseen työskentelyyn osana näyttämöllistä 
ilmaisua. 
 
Opintojakson suoritettuaan oppilas 
 
Esiintyminen ja ilmaiseminen 

 osaa tutkia ja kehittää kehollista ilmaisuaan ja kehonhallintaansa erilaisin työtavoin  

 pystyy ilmaisemaan kehollaan mm. tunnetiloja, eri tempoja ja hahmoja 
Oppimaan oppiminen ja harjoittelu 

 on omaksunut liikkumisen eri tapoja sekä tilankäyttöä 

 pystyy omaksumaan ja muistamaan koreografioita 

 osaa työskennellä yksin ja ryhmässä käyttäen liikettä ilmaisun välineenä 
Säveltäminen ja improvisointi 

 on tutustunut keholliseen improvisaatioon 
 
Opetus- ja työmuodot 

 ryhmäopetusta periodeina tai produktion yhteydessä  

 itsenäistä harjoittelua 
 
Osaamisen osoittaminen 
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Oppilas osoittaa opintojakson aikana osaamisensa karttumista ja saa palautetta opettajaltaan/ ohjaajalta 
kehittymisensä tueksi. 

 erilaisten harjoitusten ja mahdollisten esiintymisten yhteydessä 
 
Palautteen saaminen, oppimisen ja osaamisen arviointi 

Oppilas saa 

 saa jatkuvaa palautetta omalta opettajaltaan 

 saa vertaispalautetta muilta ryhmänsä jäseniltä 

 käy opintojakson päätteeksi arviointikeskustelun opettajansa kanssa 
o arvioinnin kohteena ovat oppilaan kehollisen ilmaisun kehittyminen sekä oppimaan 

oppimisen ja harjoittelun taidot  

 sanallinen palaute kirjataan oppilaan opintorekisteriin 
 
 

MUSIIKKITEATTERIIN SUUNTAUTUMINEN, PRODUKTIO 

 
Tavoitteet ja sisältö 
Oppilas saa monipuolisia valmiuksia näyttämöllisesti toteutettavan musiikillisen kokonaisuuden 
rakentamiseen ja esittämiseen ja pääsee toteuttamaan niitä käytännössä.  
 
Opintojakson suoritettuaan oppilas 
 
Esiintyminen ja ilmaiseminen 

 on saanut kokonaiskuvan näyttämöllisen esityksen valmistamisprosessista 

 on omaksunut lisää valmiuksia kokonaisvaltaiseen ja omakohtaiseen ilmaisuun ja 
esiintymiseen  

Oppimaan oppiminen ja harjoittelu 

 osaa harjoitella ja omaksua roolin / näyttämöllisen tehtävän saamiensa ohjeiden 
mukaisesti 

 osaa toimia osana taiteellista kokonaisuutta vuorovaikutuksessa muiden kanssa 

 osaa työskennellä kapellimestarin ja ohjaajan kanssa 

 osaa toimia osana moniäänistä kokonaisuutta 

 osaa yhdistää oppimiaan taitoja toimivaksi kokonaisuudeksi 

 noudattaa annettuja aikatauluja 
Kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen 

 pystyy vastaamaan saamiinsa musiikillisiin ja näyttämöllisiin impulsseihin  
Säveltäminen ja improvisointi 

 on oppinut reagoinnin ja hetkessä olemisen tärkeän merkityksen 
 
Opintojakson aikana oppilas on harjoitellut ja esittänyt musiikillisesti ja näyttämöllisesti valmistamansa 
tehtävän osana suurempaa kokonaisuutta. 
 
Opetus- ja työmuodot 

 säännöllinen oma harjoittelu  

 yksilö- ja ryhmäopetusta produktion harjoitus- ja esitysaikataulun mukaisesti 

 osallistuminen produktion esityksiin 
 
Osaamisen osoittaminen 
Oppilas osoittaa opintojakson aikana osaamisensa karttumista ja saa palautetta kehittymisensä tueksi 

 produktion harjoituksissa 

 esittämällä lopputyönään oman osuutensa musiikillisesti ja näyttämöllisesti valmistetussa 
kokonaisuudessa 

 
Palautteen saaminen, oppimisen ja osaamisen arviointi 

Oppilas saa 

 jatkuvaa palautetta omalta opettajaltaan 

 vertaispalautetta produktioon osallistuvilta 
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 käy lopputyönsä esityksen jälkeen arviointikeskustelun, jota varten on laatinut 
itsearvioinnin (kuvaus oppimisprosessista ja esitysten toteutumisesta) ja jossa saa 
palautteen produktion ammattilaistyöryhmän edustajilta 

o arvioinnin kohteina ovat tehtävän musiikillinen ja näyttämöllinen hallinta, ilmaisu 
sekä oppimisen ja harjoittelun taidot 

 sanallinen palaute kirjataan oppilaan opintorekisteriin 
 
 

SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTOIHIN SISÄLTYVÄT JA VALINNAISET MUSIIKIN 
HAHMOTTAMISEN OPINTOJAKSOT 
 
Musiikin hahmottamisen syventävät opintojaksot suoritettuaan oppilas on 
 
Esittäminen ja ilmaiseminen 

 oppinut jäsentämään musiikkia eri näkökulmista (esim. musiikkianalyysi, historiallinen, 
musiikin tekeminen yms.) 

 omaksunut monipuolista ohjelmistoa 

 omaksunut musiikkisanastoa 

 saanut oppimisen ja onnistumisen kokemuksia 

 oppinut soveltamaan musiikkia harjoitellessaan, esittäessään, kirjoittaessaan musiikista ja 
omaa musiikkia tehdessään 

Oppimaan oppiminen ja harjoittelu 

 oppinut harjoittelemaan itsenäisesti 

 oppinut asettamaan itselleen tavoitteita ja arvioimaan niiden saavuttamista  

 oppinut ottamaan vastaan palautetta 

 oppinut ymmärtämään harjoittelun merkityksen 

 oppilaalle on herännyt halu oppia lisää musiikista 

Kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen (alla opintojaksokohtaisesti) 
Säveltäminen ja improvisointi (alla opintojaksokohtaisesti) 
 
 

Musiikin teoria ja säveltapailu 

 
Opintojakson tavoitteet ja sisältö 

 musiikin elementtien ja niiden osa-alueiden kuulonvarainen tunnistaminen ja nimeäminen 

 musiikin elementtien ja niiden osa-alueiden järjestelmällinen harjoittelu soitonopiskelun 
tueksi 

 musisointi laulaen ja soittaen ryhmässä 

 nuottikuvan hahmottamisen harjoittelu 

 nuotinluvun harjoittelu soitonopiskelun tueksi 

 tutustuminen modernin nuotinkirjoituksen merkintätapoihin 

 tutustuminen tonaalisten asteikkojen ohessa muihin asteikkotyyppeihin, esim. moodeihin 

 musiikin harmonian opiskelu kolmi- ja nelisointujen sekä perusfunktioiden avulla 

 tutustuminen yleisimpiin muunnesointutyyppeihin 

 soinnuttamisen, sointujaksojen ja sointuanalyysin harjoittelu 

 sisäisen kuulemisen taidon sekä intonaation tarkkuuden kehittäminen ja vahvistaminen 
soitonopiskelun tueksi 

 ryhmässä toimimisen harjoittelu, saman ikäisiin opiskelukavereihin tutustuminen 
opiskelumotivaation tukemiseksi 

 musiikin teknologian hyödyntäminen opiskelussa 

 valmiuksien saaminen valinnaisia opintojaksoja varten 
 
Opintojakson suoritettuaan oppilas osaa 

 nuotinkirjoituksen peruselementit 

 sävellajit ja kvinttiympyrä 
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 intervallit priimistä desimiin 

 kolmi- ja nelisointujen laadut ja muodot 

 sointuasteet ja peruslopuketyypit 

 sointu- ja hajasävelanalyysin perusteet, myös moduloivassa tekstuurissa 

 yleisimpiä muunnesointuja, esim. välidominantteja 

 tuottaa rytmejä, melodioita ja harmonioita musisoiden ja kirjoittaen 

 soveltaa musiikin perusteissa opittuja tietoja ja taitoja soiton-/laulunopiskelussaan, 
improvisoinnissa ja oman musiikin tekemisessä tms. 

Opetus- ja työmuodot 

 ryhmäopetusta 90 min. viikoittain lukuvuoden ajan 

 musisointi-, kuuntelu- ja analysointiharjoitukset ryhmässä, nuoteista laulamisen ja 
soittamisen harjoittelu yksin ja ryhmässä, musiikin kirjoittamisen harjoittelu, mupe-
tietotaidon soveltaminen itse soitettuun / laulettuun musiikkiin, teknologian käyttö 

Osaamisen osoittaminen 

Oppilas osallistuu säännöllisesti ja aktiivisesti opetukseen, tekee kurssitehtävät ja osoittaa opintojakson 
aikana osaamisensa karttumista ja saa suullista palautetta kehittymisensä tueksi. Oppilas tekee 
taitotestin/testejä. 
 
Palautteen saaminen, oppimisen ja osaamisen arviointi 
Oppilas saa  

 lyhyen suullisen palautteen omalta opettajaltaan vähintään kerran lukuvuodessa. 

 opintorekisteriin kirjatun sanallisen palautteen ja merkinnän opintojakson suorituksesta 
(suoritettu/suoritus kesken) 

Edeltävät suoritukset  

Musiikin perusteet 3 tai lähtötason kartoituksessa todettu osaaminen 
 
Korvaavat suoritukset   

Mupe 5 ja 6 tai lähtötason kartoituksessa todettu osaaminen 
 
 

Harmoniaoppi (valinnainen opintojakso mus.teatt. suuntautumisvaihtoehdossa) 

 
Opintojakson tavoitteet ja sisältö 

 sointujen muodostaminen annetun basson ja numeromerkintöjen perusteella 

 keskeisimpien reaalisointumerkkien omaksuminen soiton tueksi 

 äänenkuljetuksen perusteet kirjoittaen ja soittaen 

 valmiuksien saaminen continuo-soittoon sekä säveltämisen/sovittamisen opintoihin 

 
Opintojakson suoritettuaan oppilas 

 ymmärtää continuo- ja reaalisointumerkintätapoja 

 osaa äänenkuljetuksen perusteita kirjoittaen neliäänistä satsia 

 soveltaa opittuja tietoja ja taitoja soiton-/laulunopiskelussaan ja oman musiikin 
tekemisessä 

Opetus- ja työmuodot 

 ryhmäopetusta 60 min. viikoittain lukuvuoden ajan 

 musiikin kirjoitusharjoituksia  

Osaamisen osoittaminen 

Oppilas osallistuu säännöllisesti ja aktiivisesti opetukseen, tekee kurssitehtävät ja osoittaa opintojakson 
aikana osaamisensa karttumista ja saa suullista palautetta kehittymisensä tueksi. Oppilas tekee 
taitotestin/testejä.  
 
Palautteen saaminen, oppimisen ja osaamisen arviointi 
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Oppilas saa  

 lyhyen suullisen palautteen omalta opettajaltaan vähintään kerran lukuvuodessa 

 opintorekisteriin kirjatun sanallisen palautteen ja merkinnän opintojakson suorituksesta 
(suoritettu/suoritus kesken) 

Korvaavat suoritukset 

Aiemmin suoritettu harmoniaopin kurssi tai lähtötason kartoituksessa todettu osaaminen 
 
 

Musiikin teoriaa käytännössä (valinnainen opintojakso mus.teatt. suuntautumisvaihtoehdossa) 

 
Opintojakson tavoitteet ja sisältö 

 musiikin elementtien ja niiden osa-alueiden työstämistä soitonopiskelun tueksi 

 musisointia laulaen ja soittaen ryhmässä 

 nuottikuvan hahmottamisen harjoittelua käytännössä 

 musiikin rakenteiden (esim. sointuanalyysin, muotorakenteen) harjoituksia käytännössä 

 yläsävelsarjan toiminnan ymmärtäminen  

 intonaatioharjoituksia ryhmässä 
 
Opintojakson suoritettuaan oppilas osaa 

 hahmottaa musiikin perusrakenteita omasta ohjelmistostaan 

 soveltaa musiikin perusteissa opittuja tietoja ja taitoja soiton-/laulunopiskelussaan ja oman 
musiikin tekemisessä 

Opetus- ja työmuodot 

 ryhmäopetusta 90 min. viikoittain lukukauden ajan 

 musisointi- ja kuunteluharjoitukset ryhmässä, mupen tietotaidon soveltaminen itse 
soitettuun / laulettuun tai tehtyyn musiikkiin, teknologian käyttö osana mupen opintojaksoa 

Osaamisen osoittaminen 

Oppilas osallistuu säännöllisesti ja aktiivisesti opetukseen, tekee kurssitehtävät ja osoittaa opintojakson 
aikana osaamisensa karttumista ja saa suullista palautetta kehittymisensä tueksi.  
 
Palautteen saaminen, oppimisen ja osaamisen arviointi 
Oppilas saa  

 lyhyen suullisen palautteen omalta opettajaltaan vähintään kerran lukukaudessa 

 opintorekisteriin kirjatun sanallisen palautteen ja merkinnän opintojakson suorituksesta 
(suoritettu/suoritus kesken) 

Korvaavat suoritukset   

Aiemmin hankittu osaaminen 
 
 

Musiikin historia (valinnainen opintojakso mus.teatt. suuntautumisvaihtoehdossa) 
 

Opintojakson tavoitteet ja sisältö 

 musiikin historian tyylikausien tuntemisen laajentaminen kuuntelemalla, lukemalla, 
kirjoittamalla ja keskustelemalla 

 musiikintuntemisen syventäminen Suomen musiikin sekä aikamme musiikin tapahtumiin 

 keskeisiin säveltäjiin, teostyyppeihin ja yhtyekokoonpanoihin tutustuminen 

 musiikin perussanastoon tutustuminen musiikkikirjoitusten ymmärtämistä varten 

 musiikinkuuntelun ja konserttikäymisen muotoutuminen osaksi omaa musiikin 
harrastamista 

Opintojakson suoritettuaan oppilas osaa 

 tunnistaa eri aikakausille tyypillisiä soitinääniä ja esiintymiskokoonpanoja 

 sijoittaa musiikin tyylikaudet aikajanalle 
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 tunnistaa keskeisiä teostyyppejä ja aikakausien muita tyylipiirteitä kuulemastaan 
musiikista 

 kertoa ja kirjoittaa havaintoja kuulemastaan musiikista 

 soveltaa musiikin perusteissa opittuja tietoja ja taitoja soiton-/laulunopiskelussaan 

Opetus- ja työmuodot 

 ryhmäopetusta 90 min. viikoittain lukuvuoden ajan 

 kuuntelu- ja keskusteluharjoitukset ryhmässä, konserttikäynnit ja niihin liittyvien tehtävien 
suorittaminen, musiikin kirjoittamisen harjoittelu, mupe-tietotaidon soveltaminen itse 
soitettuun / laulettuun tai tehtyyn musiikkiin, teknologian käyttö osana opintojaksoa 

Osaamisen osoittaminen 

Oppilas osallistuu säännöllisesti ja aktiivisesti opetukseen, tekee kurssitehtävät ja osoittaa opintojakson 
aikana osaamisensa karttumista ja saa suullista palautetta kehittymisensä tueksi.  
 
Palautteen saaminen, oppimisen ja osaamisen arviointi 

Oppilas saa  

 lyhyen suullisen palautteen omalta opettajaltaan vähintään kerran lukuvuodessa 

 opintorekisteriin kirjatun sanallisen palautteen ja merkinnän opintojakson suorituksesta 
(suoritettu/suoritus kesken) 

Korvaavat suoritukset 

Aiemmin suoritettu musiikinhistorian kurssi tai muutoin hankittu osaaminen 
 
 

VALINNAISET YHTEISMUSISOINTIOPINNOT 
 
 

SYVENTÄVÄT YHTEISMUSISOINTITAIDOT (valinnainen opintojakso mus.teatt. suuntautumisvaihto-

ehdossa) 

Tavoitteet ja sisältö  

Oppilas musisoi yhdessä toisten kanssa erilaisissa kokoonpanoissa ja syventää yhteismusisointitaitojaan. 
Opintojen tavoitteet asetetaan yhdessä opettajan tai ryhmän ohjaajan kanssa, ja niiden saavuttamista 
seurataan lukuvuosittain. 
      

Opintojakson suoritettuaan oppilas 
 
Esittäminen ja ilmaiseminen 

 esittää ryhmänsä kanssa harjoittelemiaan sävellyksiä erilaisissa tilaisuuksissa 

 hallitsee oman osuutensa osana kokonaisuutta moniäänisessä tekstuurissa 

 toimii ryhmässä oman roolin/stemman mukaisella tavalla (esim. äänenjohtajatehtävät) 

 ilmaisee elävästi omia ja ryhmän musiikillisia ajatuksia musiikin tulkinnan kautta  

 ymmärtää ja tulkitsee yhtyeen, kuoron tai orkesterin johtajan käyttämää elekieltä  

 tulkitsee ilmeikkäästi eri aikakausien musiikkia huomioiden sen tyylipiirteet  

 toimii aktiivisesti, oma-aloitteisesti ja itsenäisesti ryhmän jäsenenä 

 käyttäytyy luontevasti sekä lavalla että yleisössä 

 iloitsee esiintymisestä ja yhdessä soittamisesta 
Oppimaan oppiminen ja harjoittelu 

 ottaa vastuun omasta osallistumisestaan ryhmän toimintaan 

 syventää yhteismusisointitaitojaan (mm. yhteinen fraseeraus, nyansointi, artikulaatio, 
tempon käsittely, sävyt ja tunnelmat) 

 harjoittelee oman stemmansa itsenäisesti ja tutustuu tarvittaessa kokonaisuuteen esim. 
äänitteiden ja partituurin avulla 

 hyödyntää erilaisia harjoittelutapoja sekä yksin että ryhmässä 

 huolehtii fyysisestä toimintakyvystään, kuulonsuojelusta sekä ergonomiasta 
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 osaa harjoitella ryhmän kanssa ilman ohjaajan läsnäoloa 

 vastaa tarvittaessa harjoitus- ja esiintymistilanteiden vaatimista käytännön järjestelyistä 

 asettaa tavoitteita sekä omalle että ryhmän kehittymiselle, arvioi edistymistä ja 
tavoitteiden saavuttamista  

 kehittää sekä omaa että ryhmän toimintaa saadun palautteen perusteella  

 ylläpitää ryhmän yhteishenkeä  

 tunnistaa omia musiikillisia vahvuusalueitaan 

 haluaa oppia lisää 
Kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen 

 keskittyy yhteismusisointitilanteessa sekä omaan että yhteiseen soittoon/lauluun 

 kuuntelee myös ryhmän muiden jäsenten soittoa/laulua ja reagoi siihen 

 lukee ja ymmärtää nuottikuvaa sekä yksinkertaista partituuria  

 hahmottaa esittämänsä musiikin rakenteita ja laajempien teosten muotoja 

 muokkaa soittoaan (mm. sävelpuhtautta, artikulaatiota) huomioiden soitetut sävellajit, 
intervallit ja soinnut 

 kuuntelee musisointia analysoiden, muokkaa toimintaansa tekemiensä havaintojen 
perusteella 

 kuuntelee eri tyylien ja aikakausien musiikkia monipuolisesti 
 

Opetus- ja työmuodot 

 säännöllinen osallistuminen yhteismusisointiin lukuvuosittain (esim. Visollo tai Concordia -
orkesteri, All 4 Voices tai Audite- kuoro, erilaiset pienryhmät, lied-duot, ensemblelaulu, 
kamarimusiikkikokoonpanot ja vanhan musiikin yhtyeet) 

 opetus- ja työmuodot vaihtelevat ryhmän mukaan 

 työskentelytavat sisältävät mm. laulua, soittoa, improvisointia ja kehonhuoltoa 

 säännöllinen harjoittelu 

 stemmojen harjoittelu myös omalla viikoittaisella soitto- tai laulutunnilla 

 yhteismusisointipainotuksen valinneilla oppilailla ohjattu stemmojen harjoittelu on 
olennainen osa instrumenttiopetusta 

 esiintyminen lukukausittain 

 konserttikäynnit ja musiikin kuunteleminen 
 

Osaamisen osoittaminen 

Oppilas osoittaa opintojakson aikana osaamisensa karttumista ja saa palautetta kehittymisensä tueksi 
monin tavoin ja monenlaisissa tilanteissa, kuten 
 

 osallistumalla oman ryhmänsä harjoituksiin 

 lukukausittaisissa esiintymisissä konservatorion konserteissa / tilaisuuksissa 
konservatorion ulkopuolella, opettajien oppilasilloissa / luokkatunneilla, tallenteilla tms. 
oppilaan / ryhmän opintoja ja edistymistä palvelevalla tavalla 

 yhteismusisointiesitys voi olla lopputyö tai sen osa opintojen suuntautumisen mukaan  
 

Palautteen saaminen, oppimisen ja osaamisen arviointi 

Oppilas saa 

 jatkuvaa palautetta ryhmänsä ohjaajalta ja vertaisarviointia toisilta ryhmän jäseniltä 

 ryhmän esityksistä sanallista palautetta esiintymisten yhteydessä  

 osallistumismerkinnän periodin tai lukukauden päätyttyä 
yhteismusisointisuuntautumisen valinneet saavat sanallisen palautteen lopputyön yhteydessä, palaute 
kirjataan oppilaan opintorekisteriin 
 
 

MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN LOPPUTYÖ 
 
Tavoitteet ja sisältö 

Oppilas suunnittelee ja valmistaa osana syventävien opintojensa suuntautumisvaihtoehdon opintoja 
henkilökohtaisen lopputyön. Oppilas määrittelee lopputyönsä tavoitteet opettajansa ohjauksessa. 
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Lopputyön tarkoituksena on osoittaa oppilaan musiikillisen osaamisen vahvuudet ja kiinnostuksen 
kohteet.  
 
Lopputyö voi muodostua erilaisista kokonaisuuksista tai keskittyä johonkin syvennettyyn osaamiseen. 
Lopputyö voi olla esim. konsertti, tallenne, osallistuminen produktioon, sävellystyö, koostua musiikin 
tuotantotehtävistä, olla monitaiteinen kokonaisuus tms. Lopputyön on oltava olennaiselta osaltaan soivaa 
musiikkia. 
 
Opetus- ja työmuodot 

Oppilas laatii lopputyönsä suunnitelman yhdessä opettajansa kanssa. Lopputyölle sovitaan ohjaaja ja 
ohjaukseen mahdollisesti tarvittavat resurssit / järjestelyt. Pääsääntöisesti lopputyö valmistetaan osana 
oppilaan suuntautumisvaihtoehtoon sisältyviä oppitunteja. 
 
Osaamisen osoittaminen 
Oppilas osoittaa lopputyön toteuttamisen aikana osaamisensa karttumista ja saa palautetta 
kehittymisensä tueksi monin tavoin ja monenlaisissa tilanteissa. 
 
Palautteen saaminen, oppimisen ja osaamisen arviointi 

Oppilas 

 saa jatkuvaa palautetta omalta opettajaltaan / opettajiltaan lopputyön 
valmistamisprosessin aikana 

 laatii arviointikeskustelua varten itsearvioinnin, jossa kuvaa mm. lopputyölleen 
asettamansa tavoitteet ja arvioi niiden saavuttamista 

 käy lopputyönsä arvioijien kanssa arviointikeskustelun, jossa saa palautetta ja sanallisen 
oppilashallintojärjestelmään kirjattavan arvioinnin työstään, lopputyö arvioidaan suhteessa 
musiikin laajan oppimäärän hyvän osaamisen kriteereihin 

Lopputyön arviointi sisältyy syventävien opintojen päättöarviointiin, erillistä arviointia ei kirjata 
todistukseen (vain lopputyön aihe mainitaan). 
 
 
 


