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Tutkinnon sisältö

Pakolliset tutkinnon osat, 15 + 85 osp:

MUSIIKKIALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ TOIMIMINEN, 15 osp
Muusikon työelämätaidot, 10 ops
Vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot, 5 osp

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN JA MUSIIKKIOHJELMISTON VALMISTAMINEN, 25 osp
Musiikin tyylien tuntemus 4 osp
Säveltapailu, 7 osp
Musiikinteoria ja äänenkuljetus 4 osp
Musiikin kirjoittamisen ja sovittamisen perusteet 8 osp
Soitintuntemus 2 osp

INSTRUMENTTITAITOJEN KEHITTÄMINEN JA MUSIIKIN ESITTÄMINEN, 30 osp
Pääinstrumenttina
Piano
Cembalo
Urut
Harmonikka
Kitara
Kantele
Harppu
Jousisoittimet: viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso
Puhaltimet: huilu, klarinetti, oboe, fagotti, saksofoni, käyrätorvi, trumpetti, pasuuna,
baritonitorvi, tuuba
Lyömäsoittimet
Laulu

MUSIIKIN ESITYSKOKOONPANOSSA TOIMIMINEN, 30 osp
Orkesterisoitto, orkesterisoittimet pääinstrumenttina 5 osp/periodi
Yhtyeworkshop 5 osp/lukukausi
Lied-työskentely, laulu pääinstrumenttina 10 osp/lukuvuosi
Fonetiikka ja tekstintulkinta 5 osp
Ensemblelaulu 10 osp laulu pääinstrumenttina/lukuvuosi
Lied-työskentely, piano pääinstrumenttina 10 osp/lukuvuosi
Vapaa säestys, improvisointi ja transponointi, piano ja urut pääinstrumenttina 5
osp/lukuvuosi
Continuosoitto, piano pääinstrumenttina 5 osp
Continuosoitto cembalisteille 10 osp
Kitarayhtye 5 osp/lukuvuosi
Vapaa säestys ja improvisointi, kitara pääinstrumenttina 5 osp/lukuvuosi
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Vapaa säestys ja improvisointi, harmonikka pääinstrumenttina 5 osp/lukuvuosi

Vapaa säestys, kantele pääinstrumenttina 5 osp/lukuvuosi
Yhtyesoitto, kamarimusiikki, säestys, kitara, kantele, harmonikka pääinstrumenttina 5 osp
Kamarimusiikki, yhtyesoitto, vanha musiikki 5 osp/lukukausi
Kuoro-/yhtyelaulu: Kanavan laulu, kamarikuoro Audite 5 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, 45 osp:

SOLISTINA TOIMIMINEN, 15 osp
Piano
Cembalo
Urut
Harmonikka
Kitara
Kantele
Harppu
Jousisoittimet: viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso
Puhaltimet: huilu, klarinetti, oboe, fagotti, saksofoni, käyrätorvi, trumpetti, pasuuna,
baritonitorvi, tuuba
Lyömäsoittimet
Laulu

YHTYEEN, KUORON TAI ORKESTERIN JÄSENENÄ TOIMIMINEN, 15 osp

SÄVELTÄMINEN, 15 osp

SOVITTAMINEN JA SOITINTAMINEN, 15 osp

MUSIIKIN ESITYSKOKOONPANON JOHTAMINEN, 15 osp

MUSIIKKIALAN ESITYKSEN TAI TAPAHTUMAN TOTEUTTAMINEN, 15 osp

Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa, 5–15 osp
Tutkinnon osa sisältää työelämän paikallisten tarpeiden mukaista osaamista, joka soveltuu
useamman kuin yhden työpaikan tarpeisiin. Koulutuksen järjestäjä nimeää tutkinnon osan
työelämän toimintakokonaisuuden pohjalta ja määrittää sille laajuuden osaamispisteinä.
Koulutuksen järjestäjä määrittelee ammattitaitovaatimukset ja osaamisen arvioinnin vastaavasti
kuin ammatillisina tutkinnon osina.

LIEDPIANISMI, 5 osp
BALETTISÄESTYS, 10 osp
MUUSIKKONA TYÖSKENTELEMINEN KANSAINVÄLISESSÄ TYÖYMPÄRISTÖSSÄ, 5 osp
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SIVUINSTRUMENTTI, 5 osp
CEMBALON HUOLTAMINEN JA VIRITTÄMINEN, 10 osp

Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai
erikoisammattitutkinnosta, 5–15 osp
Tutkintoon voi sisällyttää tutkinnon osan toisesta ammatillisesta perustutkinnosta,
ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta. Riippumatta sisällytettävän tutkinnon osan
laajuudesta tutkinnon osan laajuus on tässä kohdassa enintään 15 osp.

Korkeakouluopinnot, 5–15 osp
Tutkinnon osa sisältää ammatillista osaamista tukevia korkeakouluopintoja.

Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia
tukevia opintoja 1–25 osp

Tutkinnon osat esitellään tarkemmin seuraavilla sivuilla.
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Pakolliset tutkinnon osat
MUSIIKKIALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ TOIMIMINEN, 15 osp

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tunnistaa musiikkialan toimintaympäristön keskeiset piirteet

● tunnistaa musiikkialan keskeiset toimijat (2255)
● tunnistaa musiikkialan keskeiset toimintatavat (2254)
● tunnistaa musiikkialan kilpailu- ja markkinatilanteen tunnuspiirteitä (2253)
● tunnistaa musiikkialan kansainvälisen toimintaympäristön haasteita ja mahdollisuuksia

(2252)
● tunnistaa yritystoiminnan periaatteet (2251)

Opiskelija suunnittelee musiikkialan työtehtävän

● tekee asiakaslähtöisen ja toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman (2250)
● tekee työsuunnitelmaan perustuvan hinta-arvion ja laatii tarjouksen (2249)
● laatii osaamisestaan markkinointisuunnitelman (2248)
● käyttää tarkoituksenmukaista tietotekniikkaa (2247)

Opiskelija noudattaa työlainsäädäntöä ja tekijänoikeussäädöksiä

● neuvottelee työtehtäviin liittyvistä asioista ja ehdoista (2246)
● toimii luontevasti erilaisissa vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutilanteissa (2245)
● noudattaa työssään työlainsäädäntöä ja työturvallisuusmääräyksiä (2244)
● laatii työ- tai esiintymissopimukset noudattaen alan keskeisiä sopimuskäytäntöjä (2243)
● noudattaa työssään tekijänoikeussäädöksiä ja tekee tarvittavat ilmoitukset (2242)
● noudattaa työssään kestävän kehityksen periaatteita (2241)

Muusikon työelämätaidot, 10 osp

Opintojakson tavoitteet
Ks. yllä tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset

Sisältö:
Yrittäjyys
Verotus
Taloudelliset laskelmat ja hinnoittelu
Sopimusjuridiikka ja immateriaalioikeus
Projektin hallinta, tuotantosuunnitelman työstäminen ja perusteet
Aikataulutus / harjoitusaikataulun laadinta



9

Markkinointiaikataulutus ja -materiaalit
Palvelun ja oman osaamisen tuotteistaminen ja myynti
Asiakkaiden hallinta (sosiaalisesta mediasta myyntityöhön)
Tekijänoikeus
Muusikkojen liitto
Apurahojen hankinta ja keskeiset hakukohteet musiikin alalla

Opetus- ja työmuodot
Opetusta 90 min. viikossa periodin ajan
Harjoitukset ja itsenäinen työskentely

Suoritus
Osallistuminen opetukseen, harjoitustehtävien tekeminen

Arviointi
Asteikolla 1–5

Vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot, 5 osp

Opintojakson tavoitteet
Ks. yllä tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset

Sisältö
-Kehonkieli ja vuorovaikutus
-Vuorovaikutus digitaalisessa ympäristössä
-Neuvottelutilanteet
-Työnhaku
-Juontaminen ja lavakäyttäytyminen
-Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
-Itsearvioinnin tekeminen
-Oman osaamisen markkinointi
-Yhteistyö ryhmässä

Opetus- ja työmuodot
Pienryhmäopetusta 90 min viikossa lukukauden ajan (joko syksy tai kevät)

Suoritus
Osallistuminen opetukseen

Arviointi
Asteikolla 1–5
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MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN JA MUSIIKKIOHJELMISTON
VALMISTAMINEN, 25 osp

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija hahmottaa musiikin tyylilajeja ja rakenteita
● tunnistaa musiikin tyylien ja tyylilajien ominaispiirteitä (2212)
● tunnistaa musiikin merkintätapoja (2211)
● käyttää musiikin luku- ja kirjoitustaitoja (2210)
● analysoi ja hahmottaa musiikin rakenteita (2209)

Opiskelija suunnittelee ja valmistaa musiikkiohjelmistoa
● suunnittelee tarkoitukseen sopivaa musiikkiohjelmistoa (2208)
● hankkii taustatietoa musiikkiohjelmiston suunnittelua varten (2207)
● valmistaa nuotti- ja muuta materiaalia musiikin esittämistä varten (2206)
● hyödyntää soveltuvaa tietotekniikkaa musiikkiohjelmiston valmistamisessa (2205)

Opiskelija muokkaa musiikkiohjelmistoa eri tarkoituksiin
● tunnistaa erilaisten esitystilanteiden vaatimuksia (2204)
● muokkaa musiikkiohjelmistoa tilanteen edellyttämällä tavalla (2203)
● käyttää tietoa musiikista ja tyylilajeista musiikkiohjelmiston muokkaamisessa (2202)

Opiskelija noudattaa tekijänoikeussäädöksiä ja tehtyjä sopimuksia
● noudattaa työssään tekijänoikeussäädöksiä ja tehtyjä sopimuksia (2201)
● antaa ja ottaa vastaan palautetta (2200)
● markkinoi osaamistaan (2199)

Musiikin tyylien tuntemus, 4 osp

Sisältö
Länsimaisen taidemusiikin tyylikaudet: renessanssi, barokki, klassismi, romantiikka ja 1900-
luku. Käsiohjelmatekstien sisällöntuottaminen.

Opetus- ja työmuodot
Opetusta 90 minuuttia viikossa.

Suoritus
-osallistuminen opetukseen, oma työskentely, kurssiin liittyvien tehtävien tekeminen
-osallistuminen kirjallisiin kuulusteluihin ja kuuntelutentteihin

Arviointi
Arviointikeskustelu ja arviointi asteikolla 1–5.
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Säveltapailu, 7 osp

Sisältö (1. vuosi)
-moodien tunnistamista ja kirjoittamista kuuntelun perusteella
-yksiäänisiä melodiadiktaatteja
-rytmidiktaatteja ja rytmin lukua
-harmoniakulkujen tunnistamista kuuntelemalla
-prima vista-laulua
-ohjelmiston harjoittelua laulamalla

Sisältö (2. vuosi)
-1- ja 2-äänisiä melodiadiktaatteja
-sointujaksojen tunnistamista kuuntelun perusteella
-prima vista -laulua
-ohjelmiston harjoittelua siten, että moniäänisessä sävellyksessä laulaa yhtä stemmaa ja
soittaa samaan aikaan yhtä tai useampaa

Opetus- ja työmuodot
Ryhmäopetusta 90 minuuttia viikossa.

Suoritus
Osallistuminen opetukseen sekä kirjallisiin että suullisiin kokeisiin.

Arviointi
Arviointikeskustelu ja arviointi asteikolla 1–5.

Musiikinteoria ja äänenkuljetus, 4 osp

Sisältö
-klaavit (g-, f- ja c-)
-moodien tunnistus ja muodostus
-intervallien tunnistus ja muodostus (myös oktaavia laajemmat)
-kolmi- ja nelisointujen eri muodot
-tavallisimmat muunnesoinnut
-sointu- ja hajasävelanalyysi
-sointujen muodostus basson ja numeromerkintöjen perusteella
-äänenkuljetuksen perusteet

Opetus- ja työmuodot
Ryhmäopetusta 2 x 60 minuuttia viikossa.

Suoritus
Osallistuminen opetukseen ja kirjallisiin kokeisiin.
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Arviointi
Arviointikeskustelu ja arviointi asteikolla 1–5.

Musiikin kirjoittamisen ja sovittamisen perusteet, 8 osp (2.
opintovuosi)

Sisältö
-nuottimateriaalin valmistaminen, tarvittaessa sekä partituuri että stemmat
-instrumentteihin ja soitinryhmiin liittyvän tiedon soveltaminen nuottimateriaalin
valmistamisessa
-musiikin tyylikausiin liittyvän tiedon hyödyntäminen nuottimateriaalin valmistamisessa
-musiikin hahmottaminen ja analysointi
-musiikin esittämistapojen ja -tilanteiden merkitys nuottimateriaalin valmistamisessa

Opetus- ja työmuodot
Ryhmäopetusta 90 minuuttia viikossa ja pienryhmäopetusta 90 minuuttia viikossa.

Suoritus
Osallistuminen opetukseen, tehtävien tekeminen sekä ammattiosaamisen näyttö.

Arviointi
Arviointikeskustelu ja arviointi asteikolla 1–5.

Soitintuntemus, 2 osp

Sisältö
- tärkeimmät sinfoniaorkesterin soittimet ja niiden käyttötavat sekä solistisesti että

yhtyeissä
- instrumenttien rakenteita ja kehityshistoriaa käytännön soittotilanteita huomioiden
- ääni fysikaalisena ilmiönä ja soittoteknisenä suorituksena
- soitinluokituksen, viritysjärjestelmien ja partituurin perusteet

Opetus- ja työmuodot
Opetusta 90 min. viikossa lukukauden ajan

Suoritus
-osallistuminen opetukseen, oma työskentely, kurssiin liittyvien tehtävien tekeminen
-mahdollinen kuuntelu- tms. koe.

Arviointi
Arviointikeskustelu ja arviointi asteikolla 1–5.
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INSTRUMENTTITAITOJEN KEHITTÄMINEN JA MUSIIKIN ESITTÄMINEN,
30 osp

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija kehittää instrumenttitaitojaan
● harjoittelee ja kehittää pääinstrumentin hallintaa ja musiikin tulkintataitoja (2226)
● soittaa tai laulaa nuottien tai muun materiaalin pohjalta (2225)
● työskentelee esitettävän musiikin lajin ja tyylin mukaisesti (2224)
● tallentaa soittoaan tai lauluaan digitaalisesti jaettavaan muotoon (2223)
● antaa ja ottaa vastaan palautetta ja kehittää omaa toimintaansa (2222)

Opiskelija soittaa tai laulaa esiintymistilanteessa
● esittää osuutensa sovitun mukaisesti ottaen huomioon musiikin tyylilajin (2221)
● esiintyy esiintymistilanteiden edellyttämällä tavalla (2220)
● ottaa huomioon muut toimijat, esiintyjät ja yleisön (2219)
● arvioi realistisesti esiintymistään ja kehittää toimintaansa saamansa palautteen

perusteella (2218)

Opiskelija noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja huoltaa instrumenttiaan
● työskentelee työergonomisesti oikein (2217)
● noudattaa työturvallisuus- ja kuulonsuojelumääräyksiä (2216)
● huolehtii työympäristön turvallisuudesta (2215)
● hoitaa instrumenttiaan huolellisesti (2214)
● markkinoi osaamistaan (2213)
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Piano pääinstrumenttina

Opintojakson tavoitteet
Ks. yllä tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset

1. opintovuosi, 15 osp (peruskoulupohjaiset opiskelijat)

Sisältö
Asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi kehitetään soittotekniikkaa ja harjoitellaan
riittävän laaja ohjelmisto opettajan ja opiskelijan yhteisen harkinnan mukaan.
Erityishuomion kohteena ovat harjoittelutaidot: erilaiset harjoitustavat ja -tekniikat sekä
ergonominen työskentely. Harjoitettavan ohjelmiston tulee sisältää etydejä, barokkiajan ja
wieniläisklassisen ajan musiikkia, vapaavalintaisia, erityylisiä teoksia, myös uutta musiikkia.
Ohjelmiston tulee noudattaa vähintään seuraavien esimerkkiteosten vaikeustasoa: J.S.
Bach: Kaksi kaksiäänistä Inventiota, L.v. Beethoven: Sonaatti pianolle G-duuri op.49 nro 1, F.
Chopin: Nokturno Es-duuri op.9 nro 2.
Lisäksi teknisiä harjoituksia ja asteikkoja tarpeen mukaan.

Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta 45–90 minuuttia viikossa, ryhmäopetusta, henkilökohtaista
harjoittelua.

Suoritus
Osallistuminen opetukseen, ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen lukuvuoden aikana.

Ohjelmistokonsertti
Ohjelma, jonka kesto on noin 15 minuuttia, sisältää barokin ja wieniläisklassisen ajan
musiikkia sekä vapaavalintaisen ohjelman. Teokset soitetaan ulkoa. Vaativa
nykymusiikkiteos voidaan soittaa nuoteista. Opiskelija laatii ohjelmistokonserttia varten
käsiohjelman.

Arviointi
Arviointikeskustelu ja arviointi asteikolla 1–5.

2. opintovuosi, 15 osp (ylioppilaspohjaiset opiskelijat 1. vuosi 30 osp)

Sisältö
Asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi kehitetään soittotekniikkaa ja tulkintatapoja ja
harjoitellaan riittävän laaja ohjelmisto opettajan ja opiskelijan yhteisen harkinnan mukaan.
Erityishuomion kohteena ovat erilaiset musiikkityylit sekä niiden edellyttämät tulkintatavat
ja soittotekniikat. Harjoitettavan ohjelmiston tulee sisältää monipuolisesti etydejä,
barokkiajan ja wieniläisklassisen ajan musiikkia, vapaavalintaisia, erityylisiä teoksia, sekä
uutta musiikkia. Lisäksi teknisiä harjoituksia ja asteikkoja tarpeen mukaan. Ohjelmiston tulee
noudattaa vähintään seuraavien esimerkkiteosten vaikeustasoa: J.S. Bach: Preludi ja Fuuga
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c-molli WTK 1, L.v. Beethoven Sonaatti pianolle F-duuri op.10 nro 2, F. Chopin Nokturno H-duuri
op.32 nro 1.

Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta 45–90 minuuttia viikossa, ryhmäopetusta, henkilökohtaista
harjoittelua.

Suoritus
Osallistuminen opetukseen, ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen lukuvuoden aikana
sekä ammattiosaamisen näyttö.
Ammattiosaamisen näytön ohjelma (kesto n. 20 min) sisältää barokin ja wieniläisklassisen
ajan musiikkia sekä vapaavalintaisen osuuden. Opiskelija laatii näyttöä varten
käsiohjelman. Teokset soitetaan ulkoa. Vaativa nykymusiikkiteos voidaan soittaa nuoteista.

Arviointi
Opiskelijan kirjallinen itsearviointi
Arviointikeskustelu ja arviointi asteikolla 1–5.

Cembalo pääinstrumenttina

Opintojakson tavoitteet
Ks. yllä tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset

1. opintovuosi, 15 osp (peruskoulupohjaiset opiskelijat)

Sisältö:
Asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi kehitetään soittotekniikkaa ja harjoitellaan
riittävän laaja ohjelmisto opettajan ja opiskelijan yhteisen harkinnan mukaan.
Erityishuomion kohteena ovat harjoittelutaidot: erilaiset harjoitustavat ja - tekniikat sekä̈
ergonominen työskentely. Harjoitettavan ohjelmiston tulee olla vaikeustasoltaan vähintään
helpohkoa ammattilaisohjelmistoa ja laajuuden vähintään kaksinkertainen
ohjelmistokonsertin ohjelmaan verrattuna. Ohjelmiston tulee sisältää̈:
-Monipuolisesti erilaisia tanssisarjojen osia
-Polyfonista musiikkia
-Maantieteellisesti ja tyylipiirteiltään vaihtelevaa musiikkia cembalon keskeisestä
ohjelmistosta (1500–1700 -luvut)
-Teknisiä harjoituksia ja teknisesti haastavia teoksia

Opetus- ja työ muodot
Henkilökohtaista opetusta 45–90 minuuttia viikossa, ryhmäopetusta, henkilökohtaista
harjoittelua.
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Suoritus
Osallistuminen opetukseen, ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen lukuvuoden aikana
sekä ohjelmistokonsertti.

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa harjoitetusta ohjelmistosta konserttikokonaisuuden,
jonka vähimmäiskesto on 15 minuuttia. Opiskelija laatii ohjelmistokonserttia varten
käsiohjelman.

Arviointi
Arviointikeskustelu ja arviointi asteikolla 1–5.

2. opintovuosi, 15 osp (1. opintovuosi ylioppilaspohjaiset opiskelijat 30 osp)

Sisältö
Asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi kehitetään soittotekniikkaa ja tulkintatapoja ja
harjoitellaan riittävän laaja ohjelmisto opettajan ja opiskelijan yhteisen harkinnan mukaan.
Erityishuomion kohteena ovat erilaiset musiikkityylit sekä̈ niiden edellyttämät tulkintatavat
ja soittotekniikat. Harjoitettavan ohjelmiston tulee olla vähintään kaksinkertainen näytössä ̈
esitettävään ohjelmaan verrattuna, ja sen tulee vaikeustasoltaan ilmentää opiskelijan
taidollista edistymistä. Viimeistään toisena opintovuotena opiskelijan on täytynyt tutustua:
-Virginalistien musiikkiin
-Italialaiseen varhaisbarokkiin
-Saksalaiseen ja ranskalaiseen täysbarokkiin
-Galanttiin/varhaisklassiseen tyyliin
-vuoden 1900 jälkeen sävellettyyn cembalomusiikkiin

Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta 45–90 minuuttia viikossa, ryhmäopetusta, henkilökohtaista
harjoittelua.

Suoritus
Osallistuminen opetukseen, ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen lukuvuoden aikana
sekä ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija suunnittelee konserttikokonaisuuden ja toimii konsertissa muusikkona. Konsertin
vähimmäiskesto on 20 minuuttia. Opiskelija laatii tilaisuutta varten käsiohjelman.

Arviointi
Opiskelijan kirjallinen itsearviointi
Arviointikeskustelu ja arviointi asteikolla 1–5.
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Urut pääinstrumenttina, 30 osp

Opintojakson tavoitteet
Ks. yllä tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset

1. opintovuosi, 15 osp (peruskoulupohjaiset opiskelijat)

Sisältö
Asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi kehitetään soittotekniikkaa ja harjoitellaan
laajuudeltaan vähintään 12 teosta sisältävä ohjelmisto opettajan ja opiskelijan yhteisen
harkinnan mukaan. Erityishuomion kohteena ovat harjoittelutaidot: erilaiset harjoitustavat
ja -tekniikat sekä ergonominen työskentely. Harjoitettavan ohjelmiston tulee olla
vaikeustasoltaan vähintään helpohkoa ammattilaisohjelmistoa.
Ohjelmiston tulee sisältää̈:
-eri tyylisuuntia edustavia barokin vapaita sävellyksiä ja urkukoraaleja
-J.S. Bachin vapaita sävellyksiä
- J.S. Bachin urkukoraaleja
-1800-luvulla sävellettyjä teoksia
-1900-luvulla, tai sen jälkeen sävellettyjä teoksia
-soittotekniikka kehittäviä harjoituksia kuten esim. J. van Oortmerssen: A Guide to Trio and
Duo playing ja etydejä

Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta 45–90 minuuttia viikossa, ryhmäopetusta, tutustumista erityylisiin
urkuihin ja niiden ominaisuuksiin sekä henkilökohtaista harjoittelua.

Suoritus
Osallistuminen opetukseen, ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen lukuvuoden aikana
sekä ohjelmistokonsertti.

Ohjelman kesto on noin 15 min. ja sen tulee sisältää
-barokin ajan vapaa teos
-barokin ajan koraalipohjainen teos
-J.S. Bachin urkukoraali
-1800-luvulla sävelletty teos
-1900-luvulla, tai sen jälkeen sävelletty teos
Teoksia ei tarvitse soittaa ulkoa.
Opiskelija laatii ohjelmistokonserttia varten käsiohjelman.

Arviointi
Arviointikeskustelu ja arviointi asteikolla 1–5.



18

2. opintovuosi, 15 osp (1. opintovuosi ylioppilaspohjaiset opiskelijat 30 osp)

Sisältö
Kehitetään soittotekniikkaa ja tulkintatapoja ja harjoitellaan vähintään 8 teosta sisältävä
ohjelmisto opettajan ja opiskelijan yhteisen harkinnan mukaan. Erityishuomion kohteena
ovat erilaiset musiikkityylit sekä niiden edellyttämät tulkintatavat ja soittotekniikat.
Harjoitettavan ohjelmiston tulee olla vähintään kaksinkertainen näytössä̈ esitettävää.
ohjelmaan verrattuna, ja sen tulee vaikeustasoltaan ilmentää opiskelijan taidollista
edistymistä. Ohjelmiston tulee sisältää:
-eri tyylisuuntia edustavia barokin vapaita sävellyksiä ja urkukoraaleja
-J.S. Bachin vapaita sävellyksiä
-J.S. Bachin urkukoraaleja
-1800-luvulla sävellettyjä teoksia
-1900- luvulla, tai sen jälkeen sävellettyjä teoksia
-soittotekniikka kehittäviä harjoituksia

Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta 45–90 minuuttia viikossa, ryhmäopetusta, tutustumista erityylisiin
urkuihin ja niiden ominaisuuksiin sekä henkilökohtaista harjoittelua.

Suoritus
Osallistuminen opetukseen, ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen lukuvuoden aikana
sekä ammattiosaamisen näyttö.

Näytön ohjelmaan tulee sisältyä ainakin:
- barokin ajan teos
- J.S. Bachin urkukoraali
-1800-luvulla sävelletty teos
-1900-luvulla, tai sen jälkeen sävelletty teos

Ohjelman kesto on noin 15 minuuttia, eikä teoksia tarvitse soittaa ulkoa. Opiskelija laatii
konserttia varten käsiohjelman.

Arviointi
Opiskelijan kirjallinen itsearviointi
Arviointikeskustelu ja arviointi asteikolla 1–5.



19

Harmonikka pääinstrumenttina, 35 osp

Opintojakson tavoitteet
Ks. yllä tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset

1. opintovuosi, 15 osp (peruskoulupohjaiset opiskelijat)

Sisältö
Kehitetään soittotekniikkaa ja harjoitellaan riittävän laaja ohjelmisto opettajan ja opiskelijan
yhteisen harkinnan mukaan. Erityishuomion kohteena ovat harjoittelutaidot: erilaiset
harjoitustavat ja -tekniikat sekä ergonominen työskentely.
Harjoitettavan ohjelmiston tulee olla vaikeustasoltaan vähintään helpohkoa
ammattilaisohjelmistoa ja sen tulee sisältää vähintään:
-teos barokin aikakaudelta
-3 vapaavalintaista teosta

Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta 45–90 minuuttia viikossa, ryhmäopetusta sekä henkilökohtaista
harjoittelua.

Suoritus
Osallistuminen opetukseen, ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen lukuvuoden aikana
sekä ohjelmistokonsertti.

Ohjelman kesto on noin 10–15 minuuttia ja sen tulee sisältää
-teos barokin aikakaudelta
-2 vapaavalintaista teosta

Ohjelmasta osa voidaan soittaa nuotista. Opiskelija laatii ohjelmistokonserttia varten
käsiohjelman.

Arviointi
Arviointikeskustelu ja arviointi asteikolla 1–5.

2. opintovuosi, 15 osp (1. opintovuosi ylioppilaspohjaiset opiskelijat 30 osp)

Sisältö
Kehitetään soittotekniikkaa ja tulkintatapoja ja harjoitellaan riittävän laaja ohjelmisto
opettajan ja opiskelijan yhteisen harkinnan mukaan. Erityishuomion kohteena ovat erilaiset
musiikkityylit sekä niiden edellyttämät tulkintatavat ja soittotekniikat. Harjoitettavan
ohjelmiston tulee ilmentää vaikeustasoltaan opiskelijan taidollista edistymistä ja sen tulee
sisältää erityylisiä sävellyksiä seuraavasti:
-laajamuotoinen teos (vähintään kolme osaa)
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-virtuoosisävellys
-3 vapaavalintaista teosta

Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta 45–90 minuuttia viikossa, ryhmäopetusta sekä henkilökohtaista
harjoittelua.

Suoritus
Osallistuminen opetukseen, ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen lukuvuoden aikana
sekä ammattiosaamisen näyttö.

Konsertin vähimmäiskesto on 20 min, ja sen ohjelmaan tulee sisältyä ainakin
-laajamuotoinen teos (vähintään kolme osaa)
-kaksi teosta harjoitetusta ohjelmasta
Koko ohjelmaa ei tarvitse soittaa ulkoa. Opiskelija laatii konserttia varten käsiohjelman.

Arviointi
Opiskelijan kirjallinen itsearviointi
Arviointikeskustelu ja arviointi asteikolla 1–5.

Kitara pääinstrumenttina, 30 osp

Opintojakson tavoitteet
Ks. yllä tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset

1. opintovuosi, 15 osp (peruskoulupohjaiset opiskelijat)

Sisältö
Kehitetään soittotekniikkaa ja harjoitellaan riittävän laaja ohjelmisto opettajan ja opiskelijan
yhteisen harkinnan mukaan. Erityishuomion kohteena ovat harjoittelutaidot: erilaiset
harjoitustavat ja -tekniikat sekä ergonominen työskentely.
Harjoitettavan ohjelmiston tulee olla vaikeustasoltaan vähintään helpohkoa
ammattilaisohjelmistoa. Harjoitettavan ohjelmiston tulee olla vähintään kolminkertainen
ohjelmistokonsertin ohjelma mukaan lukien, ja sen tulee olla vaativuustasoltaan vähintään
seuraavien esimerkkiteosten teosten mukaista:
-Luis de Milán: 6 Pavanea
-Matteo Carcassi: 25 Etydiä, op. 60, nro:t 1–15
-Leo Brouwer: Etydit XI–XX

Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta 45–90 minuuttia viikossa, ryhmäopetusta sekä henkilökohtaista
harjoittelua.
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Suoritus
Osallistuminen opetukseen, ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen lukuvuoden aikana
sekä ohjelmistokonsertti.

Ohjelman kesto on noin 10–15 minuuttia.
-renessanssi- tai barokkiteos
-etydi tai klassinen teos
-vapaavalintainen teos

Yhden teoksen voi korvata kamarimusiikkiteoksella, jonka esityksessä voi käyttää apuna
nuotteja. Kaikki sooloteokset soitetaan ulkoa. Opiskelija laatii konserttia varten käsiohjelman.

Arviointi
Arviointikeskustelu ja arviointi asteikolla 1–5.

2. opintovuosi, 15 osp (1. opintovuosi ylioppilaspohjaiset opiskelijat 30 osp)

Sisältö
Kehitetään soittotekniikkaa ja tulkintatapoja ja harjoitellaan riittävän laaja ohjelmisto
opettajan ja opiskelijan yhteisen harkinnan mukaan. Erityishuomion kohteena ovat erilaiset
musiikkityylit sekä niiden edellyttämät tulkintatavat ja soittotekniikat. Harjoitettavan
ohjelmiston tulee olla vähintään kolminkertainen näytössä̈ esitettävään ohjelmaan
verrattuna, ja sen tulee olla vaativuustasoltaan vähintään seuraavien esimerkkiteosten
teosten mukaista:
-Fernando Sor: Les Adieux, op. 21
-Matteo Carcassi: 25 Etydiä, op. 60, nro:t 16–25
-Heitor Villa-Lobos: Preludit 1–5

Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta 45–90 minuuttia viikossa, ryhmäopetusta sekä henkilökohtaista
harjoittelua.

Suoritus
Osallistuminen opetukseen, ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen lukuvuoden aikana
sekä ammattiosaamisen näyttö.

Ohjelman kesto on noin 15–20 minuuttia
-laajamuotoinen teos
-kamarimusiikkiteos
-vapaavalintainen teos/ ohjelman osa

Sooloteokset soitetaan ulkoa. Mahdollisen kamarimusiikkiteoksen voi soittaa nuoteista.
Opiskelija laatii konserttia varten käsiohjelman.
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Arviointi
Opiskelijan kirjallinen itsearviointi
Arviointikeskustelu ja arviointi asteikolla 1–5.

Kantele pääinstrumenttina, 30 osp

Opintojakson tavoitteet
Ks. yllä tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset

1. opintovuosi, 15 osp (peruskoulupohjaiset opiskelijat)

Sisältö
Kehitetään soittotekniikkaa ja harjoitellaan riittävän laaja ohjelmisto opettajan ja opiskelijan
yhteisen harkinnan mukaan. Erityishuomion kohteena ovat harjoittelutaidot: erilaiset
harjoitustavat ja -tekniikat sekä ergonominen työskentely. Harjoitettavan ohjelmiston tulee
sisältää kantelesävellyksiä, eri aikakausia edustavia ja erityylisiä teoksia sekä vähintään yksi
laajamuotoinen teos. Teoksia harjoitellaan vähintään seitsemän. Ohjelmiston tulee
noudattaa vähintään seuraavien esimerkkiteosten vaikeustasoa: M. Pokela Yrttejä, J.S. Bach
Preludi C.

Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta 45–90 minuuttia viikossa, ryhmäopetusta sekä henkilökohtaista
harjoittelua.

Suoritus
Osallistuminen opetukseen, ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen lukuvuoden aikana
sekä ohjelmistokonsertti.

Ohjelmistokonsertti:
Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa harjoitetusta ohjelmistosta konserttikokonaisuuden,
jossa on kolme teosta ja jonka kesto on noin 10–15 minuuttia. Ohjelma esitetään ulkoa.
Opiskelija laatii ohjelmistokonserttia varten käsiohjelman.

Arviointi
Arviointikeskustelu ja arviointi asteikolla 1–5.

2. opintovuosi, 15 osp (1. opintovuosi ylioppilaspohjaiset opiskelijat 30 osp)

Sisältö
Kehitetään soittotekniikkaa ja tulkintatapoja ja harjoitellaan riittävän laaja ohjelmisto
opettajan ja opiskelijan yhteisen harkinnan mukaan. Erityishuomion kohteena ovat erilaiset
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musiikkityylit sekä niiden edellyttämät tulkintatavat ja soittotekniikat. Harjoitettavan
ohjelmiston tulee sisältää kantelesävellyksiä, eri aikakausia edustavia ja erityylisiä teoksia
sekä kamarimusiikkia. Teoksia tulee harjoitella vähintään seitsemän. Ohjelmiston tulee
noudattaa vähintään seuraavien esimerkkiteosten vaikeustasoa: P. Jalkanen Legenda
kanteleelle, E. Salmenhaara Inventio, Cl. Debussy La Fille aux Cheveux de Lin.

Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta 45–90 minuuttia viikossa, ryhmäopetusta sekä henkilökohtaista
harjoittelua.

Suoritus
Osallistuminen opetukseen, ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen lukuvuoden aikana
sekä ammattiosaamisen näyttö.

Ammattiosaamisen näyttö:
Opiskelija suunnittelee konserttikokonaisuuden ja toimii konsertissa muusikkona. Konsertin
vähimmäiskesto on 20 minuuttia ja se sisältää vähintään kolme erilaista sävellystä
harjoitellusta ohjelmistosta. Teokset soitetaan ulkoa. Opiskelija laatii näyttöä varten
käsiohjelman.

Arviointi
Opiskelijan kirjallinen itsearviointi
Arviointikeskustelu ja arviointi asteikolla 1–5.

Harppu pääinstrumenttina, 30 osp

Opintojakson tavoitteet
Ks. yllä tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset

1. opintovuosi, 15 osp (peruskoulupohjaiset opiskelijat)

Sisältö
Kehitetään soittotekniikkaa ja harjoitellaan riittävän laaja ohjelmisto opettajan ja opiskelijan
yhteisen harkinnan mukaan. Erityishuomion kohteena ovat harjoittelutaidot: erilaiset
harjoitustavat ja -tekniikat sekä ergonominen työskentely.

Harjoitettavan ohjelmiston tulee sisältää materiaalia kaikilta seuraavilta osa-alueilta:
-sormiharjoituksia, asteikkoja ja kolmisointuja sekä prima vista-harjoituksia opettajan
harkinnan mukaan
-kaksi etydiä, joista toisen oltava kokoelmasta E. Pozzoli: Studi di media difficulta
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-viisi erityylistä teosta, joiden joukossa on vähintään yksi klassinen ja yksi barokkia tai
aikaisempaa aikakautta edustava teos. Vähintään yhden teoksista on oltava
laajamuotoinen.

Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta 45–90 minuuttia viikossa, ryhmäopetusta sekä henkilökohtaista
harjoittelua.

Suoritus
Osallistuminen opetukseen, ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen lukuvuoden aikana
sekä ohjelmistokonsertti.

Ohjelmistokonsertti
Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa noin 10–15 minuuttia kestävän ohjelman
harjoittelemastaan ohjelmistosta. Ohjelma koostuu seuraavan laisista teoksista:
-yksi klassinen tai barokkia tai aikaisempaa aikakautta edustava teos
-kaksi vapaavalintaista teosta.
Yhden teoksista on oltava laajamuotoinen.
Ohjelma esitetään ulkoa, mutta kamarimusiikki- ja nykymusiikkiteokset voidaan soittaa
nuoteista.
Opiskelija laatii konserttia varten käsiohjelman.

Arviointi
Arviointikeskustelu ja arviointi asteikolla 1–5.

2. vuosi, 15 osp (1. opintovuosi ylioppilaspohjaiset opiskelijat 30 osp)

Sisältö
Kehitetään soittotekniikkaa ja tulkintatapoja ja harjoitellaan riittävän laaja ohjelmisto
opettajan ja opiskelijan yhteisen harkinnan mukaan. Erityishuomion kohteena ovat erilaiset
musiikkityylit sekä niiden edellyttämät tulkintatavat ja soittotekniikat. Harjoitettavan
ohjelmiston tulee sisältää materiaalia kaikilta seuraavilta osa-alueilta:
-sormiharjoituksia, asteikkoja ja kolmisointuja sekä prima vista -harjoituksia opettajan
harkinnan mukaan
-kaksi etydiä, joista toisen oltava kokoelmasta E. Pozzoli: Studi di media difficulta
-viisi erityylistä ja eri aikakausia edustavaa teosta, joista vähintään yksi on laajamuotoinen.

Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta 45–90 minuuttia viikossa, ryhmäopetusta sekä henkilökohtaista
harjoittelua.

Suoritus
Osallistuminen opetukseen, ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen lukuvuoden aikana
sekä ammattiosaamisen näyttö.
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Opiskelija suunnittelee konserttikokonaisuuden ja toimii konsertissa muusikkona. Konsertin
vähimmäiskesto on 20 minuuttia. Ohjelma soitetaan ulkoa, mutta nykymusiikkiteokset
voidaan soittaa nuoteista. Opiskelija laatii tilaisuutta varten käsiohjelman. Konsertissa
esitettävä ohjelma koostuu vähintään seuraavan laisista teoksista:
-laajamuotoinen teos
-vapaavalintainen teos

Arviointi
Opiskelijan kirjallinen itsearviointi
Arviointikeskustelu ja arviointi asteikolla 1–5.

Jousisoittimet: viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso pääinstrumenttina
30 osp

Opintojakson tavoitteet
Ks. yllä tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset

1. opintovuosi 15 osp (peruskoulupohjaiset opiskelijat)

Sisältö
Kehitetään soittotekniikkaa ja harjoitellaan riittävän laaja ohjelmisto opettajan ja opiskelijan
yhteisen harkinnan mukaan. Erityishuomion kohteena ovat harjoittelutaidot: erilaiset
harjoitustavat ja -tekniikat sekä ergonominen työskentely.
Ohjelmiston tulee noudattaa vähintään seuraavien esimerkkiteosten vaikeustasoa:
-viulu: Telemann: Soolofantasiat, Beethoven: Romanssi F
-alttoviulu: Händel ja Vivaldi: Sonaatteja, Dvorak: Sonatiini
-sello: Bach: Soolosarja G, Faure: Elegia
-kontrabasso: Vivaldi: Sonaatteja, Keyper: Romanssi ja rondo

Harjoitettavan ohjelmiston tulee olla vähintään kaksinkertainen ohjelmistokonsertin
ohjelmaan verrattuna, ja sen tulee sisältää materiaalia kaikilta seuraavilta osa-alueilta:
-asteikot (murtosointuineen ja kaksoisäänineen)
-etydit ja näytteet orkesterikirjallisuudesta tai kamarimusiikista
-pienimuotoiset sävellykset
-laajamuotoiset sävellykset (sonaatti, konsertto, muunnelmateos, kamarimusiikkiteos tms.)

Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta 45–90 minuuttia viikossa, ryhmäopetusta sekä henkilökohtaista
harjoittelua.

Suoritus
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Osallistuminen opetukseen, ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen lukuvuoden aikana
sekä teknisen valmiuden koe ja ohjelmistokonsertti.

Teknisen valmiuden koe ennen ohjelmistokonserttia
Opiskelija osoittaa teknisen valmiutensa soittamalla asteikon sekä etydin tai jonkin
valmistamistaan orkesteri- tai kamarimusiikkikatkelmista, jotka on sovittu etukäteen
arvioijien kanssa.  Palautekeskustelussa kiinnitetään huomiota instrumentin hallintataitojen
lisäksi myös ergonomiaan ja harjoittelutaitoihin.

Ohjelmistokonsertti

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa harjoitetusta ohjelmistosta konserttikokonaisuuden,
jonka vähimmäiskesto on 15 minuuttia. Ohjelma soitetaan ulkoa, mutta nykymusiikkiteokset
voidaan soittaa nuoteista. Opiskelija laatii konsertin käsiohjelman.

Arviointi
Arviointikeskustelu ja arviointi asteikolla 1–5. Teknisen valmiuden koe hyväksytty/uusittava.

2. opintovuosi 15 osp (1. opintovuosi ylioppilaspohjaiset opiskelijat 30 osp)

Sisältö
Asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi kehitetään soittotekniikkaa ja tulkintatapoja ja
harjoitellaan riittävän laaja ohjelmisto opettajan ja opiskelijan yhteisen harkinnan mukaan.
Erityishuomion kohteena ovat erilaiset musiikkityylit sekä niiden edellyttämät tulkintatavat
ja soittotekniikat. Harjoitettavan ohjelmiston tulee olla vähintään kaksinkertainen näytössä
esitettävään ohjelmaan verrattuna ja sen tulee noudattaa vähintään seuraavien
esimerkkiteosten vaikeustasoa:
-viulu: Telemann: Soolofantasiat, Beethoven: Romanssi F
-alttoviulu: Händel ja Vivaldi: Sonaatteja, Dvorak: Sonatiini
-sello: Bach: Soolosarja G, Faure: Elegia
-kontrabasso: Vivaldi: Sonaatteja, Keyper: Romanssi ja rondo

Ohjelmiston tulee sisältää erityylisiä kappaleita vähintään seuraavilta aikakausilta:

Modernit soittimet
-barokin ajalta
-klassismin ajalta
-romantiikan ajalta
Ohjelmiston on sisällettävä myös suomalaisia sävellyksiä sekä kamarimusiikkia.

Barokkisoittimet
-varhaisbarokin ajalta
-täysbarokin ajalta
-myöhäisbarokin/galantin tyylin ajalta
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Ohjelmiston on sisällettävä italialaista, ranskalaista ja saksalaista tyyliä edustavia
sävellyksiä sekä kamarimusiikkia.

Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta 45–90 minuuttia viikossa, ryhmäopetusta sekä henkilökohtaista
harjoittelua.

Suoritus
Osallistuminen opetukseen, ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen lukuvuoden aikana
sekä ammattiosaamisen näyttö.

Teknisen valmiuden koe ennen näyttöä
Opiskelija osoittaa teknisen valmiutensa soittamalla asteikon sekä etydin tai jonkin
valmistamistaan orkesteri- tai kamarimusiikkikatkelmista, jotka on sovittu etukäteen
arvioijien kanssa. Palautekeskustelussa kiinnitetään huomiota instrumentin hallintataitojen
lisäksi myös ergonomiaan ja harjoittelutaitoihin.

Ammattiosaamisen näyttö
Opiskelija suunnittelee ja esittää konserttikokonaisuuden. Konsertin vähimmäiskesto on 20
minuuttia. Ohjelma soitetaan ulkoa, mutta nykymusiikkiteokset voidaan soittaa nuoteista.
Opiskelija laatii tilaisuutta varten käsiohjelman.

Arviointi
Opiskelijan kirjallinen itsearviointi
Arviointikeskustelu ja arviointi asteikolla 1–5. Teknisen valmiuden koe hyväksytty/uusittava.
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Puhaltimet pääinstrumenttina 30 osp

Opintojakson tavoitteet
Ks. yllä tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset

1. opintovuosi 15 osp (peruskoulupohjaiset opiskelijat)

Sisältö
Harjoitettavan ohjelmiston tulee olla monipuolista ja eri tyylikausia edustavaa:
-etydejä opettajan harkinnan mukaan
-kaksi laajamuotoista teosta (sonaattia, konserttoa tai vastaavaa)
-kaksi pienimuotoista sävellystä (säestyksellisiä ja/ tai soolosävellyksiä)
-asteikkoja ja sointukulkuja
-vaskipuhaltimilla transponointia ja klaavien hallintaa soitinkohtaisten vaatimuksien
mukaisesti

Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta 45–90 minuuttia viikossa, ryhmäopetusta sekä henkilökohtaista
harjoittelua.

Suoritus
Osallistuminen opetukseen, ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen lukuvuoden sekä
teknisen valmiuden koe ja ohjelmistokonsertti.

Teknisen valmiuden koe
Opiskelija soittaa vähintään kolme kuukautta ennen ohjelmistokonserttia teknisen
valmiuden kokeen, joka sisältää
-kaksi etydiä
-asteikkoja ja sointukulkuja lautakunnan valinnan mukaan
-vaskipuhaltimilla näyte transponoinnista tai eri klaavien hallinnasta soitinkohtaisten
vaatimusten mukaan

Ohjelmistokonsertti
Opiskelija valmistaa vähintään 15 minuuttia kestävän ohjelman, joka sisältää teoksia eri
tyylikausilta:
-laajamuotoinen teos
-yksi säestyksellinen tai soolosävellys
Osa ohjelmasta soitetaan ulkoa. Opiskelija laatii tilaisuuteen käsiohjelman.

Arviointi
Arviointikeskustelu ja arviointi asteikolla 1–5. Teknisen valmiuden koe hyväksytty/uusittava.
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2. opintovuosi 15 osp (1. opintovuosi ylioppilaspohjaiset opiskelijat 30 osp)

Sisältö
Harjoitettavan ohjelmiston tulee olla vähintään samaa vaikeustasoa kuin
opiskelijavalinnassa esitetty ohjelmisto tai vaativampaa. Ohjelmiston tulee sisältää:
-etydejä opettajan harkinnan mukaan
-kolme laajamuotoista teosta (sonaattia, konserttoa, kamarimusiikkia tai vastaavaa)
-kolme pienimuotoista sävellystä (säestyksellisiä, soolosävellyksiä ja/ tai
kamarimusiikkiteoksia)
-asteikkoja ja sointukulkuja
-orkesterikirjallisuutta eri aika- ja tyylikausilta
-vaskipuhaltimilla tranponointia ja eri klaavien hallintaa soitinkohtaisten vaatimusten
mukaan
-oboen- ja fagotinsoittajilla röörien valmistusta

Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta 45–90 minuuttia viikossa, ryhmäopetusta sekä henkilökohtaista
harjoittelua.

Suoritus
Osallistuminen opetukseen, ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen lukuvuoden aikana
sekä ammattiosaamisen näyttö.

Teknisen valmiuden koe
Mikäli opiskelija ei ole suorittanut teknisen valmiuden koetta aikaisemmin
ohjelmistokonsertin yhteydessä, hän soittaa vähintään kolme kuukautta ennen
ammattiosaamisen näyttöä teknisen valmiuden kokeen, joka sisältää
-kaksi etydiä
-asteikkoja ja sointukulkuja lautakunnan valinnan mukaan
-vaskipuhaltimilla näyte transponoinnista tai eri klaavien hallinnasta soitinkohtaisten
vaatimusten mukaan.

Ammattiosaamisen näyttö
Opiskelija valmistaa vähintään 20 minuuttia kestävän konserttiohjelman, joka sisältää
teoksia eri tyylikausilta:
- yksi laajamuotoinen teos (sonaatti, konsertto, kamarimusiikkia tai vastaavaa)
-kaksi pienimuotoista sävellystä (säestyksellisiä, soolosävellyksiä ja/ tai kamarimusiikkia)
Osa ohjelmasta soitetaan ulkoa. Opiskelija laatii tilaisuutta varten käsiohjelman.

Arviointi
Opiskelijan kirjallinen itsearviointi.
Arviointikeskustelu ja arviointi asteikolla 1–5. Teknisen valmiuden koe hyväksytty/uusittava.
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Lyömäsoittimet pääinstrumenttina 30 osp

Opintojakson tavoitteet
Ks. yllä tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset

1. opintovuosi 15 osp (peruskoulupohjaiset opiskelijat)

Sisältö
Kehitetään soittotekniikkaa ja harjoitellaan riittävän laaja (ohjelmistokonsertissa
esitettävään ohjelmaan nähden noin kaksinkertainen) ohjelmisto opettajan harkinnan
mukaan.

Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta 45–90 minuuttia viikossa, ryhmäopetusta sekä henkilökohtaista
harjoittelua.

Suoritus
Osallistuminen opetukseen, ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen lukuvuoden aikana
sekä ohjelmistokonsertti.

Ohjelmistokonsertti
Opiskelija valmistaa noin 15 minuuttia kestävän ohjelman. Ohjelman valinnassa pyritään
suosimaan mielekkäiden kokonaisuuksien esittämistä. Ohjelma sisältää yhden teoksen
jokaisella seuraavista instrumenteista: pikkurumpu, patarummut ja muut lyömäsoittimet
sekä kaksi teosta melodiasoittimilla. Näistä toinen soitetaan neljällä kapulalla. Teoksista yksi
tai useampi voi olla kamarimusiikkia.

Opiskelija laatii konserttia varten käsiohjelman.

Arviointi
Arviointikeskustelu ja arviointi asteikolla 1–5.

2. opintovuosi 15 osp (1. opintovuosi ylioppilaspohjaiset opiskelijat 30 osp)

Sisältö
Kehitetään soittotekniikkaa ja tulkintatapoja sekä harjoitellaan riittävän laaja
(ammattiosaamisen näytössä esitettävään ohjelmaan nähden noin kaksinkertainen)
ohjelmisto opettajan harkinnan mukaan.

Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta 45–90 minuuttia viikossa, ryhmäopetusta sekä henkilökohtaista
harjoittelua.
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Suoritus
Osallistuminen opetukseen, ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen lukuvuoden aikana
sekä ammattiosaamisen näyttö.

Ammattiosaamisen näyttö
Opiskelija valmistaa noin 20 minuuttia kestävän ohjelman, joka sisältää teoksia eri
tyylikausilta. Ohjelman valinnassa pyritään suosimaan kokonaisten teosten esittämistä.
Ohjelma sisältää yhden teoksen jokaisella seuraavista: pikkurumpu, patarummut ja muut
lyömäsoittimet sekä kaksi teosta melodiasoittimilla. Näistä toinen soitetaan neljällä
kapulalla.

Opiskelija laatii konserttia varten käsiohjelman.

Arviointi
Opiskelijan kirjallinen itsearviointi.
Arviointikeskustelu ja arviointi asteikolla 1–5.
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Laulu pääinstrumenttina
Opintojakson tavoitteet
Ks. yllä tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset

1. opintovuosi 15 osp (peruskoulupohjaiset opiskelijat)

Sisältö
Vähintään seuraavien vokaliisien harjoitteleminen:
Vaccai: Metodo Pratico (Edition Peters Nr. 2073 b, Original Edition): Ia–IXa
Opiskelija tutustuu ja harjoittelee vähintään 15 laulun monipuolisen ohjelmiston opettajan
harkinnan mukaan. Ohjelmiston tulee sisältää teoksia jokaisesta kategoriasta:
-laulut tai aariat alkukielellä̈ renessanssin tai barokin ajalta
-1700- ja 1800-lukujen keskeinen liedohjelmisto alkukielellä (esim. Bach, Beethoven, Brahms,
Haydn, Mozart, Schubert, Schumann, Wolf)
-suomalainen eri tyylisuuntia edustava musiikki alkukielellä̈
Ulkomainen opiskelija voi laulaa muutaman laulun myös omalla äidinkielellään.

Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta 45–90 minuuttia viikossa, ryhmäopetusta sekä henkilökohtaista
harjoittelua.

Suoritus
Osallistuminen opetukseen, ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen lukuvuosittain.

Teknisen valmiuden koe
Kaksi Vaccai-vokaliisia (IXa pakollinen, yksi arvotaan), jotka saa laulaa nuoteista, esitetään
viimeistään Instrumenttitaitojen kehittäminen ja musiikin esittäminen -tutkinnon osan
ammattiosaamisen näytön yhteydessä̈.

Ohjelmistokonsertti
-yksi antiikin laulu tai aaria alkukielellä
-kaksi liedsävellystä alkukielellä
-kaksi suomalaista laulua (toinen suomeksi, toinen ruotsiksi tai laulu ulkomaisen opiskelijan
omalla äidinkielellä)

Opiskelija laatii tilaisuutta varten kirjallisen itsearvioinnin sekä käsiohjelman
käännösteksteineen. Ohjelma esitetään ulkoa. Ohjelman kesto on noin 15-20 minuuttia.

Arviointi
Arviointikeskustelu ja arviointi asteikolla 1–5. Vaccai hyväksytty/uusittava.
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2. opintovuosi 15 osp (1. opintovuosi ylioppilaspohjaiset opiskelijat 30 osp)

Sisältö
Vähintään seuraavien vokaliisien harjoitteleminen:
Vaccai: Metodo Pratico (Edition Peters Nr. 2073 b, Original Edition): Ia–IXa
Opiskelija tutustuu ja harjoittelee vähintään 20 laulun monipuolisen ohjelmiston opettajan
harkinnan mukaan. Ohjelmiston tulee sisältää vähintään kaksi teosta jokaisesta
kategoriasta:

· laulut tai aariat alkukielellä renessanssin tai barokin ajalta
· 1700- ja 1800-lukujen keskeinen liedohjelmisto alkukielellä (esim. Bach, Beethoven,

Brahms, Haydn, Mozart, Schubert, Schumann, Wolf)
· myöhäisromanttinen, impressionistinen tai vielä uudemman tyylinen musiikki
· oratorio-, kantaatti- tai ooppera-aariat resitatiiveineen, soolokantaatit tai

ensemblelaulut sekä musikaalisävelmät tai operettiaariat
· pohjoismaalainen musiikki (ei suomalainen) alkukielellä
· suomalainen eri tyylisuuntia edustava musiikki alkukielellä̈
· Ulkomainen opiskelija voi laulaa muutaman laulun myös omalla äidinkielellään.

Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta 45–90 minuuttia viikossa, ryhmäopetusta sekä henkilökohtaista
harjoittelua.

Suoritus
Osallistuminen opetukseen, ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen lukuvuoden aikana
sekä ammattiosaamisen näyttö.

Teknisen valmiuden koe
Kaksi Vaccai-vokaliisia (IXa pakollinen, yksi arvotaan), jotka saa laulaa nuoteista, esitetään
viimeistään Instrumenttitaitojen kehittäminen ja musiikin esittäminen -tutkinnon osan
ammattiosaamisen näytön yhteydessä̈. Jos koko Vaccai on jo aiemmin suoritettu,
esitetään ainoastaan nro XV.

Ammattiosaamisen näyttö (Instrumenttitaitojen kehittäminen ja musiikin esittäminen)
Opiskelija valmistaa viiden laulun kokonaisuuden siten, että̈ jokainen laulu on eri
kategoriasta, ja että̈ ohjelmassa on suomen kielen lisäksi ainakin kahta muuta kieltä ̈.
Ohjelma esitetään pääsääntöisesti alkukielellä tai poikkeustapauksessa jollakin toisella
yleisesti esityskieleksi vakiintuneella kielellä ja ulkoa, paitsi kantaatti- ja oratorioaariat ym.
niihin verrattavat sävellykset. Ohjelman kesto on noin 15–20 minuuttia.

Opiskelija laatii tilaisuutta varten kirjallisen itsearvioinnin sekä käsiohjelman
käännösteksteineen.

Arviointi
Opiskelijan kirjallinen itsearviointi
Arviointikeskustelu ja arviointi asteikolla 1–5. Vaccai hyväksytty/ uusittava.
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MUSIIKIN ESITYSKOKOONPANOSSA TOIMIMINEN, 30 osp

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija valmistelee musiikkiohjelmistoa

● soittaa tai laulaa nuottien tai muun esitysmateriaalin pohjalta (2240)
● valmistelee osuutensa suunnitellusta ohjelmistosta sovitussa aikataulussa (2239)
● toimii joustavasti yhteistyössä muiden kanssa (2238)

Opiskelija harjoittelee soittamista tai laulamista kokoonpanon edellyttämällä tavalla

● harjoittelee suunniteltua ohjelmistoa yhdessä muiden kanssa (2237)
● neuvottelee ja sopii toteutuksesta kokoonpanon käytäntöjen mukaisesti (2236)
● antaa ja ottaa vastaan palautetta (2235)
● kehittää toimintaansa palautteen perusteella (2234)

Opiskelija esittää sovittua ohjelmistoa kokoonpanon jäsenenä

● esiintyy kokoonpanon jäsenenä luontevasti tilanteen edellyttämällä tavalla (2233)
● tunnistaa ja tulkitsee kokoonpanon jäsenten tai johtajan viestejä esiintymistilanteessa (2232)
● vastaa osaltaan esiintymistilanteen käytännön järjestelyistä (2231)

Opiskelija noudattaa tekijänoikeussäädöksiä ja työturvallisuusmääräyksiä

● noudattaa työssään tekijänoikeussäädöksiä ja tekee tarvittavat ilmoitukset (2230)
● työskentelee työergonomisesti (2229)
● noudattaa työturvallisuus- ja kuulonsuojelumääräyksiä (2228)
● huolehtii työympäristön turvallisuudesta (2227)

Ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä esittämällä sovittua
ohjelmistoa instrumentilleen soveltuvan kokoonpanon jäsenenä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa
vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista
täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Orkesterisoitto, 5 osp, orkesterisoittimet pääinstrumenttina

Opintojakson tavoitteet ja sisältö
Opiskelijalla on orkesterisoitossa tarvittavia yhteissoittovalmiuksia ja hän osaa kuunnella
toisia yhtenäisen fraseerauksen, artikulaation, intonaation ja soinnin saavuttamiseksi.
Keskeisen ohjelmiston muodostavat orkestereiden klassis-romanttinen ohjelmisto,
suomalainen musiikki sekä uusi orkesterimusiikki. Ohjelmistossa on myös barokkimusiikkia,
säestystehtäviä, kuoroproduktioita sekä konsertto- ja oopperaohjelmistoa.
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Opetus- ja työmuodot
-Teoksiin tutustumista harjoittelemalla ja kuuntelemalla
-Stemma- ja yhteisharjoituksia, konsertteja, muita esiintymisiä, musiikin tallennustyötä sekä
tehtyjen tallenteiden kuuntelua
-Tutustumista ammattimuusikon työhön ammattiorkesterissa

Orkesterisoittimensoittaja osallistuu orkesterityöskentelyyn koko opiskeluaikansa ajan.

Suoritus
Stemmojen omakohtainen harjoittelu, läsnäolo harjoituksissa, luennoilla, seminaareissa
yms. sekä osallistuminen esiintymisiin.
Orkesterisoittoon liittyvät näytöt suunnitellaan tapauskohtaisesti.

Korvaavat suoritukset
Osa puhallinsoittajien orkesterityöstä voi muodostua sektioharjoituksista tai työskentelystä
puhallinorkesterissa kulloinkin sovittavalla tavalla.

Arviointi
Arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty.

Yhtyeworkshop, 5 osp

Sisältö
Yhtyeworkshop-opintojaksolla tutustutaan monipuoliseen ohjelmistoon, jota klassisen
koulutuksen saanut muusikko voi hyödyntää erilaisissa tilaisuuksissa ja keikoilla. Opiskelija
saa suunnitella esityskokonaisuuksia sekä harjoitella ja esittää musiikkiohjelmistoa.

Opetus- ja työmuodot
-ohjattu yhtyetyöskentely 90 minuuttia viikossa lukukauden ajan
-yhtyeen itsenäinen harjoittelu
-henkilökohtainen harjoittelu

Suoritus
Osallistuminen yhtyetyöskentelyyn ja esiintymistilaisuuden järjestäminen periodin
päätteeksi konservatorion ulkopuolella.

Arviointi
Arviointi asteikolla 1–5.
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Lied-työskentely, laulu pääinstrumenttina, 10 osp

Opintojakson tavoitteet
Opiskelijalla on yleiskuva keskeisimmästä lied-ohjelmistosta ja hän osaa omassa
työskentelyssään soveltaa laulutaiteen tyylejä ja tulkintaa. Opiskelija ymmärtää tekstin
sisällön ja eri kielten ääntämisen merkityksen liedin tulkinnassa ja osaa soveltaa tietojaan
lied-ohjelmiston valmistamisessa. Opiskelija osaa toimia musiikillisessa vuorovaikutuksessa
pianistin kanssa.

Sisältö
· liedin tyylikaudet ja tyylinmukainen tulkinta
· säveltäjien suhde runouteen
· tekstin tulkinta
· instrumenttitaitojen kehittäminen
· kamarimusiikkitaitojen kehittäminen
· ohjelmiston valmistaminen
· keskeisten laulukielten (saksa, ruotsi, venäjä̈, englanti, italia, ranska) ääntäminen
· esiintymisharjoitukset

Opetus- ja työmuodot
Duo-opetusta 30 minuuttia ja ryhmätunti 60 minuuttia viikossa lukuvuosittain, itsenäistä̈
työskentelyä sekä̈ harjoittelua partnerin kanssa. Esiintyminen konserteissa.

Suoritus
Osallistuminen opetukseen ja harjoituksiin, oma harjoittelu, tekstien kääntäminen ja
esiintyminen lukukausittain.

Arviointi
Arviointi asteikolla 1–5.

Vieraiden kielten fonetiikka ja tekstintulkinta, 5 osp

Opintojakson tavoitteet

Opiskelija ymmärtää tekstin sisällön ja eri kielten ääntämisen merkityksen tulkinnassa ja
osaa soveltaa tietojaan ohjelmiston valmistamisessa.

Sisältö
Keskeisten laulukielten (saksa, ruotsi, venäjä, englanti, italia, ranska) ääntäminen sekä
tekstin tulkinta

Opetus- ja työmuodot
Vieraiden kielten fonetiikka:
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Luentoja ja harjoituksia ryhmissä periodiopetuksena lied-opetuksen yhteydessä
seuraavasti:

· saksa 3 x 90 min (0,5 osp), ruotsi 3 x 90 min (0,5 osp)
· venäjä 6 x 90 min (1 osp)
· englanti 3 x 90 min (0,5 osp), italia 3 x 90 min (0,5 osp)
· ranska 6 x 90 min (1 osp)

Tekstintulkinta 1 osp: Pienryhmäopetusta 60 minuuttia viikossa

Suoritus
Osallistuminen opetukseen ja kurssiin liittyvien tehtävien teko.

Arviointi
Arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty.

Ensemble-laulu, 10 osp

Opintojakson tavoitteet ja sisältö
Opiskelija osaa laulaa ooppera-, operetti- ja oratoriokirjallisuuden perusohjelmistoa
ryhmässä muiden laulajien ja pianistin kanssa. Hän osaa työskennellä korrepetiittorin ja
oopperaohjaajan kanssa sekä laulaa kapellimestarin johdolla. Hän osaa harjoitella ja
esittää ooppera- ja operettikohtauksia ja hänellä on oopperaproduktioissa tarvittavia
valmiuksia.

Opetus- ja työmuodot
· teoksiin tutustuminen ja niiden harjoittelu
· teosten tekstien kääntäminen ja analyysi sekä oopperoiden librettojen juoniselvitys

ja tarkastelu
· roolin työstäminen korrepetiittorin kanssa ryhmässä
· roolityön syventäminen korrepetiittorin ja ohjaajan sekä mahdollisesti

kapellimestarin johdolla
· valmistautuminen esityksiin

Suoritus
Osallistuminen musiikki- ja näyttämöharjoituksiin sekä osallistuminen oopperaensemblen
esityksiin.

Arviointi
Arviointi asteikolla 1–5.
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Lied-työskentely, piano pääinstrumenttina, 10 osp

Opintojakson tavoitteet
Opiskelijalla on yleiskuva keskeisimmästä lied-ohjelmistosta, sen tyyleistä ja tulkinnasta.
Opiskelija ymmärtää tekstin sisällön merkityksen liedin tulkinnassa ja osaa soveltaa
tietojaan lied-ohjelmiston valmistamisessa. Opiskelija osaa toimia musiikillisessa
vuorovaikutuksessa laulajan kanssa.

Sisältö
· liedin tyylikaudet ja tyylinmukainen tulkinta
· säveltäjien suhde runouteen
· tekstin tulkinta
· instrumenttitaitojen kehittäminen
· kamarimusiikkitaitojen kehittäminen
· ohjelmiston valmistaminen
· esiintymisharjoitukset

Opetus- ja työmuodot
Duo-opetusta 30 minuuttia ja ryhmätunti 60 minuuttia viikossa, itsenäistä työskentelyä sekä
harjoittelua partnerin kanssa, esiintyminen konserteissa.

Suoritus
Osallistuminen opetukseen ja harjoituksiin, oma harjoittelu, tekstien kääntäminen ja
esiintyminen lukukausittain.

Arviointi
Arviointikeskustelu ja arviointi asteikolla 1–5.

Vapaa säestys, improvisointi ja transponointi, piano, urut
pääinstrumenttina, 5 osp

Opintojakson tavoitteet
Opiskelija perehtyy kolmi- ja nelisointuihin, sekä tyypillisiin sointukulkuihin ja säestystyyleihin.
Hän pystyy säestämään pianolla sekä sointumerkeistä että korvakuulolta. Opiskelija
kehittää pianonsoittotaitoaan ja koordinaatiota, rytmin ja pulssin sisäistämistä sekä
soinnutuksessa tarvittavien perustehojen ja tyypillisimpien korvaavuuksien kuulemista.
Opiskelijalla on valmiuksia eri improvisointi- ja transponointitilanteisiin ja hän pystyy
tuottamaan säestykset sekä itse laulaen että melodiaa soittaen.

Sisältö
· kolmi- ja nelisointujen, sekä tyypillisten sointukulkujen (esim. I (III)-VI-II-V ja

diatoninen kvinttikierto) tuottamista sointumerkeistä ja kuulonvaraisesti
· soinnuttamista perustehoja, korvaavia sointuja ja välidominantteja käyttäen
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· eri säestystyyleihin tutustumista monipuolisesti, esimerkiksi vaihtobassolliset
tyylit, beat, tango, kolmimuunteiset ja latinalaisamerikkalaiset tyylit.

· melodian yhdistämistä säestyskuvioon
· improvisointia
· harmonian transponointia
· korvakuulosoittoa

Opetus- ja työmuodot
Pienryhmäopetusta 30 minuuttia viikossa lukuvuoden ajan. Pakollinen pääaineisille
pianisteille ja urkureille.

Suoritus
Vähintään 20 teoksen ohjelmiston harjoittaminen ja loppukoe.
Opiskelija valitsee yhdessä opettajan kanssa ohjelmistostaan 5 teosta, joista arvioijat
valitsevat esitettävät teokset. Lisäksi valmistettavat tehtävät, johon opiskelijalle annetaan
valmisteluaikaa 10 minuuttia:
- säestystehtävä sointumerkeistä
- soinnutustehtävä

Arviointi
Arviointikeskustelu ja arviointi asteikolla 1–5.
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Continuosoitto, piano pääinstrumenttina 5 osp

Opintojakson tavoitteet
Opiskelija osaa realisoida numeroidun bassolinjan ja soittaa basso-continuo-säestyksen
ottaen huomioon hyvän äänenkuljetuksen periaatteet. Hän ymmärtää̈ barokkisävellysten
bassolinjalle pohjautuvaa harmonia-ajattelua ja rytminkäsittelyä sekä hahmottaa
continuo-soittajan tärkeimmät tehtävät yhtyeessä. Opiskelija osaa fraseerata
barokkimusiikkia sujuvasti ja ymmärtää̈ vallitsevia esityskäytäntöjä. Hänellä on valmiuksia
yhtye- ja orkesterisoittoon, partituurin lukuun, improvisaatioon ja resitatiivisoittoon.

Opetus- ja työmuodot
Luennot, yhteissoitto ja henkilökohtainen opetus, itsenäinen työskentely ja harjoittelu.
Pakollinen pääaineisille pianisteille yhden lukuvuoden ajan.

Sisällöt

Luennot:
Pohditaan kuunnellen ja keskustellen, mitä̈ on continuo-soitto ja millainen on continuo-
soittajan rooli erilaisissa yhtyeissä̈, opitaan ymmärtämään continuo-soittajan keskeiset
tehtävät ja vaadittavat taidot.
Opetellaan soittaen ja kirjoittaen perustiedot kenraalibassonumeroinnista, niiden
lukemisesta ja toteuttamisesta. Tutustutaan cembaloon instrumenttina, sen ominaisuuksiin
ja mahdollisuuksiin continuo-soittimena, sekä kuulostellaan tasavireisyydestä̈ poikkeavia
viritysjärjestelmiä.

Yhteissoitto
Harjoitellaan continuo-soittoa yhtyeessä̈ ja opetellaan ymmärtämään continuo-soittajan
roolia yhtyeen jäsenenä.

Henkilökohtainen opetus
Opetellaan satsin tuottamista ja improvisaatiota numeroidusta bassolinjasta pienin
harjoituksin.
Harjoitellaan sujuvaa fraseerausta cembalolla sekä partituurinlukua.
Valmistetaan pieni continuo-ohjelmisto, joka sisältää kamarimusiikkia, ground-
improvisaatiota sekä resitatiivisoittoa. Yksityistunteja sovitaan opiskelijan kanssa tarvittava
määrä.

Suoritus
Osallistuminen opetukseen, yhteissoittoon osallistuminen ja sovitun continuo-ohjelmiston
valmistaminen (sisältää itsenäistä työskentelyä).

Arviointi
Arviointikeskustelu ja arviointi asteikolla 1–5.
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Continuosoitto cembalisteille, 10 osp

Opintojakson tavoitteet
Opiskelija osaa realisoida numeroidun ja numeroimattoman bassolinjan ottaen huomioon
hyvän äänenkuljetuksen periaatteet. Hän kykenee tuottamaan tyylikkään basso continuo -
säestyksen ottaen huomioon keskeisiä continuo-ohjelmiston tyylipiirteitä ja valittujen
kappaleiden erityispiirteitä (esim. poljennon hallinta ja laulutekstin vaikutus tulkintaan). Hän
osaa soveltaa tietojaan continuo-ohjelmiston valmistamisessa ja osaa toimia
musiikillisessa vuorovaikutuksessa duopartnerinsa tai yhtyeensä kanssa. Hänellä on
valmiuksia myös orkesterisoittoon, partituurin lukuun, improvisaatioon ja resitatiivisoittoon.

Sisältö
Luennot (yhteiset continuosoitto pianisteille opintojakson kanssa):

- Pohditaan kuunnellen ja keskustellen, mitä on continuo-soitto ja millainen on
continuo-soittajan rooli erilaisissa yhtyeissä opitaan ymmärtämään continuo-
soittajan keskeiset tehtävät ja vaadittavat taidot

- Opetellaan soittaen ja kirjoittaen perustiedot kenraalibassonumeroinnista, niiden
lukemisesta ja toteuttamisesta

- Tutustutaan cembaloon instrumenttina, sen ominaisuuksiin ja mahdollisuuksiin
continuo-soittimena, sekä kuulostellaan tasavireisyydestä poikkeavia
viritysjärjestelmiä.

Henkilökohtainen opetus:
· Äänenkuljetuksen ja satsin asettelun periaatteet
· Erilaisten kenraalibassomerkintöjen tulkinta
· Numeroimattoman basson realisaation periaatteet
· Eri tyylien pääpiirteet
· Tekstin tulkinta, kontekstin huomioiminen
· Instrumenttitaitojen kehittäminen (esim. monipuolinen arpeggio-soitto, cembalon

dynamiikan hallinta)
· Yhteissoittotaitojen kehittäminen (esim. continuosoittajan rooli erilaisissa yhtyeissä,

vuorovaikutustaidot)
· Improvisointi
· Continuosoittoa uruilla (urkupositiivi)
· Esiintymisiin valmistautuminen

Opetus- ja työmuodot
· Osallistuminen continuosoitto pianisteille -opintojakson yhteisluennoille
· 30 min viikottain lukuvuoden ajan, josta osa yhteissoittoa ja työskentelyä laulajien

kanssa
· Itsenäistä työskentelyä sekä harjoittelua duopartnereiden ja yhteissoittoryhmien

kanssa
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Suoritus
Osallistuminen opetukseen ja harjoituksiin, oma harjoittelu ja esiintyminen lukukausittain.

Arviointi
Arviointikeskustelu ja arviointi asteikolla 1–5.

Kitarayhtye 5 osp

Opintojakson tavoitteet
Opiskelija osaa toimia osana kamarimusiikkikokoonpanoa kantaen vastuun omasta
osuudestaan ja osallistuen yhteistoimintaan. Hän osaa kommunikoida, sekä huomioida
muita soittajia toimivan kamarikokoonpanon edellytysten mukaisesti. Opiskelija osaa ottaa
huomioon sekä toteuttaa keskeisiä konsertin valmisteluun liittyviä asioita.

Sisältö
Viikoittaisen ohjatun harjoituksen lisäksi opiskelija sitoutuu kokoonpanon toimintaan
itsenäisellä harjoittelulla, sekä yhteisharjoituksiin osallistumalla. Lukukauden aikana
valmistetaan n. 2–3 teosta. Esiintyminen vähintään yhdessä konsertissa / lukukausi.

Opetus- ja työmuodot
Ohjatut harjoitukset sekä ryhmän itsenäistä harjoittelua

Suoritus
Osallistuminen opetukseen ja harjoituksiin, oma harjoittelu ja esiintyminen lukukausittain.

Arviointi
Arviointikeskustelu ja arviointi asteikolla 1–5.

Vapaa säestys ja improvisointi, kitara pääinstrumenttina 5 osp

Opintojakson tavoitteet
Opiskelijalla on säestämisen perusvalmiudet ja hän osaa säestää reaalisointumerkeistä.

Sisältö
· säestämisen ja melodiasoiton harjoittelua erilaisissa musiikkityyleissä (esim. blues,

bossa-nova, jazz)
· sointujen muodostusta eri asemissa
· säestäjän “työkalupakin” kehittämistä (bassokulut, väliäänet, improvisaatio ym.)
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Opetus- ja työmuodot
Pienryhmäopetusta 30 minuuttia viikossa lukuvuoden ajan. Pakollinen pääaineisille
kitaristeille.

Suoritus
Osallistuminen opetukseen, esiintyminen ja loppukoe.

Arviointi
Arviointikeskustelu ja arviointi asteikolla 1–5.

Vapaa säestys ja improvisointi, harmonikka pääinstrumenttina 5 osp

Opintojakson tavoitteet
Opiskelija hallitsee säestämisen perustaidot ja hän osaa säestää reaalisointumerkeistä.

Sisältö
- erityyppisten, yksinkertaisten sävelmien säestystä korvakuulolta, sointubassoja

käyttäen
- melodian soinnuttamista annetuista sointumerkeistä, myös oikealla kädellä
- tutustutaan välidominantin käyttämiseen sointukuluissa
- yksinkertaista improvisointia
- säestysten transponointia

Opetus- ja työmuodot
Pienryhmäopetusta 30 minuuttia viikossa lukuvuoden ajan. Pakollinen pääaineisille
harmonikan soittajille.

Suoritus
Osallistuminen opetukseen ja loppukoe

Arviointi
Arviointikeskustelu ja arviointi asteikolla 1–5.
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Vapaa säestys, kantele pääinstrumenttina 5 osp

Opintojakson tavoitteet
Opiskelijalla on säestämisen perusvalmiudet.

Sisältö
- erityyppisten, yksinkertaisten sävelmien säestystä korvakuulolta ja

reaalisointumerkeistä
- säestysten transponointia
- säestystyyleihin tutustumista
- yksinkertaista improvisointia

Opetus- ja työmuodot
Pienryhmäopetusta 30 minuuttia viikossa lukuvuoden ajan. Pakollinen pääaineisille
kanteleen soittajille.

Suoritukset
Osallistuminen opetukseen ja loppukoe.

Arviointi
Arviointikeskustelu ja arviointi asteikolla 1–5.

Yhtyesoitto, kamarimusiikki ja säestys kitara, kantele, harmonikka
pääinstrumenttina 5 osp

Opintojakson tavoitteet
Opiskelija soittaa kamarimusiikkiyhtyeessä ja osaa harjoitella itsenäisesti ja ryhmän
jäsenenä, sekä kehittää musiikillista ilmaisuaan ja vuorovaikutustaitojaan.
Opiskelijalla on säestämisessä tarvittavia tietoja ja taitoja.

Sisältö
· kamarimusiikkiohjelmiston valmistaminen
· säestysten harjoitteleminen
· musiikillinen vuorovaikutus eri instrumentalistien kesken

Opetus- ja työmuodot
Ohjatut harjoitukset sekä ryhmän itsenäistä harjoittelua

Suoritus
Osallistuminen opetukseen ja harjoitetun ohjelmiston esittäminen

Arviointi
Arviointikeskustelu ja arviointi asteikolla 1–5.
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Kamarimusiikki 5 osp

Opintojakson tavoitteet ja sisältö
Opiskelija soittaa/laulaa kamarimusiikkiyhtyeessä (mielellään vähintään kolmihenkisessä
yhtyeessä, kuten kamarimusiikki-, vanhan musiikin, laulu-, kitarayhtye tms.) ja osaa
harjoitella musiikkiohjelmistoa itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä sekä kehittää musiikillista
ilmaisuaan ja vuorovaikutustaitojaan.

Opetus- ja työmuodot
Ohjatut harjoitukset ja ryhmän itsenäistä harjoittelua

Suoritukset
Osallistuminen opetukseen ja harjoitetun ohjelmiston esittäminen

Arviointi
Arviointikeskustelu ja arviointi asteikolla 1–5.

Yhtyesoitto, vanha musiikki 5 osp

Opintojakson tavoitteet ja sisältö
Opiskelijalla on vanhan musiikin esittämisessä tarvittavia yhteissoittotaitoja ja hän osaa
soittaessaan painottaa kunkin aikakauden tyyliseikkoja, intonaatiota, sointia ja
artikulaatiota.
Keskeisen ohjelmiston muodostavat renessanssin, varhaisbarokin, täysbarokin ja varhaisen
klassismin teokset.

Opetus- ja työmuodot
· teoksiin tutustumista harjoittelemalla ja kuuntelemalla
· henkilökohtaista harjoittelua ja yhteisharjoituksia, konsertteja, muita esiintymisiä
· musiikin tallennustyötä sekä tehtyjen tallenteiden kuuntelua

Opintojakso voi sisältää vanhan musiikin yhtyesoiton lisäksi myös orkesterisoittoa.

Suoritus
Osallistuminen opetukseen, yhtyeen itsenäinen harjoitteleminen ja harjoitetun ohjelmiston
esittäminen.

Arviointi
Arviointikeskustelu ja arviointi asteikolla 1–5.
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Kuoro-/yhtyelaulu: Kanavan laulu, kamarikuoro Audite 5 osp

Opintojakson tavoitteet ja sisältö
Kanavan laulu on tarkoitettu musiikin ammattiopiskelijoille ja musiikkiopiston
laulunopiskelijoille. Lauluyhtye laulaa monipuolista ohjelmistoa renessanssimusiikista
swingiin. Edellytyksenä osallistumiselle on laulutekniikan alkeiden hallinta ja halukkuus
kehittää omaa ääntä, valmius opetella stemmoja itsenäisesti nuotista sekä kyky laulaa
yksin omaa stemma.

Opetus- ja työmuodot
Ohjatut harjoitukset, itsenäinen työskentely ja esiintymiset

Suoritus
Osallistuminen opetukseen, yhtyeen itsenäinen harjoitteleminen ja harjoitetun ohjelmiston
esittäminen.

Arviointi
Arviointikeskustelu ja arviointi asteikolla 1–5.
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Valinnaiset tutkinnon osat,
45 osp
Solistina toimiminen, 15 osp

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija harjoittelee solistista ohjelmistoa

● toteuttaa harjoittelemansa musiikin ominaispiirteitä (2198)
● harjoittelee nuottien tai muun esitysmateriaalin pohjalta (2197)
● työskentelee esitettävän musiikin lajin ja tyylin mukaisesti (2196)
● valmistelee näkemyksensä mukaista tulkintaa (2195)

Opiskelija esittää solistista ohjelmistoa

● esittää valmistelemaansa solistista ohjelmistoa (2194)
● antaa ja vastaanottaa tarvittaessa esitystä koskevia viitteitä (2193)
● esiintyy solistisen tehtävän ja esiintymistilanteen vaatimusten mukaisesti (2192)
● ottaa huomioon yleisön esitykselle ja esiintymiselle asettamat vaatimukset (2191)

Opiskelija verkostoituu alan toimijoiden kanssa ja markkinoi omaa osaamistaan

● suunnittelee työtehtävän toteutuksen tilaajan toiveiden mukaisesti (2190)
● markkinoi osaamistaan soveltuville kohderyhmille (2189)
● verkostoituu alan toimijoiden kanssa (2188)

Opiskelija noudattaa tekijänoikeussäädöksiä ja työturvallisuusmääräyksiä ja huoltaa
instrumenttiaan

● noudattaa tekijänoikeussäädöksiä ja tekee tarvittavat ilmoitukset (2187)
● työskentelee työergonomisesti (2186)
● noudattaa työturvallisuus- ja kuulonsuojelumääräyksiä (2185)
● hoitaa soitinta tai ääntään huolellisesti (2184)

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä esittämällä
esitystilanteeseen suunniteltua solistista ohjelmistoa. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua
ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään
yksilöllisesti muilla tavoin.
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Piano pääinstrumenttina

Opintojakson tavoitteet
Ks. Tutkinnon perusteet ja tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset

Sisältö
Kehitetään soittotekniikkaa ja tulkintatapoja sekä harjoitellaan riittävän laaja ohjelmisto
opettajan ja opiskelijan yhteisen harkinnan mukaan. Erityishuomion kohteena ovat solistiset
taidot, kyky itsenäiseen työskentelyyn ja kaikkien opittujen tietojen ja taitojen monipuolinen
hyödyntäminen oman toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioimisessa.
Harjoitettavan ohjelmiston tulee olla vähintään samaa vaikeustasoa kuin
Instrumenttitaitojen kehittäminen ja musiikin esittäminen -tutkinnon osan ohjelmisto tai
vaativampaa. Ohjelman tulee sisältää etydejä, barokkiajan ja wieniläisklassisen ajan
musiikkia, vapaavalintaisia, erityylisiä teoksia, sekä uutta musiikkia. Lisäksi teknisiä
harjoituksia ja asteikkoja tarpeen mukaan.

Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta 45–90 minuuttia viikossa, ryhmäopetusta, henkilökohtaista
harjoittelua.

Suoritus
Osallistuminen opetukseen, ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen lukuvuoden aikana
sekä ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija suunnittelee, valmistaa ja esittää konserttiohjelman, jonka vähimmäiskesto on
25–30 minuuttia. Ohjelma soitetaan ulkoa, mutta siihen mahdollisesti sisältyvät kamari-
/nykymusiikkiteokset tai vaativa nykymusiikkiteos voidaan soittaa nuoteista. Konsertin
ohjelmana voi myös olla orkesterin solistina esitettävä konsertto. Aiemmin
ohjelmistokonsertissa tai ammattiosaamisen näytössä esitettyjä teoksia ei voi sisällyttää
ohjelmaan.

Opiskelija laatii konserttia varten käsiohjelman säveltäjä- ja teosesittelyineen. Näytön
arviointia varten opiskelija laatii kirjallisen itsearvioinnin.

Arviointi
Opiskelijan kirjallinen itsearviointi
Arviointikeskustelu ja arviointi asteikolla 1–5
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Cembalo pääinstrumenttina
Opintojakson tavoitteet
Ks. Tutkinnon perusteet ja tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset

Sisältö
Kehitetään soittotekniikkaa ja tulkintatapoja sekä̈ harjoitellaan riittävän laaja ohjelmisto
opettajan ja opiskelijan yhteisen harkinnan mukaan. Erityishuomion kohteena ovat solistiset
taidot, kyky itsenäiseen työskentelyyn ja kaikkien opittujen tietojen ja taitojen monipuolinen
hyödyntäminen oman toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioimisessa.
Harjoitettavan ohjelmiston tulee olla vähintään kaksinkertainen näytössä̈ esitettävään
ohjelmaan verrattuna ja sen tulee sisältää teoksia ainakin seuraavilta osa-alueilta:

· Laajamuotoiset sävellykset (esim. kokonainen tanssisarja, muunnelmateos tai
moniosainen sonaatti)

· Haastavammat polyfoniset teokset (esim. J. S. Bachin DWK -kokoelmasta)
· Musiikkia in stilo fantastico (esim. toccata, capriccio, preludi, fantasia, passacaglia)
· Ranskalaiset karaktäärikappaleet

Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta 45–90 minuuttia viikossa, ryhmäopetusta, henkilökohtaista
harjoittelua.

Suoritus
Osallistuminen opetukseen, ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen lukuvuoden aikana
sekä ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija suunnittelee, valmistaa ja esittää̈ konserttiohjelman, jonka vähimmäiskesto on
20–25 minuuttia. Konsertin ohjelmana voi myös olla orkesterin solistina esitettävä̈ konsertto.
Ohjelmaan valittujen sävellysten vaikeustason ja monipuolisuuden tulee olla riittävä, jotta
opiskelijalla on mahdollista niiden kautta ilmentää taidollista ja taiteellista kypsyyttä toimia
musiikin ammattilaisena.  Aiemmin ohjelmistokonsertissa tai ammattiosaamisen näytössä ̈
esitettyjä̈ teoksia ei voi sisällyttää̈ ohjelmaan.
Opiskelija laatii konserttia varten käsiohjelman säveltäjä- ja teosesittelyineen.

Arviointi
Opiskelijan kirjallinen itsearviointi
Arviointikeskustelu ja arviointi asteikolla 1–5
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Urut pääinstrumenttina
Opintojakson tavoitteet
Ks. Tutkinnon perusteet ja tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset

Sisältö
Kehitetään soittotekniikkaa ja tulkintatapoja sekä harjoitellaan laajuudeltaan vähintään 7
teosta sisältävä opettajan ja opiskelijan yhteisen harkinnan mukaan. Erityishuomion
kohteena ovat solistiset taidot, kyky itsenäiseen työskentelyyn ja kaikkien opittujen tietojen
ja taitojen monipuolinen hyödyntäminen oman toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa
ja arvioimisessa.

Harjoitettavan ohjelmiston tulee olla vähintään samaa vaikeustasoa kuin
Instrumenttitaitojen kehittäminen ja musiikin esittäminen -tutkinnon osan ohjelmisto tai
vaativampaa ja sen tulee sisältää:

· eri tyylisuuntia edustavia barokin vapaita sävellyksiä ja urkukoraaleja
· J.S. Bachin vapaita sävellyksiä
· J.S. Bachin urkukoraaleja
· 1800-luvulla sävellettyjä teoksia
· 1900-luvulla tai sen jälkeen sävellettyjä teoksia
· soittotekniikka kehittäviä harjoituksia

Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta 45–90 minuuttia viikossa, ryhmäopetusta, tutustumista erityylisiin
urkuihin ja niiden ominaisuuksiin sekä henkilökohtaista harjoittelua.

Suoritus
Osallistuminen opetukseen, ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen lukuvuoden aikana
sekä ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija suunnittelee, valmistaa ja esittää konserttiohjelman, jonka vähimmäiskesto on
20–25 minuuttia. Ohjelma soitetaan ulkoa, mutta siihen mahdollisesti sisältyvät kamari-
/nykymusiikkiteokset voidaan soittaa nuoteista. Konsertin ohjelmana voi myös olla
orkesterin solistina esitettävä konsertto. Aiemmin ohjelmistokonsertissa tai
ammattiosaamisen näytössä esitettyjä teoksia ei voi sisällyttää ohjelmaan.

Opiskelija laatii konserttia varten käsiohjelman säveltäjä- ja teosesittelyineen. Näytön
arviointia varten opiskelija laatii kirjallisen itsearvioinnin.

Arviointi
Arviointikeskustelu ja arviointi asteikolla 1–5
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Harmonikka pääinstrumenttina

Opintojakson tavoitteet
Ks. Tutkinnon perusteet ja tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset

Sisältö
Kehitetään soittotekniikkaa ja tulkintatapoja sekä harjoitellaan riittävän laaja ohjelmisto
opettajan ja opiskelijan yhteisen harkinnan mukaan. Erityishuomion kohteena ovat solistiset
taidot, kyky itsenäiseen työskentelyyn ja kaikkien opittujen tietojen ja taitojen monipuolinen
hyödyntäminen oman toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioimisessa.
Harjoitettavan ohjelmiston tulee olla vähintään samaa vaikeustasoa kuin
Instrumenttitaitojen kehittäminen ja musiikin esittäminen -tutkinnon osan ohjelmisto tai
vaativampaa ja sen tulee sisältää:

· laajamuotoinen teos (vähintään kolme osaa)
· barokkisonaatti
· virtuoosisävellys
· vapaavalintainen teos

Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta 45–90 minuuttia viikossa, ryhmäopetusta sekä henkilökohtaista
harjoittelua.

Suoritus
Osallistuminen opetukseen, ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen lukuvuoden aikana
sekä ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija suunnittelee, valmistaa ja esittää konserttiohjelman, jonka vähimmäiskesto on
20–25 minuuttia. Ohjelma soitetaan ulkoa, mutta siihen mahdollisesti sisältyvät kamari-
/nykymusiikkiteokset voidaan soittaa nuoteista. Konsertin ohjelmana voi myös olla
orkesterin solistina esitettävä konsertto / laulajilla oratorio tms. teos. Ohjelmasta vähintään
puolet soitetaan ulkoa. Aiemmin ohjelmistokonsertissa tai ammattiosaamisen näytössä
esitettyjä teoksia ei voi sisällyttää ohjelmaan.

Opiskelija laatii konserttia varten käsiohjelman säveltäjä- ja teosesittelyineen. Näytön
arviointia varten opiskelija laatii kirjallisen itsearvioinnin.

Arviointi
Opiskelijan itsearviointi
Arviointikeskustelu ja arviointi asteikolla 1–5.
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Kitara pääinstrumenttina

Solistina toimiminen, 15 osp

Opintojakson tavoitteet
Ks. Tutkinnon perusteet ja tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset.

Sisältö
Kehitetään soittotekniikkaa ja tulkintatapoja sekä harjoitellaan riittävän laaja ohjelmisto
opettajan ja opiskelijan yhteisen harkinnan mukaan. Opiskelussa huomioidaan erityisesti
solististen taitojen ja osaamisen kehittämistä.

Harjoitettavan ohjelmiston tulee olla vähintään samaa vaikeustasoa kuin
Instrumenttitaitojen kehittäminen ja musiikin esittäminen -tutkinnon osan ohjelmisto tai
vaativampaa.

Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta 45–90 minuuttia viikossa, ryhmäopetusta sekä henkilökohtaista
harjoittelua.

Suoritus
Osallistuminen opetukseen, ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen lukuvuoden aikana
sekä ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija suunnittelee, valmistaa ja esittää konserttiohjelman, jonka vähimmäiskesto on
20–25 minuuttia. Ohjelma soitetaan ulkoa, mutta siihen mahdollisesti sisältyvät kamari-
/nykymusiikkiteokset voidaan soittaa nuoteista. Osana ohjelmaa voi myös olla orkesterin
solistina esitettävä konsertto tai sen osa. Aiemmin ohjelmistokonsertissa tai
ammattiosaamisen näytössä esitettyjä teoksia ei voi sisällyttää ohjelmaan.

Opiskelija laatii konserttia varten käsiohjelman säveltäjä- ja teosesittelyineen. Näytön
arviointia varten opiskelija laatii kirjallisen itsearvioinnin.

Arviointi
Opiskelijan itsearviointi
Arviointikeskustelu ja arviointi asteikolla 1–5
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Kantele pääinstrumenttina

Solistina toimiminen, 15 osp

Opintojakson tavoitteet
Ks. Tutkinnon perusteet ja tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset.

Sisältö
Kehitetään soittotekniikkaa ja tulkintatapoja sekä harjoitellaan riittävän laaja ohjelmisto
opettajan ja opiskelijan yhteisen harkinnan mukaan. Erityishuomion kohteena ovat solistiset
taidot, kyky itsenäiseen työskentelyyn ja kaikkien opittujen tietojen ja taitojen monipuolinen
hyödyntäminen oman toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioimisessa.
Harjoitettavan ohjelmiston tulee olla vähintään samaa vaikeustasoa kuin
Instrumenttitaitojen kehittäminen ja musiikin esittäminen -tutkinnon osan ohjelmisto tai
vaativampaa. Ohjelmiston tulee sisältää kantelesävellyksiä sekä erityylisiä ja eri aikakausien
teoksia.

Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta 45–90 minuuttia viikossa, ryhmäopetusta sekä henkilökohtaista
harjoittelua.

Suoritus
Osallistuminen opetukseen, ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen lukuvuoden aikana
sekä ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija suunnittelee, valmistaa ja esittää konserttiohjelman, jonka vähimmäiskesto on
25–30 minuuttia. Ohjelma soitetaan ulkoa, mutta siihen mahdollisesti sisältyvät kamari-
/nykymusiikkiteokset voidaan soittaa nuoteista. Konsertin ohjelmana voi myös olla
orkesterin solistina esitettävä konsertto. Aiemmin ohjelmistokonsertissa tai
ammattiosaamisen näytössä esitettyjä teoksia ei voi sisällyttää ohjelmaan.

Opiskelija laatii konserttia varten käsiohjelman säveltäjä- ja teosesittelyineen.

Arviointi
Opiskelijan kirjallinen itsearviointi.
Arviointikeskustelu ja arviointi asteikolla 1–5.
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Harppu pääinstrumenttina

Solistina toimiminen, 15 osp

Opintojakson tavoitteet
Ks. Tutkinnon perusteet ja tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset.

Sisältö

Kehitetään soittotekniikkaa ja tulkintatapoja sekä harjoitellaan riittävän laaja ohjelmisto
opettajan ja opiskelijan yhteisen harkinnan mukaan. Erityishuomion kohteena ovat solistiset
taidot, kyky itsenäiseen työskentelyyn ja kaikkien opittujen tietojen ja taitojen monipuolinen
hyödyntäminen oman toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioimisessa.
Harjoitettavan ohjelmiston tulee sisältää seuraavan laista materiaalia:

· sormiharjoituksia, asteikkoja, kolmisointuja ja etydejä opettajan harkinnan mukaan.
· yksi konsertto tai konserttikappale
· kaksi laajamuotoista teosta, joista toisen tulee olla sonaatti tai sonatiini
· kolme eri aikakausia edustavaa pienimuotoista sävellystä

Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta 45–90 minuuttia viikossa, ryhmäopetusta sekä henkilökohtaista
harjoittelua.

Suoritus
Osallistuminen opetukseen, ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen lukuvuoden aikana
sekä ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija suunnittelee, valmistaa ja esittää konserttiohjelman, jonka vähimmäiskesto on 20
minuuttia. Ohjelma soitetaan ulkoa, mutta siihen mahdollisesti sisältyvät kamari-
/nykymusiikkiteokset voidaan soittaa nuoteista. Konsertin ohjelmana voi myös olla
orkesterin solistina esitettävä teos. Aiemmin ohjelmistokonsertissa tai ammattiosaamisen
näytössä esitettyjä teoksia ei voi sisällyttää ohjelmaan.

Opiskelija laatii konserttia varten käsiohjelman säveltäjä- ja teosesittelyineen.

Arviointi
· opiskelijan kirjallinen itsearviointi
· arviointikeskustelu ja arviointi asteikolla 1–5.
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Jousisoittimet: viulu, alttoviulu, sello tai kontrabasso
pääinstrumenttina

Solistina toimiminen, 15 osp

Opintojakson tavoitteet
Ks. Tutkinnon perusteet ja tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset.

Sisältö
Kehitetään soittotekniikkaa ja tulkintatapoja sekä harjoitellaan riittävän laaja ohjelmisto
opettajan ja opiskelijan yhteisen harkinnan mukaan. Erityishuomion kohteena ovat solistiset
taidot, kyky itsenäiseen työskentelyyn ja kaikkien opittujen tietojen ja taitojen monipuolinen
hyödyntäminen oman toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioimisessa.
Harjoitettavan ohjelmiston tulee olla vähintään kaksinkertainen näytössä esitettävään
ohjelmaan verrattuna ja sen tulee noudattaa ohjeellisesti vähintään seuraavien
esimerkkiteosten vaikeustasoa:

· viulu: Mozart: Konsertot, Sibelius: Humoreskit
· alttoviulu: Bach: Gambasonaatteja, Stamitz: Konsertto
· sello: Boccherini: Sonaatit, Brahms: Sonaatti e
· kontrabasso: Bottesini: Elegia, Hoffmeister: Konsertto nro 1

Lisäksi ohjelmiston tulee sisältää materiaalia kaikilta seuraavilta osa-alueilta:
· asteikot (murtosointuineen ja kaksoisäänineen)
· etydit ja näytteet orkesterikirjallisuudesta tai kamarimusiikista
· pienimuotoiset sävellykset
· laajamuotoiset sävellykset (sonaatti, konsertto, muunnelmateos, kamarimusiikkiteos

tms.)

Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta 45–90 minuuttia viikossa, ryhmäopetusta sekä henkilökohtaista
harjoittelua.

Suoritus
Osallistuminen opetukseen, ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen lukuvuoden aikana
sekä ammattiosaamisen näyttö.

Teknisen valmiuden koe ennen näyttöä
Orkesterikoesoittoa muistuttava tilanne, jossa soitetaan asteikko sekä ennalta harjoitettuja
näytteitä orkesterikirjallisuudesta ja/tai kamarimusiikkiteoksista tai vaihtoehtoisesti
etydi/etydejä.

Ammattiosaamisen näyttö
Opiskelija suunnittelee, valmistaa ja esittää konserttiohjelman, jonka vähimmäiskesto on
20–25 minuuttia ja jonka vaikeustaso on vähintään em. esimerkkiteosten mukainen.



56

Ohjelma soitetaan ulkoa, mutta siihen mahdollisesti sisältyvät kamari-/nykymusiikkiteokset
voidaan soittaa nuoteista. Konsertin ohjelmana voi myös olla orkesterin solistina esitettävä
konsertto. Aiemmin ohjelmistokonsertissa tai ammattiosaamisen näytössä esitettyjä
teoksia ei voi sisällyttää ohjelmaan.

Opiskelija laatii konserttia varten käsiohjelman säveltäjä- ja teosesittelyineen.

Arviointi
-opiskelijan kirjallinen itsearviointi
-arviointikeskustelu ja arviointi asteikolla 1–5, teknisen valmiuden koe hyväksytty/uusittava.

Puhaltimet; huilu, klarinetti, oboe, fagotti, saksofoni, käyrätorvi,
trumpetti, pasuuna, baritonitorvi, tuuba pääinstrumenttina

Solistina toimiminen, 15 osp

Opintojakson tavoitteet
Ks. Tutkinnon perusteet ja tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset.

Sisältö
Harjoitettavan ohjelmiston tulee olla vähintään samaa vaikeustasoa kuin
Instrumenttitaitojen kehittäminen ja musiikin esittäminen -tutkinnon osan ohjelmisto tai
vaativampaa. Ohjelmiston tulee sisältää
-etydejä opettajan harkinnan mukaan
-kaksi konserttoa tai vastaavaa teosta eri säveltäjiltä
- kaksi sonaattia tai vastaavaa eri säveltäjiltä
-kaksi pienimuotoista sävellystä (säestyksellisiä, soolosävellyksiä ja/ tai kamarimusiikkia)
-asteikkoja ja sointukulkuja
-orkesterikirjallisuutta eri aika- ja tyylikausilta
-oboen- ja fagotinsoittajilla röörien valmistusta
-vaskipuhaltimilla transponointia ja eri klaavien hallintaa soitinkohtaisten vaatimusten
mukaan
-trumpetinsoittajilla perehtyminen C-trumpetin soittoon

Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta 45–90 minuuttia viikossa, ryhmäopetusta sekä henkilökohtaista
harjoittelua.

Suoritus
Osallistuminen opetukseen, ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen lukuvuoden aikana
sekä ammattiosaamisen näyttö.

Teknisen valmiuden koe
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Vähintään kolmen kuukautta ennen ammattiosaamisen näyttöä soitetaan teknisen
valmiuden koe, joka sisältää

· kaksi etydiä
· asteikkoja ja sointukulkuja lautakunnan valinnan mukaan
· näytteitä orkesterikirjallisuudesta
· näyte transponoinnista tai eri klaavien hallinnasta soitinkohtaisten vaatimusten

mukaan

Ammattiosaamisen näyttö

Opiskelija suunnittelee, valmistaa ja esittää konserttiohjelman, jonka vähimmäiskesto on
20–25 minuuttia. Ohjelma soitetaan ulkoa, mutta siihen mahdollisesti sisältyvät kamari-
/nykymusiikkiteokset voidaan soittaa nuoteista. Konsertin ohjelmana voi myös olla
orkesterin solistina esitettävä konsertto. Osa ohjelmasta soitetaan ulkoa. Aiemmin
ohjelmistokonsertissa tai ammattiosaamisen näytössä esitettyjä teoksia ei voi sisällyttää
ohjelmaan.

Opiskelija laatii konserttia varten käsiohjelman säveltäjä- ja teosesittelyineen.

Arviointi
Opiskelijan kirjallinen itsearviointi.
Arviointikeskustelu ja arviointi asteikolla 1–5. Teknisen valmiuden koe hyväksytty/uusittava.

Lyömäsoittimet pääinstrumenttina

Solistina toimiminen, 15 osp

Opintojakson tavoitteet
Ks. Tutkinnon perusteet ja tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset.

Sisältö
Asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi kehitetään soittotekniikkaa ja tulkintatapoja sekä
harjoitellaan riittävän laaja (näytössä esitettävään ohjelmaan nähden noin
kaksinkertainen) ohjelmisto opettajan harkinnan mukaan. Harjoitettavan ja esitettävän
ohjelmiston tulee olla vähintään samaa vaikeustasoa kuin Instrumenttitaitojen
kehittäminen ja musiikin esittäminen -tutkinnon osan ohjelmisto tai vaativampaa.

Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta 45–90 minuuttia viikossa, ryhmäopetusta sekä henkilökohtaista
harjoittelua.

Suoritus
Osallistuminen opetukseen, ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen lukuvuoden aikana
sekä ammattiosaamisen näyttö.
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Ammattiosaamisen näyttö
Opiskelija suunnittelee, valmistaa ja esittää konserttiohjelman, jonka vähimmäiskesto on
20–25 minuuttia. Ohjelma soitetaan ulkoa, mutta siihen mahdollisesti sisältyvät kamari-
/nykymusiikkiteokset voidaan soittaa nuoteista. Aiemmin ohjelmistokonsertissa tai
ammattiosaamisen näytössä esitettyjä teoksia ei voi sisällyttää ohjelmaan.

Opiskelija laatii konserttia varten käsiohjelman säveltäjä- ja teosesittelyineen.

Arviointi
Opiskelijan kirjallinen itsearviointi.
Arviointikeskustelu ja arviointi asteikolla 1–5.

Laulu pääinstrumenttina

Solistina toimiminen, 15 osp

Opintojakson tavoitteet
Ks. Tutkinnon perusteet ja tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset

Sisältö
Va ̈hintään seuraavien vokaliisien harjoitteleminen:
Vaccai: Metodo Pratico (Edition Peters Nr. 2073 b, Original Edition): IXb–XV

Opiskelija tutustuu ja harjoittelee vähintään 25 laulun monipuolisen ohjelmiston opettajan
harkinnan mukaan. Ohjelmiston tulee sisältää vähintään kaksi teosta jokaisesta
kategoriasta:

· laulut tai aariat alkukielellä renessanssin tai barokin ajalta
· 1700- ja 1800-lukujen keskeinen liedohjelmisto alkukielellä (esim. Bach, Beethoven,

Brahms, Haydn, Mozart, Schubert, Schumann, Wolf)
· myöhäisromanttinen, impressionistinen tai vielä uudemman tyylinen musiikki
· oratorio-, kantaatti- tai ooppera-aariat resitatiiveineen, soolokantaatit tai

ensemblelaulut sekä musikaalisävelmät tai operettiaariat
· pohjoismaalainen musiikki (ei suomalainen) alkukielellä
· suomalainen eri tyylisuuntia edustava musiikki alkukielellä

Ulkomainen opiskelija voi laulaa muutaman laulun myös omalla äidinkielellään.

Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta 45–90 minuuttia viikossa, ryhmäopetusta sekä henkilökohtaista
harjoittelua.
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Suoritus
Osallistuminen opetukseen, ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen lukuvuoden aikana
sekä ammattiosaamisen näyttö.

Teknisen valmiuden koe
Opiskelija tutustuu Vaccain vokaliiseihin IXb–XV. Opiskelija harjoittelee neljä
vapaavalintaista vokaliisia numeroista IXb–XIV sekä pakollisena vokaliisin XV esityskuntoon
(nuoteista). Numero XV sekä yksi neljästä valmistetuista vokaliiseista (arvotaan) esitetään
viimeistään Solistina toimiminen -tutkinnon osan näytön yhteydessä.

Ammattiosaamisen näyttö (Solistina toimiminen)
Opiskelija suunnittelee, valmistaa ja esittää konserttiohjelman, jonka vähimmäiskesto on
20–25 minuuttia. Ohjelma esitetään ulkoa, mutta siihen mahdollisesti sisältyvät kamari-
/nykymusiikkiteokset voidaan laulaa nuoteista. Näytön ohjelmana voi olla myös orkesterin
solistina esitettävät teokset. Aiemmin ohjelmistokonsertissa tai Instrumenttitaitojen
kehittäminen ja musiikin esittäminen -näytössä esitettyjä teoksia ei voi sisällyttää
ohjelmaan.

Opiskelija laatii konserttia varten käsiohjelman säveltäjä- ja teosesittelyineen sekä
käännösteksteineen.

Arviointi
Opiskelijan kirjallinen itsearviointi.
Arviointikeskustelu ja arviointi asteikolla 1–5. Vaccai hyväksytty/uusittava.
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Yhtyeen, kuoron tai orkesterin jäsenenä toimiminen, 15 osp

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija harjoittelee musiikkiohjelmistoa

● perehtyy kokoonpanon musiikkiohjelmistoon (2090)
● harjoittelee osuutensa kokoonpanon edellyttämälle tekniselle ja taiteelliselle tasolle

(2089)
● mukauttaa tulkintaansa kokoonpanon vaatimusten mukaisesti (2088)
● valmistaa esityksen vuorovaikutuksessa kokoonpanon jäsenten kanssa (2087)
● noudattaa sovittuja aikatauluja (2086)
● antaa ja ottaa vastaan palautetta sekä kehittää toimintaansa palautteen perusteella

(2085)

Opiskelija esittää musiikkikokoonpanon vaatimustason mukaista ohjelmistoa

● esittää osuutensa kokoonpanon ja ohjelmiston vaatimustason mukaisesti (2084)
● esiintyy kokoonpanon jäsenenä tilanteen edellyttämällä tavalla (2083)
● tulkitsee ja noudattaa kokoonpanon jäsenten tai johtajan viitteitä esiintymistilanteessa

(2082)
● vastaa sovitulla tavalla osuudestaan esiintymistilanteen järjestelyissä (2081)

Opiskelija noudattaa tekijänoikeussäädöksiä ja työturvallisuusmääräyksiä

● noudattaa työssään tekijänoikeussäädöksiä (2080)
● työskentelee työergonomisesti (2079)
● noudattaa työturvallisuus- ja kuulonsuojelumääräyksiä (2078)
● huolehtii työympäristön turvallisuudesta (2077)

Ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä esittämällä harjoiteltua
ohjelmistoa yhtyeen, orkesterin tai kuoron jäsenenä esiintymistilanteessa. Siltä osin kuin
tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon
osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.
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Sovittaminen ja soitintaminen 15 osp

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija suunnittelee sovittamista ja soitintamista

● käyttää ja soveltaa tietoa musiikin rakenteista ja tyylisuunnista (2170)
● käyttää musiikin luku- ja kirjoitustaitoa ja soitinten ja soitinryhmien tuntemusta työssään

(2169)
● hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia (2168)
● ottaa työssään huomioon kohderyhmän ja esitysympäristön (2167)

Opiskelija sovittaa ja soitintaa musiikkia

● sovittaa ja soitintaa musiikkia esiteltävään muotoon (2166)
● etenee työssään suunnitelmallisesti ja noudattaa sovittuja aikatauluja (2165)
● neuvottelee työstään muiden toimijoiden kanssa (2164)
● tekee valintoja ja päätöksiä saamansa palautteen perusteella (2163)

Opiskelija noudattaa tekijänoikeussäädöksiä ja markkinoi osaamistaan

● noudattaa alan sopimuskäytäntöjä ja yleisiä toimintaperiaatteita (2162)
● noudattaa tekijänoikeussäädöksiä ja huolehtii omista tekijänoikeuksistaan (2161)
● arvioi työtään ja ottaa vastaan palautetta (2160)
● markkinoi omaa osaamistaan (2159)

Ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä esittelemällä kaksi
sovitusta tai yhden laajemman sovituskokonaisuuden. Siltä osin kuin tutkinnon osassa
vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista
täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.



62

Säveltäminen, 15 osp

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija suunnittelee musiikin säveltämistä

● käyttää ja soveltaa tietoa musiikin rakenteista ja tyylisuunnista (2183)
● käyttää musiikin luku- ja kirjoitustaitoa ja soitinten ja soitinryhmien tuntemusta

sävellystyössä (2182)
● hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia sävellystyössä (2181)
● ottaa säveltäessään huomioon kohderyhmän ja esitysympäristön (2180)

Opiskelija säveltää musiikkia

● säveltää musiikkia esiteltävään muotoon (2179)
● etenee sävellystyössään suunnitelmallisesti (2178)
● neuvottelee tarvittaessa sävellystyöstä esittäjien tai tilaajan kanssa (2177)
● noudattaa sovittuja aikatauluja (2176)
● tekee valintoja ja päätöksiä saamansa palautteen perusteella (2175)

Opiskelija noudattaa tekijänoikeussäädöksiä ja markkinoi säveltämäänsä musiikkia

● noudattaa alan sopimuskäytäntöjä ja yleisiä toimintaperiaatteita (2174)
● noudattaa tekijänoikeussäädöksiä ja huolehtii omista tekijänoikeuksistaan (2173)
● arvioi säveltämäänsä musiikkia ja ottaa vastaan palautetta (2172)
● markkinoi säveltämäänsä musiikkia ja osaamistaan (2171)

Ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä esittelemällä kaksi
säveltämäänsä itsenäistä sävellystä tai osan laajemmasta sävellyskokonaisuudesta. Siltä osin
kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella,
ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Musiikin esityskokoonpanon johtaminen, 15 osp

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija valitsee ja harjoittelee esityskokoonpanolle soveltuvaa ohjelmistoa
● soveltaa musiikin tuntemusta ohjelmiston valitsemisessa (2146)
● valitsee kokoonpanolle ja kohderyhmälle soveltuvaa ohjelmistoa (2145)
● käyttää kokoonpanon ja ohjelmiston johtamiseen soveltuvia harjoittamis- ja

johtamistekniikoita (2144)
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Opiskelija johtaa esityskokoonpanoa ja sopii esiintymisiin liittyvistä asioista

● varmistaa tarvittavat soittajat, laulajat ja mahdolliset muut asiantuntijat (2143)
● johtaa kokoonpanoa yhteisen tulkinnan toteuttamiseksi harjoituksissa ja esiintymisissä

(2142)
● neuvottelee ja sopii asioista ja aikatauluista yhdessä muiden kanssa (2141)
● antaa ja ottaa vastaan palautetta (2140)

Opiskelija noudattaa tekijänoikeussäädöksiä ja markkinoi esityskokoonpanoa

● neuvottelee ja sopii esiintymisten kustannusrakenteesta ja esiintymispalkkioista (2139)
● noudattaa tekijänoikeussäädöksiä (2138)
● huolehtii tarvittavista luvista ja ilmoituksista (2137)
● markkinoi kokoonpanoa erilaisille kohderyhmille eri kanavilla (2136)

Ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä johtamalla musiikin
esityskokoonpanoa ja neuvottelemalla esiintymisiin liittyvistä asioista. Siltä osin kuin tutkinnon
osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon
osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Musiikkialan esityksen tai tapahtuman toteuttaminen, 15 osp

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija suunnittelee musiikkiesityksen tai -tapahtuman

● suunnittelee osuuttaan esityksestä tai tapahtumasta ja tekee siihen liittyviä ehdotuksia
(2135)

● hankkii ja valitsee soveltuvaa tietoa musiikkialan toimintakulttuurista musiikkiesityksen tai
- tapahtuman perustaksi (2134)

● suunnittelee esitystä tai tapahtumaa soveltuville kohderyhmille yhdessä muiden kanssa
(2133)

● hyödyntää muita asiantuntijoita esityksen tai tapahtuman kokonaisuuden
suunnittelussa (2132)

Opiskelija valmistelee musiikkiesityksen tai -tapahtuman

● kartoittaa tarvittavia yhteistyökumppaneita (2131)
● neuvottelee ja sopii tehtävistä yhdessä muiden kanssa (2130)
● noudattaa sovittuja aikatauluja (2129)
● kartoittaa esityksen tai tapahtuman kustannusrakennetta (2128)
● valitsee soveltuvat markkinointitoimenpiteet yhdessä muiden kanssa (2127)
● valmistelee esityksen tai tapahtuman logistista, teknistä ja taiteellista toteutusta yhdessä

muiden kanssa (2126)
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Opiskelija toimii musiikkiesityksen tai -tapahtuman työtehtävissä

● vastaa osuudestaan sovitussa kokonaisuudessa musiikkialan esityksessä tai
tapahtumassa (2125)

● toimii työssään yhteistyökykyisesti ja vuorovaikutteisesti (2124)
● arvioi toimintaansa sekä antaa ja ottaa vastaan palautetta (2123)

Opiskelija noudattaa tekijänoikeussäädöksiä, työturvallisuusmääräyksiä ja kestävän
kehityksen periaatteita

● noudattaa tehtävissään tekijänoikeussäädöksiä (2122)
● työskentelee työergonomisesti (2121)
● noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita (2120)
● noudattaa kestävän kehityksen periaatteita (2119)

Ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toteuttamalla
musiikkialan esityksen tai tapahtuman yhdessä muiden toimijoiden kanssa sekä toimimalla
tapahtumassa tai esityksessä ammattialansa mukaisissa tehtävissä. Siltä osin kuin
tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella,
ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.
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Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvat
tutkinnon osat
Opiskelija voi valita näistä yhden tutkintoonsa.

Liedpianismi, 5 osp

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija harjoittelee ja esittää lied-ohjelmistoa

● toimii lied-parissa pianistina
● perehtyy kokoonpanon musiikkiohjelmistoon
● 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

Opiskelija noudattaa tekijänoikeussäädöksiä ja työturvallisuusmääräyksiä

● noudattaa työssään tekijänoikeussäädöksiä
● työskentelee työergonomisesti
● noudattaa työturvallisuus- ja kuulonsuojelumääräyksiä

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

Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtainen opetus, ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, esiintymiset ja
ammattiosaamisen näyttö. Näyttöä varten opiskelija tekee käsiohjelman teosesittelyineen.

Arviointi
Opiskelijan kirjallinen itsearviointi.
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Arviointikeskustelu ja arviointi asteikolla 1–5.
Näytön arvioinnissa käytetään tutkinnon perusteissa esitettyjä kriteereitä (ks. s. 51).

Ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toteuttamalla
musiikkialan esityksen tai tapahtuman yhdessä muiden toimijoiden kanssa sekä toimimalla
tapahtumassa tai esityksessä ammattialansa mukaisissa tehtävissä. Siltä osin kuin tutkinnon
osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon
osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

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

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

Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtainen opetus, ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, esiintymiset ja
ammattiosaamisen näyttö. Näyttöä varten opiskelija tekee käsiohjelman teosesittelyineen.

Arviointi
Opiskelijan kirjallinen itsearviointi.
Arviointikeskustelu ja arviointi asteikolla 1–5.
Näytön arvioinnissa käytetään tutkinnon perusteissa esitettyjä kriteereitä (ks. s. 51).

Ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toteuttamalla
musiikkialan esityksen tai tapahtuman yhdessä muiden toimijoiden kanssa sekä toimimalla
tapahtumassa tai esityksessä ammattialansa mukaisissa tehtävissä. Siltä osin kuin tutkinnon
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osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon
osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

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 ajoitus ja järjestäminen

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 järejstettyihin vierailiuihin
· Itsenäinen paikalliseen kuttuuritarjontaan tutustuminen sekä kohdemaan kieleen

tutustuminen

Suoritus
Ammattiosaamisen näyttö ja oppimispäiväkirja (sisältää itsearvioinnin).

Arviointi
Arviointikeskustelu ja arviointi asteikolla 1–5.
Näytön arvioinnissa käytetään tutkinnon perusteissa esitettyjä kriteereitä (ks. s. 51.)

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toteuttamalla
musiikkialan esityksen tai tapahtuman yhdessä muiden toimijoiden kanssa sekä toimimalla
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tapahtumassa tai esityksessä ammattialansa mukaisissa tehtävissä. Siltä osin kuin tutkinnon
osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon
osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Sivuinstrumentti 5 osp

Ammattitaitovaatimukset

 Opiskelija harjoittelee sivuinstrumenttitaitojaan
- harjoittelee ja kehittää sivuinstrumentin osaamistaan, hallintaa ja musiikin

tulkintataitoja
- soittaa tai laulaa nuottien tai muun materiaalin pohjalta
- työskentelee esitettävän musiikin lajin ja tyylin mukaisesti

- antaa ja ottaa vastaan palautetta ja kehittää omaa toimintaansa

Opiskelija noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja huoltaa instrumenttiaan
- työskentelee työergonomisesti oikein

- noudattaa työturvallisuus- ja kuulonsuojelumääräyksiä
- hoitaa instrumenttiaan huolellisesti

Sisältö
Opiskelija hallitsee instrumenttinsa soittotekniikan perusteet ja tutustuu instrumentilleen
sävellettyyn ohjelmistoon:

· etydejä opettajan harkinnan mukaan
· pienimuotoisia sävellyksiä ja/tai laajamuotoisen sävellyksen osa opettajan

tarpeelliseksi katsoma määrä
· asteikkoja, teknisiä harjoituksia ja -prima vista -soittoa

Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta 30 minuuttia viikossa lukuvuoden ajan

Suoritus
Osallistuminen opetukseen, ohjelmiston harjoitteleminen ja ammattiosaamisen näyttö,
jossa opiskelija esittää vähintään 3 teosta opettajan harkinnan ja kyseisen instrumentin
ominaisohjelmiston mukaan. Ohjelman kesto on noin 10 minuuttia.

Lisäksi opiskelija antaa teknisen taidon näytteen, jossa hän soittaa instrumentistaan
riippuen pari etydiä, asteikkoja ja sointukulkuja, prima vistan, omaksumis- ja
soinnutustehtävän.
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Arviointi
Kirjallinen itsearviointi, arviointikeskustelu ja arviointi asteikolla 1–5. Mahdollinen teknisen
taidon näyte hyväksytty/uusittava.
Näytön arvioinnissa käytetään tutkinnon perusteissa esitettyjä kriteereitä (ks. s. 51).

Sivuinstrumentti, piano 5 osp

Opintojakson tavoitteet
Opiskelija hallitsee pianonsoiton perustekniikan sekä oppii hahmottamaan ja soittamaan
helppoa moniäänistä nuottitekstiä. Opiskelija suoriutuu helpoista säestys- ja
vapaasäestystehtävistä.

Sisältö
Ohjelmisto sisältää pianosävellyksiä, yhteissoittoa ja vapaata säestystä.
Vapaasäestystehtävistä osa on sointumerkeistä soitettuna, osa itse soinnutettuna.
Tehtävät voivat sisältää melodian. Tehtäviin liittyen opetellaan soinnutusharjoituksia,
erilaisia sointukiertoja ja transponointia.

Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta 30 minuuttia viikossa lukuvuoden ajan.

Suoritus
Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen:
-neljän teoksen ohjelma, jossa vähintään yksi teos on pianosävellys, yksi säestystehtävä ja
yksi vapaasäestystehtävä
-omaksumistehtävä sointumerkeistä, valmisteluaikaa 10 min.
Pianosävellys soitetaan ulkoa.

Arviointi
Opiskelijan kirjallinen itsearviointi
Arviointikeskustelu ja arviointi asteikolla 1–5. Mahdollinen tekninen näyte hyväksytty/hylätty.
Näytön arvioinnissa käytetään tutkinnon perusteissa esitettyjä kriteereitä (ks. s. 51).

Sivuinstrumentti, laulu 5 osp

Opintojakson tavoitteet
Opiskelija oppii kehittämään äänenkäyttönsä perustekniikkaa ja tutustuu aloittelijalle
sopivaan lauluohjelmistoon.

Sisältö
Opiskelija harjoittelee opettajansa tarpeelliseksi katsoman määrän teoksia seuraavista
kategorioista:
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-laulut ja aariat alkukielellä renessanssin ja barokin ajalta
-1700- ja 1800-lukujen keskeinen liedohjelmisto
-suomalainen musiikki

Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta 30 minuuttia viikossa lukuvuoden ajan.

Suoritus
Osallistuminen opetukseen, ohjelmiston harjoitteleminen sekä näyttö.
Opiskelija esittää yhden teoksen jokaisesta kategoriasta.
Ohjelma esitetään ulkoa.
Ohjelman kesto on noin 10 minuuttia.

Arviointi
Opiskelijan kirjallinen itsearviointi
Arviointikeskustelu ja arviointi asteikolla 1–5.
Näytön arvioinnissa käytetään tutkinnon perusteissa esitettyjä kriteereitä (ks. s. 51).

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä käyttämällä
instrumenttitaitojaan ja soittamalla tai laulamalla esiintymistilanteessa. Siltä osin kuin tutkinnon
osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon
osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Cembalon huoltaminen ja virittäminen, 10 osp

Pääinstrumenttinaan cembaloa opiskeleva sisällyttää opintoihinsa tämän pianonvirityksen
osaamisalan paikallisen tutkinnon osan. Ammattitaitovaatimukset, arviointikriteerit ja muut
sisällöt pianonvirityksen osaamisalan opetuksen toteutussuunnitelmassa.
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Osaamisen arviointi

Ammatilliset tutkinnon osat arvioidaan asteikolla 1– 5 tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten
ja arviointikriteerien mukaisesti. Opiskelijan osaaminen arvioidaan tutkinnon osittain. Tutkinnon
osan arvosana määräytyy sen mukaan, mille arviointiasteikon tasolle opiskelijan osaaminen
kokonaisuutena parhaiten sijoittuu.

Yhteisten tutkinnon osien osa-alueet ja yritystoiminnan suunnittelu, työpaikkaohjaajaksi
valmentautuminen, yrityksessä toimiminen ja huippuosaajana toimiminen tutkinnon osat
arvioidaan asteikolla 1– 5 tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, osaamistavoitteiden ja
arviointikriteerien mukaisesti. Arvosanat 2 ja 4 määräytyvät seuraavasti:

2 = Opiskelijan osaamisen taso ylittää selkeästi 1-tason, mutta ei yllä 3-tasolle.

4 = Opiskelijan osaamisen taso ylittää selkeästi 3-tason, mutta ei yllä 5-tasolle.
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Arviointi

Opiskelija

Tyydyttä

vä 1

● toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti
● toimii yhteistyökykyisesti
● tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita
● hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa
● muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti

Tyydyttä

vä 2

● toteuttaa työn oma-aloitteisesti ja ohjeiden mukaisesti
● toimii yhteistyökykyisesti ja vuorovaikutteisesti
● tarvitsee vain harvoissa tilanteissa lisäohjeita
● hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa tarkoituksenmukaisesti
● muuttaa toimintaansa saamansa palautteen ja omien

havaintojen mukaisesti

Hyvä 3

● toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
● toimii yhteistyökykyisesti ja aloitteellisesti vuorovaikutustilanteissa
● selviytyy tavanomaisista ongelmanratkaisutilanteista
● hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti
● arvioi suoriutumistaan realistisesti

Hyvä 4

● suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
● toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa
● selviytyy ongelmanratkaisutilanteista hyödyntäen monipuolisia

ratkaisutapoja
● soveltaa työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti ja perustellusti
● arvioi suoriutumistaan realistisesti sekä tunnistaa vahvuuksiaan ja

kehittämisen kohteitaan
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Kiitettävä

5

● suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti ottaen
huomioon muut toimijat

● toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti haastavissakin
vuorovaikutustilanteissa

● soveltaa työssä tarvittavaa tietoa ongelmanratkaisutilanteissa
monipuolisesti ja kriittisesti

● esittää työhön ja toimintaympäristöön liittyviä perusteltuja
kehittämisehdotuksia

● arvioi suoriutumistaan realistisesti ja esittää perusteltuja
ratkaisuja osaamisensa kehittämiseen

● ymmärtää oman työnsä merkityksen osana laajempaa
kokonaisuutta
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