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1 luku Taiteen perusopetuksen tehtävä,
arvot ja yleiset tavoitteet 

1 §  Musiikin laajan oppimäärän tehtävä, 
arvot ja yleiset tavoitteet

Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaisen
opetuksen tulee luoda edellytyksiä hyvän musiikkisuhteen synty-
miselle ja musiikin elämänikäiselle harrastamiselle sekä antaa val-
miudet musiikkialan ammattiopintoihin.

Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan henkistä kasvua ja
persoonallisuuden lujittumista sekä luovuuden ja sosiaalisten tai-
tojen kehittymistä. Opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta kes-
kittyneeseen, määrätietoiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn se-
kä rakentavaan toimintaan yksilönä ja ryhmän jäsenenä.

Tehtävänä on myös kansallisen musiikkikulttuurin säilyttämi-
nen ja kehittäminen, vuorovaikutus muiden musiikinopetusta ja
taideopetusta antavien oppilaitosten ja tahojen kanssa sekä kan-
sainvälisen yhteistyön edistäminen. Opetuksen järjestämisessä
otetaan huomioon musiikkialan ammattikoulutuksen ja työelä-
män asettamat vaatimukset.

Laajan oppimäärän mukaista musiikin perusopetusta annetaan
musiikkioppilaitoksissa tai muissa taiteen perusopetusta antavissa
oppilaitoksissa taikka muulla tavoin.
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2 luku Opetuksen toteuttaminen

2 §  Oppimiskäsitys

Opetus pohjautuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppiminen
on aktiivinen ja tavoitteellinen prosessi, johon yksilöllisten omi-
naisuuksien ja motivaation lisäksi vaikuttaa opiskeluympäristö.
Opetuksessa otetaan huomioon, että oppilas valikoi ulkomaail-
masta tulevaa informaatiota aiemman tietorakenteensa perustal-
ta, jäsentää sitä aikaisempien taitojensa ja tietojensa pohjalta ja ra-
kentaa näin kuvaa maailmasta ja itsestään tämän maailman osana.
Vuorovaikutuk-sellisena ja tilannesidonnaisena musiikin oppimi-
nen liittyy olennaisesti siihen sosiaaliseen ja kulttuuriseen tilan-
teeseen, jossa se tapahtuu.

Opetuksessa otetaan huomioon, että oppiminen on seurausta
oppilaan omasta toiminnasta. Opettajalla on siten keskeinen mer-
kitys sekä oppilaan opiskelutaitojen että opiskeluympäristön ke-
hittämisessä sellaiseksi, että se mahdollistaa erilaisten oppilaiden
edistymisen. Oppimisen säätelemisessä on tärkeää, että oppilas
oppii tarkkailemaan omaa opiskeluaan ja oppimistaan tiedostaen
niihin sisältyvät vahvuudet ja heikkoudet.

3 §  Opiskeluympäristö

Oppilaan aktiivista roolia korostavasta oppimiskäsityksestä seu-
raa, että opiskeluympäristön tulee antaa oppilaille mahdollisuus
asettaa omat tavoitteensa, oppia työskentelemään itsenäisesti ja
yhdessä toisten kanssa sekä löytää itselleen sopivia työskentelyta-
poja. Keskeistä on vuorovaikutus opettajan ja oppilaan välillä ja
oppilaiden kesken sekä erilaisten oppimis-, työskentely- ja ar-
viointitapojen huomioon ottaminen.

Tavoitteena on, että opiskeluympäristössä vallitsee avoin, roh-
kaiseva ja myönteinen ilmapiiri. Hyvä opiskeluympäristö mah-
dollistaa oppilaan vuorovaikutustaitojen, aloitekyvyn ja pitkäjän-
teisyyden kehittymisen. Se myös kannustaa oppilaan aktiivisuut-
ta, luovuutta, itsenäistä ajattelua ja oppimismotivaatiota ja mah-
dollistaa turvallisen kasvun ja kehityksen. Onnistumisen koke-
mukset, jotka musiikissa usein syntyvät pitkäjänteisen työskente-
lyn kautta, kasvattavat oppilaan uskoa omiin kykyihinsä. Opiske-
luympäristön tulee olla sellainen, että oppilaalla on mahdollisuus
kykyjensä ja musiikillisen ilmaisunsa tavoitteelliseen, monipuoli-
seen kehittämiseen.
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3 luku Opetuksen rakenne ja 
opintojen laajuus

4 §  Opetuksen rakenne

Laajan oppimäärän mukainen musiikin perusopetus muodostuu
musiikin perustason ja sille rakentuvan musiikkiopistotason
opinnoista sekä niitä edeltävästä varhaisiän musiikkikasvatukses-
ta. Perus- ja musiikkiopistotason opetus on tarkoitettu pääasialli-
sesti kouluikäisille lapsille ja nuorille. Perustasoa edeltävästä, pää-
asiallisesti alle kouluikäisille lapsille tarkoitetusta varhaisiän mu-
siikkikasva-tuksesta samoin kuin opetuksesta aikuisille päätetään
koulutuksen järjestäjän hyväksymässä opetussuunnitelmassa.

5 §  Opintojen laajuus

Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän musiikin pe-
rustason  ja musiikkiopistotason  laskennallinen  laajuus  on  yh-
teensä 1 300 tuntia. Laajan oppimäärän mukaista musiikin pe-
rusopetusta järjestettäessä on pyrittävä joustavuuteen siten, että
oppilaan ikä, aikaisemmin hankitut taidot ja tiedot sekä käytettä-
vät opetusmenetelmät otetaan huomioon.

Musiikin laaja oppimäärä muodostuu seuraavasti:
Musiikin perustaso
Instrumenttitaidot ja yhteismusisointi 385 tuntia
Musiikin perusteet 280 tuntia.

Musiikkiopistotaso
Instrumenttitaidot ja yhteismusisointi 390 tuntia
Musiikin perusteet 245 tuntia.

Opintojen laajuuden laskennan perusteena on käytetty 45 mi-
nuutin pituista oppituntia.

Instrumenttiopetus käsittää myös laulunopetuksen.

Yhteismusisoinnin tulee sisältyä opintoihin koko opiskelun
ajan siitä lähtien, kun instrumentin käsittelytaito sen mahdollis-
taa.

Varhaisiän musiikkikasvatuksen, sivuaineopetuksen ja valin-
nais-kurssien opintojen laajuudesta päätetään koulutuksen järjes-
täjän hyväksymässä opetussuunnitelmassa.
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4 luku  Tavoitteet ja keskeiset sisällöt

6 §  Varhaisiän musiikkikasvatus

Tavoitteet
Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteena on, että
• lapsi saa musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja, jotka 

muodostavat pohjan hyvälle musiikkisuhteelle ja myöhem-
mälle musiikkiharrastukselle 

• lapsi kehittyy kuuntelemaan ja kokemaan musiikkia sekä il-
maisemaan itseään musiikin keinoin.

Keskeiset sisällöt
Musiikin elementit – rytmi, muoto, harmonia, melodia, dyna-
miikka ja sointiväri – muodostavat opetuksen keskeisen sisällön.
Elämysten avulla, leikin keinoin harjaannutetaan lapsen musiikil-
lista muistia ja musiikin kuunteluvalmiuksia sekä tuetaan hänen
kognitiivista, emotionaalista, motorista ja sosiaalista kehitystään.

7 §  Musiikin perustaso 

Tavoitteet
Musiikin perustason opintojen tavoitteena on, että oppilas
• oppii musiikin esittämiseen ja yhteismusisointiin tarvittavia 

instrumenttitaitoja 
• oppii lukemaan, kirjoittamaan, kuuntelemaan ja tuntemaan 

musiikkia 
• kehittää musiikillista ilmaisukykyään ja esiintymistaitoaan.

Keskeiset sisällöt
Instrumentti- ja yhteismusisointitaitojen opintojen keskeisenä si-
sältönä on perehtyminen pääinstrumentin perustekniikkaan ja -
ohjelmistoon sekä yhteismusisoinnin perusteisiin. Säännöllinen
esiintyminen on osa opintoja. Mahdolliset sivuaineopinnot ja va-
linnaiskurssit suunnitellaan tukemaan oppilaan musiikillista kehi-
tystä.

Musiikin perusteiden sisältöalueet ovat musiikin luku- ja kir-
joitustaito, musiikin hahmottaminen sekä musiikin historian ja
tyylien tuntemus. Opetus pyritään toteuttamaan vuorovaikutuk-
sessa instru-mentti- ja yhteismusisointitaitojen opetuksen kanssa.

Musiikin perustason opintoihin sisältyvät musiikin perusteet
suoritettuaan oppilas 
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• osaa laulaa ja kirjoittaa duuri–molli-tonaalisia melodioita
• hallitsee monipuolista ohjelmistoa
• on harjaantunut rytmin hahmottamiseen 
• osaa tuottaa ja tunnistaa tavallisimpia lopuketyyppejä ja har-

monioita
• tekee itse säestyksiä ja sävellyksiä sekä mahdollisuuksien mu-

kaan hyödyntää oppilaitoksen tarjoamaa tietotekniikkaa opis-
kelussaan

• tuntee oman musiikinlajinsa keskeisiä tyylisuuntauksia, ilmi- 
öitä ja soittimistoa 

• on saanut valmiuksia käytännön muusikkouteen.

Oppilaitos voi soveltaa sisältöjä oman musiikillisen suuntau-
tumisensa mukaisesti.

8 §  Musiikkiopistotaso

Tavoitteet
Musiikkiopistotason opintojen tavoitteena on, että oppilas
• kehittää edelleen musiikin perustasolla saavutettuja taitoja ja 

tietoja niin, että hän saa valmiudet musiikkiharrastuksen itse-
näiseen jatkamiseen tai ammattiopintoihin

• laajentaa musiikin ja sen eri tyylien tuntemustaan sekä syven-
tää kykyään luovaan ilmaisuun musiikin keinoin.

Keskeiset sisällöt
Instrumentti- ja yhteismusisointitaitojen opintojen keskeisenä si-
sältönä on kehittää oppilaan musiikillista ajattelua, pääinstru-
mentin soittoteknistä hallintaa ja ohjelmiston tuntemusta niin, et-
tä hän kykenee itsenäiseen työskentelyyn. Oppilas harjaantuu
omaksumaan ja esittämään laajoja musiikillisia kokonaisuuksia
sekä syventää kykyään musiikin tulkintaan ja musiikilliseen vuo-
rovaikutukseen. Mahdolliset sivuaineopinnot ja valinnaiskurssit
suunnitellaan tukemaan oppilaan musiikillista kehitystä ja laajen-
tamaan hänen musiikillista näkemystään.

Musiikin perusteiden sisältöalueet ovat musiikin luku- ja kir-
joitustaito, musiikin hahmottaminen sekä musiikin historian ja
tyylien tuntemus. Oppilas osaa hahmottaa musiikkia sekä kuule-
misen että notaation pohjalta ja kykenee soveltamaan historian ja
tyylien tuntemusta musiikin esittämisessä.

Musiikkiopistotason musiikin perusteiden opinnot suoritettu-
aan oppilas 
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• osaa laulaa ja kirjoittaa perustasoa vaativampia duuri–molli-
tonaalisia melodioita

• hallitsee moniäänistä ohjelmistoa
• kykenee rytminkäsittelyyn moniäänisessä ja oman aikamme 

musiikkia edustavissa teoksissa 
• osaa jäsentää kuultua ja nuotinnettua musiikkia, on tietoinen 

sointujen käytön ja äänenkuljetuksen lainalaisuuksista
• osaa soveltaa tietojaan käytäntöön esimerkiksi sointusoitti-

mella säestämisessä
• on saanut valmiuksia itsenäisesti analysoida kokonaisia tonaa-

lisia sävellyksiä ja ymmärtää sävelteoksen muodon merkityk-
sen

• on syventänyt oman musiikinlajinsa eri aikakausien tyylien 
tuntemusta

• osaa soveltaa tyylintuntemusta musisoinnissa.

Oppilaitos voi soveltaa sisältöjä oman musiikillisen suuntau-
tumisensa mukaisesti.

9 §  Aikuisten opetus

Aikuisten opetuksen tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin musii-
kin perustason ja musiikkiopistotason opinnoissa.

10 §  Oppimäärän ja opetuksen 
yksilöllistäminen

Mikäli oppilas ei vammaisuuden, sairauden tai muun näihin ver-
rattavissa olevan syyn vuoksi kykene opiskelemaan oppilaitoksen
opetussuunnitelman mukaisesti, opetussuunnitelman tavoitteita
voidaan yksilöllistää vastaamaan oppilaan edellytyksiä. Tällöin
oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa
määritellään opiskelun tavoitteet, opiskeluaika, opetuksen toteut-
tamistapa, tarvittavat tukitoimet, mahdolliset suoritukset ja ar-
viointimenettely.

Opetusta järjestettäessä on otettava huomioon, että opintojen
tavoitteet ovat musiikkikasvatuksellisia. Oppilaalta edellytetään
kykyä käyttää hyväkseen annettavaa opetusta. Tavoitteissa pai-
nottuvat oppilaan musiikillisten kykyjen ja taitojen kehittäminen
hänen omista lähtökohdistaan käsin sekä musiikin elämyksellinen
kokeminen. Opetusta voidaan toteuttaa sekä yksilö- että ryhmä-
opetuksena.
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5 luku Arviointi

11 §  Arvioinnin tehtävät

Arvioinnin tehtävänä on ohjata opiskelun tavoitteiden asettamis-
ta ja auttaa oppilasta niiden saavuttamisessa. Arvioinnin tulee tu-
kea oppilaan hyvän itsetunnon kehittymistä. Monipuoliseen, jat-
kuvaan arviointiin sisältyy erilaisia palautteen antamisen tapoja ja
ohjausta itsearviointiin.

Oppilaalle on tiedotettava seuraavista arvioinnin periaatteista:
arvioinnin tehtävät ja kohteet, arvosana-asteikot ja arviointikri-
teerit, arvosanan korottaminen, opintojen etenemisen edellyttä-
mät suoritukset, arvioinnin oikaiseminen ja päättötodistuksen si-
sältö.

Arviointimenetelmät tulee valita siten, että ne mittaavat ase-
tettujen tavoitteiden saavuttamista, soveltuvat käytettyihin ope-
tusmenetelmiin ja tukevat oppimista.

12 §  Oppilasarviointi

Arvosana-asteikko
Erinomainen 5
Kiitettävä 4
Hyvä 3
Tyydyttävä 2
Hyväksytty 1.

Instrumenttiopintojen ja musiikin perusteiden päättösuori-
tukset arvioidaan asteikolla 1–5. Muut kuin päättösuoritukset
voidaan hyväksyä ilman arvosanaa.

Päättösuoritusten arvioitsijoita tulee olla vähintään kaksi.

Yhteismusisoinnista ja valinnaisista kursseista annetaan osal-
listumismerkintä.

Oppilaan edistyminen instrumenttitaidoissa ja musiikin pe-
rusteiden opinnoissa arvioidaan ja kirjataan vuosittain.

Oppilaalle annetaan kaikista suorituksista myös sanallinen pa-
laute.
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6 luku  Todistukset

13 §  Todistusten sisältö

Päättötodistus on virallinen asiakirja, jonka sisällössä tulee nou-
dattaa opetussuunnitelman perusteita.

Musiikin laaja oppimäärä, musiikin perustason 
päättötodistus
Päättötodistuksen tulee sisältää seuraavat asiat:
• koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen nimi
• opinnot, joista päättötodistus annetaan 
• oppilaan nimi ja henkilötunnus
• opiskeluaika
• oppilaan pääaineen päättösuoritus*, arvosana ja suorituksen 

ajankohta
• musiikin perusteiden päättösuoritus*, arvosana ja suorituk- 

sen ajankohta
• osallistuminen yhteismusisointiin, yhtyekokoonpanot ja osal-

listumisajat
• muut mahdolliset opintosuoritukset
• rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima
• opetusministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan

päivämäärä
• lainsäädäntö, johon koulutus perustuu
• maininta, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen vah-

vistamien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti
• maininta, että musiikin laaja oppimäärä sisältää musiikin pe-

rustason ja musiikkiopistotason opinnot
• arvosana-asteikko.

Musiikin laaja oppimäärä, musiikkiopistotason 
päättötodistus
Päättötodistuksen tulee sisältää seuraavat asiat:
• koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen nimi
• opinnot, joista päättötodistus annetaan 
• oppilaan nimi ja henkilötunnus
• opiskeluaika
• oppilaan pääaineen päättösuoritus*, arvosana ja suorituksen 

ajankohta 
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• musiikin perusteiden päättösuoritus* (tai -suoritukset), arvo- 
sana ja suorituksen ajankohta

• osallistuminen yhteismusisointiin, yhtyekokoonpanot ja osal-
listumisajat

• muut mahdolliset opintosuoritukset
• rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima
• opetusministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan 

päivämäärä
• lainsäädäntö, johon koulutus perustuu
• maininta, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen vah-

vistamien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti
• maininta, että musiikin laaja oppimäärä sisältää musiikin pe-

rustason ja musiikkiopistotason opinnot
• arvosana-asteikko.

* Todistuksessa on mainittava, minkä vaatimusten mukaan
päättösuoritukset on tehty (esim. Suomen musiikkioppilaitosten
liiton kurssivaatimukset).

Oppilaalle annetaan pyydettäessä todistus suoritetuista opin-
noista arvosanoineen.

Musiikkiopistotason päättötodistus on samalla todistus koko
musiikin perusopetuksen laajan oppimäärän suorittamisesta.
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7 luku  Opetussuunnitelma

14 §  Opetussuunnitelman laadinta

Koulutuksen järjestäjän on laadittava ja hyväksyttävä omalle toi-
minnalleen opetussuunnitelma, jonka perustana ovat Opetushal-
lituksen vahvistamat taiteen perusopetuksen musiikin laajan op-
pimäärän opetussuunnitelman perusteet. Opetussuunnitelma on
keskeisin ja tärkein väline oppilaitoksen opetustyön kehittämises-
sä. Opetussuunnitelmassa otetaan huomioon oppilaiden yksilölli-
set tarpeet ja valmiudet, musiikillisen kulttuuriperinnön siirtämi-
nen, musiikkielämän kansalliset ja kansainväliset muutokset ja ke-
hittämistarpeet, musiikkialan ammattikoulutuksen lähtötasovaati-
mukset sekä oppilaitoksen ja sen toimintaympäristön omaleimai-
suus.

15 §  Opetussuunnitelman sisältö

Opetussuunnitelman tulee sisältää seuraavat asiat:
• oppilaitoksen toiminta-ajatus
• oppilaitoksen arvot, oppimiskäsitys, oppimisympäristö ja 

työtavat
• opetuksen tarjonta 
• opetuksen tavoitteet ja sisällöt
• opetusjärjestelyt
• opiskeluaika
• suoritettavat kurssit, niiden tavoitteet ja sisällöt
• oppilasarviointi
• muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen
• todistusten sisältö
• oppilaaksi ottaminen
• yhteistyö huoltajien kanssa
• yhteistyö muiden tahojen kanssa
• oman alueen kulttuuripalvelujen tuottaminen
• oppilaitoksen itsearviointi.
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LIITEOSA
Opetuksen järjestäminen

1 Varhaisiän musiikkikasvatus

Varhaisiän musiikkikasvatus sisältää musiikkileikkikoulu- ja musiikki-
valmennustoiminnan sekä näihin läheisesti liittyvän muun toiminnan.
Musiikkileikkikouluopetusta voidaan järjestää esimerkiksi perheryh-
missä, musiikkileikkiryhmissä tai soitinryhmissä.

Varhaisiän musiikkikasvatus on ryhmäopetusta. Ryhmiä muodos-
tettaessa otetaan huomioon pedagoginen tarkoituksenmukaisuus, op-
pilasryhmän ikärakenne sekä tilan antamat mahdollisuudet.

Musiikin kokonaisvaltainen kokeminen, elämyksellisyys ja leikin-
omaisuus ovat varhaisiän musiikkikasvatuksen keskeisimpiä periaattei-
ta. Työtapoja ovat laulaminen, loruileminen, musiikkiliikunta, soittami-
nen ja musiikin kuunteleminen.

Varhaisiän musiikkikasvatuksessa lapsi oppii hahmottamaan musii-
kin peruskäsitteistöä vastakohtaparien, kuten hidas–nopea, korkea–
matala, hiljainen–voimakas, kautta. Opetus on prosessiin painottunut-
ta ja vastavuoroista. Se etenee lapsen omista lähtökohdista tavoitteelli-
sesti tasolta toiselle. Taiteiden välinen integrointi liittyy varhaisiän mu-
siikkikasvatukseen kirjallisuuden, kuvataiteiden, tanssin ja draaman
työtapoja musiikkiin yhdistämällä.

2 Musiikin perustaso 

2.1 Instrumenttitaidot ja yhteismusisointi

Instrumenttiopetus ja yhteismusisointi muodostavat toisiaan täydentä-
vän kokonaisuuden. Mahdollisuus soveltaa instrumenttitaitoja yhteis-
musisointiin opintojen alusta lähtien on tärkeä musiikin iloa luova ja
opiskelumotivaatiota vahvistava tekijä. Yhteismusisoinnin opetuksen
toteuttamistavat ovat suhteessa oppilaan ikään ja instrumenttitaitojen
tasoon. Opintojen eri vaiheissa työskentely voi tapahtua esimerkiksi
työpajoissa, periodeina tai projekteina. Yhteismusisoinnin integroimi-
nen musiikin perusteiden opetukseen soveltuu erityisesti opiskelun al-
kuvaiheeseen. Kuuluminen erilaisiin kokoonpanoihin ja tyylillisesti
vaihteleva, vaikeusasteeltaan sopiva ohjelmisto tukee parhaiten oppi-
laan musiikillista kehitystä. Yhteismusisoinnin opetuksessa painottuu
myös ryhmän jäsenten sosiaalisten taitojen ja keskinäisen vuorovaiku-
tuksen kehittäminen.
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2.2 Musiikin perusteet 

Opetussuunnitelman perusteiden määrittelemät sisältöalueet – musii-
kin luku- ja kirjoitustaito, musiikin hahmottaminen sekä musiikin his-
torian ja tyylien tuntemus – kattavat vähintään musiikinteorian, sävel-
ta-pailun ja musiikkitiedon peruskurssien (Suomen musiikkioppilaitos-
ten liiton kurssisuoritusvaatimusten mukaisen) oppiaineksen.

Musiikin perusteiden opetus suositellaan järjestettäväksi niin, että
se etenee rinnakkain instrumenttiopintojen kanssa ja soveltuvin osin
myös yhteismusisointiin integroituna. Opetuksen jatkuvuus tekee mah-
dolliseksi erilaisten pedagogisten keinovarojen käytön ja aihealueiden
ryhmittelyn.

Oppilaitos ratkaisee osa-alueiden ryhmittelyn, jaksottelun ja jaka-
misen eri oppiaineiksi. Opetuksessa voidaan toteuttaa erilaisia kokeilu-
ja ja oppiaineiden integrointia. Tästä esimerkkinä voivat olla sävelta-
pailukonsertit, sävellys- ja sovitustyöpajat sekä projekti- ja periodimuo-
toinen työskentely.

Musiikin perustasolla opetusryhmien koossa otetaan huomioon pe-
dagoginen tarkoituksenmukaisuus ja oppilasryhmän ikärakenne. Erilai-
sissa projekteissa ryhmäkoko voi vaihdella projektin tarpeen mukaan.
Opetuksessa tulisi mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon oppilaan
opinto-ohjelma ja musiikillinen suuntautuminen.

Oppiaineiden tavoitteet määritellään oppilaitoksen opetussuunni-
telmassa.

3 Musiikkiopistotaso

3.1 Instrumenttitaidot ja yhteismusisointi

Musiikkiopistotasolla yhteismusisoinnin merkitys oppilaan muusikkou-
den kehittämisessä korostuu. Instrumenttiopetus ja yhteismusisointi
täydentävät toisiaan ja rakentavat yhdessä pohjan osaamiselle, jonka va-
raan itsenäinen musiikinharrastus ja mahdolliset myöhemmät ammat-
tiopinnot voivat rakentua. Oppilaitoksen tehtävänä on pitää huolta sii-
tä, että yhteismusisoinnin muodot ovat monipuolisia ja opetuksen ta-
voitteet toteutuvat jokaisen oppilaan kohdalla pääinstrumentista riip-
pumatta. Oppimista edistävä koulutuksellinen näkökulma on aina en-
sisijainen toimintaa ohjaava tekijä.

3.2 Musiikin perusteet 

Opetussuunnitelman perusteiden määrittelemät sisältöalueet kattavat
vähintään musiikinteorian, säveltapailun ja musiikkitiedon I-kurssien
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sekä harmoniaopin kurssin (Suomen musiikkioppilaitosten liiton kurs-
sisuoritusvaatimusten mukaisen) oppiaineksen. Oppilaan lähtötaso tar-
kistetaan ennen musiikkiopistotason opintojen alkua. Täydentävää lisä-
opetusta annetaan tarpeen mukaan.

Opetus suositellaan toteutettavaksi vähintään kolmen vuoden kes-
toisena. Oppiaineet voidaan integroida toisiinsa esimerkiksi seuraavas-
ti:
• ensimmäisenä vuonna on säveltapailua, mukana harmonian perus-

taitoja vapaan säestyksen avulla sekä pienimuotoista musiikkiana-
lyysiä 

• toisena vuonna painottuvat harmoniaopin taidot ja musiikkiana-
lyysi

• kolmantena vuonna painottuvat tyylin-tuntemus ja musiikkianalyy-
si.

Oppilaitos ratkaisee osa-alueiden ryhmittelyn, jaksottelun ja jaka-
misen eri oppiaineiksi. Opetuksessa voidaan toteuttaa erilaisia kokeilu-
ja ja oppiaineiden integrointia. Opetukseen voidaan liittää vapaan säes-
tyksen elementtejä. Osa oppitunneista suositellaan käytettäväksi har-
monisten valmiuksien kehittämiseen tähtäävään soitonopetukseen.

Opetusryhmien kokoa määriteltäessä otetaan huomioon opetuksen
tavoitteet ja luonne. Erilaisissa projekteissa ryhmäkoko voi vaihdella
projektin tarpeen mukaan. Musiikin historian ja tyylien tuntemusta tu-
kevia projekteja voivat olla esimerkiksi sävellys- ja sovitustyöt, erikois-
kurssit ja konserttikäynnit.

Oppiaineiden tavoitteet määritellään oppilaitoksen opetussuunni-
telmassa.

4 Lisäopetus

Oppilaitos voi antaa musiikkiopistotason opintojen jälkeistä lisäope-
tusta opinnoissaan hyvin menestyneille oppilaille, jotka tähtäävät mu-
siikkialan ammattiin, mutta eivät ikänsä vuoksi voi vielä hakeutua am-
mattikoulutukseen. Lisäopetuksen tavoitteena on tukea erityislahjak-
kaiden nuorten musiikillista kehitystä kohti ammattilaisuutta. Oppilai-
toksen omassa opetussuunnitelmassa määritellään lisäopetuksen saa-
misen edellytykset, opiskeluaika ja vuosittain annettava opetustunti-
määrä. Tämän lisäksi oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opiskelu-
suunnitelma, johon kirjataan opintojen tavoitteet ja opiskeltavat aineet.
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5 Opetuksen osa-alueita

5.1 Kuuntelukasvatus

Musiikin kuuntelu on tärkeä osa musiikin opiskelua. Oppilaitoksen
tehtävänä on harjaannuttaa oppilaita monipuoliseen musiikin kuunte-
luun, totuttaa heitä käymään konserteissa ja muissa musiikkitilai-suuk-
sissa sekä tehdä musiikkielämää tutuksi kullekin ikäkaudelle soveltuval-
la tavalla.

5.2 Esiintymiskoulutus

Musiikki on tarkoitettu esitettäväksi, esiintyminen on erottamaton osa
musiikinopiskelua. Esiintymiskoulutus alkaa samalla hetkellä kuin koko
opiskelu ja etenee taitojen karttumisen myötä yhä vaativampiin yhteyk-
siin. Oppilaitoksen on huolehdittava siitä, että oppilaille on tarjolla riit-
tävästi kunkin taidoille sopivia esiintymistilaisuuksia ja monipuolisia,
palkitsevia tehtäviä. Tavoitteena on luonteva, vapautunut suhde musii-
kin esittämiseen ja hyvä itsetunto, joten erityistä huomiota on kiinni-
tettävä esiintymisjännityksen ja esiintymiseen mahdollisesti liittyvien
muiden ongelmien hallintaan ja käsittelyyn.

5.3 Valinnaiskurssit

Musiikkiopintoihin liittyvät, oppilaan musiikillista kehitystä tukevat va-
linnaiskurssit voivat laajentaa instrumenttitaitoja (esim. vapaa säestys,
improvisointi), lisätä musiikin perusteiden tuntemusta (esim. musiikki-
liikunta, sävellys) tai kehittää ilmaisu- ja esiintymistaitoja (luova ilmaisu,
esiintymistaito). Valinnaiskursseina voidaan järjestää myös tietoteknii-
kan ja musiikkiteknologian opetusta.
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