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MIKKELIN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA  

Musiikkiopiston toiminta-ajatus 

 

Mikkelin musiikkiopisto tarjoaa musiikin laajan oppimäärän mukaista taiteen 

perusopetusta koko Mikkelin talousalueella. Tämän opetuksen tarkoituksena on luoda 

jokaiselle oppilaalle oma hyvä musiikkisuhde, jossa voi olla erilaisia yksilöllisiä 

painotuksia. Annettava opetus on monipuolista ja antaa valmiuksia musiikin 

itsenäiseen harrastamiseen sekä luo pohjan ammatilliselle koulutukselle. 

Kokonaisvaltaisen ja moni-ilmeisen oppimisprosessin kautta oppilas oppii näkemään 

ja ymmärtämään musiikin merkityksiä kulttuurin kokonaisuudessa.  

 

 

1. MUSIIKIN PERUSOPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET  

Musiikin perusopetuksen tehtävä 

 

Musiikin perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja 

tasolta toiselle etenevää opetusta. Musiikin perusopetuksen tehtävänä on tarjota 

oppilaille mahdollisuuksia opiskeluun pitkäjänteisesti, päämäärätietoisesti ja omien 

kiinnostuksen kohteiden suuntaisesti. Opetuksella edistetään taidesuhteen kehittymistä 

ja elinikäistä taiteen harrastamista. Opetus kehittää osaamista laaja-alaisesti ja antaa 

valmiuksia hakeutua musiikin ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.  

 

Musiikin perusopetuksen tehtävänä on rakentaa kestävää tulevaisuutta taiteen keinoin. 

Opetus perustuu moniarvoiselle ja uudistuvalle kulttuuriperinnölle. Musiikin 

opetuksessa vahvistetaan oppilaan omaehtoisen ilmaisun, tulkinnan ja arvottamisen 

taitoja. Opinnot tukevat oppilaiden luovan ajattelun ja osallisuuden kehittymistä. 

Musiikin perusopetus vahvistaa oppilaiden identiteettien rakentumista ja kulttuurisen 

lukutaidon kehittymistä.  

 

Musiikin perusopetus luo edellytyksiä taiteen ja taidekasvatuksen kehittämiselle 

Suomessa. Musiikin perusopetuksen tehtävää toteutetaan yhteistyössä muiden 

taidekasvatusta antavien oppilaitosten ja tahojen kanssa paikallisesti, 

valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. 

 

Mikkelin musiikkiopisto on taideoppilaitos, joka antaa musiikin ja siihen liittyvien 

muiden taidemuotojen opetusta ja järjestää muuta musiikkikulttuurin kehittämiseen 

liittyvää toimintaa. Musiikkiopiston toiminta kiteytyy ajatukseen ”kasvua musiikista”, 

jonka puitteissa pyritään jokaiselle oppilaalle luomaan henkilökohtainen ja elävä 

suhde musiikkiin.   

 

Arvoperusta  

 

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet pohjautuvat arvoperustaan, 

jonka mukaan taiteen perusopetus rakentuu ihmisoikeuksien, tasa-arvon, 

yhdenvertaisuuden ja kulttuurien moninaisuuden kunnioitukselle. Ihminen rakentaa 

elämäänsä toimimalla vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja ympäristönsä kanssa. 

Taiteen perusopetus perustuu käsitykseen jokaisen ihmisen ainutlaatuisuudesta ja 
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arvokkuudesta yksilönä ja yhteisöjen jäsenenä. Opetuksessa edistetään sukupuolten 

tasa-arvoa ja kunnioitetaan sukupuolen moninaisuutta. Opetus tukee ihmisenä 

kasvamista ajattelun taitoja ja luovuutta kehittämällä.  

 

Opetuksen lähtökohtana ovat kullekin taiteenalalle ominaiset tiedon tuottamisen ja 

esittämisen tavat. Taiteeseen sisältyvät esteettisyyden, eettisyyden ja ekologisuuden 

kysymykset ohjaavat pohtimaan ja arvioimaan, mikä elämässä on merkityksellistä ja 

arvokasta. Taiteen perusopetuksessa luodaan pohjaa sosiaalisesti ja kulttuurisesti 

kestävälle tulevaisuudelle.  

 

Oppimiskäsitys  

 

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet perustuvat oppimiskäsitykseen, 

jonka mukaan oppilas on aktiivinen toimija. Hän oppii asettamaan tavoitteita ja 

toimimaan tavoitteiden suuntaisesti sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa. 

Myönteiset tunnekokemukset, oppimisen ilo ja uutta luova toiminta edistävät 

oppimista ja innostavat kehittämään omaa osaamista. Kokemukset ja vuorovaikutus 

ympäristön kanssa samoin kuin eri aistien käyttö ja kehollisuus ovat oppimisen 

kannalta olennaisia.  

 

Taiteen perusopetuksessa oppiminen on yksilöllistä ja yhteisöllistä tietojen ja taitojen 

rakentamista, joka vahvistaa oppilaan kulttuurista osallisuutta ja edistää hänen 

hyvinvointiaan. Oppiminen on kaikilla taiteenaloilla kokonaisvaltainen ja 

vuorovaikutteinen prosessi, joka kehittää oppilaan tietoja ja taitoja monipuolisesti. Se 

on erottamaton osa yksilön ihmisenä kasvua ja yhteisön hyvän elämän rakentamista.  

   

Oppilaita ohjataan ymmärtämään kokemuksiaan, tiedostamaan omat tapansa oppia ja 

käyttämään tätä tietoa oman oppimisensa kehittämiseen. Harjoittelu ja harjoittelemaan 

oppiminen ovat merkityksellisiä taitojen kehittymisen kannalta. Oppimisprosessin 

aikana saatava rohkaiseva ja kannustava ohjaus ja palaute vahvistavat oppilaan 

luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Monipuolisen, myönteisen ja realistisen 

palautteen antaminen ja saaminen ovat keskeinen osa oppimista edistävää 

vuorovaikutusta. 

 

Koska musiikkiopistossa keskeisin opetuksen muoto on yksilöllinen soitonopetus, on 

luontevaa että opetus yksilöllistetään sopimaan parhaimmalla tavalla jokaiselle 

oppilaalle henkilökohtaisella tasolla. Näin taataan hyvät oppimistulokset ja opiskelun 

motivaation syveneminen. Orkesterit, yhtyeet, bändit ja kuorot luovat opiskeluun 

toisen tason, jossa yksilölliset taidot saatetaan kollektiiviseen yhteyteen ja näin 

ymmärretään sekä koetaan konkretian kautta musiikin yhteisöllinen voima.   

 

Laajan oppimäärän yhteiset tavoitteet 

 

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän tavoitteena on luoda edellytyksiä 

elinikäiselle taiteen harjoittamiselle ja aktiiviselle kulttuuriselle osallisuudelle. 

Taiteenalan laajan oppimäärän opinnot tarjoavat mahdollisuuksia osaamisen 

monipuoliseen ja päämäärätietoiseen kehittämiseen sekä taiteesta nauttimiseen. 

Oppilaita innostetaan käyttämään taidetta myös yhteistyön, vaikuttamisen ja 

osallistumisen välineenä. 
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Laajan oppimäärän tavoitteena on vahvistaa oppilaiden oppimisen iloa, 

opiskelumotivaatiota ja luovaa ajattelua huomioimalla heidän vahvuutensa, 

potentiaalinsa ja kiinnostuksen kohteensa. Oppilaita rohkaistaan asettamaan omia 

oppimistavoitteita ja tekemään opintoihin liittyviä valintoja niiden pohjalta. 

Taiteenalan opintojen edetessä oppilasta ohjataan ottamaan yhä enemmän vastuuta 

omasta oppimisestaan. 

 

Laajan oppimäärän opinnot tarjoavat oppilaalle mahdollisuuden kehittää hänelle 

merkityksellisiä taiteenalan ilmaisutapoja. Oppilaita kannustetaan tarkastelemaan, 

tulkitsemaan ja arvottamaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin.  

 

Opinnoissa kehittyvä monilukutaito tukee oppilaiden kriittistä ajattelua ja oppimisen 

taitoja. Oppilaita ohjataan tarkastelemaan taiteenalaa historiallisena, 

yhteiskunnallisena ja ajankohtaisena ilmiönä sekä rakentamaan toiminnassaan 

yhteyksiä taiteiden ja tieteiden välille. 

 

 
 

2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Oppimisympäristöt  

 

Taiteen perusopetuksessa oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja ja paikkoja sekä 

yhteisöjä ja käytäntöjä, joissa taiteenalan opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. 

Lähtökohtana on, että oppimisympäristöt ovat fyysisesti, sosiaalisesti ja psyykkisesti 

turvallisia. Ne ovat ilmapiiriltään avoimia ja myönteisiä sekä rohkaisevat ja innostavat 

oppilaita kehittämään osaamistaan. 

 

Monipuolisten oppimisympäristöjen tarkoituksena on tukea oppilaiden kasvua ja 

innostaa heidät oppimiseen. Ne myös tarjoavat jokaiselle oppilaalle mahdollisuuden 

onnistumiseen ja osaamisen kokemuksiin. Tavoitteena on, että oppimisympäristöt 

luovat edellytykset taiteenalalle ominaiseen aktiiviseen ja pitkäjänteiseen 

työskentelyyn sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa. Tavoitteena on myös 

luoda edellytyksiä taiteiden välisen osaamisen kehittämiseen.  

 

Oppimisympäristöjen suunnittelussa ja kehittämisessä otetaan huomioon oppilaiden 

tarpeet, taidot ja kiinnostuksen kohteet sekä oppilaitoksen ulkopuolella tapahtuva 

osaamisen karttuminen. Asianmukaiset tilat, työvälineet ja materiaalit sekä tieto- ja 

viestintäteknologian tarkoituksenmukainen käyttö antavat mahdollisuuden taiteenalan 

opiskeluun opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Oppimisympäristöjen 

valinnassa otetaan huomioon oppilaitoksen ulkopuolisten toimijoiden tarjoamat 

mahdollisuudet. Erilaiset yhteistyöhankkeet muiden alojen toimijoiden ja 

organisaatioiden kanssa tuovat sosiaalisen ja yhteiskunnallisen näkökulman osaksi 

opintoja. 

 

Mikkelin musiikkiopistossa kiinnitetään huomiota opetustilojen kuntoon ja 

viihtyvyyteen. Oppilaiden on tunnettava olevansa osa suurta musiikkiopistoperhettä, 

jossa on kaikenikäisiä oppilaita.  
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Toimintakulttuuri     

 

Taiteen perusopetuksen oppilaitoksen toimintakulttuuri muotoutuu työtä ohjaavien 

normien tulkinnasta, vakiintuneista käytännöistä sekä sen jäsenten ajattelu- ja 

toimintatavoista. Yhteinen toimintakulttuuri edistää taiteen perusopetuksen tehtävän, 

arvoperustan ja oppimiskäsityksen mukaisen opetuksen toteuttamista. 

Toimintakulttuuri tulee näkyväksi kaikessa toiminnassa sekä vaikuttaa oppilaan 

kokemukseen osallisuudesta ja opetuksen laadusta. 

 

Taiteen perusopetuksessa on tavoitteena luoda oppimista ja kestävää hyvinvointia 

edistävää toimintakulttuuria, mikä edellyttää aitoa kohtaamista sekä välittävää ja 

kunnioittavaa vuorovaikutusta. Lähtökohtana on yhteisön jäsenten kokemus 

osallisuudesta, joka syntyy yhdessä toimimisesta ja kaikkien ottamisesta mukaan 

toimintaan. Kannustavassa toimintakulttuurissa hyväksytään myös oppiminen 

epäonnistumisten kautta. Arjen valinnoissa ja toiminnassa otetaan huomioon kestävä 

elämäntapa, kulttuurinen monimuotoisuus ja kielitietoisuus. Yhteinen 

toimintakulttuuri ohjaa myös taiteenalaan liittyvien oikeudellisesti suojeltujen etujen 

kuten sananvapauden, yksityisyyden suojan ja tekijänoikeuksien tuntemiseen. 

 

Toimintakulttuurin kehittäminen tarkoittaa jatkuvaa pedagogiikan ja taiteenalan 

osaamisen kehittämistä. Olennaista toimintakulttuurin kehittämisessä on oppilaitoksen 

johtaminen sekä opetuksen arkikäytäntöjen organisointi, suunnittelu, toteuttaminen ja 

arviointi. Avointa ja rakentavaa vuorovaikutusta tarvitaan sekä oppilaitosyhteisön 

sisäisessä että huoltajien ja muiden tahojen kanssa tehtävässä yhteistyössä. 

 

Mikkelin musiikkiopistossa arvostetaan jokaista oppilasta yksilönä ja hänet otetaan 

huomioon myös yhteisön jäsenenä. Toimintakulttuuriin liittyen musiikkiopisto 

huolehtii lainattavista soittimista ja pitää muun opetukseen ja yhteisiin tiloihin 

liittyvän kaluston hyvässä kunnossa. Hyvät lainattavat soittimet luovat olennaisen 

perustan opiskelun alkuvaiheessa ja vahvistavat oppilaan oppimisprosessia.  
 
 

 

3. OPINTOJEN LAAJUUS JA RAKENNE 

Opintojen laajuus 

 

Musiikin perusopetuksen laajan oppimäärän laskennallinen laajuus on 1300 tuntia, 

josta perusopintojen laskennallinen laajuus on 800 tuntia ja syventävien opintojen 500 

tuntia. Laskennallisen laajuuden tunti on 45 minuuttia. Perusopintoja edeltävän 

varhaisiän kasvatuksen laajuudesta päättää koulutuksen järjestäjä.  

 

Annettavan opetuksen tulee mahdollistaa opetussuunnitelmassa määriteltyjen 

taiteenalan oppimäärän tavoitteiden ja sisältöjen saavuttaminen. Laajan oppimäärän 

mukaista taiteen perusopetusta järjestettäessä on pyrittävä joustavuuteen niin, että 

taiteenala, oppilaan ikä, aiemmin hankitut taidot ja tiedot sekä käytettävät 

opetusmenetelmät otetaan huomioon.  

Perusopintojen laajuus (800 tuntia) 

- Soiton/laulun opintokokonaisuus (400 tuntia) (50 min x 10 vuotta) 
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-  Musiikin perusteiden opintokokonaisuus: Mupe 1,2,3 ja musiikin historia (160 

tuntia) (60 min x 3,5 vuotta, 4 kurssia) 

- Yhteismusiikin opintokokonaisuus (240 tuntia) 

 

 Lisäksi oppilas voi täydentää opintojaan tarjolla olevilla vapaaehtoisilla kursseilla.  

 

Syventävien opintojen laajuus (500 tuntia) 

 

- Solistinen linja (500 tuntia) 

- Sävellyksen ja sovituksen linja  (500 tuntia) 

- Yhteismusiikin linja (orkesteri- ja yhtyesoitto ja säestys)  (500 tuntia) 

 

 Jokaisella linjalla keskeisessä roolissa on pääaine (soitin/laulu). 

 

Opintojen rakenne 

 

Musiikin laajan oppimäärän opinnot muodostuvat taiteenalan perusopinnoista ja 

syventävistä opinnoista sekä mahdollisesta varhaisiän kasvatuksesta. 

Perusopintojen ja syventävien opintojen valtakunnalliset tavoitteet ja keskeiset sisällöt 

sekä varhaisiän kasvatuksen yleiset tavoitteet määritellään tässä opetussuunnitelmassa. 

Taiteen perusopetusta voidaan järjestää myös aikuisille.  

  

Laajan oppimäärän perusopintojen tarkoituksena on musiikille keskeisten taitojen 

tavoitteellinen harjoittelu ja pitkäjänteinen kehittäminen. Syventävien opintojen 

tarkoituksena on opintomahdollisuuksien laajentaminen tai painottaminen. 

Musiikin laajan oppimäärän syventäviin opintoihin sisältyy lopputyö. Sekä 

perusopintoihin että syventäviin opintoihin voi sisältyä vapaaehtoisia 

opintokokonaisuuksia.  

 

Koulutuksen järjestäjä määrittelee perusopintojen ja syventävien opintojen 

opintokokonaisuudet, niiden tavoitteet, sisällöt ja laskennalliset laajuudet 

opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Mahdollisen varhaisiän kasvatuksen 

tavoitteet, sisällöt ja laajuus päätetään opetussuunnitelmassa.  

Opinto-oikeus 

Oppilaalla on perusopinnoissa kymmenen vuoden opinto-oikeus, kun hänet on 

hyväksytty Mikkelin musiikkiopiston oppilaaksi.  

 

Syventävissä opinnoissa opiskeluoikeus on neljä vuotta. Oppilaalla on perustellusta 

syystä mahdollisuus hakea lisävuosia opiskeluunsa.  

 

Sivuaineen hakeminen 

Oppilas voi hakea sivuainetta , kun hän on edennyt pääaineessaan taitotaulujen 

tason 2 loppuvaiheeseen. Sivuainetta anotaan seuraavan lukuvuoden opiskelua 

koskevalla lomakkeella. 
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PERUSOPINTOJEN RAKENNE 
 

 Mikkelin musiikkiopistossa perusopintojen rakenne on seuraava: 

 

Pääaine  Jokaisella oppilaalla on pääaine, soitin tai laulu (30 – 90 minuuttia viikossa). 

 

Musiikin perusteet 

 Jokainen oppilas opiskelee tätä opintokokonaisuutta 3,5 lukuvuoden ajan.  

Yhteismusiikki 

Orkesterisoitto, yhtyesoitto, kuoro tai bändisoitto. Oppilas osallistuu johonkin näistä 

opintokokonaisuuksista lukuvuoden alussa sovitun suunnitelman mukaisesti.  

 

Ryhmäopetuksen viikoittainen opetusmäärä on 60 minuuttia ellei toisin sovita. 

Orkesterien, kamarimusiikin, kuorojen ja bändien opetustunnin kesto sovitaan 

erikseen.     

VAPAAEHTOISET KURSSIT 
Musiikkiteknologia 

Lisäksi oppilas voi osallistua musiikkiteknologian kurssille, joka kestää yhden 

lukukauden (17 tuntia). Teknologian kurssi on vapaaehtoinen opintokokonaisuus, 

joka täydentää edellä mainittuja opintosisältöjä. 

Intensiivikurssi 

Lisäksi syventäviin opintoihin jatkaville ja teoreettisia taitojaan täydentäville 

oppilaille tai ulkopuolisille järjestetään tarvittaessa vuoden kestävä musiikin 

perusteiden intensiivikurssi. Kurssi on vapaaehtoinen opintokokonaisuus 

 

SYVENTÄVIEN OPINTOJEN RAKENNE 

 

Syventävät opinnot perustuvat tarjottaviin sisällöltään erilaisiin opintolinjoihin, 

joista oppilas valitsee itselleen yhden. Oppilas voi niin halutessaan valita opintoja 

myös toisesta linjasta, toisesta opintokokonaisuudesta, ja näin täydentää opintojaan 

yksilöllisillä ratkaisuilla. 

 

 Syventävien opintojen rakenne on seuraava: 

Solistinen linja  

Jokaisella oppilaalla on pääaine (60 – 90 minuuttia viikossa) kuten perusopinnoissa ja 

mahdollisesti  1 – 2 sivusoitinta sekä hahmotusaineita ja yhteismusiikkia. Lopputyö 

on konsertti, jonka sisällöstä päättää oppilas yhdessä opettajan kanssa. Ammattiin 

hakeutuville taataan riittävät hahmotusaineiden opinnot. 

Sävellyksen ja sovituksen linja  

Pääaine (45 – 60 minuuttia viikossa). Kolme lukuvuotta sävellys- ja sovitusopintoja. 

Lopputyönä oman musiikin konsertti (omia sävellyksiä ja sovituksia).  
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Yhteismusiikin linja   

Pääaine (45 minuuttia viikossa) sekä osallistuminen kolmen lukuvuoden ajan 

orkesteriin ja/tai yhtyesoittoon tai –lauluun  ja/tai säestykseen. Mahdollisuus 

osallistua kuuntelu ja hahmottamisaineiden opiskeluun. Lopputyö koostuu 

konserteista, joiden sisällöt oppilas päättää yhdessä opettajiensa kanssa.  

 

 

 

Musiikin hahmotusaineiden viikoittainen opetusaika riippuu opetusaineesta ja ryhmän 

koosta. 

 

4. OPPIMÄÄRÄN JOUSTAVOITTAMINEN 
                      

Oppilaan opintoja voidaan joustavoittaa oppilaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. 

Joustavoittaminen tarkoittaa tässä yhteydessä opintosisältöjen helpottamista ja 

muokkaamista oppilaan oppimisedellytysten mukaan. Perusteena joustavoittamiseen 

on oppilaan omat henkilökohtaiset syyt mm. fyysiset ja terveydelliset tekijät.  

 

Joustavoittamisesta päättää oppilaan opettaja, joka voi keskustella asiasta myös 

vanhempien kanssa. Tarvittaessa joustavoittamisen suunnitteluun voi käyttää 

apulaisrehtorin tietotaitoa.   

 
 

5. OPINTOKOKONAISUUDET 
                     

 SOITON / LAULUN OPINTOKOKONAISUUDEN YLEISET TAVOITTEET 

 

Soiton tai laulun oppitunneilla oppilas perehtyy monipuolisesti pääinstrumenttinsa 

perustekniikkaan, ilmaisuun ja ohjelmistoon. Oppilas oppii pitkäjänteiseen 

työskentelyyn ja tavoitteelliseen opiskeluun. Opetuksessa otetaan huomioon niin 

tekniset kuin taiteelliset tavoitteet sekä pyritään monipuoliseen ohjelmistoon. 

Oppilasta ohjataan täysipainoiseen ja persoonalliseen musiikin tuottamiseen. Opetus 

sisältää eri tyylilajeja. Oppilas tutustuu erilaisiin esiintymistilanteisiin. Pääasiallinen 

työtapa on henkilökohtainen opetus, jossa oppilas on kahdestaan opettajan kanssa. 

Opetusta voidaan antaa myös ryhmässä, jos käytetty pedagogiikka niin vaatii tai 

oppilaan oma etu sitä edellyttää.  

 

YHTEISMUSIIKIN OPINTOKOKONAISUUDEN YLEISET TAVOITTEET 

 

Yhteismusiikin erilaisissa kokoonpanoissa oppilas harjoittelee ja tutustuu yhteissoiton 

periaatteisiin. Kun oppilas on yksi ryhmän jäsen, hän oppii kuuntelemaan soiton 

kokonaisuutta ja mukautuu ryhmän jäseneksi. Oppilas oppii ottamaan huomioon oman 

rytminsä, intonaationsa, dynamiikkansa ja sävelpuhtauden osana kokonaisuutta. 

Yhteismusiikilla on voimakas sosiaalinen funktio.  

Jokaiselle soitinryhmälle pyritään järjestämään omalle soittimelle sopiva 

yhteismusiikin muoto. Soitonopettaja ja/tai soitinkollegio vastaa oppilaan ohjauksesta 

sopivaan yhteismusiikin muotoon. Oppilas voi olla samanaikaisesti useammassa 

yhteismusiikkiryhmässä.     
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PERUSOPINTOJEN OPINTOKOKONAISUUKSIEN TAVOITTEET 
 

Musiikin perusteiden opintokokonaisuus 
 

Perusopinnoissa musiikin perusteiden opistokokonaisuuden tavoitteena on tutustuttaa 

ja perehdyttää oppilas musiikin rakenteellisiin perusasioihin. Tässä 

opintokokonaisuudessa oppilaalle luodaan kuva siitä, miten musiikki rakentuu ja 

mitkä ovat sen keskeiset elementit. Keskeisellä sijalla on kehittää oppilaan kykyä 

kuunnella musiikkia sekä hahmottaa kuuntelemalla ja laulamalla eri musiikin 

elementtejä. Tavoitteena on kehittää monipuolisesti oppilaan musiikin luku- ja 

kirjoitustaitoa. Oppilas oppii tunnistamaan musiikin ominaispiirteitä, hahmottamaan 

rakenteita ja perehtyy musiikin erilaisiin tyylikausiin. Musiikin historiaa opetetaan 

omalla erillisellä kurssilla, mutta sitä voidaan sisällyttää myös tämän 

opintokokonaisuuden muihin kursseihin.  

Oppilaita rohkaistaan omaan ilmaisuun ja myös omien pienien musiikillisten 

kokonaisuuksien luomiseen. Mahdollisuuksien mukaan tunneilla voidaan käyttää omia 

soittimia. Opetuksen tulee olla monipuolista niin, että tunneilla käsitellään musiikin 

rakenteita eri tavoin esim. kirjoittaen, laulaen ja soittaen. Opetus on ryhmäopetusta 

korostaen musiikin sosiaalista voimaa.  

 

Musiikkiteknologia –kurssilla perehdytään äänentoistojärjestelmien kasaamiseen, 

tutustutaan erilaisiin äänentallentamiseen liittyviin välineisiin ja tekniikoihin. 

Opetellaan äänittämään musiikkia erilaisia välineitä ja ohjelmia apuna käyttäen. 

Lisäksi käymme läpi miksaamisen perusteita. Kurssin lopuksi on projektiaiheinen 

lopputyö, jossa yhdistyvät kurssilla käydyt asiat.  

 

PERUSOPINTOJEN OPINTOKOKONAISUUKSIEN SISÄLLÖT                

Musiikin perusteiden opintokokonaisuus 

 

Opetuksen sisältönä on tutustuttaa oppilas konkreettisesti musiikin eri elementteihin. 

Opetus painottuu tonaalisen musiikin elementtien omaksumiseen. Keskeisenä 

sisältönä on luoda oppilaalle ymmärrys tonaalisen musiikin olemuksesta ja 

rakenteista. 

Opetus painottuu oppilaan musiikillisen kuulemisen harjaannuttamiseen, jossa 

keskeisen merkityksen saavat rytmin ja melodian luku- ja kirjoitustaito sekä 

laulaminen eri muodoissaan. Harmonian osalta käsitellään kolmisoinnut ja tutustutaan 

kadensseihin. Näitä sisältöjä harjoitellaan perussävellajeissa sekä duurissa että 

mollissa.  

Kuuntelemisen omaksuminen perustuu musiikin teorian perusasioihin, jotka sisältyvät 

opetukseen.  

Opetusmenetelmiä tulee käyttää monipuolisesti. Opetuksen lähtökohtana tulee olla 

oppilaan aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn. 
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Musiikin historian peruskurssi  

 

Kurssilla luodaan kuva musiikin historian keskeisimpien taide- ja rytmimusiikin  

tyylikausien kehittymisestä.  Yleisimpiin musiikin tyylikausiin tutustutaan kuunnellen 

ja keskustellen. Oppilaat voivat laatia myös kirjallisia esityksiä tyylikausista ja 

säveltäjistä. Kurssin sisältöön kuuluu konserteissa käyminen.  

 

Intensiivikurssi 

Musiikin hahmottamisen intensiivikurssilla opiskellaan edellä mainittuja sisältöjä niin, 

että oppilaan edellytykset siirtyä syventäviin opintoihin paranevat.  

 

Musiikkiteknologia 

Kurssilla perehdytään erilaisiin äänentoistojärjestelmiin ja harjoitellaan kasaamaan 

erilaisia äänentoistojärjestelmiä pieniä keikkoja varten. Tutustutaan eri 

mikrofonityyppeihin, osataan valita ja käyttää niitä sopivan käyttökohteen mukaan. 

Opetellaan käyttämään miksauspöytää ja sen keskeisempiä ominaisuuksia.  

Kurssin puolessa välissä on harjoitus, jossa rakennetaan äänentoisto opiston 

järjestämässä konsertissa.  

Kurssilla tutustutaan myös erilaisiin äänitysohjelmiin ja äänentallennuslaitteisiin. 

Kurssilla harjoitellaan erilaisten soittimien mikittämistä, mikrofonin sijoittelua sekä 

äänittämistä. 

Opetellaan miksaamisen perusasioita ja äänityksen saattamista valmiiksi tuotokseksi. 

Kurssin lopputyö toteutetaan pienissä ryhmissä rakentaen esiintyjille sopiva 

äänentoisto ja miksaamalla keikka. Lisäksi keikka äänitetään sopivia äänityslaitteita 

käyttäen ja miksataan valmiiksi äänitteeksi.   

 

 

SYVENTÄVIEN OPINTOJEN OPINTOKOKONAISUUKSIEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT 

Musiikin hahmottamisen opintokokonaisuus 

 

Syventävien opintojen kuuntelemisen ja musiikin hahmottamisen 

opintokokonaisuuden tavoitteena on edelleen laajentaa oppilaan perusopinnoissa 

hankkimiaan tietoja ja taitoja. Opintokokonaisuus ohjaa oppilasta tarkastelemaan 

soivaa ja nuotinnettua musiikkia monipuolisesti eri näkökulmista. Näin oppilas oppii 

hahmottamaan musiikin rakenteita ja lainalaisuuksia.  

Yhtenä tavoitteena on vahvistaa oppilaan osaamista tässä ainekokonaisuudessa siten, 

että hänen hakeutumisensa musiikin ammattiopintoihin on mahdollista. Nämä opinnot 

luovat myös erinomaisen pohjan omaehtoiselle musiikin harrastamiselle ja musiikin 

syvällisemmälle ymmärtämiselle. Näin luodaan pohjaa täysipainoiselle musiikin laaja-

alaiselle harrastamiselle. Tämä opintokokonaisuus voi myös täydentää eri 

ammattiryhmien ammatillista osaamista ja näin rikastuttaa henkilön ammatillista 

työnkuvaa. Tässä kokonaisuudessa opetettavat aineet jakautuvat neljään erilliseen 

opintokokonaisuuteen. 

 Musiikin hahmottamisen opintokokonaisuus muodostuu neljästä seuraavasta 

 kurssista: 
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Sointuanalyysin ja muoto-opin kurssi 

 

Opiskelija perehtyy harmonian rakenteisiin ja sointusuhteisiin eri tyylikausien sisällä. 

Keskeisiä analyysin kohteita ovat barokin ja romantiikan musiikin soinnut ja 

tonaalisuus. Opintoihin kuuluvat myös musiikin pienoismuodot. 

 

Säveltapailun kurssi 

 

Opiskelija kehittää musiikin analyyttistä kuuntelemista säveltapailun kurssilla. 

Kurssin sisältöinä ovat soveltuvin osin sointuanalyysikurssin asiat sovellettuina 

musiikin kuuntelemisen, kirjoittamisen ja laulamisen muotoon. Kurssilla tehdään 

melodia- ja rytmidiktaatteja, kehitetään oppilaan tonaalista hahmottamiskykyä. 

 

Harmoniaopin kurssi 

 

Harmoniaoppi on oppiaine, jossa opiskelija saa käsityksen musiikin harmonian 

olemuksesta ja äänenkuljetuksen merkityksestä tonaalisessa musiikissa. Tavoitteena 

on perehdyttää opiskelija monipuolisesti barokin ajan soinnulliseen ajatteluun. Kurssi 

sisältää kaksi toisiaan täydentävää osiota  - harmonioiden kirjoittamisen ja niiden 

soittamisen.  

Harmoniaopin sisältönä on barokin ajan kenraalibassomerkintöjen omaksuminen niin 

kirjoittaen kuin soittaenkin. Kurssin sisältöä voidaan myös täydentää niin, että oppilas 

tutustuu reaalisointumerkintöihin opetuksen aikana.  

 

Musiikin historian jatkokurssi 

 

Musiikin historian jatkokurssilla on tavoitteena luoda opiskelijalle kuva musiikin 

tyylikausien jatkumosta ja niiden luomasta musiikillisesta kaaresta. Näin opiskelijalle 

syntyy käsitys musiikin historiallisesta kehittymisestä ja tyylikausien olennaisesta 

sisällöstä.  

Kurssilla käydään läpi kaikki ne tärkeimmät vanhat ja uudet tyylikaudet, jotka eivät 

sisältyneet musiikin historian peruskurssille. Kurssin sisältö ja historian kaari alkaa 

yksiäänisyydestä ja päättyy 1900-luvun moninaisuuteen. Kurssi painottuu 

kuuntelemiseen ja musiikin historian tyylipiireiden omaksumiseen. Oppitunneilla 

kuunnellaan musiikkia, keskustellaan teoksista ja mahdollisuuksien mukaan tehdään 

esitelmiä. 

 

 

SÄVELLYKSEN JA SOVITTAMISEN OPINTOKOKONAISUUS 

 

Sävellyksen ja sovittamisen opintokokonaisuuden tarkoitus on ruokkia oppilaan 

luovuutta ja kehittää ymmärrystä musiikin hahmotusaineiden merkityksestä 

säveltämisen ja sovittamisen työkaluina. Merkittävässä osuudessa on myös oppilaan 

oma instrumentti / instrumentit, jolloin säveltämisen, teosanalyysin ja musiikinteorian 

keinoin kehitetään myös oman soittimen osaamista. 
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Opintokokonaisuus soveltuu sekä klassinen- että rytmimusiikin opiskelijoille. Kurssin 

alussa perehdytään säveltämisen ja sovittamisen perustaitoihin, kuten 

melodianmuodostukseen, yhteissointiin, kontrapunktiin, harmoniaan ja soitintamiseen. 

Kurssin aluksi tehtävien pienimuotoisten harjoitusten jälkeen siirrytään vaihe 

kerrallaan laajempiin teoksiin. Tavoitteena on, että opintokokonaisuuden läpikäytyään 

oppilaalla on kokoelma erilaisia sävellyksiä ja sovituksia, jotka esitetään julkisesti ja 

taltioidaan. 

 

 

RYTMIMUSIIKKI – SYVENTÄVIEN OPINTOJEN OPINTOKOKONAISUUDET 

Musiikin hahmottaminen 

Opiskelija kehittää ja syventää jo olemassa olevia taitoja musiikin rytmistä, 

melodiasta ja harmoniasta, perehtyy kappaleiden muotorakenteisiin mm. Blues-kierto 

ja AABA. Syvennytään melodian ja sointuharmoniaan kuunnellen, laulaen ja 

nuotintaen. Harjoitellaan tunnistamaan ja kirjoittamaan rytmimusiikin perusrytmejä ja 

tutustutaan jazz-fraseeraukseen (kolmimuunteisuus) 

 

Musiikin historian jatkokurssi 

 

Kurssille syvennytään afroamerikkalaisen ja populaarimusiikin tyylisuuntiin sekä 

aikakausiin. Kurssin sisältö alkaa työlauluista puuvillapelloilta ja päättyy nykypäivän 

genrejen monimuotoisuuteen. Kurssi painottuu kuuntelemiseen ja eri aikakausien 

tyylisuuntien omaksumiseen. Oppitunneilla kuunnellaan tyylisuuntien musiikkia, 

keskustellaan musiikista ja mahdollisuuksien mukaan tehdään esitelmiä. 

 

SYVENTÄVIEN  OPINTOJEN LOPPUTYÖ 

 

Oppilas suunnittelee, valmistaa ja esittää musiikillista osaamistaan sisältävän 

lopputyön, johon syventävät opinnot päättyvät. Lopputyö voi muodostua pienemmistä 

suorituksista tai olla yksi suurempi taiteellinen kokonaisuus. Lopputyöhön sisältyy 

aina soivaa musiikkia riippuen oppilaan opiskelun painotuksista.  

Oppilas suunnittelee lopputyön yhdessä opettajansa/opettajiensa kanssa. Lopputyö 

voidaan toteuttaa erilaisin tavoin, jolloin oppilaan omat painotukset otetaan huomioon. 

 

6. TODISTUKSET 
 

Oppilaalle annetaan musiikin laajan oppimäärän perusopintojen todistus sen jälkeen, 

kun hän on suorittanut kaikki perusopintoihin kuuluvat opinnot. Todistukseen 

vaadittavat oppiaineet ja sisällöt ovat luettavissa sivulla 9.  

Oppilaalle annetaan musiikin laajan oppimäärän päättötodistus, kun hän on suorittanut 

oppimäärään sisältyvät perusopinnot ja valitun linjan mukaiset syventävät opinnot.  

Perusopintojen todistuksen ja syventävien opintojen päättötodistuksen sisällöt ja 

rakenne noudattavat taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän OPS-perusteita.  

Oppilaalle annetaan pyydettäessä osallistumistodistus suorittamistaan musiikin laajan 

oppimäärän opinnoista.     
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7.  VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS  

 

Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteena on lapsen luovuuden, musiikillisten 

valmiuksien ja hyvän itsetunnon kehittäminen. Varhaisiän musiikkikasvatus on 

pääasiassa alle kouluikäisille tarkoitettua opetusta sisältäen 

musiikkileikkikoulutoiminnan ja soitinvalmennuksen muodot. Opetukseen voi sisältyä 

erilaisia soitinopintoihin valmentavaa opetusta. Opetus toteutetaan ryhmä – ja 

pienryhmäopetuksena. Ryhmiä muodostettaessa otetaan huomioon pedagoginen 

tarkoituksenmukaisuus ja oppilasryhmän ikärakenne. Soitinvalmennuksen 

opetusryhmä muodostuu 2-4 oppilaasta riippuen käytettävästä opetusmetodista.  

 

Opetustunnin pituus on 30 – 45 minuuttia ja ”muskariryhmän” koko 5-12 lasta. 

Soitinvalmennusoppilaat voivat olla myös kouluikäisiä lapsia. Varhaisiän 

musiikkikasvatuksen oppilaat eivät ole musiikkiopiston varsinaisia oppilaita.  

 

Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteet ovat: 

 

- antaa valmiuksia ja taitoja, jotka muodostavat hyvän pohjan lapsen omalle 

tulevalle musiikkiharrastukselle 

- luovuuden kehittäminen 

- omaan ilmaisuun rohkaiseminen 

- tukea yksilöllistä kehittymistä  

- parantaa ryhmässä työskentelyn taitoja 

- tutustuttaa lapsi suomalaiseen musiikkiperinteeseen 

 

 

Varhaisiän musiikkikasvatuksessa lapsen musiikillista muistia ja kuuntelukykyä 

kehitetään laulun, soiton ja leikin avulla. Varhaisiän musiikkikasvatus tarjoaa 

onnistumisen ja oppimisen kokemuksia sekä emotionaalisella että taidollisilla 

kasvamisen alueilla. Varhaisiän opetus kehittää lapsen rytmi-ja melodiatajua sekä 

tutustuttaa musiikin peruskäsitteisiin, joita mm. ovat korkea-matala, hiljainen-

voimakas, hidas-nopea jne. 

 

Varhaisiän musiikkikasvatus toteutetaan ryhmäopetuksena. Ryhmässä soittaminen, 

laulaminen ja leikkiminen kehittävät lasta kokonaisvaltaisesti niin yksilöllisesti kuin 

sosiaalisesti ryhmän jäsenenä. Itseluottamus ja minäkäsitys vahvistuvat myönteisten 

kokemusten kautta. Varhaisiän musiikkikasvatuksen yksi keskeisimmistä tavoitteista 

on luoda lapselle hyvä perusta varsinaiselle musiikin harrastamiselle. 

 

 

8. LAAJAN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINNIN KOHTEET JA ARVIOINNIN 

KRITEERIT 
 

Musiikin laajan oppimäärän arvioinnin kohteita ovat: 

 esittäminen ja ilmaiseminen 

 oppimaan oppiminen ja harjoittelu 

 kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen 

 säveltäminen ja improvisointi 
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Perusopinnoissa oppimisen arviointi painottuu jatkuvan palautteen antamiseen siten, 

että se edistää asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Oppilaan itsearviointitaitojen 

vahvistaminen tukee tätä tehtävää. 

 

Syventävissä opinnoissa arvioinnilla tuetaan oppilaan taitojen syvenemistä opintojen 

painottumisen ja lopputyön mukaisesti. Syventävien opintojen aikana ja lopputyön 

toteutuksessa hyödynnetään itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin tarjoamia 

mahdollisuuksia. Lopputyön arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan lopputyölleen 

asettamat tavoitteet. 

OPPIMISEN ARVIOINTI 

 

Arvioinnin tehtävänä on ohjata oppilaan oppimista, tukea hänen edistymistään 

opinnoissa ja kehittää hänen edellytyksiään itsearviointiin. Oppilaan työskentelyä 

arvioidaan monipuolisesti. Annettavalla palautteella ohjataan oppilasta omien 

tavoitteiden suuntaiseen opiskeluun sekä oman oppimisprosessin ymmärtämiseen. 

Arviointi on oppimiseen kannustavaa, oikeudenmukaista ja eettisesti kestävää. 

Arviointi on vuorovaikutteista ja edistää oppilaan osallisuutta. 

 

Oppimisen arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan musiikkiopintojen edistymistä. 

Myönteisessä hengessä annettava ohjaava palaute on olennainen osa musiikin 

oppimisprosessia ja opettamista. Arvioinnissa ja palautteen antamisessa otetaan 

huomioon oppilaan hyvän itsetunnon ja myönteisen minäkuvan kehittyminen. 

Oppilaita rohkaistaan havainnoimaan omaa ja yhteistä työskentelyä sekä antamaan 

rakentavaa palautetta. 

Arviointi opintojen aikana perustuu opetussuunnitelmassa kuvattuihin perusopintojen 

ja syventävien opintojen opintokokonaisuuksien tavoitteisiin. Arviointi ei kohdistu 

opiskelijoiden arvoihin, asenteisiin tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Oppilaalle ja 

hänen huoltajalleen annetaan tietoa oppilaan vuoden aikana suorittamista 

opintokokonaisuuksista. 

 

Laajan oppimäärän perusopintojen päättyessä oppilas saa todistuksen suoritetuista 

perusopinnoista. Siinä annetaan sanallinen arvio oppilaan edistymisestä ja osaamisen 

kehittymisestä perusopintojen aikana. Sanallisessa arvioinnissa painotetaan oppilaan 

oppimisen vahvuuksia suhteessa perusopinnoille asetettuihin tavoitteisiin. 

 

Laajan oppimäärän syventävien opintojen arviointi kertoo, miten oppilas on 

saavuttanut taiteenalan laajan oppimäärän syventävien opintojen tavoitteet. Lopputyö 

arvioidaan osana syventäviä opintoja. Syventävien opintojen aikana oppilaalle 

annetaan mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti. 

Päättötodistukseen merkitään sanallinen arvio oppilaan suorittamasta laajasta 

oppimäärästä. Sanallinen arvio kuvaa oppilaan edistymistä ja hänen saavuttamaansa 

osaamista suhteessa syventävien opintojen tavoitteisiin. Sanallisessa arviossa 

painotetaan oppilaan oppimisen ja osaamisen vahvuuksia. 

 
 

9. OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET 
 

Koska musiikkiopiston oppilaspaikkoja on rajoitetusti, on tarkoituksenmukaista pyrkiä 

ottamaan opiskelijoiksi henkilöitä,  joilla arvioidaan olevan parhaat edellytykset 
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tavoitteelliseen musiikinopiskeluun laajan oppimäärän opetussuunnitelman 

mukaisesti. 

 

Oppilasvalinnassa pyritään löytämään jokaiselle hakijalle sopiva instrumentti ja 

jokaiseen instrumenttiin sopivia soittajia. On myös musiikkikulttuurille tärkeää, että 

käytössä olisi mahdollisimman laaja soitinvalikoima, että kaikkiin soittimiin saataisiin 

soittajia. 

 

Näiden periaatteiden toteuttamiseksi tarvitaan hakijoiden yksilöllisten ominaisuuksien 

soveltuvuutta eri soittimiin. 

 

Oppilasvalinnassa arvioidaan musikaalisia, motorisia ym. soitinkohtaisia edellytyksiä 

ja pyritään selvittämään hakijoiden tavoitteita ja motivaatiota. Näin voidaan myös 

ohjata soitinvalintaa ja tarjota eri vaihtoehtoja omaksi instrumentiksi.                                                            

 

Oppilaaksi voidaan ottaa harkinnan mukaan myös edellä mainitun oppilasvalinnan 

ulkopuolelta -  esimerkiksi jossain toisessa musiikkioppilaitoksessa opintonsa jo 

aikaisemmin aloittaneita, tai soitinvalmennuksessa olleita oppilaita kollegion 

esityksestä.  Myös peruskoulun musiikkiluokan aloittaville voidaan osoittaa paikkoja 

kulloinkin erikseen valikoituihin instrumentteihin. 
 
 

10.  YHTEISTYÖ VANHEMPIEN KANSSA 
 

Musiikkiopisto pitää tärkeänä yhteistyötä perheiden ja vanhempien kanssa. Yhteistyön 

tavoitteena on oppilaan opintojen edistäminen tiedottamalla ja keskustelemalla 

vanhempien kanssa opiskelun ja oppimisen eri vaiheista. Samalla vanhemmat 

tiedostavat paremmin opintojen kokonaisuuden. 

 

Yhteistyö vanhempien kanssa voidaan jakaa kahteen osioon – yhteydenpitoon 

opettajan ja vanhempien kanssa sekä opiston virallisiin tilaisuuksiin ja informaatioon. 

Luokkakonsertit ja soittotunnit ovat luonteva foorumi päivittäisen tiedon ja 

informaation jakamiseen. Opettajat voivat järjestää omia vanhempainiltojaan.  

 

Opisto tiedottaa tapahtumista ja konserteista koteihin lähetettävillä kirjeillä ja 

tiedotteilla. Vanhemmille pyritään järjestämään vanhempainiltoja silloin, kun siihen 

on tarvetta. Opisto pyrkii ottamaan perheet huomioon ulkomaille tapahtuvaa 

ystävyyskoulutoimintaa suunniteltaessa. Kaikki opiston tilaisuudet ovat avoimia myös 

vanhemmille, joiden toivotaan seuraavan opiston monipuolista tarjontaa. 

 

 

11.  YHTEISTYÖ MUIDEN TAHOJEN KANSSA 
 

Musiikkiopisto pyrkii toimimaan avoimena musiikkikeskuksena mahdollisimman 

moneen suuntaan unohtamatta sitä, että toiminnan ydin on musiikkioppilaitostyö. 

Yhteistyötä pyritään tekemään kaikkien musiikkijärjestöjen ja muiden kulttuuri- sekä 

kasvatuksellisten tahojen kanssa. Seminaarit ja luentotilaisuudet voivat palvella myös 

opiston kasvatuksellisia tavoitteita. 

 

Opetukseen liittyvät pääasialliset yhteistyötahot ovat toiminta-alueen lukiot, 

Urheilupuiston yläasteen ja Päämajakoulun musiikkiluokat sekä muut toiminta-alueen 

koulut. Opiston opetus voidaan lukea lukion kursseiksi Musiikkiakatemian kautta.  
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Konserttitoimintaa järjestetään yhteistyössä seurakuntien, kuntien, kulttuuritoimien, 

koulujen ja Varuskuntasoittokunnan perinnesoittokunnan kanssa. Yhteistyö voi liittyä 

tilojen yhteiskäyttöön, mutta toivottavaa on syvempi sisällöllinen yhteistyö, jossa eri 

toimijat yhdessä järjestävät taiteellisia kokonaisuuksia. Musiikkiopisto vie konsertteja 

tarpeen mukaan kouluihin ja päiväkoteihin ja järjestää esiintyjiä erilaisiin tilaisuuksiin. 

 

Mikkelin kaupunginorkesterin kanssa pyritään järjestämään taiteellisesti 

korkeatasoisia yhteiskonsertteja.  

Muualla musiikin laajaa oppimäärää noudattavissa musiikkiopistoissa suoritetut 

opintokokonaisuudet luetaan oppilaan suorituksiksi. 
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Mikkelin musiikkiopisto 
OPINTOPOLKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERUSOPINNOT 
- Pääaine 
- Mupe 3,5 v 
- Orkesterit, yhtyeet 

 

- Vapaaehtoiset kurssit: 
Musiikkiteknologia 
Mupen intensiivikurssi 

- 10 vuotta 
 

 

 

 

 

 

pääsykokeet  kouluyhteistyö  soitinvalmennus 
 

SYVENTÄVÄT OPINNOT 
L O P P U T Y Ö 

- Solistinen linja 
- Sävellyksen ja sovituksen linja 
- Yhteismusiikin linja 
- 4 vuotta 

varhaisiän musiikkikasvatus 


