
Taitoa ja taidetta lukiolaisen arkeen -tapahtuma 5.10.2022

MUSIIKIN TYÖPAJA

1. Esittäytymiset ja kartoitus, millaista yhteistyötä on jo olemassa

2. Musiikinopetuksen tilanne lukioissa ja musiikkiopistoissa tällä hetkellä

3. OPH:n tehtävänanto (https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164347)

4. TPO:n OPS ja LOPS2021

a. onko niissä yhteneviä asioita?

b. tuleeko mieleen kokonaisuuksia ja teemoja, joissa voisimme hyötyä 

toisistamme?

5. Lukiodiplomit ja taiteen perusopetuksen lopputyöt

6. Hyväksilukujen yhteiset periaatteet; lukio – tpo, tpo – lukio

7. Kontaktien luominen: yhteystietolistat ja kiinnostus Facebook-ryhmään

a. Yhteiset väylät, joissa voidaan infota esim. esityksistä

b. Pohtiminen, millaista yhteistyötä halutaan jatkossa edistää.

Nämä diat ja linkit: pmo.fi/lukio

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164347
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/taiteenperusopetus/3689874/tekstikappale/3762597
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/lukio/6828810/oppiaine/6834388
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/31893848_OPH_Musiikki_2022_SUOMI_22_04_27_verkkojulkaisut.pdf


Musiikin työpajassa mukana
Lukioiden musiikinopettajat

Liina Aaltonen, Tammerkosken lukio

Rinna Ahlman, Ylöjärven lukio

Tuomas Forss, Kalevan lukio

Charlotta Kallio, Pälkäneen lukio

Petra Koho, Pirkkalan lukio

Hanna Koivisto, Sammon keskuslukio

Aki Lahnajoki, Hatanpään lukio

Aimo Laitamo, Teknillinen lukio

Päivi Liimola, Kalevan lukio

Johanna Mäkitalo, Kangasalan lukio

Sanna Passinmäki, Lyseon lukio

Virpi Pitkänen, Klassillinen lukio

Anu Rasimus, Hatanpään lukio

Merikanto-opisto

Tiina Vuori, rehtori

Johanna Raivio, apulaisrehtori

Pirkanmaan musiikkiopisto

Jouni Auramo, rehtori

Niina Haapanen, apulaisrehtori, piano

Olli Harala, musiikin hahmotus

Katri Kolunen, klarinetti

Merja Ponkala, viulu

Timo Saarinen, apulaisrehtori, nokkahuilu

Sastamalan opisto
Sini-Mari Lepistö, rehtori

Jukka Rajala, apulaisrehtori

Tampereen konservatorio

Sampsa Konttinen, rehtori

Jani Aarrevaara, piano

Kimmo Kiviniemi, kitara

Aino Kylmäperä, käyrätorvi

Silva Koskela, viulu

Pirre Länsipuro, klarinetti

Jussi-Pekka Nuto, teoria-aineet

Teemu Salmi, apulaisrehtori

Satu Sippola, laulu



Opetushallituksen tehtävänanto

• Millainen olisi ”Tampereen malli” jossa taiteen perusopetuksen, 
lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen toimijat toimisivat joustavassa 
yhteistyössä?

• Miten esim. tulevaisuuden oppilasmäärän vähentymisen haasteeseen 
vastataan eri koulutusmuodoissa?

• Miten Tampereen erityisen koulutustehtävän lukioiden osaaminen saadaan 
Tampereella vielä enemmän yhteiseen palvelukseen ja miten jo olemassa 
olevat ammatilliset yhteistyöverkostot tuodaan julkisesti näkyville?

• Miten yhteistyö perusopetuksen, ammatillisen koulutuksen, vapaan 
sivistystyön ja muiden koulutuksen järjestäjien, korkeakoulujen, järjestöjen 
sekä työ- ja elinkeinoelämän ja muiden toimijoiden kanssa konkretisoituu?

• Millä muutoksilla eri oppiaineiden lukiodiplomit voisivat olla rakenteeltaan 
samankaltaisempia?



Musiikin taiteen 
perusopetus

Opintojen rakenne



–2002 2002–2017 2017–

KURSSITUTKINNOT TASOSUORITUKSET OPINTOKOKONAISUUDET

musiikkikoulu musiikin perustaso perusopinnot

peruskurssit 1/3, 2/3, 3/3 perustasot 1, 2 ja 3 (oppilaitos päättää)

päästötodistus päättötodistus todistus perusopinnoista

musiikkiopisto opistotaso syventävät opinnot

I (D) -kurssi päättösuoritus lopputyö

päästötodistus päättötodistus päättötodistus

numeroarviointi 1–5 
(tarkennus pistein 1–25)

numeroarviointi 1–5
(ei pistetarkennuksia)

sanallinen arviointi
(ei numeroarviointia)

Opintojen rakenteen muutos



Opinnot
Pääaine

yleensä jokin 
instrumentti

Musiikin
hahmotus

”muha”, aik. 
teoria-aineet

Yhteismusisointi
orkesterit, 

yhtyeet tms

Tavoitealueet

1. Esittäminen ja 
ilmaiseminen

2. Oppimaan oppiminen ja 
harjoittelu

3. Kuunteleminen ja 
musiikin 
hahmottaminen

4. Säveltäminen ja 
improvisointi

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/taiteen-perusopetuksen-opetussuunnitelman-perusteet

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/taiteen-perusopetuksen-opetussuunnitelman-perusteet


Laaja oppimäärä (1300 tuntia) PMO:lla

Valinnaiset kurssit:
www.pmo.fi/oppilaille https://pmo.fi/info/opetussuunnitelmat/

https://pmo.fi/oppilaille
https://pmo.fi/info/opetussuunnitelmat/


Laaja oppimäärä Tampereen konservatoriolla
Perusopintojen rakenne Syventävien opintojen rakenne

https://www.tampereenkonservatorio.fi/musiikin-
perusopetuksen-opetussuunnitelma/

https://www.tampereenkonservatorio.fi/musiikin-perusopetuksen-opetussuunnitelma/


Yleinen oppimäärä (500 tuntia) PMO:lla

Yleisessä oppimäärässä teemaopintoja voi tehdä yhteisten opintojen aikana 
tai niiden jälkeen. 

Kokonaisuutena yleinen oppimäärä on suppeampi kuin laaja oppimäärä.

https://pmo.fi/info/opetussuunnitelmat/

https://pmo.fi/info/opetussuunnitelmat/


Lukiolaisen viikko keskimäärin

Tampereen konservatorio
• Instrumenttitunti 60 min tai 2 x 

30 min, jos kaksi instrumenttia

• Hahmotustaitojen (”hahmo”) 
tunti 45–90 min

• Orkesteri 90–135 min tai muu 
yhteismusisointi 

• Valinnainen kurssi 60 min 
(syventävät opinnot)

• Kotiharjoittelu – päivittäin

Pirkanmaan musiikkiopisto
• Instrumenttitunti 30–60 min
• (sivuinstrumentin tunti 30 min)

• Musiikin hahmotuksen (”muha”) 
tunti 60–90 min

• Orkesteri 120 min tai muu 
yhteismusisointi 45–75 min

• Kotiharjoittelu – päivittäin



Lopputyö

Tampereen konservatorio

Lopputyö voi sisältää mm:

• Konsertti ja sen järjestäminen

• Sovitustyö ja sen esitys

• Kirjallinen osuus

Pirkanmaan musiikkiopisto

Lopputyönään oppilas valmistelee 
musiikillisen kokonaisuuden, esim.
konsertti, sävellyskonsertti tai äänite. 
Toteutukset voivat olla monimuotoisia ja 
sisältää muutakin kuin soivaa osuutta.

”Musiikin syventävissä opinnoissa oppilas laajentaa tai painottaa opintojaan valitsemallaan tavalla 
koulutuksen järjestäjän tarjonnan pohjalta. Opintojen aikana oppilas suunnittelee ja valmistaa musiikillista 
osaamista osoittavan laajan oppimäärän lopputyön, joka voi muodostua erilaisista kokonaisuuksista tai 
keskittyä tiettyyn syvennettyyn osaamiseen. Oppilas asettaa lopputyön tavoitteet ja päättää lopputyön 
toteutustavan yhteistyössä opettajiensa kanssa oppilaitoksen opetustarjonnan pohjalta.” (OPS perusteet)



MUSIIKKI LOPS 2021
Linkki Opetushallituksen sivulle, musiikin tavoitteet lukiossa

• Lukion opetussuunnitelmassa valtakunnallisia musiikin opintojaksoja on 

4. Nämä arvioidaan numeroarvosanalla.

• Pakollisia opintojaksoja ovat MU1 sekä MU2, joka on vaihtoehtoinen 
kuvataiteen KU2-opintojakson kanssa.

• MU3 ja MU4 ovat valinnaisia opintojaksoja ja nämä ovat usein tarjolla 

vain isommissa lukioissa tai esim. vuorovuosina.

• Näiden lisäksi lukiot voivat tarjota koulukohtaisia omia opintojaksoja, 

joita peruslukioissa on usein 2-5. Yleisimpinä kuoro, bändi, 

musiikkiteknologia, projekti…Nämä arvioidaan S-suoritusmerkinnällä.

• Sekä musiikin lukiodiplomi, jonka opiskelija tekee itsenäisesti. Arvioidaan 
2 opettajan voimin valtakunnallisin kriteerein arvosanalla 4-10.

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/lukio/6828810/oppiaine/6834388


MU1 Intro – kaikki soimaan (pakollinen)
 Yleiset tavoitteet

 Tavoitteena on, että opiskelija

• kehittää äänenkäyttöään ja musisointitaitojaan

• uskaltaa käyttää musiikkia ilmaisunsa välineenä ja tuottaa musiikillisia ideoita

• harjaantuu hahmottamaan musiikin elementtejä kokemuksellisesti

• tutkii ja syventää omaa kuuntelusuhdettaan

• ymmärtää ja osaa soveltaa teknologian käyttömahdollisuuksia musiikissa

• ymmärtää musiikin merkityksiä ja merkityksellisyyttä elämässä ja yhteiskunnassa

• toimii edistäen turvallisen ääniympäristön syntymistä.

 Keskeiset sisällöt

• monipuoliset äänenkäyttöä sekä laulu- ja yhteismusisointitaitoja kehittävät 
tehtävät ja ohjelmisto

• luovaan tuottamiseen ja taiteelliseen ilmaisuun rohkaisevat tehtävät

• musiikin merkitysten pohdintaan innostava kuuntelu- ja musisointiohjelmisto

• musiikkiteknologian monipuolisen hyödyntämisen mahdollisuudet

• mahdollisuuksien mukaan konserttikäyntejä ja tutustumista muihin taide- ja 
kulttuuripalveluihin



MU2 Syke – soiva ilmaisu (pakollinen, mutta                     

vaihtoehtoinen KU2 kanssa)

 Yleiset tavoitteet

 Tavoitteena on, että opiskelija

• syventää osaamistaan itselleen mieluisissa musiikillisissa ilmaisutavoissa

• kehittää yhteismusisointitaitojaan ja taiteellista ilmaisuaan

• analysoi musiikin kulttuurisia piirteitä ja merkityksiä

• heittäytyy rohkeasti tuottamaan musiikillisia ideoita.

 Keskeiset sisällöt

• musiikillisen osaamisen eri osa-alueita kehittävä ohjelmisto

• suomalaiset ja opiskelijoiden omat musiikkikulttuurit

• luovaa ajattelua ja taiteellista ilmaisua edistävät tehtävät myös 

teknologiaa hyödyntäen



MU3 Genre – globaali uteliaisuus (valinnainen)

 Yleiset tavoitteet

 Tavoitteena on, että opiskelija

• ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta ja kulttuurien välisiä kytköksiä

• suhtautuu uteliaasti ja perehtyy kokemuksellisesti itselleen uusiin musiikin 

lajeihin ja musiikkikulttuureihin

• hahmottaa itsensä osana globaalia musiikillista maailmaa

• tunnistaa omat lähtökohtansa sekä kulttuurien välisen vastavuoroisuuden 

haasteet ja mahdollisuudet.

 Keskeiset sisällöt

• erilaiset musiikinlajit, musiikkityylit ja -kulttuurit sekä niihin kytkeytyvät 

merkitykset ja arvostukset

• musiikkikulttuurit kulttuurin osana

• monipuolinen työskentely erilaisten musiikkien kanssa



MU4 Demo – luovasti yhdessä(valinnainen)

 Yleiset tavoitteet

 Tavoitteena on, että opiskelija

• kehittää luovaa osaamistaan musiikillisessa tai taiteidenvälisessä prosessissa

• ottaa vastuuta ryhmän musiikillisesta toiminnasta

• syventää ymmärrystään musiikillisen vaikuttamisen ja vuorovaikutuksen 
tavoista

• hahmottaa musiikin suhdetta muihin taiteenlajeihin ja mediaan.

 Keskeiset sisällöt

• moduulin tavoitteiden toteuttamistavan ja ohjelmiston opiskelijalähtöinen 
suunnittelu

• musiikillinen tai taiteidenvälinen ryhmän resurssien mukaan

• musiikin vaikuttavuus esimerkiksi vuorovaikutuksessa, lyriikassa ja muissa 
taiteissa, mediassa tai yhteiskunnassa



Musiikin lukiodiplomi
Linkki opetushallituksen diplomiohjeisiin

 Musiikin lukiodiplomi perustuu lukion musiikin opetuksen tavoitteisiin ja 

sisältöihin sekä opiskelijan lukioaikaiseen musiikinopiskeluun. 

Lukiodiplomin suorittaminen on osoitus erityisestä harrastuneisuudesta 

musiikissa ja musiikillisesta erityisosaamisesta. 

 Koulun ulkopuolinen musiikin harrastustoiminta voi näkyä ja kuulua 

musiikin lukiodiplomin näytetöissä. 

 Kun opiskelija suorittaa musiikin lukiodiplomin, opiskelija käyttää muualla 

hankkimiaan taitoja ja tietoja lukion musiikinopetukselle asetettujen 

tavoitteiden suuntaisesti koulun musiikkitoiminnassa. Koulun ulkopuoliset 

musiikkisuoritukset eivät sellaisinaan vielä riitä musiikin 

lukiodiplomisuoritukseksi, sillä musiikin lukiodiplomin lähtökohtana ovat 

lukion musiikinopetuksen tavoitteet ja sisällöt.

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/31893848_OPH_Musiikki_2022_SUOMI_22_04_27_verkkojulkaisut.pdf


 Musiikin lukiodiplomin arviointi

Lukiodiplomin suorituksen arvioi lukion opettaja. Opettajan lisäksi arviointiin 

osallistuu toinen arvioija, jonka tulee myös olla kyseisen alan asiantuntija. 

Lukiodiplomin suorituksesta annetaan numeroarvosana asteikolla 4-10.

 Musiikin lukiodiplomin arvioinnin kohteita ovat 

• opiskelijan musiikillinen osaaminen 

• näytteiden valinta / projektin eheys 

• työn tavoitteellisuus 

• prosessin kuvaaminen 

• opiskelijan itsearviointi

 Lukiodiplomin arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota näytesalkun 

musiikilliseen tasoon. Opiskelijan musiikillinen osaaminen voi ilmetä 

jonkin erityisalan tai instrumentin syvällisenä hallintana tai musiikillisena 

monipuolisuutena. Kirjalliset osuudet voivat vaikuttaa korottavasti tai 

laskevasti yhden arvosanan verran. 



Kiitos!

Ollaan yhteydessä ☺



MERIKANTO-OPISTOSSA SUORITETTUJEN 

MUSIIKKIKURSSIEN HYVÄKSYMINEN LUKION 

SOVELTAVIKSI KURSSEIKSI



TOIMIALUEEMME LUKIOISSA (MÄNTTÄ-VILPPULA, RUOVESI, VIRRAT, 
ÄHTÄRI, ORIVESI) ON KÄYTÖSSÄ SEURAAVANLAINEN

MUSIIKKIKURSSIEN HYVÄKSYMISMALLI:

• Lukion pakollisia musiikkikursseja ei voi korvata Merikanto-opistossa 

suoritetuilla opinnoilla

• Merikanto-opistossa suoritetut opinnot voidaan hyväksyä lukion 

soveltaviksi kursseiksi

• Käytännöt tulee sisällyttää lukion vahvistettuun opetussuunnitelmaan



MUSIIKIN PERUSOPINTOJEN OPINTOKOKONAISUUDET

• Perusopinnot 3 (solistinen pääaine) 1 kurssi

• Perusopinnot 4 (solistinen pääaine) 2 kurssia 

• Perusopinnot 3 (musiikin perusteet) 1 kurssi

• Perusopinnot 4/1.vuosi (musiikin perusteet) 1 kurssi

• Perusopinnot 4/2.vuosi (musiikin perusteet) 1 kurssi



MUSIIKIN SYVENTÄVIEN OPINTOJEN 
OPINTOKOKONAISUUDET

• Solistinen pääaine, syventävien opintojen lopputyö 2 kurssia

• Musiikin perusteet, syventävät opinnot, yhteinen osio 2 kurssia

• Musiikin perusteet, syventävät opinnot, valinnaiset kurssit 1 kurssi

(opistossamme tehdään vähintään kaksi valinnaista kurssia)



SUORITUSTEN TARKISTAMINEN JA ARVIOINTI

Jotta lukio voi hyväksyä Merikanto-opistossa suoritettuja opintoja, seuraavanlainen menettely on 

tarkoituksenmukaista:

• Opiskelija huolehtii itse musiikkioppilaitoksessa suoritettujen opintojen suoritusmerkintöjen 

tuomisesta lukioon. Tämä tapahtuu toimittamalla musiikkiopiston toimistosta saatava 

opintorekisteriote suorituksista lukioon.

• Lukion arviointiohjeiden mukaan oppiaineisiin läheisesti liittyviä soveltavia kurssisuorituksia voidaan 

pitää arvosanaan vaikuttavana lisänäyttönä. (Taiteen perusopetuksen opintojen arvioinnissa on 

luovuttu numeroarvioinnista syksyllä 2018.)



Esitys pohjautuu SML:n (Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry.) ja KMO:n

(Koulujen musiikinopettajat ry.) Opetushallituksen myötävaikutuksella 

käymiin neuvotteluihin, joissa valmisteltiin yhdessä valtakunnallinen  

yleissuositus musiikkioppilaitoksissa suoritettujen musiikkikurssien 

hyväksiluettavuudesta lukioissa.

Yleissuosituksen tavoite oli:

 edistää opiskelijoiden koulutuksellista ja alueellista tasa-arvoa

 edistää opetuksen suunnitelmallisuutta 

 lisätä vuorovaikutusta ja yhteistyötä (lukioiden ja musiikkioppilaitosten 

rehtorit sekä opettajat) opetuksen suunnittelussa ja musiikkikurssien 

hyväksymisessä oppilaitosten välillä

Yleissuositus on tullut alun perin voimaan 15.6.2001. Linkin takaa löytyy 

tarkempaa tietoa:

http://www.koulujenmusiikinopettajat.fi/ops2016/musiikkiopintojen-hyvaksiluku/

Musiikkiopintojen hyväksiluku


Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2017



Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2017



Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2017


