
Musiikin koulutusohjelma 

SUORITETTAVA TUTKINTO 

 
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, Musiikkipedagogi (AMK) 

TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET 

Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle soittimen tai lauluäänen 
hallintaan perustuva taidollinen ja taiteellinen suorituskyky, niin että hän voi toimia alan asiantuntijatehtävissä 
musiikkioppilaitoksissa ja muusikon tehtävissä orkestereissa sekä myös freelancer -ammatinharjoittajana. 

OPINTOJEN RAKENNE JA TOTEUTUSTAPA 

Opinnoissa on kolme painopistealuetta: taidemusiikki, pop/jazz-musiikki, kansanmusiikki. 
Opetus etenee henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti. 
 
Tutkinnon laajuus on 270 opintopistettä ja säännönmukainen opiskeluaika neljä ja puoli vuotta. 

Oppimisprosessin yleiskuvaus ja Opiskelijaohjaus ja arviointi 

Jokaviikkoinen soittotuntien ja muiden opintojen yhteydessä tapahtuva itsearviointi on keskeinen osa oppimisprosessia. 
 
Ohjauksessa hyödynnetään perinteistä mestari-kisälli-suhdetta. Lähes kaikista opintosuorituksista annetaan henkilökohtainen 
suullinen palaute. Opiskelija-ohjaaja neuvoo opiskelijoita henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekemisessä. 
 
Lisäksi opiskelija-ohjaaja neuvoo kaikissa opintososiaalisissa asioissa. Opiskelija voi myös kääntyä koulutusohjelman 
opiskelijatutorin puoleen kaikissa ongelmatilanteissa. 
 
Opiskelu musiikin koulutusohjelmassa rakentuu pääaineen ja pedagogisten aineiden ympärille, joita muut aineet tukevat; 
päämääränä hyvä musiikin taiteellinen ja taidollinen kyky sekä pedagogiikan hallinta. 
 
Opintojen vuositeemat ovat seuraavat: 
1. vuosi: Oppimisen oppija; pitkäjänteisen työskentelyn oppiminen. 
2. vuosi: Opettamisen oppija; työskentely alkeisoppilaiden kanssa, C-tutkinto. 
3. vuosi: Alkeisopettaja; itsenäinen työskentely alkeisoppilaiden kanssa. 
4. vuosi: Ryhmäpedagogiikan oppija; työskentely pidemmällä olevien opiskelijoiden kanssa, B-tutkinto. 
5. vuosi: Musiikkipedagogi; itsenäinen opettaja, opinnäytetyö. 

Opiskelijapalaute ja sen käsittely 

Opiskelijapalautetta kerätään mm. Opala-kyselyillä ja lähtö-, väli- ja loppukyselyillä 
sekä suoraan pääaineen opettajilta, heidän opiskelijoilta saamansa suoran suullisen palautteen kautta. 
 
Opiskelijapalaute käsitellään opettajainkokouksissa ja sitä pyritään hyödyntämään opintojen rakenteen ja toteutuksen 
suunnittelussa. 

SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT / VALINNAISET OPINNOT 

Opiskelija valitsee painopistealueensa mukaisen 
opintokokonaisuuden valinnaisista opinnoista. 
Painopistealueet ovat taidemusiikki, kansanmusiikki ja pop-jazz-musiikki. 

 

 
Tunnus 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi 5. vuosi 

PERUSOPINNOT 
 

21 5 
   

Orientaatio amk-opintoihin HR1000 2 
    

Suomen kieli ja viestintä HR1010 3 
    

Musiksvenska HR1011 5 
    

English for Musicians HR1012 
 

5 
   

Työvälineohjelmat HR1014 3 
    

Musiikkiteknologia HR1015 3 
    

Muusikon työelämätietous HR1016 3 
    

Esiintymisvalmennus HR1017 2 
    

AMMATTIOPINNOT 
 

3 10 17 13 
 

Opettaminen ammattina HR2010 
 

4 
   

Oppiminen ja opetussuunnitelmatyö HR2011 
  

5 
  



Ohjaus ja arviointi HR2012 
  

6 
  

Pedagogiikka 1 HR2013 
 

6 
   

Pedagogiikka 2 HR2014 
  

6 
  

Pedagogiikka 3 HR2015 
   

6 
 

Musiikkipedagogiikka HR2016 3 
    

Tutkiva opettajuus HR2017 
   

7 
 

SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 
 

41 32 32 36 
 

KANSANMUSIIKKI - instrumenttiopinnot HR26 
     

Pääinstrumentin C1, kansanmusiikki, arkaainen perinne HR2630A1 14 
    

Pääinstrumentin C2, kansanmusiikki, uudempi 
kansanmusiikki 

HR2630B2 
 

14 
   

Pääinstrumentin B, kansanmusiikki, omat sävellykset HR2631A 
  

15 
  

Pääinstrumentin B, kansanmusiikki, ohjelmisto HR2631B 
   

25 
 

Yhtye 1 HR2627 4 4 
   

Yhtye 2 HR2628 
  

4 4 
 

Kansanmusiikkityöpaja 1 HR2621 
 

2 
   

Kansanmusiikkityöpaja 2 HR2622 
  

2 
  

Kansantanssi HR2623 2 3 
   

Sivuinstrumentti 1 HR2117A 4 4 
   

Sivuinstrumentti 2 HR2117B 
  

4 4 
 

Kansanmusiikin instrumentit HR2626 3 
    

Kansanmusiikki - musiikinteoria ja -historia HR261 
     

Maailman musiikki HR2021 
 

6 
   

Suomen kansanmusiikki HR2023A 4 
    

Sovitus ja sävellys HR2027 
  

3 
  

Kansanmusiikin teoria HR2125 3 3 3 3 
 

Taidemusiikin historia HR2049 
 

2 
   

Populaarimusiikin historia HR2050 
 

2 
   

POP-JAZZ-MUSIIKKI - instrumenttiopinnot HR27 
     

Pääinstrumentti C HR2743 9 17 
   

Pääinstrumentti B HR2744 
  

9 35 
 

WorkShop HR2061 4 4 4 4 3 

WorkShop, Prima vista HR2742 3 
    

Pop-jazz-sivuinstrumentti HR2753 
 

2 3 3 
 

Sivuinstrumenttiyhtye HR2702 
   

3 
 

Musiikkiprojektit HR2058 1 2 2 
  

Pop-Jazz-musiikki - Musiikinteoria ja -historia HR203 
     

Säveltapailu HR2059 
 

3 3 
  

Pop-jazz-harmonia  HR2041 3 
    

Transkriptio HR2060 3 3 
   

Rytmiikka HR2044 
 

4 
   

Notaatio HR2045 2 
    

Populaarimusiikin historia HR2062 
 

4 4 
  

Kansanmusiikin historia HR2048 
 

2 
   

Taidemusiikin historia HR2049 
 

2 
   

TAIDEMUSIIKKI - laulu - instrumenttiopinnot HR24 
     

Pääinstrumentti, laulu (C) HR2409A 15 15 
   

Pääinstrumentti, laulu (B) HR2409B 
  

20 25 
 

Laulumusiikin studio 1 HR2412 3 
    

Laulumusiikin studio 2 HR2413 
 

3 
   

Laulumusiikin studio 3 HR2414 
  

3 
  

Laulumusiikin studio 4 HR2415 
   

3 
 

Liedseminaari A HR2416A 
  

3 
  

Liedseminaari B HR2416B 
   

3 
 

Ensemblelaulu HR2417 3 
    

Ensemble 2 HR2116 
  

5 
  

Pianonsoitto, orkesterisoittimet HR2309 2 3 2 3 
 

Vieraiden kielten fonetiikka HR2421 2 
 

3 
  

Italia HR2419 
 

3 
   

Taidemusiikki - Musiikinteoria ja -historia HR204 
     

Länsimaisen taidemusiikin historia HR2065 2 
    

Pohjoismaiden taidemusiikin historia HR2066 
 

2 
   



Satsioppi C1 HR2004 3 
    

Säveltapailu 1 HR2007 3 
    

Säveltapailu 2 HR2007B 
 

3 
   

Musiikkianalyysi 1 HR2008 
  

5 
  

Kansanmusiikin historia HR2048 
 

2 
   

Populaarimusiikin historia HR2050 
 

2 
   

TAIDEMUSIIKKI - piano - instrumenttiopinnot HR21 
     

Pääinstrumentti 1, piano HR2111A 20 
    

Pääinstrumentti 2, piano (C) HR2111B 
 

20 
   

Pääinstrumentti 3, piano HR2111C 
  

20 
  

Pääinstrumentti 4, piano (B) HR2111F 
   

40 
 

Kamarimusiikki 1 HR2213A 3 
    

Kamarimusiikki 2 HR2214A 
 

3 
   

Mestarikurssi 1 HR2320 
  

1 
  

Mestarikurssi 2 HR2321 
   

1 
 

Säestys & prima vista -soitto HR2322 
  

3 
  

Pianomusiikin historia ja esityskäytännöt HR2223 
  

3 
  

Taidemusiikki - Musiikinteoria ja -historia HR205 
     

Länsimaisen taidemusiikin historia HR2065 2 
    

Pohjoismaiden taidemusiikin historia HR2066 
 

2 
   

Satsioppi C1 HR2004 3 
    

Satsioppi C2 HR2006 
 

5 
   

Säveltapailu 1 HR2007 3 
    

Säveltapailu 2 HR2007B 
  

3 
  

Musiikkianalyysi 1 HR2008 
  

5 
  

Kansanmusiikin historia HR2048 
 

2 
   

Populaarimusiikin historia HR2050 
 

2 
   

TAIDEMUSIIKKI - orkesterisoittimet - instrumenttiopinnot HR22 
     

Pääinstrumentti 1, instrumenttikohtainen HR2310A 15 
    

Pääinstrumentti 2, insturmenttikohtainen (C) HR2310B 
 

15 
   

Pääinstrumentti 3, insturmenttikohtainen HR2310C 
  

15 
  

Pääinstrumentti 4, instrumenttikohtainen (B) HR2310F 
   

33 
 

Orkesterisoitto HR2225 5 5 5 5 
 

Pianonsoitto, orkesterisoittimet HR2228 
  

4 
  

Kamarimusiikki 1 HR2226 3 3 
   

Kamarimusiikki 2 HR2227 
  

3 3 
 

Taidemusiikki - Musiikinteoria ja -historia HR206 
     

Länsimaisen taidemusiikin historia HR2065 2 
    

Pohjoismaiden taidemusiikin historia HR2066 
 

2 
   

Satsioppi C1 HR2004 3 
    

Satsioppi C2 HR2006 
 

5 
   

Säveltapailu 1 HR2007 3 
    

Säveltapailu 2 HR2009B 
 

3 
   

Musiikkianalyysi 1 HR2008 
  

5 
  

Kansanmusiikin historia HR2048 
 

2 
   

Populaarimusiikin historia HR2050 
 

2 
   

TAIDEMUSIIKKI - harmonikka ja kitara HR23 
     

Pääinstrumentti 1, harmonikka ja kitara HR2116A 20 
    

Pääinstrumentti 2, harmonikka ja kitara (C) HR2116B 
 

20 
   

Pääinstrumentti 3, harmonikka ja kitara HR2116C 
  

20 
  

Pääinstrumentti 4, harmonikka ja kitara (B) HR2116F 
   

40 
 

Kamarimusiikki 1 HR2213A 3 
    

Kamarimusiikki 2 HR2214A 
 

3 
   

Mestarikurssi 1 HR2320 
  

1 
  

Mestarikurssi 2 HR2321 
   

1 
 

Säestys & prima vista -soitto HR2316 2 
    

Vapaa säestys & improvisaatio HR2315 
 

4 
   

Taidemusiikki - Musiikinteoria ja -historia HR207 
     

Länsimaisen taidemusiikin historia HR2065 2 
    

Pohjoismaiden taidemusiikin historia HR2066 
 

2 
   

Satsioppi C1 HR2004 3 
    

Satsioppi C2 HR2006 
 

5 
   



Säveltapailu 1 HR2007 3 
    

Säveltapailu 2 HR2007B 
 

3 
   

Musiikkianalyysi 1 HR2008 
  

5 
  

Kansanmusiikin historia HR2048 
 

2 
   

Populaarimusiikin historia HR2050 
 

2 
   

TAIDEMUSIIKKI - musiikinteoria HR202 
     

Pääinstrumentti 1, instrumenttikohtainen HR2310A 15 
    

Solistinen sivuaine, instrumenttikohtainen HR2505 
 

10 
   

Vapaa säestys 1, koodi soitinkohtainen HR2312 3 
    

Vapaa säestys 2, soitinkohtainen HR2313 
   

5 
 

Laulu HR2519 
 

8 
   

Laulumusiikin studio 1 HR2412 3 
    

Laulumusiikin studio 2 HR2413 
 

3 
   

Kuoro/orkesteri HR2520 
 

5 
   

Kuoron/orkesterinjohdon perusteet HR2521 
  

5 
  

Kamarimusiikki 1 HR2213A 3 
    

Kamarimusiikki 2 HR2214A 
 

3 
   

Italia HR2419 
  

3 
  

Vieraiden kielten fonetiikka HR2524 
  

3 
  

Partituurin soitto 1 HR2512 
  

3 
  

Satsioppi B 1 HR2514 6 
    

Satsioppi B 2 HR2515 
 

6 
   

Satsioppi A 1 HR2516 
  

9 
  

Satsioppi A 2 HR2517 
   

9 
 

Musiikkianalyysi 2 HR2518 
  

9 
  

ATK-notaatio HR2522 
  

3 
  

Taidemusiikki - Musiikinteoria ja -historia HR201 
     

Länsimaisen taidemusiikin historia HR2065 2 
    

Pohjoismaiden taidemusiikin historia HR2066 
 

2 
   

Kansanmusiikin historia HR2048 
 

2 
   

Populaarimusiikin historia HR2050 
 

2 
   

Satsioppi C1 HR2004 3 
    

Satsioppi C2 HR2006 
 

5 
   

Säveltapailu 1 HR2007 3 
    

Säveltapailu 2 HR2007B 
 

3 
   

Musiikkianalyysi 1 HR2008 
  

5 
  

Valinnaiset opinnot 
      

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 
  

8 5 2 
 

HARJOITTELU 
  

5 6 6 13 

Pedagoginen opetusharjoittelu 1 HR4001 
 

5 
   

Pedagoginen opetusharjoittelu 2 HR4002 
  

6 
  

Pedagoginen opetusharjoittelu 3 HR4003 
   

6 
 

Varsinainen harjoittelu HR4004 
   

13 
 

OPINNÄYTETYÖ 
     

15 

Opinnäytetyö HR5001 
    

15 

 
65 60 60 57 28 

PERUSOPINNOT 

HR1000 Orientaatio amk-opintoihin, 2 op 

Osaamisalueet: vuorovaikutustaidot, viestintätaidot, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun opiskeluympäristönä. Hän tuntee musiikin 
koulutusohjelman tavoitteet ja ymmärtää oman vastuunsa musiikin korkeakouluopiskelijana. Hän tuntee omia ajattelu- ja 
tiedonkäsittelytapojaan sekä oppimistyylejään. Hän tunnistaa itsensä työryhmän jäsenenä. Hän asettaa itselleen 
oppimistavoitteet ja aloittaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisen. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 54 tuntia. Kontaktiopetus, ryhmätyöskentely ja ohjatut 
harjoitukset 40 tuntia, oppimistehtävät, oppimateriaaleihin perehtyminen ja itsenäinen työskentely 8 tuntia, oppimisen ohjaus, 
arviointi ja palaute 6 tuntia. 



Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Opetukseen ja ryhmätyöskentelyyn osallistuminen, harjoitusten ja oppimistehtävien suorittaminen 
hyväksytysti. 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (H), hylätty (0) 

Muut toteutusjärjestelyt: Voidaan toteuttaa osin virtuaaliopintoina. 

HR1010 Suomen kieli ja viestintä, 3 op 

Osaamisalueet: yksilöllisen ohjauksen taito, arviointitaidot, vuorovaikutustaidot, viestintätaidot 

Osaamistavoitteet: Opiskelija pystyy toimimaan tarkoituksenmukaisesti erilaisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Hän 
osaa viestiä jäsentyneesti, ymmärrettävästi ja vakuuttavasti. Hän osaa ja haluaa kehittää sekä kirjallisia että suullisia 
viestintätaitojaan osana ammattitaitoaan. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

kontaktiopetus 30 tuntia, itsenäinen työskentely 50 tuntia (yhteensä 80 tuntia) 

Oppimateriaali:  

opettajan laatima materiaali, Internetmateriaali 

Arviointiperusteet:  

osallistuminen opetukseen, puhe-esitys, kielenhuollon tentti ja hyväksytyt kirjalliset harjoitukset 

Arviointiasteikko: T1 - K5, hylätty 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt:  

HR1011 Musiksvenska, 5 op 

Osaamisalueet: vuorovaikutustaidot, kansainvälisen toiminnan valmiudet, viestintätaidot 

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää henkilökohtaisen kielitaidon merkityksen musiikkielämässä ja musiikin 
harjoittamisessa sekä ymmärtää pohjoismaista musiikkielämää osana omaa musiikillista toimintakenttäänsä ja pystyy 
osallistumaan musiikínharjoittajien väliseen kanssakäymiseen ruotsin kielellä sekä henkilökohtaisella että musiikin hallinnan 
tasolla. Opiskelija osaa keskustella omasta musiikin erityisalueestaan ja soittimestaan ruotsin kielellä ja pystyy selviytymään 
myös opetustehtävistä ruotsiksi. Opiskelija tiedostaa ruotsinkielisten tekstien lisäarvon musiikinharjoittajalle ja osaa käyttää 
hyväkseen ja kehittää musiikillista tietämystään ruotsinkielisen kirjallisuuden avulla sekä seuraamaan musiikkielämän 
ajankohtaisia ilmiöitä eri medioiden välityksellä. Opiskelija pystyy tuottamaan ruotsinkielisen kirjallisen esityksen, koosteen tai 
raportin omalta musiikin erityisalaltaan. 

Edeltävät opinnot: Ei vaadita. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntumäärä 135 tuntia. Kontaktiopetus, luennot ja harjoitukset 70 tuntia, 
seminaari-/ryhmätyöskentely 15 tuntia, oppimistehtävät, itsenäinen tiedonhankinta 25 tuntia. Valmisteltuihin 
oppimisaineistoihin perehtyminen 15 tuntia. Arviointi ja palaute 10 tuntia. 

Oppimateriaali: Opettaja ilmoittaa opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (väh. 80 %), suullinen ja kirjallinen kuulustelu. 

Arviointiasteikko: T1 - K5, hylätty 

HR1012 English for Musicians, 5 op 

Osaamisalueet: vuorovaikutustaidot, kansainvälisen toiminnan valmiudet, viestintätaidot 

 



Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää henkilökohtaisen kielitaidon merkityksen musiikkielämässä ja musiikin 
harjoittamisessa sekä ymmärtää kansainvälistä musiikkielämää osana omaa musiikillista toimintakenttäänsä ja pystyy 
osallistumaan musiikinharjoittajien väliseen kanssakäymiseen englannin kielellä sekä henkilökohtaisella että musiikin hallinnan 
tasolla. Opiskelija osaa keskustella omasta musiikin erityisalueestaan ja soittimestaan englannin kielellä ja pystyy 
selviytymään myös opetustehtävistä englanniksi. Opiskelija tiedostaa englanninkielisten tekstien lisäarvon 
musiikinharjoittajalle ja osaa käyttää hyväkseen ja kehittää musiikillista tietämystään englanninkielisen kirjallisuuden avulla 
sekä seuraamaan musiikkielämän ajankohtaisia ilmiöitä eri medioiden avulla. Opiskelija pystyy tuottamaan englanninkielisen 
kirjallisen esityksen, koosteen tai raportin omalta musiikin erityisalaltaan. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot ja harjoitukset 70 tuntia. Seminaari-/ryhmätyöskentely 15 
tuntia. Oppimistehtävät, itsenäinen tiedonhankinta 25 tuntia. Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 15 tuntia. 
Arviointi ja palaute 10 tuntia. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (väh. 80 %), suullinen ja kirjallinen kuulustelu. 

Arviointiasteikko: T1 - K5, hylätty 

Muut toteutusjärjestelyt:  

HR1014 Työvälineohjelmat, 3 op 

Osaamisalueet: viestintätaidot, työtapojen hallinta, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Opintojakson tavoitteena on luoda opiskelijalle perusvalmiudet tekstinkäsittelyyn, taulukkolaskentaan ja 
esitysgrafiikan tekemiseen. Opiskelija hallitsee käsitteitä ja pystyy itsenäisesti etsimään tietoa aiheesta. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 80 tuntia. Kontakti ja tuntiharjoitukset 40 tuntia, itsenäinen 
tiedonhankinta, palautettavat tehtävät ja oma harjoittelu. 

Oppimateriaali: Vastuuopettaja ilmoittaa opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Annetut tehtavät ja tentti. 

Arviointiasteikko: T1 - K5, hylätty 

Opetuskieli:  

Muut toteutusjärjestelyt: Kontaktiopetuksen tukena käytetään virtuaaliopetusta. 

HR1015 Musiikkiteknologia, 3 op 

Osaamisalueet: musiikin tuntemus, pitkäjänteisen työskentelyn taito, työtapojen hallinta, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii perusasiat äänestä fysiologisena ilmiönä ja psykoakustiikkaa. Opiskelija oppii 
tietokonepohjaisen äänenkäsittelyn perusteet, tuntee audio- ja miniraidat sekä osaa tietokonepohjaisen musiikin tekemisen 
perusteet. Opiskelija oppii taltioimaan ääntä mikrofonia käyttäen, päällekkäisäänityksen perusteet sekä ääni-ilmaisun ja 
työprosessien hallintaa. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 80 tuntia. Kontakti ja harjoitukset 40 tuntia, itsenäinen 
työskentely 35 tuntia sekä palaute ja arviointi 5 tuntia. 

Oppimateriaali: Opettaja ilmoittaa opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen, harjoitukset ja tentti 

Arviointiasteikko: T1 - K5, hylätty 

Muut toteutusjärjestelyt: Opetuksessa voidaan käyttää virtuaaliopintoja 

 



HR1016 Muusikon työelämätietous, 3 op 

Osaamisalueet: muusikkous, vuorovaikutustaidot, luovuus ja innovatiivisuus, viestintätaidot, itseohjautuvuus ja 
itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Opiskelija saa todenmukaisen kuvan työelämästä, sen mahdollisuuksista ja haasteista sekä 
oikeuksistaan työelämässä. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 80 tuntia. Luennot ja harjoitukset 40 tuntia, opiskelijan 
itsenäinen työskentely 35 tuntia sekä arviointi ja palaute 5 tuntia. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan jakson alussa. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja harjoitukset. 

Arviointiasteikko: T1 - K5, hylätty 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso voi sisältää virtuaaliopetusta. 

HR1017 Esiintymisvalmennus, 2 op 

Osaamisalueet: muusikkous, instrumentin käsittelytaito, musiikin tuntemus, luovuus ja innovatiivisuus 

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy omaan instrumenttiinsa ilmaisuvälineenä. Hän saa valmiuksia esiintymisestä yksin ja 
ryhmässä. Opiskelija oppii hallitsemaan omaa kehoaan ja saa työvälineitä esiintymisjännityksen poistamiseen. Opintojakson 
tavoitteena on kehittää opiskelijan esiintymisvarmuutta erilaisissa esiintymistilanteissa. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 54 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta, 
harjoituksista ja opiskelijan itsenäisestä työstä. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen ja opiskelijan oma harjoittelu 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (H), hylätty (0) 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso toteutetaan periodiopetuksena. 

AMMATTIOPINNOT 

HR2010 Opettaminen ammattina, 4 op 

Osaamisalueet: muusikkous, yksilöllisen ohjauksen taito, musiikin tuntemus, vuorovaikutustaidot, viestintätaidot 

Osaamistavoitteet: Opiskelija kykenee tarkastelemaan opettajan työtä laaja-alaisesti erityisesti musiikin alalla ja 
rakentamaan oman perustellun ja tietoisen käsityksensä opettajan ammatin luonteesta ja ammatti-identiteetistä. Opiskelija 
kykenee seuraamaan oman opetusalansa sisällöllistä ja pedagogista keskustelua ja kehittämistyötä. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 100 tuntia, joista lähiopiskelua 54 tuntia ja oppimistehtäviä 46 
tuntia. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, annettujen tehtävien suorittaminen. 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (H), Hylätty (0) 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso voi sisältää virtuaaliopetusta. 

 



HR2011 Oppiminen ja opetussuunnitelmatyö, 5 op 

Osaamisalueet: yksilöllisen ohjauksen taito, arviointitaidot, vuorovaikutustaidot, luovuus ja innovatiivisuus, viestintätaidot, 
pitkäjänteisen työskentelyn taito, työtapojen hallinta, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Opiskelija kykenee arvioimaan erilaisten oppimiskäsitysten pohjalta oman opetustyönsä pedagogisia 
lähtökohtia sekä tietoisesti ja perustellusti rakentamaan oman opetustyönsä käyttöteoriaa. Opiskelija käyttää alansa 
opetussuunnitelmia opetuksensa suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana. 

Edeltävät opinnot: Opettaminen ammattina 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 135 tuntia, joista lähiopiskelua 54 tuntia ja oppimistehtäviä 80 
tuntia. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, annettujen tehtävien suorittaminen. 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (H), Hylätty (0) 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso voi sisältää virtuaaliopetusta. 

HR2012 Ohjaus ja arviointi, 6 op 

Osaamisalueet: yksilöllisen ohjauksen taito, arviointitaidot, vuorovaikutustaidot, luovuus ja innovatiivisuus, viestintätaidot, 
pitkäjänteisen työskentelyn taito, työtapojen hallinta, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa ohjata ja arvioida yksilöllisiä oppimisprosesseja sekä yksilö- että ryhmätilanteissa. 
Opiskelija kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan oppimistavoitteiden kannalta mielekkäitä oppimistilanteita ja arvioimaan 
tavoitteiden saavuttamista. Opiskelija kykenee reflektoimaan omaa toimintaansa opettajana. 

Edeltävät opinnot: Opettaminen ammattina, oppiminen ja opetussuunnitelmatyö 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 160 tuntia, joista lähiopiskelua 54 tuntia sekä oppimistehtäviä 
106 tuntia. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, annettujen tehtävien suorittaminen. 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (H), Hylätty (0) 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso voi sisältää virtuaaliopetusta. 

HR2013 Pedagogiikka 1, 6 op 

Osaamisalueet: muusikkous, yksilöllisen ohjauksen taito, arviointitaidot, vuorovaikutustaidot, viestintätaidot 

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on saada valmiudet soiton/laulun alkeisopetukseen sekä Pedagogiikka 2:n opintoihin. 

Edeltävät opinnot: Ei vaadita. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 160 tuntia. Työmäärä koostuu kontaktiopetuksesta sekä 
opiskelijan itsenäisestä työstä. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan kurssin alussa. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, annettujen tehtävien suorittaminen. 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (H), Hylätty (0) 

Muut toteutusjärjestelyt:  

 

 



HR2014 Pedagogiikka 2, 6 op 

Osaamisalueet: muusikkous, instrumentin käsittelytaito, yksilöllisen ohjauksen taito, musiikin tuntemus, arviointitaidot, 
vuorovaikutustaidot, työtapojen hallinta, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on saada valmiudet soiton/laulun opettamiseen itsenäisesti perusjaksotasolla, sekä 
Pedagogiikka 3:n opintoihin. 

Edeltävät opinnot: Pedagogiikka 1 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 160 tuntia. Työmäärä koostuu kontaktiopetuksesta sekä 
opiskelijan itsenäisestä työstä. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan jakson alussa. 

Arviointiperusteet: 2/3 arvosanasta tulee ohjaavan opettajan arvion perusteella, 1/3 näytetunnin perusteella. 

Arviointiasteikko: T1 - K5, hylätty 

Muut toteutusjärjestelyt:  

HR2015 Pedagogiikka 3, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on saada valmiudet ryhmämusisoinnin ohjaamiseen. 

Edeltävät opinnot: Pedagogiikka 2 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Työmäärä koostuu kontaktiopetuksesta sekä opiskelijan itsenäisestä työstä. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan jakson alussa. 

Arviointiperusteet: 2/3 arvosanasta tulee ohjaavan opettajan arvion perusteella, 1/3 näytetunnin perusteella. 

Arviointiasteikko: T1 - K5, hylätty 

Opetuskieli: suomi 

HR2016 Musiikkipedagogiikka, 3 op 

Osaamisalueet: yksilöllisen ohjauksen taito, arviointitaidot, vuorovaikutustaidot, luovuus ja innovatiivisuus 

Osaamistavoitteet: Opiskelijalle muodostuu kokonaisnäkemys musiikin oppimisen ja opettamisen perusteista, 
ajankohtaisista kysymyksistä ja uusimmasta tutkimuksesta. Opiskelija saa valmiuksia toimia pääaineensa mukaisissa 
musiikkikasvatustehtävissä. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 80 tuntia. Kontaktiopetus. Oppimistehtävät. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojen alussa. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. Annettujen tehtävien suorittaminen. 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (H), Hylätty (0) 

Muut toteutusjärjestelyt:  

HR2017 Tutkiva opettajuus, 7 op 

Osaamisalueet: muusikkous, yksilöllisen ohjauksen taito, arviointitaidot, vuorovaikutustaidot, itseohjautuvuus ja 
itsearviointikyky 

 



Osaamistavoitteet: Opiskelija harjaantuu tutkivaan ja kehittävään työotteeseen. Opiskelija syventää käsitystään opettajan 
ammattitaidosta tarkastelemalla alansa ajankohtaisia kysymyksiä teorian ja käytännön näkökulmasta. Opiskelija osaa käyttää 
tiedonhankinnassaan asianmukaisia lähdeaineistoja. Opiskelija kykenee osallistumaan oman alansa sisällölliseen ja 
pedagogiseen kehittämiseen. 

Edeltävät opinnot: Opettaminen ammattina, Oppiminen ja opetussuunnitelmatyö sekä Ohjaus ja arviointi. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 185 tuntia. Ohjausryhmätyöskentely sekä vertaisohjaus 50 
tuntia. Itsenäinen työskentely ja opinnäytetyö 135 tuntia. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, annettujen tehtävien suorittaminen. 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (H), Hylätty (0) 

SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 

KANSANMUSIIKKI - instrumenttiopinnot 

HR2630A1 Pääinstrumentin C1, kansanmusiikki, arkaainen perinne, 14 op 

Osaamisalueet: muusikkous, instrumentin käsittelytaito, musiikin tuntemus, luovuus ja innovatiivisuus, pitkäjänteisen 
työskentelyn taito, työtapojen hallinta, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee instrumentin vanhemman ja uudemman perinteen tyylit ja tekniikat, valmistaa 
kattavan ohjelmiston ja oppii luomaan uutta muuntelemalla ja improvisoimalla tyylin mukaisesti. 

Edeltävät opinnot: Pääinstrumentin D- tai I-kurssitutkinto 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 375 tuntia. Henkilökohtainen opetus lukuvuoden ajan. Loppu 
koostuu esiintymisistä, harjoittelusta ja muusta opiskelijan itsenäisestä työstä. Opiskelija laatii harjoittelupäiväkirjan pohjalta 
lautakunnalle tekstin tutkintojensa tavoitteista ja oman oppimisprosessin painopisteistä. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan jakson alussa. 

Arviointiperusteet: Kaksi n. 30 min kestoista ohjelmakokonaisuutta, jotka voidaan esittää kahtena erillisenä osiona tai 
yhtenä kokonaisuutena. 1. osio arkaainen perinne, suoritus 1. vuoden keväällä 14 op. 2. osio uudempi kansanmusiikki, 
suoritus 2. vuoden keväällä 14 op. Ohjelmiston tulee sisältää myös opiskelijan omaa sovitustyötä. Puolet kokonaisuudesta voi 
olla säestettyä. Lautakunta voi halutessaan teettää tutkinnon yhteydessä esim. valmistamattoman säestystehtävän tai/ja 
melodiaimprovisaation, jonka pohjana on annettu teema, asteikko tai sointupohja. 

Arviointiasteikko: T1 - K5, hylätty 

Muut toteutusjärjestelyt:  

HR2630B2 Pääinstrumentin C2, kansanmusiikki, uudempi kansanmusiikki, 14 op 

Osaamisalueet: muusikkous, instrumentin käsittelytaito, musiikin tuntemus, vuorovaikutustaidot, luovuus ja innovatiivisuus, 
pitkäjänteisen työskentelyn taito, työtapojen hallinta, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee instrumentin vanhemman ja uudemman perinteen tyylit ja tekniikat, valmistaa 
kattavan ohjelmiston ja oppii luomaan uutta muuntelemalla ja improvisoimalla tyylin mukaisesti. 

Edeltävät opinnot: Pääinstrumentin D- tai I-kurssitutkinto 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 375 tuntia. Tuntimäärä koostuu henkilökohtaisesta opetuksesta 
ja esiintymisistä, harjoittelusta ja muusta opiskelijan itsenäisestä työstä. Opiskelija laatii harjoittelupäiväkirjan pohjalta 
lautakunnalle tekstin tutkintojensa tavoitteista ja oman oppimisprosessin painopisteistä. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan jakson alussa. 

Arviointiperusteet: Kaksi n. 30 min kestoista ohjelmakokonaisuutta, jotka voidaan esittää kahtena erillisenä osiona tai 
yhtenä kokonaisuutena. 1. osio arkaainen perinne, suoritus 1. vuoden keväällä 14 op. 2. osio uudempi kansanmusiikki, 
suoritus 2. vuoden keväällä 14 op. Ohjelmiston tulee sisältää myös oppilaan omaa sovitustyötä. Puolet kokonaisuudesta voi 
olla säestettyä. Lautakunta voi halutessaan teettää tutkinnon yhteydessä esim. valmistamattoman säestystehtävän tai/ja 
melodiaimprovisaation, jonka pohjana on annettu teema, asteikko tai sointupohja. 

 



Arviointiasteikko: T1 - K5, hylätty 

Muut toteutusjärjestelyt:  

HR2631A Pääinstrumentin B, kansanmusiikki, omat sävellykset, 15 op 

Osaamisalueet: muusikkous, instrumentin käsittelytaito, musiikin tuntemus, vuorovaikutustaidot, luovuus ja innovatiivisuus, 
pitkäjänteisen työskentelyn taito, työtapojen hallinta, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Pääinstrumentti C:ssä hankittujen tietojen ja taitojen syventäminen. 

Edeltävät opinnot: Pääinstrumentin C 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 400 tuntia. Tuntimäärä koostuu henkilökohtaisesta opetuksesta 
sekä esiintymisistä, harjoittelusta ja muusta opiskelijan itsenäisestä työstä. Opiskelija laatii harjoittelupäiväkirjan pohjalta 
lautakunnalle tekstin tutkintojensa tavoitteista ja oman oppimisprosessin painopisteistä. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan jakson alussa. 

Arviointiperusteet: 1. omat sävellykset mahdollisesti edellisten pohjalta 30 min suoritus 3. vuoden keväällä 15 op 2. 
Ohjelmakokonaisuus, joka on n. 60 min kestoltaan. Suoritus 4. vuoden keväällä 25 op. 

Arviointiasteikko: T1 - K5, hylätty 

Muut toteutusjärjestelyt:  

HR2631B Pääinstrumentin B, kansanmusiikki, ohjelmisto, 25 op 

Osaamisalueet: muusikkous, instrumentin käsittelytaito, musiikin tuntemus, luovuus ja innovatiivisuus, pitkäjänteisen 
työskentelyn taito, työtapojen hallinta, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Pääinstrumentti C:ssä hankittujen tietojen ja taitojen syventäminen. 

Edeltävät opinnot: Pääinstrumentin C 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 675 tuntia. Tuntimäärä koostuu henkilökohtaisesta opetuksesta 
sekä esiintymisistä, harjoittelusta ja muusta opiskelijan itsenäisestä työstä. Opiskelija laatii harjoittelupäiväkirjan pohjalta 
lautakunnalle tekstin tutkintojensa tavoitteista ja oman oppimisprosessin painopisteistä. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan jakson alussa. 

Arviointiperusteet: 1. omat sävellykset mahdollisesti edellisten pohjalta 30 min suoritus 3. vuoden keväällä 15 op 2. 
Ohjelmakokonaisuus, joka on n.60 min kestoltaan. Suoritus 4. vuoden keväällä 25 op 

Arviointiasteikko: T1 - K5, hylätty 

Muut toteutusjärjestelyt:  

HR2627 Yhtye 1, 8 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija saa valmiudet yhtyemusisointiin: solistina ja säestäjänä toimimiseen, ohjelmiston 
harjoittelemiseen, soitintamiseen ja sovittamiseen ja perehtyy sekä musiikin akustiseen että vahvistettuun esittämiseen. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 215 tuntia. Ryhmäopetusta kahden lukuvuoden ajan 
ensimmäisenä ja toisena opiskeluvuonna. Lisäksi omalla ajalla tapahtuvaa harjoittelua. 
1. syksy: arkaaista (laulu- ja soitin) musiikkia, esiintyminen lukukauden lopuksi. 
1. kevät: uudempaa (laulu- ja soitin) musiikkia, esiintyminen lukukauden lopuksi. 
2. syksy: jommastakummasta tai molemmista perinteen lajeista ammentaen, esiintyminen lukukauden lopuksi. 
2. kevät: sovitusyhtye opiskelija tuo omia sovituksia yhtyeen työstettäväksi, esiintyminen lukukauden lopuksi. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Jokaisen jakson lopussa kestoltaan vähintään 20 min tutkintokonsertti sekä opettajan palaute 
tuntityöskentelystä. Arvioinnissa annetaan palautetta tavoitteiden toteutumisesta (ks. Tavoitteet). 



 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (H), Hylätty (0) 

Opetuskieli: suomi 

HR2628 Yhtye 2, 8 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Täydentää ja syventää yhtye 1:ssä hankittuja tietoja ja taitoja. Kehittää valmiuksia opiskelijoiden 
itsenäisempään yhtyetyöskentelyyn. Opetusryhmien kokoonpanot voivat poiketa vuosikurssin kokoonpanosta ja kumpanakin 
vuonna voi olla eri kokoonpano. Musiikkiteknologian integroiminen mukaan työskentelyyn. 

Edeltävät opinnot: Yhtye 1 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 215 tuntia. Ryhmäopetusta kahden lukuvuoden ajan 
kolmantena ja neljäntenä opiskeluvuonna. Loppu koostuu harjoittelusta ja muusta opiskelijan itsenäisestä työstä. Edellä 
mainittu esiintyminen molempien lukuvuosien lopussa. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Kestoltaan vähintään 45 min konsertti kummankin lukuvuoden päätteeksi ja opettajan palaute 
tuntityöskentelystä. 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (H), Hylätty (0) 

Opetuskieli: suomi 

HR2621 Kansanmusiikkityöpaja 1, 2 op 

Osaamisalueet: muusikkous, musiikin tuntemus, luovuus ja innovatiivisuus, työtapojen hallinta 

Osaamistavoitteet: Opiskelija osallistuu ohjelmakokonaisuuden tai esityksen kokoamiseen ryhmän jäsenenä ja oppii 
periodiluonteisten projektien toteuttamisen sekä osallistuu intensiiviopetuksena tapahtuvaan workshoppiin. 

Edeltävät opinnot: Ei vaadita 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 54 tuntia. Työmäärä koostuu periodiluonteisesta 
kontaktiopetuksesta sekä mahdollisista esiintymisistä, harjoittelusta ja muusta opiskelijan itsenäisestä työstä. 
Opintokokonaisuus voi koostua useammasta pienestä kurssista. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan jakson alussa 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (H), Hylätty (0) 

Muut toteutusjärjestelyt:  

HR2622 Kansanmusiikkityöpaja 2, 2 op 

Osaamisalueet: muusikkous, musiikin tuntemus, vuorovaikutustaidot, luovuus ja innovatiivisuus, työtapojen hallinta 

Osaamistavoitteet: Opiskelija osallistuu ohjelmakokonaisuuden tai esityksen kokoamiseen ryhmän jäsenenä ja oppii 
periodiluonteisten projektien toteuttamisen sekä osallistuu intensiiviopetuksena tapahtuvaan workshoppiin. 

Edeltävät opinnot: Kansanmusiikkityöpaja 1 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 54 tuntia. Työmäärä koostuu periodiluonteisesta 
kontaktiopetuksesta sekä mahdollisista esiintymisistä, harjoittelusta ja muusta opiskelijan itsenäisestä työstä. 
Opintokokonaisuus voi koostua useammasta pienestä kurssista. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan jakson alussa 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. 



 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (H), Hylätty (0) 

Muut toteutusjärjestelyt:  

HR2623 Kansantanssi, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Oppia tanssimaan eri rytmityypit ja ymmärtää, miten tanssittavuus vaikuttaa kansanmusiikin 
esittämiseen. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 135 tuntia. Ryhmäopetusta kahden lukuvuoden ajan. Loppu 
koostuu opiskelijan itsenäisestä työstä. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (H), Hylätty (0) 

Opetuskieli: suomi 

HR2117A Sivuinstrumentti 1, 8 op 

Osaamisalueet: muusikkous, instrumentin käsittelytaito, musiikin tuntemus, vuorovaikutustaidot, luovuus ja innovatiivisuus, 
itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet:  

Opiskelija saavuttaa sivuinstrumentissa omaa kokonaisvaltaista muusikkouttaan tukevan taidon. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 215 tuntia. Opetus on ensimmäisen vuoden pienryhmäopetusta 
ja toisen vuoden yksilöopetusta, lisäksi opiskelijan omaa harjoittelua. Ryhmien koot määräytyvät instrumenttikohtaisesti, 
sopivan kokoryhmän arvioi opettaja instrumenttikohtaisesti. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet:  

Opiskelija suorittaa kestoltaan 20 minuutin mittaisen tutkinnon, jossa esittelee monipuolisesti hankkimiaan taitoja.  

Arviointiasteikko: Hyväksytty (H), hylätty (0) 

HR2117B Sivuinstrumentti 2, 8 op 

Osaamisalueet: muusikkous, instrumentin käsittelytaito, musiikin tuntemus, luovuus ja innovatiivisuus, pitkäjänteisen 
työskentelyn taito, työtapojen hallinta, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Opiskelija saavuttaa sivuinstrumentissa sellaisen taidon, että se tukee hänen kokonaisvaltaista 
muusikkouttaan. Toivottavaa on, että jokainen opiskelija tulee opiskelleeksi paitsi laulua, myös jotain sointusoitinta. 

Edeltävät opinnot: Sivuinstrumentti 1 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Opetus on ensimmäisen vuoden pienryhmäopetusta ja toisen vuoden 
yksilöopetusta, lisäksi opiskelijan omaa harjoittelua. Ryhmien koot määräytyvät instrumenttikohtaisesti. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet:  

Opiskelija suorittaa kestoltaan 20 minuutin mittaisen tutkinnon, jossa esittelee monipuolisesti hankkimiaan taitoja.  



Arviointiasteikko: Hyväksytty (H), hylätty (0) 

HR2626 Kansanmusiikin instrumentit, 3 op 

Osaamisalueet: muusikkous, instrumentin käsittelytaito, musiikin tuntemus, luovuus ja innovatiivisuus, työtapojen hallinta 

Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu keskeisimpiin kansansoittimiin ja niiden luonteenomaisiin erityispiirteisiin musisoiden. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 80 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta ja 
itsenäisestä harjoittelusta. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan jakson alussa 

Arviointiperusteet: Läsnäolo opetuksessa välttämätön 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (H), Hylätty (0) 

Muut toteutusjärjestelyt:  

HR2021 Maailman musiikki, 6 op 

Osaamisalueet: muusikkous, musiikin tuntemus, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Opiskelija saa yleiskäsityksen maailman musiikkikulttuureista ja niiden ominaispiirteistä. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 160 tuntia. Tuntimäärä koostuu luennoista, itsenäisestä 
työskentelystä ja tentistä. Opintojakson voi myös suorittaa tenttimällä. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan kunkin jakson alussa, samoin mahdolliseen kirjatenttiin luettavat teokset.  

Arviointiperusteet: Tentti 

Arviointiasteikko: T1 - K5, hylätty 

Muut toteutusjärjestelyt: Toteutetaan mahdollisesti yhteistyössä Joensuun yliopiston kanssa. Opintojakso voi sisältää 
virtuaaliopetusta. 

HR2023A Suomen kansanmusiikki, 4 op 

Osaamisalueet: muusikkous, musiikin tuntemus, työtapojen hallinta, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Saada kattava kokonaiskäsitys suomalaisen kansanmusiikin historiasta ja perinnelajeista sekä arkistojen 
käytöstä.  

Edeltävät opinnot: Ei vaadita. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 110 tuntia. Tuntimäärä koostuu ryhmäopetuksesta ja 
opiskelijan itsenäisestä työstä.  

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojen alkaessa. 

Arviointiperusteet: Kertauskuulustelu 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (H), Hylätty (0) 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso voi sisältää virtuaaliopetusta. 

HR2027 Sovitus ja sävellys, 3 op 

Osaamisalueet: muusikkous, instrumentin käsittelytaito, musiikin tuntemus, luovuus ja innovatiivisuus, pitkäjänteisen 
työskentelyn taito, työtapojen hallinta, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 



Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii sovittamaan ja säveltämään monipuolisesti erilaisille kokoonpanoille ja eri 
käyttötarkoituksiin soveltuvaa musiikkia, jonka suhde perinteeseen vaihtelee perinteisen mukaisesta uutta perinnettä luovaan 
tyyliin.  

Edeltävät opinnot: Ei vaadita. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 54 tuntia. Tuntimäärä koostuu opiskelijan itsenäisestä työstä 
sekä henkilökohtaisesta opetuksesta. 

Oppimateriaali: Ei varsinaista oppimateriaalia. 

Arviointiperusteet: Opiskelija osoittaa hallitsevansa sovituksen ja sävellyksen teon. Vähintään viisi eri tyylistä ja eri 
kokoonpanoille kirjoitettua sovitusta tai sävellystä. 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (H), hylätty (0) 

Muut toteutusjärjestelyt:  

HR2125 Kansanmusiikin teoria, 12 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on opiskelijan muusikkouden kehittäminen teorian ja analyysin keinoin. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 325 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta ja 
opiskelijan itsenäistä työskentelystä. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Hyväksytty ja hylätty eri osa-alueittain. 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (H), Hylätty (0) 

Opetuskieli: suomi 

HR2049 Taidemusiikin historia, 2 op 

Osaamisalueet: musiikin tuntemus, vuorovaikutustaidot, viestintätaidot 

Osaamistavoitteet:  

Tavoitteena selventää tuntemusta länsimäisen musiikinhistoriasta tiivistettynä. Suunnattu kansamusiikin ja  pop/jazz 
musiikin opiskelijoille. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 54 tuntia. Tuntimäärä koostuu luennoista ja opiskelijan 
itsenäisestä työstä. Opintojakson voi suorittaa myös tenttimällä. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. Annettujen tehtävien suorittaminen. 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (H), Hylätty (0) 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojaksolla voidaan käyttää virtuaaliopetusta. 

HR2050 Populaarimusiikin historia, 2 op 

Osaamisalueet: musiikin tuntemus, vuorovaikutustaidot, viestintätaidot 

Osaamistavoitteet: Tavoitteena selventää tuntemusta populaarimusiikin historiasta tiivistettynä periodimuotoisena 
opintojaksona. Suunnattu Kansanmusiikin ja Taidemusiikin opiskelijoille. 



Edeltävät opinnot: Ei edellytetä 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 54 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta ja 
opiskelijan itsenäisestä työstä. Opintojakson voi suorittaa myös tenttimällä. 

Oppimateriaali: Vastuuopettaja ilmoittaa jakson alussa. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. Annettujen tehtävien suorittaminen. 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (H), Hylätty (0) 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso voi sisältää virtuaaliopetusta. 

POP-JAZZ-MUSIIKKI - instrumenttiopinnot 

HR2743 Pääinstrumentti C, 26 op 

Osaamisalueet: muusikkous, instrumentin käsittelytaito, musiikin tuntemus, luovuus ja innovatiivisuus, pitkäjänteisen 
työskentelyn taito, työtapojen hallinta, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Opiskelijalla on ohjelmiston edellyttämä soitto- ja laulutekniikka. Hän omaa rytminkäsittely, artikulaatio 
ja fraseeraus taidot. Opiskelija pystyy säestämään sointumerkeistä ja improvisoimaan harmonian ja muotorakenteen mukaan. 
Suoriutuu solistisista ja säestyksellisistä tehtävistä erillaisissa kokoonpanoissa, sekä kykenee seuraamaan 
tarkoituksenmukaisesti muiden yhtyeen jäsenten soittoa, luovuutta ja ammattitaitoa osoittaen. Hän omaa hyvän 
nuotinlukutaidon sekä kykenee valmistamaan C-kurssitasoisen ohjelmistokokonaisuuden ja harjoituttamaan sen 
esityskuntoon. Saa valmiudet pääinstrumentti B:n opintoihin. 

Edeltävät opinnot: Kyseisen soittimen D-taso. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 700 tuntia. Opinnot jakautuvat ensimmäiselle ja toiselle 
vuodelle. Työmäärä koostuu kontaktiopetuksesta, esiintymisistä, harjoittelusta ja muusta opiskelijan itsenäisestä työstä. Osa 
opinnoista voidaan toteuttaa intensiiviperiodina tai projektityönä. 

Oppimateriaali: Vastuuopettaja ilmoittaa jakson alussa. 

Arviointiperusteet: Soittotutkinto. 

Arviointiasteikko: T1 - K5, hylätty 

Muut toteutusjärjestelyt: Osa opinnoista voidaan toteuttaa intensiiviperiodina tai projektityönä. Opintojakso voi sisältää 
virtuaaliopetusta. 

HR2744 Pääinstrumentti B, 44 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija omaa valmiudet ammattimaiseen muusikkouteen sekä pedagogisiin tehtäviin. Hän kykenee 
luovasti soveltamaan taitojaan niin säestys- kuin solistisissa tehtävissä, osoittaen hyvää makua ja esteettistä näkemystä. Hän 
pystyy toimimaan yhtyeen jäsenenä sekä johtajana ja omaa tutkinnon jälkeen valmiudet mahdollisiin jatko-opintoihin. 
 
Edeltävät opinnot: Kyseisen soittimen C-taso. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 1 190 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta, 
esiintymisistä, harjoittelusta ja muusta opiskelijan itsenäisestä työstä. 

Arviointiperusteet: Soittotutkinto. 

Arviointiasteikko: T1 - K5, hylätty 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso voi sisältää virtuaaliopetusta. 

HR2061 WorkShop, 19 op 

Osaamisalueet: muusikkous, musiikin tuntemus, vuorovaikutustaidot, luovuus ja innovatiivisuus, viestintätaidot 

Osaamistavoitteet:  



Vuosittain järjestetään kaksi ensembleä (workshop I ja workshop II), molempien kesto on syys- ja kevätlukukaudet. 
Aineiden musiikillinen tyylisuunta ja sisältö päätetään vuosi kohtaisesti ko. tarpeen mukaan. Opiskelija osallistuu 
opintojensa aikana erityylisiin workshoppeihin. Suositellaan, että opiskelija valitsee vain yhden workshop-ryhmän 
vuodessa. Ylimääräiset workshop-opintopisteet kirjataan vapaasti valittaviin opintoihin. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Kokonaistuntimäärä 115 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta, esiintymisistä, harjoittelusta ja muusta 
opiskelijan itsenäisestä työstä. Opiskelija valitsee vain yhden workshop-ryhmän vuodessa. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. Annettujen tehtävien suorittaminen. 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (H), hylätty (0) 

HR2742 WorkShop, Prima vista, 3 op 

Osaamisalueet: muusikkous, instrumentin käsittelytaito, musiikin tuntemus, vuorovaikutustaidot, luovuus ja innovatiivisuus, 
työtapojen hallinta 

Osaamistavoitteet: Tavoitteena parantaa nuottikuvan hahmotuskykyä sekä reagointia vaihtuviin tilanteisin 
yhtyetyöskentelyn puitteissa. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 80 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta ja omasta 
prima vista -soittamisesta. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan jakson alussa. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Soittokoe 

Arviointiasteikko: T1 - K5, hylätty 

Muut toteutusjärjestelyt:  

HR2753 Pop-jazz-sivuinstrumentti, 8 op 

Osaamisalueet: muusikkous, instrumentin käsittelytaito, musiikin tuntemus, luovuus ja innovatiivisuus, pitkäjänteisen 
työskentelyn taito, työtapojen hallinta, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet:  

Opiskelija saavuttaa sivuinstrumentissa sellaisen taidon, että se tukee hänen pääaineensa pedagogista ja taiteellista 
osaamista. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Kokonaistuntimäärä 215 tuntia. Kontaktiopetus ja opiskelijan itsenäinentyöskentely. Opintojakso jakautuu toiselle, 
kolmannelle ja neljännelle vuodelle. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Soittotutkinto 

Arviointiasteikko: T1 - K5, hylätty 

HR2702 Sivuinstrumenttiyhtye, 3 op 

Osaamisalueet: muusikkous, instrumentin käsittelytaito, musiikin tuntemus, vuorovaikutustaidot, luovuus ja innovatiivisuus, 
viestintätaidot 



Osaamistavoitteet: Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija yhtyemusisointiin omaa sivuinstrumenttia käyttäen. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 80 tuntia. Työmäärä koostuu kontaktiopetuksesta, 
esiintymisistä, harjoittelusta ja muusta opiskelijan itsenäisestä työstä. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan jakson alussa. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, annetun ohjelmiston harjoittelu. 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (H), Hylätty (0) 

Muut toteutusjärjestelyt:  

HR2058 Musiikkiprojektit, 5 op 

Osaamisalueet: muusikkous, instrumentin käsittelytaito, vuorovaikutustaidot, luovuus ja innovatiivisuus, viestintätaidot, 
työtapojen hallinta 

Osaamistavoitteet: Erikseen valmistettava kurssikokonaisuus, jonka sisältö vaihtelee lukukausittain. Noin viikon kestoinen 
periodi, jonka aikana ei anneta perusopetusta, vaan kaikki opiskelijat osallistuvat projektiin. Tavoitteena antaa opiskelijalle 
kokemusta ensemble työskentelystä taiteellisesti kunnianhimoisessa produktiossa vierailevien solistien kanssa. Konsertti-
kokonaisuus esitetään aina yleisölle ja pyritään mahdollisuuksien mukaan myös taltioimaan (kuva & ääni). Jaksossa voidaan 
vaihtoehtoisesti keskittyä kuvan ja äänen taltiointiin studio-olosuhteissa. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 135 tuntia. Opintojakso periodimuotoisena ensimmäisen, toisen 
ja kolmannen vuoden aikana. 

Oppimateriaali: Vastuuopettaja ilmoittaa opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. Annettujen tehtävien suorittaminen. 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (H), Hylätty (0) 

HR2059 Säveltapailu, 6 op 

Osaamisalueet: muusikkous, musiikin tuntemus, vuorovaikutustaidot, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet:  

Tavoitteena on kehittää opiskelijan musiikillisia taipumuksia ja sisäistä kuuloa siten, että hän pystyy laulamaan kirjoitettuja 
melodioita ja lukemaan rytmejä.  

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Kokonaistuntimäärä 160 tuntia. Työmäärä koostuu kontaktiopetuksesta ja opiskelijan itsenäisestä työstä kahden opiskelu 
(toisen ja kolmannen) vuoden aikana.  

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.  

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, annettujen tehtävien suorittaminen.  

Arviointiasteikko: Hyväksytty (H), hylätty (0)  

Muut toteutusjärjestelyt:  

Opintojakso voi sisältää virtuaaliopetusta. 

HR2041 Pop-jazz-harmonia , 3 op 

Osaamisalueet: muusikkous, musiikin tuntemus, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 



Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee tonaalisen ja modaalisen harmonian kirjoittamisen sointumerkein ja sointusatsina. 
Opiskelija kykenee soinnuttamaan melodian eri tavoin ja pystyy käyttämään tyylinmukaista sijaissoinnutusta. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 80 tuntia. Työmäärä koostuu kontaktiopetuksesta ja opiskelijan 
itsenäisestä työstä. 

Oppimateriaali: Vastuuopettaja ilmoittaa jakson alussa. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, annettujen tehtävien suorittaminen. 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (H) Hylätty (0) 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso voi sisältää virtuaaliopetusta. 

HR2060 Transkriptio, 6 op 

Osaamisalueet: muusikkous, musiikin tuntemus, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet:  

Tavoitteena on oppia havainnoimaan, tunnistamaan ja merkitsemään äänitteistä rytmejä, melodioita, harmonioita ja erilaisia 
soitinkokoonpanoja.  

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Kokonaistuntimäärä 180 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta, etätehtävistä ja opiskelijan itsenäisestä työstä.  

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, annettujen tehtävien suorittaminen.  

Arviointiasteikko: T1 - K5, hylätty 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso voi sisältää virtuaaliopetusta. 

HR2044 Rytmiikka, 4 op 

Osaamisalueet: muusikkous, musiikin tuntemus, vuorovaikutustaidot, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on perehtyä afroamerikkalaisen musiikin rytmiikkaan, sivuten myös latino tyylejä (Brasilia, 
Kuuba). Syventää tuntemusta kolmimuunteiseen fraseeraukseen, erikoistahtilajeihin sekä 
polyrytmiikkaan. Opintojakson aikana opiskelija kehittää myös nuotinnus- ja prima vista -kykyjään. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 110 tuntia. Työmäärä koostuu kontaktiopetuksesta ja 
opiskelijan itsenäisestä työstä. 

Oppimateriaali: Vastuuopettaja ilmoittaa jakson alussa. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, annettujen tehtävien suorittaminen. 

Arviointiasteikko: T1 - K5, hylätty 

Muut toteutusjärjestelyt:  

HR2045 Notaatio, 2 op 

Osaamisalueet: muusikkous, musiikin tuntemus, työtapojen hallinta, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa hyödyntää tietokonetta nuotinnuksessa. 



Edeltävät opinnot: Ei edellytetä 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 54 tuntia. Opiskelijan työmäärä koostuu kontaktiopetuksesta ja 
opiskelijan itsenäisestä työstä. 

Oppimateriaali: Vastuuopettaja ilmoittaa opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Opiskelija osoittaa hallitsevansa nuotinnusohjelman peruskäytön. 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (H), hylätty (0) 

Muut toteutusjärjestelyt:  

HR2062 Populaarimusiikin historia, 8 op 

Osaamisalueet: muusikkous, musiikin tuntemus, viestintätaidot, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet:  

Tavoitteena on muodostaa kokonaisvaltainen käsitys populaarimusiikin kehityksestä 1900-luvun alusta tähän päivään ja 
selventää historian merkitystä nykypäivän musiikin tekemisessä. Jaksolla pyritään antamaan opiskelijalle sekä motivaatiota 
että valmiuksia etsiä itse kurssimateriaalia täydentävää tietoa. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Kokonaistuntimäärä 215 tuntia. Ryhmäopetusta ensimmäisenä vuonna. Toisena suoritusvuonna tehdään kaksi kirjallista 
tutkielmaa, pääpaino itseopiskelussa ja kirjallisen tutkielman tekemisessä. Ryhmätapaamisia toisena vuotena sopimuksen ja 
tarpeen mukaan. 

Oppimateriaali:  

Erikseen sovittavat kirja- ja kuuntelutentit ensimmäisenä vuotena, lähteenä ryhmäopetuksessa käytettävä materiaali. Toisena 
vuotena erikseen sovittava materiaali ja opiskelijan itse hankkimat lähteet. 

Arviointiperusteet:  

Ensimmäisen vuoden kirjallisista kokeista sekä kuuntelukokeesta (1 tai 2 kpl), jokaisesta vähintään 50 % pisteistä. Toisen 
vuoden kirjallisten töiden arviointi ja läpikäynti yhdessä ohjaavan opettajan kanssa sekä kieliasun tarkastaminen. 

Arviointiasteikko:  

Hyväksytty (H), Hylätty (0) 

Muut toteutusjärjestelyt: Opetus voi sisältää virtuaaliopetusta. 

HR2048 Kansanmusiikin historia, 2 op 

Osaamisalueet: musiikin tuntemus, vuorovaikutustaidot, viestintätaidot 

Osaamistavoitteet: Tavoitteena selventää tuntemusta kansanmusiikkimusiikin historiasta tiivistettynä periodimuotoisena 
opintojaksona. Suunnattu pop-jazz ja taidemusiikin opiskelijoille. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 54 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta ja 
opiskelijan itsenäisestä työstä. 

Oppimateriaali: Vastuuopettaja ilmoittaa jakson alussa. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. Annettujen tehtävien suorittaminen. 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (H), Hylätty (0) 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso voi sisältää virtuaaliopetusta. 



HR2049 Taidemusiikin historia, 2 op 

Osaamisalueet: musiikin tuntemus, vuorovaikutustaidot, viestintätaidot 

Osaamistavoitteet:  

Tavoitteena selventää tuntemusta länsimäisen musiikinhistoriasta tiivistettynä. Suunnattu kansamusiikin ja  pop/jazz 
musiikin opiskelijoille. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 54 tuntia. Tuntimäärä koostuu luennoista ja opiskelijan 
itsenäisestä työstä. Opintojakson voi suorittaa myös tenttimällä. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. Annettujen tehtävien suorittaminen. 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (H), Hylätty (0) 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojaksolla voidaan käyttää virtuaaliopetusta. 

TAIDEMUSIIKKI - laulu - instrumenttiopinnot 

HR2409A Pääinstrumentti, laulu (C), 30 op 

Osaamisalueet: muusikkous, instrumentin käsittelytaito, musiikin tuntemus, luovuus ja innovatiivisuus, pitkäjänteisen 
työskentelyn taito, työtapojen hallinta, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee tason edellyttämän laulutekniikan, äänenmuodostuksen ja sävelpuhtauden ja saa 
valmiudet pääinstrumentti B:n opintoihin.  

Edeltävät opinnot: Laulun D- tai I-tutkinto. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Kokonaistuntimäärä 800 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta, esiintymisistä, harjoittelusta ja muusta opiskelijan 
itsenäisestä työstä.  

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Laulututkinto ja menestyminen opinnoissa. 

Arviointiasteikko: T1 - K5, hylätty 

HR2409B Pääinstrumentti, laulu (B), 45 op 

Osaamisalueet: muusikkous, instrumentin käsittelytaito, musiikin tuntemus, luovuus ja innovatiivisuus, pitkäjänteisen 
työskentelyn taito, työtapojen hallinta, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on opiskelijan äänenkäytön kehittäminen ja monipuolinen tutustuminen klassiseen 
lauluohjelmistoon ja eri tyylilajeihin. 

Edeltävät opinnot: Laulun C-tutkinto.  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 1 215 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta, 
esiintymisistä, harjoittelusta ja muusta opiskelijan itsenäisestä työstä.  

Oppimateriaali:  

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.  

Arviointiperusteet:  

 



Ohjelmasuoritus: 

näyte osastosta 1 ( Marchesi ) 

1 kpl osastosta 2 

2 kpl osastosta 3 

1 kpl osastosta 4 tai 6 

2 kpl osastosta 5, joista ainakin toisen oltava ooppera-aaria 

2 kotimaista laulua osastosta 7, 

joista vähintään yksi suomen kielellä  

Arviointiasteikko: T1 - K5, hylätty 

HR2412 Laulumusiikin studio 1, 3 op 

Osaamisalueet: muusikkous, instrumentin käsittelytaito, musiikin tuntemus, luovuus ja innovatiivisuus, työtapojen hallinta, 
itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelija saa omakohtaisen työn kautta yleiskuvan keskeisimmästä 
laulukirjallisuudesta. Vaihtoehtoinen kamarimusiikki 1 kanssa. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Kokonaistuntimäärä 80 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta ja opiskelijan itsenäisestä työstä. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan jakson alkaessa 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (H), Hylätty (0) 

Muut toteutusjärjestelyt:  

HR2413 Laulumusiikin studio 2, 3 op 

Osaamisalueet: muusikkous, instrumentin käsittelytaito, musiikin tuntemus, luovuus ja innovatiivisuus, työtapojen hallinta, 
itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelija saa omakohtaisen työn kautta yleiskuvan keskeisimmästä 
laulukirjallisuudesta. Vaihtoehtoinen kamarimuusiikki 2 kanssa. 

Edeltävät opinnot: Laulumusiikin studio 1 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Kokonaistuntimäärä 80 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta ja opiskelijan itsenäisestä työstä. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan jakson alussa. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (H), Hylätty (0) 

Muut toteutusjärjestelyt:  

HR2414 Laulumusiikin studio 3, 3 op 

Osaamisalueet: muusikkous, instrumentin käsittelytaito, musiikin tuntemus, luovuus ja innovatiivisuus, työtapojen hallinta, 
itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 



Osaamistavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelija saa omakohtaisen työn kautta yleiskuvan keskeisimmästä 
laulukirjallisuudesta. 

Edeltävät opinnot: Laulun C-tutkinto, Laulumusiikin studio 1 ja 2. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Kokonaistuntimäärä 80 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta ja opiskelijan itsenäisestä työstä. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan jakson alussa. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (H), Hylätty (0) 

Muut toteutusjärjestelyt:  

HR2415 Laulumusiikin studio 4, 3 op 

Osaamisalueet: muusikkous, instrumentin käsittelytaito, musiikin tuntemus, luovuus ja innovatiivisuus, työtapojen hallinta, 
itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelija saa omakohtaisen työn kautta yleiskuvan keskeisimmästä 
laulukirjallisuudesta. 

Edeltävät opinnot: Laulun C-tutkinto, Laulumusiikin studio 1, 2 ja 3. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 80 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta ja 
opiskelijan itsenäisestä työstä. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan jakson alussa 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (H), Hylätty (0) 

Muut toteutusjärjestelyt:  

HR2416A Liedseminaari A, 3 op 

Osaamisalueet: muusikkous, musiikin tuntemus, vuorovaikutustaidot, luovuus ja innovatiivisuus, työtapojen hallinta 

Osaamistavoitteet: Opiskelija syventää teknistä, tulkinnallista ja tyylillistä osaamistaan lied-taiteen osalta. 

Edeltävät opinnot: Laulun D- tai I-tutkinto 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 80 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta, 
mahdollisista esiintymisistä, harjoittelusta ja muusta opiskelijan itsenäisestä työstä. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan jakson alussa. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (H), Hylätty (0) 

Muut toteutusjärjestelyt:  

HR2416B Liedseminaari B, 3 op 

Osaamisalueet: muusikkous, musiikin tuntemus, luovuus ja innovatiivisuus, työtapojen hallinta, itseohjautuvuus ja 
itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Opiskelija syventää teknistä, tulkinnallista ja tyylillistä osaamistaan lied-taiteen osalta.  

Edeltävät opinnot: Laulun D- tai I-tutkinto  



Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 80 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta, 
mahdollisista esiintymisistä, harjoittelusta ja muusta opiskelijan itsenäisestä työstä. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan jakson alussa.  

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen.  

Arviointiasteikko: Hyväksytty (H), Hylätty (0) 

Muut toteutusjärjestelyt:  

HR2417 Ensemblelaulu, 3 op 

Osaamisalueet: muusikkous, instrumentin käsittelytaito, musiikin tuntemus, luovuus ja innovatiivisuus, työtapojen hallinta, 
itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii laulamaan osana erilaisia kokoonpanoja ja tutustuu keskeiseen ensemble-ohjelmistoon. 

Edeltävät opinnot: Laulun D- tai I-tutkinto. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Työmäärä koostuu kontaktiopetuksesta, mahdollisista esiintymisistä, harjoittelusta 
ja muusta opiskelijan itsenäisestä työstä. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan jakson alussa. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (H), Hylätty (0) 

Muut toteutusjärjestelyt:  

HR2116 Ensemble 2, 5 op 

Osaamisalueet: muusikkous, musiikin tuntemus, luovuus ja innovatiivisuus, työtapojen hallinta 

Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii laulamaan osana erilaisia kokoonpanoja ja tutustuu keskeiseen ensemble-ohjelmistoon. 

Edeltävät opinnot: Laulun D-tutkinto 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Työmäärä koostuu kontaktiopetuksesta, mahdollisista esiintymisistä, harjoittelusta 
ja muusta opiskelijan itsenäisestä työstä. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan jakson alussa. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. 

Arviointiasteikko: Hyväksytty(H), Hylätty(0) 

Muut toteutusjärjestelyt:  

HR2309 Pianonsoitto, orkesterisoittimet, 10 op 

Osaamisalueet: muusikkous, instrumentin käsittelytaito, luovuus ja innovatiivisuus, työtapojen hallinta 

Osaamistavoitteet: Opiskelija saavuttaa pianonsoitossa sellaisen taidon, että se tukee hänen pääaineensa pedagogista ja 
taiteellista osaamista. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 215 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta, 
harjoittelusta ja muusta opiskelijan itsenäisestä työstä. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa. 

Arviointiperusteet: Opiskelija harjoittelee annetun määrän säestyksiä oman pääinstrumenttinsa peruskurssiohjelmistosta. 
Säestyksistä osa tulee esittää julkisesti. 



Arviointiasteikko: Hyväksytty (H), Hylätty (0) 

Opetuskieli: englanti 

Opetuskieli: suomi 

HR2421 Vieraiden kielten fonetiikka, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opintojakson tavoitteena on antaa laulajille valmius tuottaa víimeistelty, autenttinen sointukuva 
vieraskielisestä lauluohjelmistosta ilman varsinaisia kieliopintoja. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 135 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta, 
harjoituksista ja opiskelijan itsenäisestä työstä. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja mahdolliset testit. 

Arviointiasteikko: T1 - K5, hylätty 

HR2419 Italia, 3 op 

Osaamisalueet: musiikin tuntemus, vuorovaikutustaidot, kansainvälisen toiminnan valmiudet, itseohjautuvuus ja 
itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii ääntämään italian standardikieltä oikeaoppisesti sekä 
osaa ilmaista itseään perusviestintätilanteissa. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 80 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetus, harjoitukset ja 
ryhmätyöskentely 40 tuntia, oppimistehtävät ja oppimisaineistoihin perehtyminen 35 tuntia ja arviointi ja palaute 5 tuntia. 

Oppimateriaali: Opettajan antama materiaali. Itseopiskeluun Italiano? Facile! WSOY 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, suulliset (2-4) ja kirjalliset testit (1-2). 

Arviointiasteikko: T1 - K5, Hylätty 

HR2065 Länsimaisen taidemusiikin historia, 2 op 

Osaamisalueet: muusikkous, musiikin tuntemus, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Opiskelija saa kokonaisnäkemyksen länsimaisen musiikin historian vaiheista suhteessa yleiseen ja 
kulttuurihistoriaan sekä musiikin keskeisistä tyylikausista ja musiikillisesta kehityksestä. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 54 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta ja 
opiskelijan itsenäisestä työstä. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Tentti 

Arviointiasteikko: T1 - K5, hylätty 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso voi sisältää virtuaaliopetusta. 

HR2066 Pohjoismaiden taidemusiikin historia, 2 op 

Osaamisalueet: muusikkous, musiikin tuntemus, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 



Osaamistavoitteet: Opiskelija saa kokonaisnäkemyksen länsimaisen musiikinhistorian vaiheista Suomessa ja muissa 
Pohjoismaissa suhteessa yleiseen ja kulttuurihistoriaan sekä musiikin keskeisistä tyylikausista ja musiikin kehityksestä. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 54 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta ja 
opiskelijan itsenäisestä työstä. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Tentti 

Arviointiasteikko: T1 - K5, hylätty 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso voi sisältää virtuaaliopetusta. 

HR2004 Satsioppi C1, 3 op 

Osaamisalueet: muusikkous, musiikin tuntemus, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii kirjoittamaan C-soittotason mukaisia sävellyksiä ottaen huomioon satsin kirjoituksessa 
kyseessä olevina aikakausina vallinneita piirteitä. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 80 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta ja 
opiskelijan itsenäisestä työstä. 

Oppimateriaali: Kontunen: Harmonia 2 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, annettujen tehtävien tekeminen, kirjallinen kuulustelu 

Arviointiasteikko: T1 - K5, hylätty 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso voi sisältää virtuaaliopetusta. 

HR2007 Säveltapailu 1, 3 op 

Osaamisalueet: muusikkous, musiikin tuntemus, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelijan musiikilliset taipumukset ja sisäinen kuuleminen kehittyvät siten, että 
hän pystyy laulamaan kirjoitettuja melodioita ja lukemaan rytmejä soittotason sisällön mukaisesti sekä nuotintamaan 
kuulemaansa musiikkia. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 80 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta ja 
opiskelijan itsenäisestä työstä. 

Oppimateriaali: Raitio: Lectio Sonorum II. Salmiala: Säveltapailu C. Opettajan jakama materiaali 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, annettujen tehtävien tekeminen, kirjallinen kuulustelu. 

Arviointiasteikko: T1 - K5, hylätty 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso voi sisältää virtuaaliopetusta. 

HR2007B Säveltapailu 2, 3 op 

Osaamisalueet: muusikkous, musiikin tuntemus, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelijan musiikilliset taipumukset ja sisäinen kuuleminen kehittyvät siten, että 
hän pystyy laulamaan kirjoitettuja melodioita ja lukemaan rytmejä soittotason sisällön mukaisesti sekä nuotintamaan 
kuulemaansa musiikkia 

Edeltävät opinnot: Säveltapailu 1 



Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 80 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta ja 
opiskelijan itsenäisestä työstä. 

Oppimateriaali: Raitio: Lectio Sonorum II. Salmiala: Säveltapailu C. Opettajan jakama materiaali 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, annettujen tehtävien tekeminen, kirjallinen kuulustelu 

Arviointiasteikko: T1 - K5, hylätty 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso voi sisältää virtuaaliopetusta. 

HR2008 Musiikkianalyysi 1, 5 op 

Osaamisalueet: muusikkous, musiikin tuntemus, luovuus ja innovatiivisuus, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Opiskelija saa musiikkianalyysin perusvalmiudet. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 135 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta ja 
opiskelijan itsenäisestä työstä. 

Oppimateriaali: Ei oppimateriaalia 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, annettujen tehtävien tekeminen, kolme kirjallista 
kuulustelua 

Arviointiasteikko:  

T1 - K5, hylätty 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso voi sisältää virtuaaliopetusta. 

HR2048 Kansanmusiikin historia, 2 op 

Osaamisalueet: musiikin tuntemus, vuorovaikutustaidot, viestintätaidot 

Osaamistavoitteet: Tavoitteena selventää tuntemusta kansanmusiikimusiikin historiasta tiivistettynä periodimuotoisena 
opintojaksona. Suunnattu pop-jazz ja taidemusiikin opiskelijoille. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 54 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta ja 
opiskelijan itsenäisestä työstä. 

Oppimateriaali: Vastuuopettaja ilmoittaa jakson alussa. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. Annettujen tehtävien suorittaminen. 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (H), Hylätty (0) 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso voi sisältää virtuaaliopetusta. 

HR2050 Populaarimusiikin historia, 2 op 

Osaamisalueet: musiikin tuntemus, vuorovaikutustaidot, viestintätaidot 

Osaamistavoitteet: Tavoitteena selventää tuntemusta populaarimusiikin historiasta tiivistettynä periodimuotoisena 
opintojaksona. Suunnattu Kansanmusiikin ja Taidemusiikin opiskelijoille. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 54 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta ja 
opiskelijan itsenäisestä työstä. Opintojakson voi suorittaa myös tenttimällä. 

Oppimateriaali: Vastuuopettaja ilmoittaa jakson alussa. 



Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. Annettujen tehtävien suorittaminen. 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (H), Hylätty (0) 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso voi sisältää virtuaaliopetusta. 

TAIDEMUSIIKKI - piano - instrumenttiopinnot 

HR2111A Pääinstrumentti 1, piano, 20 op 

Osaamisalueet: muusikkous, instrumentin käsittelytaito, musiikin tuntemus, luovuus ja innovatiivisuus, pitkäjänteisen 
työskentelyn taito, työtapojen hallinta, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Opiskelija saavuttaa oman instrumenttinsa hallinnassa riittävät taiteellis-tekniset solistiset valmiudet 
jatkaa pääinstrumenttiopintoja seuraavalla (vuosisuoritus 2. tai C) tasolla. 

Edeltävät opinnot: Pääinstrumentin D- tai C-taso saavutettu. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 540 tuntia. Koostuu kontaktiopetuksesta (henkilökohtaista 
ohjausta, lisäksi esiintymisvalmennuksen ryhmätunteja), esiintymisistä sekä opiskelijan harjoittelusta, perehtymisestä 
kirjallisuuteen, musiikin kuuntelusta ja muusta itsenäisestä työstä. 

Oppimateriaali: Keskeiset pianosävellykset. Vastuuopettaja laatii yhdessä opiskelijan kanssa yksilöllisiin kehittämisalueisiin & 
vahvuuksiin perustuvan henkilökohtaisen harjoitteluohjelman opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Opetuksen seuraaminen, edistyminen pianonsoitossa, solistinen näyte (mahdollinen julkinen 
konsertti/konsertit). 

Arviointiasteikko: T1 - K5, hylätty 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso voi sisältää virtuaaliopetusta ja projektityötä. 

HR2111B Pääinstrumentti 2, piano (C), 20 op 

Osaamisalueet: muusikkous, instrumentin käsittelytaito, musiikin tuntemus, luovuus ja innovatiivisuus, pitkäjänteisen 
työskentelyn taito, työtapojen hallinta, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Opiskelija saavuttaa oman instrumenttinsa hallinnassa riittävät solistiset valmiudet kehittyä pedagogina 
sekä kohottaa taiteellista osaamistaan seuraavien pääinstrumenttiopintojen (vuosisuoritus 3.) edellyttämälle tasolle. 

Edeltävät opinnot: Pääinstrumentin D- tai C-taso 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 540 tuntia. Koostuu kontaktiopetuksesta (henkilökohtaista 
ohjausta, lisäksi esiintymisvalmennuksen ryhmätunteja), esiintymisistä sekä opiskelijan harjoittelusta, perehtymisestä 
kirjallisuuteen, musiikin kuuntelusta ja muusta itsenäisestä työstä. 

Oppimateriaali: Keskeiset pianosävellykset. Vastuuopettaja laatii yhdessä opiskelijan kanssa yksilöllisiin kehittämisalueisiin & 
vahvuuksiin perustuvan henkilökohtaisen harjoitteluohjelman opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Opetuksen seuraaminen, edistyminen pianonsoitossa, solistinen näyte (mahdollinen julkinen 
konsertti/konsertit). 

Arviointiasteikko: T1 - K5, hylätty 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso voi sisältää virtuaaliopetusta ja projektityötä.  

HR2111C Pääinstrumentti 3, piano, 20 op 

Osaamisalueet: muusikkous, instrumentin käsittelytaito, musiikin tuntemus, luovuus ja innovatiivisuus, pitkäjänteisen 
työskentelyn taito, työtapojen hallinta, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Opiskelija saavuttaa oman instrumenttinsa hallinnassa riittävät solistiset valmiudet kehittyä pedagogina 
sekä kohottaa taiteellista osaamistaan seuraavien pääinstrumenttiopintojen (vuosisuoritus 4. tai B) edellyttämälle tasolle. 

Edeltävät opinnot: Pääinstrumentin C-taso 



Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 540 tuntia. Koostuu kontaktiopetuksesta (henkilökohtaista 
ohjausta, lisäksi esiintymisvalmennuksen ryhmätunteja), esiintymisistä sekä opiskelijan harjoittelusta, perehtymisestä 
kirjallisuuteen, musiikin kuuntelusta ja muusta itsenäisestä työstä. 

Oppimateriaali: Keskeiset pianosävellykset. Vastuuopettaja laatii yhdessä opiskelijan kanssa yksilöllisiin kehittämisalueisiin & 
vahvuuksiin perustuvan henkilökohtaisen harjoitteluohjelman opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Opetuksen seuraaminen, edistyminen pianonsoitossa, solistinen näyte (mahdollinen julkinen 
konsertti/konsertit). 

Arviointiasteikko: T1- K5, hylätty 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso voi sisältää virtuaaliopetusta ja projektityötä.  

HR2111F Pääinstrumentti 4, piano (B), 40 op 

Osaamisalueet: muusikkous, instrumentin käsittelytaito, musiikin tuntemus, luovuus ja innovatiivisuus, pitkäjänteisen 
työskentelyn taito, työtapojen hallinta, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Opiskelija saavuttaa oman instrumenttinsa hallinnassa korkeatasoiset solistiset valmiudet toimia 
esiintyvänä pianotaiteilijana sekä ammatillisen tason pianopedagogina. Opiskelijan teknis-taiteellinen osaamistaso on riittävä 
mahdollisiin pianonsoiton jatko-opintoihin. 

Edeltävät opinnot: Pääinstrumentin C, vaadittavat edeltävät pääinstrumentin vuosisuoritukset. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 1 080 tuntia. Koostuu kontaktiopetuksesta (henkilökohtaista 
ohjausta, lisäksi esiintymisvalmennuksen ryhmätunteja), esiintymisistä sekä opiskelijan harjoittelusta ja muusta itsenäisestä 
työstä. 

Oppimateriaali: Keskeiset pianosävellykset. Vastuuopettaja laatii yhdessä opiskelijan kanssa yksilöllisiin kehittämisalueisiin & 
vahvuuksiin perustuvan henkilökohtaisen harjoitteluohjelman opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Solistinen näyte, joka koostuu enintään 60 min. kestävästä, monipuolisesti musiikin tyylilajeja 
sisältävästä konserttiohjelmasta. Ohjelmaan voi sisältyä myös konsertto/konserton osa tai kamarimusiikkiteos. Solistisen 
näytteen arvioi lautakunta.  

Arviointiasteikko: T1 - K5, hylätty 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso voi sisältää virtuaaliopetusta.  

HR2213A Kamarimusiikki 1, 3 op 

Osaamisalueet: muusikkous, instrumentin käsittelytaito, musiikin tuntemus, vuorovaikutustaidot, luovuus ja innovatiivisuus, 
työtapojen hallinta 

Osaamistavoitteet: Syventyä oman instrumentin kamarimusiikkiohjelmistoon ja saavuttaa pedagogin työhön riittävät 
yhteissoiton valmiudet. Vaihtoehtoinen laulustudio 1 kanssa. 

Edeltävät opinnot: Riittävät solistiset opinnot 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 80 tuntia. Koostuu kontaktiopetuksesta (ryhmäopetusta tai 
henkilökohtaista ohjausta) esiintymisistä sekä opiskelijan harjoittelusta ja muusta itsenäisestä työstä. Opintojakso voidaan 
toteuttaa myös intensiiviperiodeina. 

Oppimateriaali: Vastuuopettaja ilmoittaa opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Kehittyminen kamarimusiikkitaidoissa sekä musiikin esittäminen. 

Arviointiasteikko: T1 - K5, hylätty 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojaksoon voi liittyä virtuaaliopetusta tai projektityötä. 

HR2214A Kamarimusiikki 2, 3 op 

Osaamisalueet: muusikkous, instrumentin käsittelytaito, musiikin tuntemus, vuorovaikutustaidot, luovuus ja innovatiivisuus, 
työtapojen hallinta 

Osaamistavoitteet: Syventyä oman soittimen kamarimusiikkiohjelmistoon ja saavuttaa taiteellisesti korkeatasoiset 
yhteissoiton valmiudet. Vaihtoehtoinen laulustudio 2 kanssa. 



Edeltävät opinnot: Kamarimusiikki 1 tai vastaava. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 80 tuntia. Koostuu kontaktiopetuksesta (ryhmäopetusta tai 
henkilökohtaista ohjausta) esiintymisistä sekä opiskelijan harjoittelusta ja muusta itsenäisestä työstä. Opintojakso voidaan 
toteuttaa myös intensiiviperiodeina. 

Oppimateriaali: Vastuuopettaja ilmoittaa opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Kehittyminen kamarimusiikkitaidoissa sekä musiikin esittäminen. 

Arviointiasteikko: T1 - K5, hylätty 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojaksoon voi liittyä virtuaaliopetusta tai projektityötä. 

HR2320 Mestarikurssi 1, 1 op 

Osaamisalueet: muusikkous, instrumentin käsittelytaito, musiikin tuntemus, luovuus ja innovatiivisuus, pitkäjänteisen 
työskentelyn taito, työtapojen hallinta, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Opiskelija syventää taiteellista ja/tai pedagogista osaamistaan jonkun PKAMK:n ulkopuolisen 
mestarimuusikon johdolla. 

Edeltävät opinnot: Riittävät pääinstrumentinsoiton opinnot. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 27 tuntia. Työmäärä koostuu lähinnä opiskelijan itsenäisestä 
valmistautumisesta mestarikurssille sekä intensiiviperiodina toteutettavan mestarikurssin kontaktiopetukseen osallistumisesta. 

Oppimateriaali: Länsimainen taidemusiikki 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen ja itsenäinen työskentely. 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (H), Hylätty (0) 

Muut toteutusjärjestelyt: Mestarikurssit toteutetaan erikseen ilmoitettavina ajankohtina.  

HR2321 Mestarikurssi 2, 1 op 

Osaamisalueet: muusikkous, instrumentin käsittelytaito, musiikin tuntemus, luovuus ja innovatiivisuus, työtapojen hallinta, 
itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Opiskelija syventää taiteellista ja/tai pedagogista osaamistaan jonkun PKAMK:n ulkopuolisen 
mestarimuusikon johdolla.  

Edeltävät opinnot: Riittävät pianonsoiton opinnot. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 27 tuntia. Koostuu lähinnä opiskelijan itsenäisestä 
valmistautumisesta mestarikurssille sekä intensiiviperiodina toteutettavan mestarikurssin kontaktiopetukseen osallistumisesta.  

Oppimateriaali: Länsimainen taidemusiikki  

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen ja itsenäinen työskentely. 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (H), Hylätty (0)  

Muut toteutusjärjestelyt: Mestarikurssit toteutetaan erikseen ilmoitettavina ajankohtina. 

HR2322 Säestys & prima vista -soitto, 3 op 

Osaamisalueet: muusikkous, instrumentin käsittelytaito, musiikin tuntemus, vuorovaikutustaidot, luovuus ja innovatiivisuus, 
työtapojen hallinta 

Osaamistavoitteet: Pianopedagogin työhön riittävien säestysvalmiuksien kehittäminen. 

Edeltävät opinnot: Riittävät pianonsoitto-opinnot.  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 80 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta (ryhmä) ja 
opiskelijan itsenäisestä työskentelystä. Opinnot voidaan toteuttaa intensiiviperiodina. 



Oppimateriaali: Vastuuopettaja ilmoittaa opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Säestystehtävien ja prima vista -soiton hallinta sekä yhteissoittotaito. 

Arviointiasteikko: T1 - K5, hylätty 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojaksoon voi sisältyä virtuaaliopetusta.  

 

HR2223 Pianomusiikin historia ja esityskäytännöt, 3 op 

Osaamisalueet: muusikkous, instrumentin käsittelytaito, musiikin tuntemus, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Pianomusiikin historiaan ja eri koulukuntien esityskäytäntöihin syventyminen. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 80 tuntia. Kontaktiopetus (ryhmäopetus) sekä itsenäinen 
työskentely. Opintojakso voidaan toteuttaa intensiiviperiodina. 

Oppimateriaali: Vastuuopettaja ilmoittaa opintojakson alussa 

Arviointiperusteet: Opetukseen osallistumisen aktiivisuus, suullinen tentti 

Arviointiasteikko: T1 - K5, hylätty 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojaksoon voi sisältyä virtuaaliopetusta tai projektityötä.  

HR2065 Länsimaisen taidemusiikin historia, 2 op 

Osaamisalueet: muusikkous, musiikin tuntemus, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Opiskelija saa kokonaisnäkemyksen länsimaisen musiikin historian vaiheista suhteessa yleiseen ja 
kulttuurihistoriaan sekä musiikin keskeisistä tyylikausista ja musiikillisesta kehityksestä. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 54 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta ja 
opiskelijan itsenäisestä työstä. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Tentti 

Arviointiasteikko: T1 - K5, hylätty 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso voi sisältää virtuaaliopetusta. 

HR2066 Pohjoismaiden taidemusiikin historia, 2 op 

Osaamisalueet: muusikkous, musiikin tuntemus, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Opiskelija saa kokonaisnäkemyksen länsimaisen musiikinhistorian vaiheista Suomessa ja muissa 
Pohjoismaissa suhteessa yleiseen ja kulttuurihistoriaan sekä musiikin keskeisistä tyylikausista ja musiikin kehityksestä. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 54 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta ja 
opiskelijan itsenäisestä työstä. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Tentti 

Arviointiasteikko: T1 - K5, hylätty 



Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso voi sisältää virtuaaliopetusta. 

HR2004 Satsioppi C1, 3 op 

Osaamisalueet: muusikkous, musiikin tuntemus, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii kirjoittamaan C-soittotason mukaisia sävellyksiä ottaen huomioon satsin kirjoituksessa 
kyseessä olevina aikakausina vallinneita piirteitä. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 80 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta ja 
opiskelijan itsenäisestä työstä. 

Oppimateriaali: Kontunen: Harmonia 2 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, annettujen tehtävien tekeminen, kirjallinen kuulustelu 

Arviointiasteikko: T1 - K5, hylätty 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso voi sisältää virtuaaliopetusta. 

HR2006 Satsioppi C2, 5 op 

Osaamisalueet: muusikkous, musiikin tuntemus, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelija oppii kirjoittamaan C-soittotason mukaisia sävellyksiä ottaen huomioon 
satsin kirjoituksessa kyseessä olevina aikakausina vallinneita piirteitä 

Edeltävät opinnot: Satsioppi 1 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 135 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta ja 
opiskelijan itsenäisestä työstä. 

Oppimateriaali: Tolonen-Sajakorpi: Kontrapunkti 1. Opettajan jakama materiaali 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, annettujen tehtävien tekeminen, kirjallinen kuulustelu 

Arviointiasteikko: T1 ja K5, hylätty 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso voi sisältää virtuaaliopetusta. 

HR2007 Säveltapailu 1, 3 op 

Osaamisalueet: muusikkous, musiikin tuntemus, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelijan musiikilliset taipumukset ja sisäinen kuuleminen kehittyvät siten, että 
hän pystyy laulamaan kirjoitettuja melodioita ja lukemaan rytmejä soittotason sisällön mukaisesti sekä nuotintamaan 
kuulemaansa musiikkia. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 80 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta ja 
opiskelijan itsenäisestä työstä. 

Oppimateriaali: Raitio: Lectio Sonorum II. Salmiala: Säveltapailu C. Opettajan jakama materiaali 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, annettujen tehtävien tekeminen, kirjallinen kuulustelu. 

Arviointiasteikko: T1 - K5, hylätty 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso voi sisältää virtuaaliopetusta. 

 

 



HR2007B Säveltapailu 2, 3 op 

Osaamisalueet: muusikkous, musiikin tuntemus, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelijan musiikilliset taipumukset ja sisäinen kuuleminen kehittyvät siten, että 
hän pystyy laulamaan kirjoitettuja melodioita ja lukemaan rytmejä soittotason sisällön mukaisesti sekä nuotintamaan 
kuulemaansa musiikkia 

Edeltävät opinnot: Säveltapailu 1 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 80 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta ja 
opiskelijan itsenäisestä työstä. 

Oppimateriaali: Raitio: Lectio Sonorum II. Salmiala: Säveltapailu C. Opettajan jakama materiaali 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, annettujen tehtävien tekeminen, kirjallinen kuulustelu 

Arviointiasteikko: T1 - K5, hylätty 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso voi sisältää virtuaaliopetusta. 

HR2008 Musiikkianalyysi 1, 5 op 

Osaamisalueet: muusikkous, musiikin tuntemus, luovuus ja innovatiivisuus, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Opiskelija saa musiikkianalyysin perusvalmiudet. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 135 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta ja 
opiskelijan itsenäisestä työstä. 

Oppimateriaali: Ei oppimateriaalia 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, annettujen tehtävien tekeminen, kolme kirjallista 
kuulustelua 

Arviointiasteikko:  

T1 - K5, hylätty 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso voi sisältää virtuaaliopetusta. 

HR2048 Kansanmusiikin historia, 2 op 

Osaamisalueet: musiikin tuntemus, vuorovaikutustaidot, viestintätaidot 

Osaamistavoitteet: Tavoitteena selventää tuntemusta kansanmusiikkimusiikin historiasta tiivistettynä periodimuotoisena 
opintojaksona. Suunnattu pop-jazz ja taidemusiikin opiskelijoille. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 54 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta ja 
opiskelijan itsenäisestä työstä. 

Oppimateriaali: Vastuuopettaja ilmoittaa jakson alussa. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. Annettujen tehtävien suorittaminen. 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (H), Hylätty (0) 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso voi sisältää virtuaaliopetusta. 

HR2050 Populaarimusiikin historia, 2 op 

Osaamisalueet: musiikin tuntemus, vuorovaikutustaidot, viestintätaidot 



Osaamistavoitteet: Tavoitteena selventää tuntemusta populaarimusiikin historiasta tiivistettynä periodimuotoisena 
opintojaksona. Suunnattu Kansanmusiikin ja Taidemusiikin opiskelijoille. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 54 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta ja 
opiskelijan itsenäisestä työstä. Opintojakson voi suorittaa myös tenttimällä. 

Oppimateriaali: Vastuuopettaja ilmoittaa jakson alussa. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. Annettujen tehtävien suorittaminen. 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (H), Hylätty (0) 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso voi sisältää virtuaaliopetusta. 

TAIDEMUSIIKKI - orkesterisoittimet - instrumenttiopinnot 

HR2310A Pääinstrumentti 1, instrumenttikohtainen, 15 op 

Osaamisalueet: muusikkous, instrumentin käsittelytaito, musiikin tuntemus, luovuus ja innovatiivisuus, pitkäjänteisen 
työskentelyn taito, työtapojen hallinta, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee jaksontason edellyttämän soittotekniikan, instrumenttinsa äänenmuodostuksen ja 
sävelpuhtauden, hallitsee rytminkäsittelyn ja fraseerauksen, kykenee ohjelmiston edellyttämään tulkintaan. 

Edeltävät opinnot: Kyseisen soittiminen D- tai I-taso 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Kokonaistuntimäärä 405 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta, esiintymisistä, harjoittelusta ja muusta opiskelijan 
itsenäisestä työstä. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan jakson alussa 

Arviointiperusteet: Soittotutkinto 

Arviointiasteikko: T1 - K5, Hylätty 

Muut toteutusjärjestelyt:  

HR2310B Pääinstrumentti 2, insturmenttikohtainen (C), 15 op 

Osaamisalueet: muusikkous, instrumentin käsittelytaito, musiikin tuntemus, luovuus ja innovatiivisuus, pitkäjänteisen 
työskentelyn taito, työtapojen hallinta, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet:  

Opiskelija hallitsee jaksontason edellyttämän soittotekniikan, instrumenttinsa äänenmuodostuksen ja sävelpuhtauden, 
hallitsee rytminkäsittelyn ja fraseerauksen, kykenee ohjelmiston edellyttämään tulkintaan ja saa valmiudet pääinstrumentti 
B:n opintoihin.  

Edeltävät opinnot: Pääinstrumentti 1, instrumenttikohtainen 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 405 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta, 
esiintymisistä, harjoittelusta ja muusta opiskelijan itsenäisestä työstä 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.  

Arviointiperusteet: Soittotutkinto 

Arviointiasteikko: T1 - K5, hylätty 

Muut toteutusjärjestelyt:  

 



HR2310C Pääinstrumentti 3, insturmenttikohtainen, 15 op 

Osaamisalueet: muusikkous, instrumentin käsittelytaito, musiikin tuntemus, luovuus ja innovatiivisuus, pitkäjänteisen 
työskentelyn taito, työtapojen hallinta, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet:  

Opiskelija hallitsee soittotason edellyttämän soittotekniikan, instrumenttinsa äänenmuodostuksen ja sävelpuhtauden, hallitsee 
rytminkäsittelyn ja fraseerauksen, kykenee ohjelmiston edellyttämään tulkintaan ja improvisointiin, rytmisektio- ja 
sektiosoittoon, sointumerkeistä säestämiseen.  

Edeltävät opinnot: Kyseisen soittimen C-soittotaso  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 405 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta, 
esiintymisistä, harjoittelusta ja muusta opiskelijan itsenäisestä työstä.  

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Soittotutkinto 

Arviointiasteikko: T1 - K5, hylätty 

Muut toteutusjärjestelyt:  

HR2310F Pääinstrumentti 4, instrumenttikohtainen (B), 33 op 

Osaamisalueet: muusikkous, instrumentin käsittelytaito, musiikin tuntemus, luovuus ja innovatiivisuus, pitkäjänteisen 
työskentelyn taito, työtapojen hallinta, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Opiskelija saavuttaa oman instrumenttinsa hallinnassa korkeatasoiset solistiset valmiudet toimia 
esiintyvänä taiteilijana sekä ammatillisen tason pedagogina. Opiskelijan teknis-taiteellinen osaamistaso on riittävä mahdollisiin 
jatko-opintoihin. 

Edeltävät opinnot: Pääinstrumentti 3, instrumettikohtainen 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 890 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta, 
harjoittelusta ja opiskelijan muusta itsenäisestä työstä. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Soittotutkinto 

Arviointiasteikko: T1 - K5, hylätty 

HR2225 Orkesterisoitto, 20 op 

Osaamisalueet: muusikkous, instrumentin käsittelytaito, musiikin tuntemus, pitkäjänteisen työskentelyn taito, työtapojen 
hallinta 

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on saada monipuolinen käsitys orkesteritoiminnasta, orkesterimusiikin päätyylikausista sekä 
saavuttaa ammattimuusikolta vaadittavat valmiudet pitkäjänteiseen orkesterityöhön. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Kokonaistuntimäärä 540 tuntia. Tuntimäärä koostuu stemmaharjoituksista, tuttiharjoituksista, esiintymisistä, 
henkilökohtaisesta harjoittelusta ja muusta opiskelijan itsenäisestä työstä. 

Oppimateriaali: Jaetaan jakson alussa. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, oman stemman hallinta. 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (H), Hylätty (0) 

 



HR2228 Pianonsoitto, orkesterisoittimet, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija saavuttaa pianonsoitossa sellaisen taidon, että se tukee hänen pääaineensa pedagogista ja 
taiteellista osaamista. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 110 tuntia. tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta ja 
opiskelijan itsenäisestä työstä. 
    

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojen kuluessa. 

Arviointiperusteet: Opiskelija harjoittelee 15 säestystä oman pääinstrumenttinsa peruskurssiohjelmistosta. Säestyksistä 3 
tulee esittää julkisesti. 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (H), Hylätty (0) 

HR2226 Kamarimusiikki 1, 6 op 

Osaamisalueet: muusikkous, instrumentin käsittelytaito, musiikin tuntemus, pitkäjänteisen työskentelyn taito, työtapojen 
hallinta 

Osaamistavoitteet: Tutustua kamarimusisointiin ja saavuttaa yhteissoiton vaatimat valmiudet. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 160 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta, 
esiintymisistä, harjoittelusta ja muusta opiskelijan itsenäisestä työstä. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan jakson alussa 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, sovittujen teosten harjoittelu. 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (H), Hylätty (0) 

HR2227 Kamarimusiikki 2, 6 op 

Osaamisalueet: muusikkous, instrumentin käsittelytaito, musiikin tuntemus, luovuus ja innovatiivisuus, työtapojen hallinta 

Osaamistavoitteet: Tutustua kamarimusisointiin ja saavuttaa yhteissoiton vaatimat valmiudet. 

Edeltävät opinnot: Kamarimusiikki 1 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 160 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta, 
esiintymisistä, harjoittelusta ja muusta opiskelijan itsenäisestä työstä. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan jakson alussa. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, sovittujen teosten harjoittelu. 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (H), Hylätty (0) 

HR2065 Länsimaisen taidemusiikin historia, 2 op 

Osaamisalueet: muusikkous, musiikin tuntemus, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Opiskelija saa kokonaisnäkemyksen länsimaisen musiikin historian vaiheista suhteessa yleiseen ja 
kulttuurihistoriaan sekä musiikin keskeisisstä tyylikausista ja musiikillisesta kehityksestä. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 54 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta ja 
opiskelijan itsenäisestä työstä. 



Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Tentti 

Arviointiasteikko: T1 - K5, hylätty 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso voi sisältää virtuaaliopetusta. 

HR2066 Pohjoismaiden taidemusiikin historia, 2 op 

Osaamisalueet: muusikkous, musiikin tuntemus, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Opiskelija saa kokonaisnäkemyksen länsimaisen musiikinhistorian vaiheista Suomessa ja muissa 
Pohjoismaissa suhteessa yleiseen ja kulttuurihistoriaan sekä musiikin keskeisistä tyylikausista ja musiikin kehityksestä. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 54 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta ja 
opiskelijan itsenäisestä työstä. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Tentti 

Arviointiasteikko: T1 - K5, hylätty 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso voi sisältää virtuaaliopetusta. 

HR2004 Satsioppi C1, 3 op 

Osaamisalueet: muusikkous, musiikin tuntemus, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii kirjoittamaan C-soittotason mukaisia sävellyksiä ottaen huomioon satsin kirjoituksessa 
kyseessä olevina aikakausina vallinneita piirteitä. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 80 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta ja 
opiskelijan itsenäisestä työstä. 

Oppimateriaali: Kontunen: Harmonia 2 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, annettujen tehtävien tekeminen, kirjallinen kuulustelu 

Arviointiasteikko: T1 - K5, hylätty 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso voi sisältää virtuaaliopetusta. 

HR2006 Satsioppi C2, 5 op 

Osaamisalueet: muusikkous, musiikin tuntemus, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelija oppii kirjoittamaan C-soittotason mukaisia sävellyksiä ottaen huomioon 
satsin kirjoituksessa kyseessä olevina aikakausina vallinneita piirteitä 

Edeltävät opinnot: Satsioppi 1 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 135 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta ja 
opiskelijan itsenäisestä työstä. 

Oppimateriaali: Tolonen-Sajakorpi: Kontrapunkti 1. Opettajan jakama materiaali 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, annettujen tehtävien tekeminen, kirjallinen kuulustelu 

 



Arviointiasteikko: T1 ja K5, hylätty 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso voi sisältää virtuaaliopetusta. 

HR2007 Säveltapailu 1, 3 op 

Osaamisalueet: muusikkous, musiikin tuntemus, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelijan musiikilliset taipumukset ja sisäinen kuuleminen kehittyvät siten, että 
hän pystyy laulamaan kirjoitettuja melodioita ja lukemaan rytmejä soittotason sisällön mukaisesti sekä nuotintamaan 
kuulemaansa musiikkia. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 80 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta ja 
opiskelijan itsenäisestä työstä. 

Oppimateriaali: Raitio: Lectio Sonorum II. Salmiala: Säveltapailu C. Opettajan jakama materiaali 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, annettujen tehtävien tekeminen, kirjallinen kuulustelu. 

Arviointiasteikko: T1 - K5, hylätty 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso voi sisältää virtuaaliopetusta. 

HR2009B Säveltapailu 2, 3 op 

Osaamisalueet: muusikkous, musiikin tuntemus, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelijan musiikilliset taipumukset ja sisäinen kuuleminen kehittyvät siten, että 
hän pystyy laulamaan kirjoitettuja melodioita ja lukemaan rytmejä soittotason sisällön mukaisesti sekä nuotintamaan 
kuulemaansa musiikkia. 

Edeltävät opinnot: Säveltapailu 1 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 80 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta ja 
opiskelijan itsenäisestä työstä. 

Oppimateriaali: Raitio: Lectio Sonorum II. Salmiala: Säveltapailu C. Opettajan jakama materiaali 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, annettujen tehtävien tekeminen, kirjallinen kuulustelu 

Arviointiasteikko: T1 - K5, hylätty 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso voi sisältää virtuaaliopetusta. 

HR2008 Musiikkianalyysi 1, 5 op 

Osaamisalueet: muusikkous, musiikin tuntemus, luovuus ja innovatiivisuus, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Opiskelija saa musiikkianalyysin perusvalmiudet. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 135 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta ja 
opiskelijan itsenäisestä työstä. 

Oppimateriaali: Ei oppimateriaalia 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, annettujen tehtävien tekeminen, kolme kirjallista 
kuulustelua 

Arviointiasteikko:  

T1 - K5, hylätty 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso voi sisältää virtuaaliopetusta. 



HR2048 Kansanmusiikin historia, 2 op 

Osaamisalueet: musiikin tuntemus, vuorovaikutustaidot, viestintätaidot 

Osaamistavoitteet: Tavoitteena selventää tuntemusta kansanmusiikimusiikin historiasta tiivistettynä periodimuotoisena 
opintojaksona. Suunnattu pop-jazz ja taidemusiikin opiskelijoille. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 54 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta ja 
opiskelijan itsenäisestä työstä. 

Oppimateriaali: Vastuuopettaja ilmoittaa jakson alussa. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. Annettujen tehtävien suorittaminen. 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (H), Hylätty (0) 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso voi sisältää virtuaaliopetusta. 

HR2050 Populaarimusiikin historia, 2 op 

Osaamisalueet: musiikin tuntemus, vuorovaikutustaidot, viestintätaidot 

Osaamistavoitteet: Tavoitteena selventää tuntemusta populaarimusiikin historiasta tiivistettynä periodimuotoisena 
opintojaksona. Suunnattu Kansanmusiikin ja Taidemusiikin opiskelijoille. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 54 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta ja 
opiskelijan itsenäisestä työstä. Opintojakson voi suorittaa myös tenttimällä. 

Oppimateriaali: Vastuuopettaja ilmoittaa jakson alussa. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. Annettujen tehtävien suorittaminen. 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (H), Hylätty (0) 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso voi sisältää virtuaaliopetusta. 

TAIDEMUSIIKKI - harmonikka ja kitara 

HR2116A Pääinstrumentti 1, harmonikka ja kitara, 20 op 

Osaamisalueet: muusikkous, instrumentin käsittelytaito, musiikin tuntemus, luovuus ja innovatiivisuus, pitkäjänteisen 
työskentelyn taito, työtapojen hallinta, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Opiskelija saavuttaa oman instrumenttinsa hallinnassa riittävät taiteellis-tekniset solistiset valmiudet 
jatkaa pääinstrumenttiopintoja seuraavalla (vuosisuoritus 2. tai C) tasolla.   

Edeltävät opinnot: Pääinstrumentin D- tai C-taso saavutettu.  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 540 tuntia. Koostuu kontaktiopetuksesta (henkilökohtaista 
ohjausta, lisäksi esiintymisvalmennuksen ryhmätunteja), esiintymisistä sekä opiskelijan harjoittelusta, perehtymisestä 
kirjallisuuteen, musiikin kuuntelusta ja muusta itsenäisestä työstä. 

Oppimateriaali: Keskeiset sävellykset instrumentille. Vastuuopettaja laatii yhdessä opiskelijan kanssa yksilöllisiin 
kehittämisalueisiin & vahvuuksiin perustuvan henkilökohtaisen harjoitteluohjelman opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Opetuksen seuraaminen, edistyminen soitossa, solistinen näyte (mahdollinen julkinen 
konsertti/konsertit). 

Arviointiasteikko: T1 - K5, hylätty 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso voi sisältää virtuaaliopetusta ja projektityötä.  

 



HR2116B Pääinstrumentti 2, harmonikka ja kitara (C), 20 op 

Osaamisalueet: muusikkous, instrumentin käsittelytaito, musiikin tuntemus, luovuus ja innovatiivisuus, pitkäjänteisen 
työskentelyn taito, työtapojen hallinta, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Opiskelija saavuttaa oman instrumenttinsa hallinnassa riittävät taiteellis-tekniset solistiset valmiudet 
jatkaa pääinstrumenttiopintoja seuraavalla (vuosisuoritus 3.) tasolla.   

Edeltävät opinnot: Pääinstrumentin D- tai C-taso saavutettu.  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 540 tuntia. Koostuu kontaktiopetuksesta (henkilökohtaista 
ohjausta, lisäksi esiintymisvalmennuksen ryhmätunteja), esiintymisistä sekä opiskelijan harjoittelusta, perehtymisestä 
kirjallisuuteen, musiikin kuuntelusta ja muusta itsenäisestä työstä. 

Oppimateriaali: Keskeiset sävellykset instrumentille. Vastuuopettaja laatii yhdessä opiskelijan kanssa yksilöllisiin 
kehittämisalueisiin & vahvuuksiin perustuvan henkilökohtaisen harjoitteluohjelman opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Opetuksen seuraaminen, edistyminen soitossa, solistinen näyte (mahdollinen julkinen 
konsertti/konsertit). 

Arviointiasteikko: T1 - K5, hylätty 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso voi sisältää virtuaaliopetusta ja projektityötä.  

HR2116C Pääinstrumentti 3, harmonikka ja kitara, 20 op 

Osaamisalueet: muusikkous, instrumentin käsittelytaito, musiikin tuntemus, luovuus ja innovatiivisuus, pitkäjänteisen 
työskentelyn taito, työtapojen hallinta, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Opiskelija saavuttaa oman instrumenttinsa hallinnassa riittävät solistiset valmiudet kehittyä pedagogina 
sekä kohottaa taiteellista osaamistaan seuraavien pääinstrumenttiopintojen (vuosisuoritus 4. ) edellyttämälle tasolle. 

Edeltävät opinnot: Pääinstrumentin C-taso 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 540 tuntia. Koostuu kontaktiopetuksesta (henkilökohtaista 
ohjausta, lisäksi esiintymisvalmennuksen ryhmätunteja), esiintymisistä sekä opiskelijan harjoittelusta, perehtymisestä 
kirjallisuuteen, musiikin kuuntelusta ja muusta itsenäisestä työstä. 

Oppimateriaali: Keskeiset sävellykset. Vastuuopettaja laatii yhdessä opiskelijan kanssa yksilöllisiin kehittämisalueisiin & 
vahvuuksiin perustuvan henkilökohtaisen harjoitteluohjelman opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Opetuksen seuraaminen, edistyminen soitossa, solistinen näyte (mahdollinen julkinen 
konsertti/konsertit). 

Arviointiasteikko: T1 - K5, hylätty 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso voi sisältää virtuaaliopetusta ja projektityötä.  

HR2116F Pääinstrumentti 4, harmonikka ja kitara (B), 40 op 

Osaamisalueet: muusikkous, instrumentin käsittelytaito, musiikin tuntemus, luovuus ja innovatiivisuus, pitkäjänteisen 
työskentelyn taito, työtapojen hallinta, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Opiskelija saavuttaa oman instrumenttinsa hallinnassa korkeatasoiset solistiset valmiudet toimia 
esiintyvänä taiteilijana sekä ammatillisen tason pedagogina. Opiskelijan teknis-taiteellinen osaamistaso on riittävä mahdollisiin 
pääaineinstrumentin jatko-opintoihin. 

Edeltävät opinnot: Pääinstrumentin C, vaadittavat edeltävät pääinstrumentin vuosisuoritukset. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 1 080 tuntia. Koostuu kontaktiopetuksesta (henkilökohtaista 
ohjausta, lisäksi esiintymisvalmennuksen ryhmätunteja), esiintymisistä sekä opiskelijan harjoittelusta ja muusta itsenäisestä 
työstä. 

Oppimateriaali: Keskeiset sävellykset. Vastuuopettaja laatii yhdessä opiskelijan kanssa yksilöllisiin kehittämisalueisiin & 
vahvuuksiin perustuvan henkilökohtaisen harjoitteluohjelman opintojakson alussa. 

 

 



Arviointiperusteet:  

Solistinen näyte, joka koostuu enintään 60 min. kestävästä, monipuolisesti musiikin tyylilajeja sisältävästä 
konserttiohjelmasta. Ohjelmaan voi sisältyä myös konsertto/konserton osa tai kamarimusiikkiteos. Solistisen näytteen arvioi 
lautakunta.  

Arviointiasteikko: T1 - K5, hylätty 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso voi sisältää virtuaaliopetusta ja projektityötä.  

HR2213A Kamarimusiikki 1, 3 op 

Osaamisalueet: muusikkous, instrumentin käsittelytaito, musiikin tuntemus, vuorovaikutustaidot, luovuus ja innovatiivisuus, 
työtapojen hallinta 

Osaamistavoitteet: Syventyä oman instrumentin kamarimusiikkiohjelmistoon ja saavuttaa pedagogin työhön riittävät 
yhteissoiton valmiudet. Vaihtoehtoinen laulustudio 1 kanssa. 

Edeltävät opinnot: Riittävät solistiset opinnot 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 80 tuntia. Koostuu kontaktiopetuksesta (ryhmäopetusta tai 
henkilökohtaista ohjausta) esiintymisistä sekä opiskelijan harjoittelusta ja muusta itsenäisestä työstä. Opintojakso voidaan 
toteuttaa myös intensiiviperiodeina. 

Oppimateriaali: Vastuuopettaja ilmoittaa opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Kehittyminen kamarimusiikkitaidoissa sekä musiikin esittäminen. 

Arviointiasteikko: T1 - K5, hylätty 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojaksoon voi liittyä virtuaaliopetusta tai projektityötä. 

HR2214A Kamarimusiikki 2, 3 op 

Osaamisalueet: muusikkous, instrumentin käsittelytaito, musiikin tuntemus, vuorovaikutustaidot, luovuus ja innovatiivisuus, 
työtapojen hallinta 

Osaamistavoitteet: Syventyä oman soittimen kamarimusiikkiohjelmistoon ja saavuttaa taiteellisesti korkeatasoiset 
yhteissoiton valmiudet. Vaihtoehtoinen laulustudio 2 kanssa. 

Edeltävät opinnot: Kamarimusiikki 1 tai vastaava. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 80 tuntia. Koostuu kontaktiopetuksesta (ryhmäopetusta tai 
henkilökohtaista ohjausta) esiintymisistä sekä opiskelijan harjoittelusta ja muusta itsenäisestä työstä. Opintojakso voidaan 
toteuttaa myös intensiiviperiodeina. 

Oppimateriaali: Vastuuopettaja ilmoittaa opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Kehittyminen kamarimusiikkitaidoissa sekä musiikin esittäminen. 

Arviointiasteikko: T1 - K5, hylätty 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojaksoon voi liittyä virtuaaliopetusta tai projektityötä. 

HR2320 Mestarikurssi 1, 1 op 

Osaamisalueet: muusikkous, instrumentin käsittelytaito, musiikin tuntemus, luovuus ja innovatiivisuus, pitkäjänteisen 
työskentelyn taito, työtapojen hallinta, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Opiskelija syventää taiteellista ja/tai pedagogista osaamistaan jonkun PKAMK:n ulkopuolisen 
mestarimuusikon johdolla. 

Edeltävät opinnot: Riittävät pääinstrumentinsoiton opinnot. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 27 tuntia. Työmäärä koostuu lähinnä opiskelijan itsenäisestä 
valmistautumisesta mestarikurssille sekä intensiiviperiodina toteutettavan mestarikurssin kontaktiopetukseen osallistumisesta. 

Oppimateriaali: Länsimainen taidemusiikki 



Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen ja itsenäinen työskentely. 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (H), Hylätty (0) 

Muut toteutusjärjestelyt: Mestarikurssit toteutetaan erikseen ilmoitettavina ajankohtina.  

HR2321 Mestarikurssi 2, 1 op 

Osaamisalueet: muusikkous, instrumentin käsittelytaito, musiikin tuntemus, luovuus ja innovatiivisuus, työtapojen hallinta, 
itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Opiskelija syventää taiteellista ja/tai pedagogista osaamistaan jonkun PKAMK:n ulkopuolisen 
mestarimuusikon johdolla.  

Edeltävät opinnot:  

Riittävät pianonsoiton opinnot. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 27 tuntia. Koostuu lähinnä opiskelijan itsenäisestä 
valmistautumisesta mestarikurssille sekä intensiiviperiodina toteutettavan mestarikurssin kontaktiopetukseen osallistumisesta.  

Oppimateriaali: Länsimainen taidemusiikki  

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen ja itsenäinen työskentely. 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (H), Hylätty (0)  

Muut toteutusjärjestelyt: Mestarikurssit toteutetaan erikseen ilmoitettavina ajankohtina. 

HR2316 Säestys & prima vista -soitto, 2 op 

Osaamisalueet: muusikkous, instrumentin käsittelytaito, musiikin tuntemus, vuorovaikutustaidot, luovuus ja innovatiivisuus, 
työtapojen hallinta 

Osaamistavoitteet: Pianopedagogin työhön riittävien säestysvalmiuksien kehittäminen. 

Edeltävät opinnot: Riittävät pianonsoitto-opinnot.  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 54 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta ja 
itsenäisestä työskentelystä. Opinnot voidaan toteuttaa intensiiviperiodina. 

Oppimateriaali: Vastuuopettaja ilmoittaa opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Säestystehtävien ja prima vista -soiton hallinta sekä yhteissoittotaito. 

Arviointiasteikko: T1 - K5, hylätty 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojaksoon voi sisältyä virtuaaliopetusta.  

HR2315 Vapaa säestys & improvisaatio, 4 op 

Osaamisalueet: muusikkous, instrumentin käsittelytaito, musiikin tuntemus, luovuus ja innovatiivisuus, työtapojen hallinta, 
itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Kyky säestää melodioita sopivia harmonia- ja rytmiikkaelementtejä soveltaen sekä kyky improvisoida 
musiikkia eri tyylien mukaisesti. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 110 tuntia. Kontaktiopetus, (ryhmäopetusta) ja itsenäinen 
työskentely. Opetus voidaan toteuttaa intensiiviperiodeina.  

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Soittonäyte, jossa säestetään nuotinnettu melodia sointumerkeistä sekä melodia kuulonvaraisesti. Vapaa 
improvisaationäyte. 



Arviointiasteikko: T1 - K5, hylätty 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojaksoon voi sisältyä virtuaaliopetusta. 

HR2065 Länsimaisen taidemusiikin historia, 2 op 

Osaamisalueet: muusikkous, musiikin tuntemus, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Opiskelija saa kokonaisnäkemyksen länsimaisen musiikin historian vaiheista suhteessa yleiseen ja 
kulttuurihistoriaan sekä musiikin keskeisistä tyylikausista ja musiikillisesta kehityksestä. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 54 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta ja 
opiskelijan itsenäisestä työstä. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Tentti 

Arviointiasteikko: T1 - K5, hylätty 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso voi sisältää virtuaaliopetusta. 

HR2066 Pohjoismaiden taidemusiikin historia, 2 op 

Osaamisalueet: muusikkous, musiikin tuntemus, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Opiskelija saa kokonaisnäkemyksen länsimaisen musiikinhistorian vaiheista Suomessa ja muissa 
Pohjoismaissa suhteessa yleiseen ja kulttuurihistoriaan sekä musiikin keskeisistä tyylikausista ja musiikin kehityksestä. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 54 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta ja 
opiskelijan itsenäisestä työstä. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Tentti 

Arviointiasteikko: T1 - K5, hylätty 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso voi sisältää virtuaaliopetusta. 

HR2004 Satsioppi C1, 3 op 

Osaamisalueet: muusikkous, musiikin tuntemus, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii kirjoittamaan C-soittotason mukaisia sävellyksiä ottaen huomioon satsin kirjoituksessa 
kyseessä olevina aikakausina vallinneita piirteitä. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 80 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta ja 
opiskelijan itsenäisestä työstä. 

Oppimateriaali: Kontunen: Harmonia 2 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, annettujen tehtävien tekeminen, kirjallinen kuulustelu 

Arviointiasteikko: T1 - K5, hylätty 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso voi sisältää virtuaaliopetusta. 

 



HR2006 Satsioppi C2, 5 op 

Osaamisalueet: muusikkous, musiikin tuntemus, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelija oppii kirjoittamaan C-soittotason mukaisia sävellyksiä ottaen huomioon 
satsin kirjoituksessa kyseessä olevina aikakausina vallinneita piirteitä 

Edeltävät opinnot: Satsioppi 1 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 135 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta ja 
opiskelijan itsenäisestä työstä. 

Oppimateriaali: Tolonen-Sajakorpi: Kontrapunkti 1. Opettajan jakama materiaali 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, annettujen tehtävien tekeminen, kirjallinen kuulustelu 

Arviointiasteikko: T1 ja K5, hylätty 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso voi sisältää virtuaaliopetusta. 

HR2007 Säveltapailu 1, 3 op 

Osaamisalueet: muusikkous, musiikin tuntemus, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelijan musiikilliset taipumukset ja sisäinen kuuleminen kehittyvät siten, että 
hän pystyy laulamaan kirjoitettuja melodioita ja lukemaan rytmejä soittotason sisällön mukaisesti sekä nuotintamaan 
kuulemaansa musiikkia. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 80 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta ja 
opiskelijan itsenäisestä työstä. 

Oppimateriaali: Raitio: Lectio Sonorum II. Salmiala: Säveltapailu C. Opettajan jakama materiaali 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, annettujen tehtävien tekeminen, kirjallinen kuulustelu. 

Arviointiasteikko: T1 - K5, hylätty 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso voi sisältää virtuaaliopetusta. 

HR2007B Säveltapailu 2, 3 op 

Osaamisalueet: muusikkous, musiikin tuntemus, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelijan musiikilliset taipumukset ja sisäinen kuuleminen kehittyvät siten, että 
hän pystyy laulamaan kirjoitettuja melodioita ja lukemaan rytmejä soittotason sisällön mukaisesti sekä nuotintamaan 
kuulemaansa musiikkia 

Edeltävät opinnot: Säveltapailu 1 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 80 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta ja 
opiskelijan itsenäisestä työstä. 

Oppimateriaali: Raitio: Lectio Sonorum II. Salmiala: Säveltapailu C. Opettajan jakama materiaali 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, annettujen tehtävien tekeminen, kirjallinen kuulustelu 

Arviointiasteikko: T1 - K5, hylätty 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso voi sisältää virtuaaliopetusta. 

HR2008 Musiikkianalyysi 1, 5 op 

Osaamisalueet: muusikkous, musiikin tuntemus, luovuus ja innovatiivisuus, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 



Osaamistavoitteet: Opiskelija saa musiikkianalyysin perusvalmiudet. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 135 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta ja 
opiskelijan itsenäisestä työstä. 

Oppimateriaali: Ei oppimateriaalia 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, annettujen tehtävien tekeminen, kolme kirjallista 
kuulustelua 

Arviointiasteikko:  

T1 - K5, hylätty 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso voi sisältää virtuaaliopetusta. 

HR2048 Kansanmusiikin historia, 2 op 

Osaamisalueet: musiikin tuntemus, vuorovaikutustaidot, viestintätaidot 

Osaamistavoitteet: Tavoitteena selventää tuntemusta kansanmusiikimusiikin historiasta tiivistettynä periodimuotoisena 
opintojaksona. Suunnattu pop-jazz ja taidemusiikin opiskelijoille. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 54 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta ja 
opiskelijan itsenäisestä työstä. 

Oppimateriaali: Vastuuopettaja ilmoittaa jakson alussa. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. Annettujen tehtävien suorittaminen. 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (H), Hylätty (0) 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso voi sisältää virtuaaliopetusta. 

HR2050 Populaarimusiikin historia, 2 op 

Osaamisalueet: musiikin tuntemus, vuorovaikutustaidot, viestintätaidot 

Osaamistavoitteet: Tavoitteena selventää tuntemusta populaarimusiikin historiasta tiivistettynä periodimuotoisena 
opintojaksona. Suunnattu Kansanmusiikin ja Taidemusiikin opiskelijoille. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 54 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta ja 
opiskelijan itsenäisestä työstä. Opintojakson voi suorittaa myös tenttimällä. 

Oppimateriaali: Vastuuopettaja ilmoittaa jakson alussa. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. Annettujen tehtävien suorittaminen. 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (H), Hylätty (0) 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso voi sisältää virtuaaliopetusta. 

TAIDEMUSIIKKI - musiikinteoria 

HR2310A Pääinstrumentti 1, instrumenttikohtainen, 15 op 

Osaamisalueet: muusikkous, instrumentin käsittelytaito, musiikin tuntemus, luovuus ja innovatiivisuus, pitkäjänteisen 
työskentelyn taito, työtapojen hallinta, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 



Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee jaksontason edellyttämän soittotekniikan, instrumenttinsa äänenmuodostuksen ja 
sävelpuhtauden, hallitsee rytminkäsittelyn ja fraseerauksen, kykenee ohjelmiston edellyttämään tulkintaan. 

Edeltävät opinnot: Kyseisen soittiminen D- tai I-taso 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Kokonaistuntimäärä 405 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta, esiintymisistä, harjoittelusta ja muusta opiskelijan 
itsenäisestä työstä. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan jakson alussa 

Arviointiperusteet: Soittotutkinto 

Arviointiasteikko: T1 - K5, Hylätty 

Muut toteutusjärjestelyt:  

HR2505 Solistinen sivuaine, instrumenttikohtainen, 10 op 

Osaamisalueet: muusikkous, instrumentin käsittelytaito, musiikin tuntemus, luovuus ja innovatiivisuus, pitkäjänteisen 
työskentelyn taito, työtapojen hallinta, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Opiskelija saavuttaa sivuaineessa sellaisen taidon, että se tukee hänen teoriaopetuksensa pedagogista ja 
taiteellista osaamista.  

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 270 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta sekä 
opiskelijan itsenäisestä työstä.  

Oppimateriaali: Ilmoitetaan jakson alussa  

Arviointiperusteet: Opiskelija suorittaa 3/3 soittotutkinnon tai sovelletun 3/3 soittotutkinnon  

Arviointiasteikko: T1 - K5, Hylätty  

HR2312 Vapaa säestys 1, koodi soitinkohtainen, 3 op 

Osaamisalueet: muusikkous, instrumentin käsittelytaito, musiikin tuntemus, luovuus ja innovatiivisuus, pitkäjänteisen 
työskentelyn taito, työtapojen hallinta, itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Vapautua nuottikuvasta ja pystyä soittamaan eri tyylien vaatimia helpohkoja tehtäviä, sekä kyetä 
säestämään yksiäänisiä melodioita sekä improvisoida. 

Edeltävät opinnot: Ei vaadita 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Henkilökohtainen opetus 30 min/vko lukuvuoden ajan. Osa opetuksesta voidaan 
toteuttaa myös ryhmätunteina. Loppu koostuu harjoittelusta ja muusta opiskelijan itsenäisestä työstä. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan jakson alussa. 

Arviointiperusteet: Tutkinto jossa säestetään nuotinnettu melodia sointumerkeistä, melodia kuulonvaraisesti sekä 
valmistettu tehtävä nuoteitta. 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (H), Hylätty (0) 

Muut toteutusjärjestelyt:  

HR2313 Vapaa säestys 2, soitinkohtainen, 5 op 

Osaamisalueet: muusikkous, instrumentin käsittelytaito, musiikin tuntemus, luovuus ja innovatiivisuus, työtapojen hallinta, 
itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Opiskelija syventää vapaa säestys 1-opintojaksolla saavutettuja taitoja. 

Edeltävät opinnot: Vapaa säestys 1 



Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 135 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuskesta ja 
opiskelijan itsenäisestä työstä. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Soittokoe 

Arviointiasteikko: T1 - K5, Hylätty 

Muut toteutusjärjestelyt:  

HR2519 Laulu, 8 op 

Osaamisalueet: muusikkous, instrumentin käsittelytaito, musiikin tuntemus, luovuus ja innovatiivisuus, työtapojen hallinta, 
itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on tutustua laulutekniikkaan siinä määrin, että laulamisen käyttö teorian opetuksen 
apuvälineenä helpottuu. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 215 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetukseta ja 
opiskelijan itsenäisestä työstä. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen opetukseen 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (H), Hylätty (0) 

Muut toteutusjärjestelyt:  

HR2412 Laulumusiikin studio 1, 3 op 

Osaamisalueet: muusikkous, instrumentin käsittelytaito, musiikin tuntemus, luovuus ja innovatiivisuus, työtapojen hallinta, 
itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelija saa omakohtaisen työn kautta yleiskuvan keskeisimmästä 
laulukirjallisuudesta. Vaihtoehtoinen kamarimusiikki 1 kanssa. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Kokonaistuntimäärä 80 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta ja opiskelijan itsenäisestä työstä. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan jakson alkaessa 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (H), Hylätty (0) 

Muut toteutusjärjestelyt:  

HR2413 Laulumusiikin studio 2, 3 op 

Osaamisalueet: muusikkous, instrumentin käsittelytaito, musiikin tuntemus, luovuus ja innovatiivisuus, työtapojen hallinta, 
itseohjautuvuus ja itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelija saa omakohtaisen työn kautta yleiskuvan keskeisimmästä 
laulukirjallisuudesta. Vaihtoehtoinen kamarimuusiikki 2 kanssa. 

Edeltävät opinnot: Laulumusiikin studio 1 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Kokonaistuntimäärä 80 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta ja opiskelijan itsenäisestä työstä. 



Oppimateriaali: Ilmoitetaan jakson alussa. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (H), Hylätty (0) 

Muut toteutusjärjestelyt:  

HR2520 Kuoro/orkesteri, 5 op 

Osaamisalueet: muusikkous, instrumentin käsittelytaito, musiikin tuntemus, työtapojen hallinta 

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on saada monipuolinen käsitys kuoro- tai orkesteritoiminnasta, oppia toimimaan ryhmän 
jäsenenä, sekä saavuttaa ammattimuusikolta vaadittavat valmiudet pitkäjänteiseen työskentelyyn. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 135 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetuksesta ja 
esiintymisistä ja opiskelijan omasta harjoittelusta. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojen alussa 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, sovittujen teosten harjoittelu. 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (H), Hylätty (0) 

Muut toteutusjärjestelyt:  

HR2521 Kuoron/orkesterinjohdon perusteet, 5 op 

Osaamisalueet: muusikkous, musiikin tuntemus, vuorovaikutustaidot, viestintätaidot, työtapojen hallinta 

Osaamistavoitteet: Opiskelija saa auttavan taidon johtaa kuoroa tai orkesteria sekä valmiudet jatko-opintoihin. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntumäärä 135 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopeksesta, opiskelijan 
omasta harjoittelusta, partituurien tutkimisesta ja musiikin kuuntelusta. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojen alussa 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen opetukseen 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (H), Hylätty (0) 

Muut toteutusjärjestelyt:  

HR2213A Kamarimusiikki 1, 3 op 

Osaamisalueet: muusikkous, instrumentin käsittelytaito, musiikin tuntemus, vuorovaikutustaidot, luovuus ja innovatiivisuus, 
työtapojen hallinta 

Osaamistavoitteet: Syventyä oman instrumentin kamarimusiikkiohjelmistoon ja saavuttaa pedagogin työhön riittävät 
yhteissoiton valmiudet. Vaihtoehtoinen laulustudio 1 kanssa. 

Edeltävät opinnot: Riittävät solistiset opinnot 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 80 tuntia. Koostuu kontaktiopetuksesta (ryhmäopetusta tai 
henkilökohtaista ohjausta) esiintymisistä sekä opiskelijan harjoittelusta ja muusta itsenäisestä työstä. Opintojakso voidaan 
toteuttaa myös intensiiviperiodeina. 

Oppimateriaali: Vastuuopettaja ilmoittaa opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Kehittyminen kamarimusiikkitaidoissa sekä musiikin esittäminen. 

 



Arviointiasteikko: T1 - K5, hylätty 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojaksoon voi liittyä virtuaaliopetusta tai projektityötä. 

HR2214A Kamarimusiikki 2, 3 op 

Osaamisalueet: muusikkous, instrumentin käsittelytaito, musiikin tuntemus, vuorovaikutustaidot, luovuus ja innovatiivisuus, 
työtapojen hallinta 

Osaamistavoitteet: Syventyä oman soittimen kamarimusiikkiohjelmistoon ja saavuttaa taiteellisesti korkeatasoiset 
yhteissoiton valmiudet. Vaihtoehtoinen laulustudio 2 kanssa. 

Edeltävät opinnot: Kamarimusiikki 1 tai vastaava. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 80 tuntia. Koostuu kontaktiopetuksesta (ryhmäopetusta tai 
henkilökohtaista ohjausta) esiintymisistä sekä opiskelijan harjoittelusta ja muusta itsenäisestä työstä. Opintojakso voidaan 
toteuttaa myös intensiiviperiodeina. 

Oppimateriaali: Vastuuopettaja ilmoittaa opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Kehittyminen kamarimusiikkitaidoissa sekä musiikin esittäminen. 

Arviointiasteikko: T1 - K5, hylätty 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojaksoon voi liittyä virtuaaliopetusta tai projektityötä. 

HR2419 Italia, 3 op 

Osaamisalueet: musiikin tuntemus, vuorovaikutustaidot, kansainvälisen toiminnan valmiudet, itseohjautuvuus ja 
itsearviointikyky 

Osaamistavoitteet: Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii ääntämään italian standardikieltä oikeaoppisesti sekä 
osaa ilmaista itseään perusviestintätilanteissa. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kokonaistuntimäärä 80 tuntia. Tuntimäärä koostuu kontaktiopetus, harjoitukset ja 
ryhmätyöskentely 40 tuntia, oppimistehtävät ja oppimisaineistoihin perehtyminen 35 tuntia ja arviointi ja palaute 5 tuntia. 

Oppimateriaali: Opettajan antama materiaali. Itseopiskeluun Italiano? Facile! WSOY 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, suulliset (2-4) ja kirjalliset testit (1-2). 

Arviointiasteikko: T1 - K5, Hylätty 

HR2524 Vieraiden kielten fonetiikka, 3 op 

Osaamisalueet: muusikkous, musiikin tuntemus, vuorovaikutustaidot, kansainvälisen toiminnan valmiudet, viestintätaidot 
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