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1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS 
 
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä järjestää laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta musiikissa ja tanssissa 
Gradia Jyväskylässä. Opetus perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta L 633/1998 ja asetukseen A813/1998 sekä 
opetushallituksen 20.9.2017 vahvistamiin taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaperusteisiin. Gradia Jyväskylä 
järjestää taiteen perusopetuksen lisäksi myös lukiokoulutusta ja ammatillisia tutkintoja, joita ovat ammatillinen 
perustutkinto, ammattitutkinto sekä erikoisammattitutkinto. Taiteen perusopetus on tavoitteellista, tasolta toiselle 
etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää opetusta. Opetus antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja 
hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Toimintamme edistää hyvän 
taidesuhteen syntymistä ja kehittää oppilaidemme valmiuksia luovaan ja monipuoliseen musiikin ja tanssin 
harrastamiseen sekä alan ammattiopintoihin. 
 
 

2. OPPILAITOKSEN ARVOT JA TOIMINTAKULTTUURI 
 

ARVOT 
 
Gradia Jyväskylän taiteen perusopetus on osa Jyväskylän koulutuskuntayhtymää, jonka arvot on tiivistetty sen 
strategiassa seuraavasti: monien kulttuurien yhteisö, sivistys ja taitaminen sekä työ ja yrittäminen. Erilaisuuden 
kunnioittaminen antaa meille vahvuutta perustehtävämme toteuttamiseen. Sivistys ja taitaminen kuvaavat 
käsiteparina opiskelijoille ja asiakkaille tuotettua lisäarvoa. Työ ja yrittäminen kertovat työn arvokkuudesta. Työtä 
tekemällä ja yrittämällä rakennetaan yhteiskuntaa ja sen hyvinvointia. 
 
Taiteen perusopetus perustuu käsitykseen ihmisen ainutlaatuisuudesta ja arvokkuudesta yksilönä ja yhteisön 
jäsenenä. Opetuksessa edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja kunnioitetaan sukupuolen moninaisuutta. Opetus tukee 
ihmisenä kasvamista, ajattelun taitoja ja luovuutta kehittämällä. Opetuksen lähtökohtana ovat kullekin taiteenalalle 
ominaiset tiedon tuottamisen ja esittämisen tavat. Taiteeseen sisältyvät esteettisyyden, eettisyyden ja ekologisuuden 
kysymykset ohjaavat pohtimaan ja arvioimaan, mikä elämässä on merkityksellistä ja arvokasta. Taiteen 
perusopetuksessa luodaan pohjaa sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävälle tulevaisuudelle.  
 
Taiteen perusopetuksen työyhteisö korostaa arvoinaan myös välittämistä, joka näkyy käytännössä suvaitsevaisuutena, 
toisten kunnioittamisena ja hyvinä käytöstapoina. Avoimuus, läpinäkyvyys, luottamus, ilo ja uteliaisuus ovat 
osatekijöitä, joilla taiteen perusopetuksen kannustava ilmapiiri ja yhteiset päämäärät saadaan toteutettua. 
 

OPPIMISKÄSITYS 
 
Opetuksen lähtökohtana on humanistinen ajatus siitä, että jokainen ihminen on arvokas ja ainutkertainen yksilö ja voi 
vaikuttaa oman elämänsä rakentumiseen. Hän on samanarvoinen toisten kanssa kehittäessään itseään. 
Oppimisprosessissa hyödynnetään oppilaan kokemuksia ja elämyksiä yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Opetuksemme ja 
oppimisympäristön kehittämiseen tähtäävä toimintamme tukeutuu kognitiiviseen ja konstruktivistiseen 
oppimiskäsitykseen. Oppimiskäsityksemme mukaan oppilas on aktiivinen toimija. Oppilas rakentaa tietonsa ja taitonsa 
jo hallussaan olevan pohjatiedon ja osaamisensa tukemana. Hän oppii asettamaan tavoitteita ja toimimaan 
tavoitteiden suuntaisesti sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa. Myönteiset tunnekokemukset, oppimisen ilo ja 
uutta luova asenne ovat opetuksemme perusta. 
 
Oppiminen on kaikilla taiteenaloilla kokonaisvaltainen ja vuorovaikutteinen prosessi, joka kehittää oppilaan tietoja ja 
taitoja monipuolisesti. Se on erottamaton osa yksilön ihmisenä kasvua ja yhteisön hyvän elämän rakentamista. 
Oppilasta ohjataan ymmärtämään kokemuksiaan, tiedostamaan omat tapansa oppia ja käyttämään tätä tietoa oman 
oppimisensa kehittämiseen. Taiteen perusopetuksessa oppiminen on yksilöllistä ja yhteisöllistä tietojen ja taitojen 
rakentamista, joka vahvistaa oppilaan kulttuurista osallisuutta ja edistää hänen hyvinvointiaan. Opetuksessa otetaan 
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huomioon oppilaiden psykologinen ja sosiaalinen vuorovaikutus sekä yksilön ja ympäristön välisen vuorovaikutuksen 
merkitys oppimisessa. Oppiminen ymmärretään kokonaisvaltaiseksi muutokseksi.  
 
Harjoittelu ja harjoittelemaan oppiminen ovat merkityksellisiä taitojen kehittymisen kannalta. Oppimisprosessin 
aikana saatava kannustava ohjaus ja palaute vahvistavat oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. 
Monipuolinen, myönteinen ja realistinen palautteen antaminen ja saaminen ovat keskeinen osa oppimista edistävää 
vuorovaikutusta. 
 

OPPIMISYMPÄRISTÖT 
 
Gradia Jyväskylän taiteen perusopetuksen oppimisympäristöt ovat fyysisesti, sosiaalisesti ja psyykkisesti turvallisia. Ne 
ovat tarkoituksenmukaisia ja innostavia kohtaamispaikkoja niin taiteen perusopetuksen oppilaille kuin toisen ja 
korkeakouluasteen opiskelijoillekin. Gradia Jyväskylän koulutustarjonta, monipuoliset käytänteet ja modernit 
oppimisalustat tarjoavat edellytykset musiikin ja tanssin oppimisen vaatimalle aktiiviselle työskentelylle. 
Oppimisympäristöinä toimivat Suomalainen Musiikkikampus, Gradian omat sekä yhteistyökumppaneiden tarjoamat 
tilat. Lisäksi oppilaitoksessamme tutkitaan ja otetaan käyttöön uusia musiikkiteknologian tukemia oppimisympäristöjä. 
Otamme oppimisympäristöjen suunnittelussa, kehittämisessä ja yhteistyössä huomioon oppilaan tarpeet, taidot ja 
kiinnostuksen kohteet sekä oppilaitoksen ulkopuolella tapahtuvan oppimisen avulla saavutetun osaamisen. Teemme 
aktiivista ja monialaista yhteistyötä eri toimijoiden ja organisaatioiden kanssa. Yhteistyöllä pyrimme muun muassa 
laajentamaan ja monipuolistamaan oppimisympäristöjämme sekä tuomaan myös sosiaalisen ja yhteiskunnallisen 
näkökulman osaksi musiikkiopintoja.  
 

TYÖTAVAT 
 
Musiikin laajan oppimäärän opetuksen lähtökohtana ovat oppimäärän tavoitteet sekä oppilaan tarpeet, edellytykset ja 
kiinnostuksen kohteet. Tavoitteiden yhteinen sopiminen ja niiden perusteella valitut työskentelytavat vahvistavat 
oppilaan autonomiaa ja tukevat motivaatiota. Oppilaalle rakentuu henkilökohtainen opintopolku, jossa omat valinnat 
lisääntyvät opintojen edetessä.  
 
Opetusta järjestetään yksilö- ja ryhmäopetuksena. Ryhmäopetus tarjoaa mahdollisuuksia kokemukselliseen ja 
yhteisölliseen oppimiseen, vuorovaikutustaitojen kehittymiseen sekä monipuoliseen ilmaisuun. Opetuksessa toteutuu 
kiinteä ja säännöllinen yhteistyö musiikin, tanssin ja median välillä muun muassa produktioiden, tapahtumien ja 
yhteisten opintosisältöjen muodossa. Taiteiden välinen integrointi liittyy musiikkikasvatukseen myös kuvataiteen ja 
draaman työtapoja musiikkiin yhdistämällä. Työtapojen monipuolisuutta edistetään myös hyödyntämällä teknologiaa 
tarkoituksenmukaisella tavalla. Opintojen edetessä henkilökohtaisen opetuksen ja harjoittelun määrä kasvaa sekä 
yhteistyö muiden taiteen alojen kanssa lisääntyy. Lisäksi oppilas saa tilaisuuksia yksilölliseen ja omatoimiseen 
työskentelyyn.  
 

TOIMINTAKULTTUURI 
 
Taiteen perusopetuksen toimintakulttuuri luo hyvät edellytykset oppimiselle ja yhteiselle tekemiselle. 
Toimintakulttuurimme keskeisenä tavoitteena on varmistaa välittävän ja kunnioittavan vuorovaikutuksen sekä aitojen 
kohtaamisten toteutuminen toiminnassamme. Toimintakulttuurimme ilmenee kaikessa toiminnassamme ja se 
vaikuttaa niin oppilaiden kuin heidän sidosryhmiensä kokemukseen osallisuudesta ja opetuksemme laadusta. Pyrimme 
avoimeen ja rakentavaan vuorovaikutukseen sekä oppilaitosyhteisön sisäisessä että huoltajien ja muiden tahojen 
kanssa tehtävässä yhteistyössä. Yhdessä tekemällä vahvistamme yhteisöllisyyttä, jokaisen toimijan osallisuutta ja 
sitoutuneisuutta. 
 
Toimintaprosessiemme oppilaslähtöisyys, oppivan organisaation ja tiimityöskentelyn periaatteiden toteuttaminen 
sekä johtamisen jatkuva kehittäminen ovat meille tärkeitä asioita. Ne varmistavat sen, että meillä toteutuvat yhdessä 
tekemisen lisäksi myös yhdessä ajatteleminen, keksiminen ja kehittäminen. Taiteen perusopetuksen johtamisen 
tehtävänä on varmistaa arjen sujuvat käytännöt sekä pitää osaltaan huolta oppimista ja työntekoa tukevan 
toimintakulttuurin säilymisestä ja kehittymisestä tavoitteiden mukaisesti. 
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Gradia Jyväskylän musiikin perusopetuksen toimintakulttuuriin kuuluu oppilaitoksen sisäinen yhteistyö erityisesti 
tanssin perusopetuksen, musiikki alan ja media alan perustutkintojen kanssa sekä muiden Gradia Jyväskylän koulutus 
alojen kanssa. Strateginen kumppanuus osana Suomalaista musiikkikampusta ja sen mukainen yhteistyö Jyväskylän 
ammattikorkeakoulun musiikin ja Jyväskylän yliopiston musiikin laitoksen kanssa on näkyvä osa oppilaitoksemme 
toimintaa. Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä muun muassa koulujen ja erilaisten kulttuuriorganisaatioiden kanssa. 
 

 

3. OPETUKSEN TAVOITTEET 
 

MUSIIKIN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN TAVOITEALUEET 
 

• esittäminen ja ilmaiseminen 
• oppimaan oppiminen ja harjoittelu  

• kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen 

• säveltäminen ja improvisointi 

 

YLEISET TAVOITTEET 
 
Musiikin perusopetuksen tavoitteena on luoda edellytyksiä elinikäiselle taiteen harjoittamiselle ja aktiiviselle 
kulttuuriselle osallisuudelle. Ottamalla huomioon oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet sekä kunnioittamalla 
hänen valintojaan vahvistamme opiskelumotivaatiota ja tuemme hyvän musiikkisuhteen syntymistä. Musiikin 
perusopetuksen laaja oppimäärä antaa valmiudet sekä hakeutua ammatilliseen koulutukseen että jatkaa harrastusta 
itsenäisesti. 
 
Oppilas saa opintojen edetessä käsityksen omista tiedoistaan ja taidoistaan säännöllisissä henkilökohtaisissa 
keskusteluissa opettajan kanssa sekä toimiessaan osana ryhmää. Hän oppii valikoimaan, tulkitsemaan ja yhdistämään 
uutta opittua aiemmin oppimaansa. Tavoitteena on auttaa oppilasta kehittymään kokonaisvaltaisesti tiedon, tunteen, 
kokemuksen, tahdon ja taidon harjoittamisen avulla. Musiikin perusopetus vahvistaa oppilaan identiteetin 
rakentumista ja kulttuurisen lukutaidon kehittymistä. 
 
Opetuksen tavoitteena on luoda oppimisen iloa. Opinnot tarjoavat mahdollisuuksia osaamisen monipuoliseen ja 
päämäärätietoiseen kehittämiseen sekä oppimisesta ja taiteesta nauttimiseen. Musiikin laajan oppimäärän opetuksen 
tavoitteena on luoda edellytyksiä elinikäiselle taiteen harjoittamiselle ja aktiiviselle kulttuuriselle osallisuudelle. 
Oppilasta innostetaan käyttämään taidetta myös yhteistyön, vaikuttamisen ja osallistumisen välineenä. Eri aistien 
käyttö, kehollisuus sekä aktiivinen vuorovaikutus ympäristön kanssa tukevat taideaineiden oppimista. Tämän vuoksi 
tavoitteenamme on myös innostaa oppilasta laajentamaan kokemuksiaan taiteen eri lajeista ja tutustumaan musiikin 
ja tanssin lisäksi muun muassa teatteri- ja mediataiteen sekä visuaalisten taiteiden ilmaisukeinoihin.  
 
 

4. OPINTOJEN LAAJUUS JA RAKENNE 
 
Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä on laskennalliselta laajuudeltaan 1300 tuntia. Laskennallisen laajuuden tunti 
on 45 minuuttia. Gradia Jyväskylän taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä koostuu musiikin 
perusopinnoista ja syventävistä opinnoista. Mahdolliset varhaisiän musiikin opinnot käydään ennen perusopintoja. 
 
Musiikin perusopinnot on laajuudeltaan 800 tuntia ja se koostuu kahdesta opintokokonaisuudesta: alkeet 300 tuntia ja 
perusteet 500 tuntia. Syventävien opintojen laskennallinen laajuus on 500 tuntia ja se on yksi opintokokonaisuus. 
Opintokokonaisuudet perusopinnoissa ja syventävissä opinnoissa koostuvat osaamisteemoista, oppilaan 
omavalintaisista opinnoista ja syventävien opintojen lopputyöstä. Oppilaan opintopolku toteutuu henkilökohtaisena 
oppilaan taitojen, tietojen, valintojen, opetusmenetelmien ja oppimäärän tavoitteiden mukaisesti. 
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Seuraavassa taulukossa kuvataan valtakunnallinen ops-peruste ja Gradia Jyväskylän paikalliset opintokokonaisuudet. 

 

 

 
 

5. MUSIIKIN VARHAISIÄN OPINNOT  
 
Musiikin varhaisiän opintojen tavoitteena on musiikkiin ja instrumentteihin tutustuminen sekä lapsen luovuuden ja 
oman ilmaisun kehittäminen. Tavoitteena on myös tukea lapsen motorista ja kognitiivista kehitystä. Hyvä 
musiikkisuhde luodaan leikinomaisella toiminnalla, joka edistää musiikin taitoja, ryhmässä toimimisen taitoja ja 
oppimisvalmiuksia. Musiikin peruskäsitteisiin, kuten rytmi, tempo, melodia, harmonia, muoto, dynamiikka ja 
sointiväri, tutustutaan elämyksellisesti ja kokonaisvaltaisesti. Opetuksen tehtävänä on herättää musiikin tekemisen ilo 
ja tukea itseilmaisun sekä itseluottamuksen kehittymistä turvallisessa oppimisympäristössä. Opetuksen 
kokemuksellisuutta ja elämyksellisyyttä vahvistetaan ottamalla toiminnassa huomioon oppimisen moniaistisuus ja 
muiden taiteenalojen tarjoamat mahdollisuudet.  
 
 

6. PERUSOPINNOT, 800 tuntia 
 
Perusopintojen laskennallinen laajuus on 800 tuntia ja ne jaetaan kahdeksi opintokokonaisuudeksi, jotka ovat alkeet 
300 tuntia ja perusteet 500 tuntia. Opintokokonaisuudet tukevat koko laajan oppimäärän tavoitealueita ja ne 
rakentuvat erilaisista osaamisteemoista. 
 
Perusopinnoissa oppilas luo omakohtaisen, kokemuksellisen suhteen musiikkiin ja sitoutuu pitkäjänteiseen 
työskentelyyn. Opintojen aikana oppilas harjoittelee valitsemansa instrumentin tai instrumenttien perustekniikkaa ja 
omaa ilmaisuaan. Musiikin tekeminen ja esittäminen yksin ja yhdessä sekä musiikin hahmotustaitojen kehittäminen 
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ovat olennainen osa opintoja. Opetuksen eri sisältöjen integraatio ja musiikin kuuntelukasvatus vahvistavat musiikin 
kokonaisvaltaista hahmottamista. Oppilas tutustuu opinnoissaan monipuolisesti erilaisiin musiikin oppimisen 
työvälineisiin ja työtapoihin, jotka tukevat asetettuja tavoitteita.  
 

ALKEET, 300 tuntia 
 
Alkeet-opintokokonaisuuden aikana tutustutaan musiikin alkeisiin soittaen, laulaen, liikkuen, kuunnellen, leikkien, 
säveltäen ja improvisoiden. Oppimista monipuolistetaan muun muassa leikillisyyttä, pelillisyyttä ja teknologiaa apuna 
käyttäen. Toimintatapojen, kuten Soitinkarusellin, Bändikoulun ja Musakoulun säännöllisessä ja asiantuntevassa 
ohjauksessa oppilas oppii soittamisen ja laulamisen alkeita ja pääsee tutustumaan eri orkesteri- ja bändisoittimiin 
omakohtaisesti. Opintoihin sisältyy soitinkohtaista pienryhmäohjausta oman instrumenttiopettajan kanssa sekä 
yhteissoittoa erilaisissa kokoonpanoissa. Myös konserttitoiminta tulee tutuksi ja esiintymistaitoihin tutustutaan sekä 
itse osallistumalla että seuraamalla muiden esityksiä. Oppilas harjoittelee musiikin tekemistä ryhmässä sekä 
itsenäisesti luovan, kokeilevan ja kannustavan ilmapiirin ympäröimänä. Musiikin hauska yhdessä tekeminen avaa 
kokonaisen musiikin maailman ja luo kivijalkaa pitkäjänteiselle harrastamiselle. 
 
Alkeiden opintokokonaisuus koostuu seuraavista osaamisteemoista. 

• Oma instrumentti tutuksi 

• Oma ilmaisu ja yhteismusisointi 

• Musiikin alkeistaidot  

• Valinnaiset opinnot 
 

 
 
 

OSAAMISTEEMAT JA TAVOITTEET MUSIIKIN ALKEISSA 
 

Oma instrumentti tutuksi 
Tässä osaamisteemassa oppilas 

• tutustuu instrumentteihin ja valitsee omansa 
• tutustuu oman instrumenttinsa ja ilmaisunsa alkeisiin 

• osaa alkeet oman instrumenttinsa käsittelystä 

• osaa soittaa kuulonvaraisesti  

• kuuntelee omaa musisointiaan ja opettajan ohjeita 
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• tutustuu hyviin harjoittelu- ja esiintymistapoihin 

• tietää säännöllisen harjoittelun merkityksen harrastuksen etenemiselle 

• harjoittelee säännöllisesti opettajan ohjeiden mukaisesti 
 

Omaan instrumenttiin liittyvien taitojen kokonaisuus kuvataan tarkemmin instrumenttikohtaisissa 

osaamiskuvauksissa. 

 

Oma ilmaisu ja yhteismusisointi  
Tässä osaamisteemassa oppilas 

• osaa valmistautua esiintymistilanteeseen 

• sitoutuu ryhmän toimintaan esitystä valmistettaessa ja sen aikana  

• esittää kokonaisia kappaleita 
• osaa esiintyä yksin ja ryhmässä 

• musisoi ryhmässä itseään ja muita kuunnellen 

• toimii ryhmän erilaisissa rooleissa osana esitystä 

• osaa ilmaista ajatuksiaan ja kuunnella muiden ajatuksia musiikista ja sen esittämisestä 

 
Osaamisteeman tavoitteena olevien taitojen kokonaisuus kuvataan tarkemmin instrumenttikohtaisissa 

osaamiskuvauksissa.  

 

Musiikin alkeistaidot 
Tässä osaamisteemassa oppilas 

• hahmottaa musiikkia oman instrumenttinsa avulla 

• kokeilee soittamista ilman nuotteja 

• kokeilee omia ideoitaan musiikin tuottamisessa 

• toistaa kuulemiaan melodioita ja rytmejä 

• osaa kuunnella musiikkia ja varioida kuulemaansa 

• osaa musiikin lukemisen ja kirjoittamisen alkeita 

• osaa musiikin tekemisen alkeita 
 
Osaamisteeman tavoitteena olevien taitojen kokonaisuus kuvataan tarkemmin instrumenttikohtaisissa 

osaamiskuvauksissa.  

 

Valinnaiset opinnot 
Tässä osaamisteemassa oppilas laajentaa ja syventää harrastustaan osallistumalla valinnaisiin työpajoihin 
kiinnostuksensa mukaan. Oppiminen monipuolistuu taiteenlajit yhdistävien sisältöjen kautta ja samalla oppilas kokee 
kuulumista musiikin ja tanssin yhteisöön. 
 

Sisällöt 
Musiikin alkeiden aikana oppilas tutustuu eri instrumentteihin ja valitsee oman instrumenttinsa. Oppilas tutustuu 
instrumenttinsa perustekniikkaan ja ilmaisun mahdollisuuksiin sekä oppii soittamisen lisäksi musiikin lukemisen ja 
kirjoittamisen alkeita. Oppilas opettelee laulamaan ja soittamaan ryhmässä ja yksin. Näitä taitoja opetellaan 
viikoittaisilla oppitunneilla sekä opetellaan itsenäistä harjoittelua opettajan ohjeiden mukaisesti myös kotona. Oppilas 
esiintyy erilaisissa tilaisuuksissa ja on kuulijana toisten esiintyessä. Musiikin elementit ja niihin liittyvät peruskäsitteet 
tulevat oppilaalle tutuiksi soiton ja laulun lisäksi tanssien, liikkuen ja leikkien. Musiikkiharrastusta integroidaan muihin 
taidemuotoihin kuten tanssiin ja teatteriin. 
 

Työtavat 
Alkeita opetellaan pienryhmä-, pari- ja henkilökohtaisessa opetuksessa. Ikätasoon sopivien ja oppilaslähtöisten 
työtapojen kautta vahvistetaan musiikkiharrastuksen alkua sekä oppilaan motivaatiota kehittää taitojaan myös 
kotona. Työtapoina korostuvat laulaminen, soittaminen, leikkiminen, musiikin kuunteleminen, loruileminen ja 
musiikkiliikunta. 
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PERUSTEET, 500 tuntia 
 

Perusteet-opintokokonaisuuden aikana jatketaan musiikin opintoja soittaen, laulaen, kuunnellen, säveltäen ja 

improvisoiden. Oppimista monipuolistetaan muun muassa leikillisyyttä, teknologiaa ja pelillisyyttä apuna käyttäen. . 

Perusteiden aikana opitaan musiikin tekemisen perustaitoja sekä musiikin tyylilajien ja soittimien tunnistamista 

itsenäisesti ja yhdessä. Oppilas saa varmuutta oman instrumenttinsa tekniseen hallintaan sekä oppii ilmaisemaan 

musiikkia monipuolisesti omista lähtökohdistaan. Improvisointi sekä omat musiikilliset ideat kulkevat osana musiikin 

opiskelua. Esiintymistä harjoitellaan niin solistina kuin ryhmän jäsenenä kannustavassa ilmapiirissä. 

Instrumenttitunneilla ja musiikin hahmottamisessa opitut taidot mahdollistavat suunnitelmallisen ja itsenäisen 

harjoittelun, jonka olennaisena osana on oman edistymisen arviointi. Musiikin perusteiden opintokokonaisuus 

mahdollistaa oppilaan valinnan mukaisesti erilaisia polkuja musiikkiharrastuksen suunnaksi. Perusopintojen päätteeksi 

oppilas saa sanallisen arvioinnin perusopintojen kokonaisuudesta, jonka jälkeen voi jatkaa syventäviin opintoihin. 

 

Perusteiden laskennallinen laajuus on 500 tuntia ja ne koostuvat seuraavista osaamisteemoista. 

 
• Oma ilmaisu ja yhteismusisointi 

• Musiikin perustaidot 

• Omat esiintymiset 

• Valinnaiset opinnot 

 

 
 

 

OSAAMISTEEMAT JA TAVOITTEET MUSIIKIN PERUSTEISSA 
 

Oma ilmaisu ja yhteismusisointi 
Tässä osaamisteemassa oppilas 

• löytää omia musiikillisia vahvuuksiaan ja ilmaisunsa keinoja 

• osaa kuunnella omaa musisointiaan ja mukauttaa sen osaksi soivaa musiikillista kokonaisuutta 
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• tutustuu myös muiden taiteenalojen ilmaisun keinoihin ja taiteidenväliseen vuorovaikutukseen 

• osaa instrumentti- ja yhteismusisointitaitoja päämääränään soittimen itsenäinen hallinta ja omaehtoinen 
ilmaisu 

• osaa ilmaista ajatuksiaan ja kuunnella muiden ajatuksia musiikista ja sen esittämisestä 

• nauttii itsensä ilmaisusta musiikin keinoin 
 

Musiikin perustaidot  
Tässä osaamisteemassa oppilas 

• tuottaa omia musiikillisia ideoita ja ratkaisuja 

• harjoittelee improvisoinnin, sovittamisen ja säveltämisen perustaitoja 

• soittaa ja laulaa korvakuulolta 

• kehittää musiikin luku- ja kirjoitustaitoaan 

• hahmottaa musiikin eri tyylien muotorakenteita   

• asettaa realistisia tavoitteita ja työskentelee säännöllisesti niiden saavuttamiseksi 

• soveltaa musiikin hahmotustaitojaan musisoinnissa 

• tutustuu teknologiaan musiikin tekemisen ja oppimisen apuvälineenä 

• käyttää ergonomisesti oikeita soittotapoja ja mielekkäitä harjoittelumenetelmiä 

• osaa kuunnella musiikkia ja kartuttaa musiikin historian tuntemustaan 

• osaa lukea ja tulkita musiikin lajille ominaisia merkitsemistapoja 
 

Omat esiintymiset 
Tässä osaamisteemassa oppilas 

• kokee esiintymisen iloa 

• harjoittelee erilaisten esiintymistilanteiden hallintaa 

• löytää omat musiikilliset vahvuutensa ja ilmaisukeinonsa esiintymistilanteessa 

• osaa käytänteet erilaisissa esiintymistilanteissa ja toimii niiden mukaisesti niin valmistautuessa kuin 
esiintyessä 

• havainnoi ääniympäristöä ja osaa suojella kuuloaan 
 

Valinnaiset opinnot 
Tässä osaamisteemassa oppilas laajentaa ja syventää harrastustaan osallistumalla eri työpajoihin tarjonnan mukaan. 

Valinnaiset teemat tukevat ja laajentavat niin oppilaan musiikillista kehitystä kuin instrumenttitaitoja. Ne lisäävät 
musiikin tuntemusta sekä kehittävät ilmaisu- ja esiintymistaitoja. Oppiminen monipuolistuu taiteenlajit yhdistävien 
sisältöjen kautta ja samalla oppilas kokee kuulumista musiikin ja tanssin yhteisöön. 
 

Sisällöt 
Musiikin perusteiden keskeisenä sisältönä on monipuolinen perehtyminen oppilaan valitseman instrumentin tai 
instrumenttien perustekniikkaan, ohjelmistoon ja ilmaisun mahdollisuuksiin. Opinnoissa tutustutaan monipuolisesti 
erilaisiin musiikin työvälineisiin ja työtapoihin ottaen huomioon oppilaan tavoitteet. Yhteismusisointitaitojen ja 
musiikin hahmotustaitojen sekä historiatietoisuuden kehittäminen ovat olennainen osa opintoja. Eri sisältöalueiden 
integraatio opetuksessa vahvistaa musiikin kokonaisvaltaista hahmottamista. Säännöllinen esiintyminen sekä musiikin 
kuuntelukasvatus ovat tärkeä osa opintoja. Yhdessä opettajan kanssa suunniteltavat valinnaiset opinnot ja mahdolliset 
muiden instrumenttien opinnot tukevat ja monipuolistavat oppilaan musiikillista kehitystä. 
 

Työtavat 
Musiikin perusteissa oppilaalle tarjotaan henkilökohtaista opetusta sekä mahdollisuus monimuotoiseen 
yhteistoiminnalliseen musiikin tekemiseen ja opiskeluun esimerkiksi yhtyeissä, orkestereissa, lauluyhtyeissä ja 
kuoroissa. Keskeisiä, toisiinsa liittyviä ja toistaan tukevia työtapoja ovat instrumenttiopinnot ryhmässä ja 
henkilökohtaisessa opetuksessa, yhteismusisointi sekä oman musiikin tekeminen improvisoimalla ja säveltämällä. 
Musiikin hahmottamiseen liittyviä taitoja opiskellaan instrumenttiopintojen ja yhteismusisoinnin yhteydessä. Myös 
musiikin hahmotustaitojen ryhmät tukevat perusteiden tavoitteiden saavuttamista. Työtavat toteutetaan 
toiminnallisesti ja luovasti, uusia oppimisympäristöjä hyödyntäen. Teknologiaa käytetään monipuolisesti musiikin 
tekemisen, opetuksen ja oppimisen apuna tarkoituksen mukaisella tavalla. 
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7. SYVENTÄVÄT OPINNOT, 500 tuntia 
 
Musiikin syventävien opintojen opintokokonaisuus vahvistaa ja syventää oppilaan musiikillista osaamista omien 
valintojen suuntaisesti. Valinnaisuus mahdollistaa valmentautumisen alan jatko-opintoihin sekä osaamisen 
kehittämisen tavoitteenaan musiikkiharrastuksen jatkaminen itsenäisesti. Syventävissä opinnoissa oppilaan on 
mahdollista rakentaa opintopolkunsa kiinnostuksen kohteet ja tulevaisuuden tavoitteet huomioiden. Opintopolut ovat 
Taituri, Luova ja Moniosaaja. Taituri-polulla opintojen painopisteenä on instrumenttitaitojen kehittäminen. Luova-
polku rakentuu pääasiassa musiikin luovan tekemisen ja musiikin hahmottamisen opinnoista. Moniosaaja-polku 
mahdollistaa musiikin ja tanssin opintojen yhdistämisen sekä useamman instrumentin opiskelun. Monipuolisen 
tekemisen ja opiskelun kautta syventävät opinnot tarjoavat kokonaisvaltaisen kokemuksen musiikista taiteena. 
Oppilas voi myös laajentaa opintoja yhteisproduktioissa eri taiteenalojen kanssa. Opintojen aikana oppilas 
suunnittelee ja toteuttaa musiikin laajan oppimäärän lopputyön yhteistyössä opettajiensa kanssa. 
 
Syventävien opintojen laajuus on 500 tuntia ja se toteutetaan Gradia Jyväskylässä yhtenä opintokokonaisuutena, joka 
sisältää seuraavat osaamisteemat. 
 

• Oma ilmaisu  

• Oma muusikkous  

• Oma opintopolku 

 
 

 
 
 
 

OSAAMISTEEMAT JA TAVOITTEET MUSIIKIN SYVENTÄVISSÄ OPINNOISSA 
 

TAITURI-POLKU 

 

Oma ilmaisu 
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Tässä osaamisteemassa oppilas  

• nauttii omasta osaamisestaan 

• tuo esiin ilmaisussaan omaa persoonaansa 

• soittaa, laulaa ja säestää musiikkia monipuolisesti 

• osaa perusteita toisen taiteenlajin ilmaisusta, kuten tanssi, teatteri ja mediataide 

• kykenee toimimaan erilaisissa kokoonpanoissa tuoden esiin omia musiikillisia ideoitaan 

• tuntee laajasti musiikin eri tyylilajeja ja osaa soveltaa tietojaan ilmaisussaan 

• hyödyntää kuuntelu- ja hahmotustaitojaan niin muusikkoutensa kehittämisessä kuin erilaisissa 

soittotilanteissa 

• osaa kuunnella ja reagoida tilanteen vaatimalla tavalla omaan ja muiden soittoon esiintymis- ja 

harjoittelutilanteessa   

• käyttää omaa instrumenttiaan luovasti vuorovaikutustilanteessa eri taiteenlajien välillä  

• käyttää median, tanssin ja teatterin keinoja omassa ilmaisussaan oman esityksensä tukena  

 
Oma muusikkous 
Tässä osaamisteemassa oppilas  

• hallitsee soittimensa syventävät taidot 

• tunnistaa omat vahvuutensa muusikkona ja osaa hyödyntää niitä 

• hahmottaa musiikin rakenteita ja lainalaisuuksia sekä ottaa ne huomioon musiikissaan 

• sovittaa musiikkia omalle instrumentilleen ja pienkokoonpanoille 

• asettaa itselleen tavoitteita ja osaa työskennellä tavoitteiden saavuttamiseksi 

• suunnittelee ja toteuttaa harrastustaan omien voimavarojensa mukaisesti 

• osaa huolehtia ergonomiasta sekä kuulonhuollosta 

• osaa arvioida omaa edistymistään 

• osaa tehdä omaa opintopolkuaan tukevia itsenäisiä valintoja 

• toimii esiintyvän ryhmän aktiivisena ja luovana jäsenenä 

• osaa luoda musiikkia ja äänimaailmaa erilaisiin käyttötilanteisiin 

• lukee ja kirjoittaa musiikkia myös musiikkiteknologiaa apuna käyttäen 

• etsii ja täydentää laaja-alaisesti musiikkitietouttaan, käy konserteissa ja seuraa aktiivisesti musiikkielämää  

 

Oma opintopolku 
Osaamisteema on yhteinen kaikille syventävän opintokokonaisuuden opiskelijoille. 
Tässä osaamisteemassa oppilas  

• löytää itselleen hyödyllisiä harjoitusmenetelmiä hyödyntäen myös musiikkiteknologiaa apuvälineenä 

• valmistelee ja toteuttaa opinnoistaan lopputyön itsenäisesti ja/tai ryhmässä 

• kehittää musiikkisuhdettaan itsenäisesti valitsemansa opintopolun mukaisesti 

• rakentaa portfolion opinnoistaan 

• hakeutuu halutessaan jatko-opintoihin ja valmentautuu niitä varten 

• valmistautuu jatkamaan halutessaan itsenäisesti harrastustaan 

• toteuttaa lopputyön 

 
LUOVA-POLKU 
 

Oma ilmaisu 
Tässä osaamisteemassa oppilas 

• nauttii omasta musisoinnistaan 

• hyödyntää ilmaisussaan instrumentin lisäksi teknologiaa ja mediataiteen perusteita 

• tuo esiin sävellyksissään ja ilmaisussaan omaa persoonaansa 

• hyödyntää sävellyksissään ja ilmaisussaan muiden taiteenalojen mahdollisuuksia 
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• tuottaa nuotinnettua ja soivaa musiikkia 

• hahmottaa eri musiikkityylien ominaispiirteitä ja hyödyntää niitä ilmaisussaan 

• säveltää musiikkia soveltaen tietojaan musiikin perusteista ja hyödyntää teknologiaa työssään 

• hyödyntää kuuntelu- ja hahmotustaitojaan niin muusikkoutensa kehittämisessä kuin erilaisissa 
soittotilanteissa 

• sovittaa musiikkia instrumentilleen ja pienelle kokoonpanolle  

• improvisoi oman instrumenttinsa lisäksi myös teknologiaa apunaan käyttäen 

• tutustuu konemusiikin perustekniikoihin 

 
Oma muusikkous 
Tässä osaamisteemassa oppilas 

• tuntee laajasti musiikin perusteita 

• kuuntelee ja arvioi säveltämäänsä musiikkia 

• hahmottaa laajoja musiikin rakenteita 

• asettaa itselleen tavoitteita ja osaa työskennellä niiden saavuttamiseksi 

• säveltää ja sovittaa musiikkia omalle instrumentilleen ja pienkokoonpanoille 

• suunnittelee ja toteuttaa harrastustaan omien voimavarojensa mukaisesti 

• huolehtii ergonomiasta sekä kuulonhuollosta 

• suunnittelee ja toteuttaa harrastustaan omien voimavarojensa mukaisesti 

• osaa tallentaa ja muokata musiikkia ja kuvaa 

• käyttää monipuolisesti teknologiaa musiikin oppimisen, tekemisen ja harjoittelun apuvälineenä 

• löytää oman tyylinsä säveltäjänä 

• etsii ja täydentää laaja-alaisesti musiikkitietouttaan, käy konserteissa ja seuraa aktiivisesti musiikkielämää  

 
Oma opintopolku (Katso taituri-polku) 

 

MONIOSAAJA-POLKU 
 

Oma ilmaisu 
Tässä osaamisteemassa oppilas 

• nauttii omasta osaamisestaan 

• soittaa, laulaa ja säestää musiikkia yksin ja yhdessä 

• tuntee toisen taiteenlajin, esim. tanssin, teatterin tai media-alan ilmaisun keinoja ja osaa hyödyntää niitä 
omassa ilmaisussaan 

• toimii erilaisissa kokoonpanoissa tuoden esiin omia musiikillisia ideoitaan 

• osaa säveltää, sovittaa ja nuotintaa musiikkia usealla soittimelle ja kokoonpanolle 

• Improvisoi musiikkia yksin ja yhdessä 

• osaa kuunnella ja reagoida tilanteen vaatimalla tavalla omaan ja muiden soittoon esiintyessään ja 
harjoitellessaan 

 

Oma muusikkous 
Tässä osaamisteemassa oppilas  

• hallitsee perusteita useasta soittimesta 

• tunnistaa omat vahvuutensa muusikkona ja osaa hyödyntää niitä 

• asettaa itselleen tavoitteita ja työskentelee niiden saavuttamiseksi 

• suunnittelee ja toteuttaa harrastustaan omien voimavarojensa mukaisesti 

• huolehtii ergonomiasta ja kuulonhuollosta 

• arvioi rakentavasti omaa edistymistään  

• tuntee laajasti musiikin eri tyylilajeja ja soittimia 

• toimii esiintyvän ryhmän aktiivisena ja luovana jäsenenä 

• hyödyntää teknologiaa monipuolisesti musiikin oppimisen ja tekemisen apuvälineenä 
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• käyttää omia instrumenttejaan luovasti vuorovaikutustilanteessa eri taiteenalojen välillä 

• tekee musiikkia ja äänimaailmaa erilaisiin käyttötilanteisiin 

 

Oma opintopolku (katso taituri-polku) 
 

 

Sisällöt 
Syventävien opintojen keskeisinä sisältöinä ovat oppilaan musiikillisten ilmaisukeinojen monipuolinen kehittäminen, 

ohjelmiston laajentaminen sekä erilaisissa kokoonpanoissa tarvittavien musisointi- ja vuorovaikutustaitojen 

kehittäminen. Opintoihin sisältyy myös musiikin hahmotustaitojen, kulttuurisen ymmärryksen ja luovan ajattelun 

monipuolista kehittämistä. Oppilas syventää kykyään tulkita musiikkia sekä omaksuu laajoja musiikillisia 

kokonaisuuksia. Oppilas kehittää opintojen aikana musiikillista ajatteluaan, instrumentin soittoteknistä hallintaa ja 

ohjelmiston tuntemusta. 

 
Yhteismusisoinnin merkitys oppilaan muusikkouden monipuolisessa kehittämisessä korostuu. Mahdolliset 
sivuaineopinnot ja valinnaiskurssit, kuten sivuinstrumentti, vapaa säestys, säveltäminen ja musiikkiteknologia, 
suunnitellaan tukemaan oppilaan musiikillista kehitystä ja laajentamaan hänen musiikillista näkemystään. 
Syventävissä opinnoissa valinnaiset sisällöt ja produktiot yhdessä tanssin kanssa lisääntyvät. Opetuksen tavoitteena on 
antaa vankka pohja osaamiselle, jonka varaan itsenäinen musiikinharrastus ja mahdolliset myöhemmät 
ammattiopinnot voivat rakentua.  
 

Työtavat 
Musiikin laajan oppimäärän syventävissä opinnoissa oppilaan henkilökohtainen ohjaus ja omat valinnat ovat 
perusopintoja laajempia. Oppilaalle tarjotaan myös mahdollisuus monimuotoiseen yhteistoiminnalliseen musiikin 
tekemiseen ja opiskeluun. Työtapojen monipuolisuutta edistetään muun muassa hyödyntämällä teknologiaa 
tarkoituksenmukaisella tavalla sekä yhteistyöllä tanssin ja media-alan koulutusten kanssa. 
 
 

8. OPPIMISEN ARVIOINTI 
 
Oppilaan työskentelyä ja oppimista ohjataan sekä arvioidaan monipuolisesti oppimisprosessin eri vaiheissa. Arviointi 
toteutetaan siten, että se tukee oppilaan hyvän itsetunnon ja musiikillisten valmiuksien kehittymistä. Arviointi on 
jatkuvaa ja sen pohjalta annettava palaute on vuorovaikutteista, mikä edistää oppilaan osallisuutta, sitoutumista ja 
motivaatiota. Opintojen aikana kehitetään itsearviointi- ja vertaisarviointitaitoja, joiden avulla oppilas kykenee 
havainnoimaan ja analysoimaan omaa ja yhteistä työskentelyä.  
 
Arviointi opintojen aikana perustuu opetussuunnitelmassa kuvattuihin perusopintojen ja syventävien opintojen 
opintokokonaisuuksien tavoitteisiin. Opintojen arvioinnissa otetaan huomioon näissä opetussuunnitelman perusteissa 
kuvatut musiikin laajan oppimäärän arvioinnin kohteet. Oppilasta perehdytetään taiteenalan arvioinnin periaatteisiin 
ja käytäntöihin. Arviointi ei kohdistu oppilaan arvoihin, asenteisiin tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Arvioinnin 
kohteina ovat oppilaan työskentely sekä tavoitellun osaamisen karttuminen ja sen tärkeimpänä menetelmänä on 
oppilaan ja opettajan välinen arviointikeskustelu. Arviointikeskustelun pohjana ja sen täydentäjänä käytetään mm. 
oppilaan tekemää itsearviointia. Palautetta opintojen edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta annetaan 
oppilaan iästä ja osaamisen tasosta sekä oppiaineesta riippuen henkilökohtaisesti tai ryhmissä asianomaisten 
opettajien harkinnan mukaan. Arvioinnilla tuetaan oppilasta omien tavoitteiden suuntaiseen opiskeluun sekä oman 
oppimisprosessin ymmärtämiseen. Arviointi on oppimiseen kannustavaa, oikeudenmukaista ja eettisesti kestävää. 
 
Oppilas saa vuosittain opettajiltaan säännöllistä palautetta oppimisensa eri osa-alueilta. Oppilaan edistyminen 
arvioidaan ja dokumentoidaan eri opintokokonaisuuksien päätteeksi. Osaamisteemoissa kuvattujen ja 
instrumenttikohtaisten osaamistavoitteiden saavuttamisen arviointiin voi arvioitavan alueen mukaisesti oman 
opettajan lisäksi osallistua muita oppilaitoksen opettajia. Laajempi oppilaan osaamisen henkilökohtainen arviointi 
toteutetaan sekä perusopintojen että syventävien opintojen päättövaiheessa. Perusopinnoissa oppimisen arviointi 
painottuu jatkuvaan palautteen antamiseen siten, että se edistää asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Arvioinnin 
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yhtenä tavoitteena perusopinnoissa on vahvistaa oppilaan itsearviointitaitoja. Arvioinnin perusteella riittävän 
osaamisen saavutettuaan, oppilas saa mahdollisuuden valita laajempia opintoja sekä siirtyä perusopinnot 
suoritettuaan syventäviin opintoihin. Syventävissä opinnoissa arvioinnilla tuetaan oppilaan taitojen syvenemistä 
opintojen painottumisen ja lopputyön mukaisesti. Syventävien opintojen aikana ja lopputyön toteutuksessa 
hyödynnetään itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin tarjoamia mahdollisuuksia. Lopputyön arvioinnissa otetaan huomioon 
oppilaan lopputyölleen asettamat tavoitteet. 
 

Laajan oppimäärän arvioinnin kohteet ja arvioinnin kriteerit 
Tässä opetussuunnitelmassa arvioinnin kohteita ovat musiikin laajan oppimäärän neljä tavoitealuetta: 
 

• esittäminen ja ilmaiseminen 

• oppimaan oppiminen ja harjoittelu  

• kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen 

• säveltäminen ja improvisointi 
 
Tavoitealueet toteutuvat eri opintokokonaisuuksien osaamisteemoissa. Osaamisteemoissa olevien tavoitteiden 
saavuttaminen toimii hyvän osaamisen arvioinnin kriteerinä oppilaan edetessä opintokokonaisuudelta toiselle ja 
päättäessään syventävät opinnot. Arvioinnin korjaamista pyydetään tarvittaessa arvioinnin antaneelta opettajalta. 
 

Päättötodistus suoritetusta taiteen perusopetuksen laajasta oppimäärästä 
Oppilaalle annetaan taiteenalan taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistus sen jälkeen, kun hän on 
suorittanut laajaan oppimäärään sisältyvät perusopinnot ja syventävät opinnot. Päättötodistukseen merkitään 
sanallinen arvio oppilaan suorittamasta taiteen perusopetuksen laajasta oppimäärästä. Sanallinen arvio kuvaa 
oppilaan edistymistä ja hänen saavuttamaansa osaamista suhteessa syventävien opintojen tavoitteisiin. Arvioinnissa 
painotetaan oppilaan oppimisen ja osaamisen vahvuuksia. Arviointi kertoo, miten oppilas on saavuttanut taiteenalan 
laajan oppimäärän syventävien opintojen tavoitteet. Lopputyö arvioidaan osana syventäviä opintoja. Syventävien 
opintojen aikana oppilaalle annetaan mahdollisuus osoittaa osaamisensa monipuolisesti. 
 

Todistus suoritetuista musiikin opinnoista 
Laajan oppimäärän perusopinnot suoritettuaan oppilas saa todistuksen. Todistuksessa on sanallinen arvio oppilaan 
edistymisestä ja osaamisen kehittymisestä musiikin opintojen aikana. Sanallisessa arvioinnissa painotetaan oppilaan 
oppimisen vahvuuksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Oppilas voi halutessaan pyytää todistusta suoritetuista 
musiikin opinnoistaan kesken opintojen. 
 
 

9. OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA HYVÄKSILUKEMINEN  
 

Opettajan velvollisuus on tunnistaa oppilaan osaaminen ja hyväksi lukea osaaminen suoritetuksi. Oppilaalla on oikeus 
saada opetussuunnitelman tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä vastaavat aikaisemmin suorittamansa opinnot tai muutoin 
hankittu osaaminen arvioiduksi ja tunnustetuksi. Osaamisen tunnustaminen perustuu näyttöihin oppilaan osaamisesta 
tai selvityksiin hänen aiemmista opinnoista. Osaamisen tunnustamisessa huomioidaan opintokokonaisuuden 
tavoitteet ja sisällöt. Myös oppilaan siirtyessä opiskelemaan oppimäärästä toiseen osaamisen tunnustamisessa ja 
opintojen hyväksilukemisessa menetellään, kuten edellä on kuvattu. 
 
 

10. OPPIMÄÄRÄN YKSILÖLLISTÄMINEN 
 
Oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Yksilöllistäminen 
voi tarkoittaa tavoitteiden, sisältöjen, opintoajan, opetuksen toteuttamistavan, tarvittavien tukitoimien ja 
arviointimenettelyn yksilöllistämistä. Yksilöllistäminen tehdään niin, että oppilas voi kehittää taitojaan omista 
lähtökohdistaan. Mahdollisuudesta yksilöllistää oppimäärää annetaan tietoa huoltajille.  
Yksilöllistettyä opetusta järjestetään oppilaitoksen opetushenkilökunnan, opetustilojen ja muiden resurssien 
sallimissa puitteissa.  
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11. MUSIIKINOPINTOJEN ALOITTAMINEN 
 
Taiteen perusopetuksen musiikkiopintoihin voi ilmoittautua oppilaaksi koko lukuvuoden ajan. Mikäli oppilaspaikkoja 
on vapaana, oppilas voi aloittaa heti ilmoittauduttuaan. Oppilas voi aloittaa opiskelun, mikäli hänen kotikunnallaan on 
voimassa oleva oppilaspaikkasopimus Jyväskylän koulutuskuntayhtymän kanssa.  
 
Oppilas, jolla ei ole edeltäviä musiikin opintoja, aloittaa Alkeet -opintokokonaisuuden ryhmäopetuksessa 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Kun oppilas on valinnut oman instrumenttinsa, hän voi hakeutua kyseisen instrumentin 
henkilökohtaisille opetustunneille. Ennen instrumentin opintojen aloittamista kyseisen instrumentin opettaja 
varmistaa sen soveltuvuuden hakijalle. Jos instrumentti ei jostain syystä sovellu hakijalle, hänelle voidaan ehdottaa 
toista sopivampaa instrumenttia. Jos hakijoita on enemmän kuin kyseisen instrumentin vapaita aloituspaikkoja, 
järjestetään hakijoille valintakoe. Oppilasvalinnassa painotetaan lasten ja nuorten mahdollisuutta päästä aloittamaan 
opinnot. Valinnassa otetaan huomioon myös oppilaan etusijalle asettama instrumentti siten, että oppilaitoksen yhtye 
– ja yhteismusisointiryhmien järjestäminen olisi mahdollista.  
 
Oppilas siirtyy Alkeet -opintokokonaisuudesta Perusteet -opintokokonaisuuteen saavutettuaan Alkeet -
opintokokonaisuuden osaamisteemojen mukaiset osaamistavoitteet. Laajan oppimäärän syventävien opintojen 
aloittaminen edellyttää oppilaalta sitä, että hän on suorittanut musiikin laajan oppimäärän perusopinnot tai hänellä 
on muutoin saavutetut musiikin perusopintojen osaamistavoitteita vastaavat tiedot ja taidot. Oppilasvalinnasta 
päättää rehtori.  
 
 

12. YHTEISTYÖ HUOLTAJIEN JA MUIDEN TAHOJEN KANSSA 
 
Yhteistyö huoltajien kanssa varmistaa oppilaan tarvitseman tuen opintojen eri vaiheissa. Tämä vaikuttaa myös 
sitoutumisen muodostumiseen musiikin tavoitteellisessa harrastamisessa. Oppilaan harrastus ymmärretään osaksi 
kokonaisuutta, johon kuuluvat koti, koulu, ystäväpiiri ja mahdolliset muut harrastukset. Tiedotamme toiminnastamme 
ja tapahtumistamme mm. internetsivujen, sosiaalisen median ja oppilashallintojärjestelmämme kautta. Opettajamme 
pitävät säännöllisesti yhteyttä oppilaiden huoltajiin ja järjestävät oppilaan opintoihin liittyvän keskusteluhetken 
oppilaan huoltajan kanssa vähintään kerran lukuvuodessa.  
 
Pidämme yhteyttä toiminta-alueemme kuntiin. Gradia Jyväskylän yhteistyötahoja ovat Jyväskylän 
ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston lisäksi myös muut toiminta-alueemme oppilaitokset, päiväkodit, 
seurakunnat, sairaalat, nuorisojärjestöt, liikeyritykset, kirjasto, teatteri sekä eri taidetoimijat. Gradia Jyväskylä toimii 
myös kulttuuripalveluiden tuottajana järjestäessään säännöllistä konserttitoimintaa, tapahtumia sekä tanssinäytöksiä.  
 
 

13. TOIMINNAN JATKUVA KEHITTÄMINEN 

 
Taiteen perusopetuksen toimintaa arvioidaan ja kehitetään Jyväskylän koulutuskuntayhtymän laatujärjestelmän 
mukaisesti. Keräämme palautetta jatkuvasti niin opiskelijoilta kuin yhteistyökumppaneiltammekin ja kehitämme 
toimintaamme saadun palautteen pohjalta. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä seuraa alan kehitystä ja tekee 
yhteistyötä alan toimijoiden kanssa pyrkien varmistamaan kehittämistavoitteittensa mukaisen osaamisen kaikilla sen 
toiminnan tasoilla. 


