OPETUSSUUNNITELMA

Rauman musiikkiopiston opetussuunnitelma
Rauman musiikkiopisto on perustettu v. 1970 ja on nykyään
Rauman kaupungin ylläpitämä taideoppilaitos. Toimintaalueena on Rauman kaupunki sekä Euran, Eurajoen ja Pyhärannan ja kunnat. Sivuopetuspiste toimii Eurassa.
Opetussuunnitelma selventää musiikkiopiston toimintatapoja ja arvopäämääriä. Käytännön työssä opetussuunnitelma
luo perustan opettajien ja oppilaiden jatkuvalle vuorovaikutusprosessille. Opettaminen ja oppiminen käsitetään
molempien osapuolten väliseksi yhteistyöksi.
Tämä opetussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2007.
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1. TOIMINTA-AJATUS
Rauman musiikkiopisto on taideoppilaitos, jonka tehtävänä on järjestää
taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista
musiikin opetusta. Se on oppilaitos, jossa oppilaalle luodaan
edellytykset hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin
elämänikäiselle
harrastamiselle sekä annetaan valmiudet musiikkialan ammattiopintoihin suuntautuville oppilaille.
Rauman musiikkiopisto on Rauman seudun alueen merkittävä
kulttuurivaikuttaja koulutuksen ja tapahtumien järjestäjänä.
Oppilaitoksen toiminta perustuu yhdessä valituille arvoille:

Luovuus - Yksilöllisyys - Oikeudenmukaisuus
Elämys - Oivallus - Ilo
Opetuksen lähtökohta on, että musiikki tukee, kasvattaa ja kehittää ihmistä. Tavoitteena on tukea oppilaan henkistä kasvua ja persoonallisuuden lujittumista sekä sosiaalisten taitojen kehittymistä. Opetuksessa
otetaan huomioon oppilaiden luovuus ja kannustetaan heitä
ilmentämään itseään musiikin avulla.
2. OPPIMISKÄSITYS, OPPIMISYMPÄRISTÖ JA TYÖTAVAT
2.1. Oppimiskäsitys
Oppiminen on aktiivinen ja tavoitteellinen prosessi, joka tähtää hyvän
musiikkisuhteen syntymiseen. Opetuksessa otetaan huomioon, että
oppiminen on seurausta oppilaan omasta toiminnasta. Opettajalla on
keskeinen merkitys oppilaiden opiskelutaitojen ja opiskeluympäristön
kehittämisessä sellaiseksi, että se mahdollistaa erilaisten oppilaiden
edistymisen. Oppimisen säätelyssä on tärkeää, että oppilas oppii
tarkkailemaan omaa opiskeluaan ja oppimistaan tiedostaen niihin
si-sältyvät vahvuudet ja heikkoudet.
2.2. Oppimisympäristö
Rauman musiikkiopistossa oppilaat oppivat musiikkia heille yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Oppilasta kannustetaan
pitkäjänteiseen työskentelyyn. Onnistumisen kokemukset kasvat-

tavat oppilaan uskoa omiin kykyihinsä. Opettajan ja oppilaan välinen
vuorovaikutus sekä erilaisten oppimis-, työskentely- ja arviointitapojen
huomioon ottaminen on keskeistä.
Oppilaita tuetaan löytämään oma
henkilökohtainen suhde musiikkiin
sekä rohkaistaan aktiiviseen vuorovaikutukseen muiden oppilaiden
kanssa. Rauman musiikkiopiston
tavoitteena on luoda avoin,
rohkaiseva ja myönteinen
ilmapiiri. Hyvä oppimisympäristö
mahdollistaa oppilaan vuorovaikutustaitojen kehittymisen ja
kannustaa aktiivisuuteen ja
itsenäiseen ajatteluun.
2.3 Työtavat
2.3.1 Esiintyminen
Esiintyminen on keskeinen ja luonnollinen osa musiikin opetusta ja
oppimisprosessia. Oppilas esiintyy vähintään kaksi kertaa
lukuvuodessa.
2.3.2 Kuuntelu
Musiikin kuuntelu on osa opiskelua. Oppilas kuuntelee vähintään
kaksi konserttia tai muuta musiikkiestystä lukuvuoden aikana.
2.3.3 Ryhmäytyminen
Yhdessä oppiminen on oleellinen tuki oppimisprosessissa. Musiikin
perusteita, valinnaiskursseja ja yhteissoittoa opetetaan eri kokoisissa
ryhmissä ikä- ja tasoseikat huomioonottaen. Orkesterisoitinten
opintoihin kuuluu olennaisesti orkesterisoittoa, pianistien ja laulajien
yhteissoittona voi olla osallistuminen musiikkiopiston kuoroihin.

2.3.4 Yhteisöllisyys
Musiikki elää yhteisössä, musiikki tukee ja kehittää sosiaalisia taitoja ja
jokaisen yksilön persoonallisuus muokkaa yhteisön runkoa. Opetuksen yksi tavoite on musiikillisten tietojen ja taitojen kehittäminen
vuorovaikutukselliseen ja yhteisölliseen käyttöön.
3. OPETUKSEN TARJONTA, LAAJUUS JA OPISKELUAIKA
Rauman musiikkiopisto tarjoaa laajan oppimäärän mukaista musiikin
perusopetusta ensisijaisesti raumalaisille ja yhteistyösopimuskuntien
lapsille ja nuorille. Laaja oppimäärä muodostuu musiikin perustason ja
sille rakentuvan musiikkiopistotason opinnoista, sekä niitä edeltävästä
varhaisiän musiikkikasvatuksesta. Perus- ja musiikkiopistotason opetus on tarkoitettu pääasiallisesti kouluikäisille lapsille ja nuorille.
Opetusta voidaan järjestää myös aikuisille.
Opetuksen laajuus
Kunkin oppilaan opintojen laajuus riippuu hänen iästään, aikaisemmin
hankituista taidoista ja tiedoista sekä käytetyistä opetusmenetelmistä.
Oppilaalle laaditaan vuosittain henkilökohtainen opintosuunnitelma.
Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän perustason ja
musiikkiopistotason laskennallinen laajuus on keskimäärin 1300 tuntia
(laskemisen perusteena käytetään 45 minuutin pituista oppituntia):
musiikin perustaso
instrumenttitaidot ja yhteismusisointi
musiikin perusteet				
						
musiikkiopistotaso
instrumenttitaidot ja yhteismusisointi
musiikin perusteet				
						

385 tuntia
280 tuntia
yht. 665 tuntia
390 tuntia
245 tuntia
yht. 635 tuntia

Opetus toteutetaan vaihtelevan pituisina tunteina joko yksilö- tai
ryhmäopetuksena oppilaalle suunniteltavan opintosuunnitelman mukaisesti. Tunteja voidaan kerätä myös musiikkiopiston ulkopuolisista
opinnoista, joiden hyväksiluettavuudesta päättää rehtori. Yhteissoitto

sisältyy opintoihin koko opiskelun ajan siitä lähtien, kun oppilas on
edennyt tarpeeksi instrumentin käsittelytaidoissaan ja hänelle
löytyy sopiva ikä- ja tasoryhmä. Varhaisiän musiikkikasvatuksen,
sivuaineopetuksen ja valinnaiskurssien laajuudesta päättää rehtori
kuultuaan aineopettajia.
Opiskeluaika
•
Varhaisiän musiikkikasvatus (muskari, musiikkivalmennus)
on suunnattu 0–8-vuotiaille lapsille. Osallistumisaika vaihtelee aloitusiästä riippuen.
•
Valmennusopetuksessa voi olla mukana kaksi vuotta kerrallaan (piiriopetus) tai kouluikään asti (suzukiopetus).
•
Musiikin perustasolle siirrytään oppilasvalintojen kautta. 		
Musiikin perustason opintoihin hakeutuminen ei edellytä
osallistumista varhaisiän musiikkikasvatukseen.
•
Musiikin perustasolla oppilaalla on oikeus opiskella tulevan
tasosuorituksen valmiuksia pääsääntöisesti kolmen vuoden
ajan. Perustasolla voi opiskella keskimäärin sen lukuvuoden
loppuun, jonka aikana oppilas täyttää 18 vuotta (poikkeuksena
fagotti, laulu ja kontrabasso).
•
Musiikkiopistotason oppimäärän opiskeluaika on pääsääntöisesti neljä vuotta.
•
Lisäopetuksen opiskeluaikaa myönnetään kaksi vuotta kerrallaan.
•
Vapaalla opintolinjalla opiskelupaikka myönnetään kolmeksi
vuodeksi kerrallaan. Jatkovuosista päätetään opettajan ja rehtorin harkinnan sekä resurssien ja oppilaan tilanteen ja motivaation perusteella.
•
Aikuisosastolla opiskelupaikka avautuu valintakokeiden kautta
kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Jatko myönnetään opettajan ja
rehtorin harkinnan sekä resurssien ja oppilaan motivaation
perusteella.
3.1. Varhaisiän musiikkikasvatus
3.1.1.Musiikkileikkikoulu
Tavoite: Ensisijaisesti alle

kouluikäisten lasten musiikin
rakkauden herättäminen ja vaaliminen sekä musiikillisten perusvalmiuksien lisääminen.
Sisältö: Opetuksessa kehitetään oppilaan valmiuksia kuunnella sekä
harjaannutetaan musiikillista muistia ja edistetään hänen rytmi-, muoto-, harmonia- ja melodiatajuaan. Oppilasta ohjataan ilmaisemaan itseään musiikillisin keinoin tukemalla luovaa ilmaisua sekä sosiaalista
ja emotionaalista kehitystä.
3.1.2 Musiikkivalmennus
Tavoite: musiikkileikkikoulun jälkeen n. 6-8 -vuotiaille lasten oppimispaikka, jossa ryhmässä on 5-8 lasta. Tavoitteena on juurruttaa
pysyvä musiikkiharrastus.
Sisältö: Kehitetään edelleen valmiuksia musiikin kuuntelemiseen ja
hahmottamiseen. Rytmi- ja melodiatajua kehitetään eri metodeilla.
Tutustutaan eri soittimiin ja pyritään löytämään mahdollinen kiinnostuksen kohde.
3.1.3 Valmennusopetus: Suzuki- ja soitinpiirit
Suzukimetodilla opiskellaan Rauman musiikkiopistossa pianonsoittoa pienryhmässä ja ryhmiä järjestetään kysynnän ja tuntiresurssien
mukaan. Opiskelun voivat aloittaa n. 4-6 –vuotiaat lapset. Suzukissa
voi opiskella aina kouluikään asti, sen jälkeen on mahdollisuus pyrkiä
varsinaiseksi oppilaaksi.
Piiriopetusta järjestetään kysynnän ja tarpeen mukaan ryhmäopetuksena. Rauman poikasoittokunnan piirialkeisopetuksessa uudet soittajat aloittavat pääsääntöisesti pienryhmissä (2-4 soittajaa) ja säännöllinen orkesteritoiminta alkaa n. kuukauden kuluttua siitä.
3.2 Musiikin perustaso
Opetus on tarkoitettu pääasiassa kouluikäisille lapsille ja nuorille. Oppilas opiskelee yhtä pääinstrumenttia ja musiikin perusteita (mupe).
Opetusta annetaan pääintrumentissa 30 - 60 minuuttia viikossa. Yh-

teissoitto kuuluu opetukseen. Perustellusta syystä rehtori voi myöntää
välivuoden musiikin perusteista tai yhteissoitosta.
Opinnot etenevät tasosuoritusten mukaan seuraavasti:
Pääinstrumentti: (poikkeuksena laulu: tasosuoritukset 1 ja 2)
Tasosuoritus 1
Tasosuoritus 2
Tasosuoritus 3
Musiikiin perusteet:
Mupe 1
Mupe 2
Mupe 3
Mupe 4
Yhteissoitto:
Kuoro
Orkesteri
Kamarimusiikki
Bändisoitto
Muut:
Vapaa säestys
Musiikkiteknologia
pop&jazz –piano
Kansanmusiikki
Muu opetus
Yleissivistävät ja syventävät valinnaiskurssit
Julkinen esiintyminen sekä esitysten ja kokonaisten konserttien kuunteleminen on osa opetusta. Tasosuoritukseen sisältyy pääsääntöisesti
kaksi esiintymistä ja kaksi kuuntelukertaa lukuvuodessa.
Opinto-oikeus 7-9 vuotta.
3.3 Musiikkiopistotaso
Opetus on tarkoitettu musiikin perustason suorittaneille kouluikäisille

lapsille ja nuorille. Oppilas opiskelee yhtä pääinstrumenttia ja musiikin perusteita. Opetusta annetaan pääintrumentissa keskimäärin 30
- 60 minuuttia viikossa. Yhteissoitto kuuluu opetukseen. Perustellusta
syystä rehtori voi myöntää välivuoden musiikin perusteista tai yhteissoitosta.
Opinnot etenevät tasosuoritusten mukaan seuraavasti:
Pääinstrumentti: Tasosuoritus: opistotaso (D)
Musiikiin perusteet:
Mupe 5
Mupe 6
Mupe 7
Mupe 8
Yhteissoitto:
Kuoro
Orkesteri
Kamarimusiikki
Bändisoitto
Muut:
Vapaa säestys
Musiikkiteknologia
Pop&jazz –piano
Kansanmusiikki
Muu opetus
Yleissivistävät ja syventävät valinnaiskurssit
Julkinen esiintyminen sekä esitysten ja kokonaisten konserttien kuunteleminen on osa opetusta. Tasosuoritukseen sisältyy pääsääntöisesti
kaksi esiintymistä ja kaksi kuuntelukertaa lukuvuodessa.
Opinto-oikeus on pääsääntöisesti 4 vuotta. Opinto-oikeuteen voi anoa
lisäaikaa yhden vuoden kerrallaan. Ammatilliseen koulutukseen suuntautuvalle tai muuten erittäin hyvin menestyvälle oppilaalle voidaan
hyväksyä sivuaineiden opiskeluja. Opiskeluoikeudesta peritään eril-

linen maksu.
3.4 Aikuisten opetus
Rauman musiikkiopistossa järjestetään opetusta aikuisille, jotka haluavat jatkaa ja täydentää musiikin perus- ja/tai opistotason opintoja.
Opinto-oikeus on 3 vuotta kerrallaan.
3.5 Mukautettu opetus erityisoppijoille
Rauman musiikkiopistossa voidaan tilanteen ja resurssien mukaan
järjestää opetusta oppilaille, jotka tarvitsevat erityistä tukea opinnoissaan. Opetus on tavoitteellista musiikkikasvatusta. Oppilaalta edellytetään kykyä käyttää hyväkseen annettua opetusta. Opettaja ja oppilas
sekä huoltaja laativat oppilaalle henkilökohtaisen opetussuunnitelman
(HOPS), jossa määritellään opintojen tavoitteet, opiskeluaika, sisältö,
opetusmenetelmät, tarvittavat tukitoimet ja arviointimenettelyt.
3.6 Valinnaiskurssit
Musiikkiopisto voi tarjota sekä perustasolla että musiikkiopistotasolla
erilaisia lisäkursseja, jotka syventävät ja laajentavat oppilaan kokemusta omasta soittamisestaan ja musiikista yleensä. Rehtori päättää lukuvuosittain tarjolla olevista valinnaiskursseista, niiden laajuudesta sekä
niihin osallistumisesta.
3.7 Lisäopetus (pidennetty oppitunti, sivuaine, toinen soitin)
Opinnoissaan hyvin edistyneelle ja / tai musiikin ammattiin suuntautuvalle oppilaalle voidaan tarjota lisäopetusta. Lisäopetus voi olla mm.
pidennetty oppitunti, sivuaine tai toinen soitin. Sivuaineen myöntämisen vaatimuksena on pääaineen tasosuoritus 3, toinen soitin voidaan
myöntää aikaisemmin resurssien mukaan. Lisäopetuksesta päättää
rehtori opettajan esityksestä. Kaikesta lisäopetuksesta peritään erillinen oppilasmaksu.
3.8 Vapaa opintolinja
Vapaa opetus on tarkoitettu
kaikille musiikin opiskelusta
kiinnostuneille. Vapaalle opintolinjalle voidaan ohjata

myös sisäänpääsytestin kautta. Opetus on tavoitteellista yksilö- tai ryhmäopetusta ilman tasosuoritusvelvoitetta. Oppilas voi halutessaan
osallistua musii-kin perusteiden opetukseen ja yhteissoittoon. Opetusta järjestetään omakustannushintaan.
4. OPPILASARVIOINTI
4.1 Arvioinnnin tehtävä ja arviointitavat
Arvioinnin tehtävänä on ohjata oppilasta tavoitteiden asettamisessa
ja niiden saavuttamisessa. Arviointi on jatkuva prosessi, jolla pyritään
tukemaan oppilaan myönteistä musiikillista kehitystä. Arviointi tapahtuu suullisesti ja kirjallisesti koko opiskelun ajan. Arviointi rohkaisee oppilasta jatkuvasti syventämään ja laajentamaan omaa henkilökohtaista kokemustaan musiikista sekä kehittämään ja parantamaan
musiikillisia taitojaan ja tietojaan. Oppilas saa palautteen edistymisestään oppitunneilla, esiintymisten yhteydessä sekä tasosuorituksisa.
4.2 Tasosuoritukset
Tasosuorituksissa havainnoidaan oppilaan edistymistä ja opastetaan
jatkotyöskentelyyn. Tasosuoritukset noudattavat pääosin Suomen
musiikkioppilaitosten liiton vaatimuksia. Rytmimusiikissa noudatetaan Pop&jazz -konservatorion vaatimuksia. Arviointikriteerit on
selvitetty erillisessä liitteessä.
Arvosana-asteikko 1-5
Erinomainen 5
Kiitettävä 4
Hyvä 3
Tyydyttävä 2
Hyväksytty 1
Tasosuoritukset arvioidaan seuraavasti:
SOLISTINEN AINE:
Taso 1: suoritettu / uusittava
Taso 2: asteikolla 1-5
Taso 3: asteikolla 1-5 ja 1-25
Opistotaso: asteikolla 1-5 ja 1-25

PRIMA VISTA
Taso 1 ja 2: hyväksytty - uusittava
Päättösuoritukset: asteikolla 1-5
Oppilas saa suorituksestaan
sanallisen ja kirjallisen palautteen.
MUSIIKIN PERUSTEET (mupe):
Mupe 1 (musiikin teoria ja säveltapailu) suoritettu / uusittava
Mupe 2 (musiikin teoria ja säveltapailu) suoritettu / uusittava
Mupe 3 (musiikin teoria ja säveltapailu) 1-5
Mupe 4 (musiikkitiedon peruskurssi) 1-5
Mupe 5 (säveltapailu I) 1-5
Mupe 6 (musiikin teoria I) 1-5
Mupe 7 (harmoniaoppi; kirjoitus ja soitto) 1-5
Mupe 8 (musiikkitieto I) 1-5
YHTEISMUSISOINTI JA VALINNAISKURSSIT:
Oppilaalle annetaan osallistumismerkintä. Rauman musiikkiopisto
voi resurssien mukaan ottaa vastaan myös oppilaitoksen ulkopuolelta
tulevien opiskelijoiden tasosuorituksia.
4.2.1 Arviointilautakunnan kokoonpano
SOLISTISET TASOSUORITUKSET
Taso 1: puheenjohtaja ja yksi jäsen
Tasot 2 ja 3: puheenjohtaja ja kaksi jäsentä
Opistotaso: puheenjohtaja ja kolme jäsentä
MUSIIKIN PERUSTEET
Päättösuoritukset: puheenjohtaja ja yksi jäsen
4.3 Arvioinnnin uusiminen ja oikaisu
Arvioinnin uusiminen ja oikaisu perustuu asetukseen taiteen perusopetuksesta 3 §: ”Oppilas voi kahden kuukauden kuluessa arvioinnista tiedon saatuaan pyytää arvioinnin suorittaneita opettajia uusimaan arvioinnin. Jos oppilas on tyytymätön pyynnöstä tehtyyn uuteen

arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty, oppilas voi pyytää
arviointiin oikaisua rehtorilta. ”
4.4 Arvosanan korottaminen
Opiskelija voi korottaa solistisen päättösuorituksen arvosanaa. Uusittavassa tasosuorituksessa tulee vaihtaa puolet esitettävän ohjelman
teoksista.
4.5 Opintojen etenemisen edellytykset
Musiikkiopistotasolle siirtyminen edellyttää pääaineen päättösuorituksen arvosanaksi vähintään hyvä 3/5 ja musiikin perusteiden päättösuorituksen arvosanaksi vähintään tyydyttävä 2/5.
4.6 Oppilaan itsearviointi
Oppilaan itsearviointia toteutetaan oppilaan ja opettajan välillä
käytävissä keskusteluissa, säännöllisissä kyselyissä ja opintokirjan
itsearviointiosiossa.
5. MUUALLA SUORITETTUJEN OPINTOJEN
HYVÄKSILUKEMINEN
Rauman musiikkiopistossa voidaan hyväksyä muualla suoritetut tasosuoritukset, jotka on tehty Suomen Musiikkioppilaitosten Liitto ry:n
tai Pop & Jazz –Konservatorion tasosuoritusvaatimusten mukaan.
6. TODISTUKSET
Opintojen kuluessa opiskelusta annetaan pyydettäessä opiskelutodistus matrikkeliotteena, josta käy ilmi opiskeluaika ja opinnot sekä suoritetut tutkinnot. Opintotason suorituksesta annetaan päättötodistus.
Todistus noudattaa Opetushallituksen ohjeistusta.
7. OPPILAAKSI OTTAMINEN
7.1. Musiikkileikkikoulu ja musiikkivalmennus
Musiikkileikkikoulun ja -valmennuksen oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

7.2 Valmennnusopetus
Oppilasvalintojen yhteydessä suzukiin pyrkivät lapset testaa opettaja
ryhmätilanteessa.
Piiriopetukseen voidaan ohjata sisäänpääsykokeiden kautta, mikäli
oppilaspaikkaa ei kiintiöiden kautta voitu tarjota. Rauman musiikkiopiston alaisuudessa toimivaan Rauman Poikasoittokuntaan voi tulla
mukaan ilman sisäänpääsytestiä ilmoittautumisjärjestyksessä.
7.3. Musiikin perustaso ja opistotaso
Solistiseen opetukseen valitaan oppilaat oppilasvalintojen kautta.
Muista oppilaitoksista siirtyvä oppilas antaa tarvittaessa soittonäytteen, joka yhdessä aiempien opintojen ja suoritusten kanssa ratkaisee
mahdollisuuden opiskelupaikkaan.
7.4. Vapaa opintolinja
Paikkaa vapaalla opintolinjalla voidaan tarjota sisäänpääsytestin läpäisseille, jotka eivät mahdu oppilaskiintiöön tai myös ilmoittautumisen
perusteella ilman sisäänpääsytestiä musiikkiopiston taloudellisten
resurssien mukaan.
7.5. Musiikin perusteet ja muu ryhmäopetus
Musiikin perusteiden opetusryhmiin sekä soitinryhmiin, orkestereihin
ja kuoroihin voidaan ottaa myös oppilaitoksen ulkopuolisia opiskelijoita opettajan arvion mukaan ja mikäli ryhmissä on tilaa.

8. YHTEISTYÖ HUOLTAJIEN KANSSA
Musiikkiopiston opettajat ja henkilökunta toimivat vuorovaikutuksessa oppilaan ja hänen vanhempiensa kanssa. Vuorovaikutus rakentuu

hyvän musiikkisuhteen edistämiselle. Tämän toteutumiseksi on toivottavaa, että huoltaja olisi aktiivisesti mukana oppimisprosessissa
esim. olemalla sovitusti läsnä oppitunneilla, kannustamalla, seuraamalla kotiharjoittelua aktiivisesti jne. Opetukseen sisältyy vuosittain oppilaan ja opettajan välinen arviointikeskustelu, jossa keskustellaan
opiskelun tavoitteista, arvioidaan aiemmin asetettujen tavoitteiden
saavuttamista ja määritellään seuraavan opintojakson/lukuvuoden
päämäärät.
9. YHTEISTYÖ MUIDEN TAHOJEN KANSSA
Rauman musiikkiopisto toimii yhteistyössä eri tahojen kanssa paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Yhteistyötä tehdään
ensisijaisesti lähikuntien, lähiseudun musiikkioppilaitosten, muiden
taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten, päiväkotien, koulujen,
taidemuseoiden, seurakuntien ja yksittäisten taiteilijoiden kanssa.
Myös alueen yritykset ovat luontevia yhteistyökumppaneita. Opisto
tarjoaa aktiivisesti esityksiä ja alansa asiantuntemusta eri tilanteisiin
ja tilaisuuksiin.
10. OMAN ALUEEN KULTTUURIPALVELUJEN TUOTTAMINEN
Rauman musiikkiopistolla on
keskeinen rooli toiminta-alueensa
musiikkikulttuurin vaikuttajana ja
kehittäjänä. Opisto järjestää ja
tuottaa konsertteja, musiikkitilaisuuksia ja leirejä joko yksin tai
yhteistyössä muiden tahojen kanssa.
11. OPPILAITOKSEN ITSEARVIOINTI
Rauman musiikkiopisto on jatkuvasti kehittyvä oppimispaikka, joka
pyrkii vastaamaan yhä paremmin oppilaiden tarpeisiin ja muuttuvan
ympäristömme vaatimuksiin. Musiikkiopiston toimintakäytäntöjä,
vuorovaikutusilmapiiriä ja opiskelutuloksia seurataan säännöllisesti.
Palautteen antamiseen ja sitä kautta kehittämiseen osallistuvat kaikki
toimijat: oppilaat, huoltajat, opettajat, muu henkilöstö ja sidosryhmät.

Oppilaat ja huoltajat voivat kertoa henkilökunnalle kokemuksiaan ja
toiveitaan. Lisäpalautetta voidaan kerätä kyselylomakkeiden avulla.
Musiikkiohjelman tilaajat ja tilaisuuksien yleisöt antavat suoraa ja
täydentävää palautetta. Opiston julkista kuvaa seurataan tiedotusvälineissä ja palautetta käsitellään opettajaneuvostossa, opettajainkokouksissa ja työryhmissä. Se on itsearviointia, joka ohjaa jatkuvaa uudistamistyötä.
Opetussuunnitelma on väline, jonka pitää kulua käyttäjiensä käsissä.
Sen avulla oppilas ja hänen huoltajansa voivat hahmottaa ja suunnitella
opiskelua. Opettajaa se auttaa käytännön kysymyksien selvittämisessä
ja oman työn kehittämisessä. Musiikkiopistolle opetussuunnitelma on
väline ympäristön vaatimuksiin vastaamiseksi ja oppilaitos on sitoutunut jatkuvaan opetussuunnitelman kehittämistyöhön.
12. TODISTUKSET JA MUUT MÄÄRÄYKSET
Opintotodistukset
Oppilaalle annetaan pyydettäessä todistus suoritetuista opinnoista
arvosanoineen. Musiikkiopiston virallinen opintotodistus on opintorekisteriote.
Suoritettuaan musiikin perus- tai musiikkiopistotason oppilas saa
päättötodistuksen. Päättötodistukset annetaan Opetushallituksen
ohjeita ja SML:n kurssisuoritusvaatimuksia noudattaen. Ne sisältävät
mm. oppilaitoksen viralliset tiedot, oppilaan henkilötiedot sekä hänen
opintotietonsa, suorituksensa ja päättösuoritusten arvosanansa.
Musiikkiopistotason päättötodistus on samalla todistus koko musiikin
perusopetuksen laajan oppimäärän suorittamisesta.
Musiikin perustason päättötodistuksesta ilmenee
•
koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen nimi
•
opinnot, joista päättötodistus annetaan
•
oppilaan nimi ja henkilötunnus
•
opiskeluaika
•
pääaineen päättösuoritus, arvosana ja suorituksen ajankohta
•
musiikin perusteiden päättösuoritukset, arvosanat ja suori

•
•
•
•
•
•
•
•
•

tusten ajankohdat
minkä vaatimusten mukaan päättösuoritukset on tehty
osallistuminen yhteismusisointiin, yhtyekokoonpanot ja osallistumisajat
muut mahdolliset opintosuoritukset
rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima
opetusministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan
päivämäärä
lainsäädäntö, johon koulutus perustuu
maininta, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen vahvistamien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti
maininta, että musiikin laaja oppimäärä sisältää musiikin
perustason ja musiikkiopistotason opinnot sekä
arvosana-asteikko.
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13. LIITTEET
Arviointikriteerit
Instrumenttiopintojen päättösuoritusten arvioijia tulee olla puheenjohtajan lisäksi vähintään kaksi perustasolla ja kolme opistotasolla,
joista vähintään toisen on oltava kyseisen aineen asiantuntija. Oppilaat
saavat kaikista suorituksistaan sanallisen ja kirjallisen palautteen.
Musiikin perusteiden päättösuoritukset arvioi oman opettajan lisäksi
yksi aineen asiantuntija.
Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta päättää rehtori
kyseisen aineen opettajan kanssa. Tarvittaessa järjestetään tasokoe.
Solistiset aineet:
Erinomainen (5)
Soitto/laulu on musikaalista ja taiteellisesti ilmaisuvoimaista. Tekniikka on niin hyvin hallinnassa, että se toimii musiikillisen ja tunneilmaisun välineenä.
Kiitettävä (4)
Soitto/laulu on musikaalista ja hyvin hallittua. Mahdolliset virheet
eivät häiritse kokonaisuutta.
Hyvä (3)
Ohjelma on hyvin harjoiteltu ja kokonaisuus on hallittua. Soitossa voi
olla pieniä teknisiä puutteita tai tulkinnassa on vielä kehitettävää.

Tyydyttävä (2)
Kokonaisuuden hallinnassa on puutteita: vaikka jokin osa-alue on jo
hyvä, muissa on vielä kehittämistä. Musiikillinen hahmotus on vielä
epäselvää.
Hyväksytty (1)
Kokonaisuus on keskeneräinen ja perusvalmiudet (tekniikka, rytmi,
puhtaus, äänenlaatu, asento) kaipaavat kehittämistä. Suoritus on uusittava, mikäli oppilas haluaa jatkaa seuraavaan kurssisuoritukseen.
Musiikin perusteet:
Erinomainen (5)
Oppilas hallitsee erinomaisesti opiskellun oppiaineksen ja kykenee
soveltamaan tietojaan ja taitojaan musisoinnissa.
Kiitettävä (4)
Oppilas hallitsee opiskellun oppiaineksen hyvin ja kykenee paikoin
soveltamaan tietojaan ja taitojaan.
Hyvä (3)
Oppilas on harjoitellut ja hallitsee opetellut asiat. Sopivassa tilanteessa
oppilas kykenee soveltamaan opittuja tietoja.
Tyydyttävä (2)
Oppilas on tehnyt työtä. Hän on epävarma, mutta hallitsee ainakin
osittain kaikkia osa-alueita. Jokin osa-alue on muita vahvempi.
Hyväksytty (1)
Osaaminen on epävarmaa, mutta auttaen oppilas suoriutuu annetuista tehtävistä. Suoritus on uusittava, mikäli oppilas haluaa jatkaa
seuraavaan tasosuoritukseen.
Opetuksen järjestäminen
1. Varhaisiän musiikkikasvatus
Varhaisiän musiikkikasvatus sisältää musiikkileikkikoulu- ja musiik-

kivalmennustoiminnan. Valmennusryhmät koostuvat oppilaitoskohtaisesti soitinryhmistä sekä musiikinperusteiden opetuksesta.
Tähän mahdollisesti liittyvät myös musiikkileikkikoulutoiminnan
alle integroidut muut ryhmät esim. kuvaamataidollinen toiminta tai
draama- sekä tanssipainotteiset ryhmät.
Varhaisiän musiikkikasvatus toteutetaan ryhmäopetuksena. Ryhmiä
muodostettaessa otetaan huomioon opetuksen tarkoituksenmukaisuus, oppilaiden ikä sekä opetustilan tarjoamat mahdollisuudet.
Musiikkileikkikouluopetusta järjestetään perheryhmissä; lapset 3 kk3 v yhdessä vanhemman/huoltajan kanssa, musiikkileikkiryhmissä;
lapset 3-7 v tai yllämainituissa muissa ryhmissä; lapset n. 6-8 v.
2. Musiikin perustaso
Instrumenttitaidot ja yhteismusisointi
Instrumenttiopetus ja yhteismusisointi muodostavat toisiaan
täydentävän kokonaisuuden. Mahdollisuus soveltaa instrumenttitaitoja yhteismusisointiin opintojen alusta lähtien on tärkeä musiikin
iloa luova ja opiskelumotivaatiota vahvistava tekijä. Yhteismusisoinnin opetuksen toteuttamistavat ovat suhteessa oppilaan ikään ja
instrumenttitaitojen tasoon.
Opintojen eri vaiheissa työskentely voi tapahtua esimerkiksi työpajoissa, periodeina tai projekteina. Yhteismusisoinnin integroiminen
musiikin perusteiden opetukseen soveltuu erityisesti opiskelun alkuvaiheeseen.
Kuuluminen erilaisiin kokoonpanoihin ja tyylillisesti vaihteleva,
vaikeusasteeltaan sopiva ohjelmisto tukee parhaiten oppilaan musiikillista kehitystä. Yhteismusisoinnin opetuksessa painottuu myös
ryhmän jäsenten sosiaalisten taitojen ja keskinäisen vuorovaikutuksen
kehittäminen.
Musiikin perusteet
Opetussuunnitelman perusteiden sisältöalueet on määritelty Suomen
musiikkioppilaitosten liitto ry: n tasosuoritusten sisällöissä ja arvioinnin perusteissa. Musiikin perusteiden opetus suositellaan järjestet-

täväksi niin, että se etenee rinnakkain instrumenttiopintojen kanssa ja
soveltuvin osin ja mahdollisuuksien mukaan myös yhteismusisointiin
integroituna. Opetuksen jatkuvuus tekee mahdolliseksi erilaisten pedagogisten keinovarojen käytön ja aihealueiden ryhmittelyn.
Oppilaitos ratkaisee osa-alueiden ryhmittelyn, jaksottelun ja jakamisen eri oppiaineiksi. Opetuksessa voidaan toteuttaa erilaisia kokeiluja
ja oppiaineiden integrointia. Tästä esimerkkinä voivat olla säveltapailukonsertit, sävellys- ja sovitustyöpajat sekä projekti- ja periodimuotoinen työskentely. Musiikin perustasolla opetusryhmien koossa otetaan
huomioon pedagoginen tarkoituksenmukaisuus ja oppilasryhmän
ikärakenne. Erilaisissa projekteissa ryhmäkoko voi vaihdella projektin
tarpeen mukaan. Opetuksessa tulisi mahdollisuuksien mukaan ottaa
huomioon oppilaan opinto-ohjelma ja musiikillinen suuntautuminen.
3. Musiikkiopistotaso
Instrumenttitaidot ja yhteismusisointi
Musiikkiopistotasolla yhteismusisoinnin merkitys oppilaan oman
muusikkouden kehittämisessä korostuu. Instrumenttiopetus ja yhteismusisointi täydentävät toisiaan ja rakentavat yhdessä pohjan
osaamiselle, jonka varaan itsenäinen musiikinharrastus ja mahdolliset myöhemmät ammattiopinnot voivat rakentua. Oppilaitoksen
tehtävänä on pitää huolta siitä, että yhteismusisoinnin muodot ovat
monipuolisia ja opetuksen tavoitteet toteutuvat jokaisen oppilaan kohdalla pääinstrumentista riippumatta. Oppimista edistävä koulutuksellinen näkökulma on aina ensisijainen toimintaa ohjaava tekijä.
Musiikin perusteet
Opetussuunnitelman perusteiden sisältöalueet on määritelty Suomen
musiikkioppilaitosten liitto ry: n tasosuoritusten sisällöissä ja arvioinnin perusteissa. Opetus suositellaan toteutettavaksi vähintään kolmen
vuoden kestoisena. Oppiaineet voidaan integroida toisiinsa mahdollisuuksien mukaan. Oppilaitos ratkaisee osa-alueiden ryhmittelyn, jaksottelun ja jakamisen eri oppiaineiksi. Opetuksessa voidaan toteuttaa
erilaisia kokeiluja ja oppiaineiden integrointia. Opetusryhmien kokoa
määriteltäessä otetaan huomioon opetuksen tavoitteet ja luonne.

Mahdollisissa projekteissa ryhmäkoko voi vaihdella projektin tarpeen mukaan. Musiikin historian ja tyylien tuntemusta tukevia projekteja voivat olla
esimerkiksi sävellys- ja sovitustyöt, erikoiskurssit ja konserttikäynnit.
4. Jatko-opetus
Oppilaitos voi antaa myös musiikkiopistotason opintojen jälkeistä jatkoopetusta. Opetuksen tavoitteena on tukea erityislahjakkaiden nuorten
taiteellista ja musiikillista kehitystä. Oppilaitos määrittelee vuosittain lisäopetuksen saamisen edellytykset, opiskeluajan ja vuosittain annettavan opetustuntimäärän. Tämän lisäksi oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, johon kirjataan opintojen tavoitteet ja opiskeltavat aineet.
5. Opetuksen osa-alueita
Kuuntelukasvatus
Musiikin kuuntelu on tärkeä osa musiikin opiskelua. Oppilaitoksen
tehtävänä on harjaannuttaa oppilaita monipuoliseen musiikin kuun-teluun,
totuttaa heitä käymään konserteissa ja muissa musiikkitilai-suuksissa sekä tehdä musiikkielämää tutuksi kullekin ikäkaudelle so-veltuvalla tavalla. Opintokirjassa on konserttipassi, jonne kerätään kuittauksia konserttikäynneistä.
Esiintymiskoulutus
Esiintyminen on luonteva ja erottamaton osa musiikinopiskelua.
Esiintymiskoulutus alkaa samalla hetkellä kuin koko opiskelu ja etenee taitojen karttumisen myötä. Oppilaitoksen on huolehdittava siitä, että oppilaille
on tarjolla riittävästi kunkin taidoille sopivia, monipuolisia ja palkitsevia
esiintymistilaisuuksia. Tavoitteena on luonteva, vapautunut suhde musiikin
esittämiseen ja hyvä itsetunto, joten erityistä huomiota on kiinnitettävä esiintymiseen liittyvien asioiden hallintaan ja käsittelyyn.
Valinnaiskurssit
Musiikkiopintoihin liittyvät, oppilaan musiikillista kehitystä tukevat valinnaiskurssit voivat laajentaa instrumenttitaitoja (esim. vapaa säestys, improvisointi), lisätä musiikin perusteiden tuntemusta (esim. musiikkiliikunta, sävellys) tai kehittää ilmaisu- ja esiintymistaitoja (luova ilmaisu, esiintymistaito).
Valinnaiskursseina voidaan järjestää myös tietotekniikan ja musiikkiteknologian opetusta.
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