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VANHEMMAN PIKAOPAS MUSIIKKIOPINTOIHIN 
 

 
Musiikin laajan oppimäärän opinnot muodostuvat perusopinnoista ja syventävistä opinnoista 
sekä mahdollisesta varhaisiän kasvatuksesta. 

 
Oppilaitoksen tärkeimpiä arvoja on yksilöllisyyden kunnioittaminen. Opetuksen tavoitteena 
on luoda yksilölliset valmiudet musiikin elinikäiselle harrastamiselle, kasvattaa ja kehittää 
lasta toimimaan yhdessä toisten kanssa sekä tuntemaan itsensä oppijana, saada aikaan 
hyvä musiikkisuhde sekä antaa valmiudet musiikkialan ammattiopintoihin. 
 
Keski-Vantaan Musiikkiopistossa annetaan soitin- ja laulunopetusta, 
varhaisiänmusiikkikasvatusta, opetusta musiikin tukiaineissa ja vapaassa säestyksessä 
sekä ohjausta yhteismusisoinnissa. Opisto järjestää myös periodikursseja ja projekteja 
musiikin eri aiheista sekä muiden taiteiden alueella. Soitinopetuksen valikoima pyritään 
pitämään mahdollisimman laajana. 
 
Musiikkileikkikoulun ja varsinaisen soitinopetuksen välimaastoon sijoittuvat musikantti-
ryhmät. Näissä ryhmissä lapsi kehittää musiikillisia valmiuksia kohti soitinopintoja ja tutustuu 
eri soittimiin.  
 
Opistossa voi aloittaa opiskelunsa myös Suzuki-menetelmällä. Suzuki-opetuksen soittimia 
ovat viulu, piano, kitara, sello ja laulu.  
 
Perusopintojen tarkoituksena on taiteenalalle keskeisten taitojen tavoitteellinen harjoittelu 
ja pitkäjänteinen kehittäminen. Syventävien opintojen tarkoituksena on 
opintomahdollisuuksien laajentaminen tai painottaminen. Musiikin laajan oppimäärän 
syventäviin opintoihin sisältyy lopputyö. Sekä perusopintoihin että syventäviin opintoihin voi 
sisältyä keskenään vaihtoehtoisia opintokokonaisuuksia. 
 
 
VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS 
 
Opetuksen keskeisen sisällön muodostavat musiikin elementit – rytmi, muoto, harmonia, 
melodia, dynamiikka ja sointiväri. Opetus on painottunut yhdessä tekemiseen. Tunneilla 
lauletaan, soitetaan, loruillaan, kuunnellaan musiikkia sekä liikutaan ja leikitään musiikin 
mukana. Taiteiden välinen integrointi liittyy varhaisiän musiikkikasvatukseen kirjallisuuden, 
kuvataiteiden, tanssin ja draaman työtapoja musiikkiin yhdistämällä. 
 
Vauva- ja muksumuskari on tarkoitettu 0-3-vuotiaille (vauvat, 1-vuotiaat, 2-vuotiaat). 
Aikuinen osallistuu musiikkileikkiin lapsen kanssa. 
 
Musiikkileikkiryhmät on tarkoitettu 3-6-vuotiaille lapsille. Lapset jaetaan ryhmiin 
ikätasoittain. Tarjoamme myös taidemuskaria sekä liikuntamuskaria niistä kiinnostuneille. 
 
Sisarusryhmään vanhempi voi osallistua kahden eri-ikäisen lapsen kanssa.  
 
Soitinmuskari (esim. kannel, viulu-, huilu tai pianomuskari) luo pohjaa tulevia soitinopintoja 
varten sekä perehdyttää tietyn soittimen perusteisiin. Ryhmäläiset hankkivat soittimensa 
opettajan ohjeiden mukaisesti. Soitinmuskariryhmien oppilaat ovat pääsääntöisesti 4-7-
vuotiaita. 
 
Musikantti-opinnoissa oppilaalla on mahdollisuus valita joko useampia kokeiltavia 
instrumentteja tai keskittyä vain yhteen instrumenttiin ja sen alkeisiin. Suunnittelemme 
musikantti-opinnot yhdessä perheen kanssa yksilöllisesti kullekin lapselle. 
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Erityismuskari on suunnattu erityisesti 3-6v. lapsille, joilla on esim. Autismin kirjon 
oireyhtymä tai kehitysvamma ja jotka tarvitsevat yksilöllisempää tukea ja ohjausta ryhmässä 
toimimiseen ja itsensä ilmaisuun. Myös sisarukset ovat tervetulleita. 
 
 
MUSIIKIN PERUSTASO 
 
Opintojen alussa keskitytään ensisijaisesti oman instrumentin hallinnan oppimiseen. 
Samalla tutustutaan monipuoliseen ohjelmistoon. Oppituntien pituus vaihtelee 15-90 
minuuttiin oppilaan iästä ja opintojen vaiheesta riippuen. 
 
Keski-Vantaan Musiikkiopistossa ei ole rajoja klassisen ja populaarimusiikin välillä. 
Oppilaalla on mahdollisuus opiskella klassista instrumenttia tai/ja populaarimusiikin 
instrumenttia oman kiinnostuksen kohteen mukaan. Oppilailla on myös mahdollisuus olla 
erilaisten musiikkityylien soitinkokoonpanoissa toiveidensa mukaan.  
 
Opetukseen voi kuulua yksityistunteja, parityöskentelyä tai ryhmätunteja. Yhteissoittoa 
harrastetaan heti, kun soittimen hallinta on edistynyt riittävän pitkälle. Yhteismusisoinnin 
opetuksen toteuttamistavat ovat suhteessa oppilaan ikään ja instrumenttitaitojen tasoon. 
Kuuluminen erilaisiin kokoonpanoihin ja tyylillisesti vaihteleva, vaikeusasteeltaan sopiva 
ohjelmisto tukevat parhaiten oppilaan musiikillista kehitystä. Yhteissoitto kehittää myös 
ryhmän jäsenten sosiaalisia taitoja ja keskinäistä vuorovaikutusta. 
 
Opintojen eri vaiheissa työskentely voi tapahtua myös työpajoissa, periodeina tai 
projekteina. 
 
Soitinopiskelu pyritään integroimaan musiikin perusteiden opiskeluun mahdollisimman 
varhain. Musiikinperusteiden opintokokonaisuuksia on kolme (3). Improvisointia ja 
sointusoittimissa myös vapaata säestystä opiskellaan joko oman opettajan johdolla, erillisillä 
tunneilla tai periodeina. Oppilaalla on mahdollisuus myös opiskella säveltämistä. 
 
Oppilas siirtyy syventäviin opintoihin, kun 3. tasokonsertti instrumenttiopinnoissa ja musiikin 
perusteiden opintokokonaisuudet (3 mupe kurssia) on suoritettu. 
 
 
SUZUKI -OPETUS 
 
Suzuki-menetelmän pohjalla on vahva usko siihen, että jokainen lapsi oppii soittamaan. 
Lahjakkuus ei ole myötäsyntyistä, vaan se kehittyy ympäristön vaikutuksesta. 
 
Suzuki-opetukseen oppilaat valitaan vanhempien haastattelun perusteella. Instrumentista 
riippuen aloitusikä voi vaihdella kolmesta noin seitsemään vuoteen. 
 
Soiton oppimisen lähtökohtana lapselle on soiva mielikuva musiikista. Oppimateriaalina 
käytetään äänitteitä, joita kuunnellaan kotona säännöllisesti. Opettaja päättää nuottiluvun 
aloittamisen ajankohdasta. Soittotunnin pituus määritellään lapsen iän ja keskittymiskyvyn 
perusteella. Ryhmätunnit kuuluvat ohjelmaan alusta lähtien. 
 
Vanhempien osuus on Suzuki-opetuksessa ensiarvoisen tärkeä. Lapsen aloittaessa 
soittotunnit vanhemmille järjestetään koulutusjakso, jossa he perehtyvät soiton alkeisiin ja 
Suzuki-filosofiaan. Heitä ohjataan myös muistiinpanojen tekemiseen tuntitilanteessa, jotta 
he voivat auttaa lasta harjoittelussa kotona. 
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COLOUR FLUTE -OPETUS 
 
Geza ja Csaba Szilvay, unkarilaiset musiikkipedagogit, loivat Kodalyn periaatteiden pohjalta 
lapsikeskeisen musiikin opetuksen lähestymistavan ensin viulunsoiton opetukseen. 
Nyttemmin menetelmällä voi opiskella myös huilun soittoa. Colour Flute on Jaana 
Laasosen, Riikka Rahivaara-Tarkan avustuksella kehittämä huilunsoiton opetusmenetelmä. 
Tässä opetusmenetelmässä soitin ja soitinopetus ”kesytetään” vastaamaan lapsen tarpeita. 
Szilvayt ajattelevat, että jokainen lapsi voi oppia soittamaan instrumenttia. Oppiminen ei ole 
perimästä kiinni, vaan harrastusta tukevasta ympäristöstä ja pitkäjännitteisestä ohjauksesta. 
Kasvatuksellisten periaatteiden ohella Colour Flute -menetelmän tavoitteena on 
monipuolinen soittimen hallinta. Se tarjoaa tukevan perustan myös improvisaatiolle, 
yhteissoitolle ja yleiselle muusikkoudelle.  
  
Nuotinluku ja soittaminen aloitetaan Colour flute-metodissa melkein samanaikaisesti. Lapsi 
oppii soittimensa ääniä vastaavat kuvat ja värit. Colour flute-menetelmässä opetus koostuu 
sekä yksilötunneista että ryhmätunneista. Ryhmätunneilla opiskellaan muun muassa äänten 
nimiä, rytmiarvoja ja metodilauluja. Työskentely tapahtuu koko ajan yhdessä, aivan kuin 
kamarimusiikissa. Kamarimusiikki on tärkeä osa muusikkoutta. Ryhmätunneilla opetellaan 
ryhmäsoiton yleissääntöjä esim. kuinka hengitetään yhdessä, näytetään merkkiä, seurataan 
ja kuinka ”liidataan” eli johdetaan. Samalla opitaan kamarimusiikkiyhtyeen toimintaa. 
  
Ryhmätyöskentelyn avulla halutaan lapselle opettaa sosiaalista käyttäytymistä, rohkaista 
toimimaan ryhmässä, lisätä itseluottamusta ja keskittymiskykyä. Huiluryhmässä lapsen 
persoonallisuus kehittyy. Yhdessä opettelemme käyttämään omia vahvoja puoliamme 
yhteisen hyvän rakentamiseen. Ryhmässä pääsemme käsittelemään myös heikkoja 
puoliamme (esimerkiksi äkkipikaisuutta, kärsimättömyyttä ja arkuutta), jos ilmapiiri on 
tarpeeksi turvallinen ja luottamusta herättävä. Pienistä soittajista kasvaa yhteistyökykyisiä ja 
sosiaalisia. 
 
Keski-Vantaan musiikkiopiston huiluopetuksessa Colour-Flute menetelmää sekä A ja B 
kirjoja käytetään perustason alkeisopetuksessa. Loogisesti ja askel askeleelta etenevän 
menetelmän on käytännössä havaittu soveltuvan erinomaisesti perustason opetukseen. 
 
 
 
SYVENTÄVÄT OPINNOT 
 
Syventäviin opintoihin siirrytään, kun 3. tasokonsertti instrumenttiopinnoissa ja musiikin 
perusteiden opintokokonaisuudet on suoritettu (3 mupe kurssia). 
 
Oman instrumentin hallintaa syvennetään laajentamalla ohjelmistoa. Samalla kappaleiden 
haastavuus lisääntyy. Opetus koostuu yksityistunneista ja parityöskentelystä sekä 
mahdollisista periodeista. Kamarimusiikki ja muu yhteissoitto tukevat oppilaan 
muusikkouden kehitystä. Jokaiselle pyritään löytämään sopiva yhteissoiton muoto. 
Improvisointia ja vapaata säestystä opiskellaan joko omien soittotuntien yhteydessä tai 
erillisenä oppiaineena. 
 
Oppilaalla on mahdollisuus sivuaineopintoihin. Sivuaineen tavoitteet ja sisällöt määrittyvät 
perustason suunnitelman pohjalta. 
 
Oppilas on valmis saamaan päättötodistuksen musiikin laajan oppimäärän mukaisesti, kun 
oppilas on suorittanut syventävien opintojen musiikin perusteiden solfan ja teorian sekä 
musiikkitiedon opintokokonaisuudet sekä tehnyt lopputyönsä. 

 
 
 
 



 

 7 

MUSIIKIN PERUSTEIDEN OPETUS 
 
Musiikin perusteiden opetus etenee rinnakkain instrumenttiopintojen kanssa. 
Instrumenttiopettaja ohjaa oppilaan musiikin perusteiden ryhmään sopivassa vaiheessa. 
Suositeltava musiikin perusteiden aloitusikä on yhdeksän vuotta (9v). 
 
Opetusryhmien koossa otetaan huomioon oppilasryhmän ikärakenne ja opetuksen 
tavoitteet. Opetuksessa ei ole loppukokeita, vaan oppilas siirtyy suoraan seuraavalle tasolle, 
kun edellisen tason opintokokonaisuudet hallitaan. 
 
Musiikin perusteiden opetus tähtää oppilaan musiikin luku- ja kirjoitustaidon kehittymiseen ja 
musiikin hahmottamista. Musiikkitiedon kurssilla tutustutetaan opiskelijat musiikin historian 
ja tyylien tuntemukseen. Musiikin perusteiden opiskelu tukee pääaineen opiskelua, ja se 
pyritään integroimaan mahdollisimman pitkälle käytäntöön monipuolisilla 
opetusmenetelmillä. Osa opetuksesta on soveltavaa ja pyrkii kokonaisvaltaiseen yhteyteen 
musiikin eri ilmenemismuotojen kanssa. Musiikin historian ja tyylien tuntemusta tukevia 
projekteja voivat olla esimerkiksi sävellys- ja sovitustyöt, erikoiskurssit ja konserttikäynnit.  
 
Perustasolla oppilas suorittaa kolme musiikin perusteiden opintokokonaisuutta. Oppilaalla 
on myös mahdollisuus osallistua improvisointi- sekä sävellysopintoihin. Myös vapaan 
säestyksen opinnot ovat mahdollisia. 
 
Syventävällä tasolla oppilas opiskelee musiikin perusteiden syventävät opinnot niin 
säveltapailussa kuin teoriassakin sekä musiikkitiedon kurssin. Oppilaalla on myös 
mahdollisuus osallistua improvisointi- sekä sävellysopintoihin. Myös vapaan säestyksen 
opinnot ovat mahdollisia. 
 
 
 
TASONKONSERTIT JA LOPPUTYÖ 
 
Perustasolla oman instrumentin tasokonsertteja on kolme (3). Syventävän tason opinnot 
päättyvät lopputyöhön, joka voi olla konsertti, sävellys, koostua monesta erillisestä ja 
erilaisesta kokonaisuudesta. Päättötyön kokonaisuuden tulee koostua kaikesta siitä tiedosta 
ja taidosta, minkä oppilas on opiskeluaikanaan kerännyt itselleen.  
 

 

OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA OPINTOJEN HYVÄKSI LUKEMINEN  
 
Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä vastaavat 
aikaisemmin suorittamansa opinnot tai muutoin hankittu osaaminen arvioiduksi ja 
tunnustetuksi. Osaamisen tunnustaminen tehdään perustuen selvityksiin oppilaan 
opinnoista tai näyttöihin osaamisesta sekä suhteessa kunkin hyväksi luettavan 
opintokokonaisuuden tavoitteisiin ja sisältöihin. Myös oppilaan siirtyessä opiskelemaan 
oppimäärästä toiseen osaamisen tunnustamisessa ja opintojen hyväksi lukemisessa 
menetellään, kuten edellä on kuvattu. 
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OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS, TOIMINTAKULTTUURI JA  
LAAJAN OPPIMÄÄRÄN YLEISET TAVOTTEET 
 
 
Keski-Vantaan Musiikkiopistoyhdistys ry on yksityinen, musiikkiopistoyhdistyksen 
ylläpitämä taideoppilaitos, joka kuuluu Vantaan kaupungin taiteenperusopetuksen 
kenttään. Opisto saa Valtion harkinnanvaraista avustusta sekä Vantaan kaupungin 
toiminta-avustusta. Tarjoamme taiteen perusopetuslain musiikin laajan oppimäärän 
mukaista opetusta. Musiikkiopistomme oppilaat ovat ensisijaisesti lapsia ja nuoria ja 
varhaisiänmusiikkikasvatuksessa. Opistossamme on myös avoin osasto aikuisille. 
Opetustamme ohjaa tämä opetushallituksen laatimien opetussuunnitelman 
perusteiden pohjalta laadittu ja oppilaitoksen johtokunnan vahvistama 
opetussuunnitelma. 
 
Opetuksen tavoitteena on luoda yksilölliset valmiudet musiikin elinikäiselle 
harrastamiselle, saada aikaan hyvä musiikkisuhde sekä antaa valmiudet 
musiikkialan ammattiopintoihin. 
 
Oppilaitoksen tärkeimpiä arvoja on yksilöllisyyden kunnioittaminen. 
 
 
TOIMINTAKULTTUURI 
  
Keski-Vantaan Musiikkiopiston toimintakulttuuri muotoutuu työtä ohjaavien normien 
tulkinnasta (SML suositukset), vakiintuneista käytännöistä sekä opettajiemme 
pedagogisista ajattelu- ja toimintatavoista. Opistomme yhteinen toimintakulttuuri 
edistää taiteen perusopetuksen tehtävän, arvoperustan ja oppimiskäsityksen 
mukaisen opetuksen toteuttamista. Se näkyy kaikessa toiminnassamme sekä 
vaikuttaa oppilaan kokemukseen osallisuudesta ja opetuksen laadusta. 
 
Keski-Vantaan Musiikkiopiston perusajatus on jo perustamisesta lähtien ollut, että 
taiteen perusopetuksen tavoitteena on luoda oppimista ja kestävää hyvinvointia 
edistävää toimintakulttuuria, mikä edellyttää aitoa kohtaamista sekä välittävää ja 
kunnioittavaa vuorovaikutusta. Lähtökohtana tälle on opettajien, oppilaiden ja 
perheiden kokemus osallisuudesta, joka syntyy yhdessä toimimisesta ja kaikkien 
ottamisesta mukaan toimintaan. Opettajat saavat itse luoda omat ”luokkansa” 
toteuttaa luokkansa ja muiden opettajien kanssa yhdessä unelmiaan. Opettajat 
luovat itse käytännön toimintaohjeet tasokonserttien teknisten osioiden osalta. 
Toimintaohjeita päivitetään aina tarpeen vaatiessa sekä aina SML:n ohjeistuksen 
muuttuessa. 
 
Kannustavassa toimintakulttuurissa hyväksytään myös oppiminen epäonnistumisten 
kautta. Arjen valinnoissa ja toiminnassa otetaan huomioon kestävä elämäntapa ja 
kulttuurinen monimuotoisuus. Yhteinen toimintakulttuuri ohjaa myös musiikkiin 
liittyvien oikeudellisesti suojeltujen etujen kuten sananvapauden, yksityisyyden 
suojan ja tekijänoikeuksien tuntemiseen.  
 
Pyrimme yhdessä koko henkilökunnan kanssa ylläpitämään ja kehittämään 
toimintakulttuuria jatkuvalla pedagogiikan ja taiteenalan osaamisen kehittämisellä.  
Pyrimme mahdollisimman hyvään opetuksen arkikäytäntöjen organisointiin, luovaan 
suunnitteluun, toteuttaminen ja arviointi. Avointa ja rakentavaa vuorovaikutusta 
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tarvitaan sekä oppilaitosyhteisön sisäisessä että huoltajien ja muiden tahojen 
kanssa tehtävässä yhteistyössä.  
 
 
LAAJAN OPPIMÄÄRÄN YLEISET TAVOITTEET 
 
Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän tavoitteena on luoda edellytyksiä 
elinikäiselle taiteen harjoittamiselle ja aktiiviselle kulttuuriselle osallisuudelle. 
Musiikin laajan oppimäärän opinnot tarjoavat mahdollisuuksia osaamisen 
monipuoliseen ja päämäärätietoiseen kehittämiseen sekä taiteesta nauttimiseen. 
Oppilaita innostetaan käyttämään taidetta myös yhteistyön, vaikuttamisen ja 
osallistumisen välineenä. 
 
Laajan oppimäärän tavoitteena on vahvistaa oppilaiden oppimisen iloa, 
opiskelumotivaatiota ja luovaa ajattelua huomioimalla heidän vahvuutensa, 
potentiaalinsa ja kiinnostuksen kohteensa. Oppilaita rohkaistaan asettamaan omia 
oppimistavoitteita ja tekemään opintoihin liittyviä valintoja niiden pohjalta. Opintojen 
edetessä oppilasta ohjataan ottamaan yhä enemmän vastuuta omasta 
oppimisestaan. 
 
Laajan oppimäärän opinnot tarjoavat oppilaalle mahdollisuuden kehittää hänelle 
merkityksellisiä musiikin ilmaisutapoja. Oppilaita kannustetaan tarkastelemaan, 
tulkitsemaan ja arvottamaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin.  
 
Opinnoissa kehittyvä monilukutaito tukee oppilaiden kriittistä ajattelua ja oppimisen 
taitoja. Oppilaita ohjataan tarkastelemaan taiteenalaa historiallisena, 
yhteiskunnallisena ja ajankohtaisena ilmiönä sekä rakentamaan toiminnassaan 
yhteyksiä taiteiden ja tieteiden välille.  
 
Opetussuunnitelmamme on laadittu taiteen perusopetuksesta annetun lain 
(633/1998) sekä asetuksen (813/1998) mukaisesti.  
 
 
 

ARVOT, OPPIMISKÄSITYS JA OPISKELUYMPÄRISTÖ 
 
ARVOT 
 
Opetussuunnitelman perusteet pohjautuvat arvoperustaan, jonka mukaan taiteen 
perusopetus rakentuu ihmisoikeuksien, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja kulttuurien 
moninaisuuden kunnioitukselle. Ihminen rakentaa elämäänsä toimimalla 
vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja ympäristönsä kanssa. Taiteen perusopetus 
perustuu käsitykseen jokaisen ihmisen ainutlaatuisuudesta ja arvokkuudesta 
yksilönä ja yhteisöjen jäsenenä. Opetuksessa edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja 
kunnioitetaan sukupuolen moninaisuutta. Opetus tukee ihmisenä kasvamista 
ajattelun taitoja ja luovuutta kehittämällä.  
 
Opetuksen lähtökohtana ovat musiikille ominaiset tiedon tuottamisen ja esittämisen 
tavat. Taiteeseen sisältyvät esteettisyyden, eettisyyden ja ekologisuuden 
kysymykset ohjaavat pohtimaan ja arvioimaan, mikä elämässä on merkityksellistä ja 
arvokasta. Taiteenperusopetus luo pohjaa sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävälle 
tulevaisuudelle.  
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OPPIMISKÄSITYS 
 
Oppiminen on aktiivinen ja tavoitteellinen prosessi, johon yksilöllisten 
ominaisuuksien ja motivaation lisäksi vaikuttaa oppimisympäristö. Hyvässä 
opiskeluympäristössä oppilas asettaa itse omat tavoitteensa, oppii työskentelemään 
itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa sekä löytää itselleen sopivia 
työskentelytapoja. Keskeistä on vuorovaikutus opettajan, oppilaan ja vanhempien 
välillä. 
 
Oppimisessa kannustamme oppilasta löytämään ja tiedostamaan omat tapansa 
oppia sekä omat vahvuutensa ja heikkoutensa ja käyttämään tätä tietoa oman 
oppimisensa kehittämiseen. Onnistumisen kokemukset, jotka musiikissa usein 
syntyvät pitkäaikaisen, itsenäisen työskentelyn kautta, kasvattavat oppilaan uskoa 
omiin kykyihinsä, edistävät oppimista ja innostavat kehittämään omaa osaamista. 
Kokemukset ja vuorovaikutus ympäristön kanssa samoin kuin eri aistien käyttö ja 
kehollisuus ovat oppimisen kannalta olennaisia.  
 
Harjoittelu ja harjoittelemaan oppiminen ovat merkityksellisiä taitojen kehittymisen 
kannalta. Oppimisprosessin aikana saatava rohkaiseva ja kannustava ohjaus ja 
palaute vahvistavat oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Monipuolisen, 
myönteisen ja realistisen palautteen antaminen ja saaminen ovat keskeinen osa 
oppimista edistävää vuorovaikutusta. 
 
Oppiminen on yksilöllistä ja yhteisöllistä tietojen ja taitojen rakentamista, joka 
vahvistaa oppilaan kulttuurista osallisuutta ja edistää hänen hyvinvointiaan. 
Oppiminen on kokonaisvaltainen ja vuorovaikutteinen prosessi, joka kehittää 
oppilaan tietoja ja taitoja monipuolisesti. Se on erottamaton osa yksilön ihmisenä 
kasvua ja yhteisön hyvän elämän rakentamista.    

 
 

OPPIMISYMPÄRISTÖ 
 
Keski-Vantaan Musiikkiopiston opetus tapahtuu kouluilla, joiden kanssa opistolla on 
yhteistyösopimuksia muun muassa irtaimiston suhteen. Koulut saavat hyödyntää 
omassa opetuksessaan opiston hankkimia soittimia ja opiston opetuksessa on 
mahdollisuus hyödyntää koulun välineistöä. 
 
Koulut ovat fyysisesti, sosiaalisesti ja psyykkisesti turvallisia ja tuttuja paikkoja niin 
oppilaille kuin opettajillekin. Koulut ovat ilmapiiriltään avoimia ja myönteisiä sekä 
rohkaisevat ja innostavat oppilaita kehittämään osaamistaan. Yhteistyö koulun 
opettajien ja opiston opettajien välillä on sujuvaa. Rohkaisemmekin opettajiamme 
aina luomaan hyvät, ystävälliset, avoimet välit erityisesti sen luokan opettajaan, 
jossa opettavat iltapäivisin.  
 
Opistomme käyttämien koulujen monipuolisten oppimisympäristöjen tarkoituksena 
on tukea oppilaiden kasvua ja innostaa heidät oppimiseen. Ne myös tarjoavat 
jokaiselle oppilaalle mahdollisuuden onnistumiseen ja osaamisen kokemuksiin. 
Pyrimme siihen, että oppimisympäristöt luovat edellytykset musiikille ominaiseen 
aktiiviseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä itsenäisesti että yhdessä muiden 
kanssa. Tavoitteena on myös luoda edellytyksiä eri musiikin lajien osaamisen 
kehittämiseen.  
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Oppimisympäristöjen suunnittelussa ja kehittämisessä otamme huomioon oppilaiden 
tarpeet, taidot ja kiinnostuksen kohteet sekä oppilaitoksen ulkopuolella tapahtuva 
osaamisen karttuminen. Asianmukaiset tilat, työvälineet ja materiaalit sekä tieto- ja 
viestintäteknologian tarkoituksenmukainen käyttö antavat mahdollisuuden 
taiteenalan opiskeluun opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. 
Oppimisympäristöjen valinnassa otamme huomioon oppilaitoksen ulkopuolisten 
toimijoiden tarjoamat mahdollisuudet, kuten Vernissa, Lummesali, Martinustalo, 
Lasten taidetalo Pessi. Erilaiset yhteistyöhankkeet muiden alojen toimijoiden ja 
organisaatioiden kanssa tuovat sosiaalisen ja yhteiskunnallisen näkökulman osaksi 
opintoja. 

 
 
 

OPPILAAKSI OTTAMINEN 
 
 
Keski-Vantaan Musiikkiopiston oppilaaksi voi päästä joko ilmoittautumalla 
musiikkileikkikouluun tai osallistumalla keväällä ja syksyllä järjestettäviin 
pääsykokeisiin. Suzuki-opetukseen oppilaat valitaan vanhempien haastattelujen 
perusteella. Jos oppilaspaikkoja on paljon jäljellä, ne jaetaan 
ilmoittautumisjärjestyksessä halukkaille. 
 
 
 

OPETUKSEN RAKENNE JA LAAJUUS 
 
OPETUKSEN RAKENNE 
 
Musiikin laajan oppimäärän opinnot muodostuvat perusopinnoista ja syventävistä 
opinnoista sekä mahdollisesta varhaisiän kasvatuksesta. Perusopintojen ja 
syventävien opintojen valtakunnalliset tavoitteet ja keskeiset sisällöt sekä varhaisiän 
kasvatuksen yleiset tavoitteet määritellään tässä opetussuunnitelmassa. 
 
Perusopintojen tarkoituksena on taiteenalalle keskeisten taitojen tavoitteellinen 
harjoittelu ja pitkäjänteinen kehittäminen. Syventävien opintojen tarkoituksena on 
opintomahdollisuuksien laajentaminen tai painottaminen. Musiikin laajan 
oppimäärän syventäviin opintoihin sisältyy lopputyö. Sekä perusopintoihin että 
syventäviin opintoihin voi sisältyä keskenään vaihtoehtoisia opintokokonaisuuksia. 
 
Keski-Vantaan Musiikkiopistossa annetaan soitin- ja laulunopetusta, 
varhaisiänmusiikkikasvatusta, opetusta musiikin tukiaineissa ja vapaassa 
säestyksessä sekä ohjausta yhteismusisoinnissa. Opisto järjestää myös 
periodikursseja ja projekteja musiikin eri aiheista sekä muiden taiteiden alueella. 
Soitinopetuksen valikoima pyritään pitämään mahdollisimman laajana. 
 
Musiikkileikkikoulun ja varsinaisen soitinopetuksen välimaastoon sijoittuvat 
musikantti-ryhmät. Näissä ryhmissä lapsi kehittää musiikillisia valmiuksia kohti 
soitinopintoja ja tutustuu eri soittimiin.  
 
Opistossa voi opiskella myös Suzuki-menetelmällä. Suzuki-opetuksen soittimia ovat 
viulu, piano, kitara, sello ja laulu.  
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Opistossa voi opiskella klassisen musiikin osastolla perinteisen ja Suzuki-
menetelmän lisäksi myös Colour flute -opetusmenetelmällä ja/tai Pop/jazz-osastolla. 
Oppilaalla on mahdollisuus sekoittaa eri osastojen opintokokonaisuuksia hänelle 
sopivalla tavalla. Mupe-aineet ovat molempien osastojen yhteiset. Kansanmusiikki 
on myös erittäin vahva osa-alue opistossamme. 
 
OPINTOJEN LAAJUUS 
 
Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän laskennallinen laajuus on 1300 tuntia eli 
periaatteessa opinnot olisivat valmiit noin 19-vuotiaana. Perusopintojen 
laskennallinen laajuus on 800 tuntia, eli oppilas olisi valmis noin 15-vuotiaana. 
Syventävien opintojen laajuus on 500 tuntia. Laskennallisen laajuuden tunti on 45 
minuuttia. Perusopintoja edeltävän varhaisiän kasvatuksen laajuus vaihtelee, koska 
Keski-Vantaan Musiikkiopiston oppilaalla on mahdollisuus aloittaa Suzuki-
menetelmällä soitin- ja lauluopinnot jo 3-vuotiaana. Henkilökohtaisessa 
opetussuunnitelmassa otetaan huomioon oppilaan ikä, aiemmin hankitut taidot ja 
tiedot sekä käytettävät opetusmenetelmät.  
 
Perustason opinnoista siirrytään syventäviin opintoihin, kun Suomen 
musiikkioppilaitosten liiton (SML) vaatimukset täyttävät tasokonsertit 
instrumenttiopinnoissa ja musiikin perusteiden opintokokonaisuudet opiskeltu. Laulu- 
tai soitinopinnot voivat jatkua myös opistotason jälkeen. 
 
 
 

OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT 
 
 
Opetuksen tavoitteet, sisällöt ja todistukset pohjautuvat valtakunnallisiin 
opetussuunnitelman perusteisiin (Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteet, musiikin laaja oppimäärä, Opetushallitus 2017) sekä taiteen 
perusopetuksesta annettuun lakiin (633/1998) ja asetukseen (813/1998). 
 
 
YLEISET TAVOITTEET 
 
Musiikin laajan oppimäärän mukaisen taiteen perusopetuksen tehtävänä on luoda 
edellytykset hyvän musiikkisuhteen syntymiselle. Tavoitteena on, että oppilas 
kehittää musiikillista osaamistaan ja iloitsee oppimisestaan. Opetus antaa 
valmiuksia musiikin itsenäiseen harrastamiseen ja oppilaan tavoitteiden mukaiseen 
musiikkiopintojen jatkamiseen muilla koulutusasteilla.  

 
Musiikillisten taitojen kartuttamisen lisäksi oppilasta rohkaistaan opinnoissaan 
esteettiseen kokemiseen, luovaan ajatteluun ja tuottamiseen sekä uusien 
ratkaisujen etsimiseen. Opintojen edetessä oppilas oppii tunnistamaan musiikilliset 
vahvuutensa ja löytää omat tapansa ilmaista itseään musisoiden. Opetus tukee 
oppilaan myönteisen minäkuvan, terveen itsetunnon ja vuorovaikutustaitojen 
kehittymistä. Oppilasta ohjataan tekemisen ja osallisuuden kautta ymmärtämään 
musiikin merkityksiä kulttuurin kokonaisuuteen kuuluvina ilmiöinä. Näin oma 
musiikkiharrastus voi asettua osaksi elävää ja toimivaa musiikkikulttuuria sekä koko 
taiteiden kenttää. 
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VARHAISIÄNMUSIIKKIKASVATUS 
 
Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteena on lapsen luovuuden, musiikillisten 
valmiuksien ja itsetunnon kehittäminen. Myönteiset musiikilliset elämykset 
muodostavat pohjan hyvälle musiikkisuhteelle ja myöhemmille musiikkiopinnoille. 
Leikinomaisella toiminnalla edistetään lapsen ryhmässä toimimisen taitoja ja 
oppimisvalmiuksia. Lapsi kehittyy kuuntelemaan ja kokemaan musiikkia sekä 
ilmaisemaan itseään musiikin keinoin. Kokemuksia ja elämyksiä vahvistetaan 
ottamalla toiminnassa huomioon oppimisen moniaistisuus ja muiden taiteenalojen 
tarjoamat mahdollisuudet.  
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INSTRUMENTTI- JA LAULUOPINNOT 
 
Keski-Vantaan Musiikkiopistossa noudatetaan Suomen Musiikkioppilaitosten liiton 
suosituksia. 
 
PERUSOPINNOT 
 
Perusopintojen tarkoituksena on innostaa oppilas musiikin tavoitteelliseen 
opiskeluun ja musiikillisten taitojen pitkäjänteiseen kehittämiseen. Opintojen 
lähtökohtana ovat oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet. Tarjoamalla 
tilaisuuksia monipuoliseen musiikilliseen toimintaan musiikin perusopinnot kehittävät 
oppilaan musiikillista ja luovaa ajattelua.  
 
Keskeiset sisällöt  
 
Musiikin perusopintojen keskeisenä sisältönä on monipuolinen perehtyminen 
oppilaan valitseman instrumentin tai instrumenttien perustekniikkaan, ohjelmistoon 
ja ilmaisumahdollisuuksiin. Opinnoissa tutustutaan monipuolisesti erilaisiin musiikin 
työvälineisiin ja työtapoihin ottaen huomioon oppilaan tavoitteet. 
Yhteismusisointitaitojen ja musiikin hahmottamistaitojen sekä historiatietoisuuden 
kehittäminen ovat olennainen osa opintoja. Eri sisältöalueiden integraatio 
opetuksessa vahvistaa musiikin kokonaisvaltaista hahmottamista.  
 

 

Tavoitteet 
 
Esittäminen ja ilmaiseminen 
Opetuksen tavoitteena on 

• kannustaa oppilasta löytämään omat musiikilliset vahvuutensa ja 
ilmaisukeinonsa 

• ohjata oppilasta elävään musiikilliseen ilmaisuun  

• kannustaa oppilasta harjoittelemaan erilaisten esiintymistilanteiden hallintaa 

• rohkaista oppilasta tutustumaan myös muiden taiteenalojen ilmaisukeinoihin ja 
taiteidenväliseen vuorovaikutukseen. 
 
Oppimaan oppiminen ja harjoittelu 
Opetuksen tavoitteena on 

• ohjata oppilasta oppimaan instrumentti- ja yhteismusisointitaitoja päämääränään 
soittimen itsenäinen hallinta ja omaehtoinen ilmaisu 

• ohjata oppilasta säännölliseen harjoitteluun ja oppimisensa arviointiin  

• ohjata oppilasta musisoimaan korvakuulolta sekä lukemaan ja tulkitsemaan 
musiikin lajille ominaisia musiikin merkitsemistapoja 

• kannustaa oppilasta soveltamaan musiikin hahmotustaitojaan musisoinnissa 

• tarjota oppilaalle tilaisuuksia tutustua musiikkiteknologiaan työvälineenä 

• ohjata oppilasta käyttämään ergonomisesti oikeita soittotapoja ja mielekkäitä 
harjoittelumenetelmiä   

• ohjata oppilasta havainnoimaan ääniympäristöä ja suojelemaan kuuloaan. 
 
Kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen 
Opetuksen tavoitteena on 

• ohjata oppilasta kuuntelemaan omaa musisointiaan ja mukauttamaan sen osaksi 
soivaa musiikillista kokonaisuutta 
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• ohjata oppilasta kehittämään musiikin luku- ja kirjoitustaitoaan 

• ohjata oppilasta musiikin ominaispiirteiden tunnistamiseen ja rakenteiden 
hahmottamiseen 

• tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi musiikin kuuntelijaksi ja kartuttamaan 
musiikin historian tuntemusta. 
 
Säveltäminen ja improvisointi 
Opetuksen tavoitteena on 
● ohjata oppilasta tuottamaan omia musiikillisia ideoita ja ratkaisuja 
● kannustaa oppilasta harjoittelemaan improvisoinnin, sovittamisen ja säveltämisen 
perustaitoja. 
 
 
 
MUSIIKIN SYVENTÄVÄT OPINNOT 
 
Musiikin syventävissä opinnoissa oppilas laajentaa tai painottaa opintojaan 
valitsemallaan tavalla Keski-Vantaan Musiikkiopiston tarjonnan pohjalta. Opintojen 
aikana oppilas suunnittelee ja valmistaa musiikillista osaamista osoittavan laajan 
oppimäärän lopputyön, joka voi muodostua erilaisista kokonaisuuksista tai keskittyä 
tiettyyn syvennettyyn osaamiseen. Oppilas asettaa lopputyön tavoitteet ja päättää 
lopputyön toteutustavan yhteistyössä opettajiensa kanssa Keski-Vantaan 
Musiikkiopiston opetustarjonnan pohjalta.  
  
Koulutuksen järjestäjä määrittelee opetussuunnitelman perusteiden pohjalta 
opintokokonaisuudet, niiden tavoitteet ja sisällöt sekä laajuuden. Syventäviin 
opintoihin voi sisältyä keskenään vaihtoehtoisia opintokokonaisuuksia. Niitä 
hyödyntäen koulutuksen järjestäjä voi suunnitella oppilaan valittavaksi erilaisia 
suuntautumisvaihtoehtoja. Vaihtoehtoiset opintokokonaisuudet ja 
suuntautumisvaihtoehdot suunnitellaan tukemaan lopputöiden toteuttamista. 
Yksittäinen opintokokonaisuus voi sisältää tavoitteita perusteiden eri tavoitealueilta. 
 
Keskeiset sisällöt 
 
Opintojen keskeisinä sisältöinä ovat oppilaan musiikillisten ilmaisukeinojen 
monipuolinen kehittäminen henkilökohtaisessa ohjauksessa, ohjelmiston 
laajentaminen sekä erilaisissa musiikillisissa kokoonpanoissa tarvittavien musisointi- 
ja yhteistyötaitojen edistäminen. Opintoihin sisältyy myös musiikin hahmotustaitojen, 
kulttuurisen ymmärryksen ja luovan ajattelun monipuolista kehittämistä.  
 
Tavoitteet  
 
Esittäminen ja ilmaiseminen 
Opetuksen tavoitteena on 
• ohjata oppilasta syventämään musiikillista ilmaisuaan  
• kannustaa oppilasta kehittämään edelleen musiikin tulkintaan ja esittämiseen 
tarvittavia taitoja valitsemiensa painopisteiden mukaisesti 
• rohkaista oppilasta käyttämään musiikkia monipuolisesti ilmaisun välineenä 
• ohjata oppilasta soveltamaan omassa ilmaisussaan myös muiden taiteenalojen 
ilmaisukeinoja.   
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Oppimaan oppiminen ja harjoittelu 
Opetuksen tavoitteena on 
• auttaa oppilasta asettamaan tavoitteita opiskelulleen ja suuntaamaan omaa 
oppimistaan 
• opastaa oppilasta arvioimaan edistymistään ja nauttimaan osaamisestaan 
• ohjata oppilasta harjoittelemaan taitoja kehittävää ohjelmistoa sekä itsenäisesti 
että ryhmän jäsenenä 
• ohjata oppilasta huolehtimaan fyysisestä toimintakyvystään sekä ergonomiasta 
ja kuulonsuojelusta musisoidessaan.  
 
Kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen 
Opetuksen tavoitteena on 
• ohjata oppilasta kuuntelemaan ja kehittämään musisointiaan sekä solistina että 
ryhmän jäsenenä 
• ohjata oppilasta tarkastelemaan soivaa ja nuotinnettua musiikkia monipuolisesti 
eri näkökulmista  
• ohjata oppilasta hahmottamaan musiikin rakenteita ja lainalaisuuksia  
• ohjata oppilasta hyödyntämään kuuntelu- ja hahmotustaitojaan sekä musiikin 
historian tuntemustaan muusikkoutensa kehittämisessä.  
 
 
Säveltäminen ja improvisointi 
Opetuksen tavoitteena on 
• kannustaa oppilasta toteuttamaan teoksissa improvisoituja ja itse sovitettuja 
osuuksia ja säveltämään omaa musiikkia 
• rohkaista oppilasta hyödyntämään musiikkiteknologian mahdollisuuksia ja 
työvälineitä.  
 
 

 

 
MUSIIKINPERUSTEET 
 
Sekä perus- että opistotasolla oppitunnit sisältävät musiikin luku- ja kirjoitustaidon, 
musiikin hahmottaminen sekä musiikin historian ja tyylien tuntemuksen opiskelua. 
Musiikin perusteuiden kurssien sisältöalueet kattavat vähintään Suomen 
Musiikkioppilaitosten liiton tasosuoritusvaatimusten mukaisen oppiaineksen. Keski-
Vantaan Musiikkiopistossa kurssit ovat kuitenkin hieman laajemmat, koska ne 
sisältävät myös Pop/jazz -puolen musiikin perusteiden sisällöt. Tarjoamalla tämä 
kaikki oppilaalle, hänellä on parempi mahdollisuus ja lähtökohta laajentaa opintojaan 
haluaamaansa suuntaan. 
 
Tavoitteena on, että opistotasolle edettyään oppilas osaa hahmottaa musiikkia sekä 
kuulemisen että notaation pohjalta ja kykenee soveltamaan historian ja tyylien 
tuntemusta musiikin esittämisessä. Hän myös osaa soveltaa musiikin perusteiden 
tietojaan käytäntöön esim. sointusoittimella säestämisessä. 
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Musiikin perusteiden tavoitteet perustason opinnoissa: 
 
Musiikin perustason opintoihin sisältyvät musiikin perusteet suoritettuaan oppilas 
• osaa laulaa ja kirjoittaa duuri–mollitonaalisia melodioita 
• on harjaantunut rytmin hahmottamiseen 
• osaa tuottaa ja tunnistaa tavallisimpia lopuketyyppejä ja harmonioita 
• tekee itse säestyksiä ja sävellyksiä sekä mahdollisuuksien mukaan hyödyntää 
oppilaitoksen tarjoamaa tietotekniikkaa opiskelussaan 
• tuntee oman musiikinlajinsa keskeisiä tyylisuuntauksia, ilmiöitä ja soittimistoa 
• on saanut valmiuksia käytännön muusikkouteen. 
 

 
Musiikin perusteiden tavoitteet syventävän tason opinnoissa: 
 
Musiikin syventäväntason musiikin perusteiden opinnot suoritettuaan oppilas: 
• osaa laulaa ja kirjoittaa perustasoa vaativampia duuri–mollitonaalisia melodioita 
• hallitsee moniäänistä ohjelmistoa 
• kykenee rytminkäsittelyyn moniäänisessä ja oman aikamme musiikkia edustavissa 
teoksissa 
• osaa jäsentää kuultua ja nuotinnettua musiikkia, on tietoinen sointujen käytön ja 
äänenkuljetuksen lainalaisuuksista 
• osaa soveltaa tietojaan käytäntöön esimerkiksi sointusoittimella säestämisessä 
• on saanut valmiuksia itsenäisesti analysoida kokonaisia tonaalisia sävellyksiä ja 
ymmärtää sävelteoksen muodon merkityksen 
• on syventänyt oman musiikinlajinsa eri aikakausien tyylien tuntemusta 
• osaa soveltaa tyylintuntemusta musisoinnissa. 

 
 

 
AIKUISTEN AVOIN OSASTO 
 
Aikuisten avoimella osastolla aikuisilla on mahdollisuus aloittaa instrumenttiopinnot 
tai jatkaa jo joskus alkaneita opintoja. Aikuisten opetuksessa noudatetaan musiikin 
laajan oppimäärän tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. 
 
 
OPETUKSEN JA OPPIMÄÄRÄN YKSILÖLLISTÄMINEN 

 
Mikäli oppilas ei vammaisuuden, sairauden tai muun näihin verrattavissa olevan 
syyn vuoksi kykene opiskelemaan oppilaitoksen opetussuunnitelman mukaisesti, 
opetussuunnitelman tavoitteita voidaan yksilöllistää vastaamaan oppilaan 
edellytyksiä. Tällöin oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, 
jossa määritellään opiskelun tavoitteet, sisällöt, opiskeluaika, opetuksen 
toteuttamistapa, tarvittavat tukitoimet ja arviointimenettely. Opetusta järjestettäessä 
on otettava huomioon, että opintojen tavoitteet ovat musiikkikasvatuksellisia. 
Oppilaalta edellytetään kykyä käyttää hyväkseen annettavaa opetusta. Tavoitteissa 
painottuvat oppilaan musiikillisten kykyjen ja taitojen kehittäminen hänen omista 
lähtökohdistaan käsin sekä musiikin elämyksellinen kokeminen. Opetusta voidaan 
toteuttaa sekä yksilö- että ryhmäopetuksena. Vanhemmille on annettava tietoa 
mahdollisuudesta yksilöllistää oppimäärää. 
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OPETUSJÄRJESTELYT 
 
 
VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS 
 
Varhaisiän musiikkikasvatus sisältää musiikkileikkikoulu- ja 
musiikkivalmennustoiminnan sekä näihin läheisesti liittyvän muun toiminnan. Opetus 
tapahtuu ryhmissä, joita muodostettaessa otetaan huomioon pedagoginen 
tarkoituksenmukaisuus, oppilasryhmän ikärakenne sekä tilan antamat 
mahdollisuudet. 
 
Varhaisiän musiikkikasvatuksen ryhmiin lapset otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.  

 
Opetuksen keskeisen sisällön muodostavat musiikin elementit – rytmi, muoto, 
harmonia, melodia, dynamiikka ja sointiväri. Opetus on painottunut yhdessä 
tekemiseen. Tunneilla lauletaan, soitetaan, loruillaan, kuunnellaan musiikkia sekä 
liikutaan ja leikitään musiikin mukana. Taiteiden välinen integrointi liittyy varhaisiän 
musiikkikasvatukseen kirjallisuuden, kuvataiteiden, tanssin ja draaman työtapoja 
musiikkiin yhdistämällä. 
 
Vauva- ja muksumuskari on tarkoitettu 0-3-vuotiaille (vauvat, 1-vuotiaat, 2-
vuotiaat). Aikuinen osallistuu musiikkileikkiin lapsen kanssa. 
 
Musiikkileikkiryhmät on tarkoitettu 3-6-vuotiaille lapsille. Lapset jaetaan ryhmiin 
ikätasoittain. Tarjoamme myös taidemuskaria sekä liikuntamuskaria niistä 
kiinnostuneille. 
 
Sisarusryhmään vanhempi voi osallistua kahden eri-ikäisen lapsen kanssa.  
 
Soitinmuskari (esim. kannel, viulu-, huilu tai pianomuskari) luo pohjaa tulevia 
soitinopintoja varten sekä perehdyttää tietyn soittimen perusteisiin. Ryhmäläiset 
hankkivat soittimensa opettajan ohjeiden mukaisesti. Soitinmuskariryhmien oppilaat 
ovat pääsääntöisesti 4-7-vuotiaita. 
 
Musikantti-opinnoissa oppilaalla on mahdollisuus valita joko useampia kokeiltavia 
instrumentteja tai keskittyä vain yhteen instrumenttiin ja sen alkeisiin. 
Suunnittelemme musikantti-opinnot yhdessä perheen kanssa yksilöllisesti kullekin 
lapselle. 
 
Erityismuskari on suunnattu erityisesti 3-6v. lapsille, joilla on esim. Autismin kirjon 
oireyhtymä tai kehitysvamma ja jotka tarvitsevat yksilöllisempää tukea ja ohjausta 
ryhmässä toimimiseen ja itsensä ilmaisuun. Myös sisarukset ovat tervetulleita. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 19 

INSTRUMENTTI- JA LAULUOPETUS 
 

TYÖTAVAT MUSIIKIN OPETUKSESSA 
  
Musiikin laajan oppimäärän opinnoissa painottuu oppilaan henkilökohtainen ohjaus. 
Oppilaalle tarjotaan myös mahdollisuus monimuotoiseen yhteistoiminnalliseen 
musiikin tekemiseen ja opiskeluun. Tavoitteisiin perustuvat ja oppilaan oppimista 
edistävät työtavat vahvistavat oppilaan motivaatiota ja itseohjautuvuutta. Keski-
Vantaan Musiikkiopisto ja opettajat huolehtivat yhdessä opiskeluympäristöjen 
kehittämisestä siten, että monipuolinen työskentely ja työtapojen käyttö opetuksessa 
on mahdollista. Työtapojen monipuolisuutta edistetään muun muassa hyödyntämällä 
teknologiaa tarkoituksenmukaisella tavalla. Oppimaan oppimisen taidot kehittyvät, 
kun oppilasta ohjataan työskentelyn suunnitteluun ja arviointiin. 
 
 
INSTRUMENTTI JA LAULUOPETUS MUSIIKIN PERUSTASOLLA 
 
Opintojen alussa keskitytään ensisijaisesti oman instrumentin hallinnan oppimiseen. 
Samalla tutustutaan monipuoliseen ohjelmistoon. Oppituntien pituus on 
pääsääntöisesti 45 minuuttia, mutta se voi vaihdella 15-90 minuuttiin opintojen 
vaiheesta riippuen. 
 
Keski-Vantaan Musiikkiopistossa ei ole rajoja klassisen ja populaarimusiikin välillä. 
Oppilaalla on mahdollisuus opiskella klassista instrumenttia tai/ja populaarimusiikin 
instrumenttia oman kiinnostuksen kohteen mukaan. Oppilailla on myös mahdollisuus 
olla erilaisten musiikkityylien soitinkokoonpanoissa toiveidensa mukaan. Opetusta 
annetaan perinteisellä, Suzuki- sekä Colour flute -menetelmillä. 
 
Opetukseen voi kuulua yksityistunteja, parityöskentelyä tai ryhmätunteja. 
Yhteissoittoa harrastetaan heti, kun soittimen hallinta on edistynyt riittävän pitkälle. 
Yhteismusisoinnin opetuksen toteuttamistavat ovat suhteessa oppilaan ikään ja 
instrumenttitaitojen tasoon. Kuuluminen erilaisiin kokoonpanoihin ja tyylillisesti 
vaihteleva, vaikeusasteeltaan sopiva ohjelmisto tukevat parhaiten oppilaan 
musiikillista kehitystä. Yhteissoitto kehittää myös ryhmän jäsenten sosiaalisia taitoja 
ja keskinäistä vuorovaikutusta. 
 
Opintojen eri vaiheissa työskentely voi tapahtua myös työpajoissa, periodeina tai 
projekteina. 
 
Soitinopiskelu pyritään integroimaan musiikin perusteiden opiskeluun 
mahdollisimman varhain. Musiikinperusteiden opintokokonaisuuksia on kolme (3). 
Improvisointia ja sointusoittimissa myös vapaata säestystä opiskellaan joko oman 
opettajan johdolla, erillisillä tunneilla tai periodeina. Oppilaalla on mahdollisuus myös 
opiskella säveltämistä. 
 
Oppilas siirtyy syventäviin opintoihin, kun 3. tasokonsertti instrumenttiopinnoissa ja 
musiikin perusteiden opintokokonaisuudet (3 mupe kurssia) on suoritettu. 
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Suzuki -opetus 
 
Suzuki-menetelmän pohjalla on vahva usko siihen, että jokainen lapsi oppii 
soittamaan. Lahjakkuus ei ole myötäsyntyistä, vaan se kehittyy ympäristön 
vaikutuksesta. 
 
Suzuki-opetukseen oppilaat valitaan vanhempien haastattelun perusteella. 
Instrumentista riippuen aloitusikä voi vaihdella kolmesta noin seitsemään vuoteen. 
 
Soiton oppimisen lähtökohtana lapselle on soiva mielikuva musiikista. 
Oppimateriaalina käytetään äänitteitä, joita kuunnellaan kotona säännöllisesti. 
Opettaja päättää nuottiluvun aloittamisen ajankohdasta. Soittotunnin pituus 
määritellään lapsen iän ja keskittymiskyvyn perusteella. Ryhmätunnit kuuluvat 
ohjelmaan alusta lähtien. 
 
Vanhempien osuus on Suzuki-opetuksessa ensiarvoisen tärkeä. Lapsen aloittaessa 
soittotunnit vanhemmille järjestetään koulutusjakso, jossa he perehtyvät soiton 
alkeisiin ja Suzuki-filosofiaan. Heitä ohjataan myös muistiinpanojen tekemiseen 
tuntitilanteessa, jotta he voivat auttaa lasta harjoittelussa kotona. 
 
Soitonopettaja voi erikoistua Suzuki-opettajaksi osallistumalla Suomen Suzuki-
yhdistyksen järjestämään Suzuki-opettajankoulutukseen. Koulutus tapahtuu ESA:n 
(European Suzuki Association) valvonnassa ja ESA:n tutkintovaatimusten 
mukaisesti. Suzuki-opettajan tutkinto koostuu viidestä osatutkinnosta, ja se on 
kansainvälinen. 
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Colour flute -opetus 
 
Geza ja Csaba Szilvay, unkarilaiset musiikkipedagogit, loivat Kodalyn periaatteiden 
pohjalta lapsikeskeisen musiikin opetuksen lähestymistavan ensin viulunsoiton 
opetukseen. Nyttemmin menetelmällä voi opiskella myös huilun soittoa. Colour Flute 
on Jaana Laasosen, Riikka Rahivaara-Tarkan avustuksella kehittämä huilunsoiton 
opetusmenetelmä. Tässä opetusmenetelmässä soitin ja soitinopetus ”kesytetään” 
vastaamaan lapsen tarpeita. Szilvayt ajattelevat, että jokainen lapsi voi oppia 
soittamaan instrumenttia. Oppiminen ei ole perimästä kiinni, vaan harrastusta 
tukevasta ympäristöstä ja pitkäjännitteisestä ohjauksesta. Kasvatuksellisten 
periaatteiden ohella Colour Flute -menetelmän tavoitteena on monipuolinen 
soittimen hallinta. Se tarjoaa tukevan perustan myös improvisaatiolle, yhteissoitolle 
ja yleiselle muusikkoudelle.  
  
Nuotinluku ja soittaminen aloitetaan Colour flute-metodissa melkein 
samanaikaisesti. Lapsi oppii soittimensa ääniä vastaavat kuvat ja värit. Colour flute-
menetelmässä opetus koostuu sekä yksilötunneista että ryhmätunneista. 
Ryhmätunneilla opiskellaan muun muassa äänten nimiä, rytmiarvoja ja 
metodilauluja. Työskentely tapahtuu koko ajan yhdessä, aivan kuin 
kamarimusiikissa. Kamarimusiikki on tärkeä osa muusikkoutta. Ryhmätunneilla 
opetellaan ryhmäsoiton yleissääntöjä esim. kuinka hengitetään yhdessä, näytetään 
merkkiä, seurataan ja kuinka ”liidataan” eli johdetaan. Samalla opitaan 
kamarimusiikkiyhtyeen toimintaa. 
  
Ryhmätyöskentelyn avulla halutaan lapselle opettaa sosiaalista käyttäytymistä, 
rohkaista toimimaan ryhmässä, lisätä itseluottamusta ja keskittymiskykyä. 
Huiluryhmässä lapsen persoonallisuus kehittyy. Yhdessä opettelemme käyttämään 
omia vahvoja puoliamme yhteisen hyvän rakentamiseen. Ryhmässä pääsemme 
käsittelemään myös heikkoja puoliamme (esimerkiksi äkkipikaisuutta, 
kärsimättömyyttä ja arkuutta), jos ilmapiiri on tarpeeksi turvallinen ja luottamusta 
herättävä. Pienistä soittajista kasvaa yhteistyökykyisiä ja sosiaalisia. 
 
Keski-Vantaan musiikkiopiston huiluopetuksessa Colour-Flute menetelmää sekä A 
ja B kirjoja käytetään perustason alkeisopetuksessa. Loogisesti ja askel askeleelta 
etenevän menetelmän on käytännössä havaittu soveltuvan erinomaisesti perustason 
opetukseen. 
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INSTRUMENTTI JA LAULUOPETUS SYVENTÄVÄLLÄ TASOLLA 
 
Syventäviin opintoihin siirrytään, kun SML:n mukainen 3. tasokonsertti 
instrumenttiopinnoissa ja musiikin perusteiden opintokokonaisuudet on suoritettu.  
 
Oman instrumentin hallintaa syvennetään laajentamalla ohjelmistoa. Samalla 
kappaleiden haastavuus lisääntyy. Opetus koostuu yksityistunneista ja 
parityöskentelystä sekä mahdollisista periodeista. Kamarimusiikki ja muu 
yhteissoitto tukevat oppilaan muusikkouden kehitystä. Jokaiselle pyritään löytämään 
sopiva yhteissoiton muoto. Improvisointia ja vapaata säestystä opiskellaan joko 
omien soittotuntien yhteydessä tai erillisenä oppiaineena. 
 
Oppilaalla on mahdollisuus sivuaineopintoihin. Sivuaineen tavoitteet ja sisällöt 
määrittyvät perustason suunnitelman pohjalta. 
 
Oppilas on valmis saamaan päättötodistuksen musiikin laajan oppimäärän 
mukaisesti, kun oppilas on suorittanut syventävien opintojen musiikin perusteiden 
solfan ja teorian opintokokonaisuudet, musiikkitiedon kurssin sekä tehnyt 
lopputyönsä. 
 

 
 
MUSIIKIN PERUSTEIDEN OPETUS 
 
Musiikin perusteiden opetus etenee rinnakkain instrumenttiopintojen kanssa. 
Instrumenttiopettaja ohjaa oppilaan musiikin perusteiden ryhmään sopivassa 
vaiheessa. Suositeltava musiikin perusteiden aloitusikä on yhdeksän vuotta. 
 
Opetusryhmien koossa otetaan huomioon oppilasryhmän ikärakenne ja opetuksen 
tavoitteet. Opetuksessa ei ole loppukokeita, vaan oppilas siirtyy suoraan seuraavalle 
tasolle, kun edellisen tason opintokokonaisuudet hallitaan. 
 
Musiikin perusteiden opetus tähtää oppilaan musiikin luku- ja kirjoitustaidon 
kehittymiseen ja musiikin hahmottamista. Musiikkitiedon kurssilla tutustutetaan 
opiskelijat musiikin historian ja tyylien tuntemukseen. Musiikin perusteiden opiskelu 
tukee pääaineen opiskelua, ja se pyritään integroimaan mahdollisimman pitkälle 
käytäntöön monipuolisilla opetusmetodeilla. Osa opetuksesta on soveltavaa ja pyrkii 
kokonaisvaltaiseen yhteyteen musiikin eri ilmenemismuotojen kanssa. Musiikin 
historian ja tyylien tuntemusta tukevia projekteja voivat olla esimerkiksi sävellys- ja 
sovitustyöt, erikoiskurssit ja konserttikäynnit.  
 
Perustasolla oppilas suorittaa kolme musiikin perusteiden opintokokonaisuutta. 
Oppilaalla on myös mahdollisuus osallistua improvisointi- sekä sävellysopintoihin. 
Myös vapaan säestyksen opinnot ovat mahdollisia. 
 
Syventävällä tasolla oppilas opiskelee vähintään musiikin perusteiden syventävät 
opinnot niin säveltapailussa kuin teoriassakin sekä musiikkitiedon kurssin. Hänellä 
on myös mahdollisuus osallistua improvisointi- sekä sävellysopintoihin. Myös 
vapaan säestyksen opinnot ovat mahdollisia. 
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OPPIMISEN ARVIOINTI  
 

Oppimisen arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan oppimista, tukea hänen 
musiikkiopintojen edistymistä sekä kehittää hänen edellytyksiä itsearviointiin. 
Myönteisessä hengessä annettava ohjaava palaute on olennainen osa musiikin 
oppimisprosessia ja opettamista. Sen tarkoituksena on ohjata oppilasta omien 
tavoitteiden asettamiseen ja tukea häntä niiden saavuttamisessa sekä oman 
oppimisprosessin ymmärtämisessä. Oppilaan työskentelyä arvioidaan 
monipuolisesti. Arviointi on oppimiseen kannustavaa, oikeudenmukaista ja eettisesti 
kestävää 

 
Arvioinnissa ja palautteen antamisessa otetaan huomioon oppilaan hyvän 
itsetunnon ja myönteisen minäkuvan kehittyminen. Arviointia tehtäessä 
huolehditaan, että arviointi kohdistuu ainoastaan työskentelyyn ja tavoitellun 
osaamisen karttumiseen, ei oppilaan persoonaan tai ominaisuuksiin. Monipuoliseen 
jatkuvaan arviointiin sisältyy erilaisia palautteen antamisen tapoja ja ohjausta 
itsearviointiin ja vertaisarviointiin.  
 
Opettaja ja oppilas ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa, jolloin edistymisen arviointi ja 
tavoitteiden asettaminen sekä niiden muokkaaminen on jatkuvaa. Arviointi ja sen 
pohjalta annettava jatkuva palaute edistää oppilaiden osallisuutta. Oppilaita ohjataan 
oman oppimisen pohdintaan itsearviointi- ja vertaisarviointitaitoja kehittämällä. 
Oppilaita rohkaistaan havainnoimaan omaa ja yhteistä työskentelyä sekä antamaan 
rakentavaa palautetta.  
 
Arviointi opintojen aikana perustuu opetussuunnitelmassa kuvattuihin perusopintojen 
ja syventävien opintojen opintokokonaisuuksien tavoitteisiin. Opintojen aikaisessa 
arvioinnissa otetaan huomioon tässä opetussuunnitelmassa kuvatut musiikin laajan 
oppimäärän arvioinnin kohteet. Arviointi ei kohdistu opiskelijoiden arvoihin, 
asenteisiin tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.  
 
Oppilasta perehdytetään musiikin arvioinnin periaatteisiin ja käytäntöihin. Oppilaalle 
ja hänen huoltajalleen annetaan tietoa oppilaan vuoden aikana suorittamista 
opintokokonaisuuksista lukuvuositodistuksen muodossa. 
 
Musiikin laajan oppimäärän perusopintojen päättyessä oppilas saa todistuksen 
suoritetuista perusopinnoista. Siinä annetaan sanallinen arvio oppilaan 
edistymisestä ja osaamisen kehittymisestä perusopintojen aikana. Sanallisessa 
arvioinnissa painotetaan oppilaan oppimisen vahvuuksia suhteessa perusopinnoille 
asetettuihin tavoitteisiin. 

 
LAAJAN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINNIN KOHTEET  
  
Musiikin laajan oppimäärän arvioinnin kohteita ovat 

• esittäminen ja ilmaiseminen 

• oppimaan oppiminen ja harjoittelu 

• kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen 

• säveltäminen ja improvisointi.  
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Perusopinnoissa oppimisen arviointi painottuu jatkuvan palautteen antamiseen siten, 
että se edistää asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Oppilaan itsearviointitaitojen 
vahvistaminen tukee tätä tehtävää. 

 
Laajan oppimäärän arvioinnin lähtökohtana ovat oppilaan suorittamat syventävät 
opinnot. Arviointi kertoo, miten oppilas on saavuttanut musiikin laajan oppimäärän 
syventävien opintojen tavoitteet. 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.  
 
Opintojen päätyttyä oppilas saa päättötodistuksen, johon merkitään sanallinen arvio 
oppilaan suorittamasta oppimäärästä. 
 
 
ARVIOINNIN KRITEERIT 
 
Laajan oppimäärän arviointi perustuu tässä, Keski-Vantaan Musiikkiopiston 
opetussuunnitelmassa, määriteltyyn laajan oppimäärän kokonaisuuteen. 
Päättötodistukseen merkitään sanallinen arvio oppilaan suorittamasta laajasta 
oppimäärästä. Sanallinen arvio kuvaa oppilaan edistymistä ja hänen 
saavuttamaansa osaamista suhteessa syventävien opintojen keskeisten sisältöjen 
tavoitteisiin. Sanallisessa arviossa painotetaan oppilaan oppimisen ja osaamisen 
vahvuuksia. 

 
Aikuisten opetuksen tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin musiikin perustason ja 
syventävien opintojen opinnoissa.  

 

 
 

 

TASOKONSERTIT JA LOPPUTYÖ 
 
 
Keski-Vantaan Musiikkiopistossa noudatetaan Suomen musiikkioppilaitosten liiton 
(SML) määrittelemiä yleisiä vaatimuksia tasokonserttien ja päättökonserttien osalta. 
Konsertteja on arvioimassa aina vähintään kaksi tehtävään perehtynyttä henkilöä. 
Kaikki konsertit ja lopputyöt arvioidaan sanallisesti.  
 
Perustasolla oman instrumentin tasokonsertteja on kolme (3). Syventävän tason 
opinnot päättyvät lopputyöhön, joka voi olla konsertti, sävellys, koostua monesta 
erillisestä ja erilaisesta kokonaisuudesta. Päättötyön kokonaisuuden tulee koostua 
kaikesta siitä tiedosta ja taidosta, minkä oppilas on opiskeluaikanaan kerännyt 
itselleen.  
 

 

OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA OPINTOJEN HYVÄKSI LUKEMINEN  
 
Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä 
vastaavat aikaisemmin suorittamansa opinnot tai muutoin hankittu osaaminen 
arvioiduksi ja tunnustetuksi. Osaamisen tunnustaminen tehdään perustuen 
selvityksiin oppilaan opinnoista tai näyttöihin osaamisesta sekä suhteessa kunkin 
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hyväksi luettavan opintokokonaisuuden tavoitteisiin ja sisältöihin. Myös oppilaan 
siirtyessä opiskelemaan oppimäärästä toiseen osaamisen tunnustamisessa ja 
opintojen hyväksi lukemisessa menetellään, kuten edellä on kuvattu. 
 

 
 
 

TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN 
TODISTUKSET 

 
 
PERUSOPINTOJEN TODISTUS 
 
Oppilaalle annetaan taiteenalan taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän 
perusopintojen todistus sen jälkeen, kun hän on suorittanut laajaan oppimäärään 
sisältyvät perusopinnot. Keski-Vantaan Musiikkiopisto käyttää Eepos-järjestelmää ja 
sen todistuspohjia. 
 
Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän perusopintojen todistus sisältää 
seuraavat asiat: 
 
- todistuksen nimi 
- koulutuksen järjestäjän nimi 
- oppilaitoksen nimi 
- taiteenala 
- oppilaan nimi ja henkilötunnus 
- opiskeluaika vuosina 
- oppilaan suorittamat laajan oppimäärän perusopinnot 
- kunkin opintokokonaisuuden nimi ja laajuus 
- sanallinen arvio oppilaan suorittamista taiteenalan laajan oppimäärän 

perusopinnoista 
- rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima 
 
Muut merkinnät: 
- Vantaan kaupunki myönsi taiteen laajan perusopetuksen järjestämisluvan 

1.9.2009. 
- Suomen Musiikkioppilaitosten Liiton (SML) jäseneksi Keski-Vantaan 

Musiikkiopisto hyväksyttiin 25.3.2010. 
- Keski-Vantaan Musiikkiopisto hyväksyi uuden taiteen perusopetuksen laajan 

oppimäärän opetussuunnitelmansa 28.2.2018. Opetussuunnitelma on voimassa 
1.8.2018 alkaen. 

- Koulutuksen tavoitteet ja sisällöt pohjautuvat valtakunnallisiin 
opetussuunnitelman perusteisiin (musiikin laaja oppimäärä, Opetushallitus 
2017) sekä taiteen perusopetuksesta annettuun lakiin (633/1998) ja asetukseen 
(813/1998). 

 
 
Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän perusopintojen todistus voi sisältää 
liitteitä. 
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PÄÄTTÖTODISTUS 
 
Oppilaalle annetaan taiteenalan taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän 
päättötodistus sen jälkeen, kun hän on suorittanut laajaan oppimäärään sisältyvät 
perusopinnot ja syventävät opinnot. Keski-Vantaan Musiikkiopisto käyttää Eepos-
järjestelmää ja sen todistuspohjia. 
 
Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistus sisältää seuraavat asiat: 
 
- todistuksen nimi 
- koulutuksen järjestäjän nimi 
- oppilaitoksen nimi 
- taiteenala 
- oppilaan nimi ja henkilötunnus 
- opiskeluaika vuosina 
- oppilaan suorittamat laajan oppimäärän perusopinnot 
- kunkin opintokokonaisuuden nimi ja laajuus 
- oppilaan suorittamat laajan oppimäärän syventävät opinnot 
- kunkin opintokokonaisuuden nimi ja laajuus 
- syventäviin opintoihin sisältyvän laajan oppimäärän lopputyön aihe 
- sanallinen arvio oppilaan suorittamasta taiteenalan laajasta oppimäärästä 
- rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima 
 
Muut merkinnät: 
- Vantaan kaupunki myönsi taiteen laajan perusopetuksen järjestämisluvan 

1.9.2009. 
- Suomen Musiikkioppilaitosten Liiton (SML) jäseneksi Keski-Vantaan 

Musiikkiopisto hyväksyttiin 25.3.2010. 
- Keski-Vantaan Musiikkiopisto hyväksyi uuden taiteen perusopetuksen laajan 

oppimäärän opetussuunnitelmansa 28.2.2018. Opetussuunnitelma on voimassa 
1.8.2018 alkaen. 

- Koulutuksen tavoitteet ja sisällöt pohjautuvat valtakunnallisiin 
opetussuunnitelman perusteisiin (musiikin laaja oppimäärä, Opetushallitus 
2017) sekä taiteen perusopetuksesta annettuun lakiin (633/1998) ja asetukseen 
(813/1998). 

 
Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän perusopintojen todistus voi sisältää 
liitteitä. 
 
 
OSALLISTUMISTODISTUS 
 
Osallistumistodistus oppilaan suorittamista taiteen perusopetuksen laajan 
oppimäärän opinnoista 
 
Oppilaalle annetaan pyydettäessä osallistumistodistus suorittamistaan taiteenalan 
laajan oppimäärän opinnoista, jos opinnot keskeytyvät tai oppilas tarvitsee niitä 
muusta syystä. Osallistumistodistus voi sisältää liitteitä. 
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PERHE JA YMPÄRISTÖ 
 

Musiikkiharrastus merkitsee jatkuvaa vuorovaikutusta kotiväen kanssa.  Kodin tuki 
on ensiarvoisen tärkeää motivaation ylläpitämisessä. Kodin ja opettajan yhteistyöllä 
oppilasta ohjataan tavoitteelliseen opiskeluun. Musiikkiopisto pyrkii järjestämään 
vanhempainiltoja ja muita keskustelutilaisuuksia vanhemmille.  

 
Musiikkiopisto pyrkii läheiseen yhteistyöhön alueen päiväkotien, koulujen, 
seurakuntien ja kaupungin kulttuuritoimen sekä toisten musiikki- ja taideoppilaitosten 
kanssa. Opiston oppilaat vievät musiikkiesityksiä alueen vanhainkoteihin, 
päiväkoteihin ja kouluihin. Myös seurakunnan ja eri järjestöjen tilaisuuksissa voi 
kuulla opiston musiikkiesityksiä. Kansainvälistä yhteistyötä toteutetaan erilaisina 
projekteina.  
 
 

 
 

 

TOIMINNAN JATKUVA KEHITTÄMINEN 
 
Keski-Vantaan Musiikkiopisto asettaa tavoitteet ja määrittelee painopistealueet 
vuosittaiselle toiminnalleen. Seuranta on jatkuvaa. Itsearviointi menneestä 
lukuvuodesta laaditaan vuosittain. Pidempiaikaisia projekteja varten laaditaan myös 
kolmen-viiden vuoden suunnitelmia.  
 
Seuraamme opetussuunnitelmamme toteutumista ja kehitämme sitä tarpeen 
vaatiessa. Arvioimme antamaamme koulutusta ja osallistumme toimintamme 
ulkopuoliseen arviointiin [Laki taiteen perusopetuksesta (633/1998) 7 § (muutettu 
lailla 1301/2013)].  
 
Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 6 §:n 2 momentin ja naisten ja miesten välisestä 
tasa-arvosta annetun lain 5 a §:n mukaisesti (609/1986, muutettu lailla 1329/2014) 
Keski-Vantaan Musiikkiopistolla on suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä 
yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi. Tasa-arvo ja 
yhdenvertaisuussuunnitelma laaditaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja se on osa 
muuta oppilaitoksen suunnitelmaa.  


