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Toiminta-ajatus
 

Karkkilan musiikkikoulu on alueensa ainoa taideoppilaitos, jonka 
tehtävänä on järjestää taiteen perusopetuksen musiikin laajan 
oppimäärän mukaista opetusta. 

Karkkilan  musiikkikoulussa noudatetaan Karkkilan kaupungin 
vapaa-ajan lautakunnan vahvistamaa opetussuunnitelmaa ja val-
takunnallisia taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän 
opetussuunnitelman perusteita.
 
Musiikkikoulun tehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuuksia 
opiskella musiikkia pitkäjänteisesti, päämäärätietoisesti ja omien 
kiinnostuksen kohteiden suuntaisesti. Opetuksella edistetään oman 
musiikkisuhteen kehittymistä ja elinikäistä musiikin harrastamista. 
Opetus kehittää musiikin osaamista ja antaa valmiuksia hakeutua 
musiikin ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.
 
Opetus perustuu moniarvoiselle ja uudistuvalle kulttuuriperinnölle.  
Musiikinopetuksessa vahvistetaan oppilaan omaehtoisen ilmaisun, 
tulkinnan ja arvottamisen taitoja. Opinnot tukevat oppilaiden luovan 
ajattelun ja osallisuuden kehittymistä ja opetus vahvistaa oppilaiden 
identiteettien rakentumista ja kulttuurisen lukutaidon kehittymistä.
 
Opetusta toteutetaan yhteistyössä muiden taidekasvatusta anta-
vien oppilaitosten ja tahojen kanssa paikallisesti, valtakunnallisesti 
ja kansainvälisesti.
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Oppilaitoksen arvot, oppimiskäsitys, 
toimintakulttuuri ja työtavat
 

Arvot

Opetus rakentuu ihmisoikeuksien, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja kulttuurien moninaisuuden kunnioituksel-
le. Opetus tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja ympäristön kanssa. Opetus 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. Opetuksessa luodaan pohjaa sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävälle 
tulevaisuudelle.

Toimintakulttuuri

Musiikkikoulun toimintakulttuuri muotoutuu työtä 
ohjaavien normien tulkinnasta, vakiintuneista 
käytännöistä sekä sen jäsenten ajattelu- ja toi-
mintatavoista. Yhteinen toimintakulttuuri edistää 
taiteen perusopetuksen tehtävän, arvoperustan ja 
oppimiskäsityksen mukaisen opetuksen toteutta-
mista. Toimintakulttuuri tulee näkyväksi kaikessa 
toiminnassa sekä vaikuttaa oppilaan kokemukseen 
osallisuudesta ja opetuksen laadusta. Tavoittee-
na on luoda oppimista ja kestävää hyvinvointia 
edistävää toimintakulttuuria, mikä edellyttää aitoa 
kohtaamista sekä välittävää ja kunnioittavaa vuo-
rovaikutusta. Lähtökohtana on yhteisön jäsenten 
kokemus osallisuudesta, joka syntyy yhdessä toimi-
misesta ja kaikkien ottamisesta mukaan toimintaan. 
Arjen valinnoissa ja toiminnassa otetaan huomioon 
kestävä elämäntapa, kulttuurinen monimuotoisuus 
ja kielitietoisuus. Yhteinen toimintakulttuuri ohjaa 
myös taiteenalaan liittyvien oikeudellisesti suojel-
tujen etujen kuten sananvapauden, yksityisyyden 
suojan ja tekijänoikeuksien tuntemiseen.
 
 

Työtavat

Instrumenttiopinnot perusopinnoissa ja syventä-
vissä opinnoissa ovat yksilöopetusta. Varhaisiän 
musiikkikasvatus, musiikin perusteiden, yleisen 
musiikkitiedon ja yhteissoiton opetus, kuorot ja 
bändit toteutetaan ryhmäopetuksena. 

Oppimiskäsitys

Opetus pohjautuu oppimiskäsitykseen, jonka 
mukaan oppiminen on aktiivinen ja tavoitteellinen 
prosessi.  Oppilas oppii asettamaan tavoitteita ja 
toimimaan tavoitteiden suuntaisesti sekä itsenäisesti 
että yhdessä muiden kanssa. Myönteiset tunneko-
kemukset, oppimisen ilo ja uutta luova toiminta 
edistävät oppimista ja innostavat kehittämään omaa 
osaamista. Kokemukset ja vuorovaikutus ympäristön 
kanssa, samoin kuin eri aistien käyttö ja kehollisuus, 
ovat oppimisen kannalta olennaisia.
 
Oppiminen on yksilöllistä ja yhteisöllistä tietojen ja 
taitojen rakentamista, joka vahvistaa oppilaan kult-
tuurista osallisuutta ja edistää hänen hyvinvointiaan. 
Oppiminen on kokonaisvaltainen ja vuorovaikuttei-
nen prosessi, joka kehittää oppilaan tietoja ja taitoja 
monipuolisesti. Se on erottamaton osa yksilön ihmi-
senä kasvua ja yhteisön hyvän elämän rakentamista.
                                         
Oppilaita ohjataan ymmärtämään kokemuksiaan, 
tiedostamaan omat tapansa oppia ja käyttämään tätä 
tietoa oman oppimisensa kehittämiseen. 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.
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Opetuksen rakenne
 

Perusopinnot ja sitä seuraavat syventävät opinnot 
ovat suunnattu pääsääntöisesti seutukunnan koului-
käisille lapsille ja nuorille. Perusopintojen pakolliset 
aineet ovat instrumentti- tai lauluopinnot, musiikin 
perusteet, musiikin tuntemus ja yhteismusisointi. 

Musiikin perusopinnoissa jokaisella oppilaalla on 
solistinen pääaine. Pääaineen opetusta annetaan 
30 - 60 min viikossa, riippuen oppilaan tasosta ja 
edistymisestä, sivuaineessa yleensä 30 min. Opetus 
voi olla henkilökohtaista tai / ja ryhmäopetusta.

Oppilailla on mahdollisuus osallistua yhteismu-
sisointiin erilaisissa soitin - ja laulukokoonpanoissa. 
Koulussa annetaan sekä klassisen musiikin, että 
rytmimusiikin opetusta.

Sivuaineopetusta järjestetään ensisijaisesti määrä-
tietoista opiskelumotivaatiota osoittaville oppilaille.

Musiikin perusteita voi alkaa opiskella noin 8-9 
ikävuodesta alkaen. Musiikin perusteiden opetusta 
järjestetään ryhmäopetuksena 45 - 60 min viikossa. 

Opetusta voidaan järjestää myös periodiopetukse-
na. Periodiopetuksena järjestetään valinnaisia opin-
toja kuten yhteistyöprojekteja muiden taidekoulujen 
ja yhteisöjen kanssa, esiintymisvalmennusta, koulu-
konsertteja, sekä esiintymistilanteiden organisointia. 

Aikuisosasto on tarkoitettu niille perusopinnot 
suorittaneille oppilaille, jotka eivät jatka syven-
täviin opintoihin. Aikuisosastolle voivat hakeutua 
opiskelemaan myös muut halukkaat 20 v. täyttäneet 
aikuisopiskelijat.

Musiikkikoulun oppilaat valitaan pääsykokeiden 
perusteella. Niiden tarkemmasta ajankohdasta 
ilmoitetaan paikallislehdissä, koulun kotisivuilla ja 
koulun sosiaalisessa mediassa.  Musiikkileikkikoulun 
vapaat paikat täytetään ilmoittautumisjärjestykses-
sä.

Opinnot on mahdollista keskeyttää perustellusta 
syystä. Opintojen keskeytysluvan voi saada ano-
muksesta ennalta sovittavaksi ajanjaksoksi, yleensä 
yhden lukuvuoden ajaksi.
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Perusopintojen opintokokonaisuudet, 
niiden tavoitteet ja sisällöt

Musiikkileikkikoulu
 
Musiikkileikkikoulu on tarkoitettu alle kouluikäisille 
lapsille, jotka otetaan musiikkikouluun ilman pääsy-
koetta pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Opetusta annetaan iän mukaan jaetuissa pienryh-
missä, 45 - 60 min viikossa.
Musiikkileikkikoulun opinto-ohjelma sisältää mm. 
laulua, soittimiin tutustumista ja rytmi- ym. soitti-
mien käyttöä sekä musiikin kuuntelua. Opetukseen 
yhdistetään myös muita taidealoja, kuten kuvaama-
taitoa, teatteria sekä liikuntaa.

 
Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteena on 
moniaistinen musiikillisten elämysten tarjoaminen. 
Leikinomaisilla musiikkiharjoitteilla opitaan ryhmässä 
toimimisen taitoja ja annetaan mahdollisuus lapsen 
itsetunnon kehitykselle kannustavassa ympäristössä, 
taitotasot huomioiden.
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Musiikin perusopinnot
 
Perusopintojen lähtökohtana ovat oppilaan omat vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet. Tavoitteena on rohkais-
ta, innostaa ja kannustaa oppilasta itsensä ja taitojensa monipuoliseen kehittämiseen sekä pitkäjänteiseen 
työskentelyyn. Oppilasta kannustetaan monipuoliseen musiikilliseen yhteistyöhön eri taiteenalojen ja muun 
ympäröivän yhteistyöverkoston kanssa.

Musiikin perustason opetuksen tavoitteena on että oppilas

1. Oppii musiikin esittämiseen ja yhteismusisointiin tarvittavia instrumenttitaitoja tavoitteena 
instrumentin itsenäinen hallinta.

2. Tottuu säännölliseen harjoitteluun ja oppii kiinnittämään huomiota ergonomisesti oikeisiin 
soittoasentoihin ja suojelemaan kuuloaan.

3. Oppii arvioimaan omaa oppimistaan myös teknologiaa apuna käyttäen.

4. Oppii lukemaan, kirjoittamaan, kuuntelemaan ja tuntemaan musiikkia. 

5. Tutustuu improvisoinnin, sävellyksen, sekä sovittamisen perusteisiin ja oppilasta kannus-
tetaan myös korvakuulolta soittamiseen

5. Oppii kehittämään musiikillista ilmaisukykyään ja esiintymistaitojaan, sekä oppii hallitse-
maan erilaisia esiintymistilanteita ja niiden herättämiä tunteita.

Opiskelussa perehdytään pääinstrumentin perus-
tekniikkaan ja -ohjelmistoon sekä yhteismusisoinnin 
perusteisiin. Esiintymistaitojen kehittäminen on osa 
opintoja. Oppilaan tavoitteet huomioiden opiskelus-
sa tutustutaan erilaisiin musiikin työvälineisiin sekä 
työtapoihin. Yhteismusisointia pyritään järjestämään 
koko opintojen ajan ja kuuntelukasvatusta pyritään 
edistämään monin tavoin.
 
Perusopinnot suoritettuaan oppilaalla on valmiuksia 
soveltaa tietojaan ja taitojaan käytäntöön. Hän osaa 
harjoitella tasolleen sopivia kappaleita itsenäisesti, 
miettiä  tulkintoja, ja olla osana yhteissoittokokoon-
panoissa tai toimia säestäjänä.
 
Musiikin perusteissa opitaan lukemaan, kirjoitta-
maan, kuuntelemaan, hahmottamaan ja tuntemaan 
musiikkia. Opetus pyritään toteuttamaan vuorovai-
kutuksessa instrumentti- ja yhteismusisointitaitojen 
opetuksen kanssa.
Jokainen musiikin perusteiden taso on kaksivuotinen 
kokonaisuus. Jokaisella tasolla opiskellaan rytmiin, 

melodiaan, harmoniaan ja musiikin muotoihin 
liittyviä asioita. Nuotinlukutaidon kehittäminen ja 
musiikillisen oppimisen ja ymmärtämisen kehitys 
soiton kehittymisen tueksi tapahtuu erilaisten 
työskentelytapojen ja harjoitusten avulla ryhmässä.
Yksilöllisiä oppimistavoitteita lähestytään monipuo-
lisesti, kokonaisvaltaisesti ja yhteistoiminnallisesti. 
Erilaiset ryhmätyötavat, toiminnalliset harjoitukset ja 
erilaiset oppimis- ja omaksumistavat huomioidaan 
opetuksessa. Turvallinen ja iloinen oppimisympä-
ristö tukee pitkäjänteistä ja keskittynyttä opiskelua 
oppilaslähtöisesti.

Oppilaita kannustetaan rakentavaan yhteistyöhön ja 
vaikuttamiseen ryhmän jäsenenä, sekä tunnistamaan 
omia vahvuuksiaan ja toimimista monipuolisesti 
musiikin parissa soveltaen oppimiaan asioita.
Ryhmiä muodostettaessa otetaan huomioon pe-
dagoginen tarkoituksenmukaisuus, oppilasryhmän 
ikärakenne ja tilan ja välineiden antamat mahdolli-
suudet. Oppimista edistävä koulutuksellinen näkö-
kulma on aina ensisijainen toimintaa ohjaava tekijä.
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Musiikin perusopintoihin sisältyvät musiikin perusteet suoritettuaan oppilas

 
 Osaa laulaa ja kirjoittaa duuri/molli-tonaalisia melodioita

 Hallitsee monipuolista ohjelmistoa

 On harjaantunut rytmin hahmottamiseen

 Osaa tuottaa ja tunnistaa tavallisimpia lopuketyyppejä ja harmonioita

 Tekee itse säestyksiä ja sävellyksiä

 Tuntee oman musiikkilajinsa keskeisiä tyylisuuntauksia, ilmiöitä ja soittimia

 On saanut valmiuksia käytännön muusikkouteen

Oppilaitos pyrkii kehittämään opettajien ja oppi-
laiden mahdollisuuksia tietoteknisten sovellutusten 
hyödyntämiseen musiikin opiskelussa.

Musiikin tuntemus on yleissivistävä vuoden mittai-
nen kurssi musiikin perusopintojen loppuvaiheessa. 
Musiikin tuntemuksen kurssilla tutustutaan musiikin 
historian eri aikakausiin, kuten barokkiin, klassis-

miin ja romantiikkaan kuuntelemalla aikakauden 
keskeisten säveltäjien teoksia. Lisäksi tutustutaan 
muihin keskeisiin aikakausiin, musiikin muotoihin 
ja esiintymiskokoonpanoihin ja niihin liittyvään 
terminologiaan, sekä sinfoniaorkesterin soittimiin.

Musiikin perusopinnot pyritään suorittamaan lop-
puun pääsääntöisesti viimeistään 9. opintovuotena.
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Musiikin syventävät opinnot
 
Musiikin syventävien opintojen tavoitteena on, että oppilas kehittää perusopinnoissa saavuttamiaan 
taitoja niin, että hän

 
1. Osaa asettaa tavoitteita opiskelulleen

2. Osaa arvioida edistymistään ja iloita osaamisestaan

3. Osaa kuunnella ja kehittää soittoaan sekä solistina että ryhmän jäsenenä

4. Osaa hyödyntää musiikin kuuntelu- ja hahmotustaitoja sekä historian tuntemusta 
muusikkoutensa kehittämisessä  

5. Laajentaa musiikkityylien tuntemustaan sekä syventää kykyään luovaan ilmaisuun musii-
kin keinoin. Oppilasta ohjataan soveltamaan myös muiden taiteenalojen ilmaisukeinoja 
omassa ilmaisussaan

6. Saa kannustusta toteuttaa itseään: improvisoida, sovittaa ja säveltää omaa musiikkia
 
7. Saa rohkaisua käyttää opinnoissaan musiikkiteknologian tarjoamia mahdollisuuksia

8. Saa valmiudet harrastuksen itsenäiseen jatkamiseen ja ammattiopintoihin

9. Osaa huolehtia omasta fyysisestä toimintakyvystään, ergonomiasta ja kuulonsuojelusta

10. Tekee lopputyön 

Musiikin syventävät opinnot koostuvat pääaineen 
ja musiikin perusteiden opiskelusta, yhteismusisoin-
nista ja valinnaisista aineista sekä mahdollisista si-
vuaineopinnoista. Opintojensa aikana oppilas tekee 
musiikillista osaamista osoittavan laajan oppimäärän 
lopputyön, joka voi muodostua erilaisista koko-
naisuuksista tai keskittyä vaihtoehtoisesti yhteen 
syvennettyyn osaamiseen. Oppilas asettaa loppu-
työn tavoitteet ja päättää toteutustavan yhdessä 
opettajiensa kanssa musiikkikoulun opetustarjonnan 
pohjalta.   
 
Instrumentti- ja yhteismusisointiopinnoissa on 
keskeistä soittotekniikan, musiikillisen ajattelun ja 
itsenäisen työskentelyn kehittäminen sekä ohjel-
miston tuntemuksen lisääminen. Oppilas harjaantuu 
omaksumaan laajoja musiikillisia kokonaisuuksia 
sekä syventää kykyään musiikin tulkintaan ja musii-

killiseen vuorovaikutukseen. Musiikin perusteissa 
oppilas syventää perusopintojen taitoja ja oppii 
mm. hahmottamaan musiikkia sekä kuulemisen että 
nuottien pohjalta sekä kykenee soveltamaan histo-
rian ja tyylien tuntemusta musiikin esittämisessä.
 
Syventävissä opinnoissa jokaisella oppilaalla on 
solistinen pääaine. Oppitunnin pituus on 45 – 60 
min viikossa. Yhteismusisointimahdollisuuksia on 
useita: kuorot, bändit ja erilaiset muut yhteissoit-
tokokoonpanot. 

Syventävien opintojen aikana kannustetaan oppi-
lasta osallistumaan aktiivisesti yhteistyöhön muiden 
taiteenalojen, koululaitoksen ja koko muun ympä-
röivän toimintaympäristön  kanssa osallistuvasti ja 
osallistavasti. Mahdolliset sivuaineopinnot suunni-
tellaan tukemaan oppilaan musiikillista kehitystä.
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Syventävät musiikin perusteiden opinnot suoritettuaan oppilas

 
 Osaa laulaa ja kirjoittaa perustasoa vaativampia duuri/molli-tonaalisia melodioita

 Hallitsee moniäänistä ohjelmistoa

 Kykenee rytminkäsittelyyn moniäänisessä ja oman aikamme musiikkia edustavissa 
teoksissa

 Osaa jäsentää kuultua ja nuotinnettua musiikkia, on tietoinen sointujen käytön ja ää-
nenkuljetuksen 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 musisoinnissaan

Opintojen laskennalliset laajuudet

Musiikin laajan oppimäärän musiikin perustason laskennallinen laajuus:

 Instrumenttitaidot 295 tuntia
 Musiikin perusteet ja musiikin tuntemus 265 tuntia
 Yhteismusisointi 195 tuntia
 Valinnaiset periodiopinnot 45 tuntia
 Yhteensä 800 tuntia
 
Musiikin laajan oppimäärän syventävien opintojen laskennallinen laajuus:

 Instrumenttitaidot  200 tuntia
 Musiikin perusteet 160  tuntia
 Yhteismusisointi 100 tuntia
 Valinnaiset periodiopinnot 40 tuntia
 Yhteensä 500 tuntia

Opintojen laajuuden laskennan perusteena on käytetty 45 minuutin pituista oppituntia.
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Yhteismusisointi
 

Yhteismusisoinnissa opetusaika määräytyy toiminta-
muodon ja tavoitteiden mukaan. Yhteismusisointia 
ovat yhteissoitto, yhtye- ja kuorolaulu sekä säestäjänä 
toimiminen. Näihin ryhmien toimintaan sitoudutaan 
vähintään vuodeksi kerrallaan. Ryhmässä musisointi 
antaa merkittävää tukea soittoharrastukselle, jolloin 
omaksutut instrumenttitaidot sekä muut musiikilliset 
valmiudet vahvistuvat.
 
Oppilaalle pyritään järjestämään mahdollisuus yh-
teismusisointiin mahdollisimman varhain opettajan 
luontevaksi katsomalla tavalla.
 
Syventävissä opinnoissa yhteismusisoinnin merkitys 
oppilaan muusikkouden kehittämisessä korostuu. 
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 mu-
siikin 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.

Periodiopetus

Periodiopetus voi sisältää yhteistyöprojekteja eri taidekoulujen, peruskoulun tai lukion kanssa, koulukon-
serttiprojekteja, esiintymiskoulutusta, sekä esiintymistilanteiden organisointia.
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Oppilasarviointi
 

Arvioinnin tehtävä
 
Arviointi ohjaa ja tukee oppilaan oppimista. Arvi-
oinnin tarkoitus on tukea edistymistä ja kehittää 
oppilaan itsearviointikykyä. Arviointi on tärkeä osa 
oppilaan itsetunnon rakentamista ja kehittymistä. 
Itsearvioinnin ja palautteen tukemana oppilas oh-

jautuu henkilökohtaisten tavoitteidensa mukaiseen 
tavoitteelliseen opiskeluun ja oppimisprosessin 
ymmärtämiseen. Oppilaan työskentelyä arvioidaan 
monipuolisesti ja kannustavasti. Arviointi on oikeu-
denmukaista ja eettisesti kestävää.
 

Arviointi opintojen aikana
 
Oppilaan oppimisprosessia ohjataan ja arvioidaan 
jatkuvasti.  Arviointi on monipuolista, vuorovaikut-
teista ja kannustaa ja edistää oppilaan osallisuutta. 
Oppilas tulee tietoiseksi havainnoimaan omaa ja 
yhteistä työskentelyä ja kehittää jatkuvasti itsearvi-
ointi- ja vertaisarviointitaitojaan. Rakentava palaute 
auttaa uusien tavoitteiden asettamista ja niitä 
kohti kehittymistä. Palaute tukee pitkäjänteistä ja 
määrätietoista työskentelyä opintojen eri vaiheissa. 
Arviointi kohdistuu oppilaan oppimisprosessiin 
monipuolisesti, ei oppilaan arvoihin, asenteisiin tai 
henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.

Oppilas tulee tietoiseksi musiikin arvioinnin periaat-
teista ja käytännöistä. Oppilas ja hänen huoltajansa 

saa säännöllisesti tietoa oppilaan edistymisestä ja 
suorittamistaan opintokokonaisuuksista.

Laajan oppimäärän perusopinnoista oppilas saa 
todistuksen suorittamistaan opintokokonaisuuksis-
ta. Laajan oppimäärän perusopinnoista annetaan 
sanallinen arvio, joka käsittää arvion oppilaan 
edistymisestä ja taitotason kehittymisestä. Kan-
nustavassa hengessä annettu sanallinen arviointi 
painottuu oppilaan vahvuuksiin oppimisprosessin 
eri vaiheissa.

Laajan oppimäärän syventävien opintojen jälkeen 
oppilas saa taiteen perusopetuksen laajan oppi-
määrän päättötodistuksen.
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Osaamisen tunnustaminen ja hyväksilukeminen
 

Muissa musiikkioppilaitoksissa tai niiden järjestämil-
lä kesäleireillä suoritetut opinnot voidaan hyväksyä 
Karkkilan musiikkikoulun suoritusten joukkoon. 

Kun ulkopuolinen opiskelija haluaa suorittaa tutkinto-
ja Karkkilan musiikkikoulussa, hän maksaa säädetyn 
maksun, josta hän esittää maksutositteen.Tutkinnot 
arvioidaan samoin perustein kuin musiikkikoulun 
oppilaiden suoritukset.
  
Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman ta-
voitteita ja keskeisiä sisältöjä vastaavat aikaisemmin 

suorittamansa opinnot tai muutoin hankittu osaa-
minen arvioiduksi ja tunnustetuksi. Osaamisen tun-
nustaminen tehdään perustuen selvityksiin oppilaan 
opinnoista tai näyttöihin osaamisesta sekä suhtees-
sa kunkin hyväksiluettavan opintokokonaisuuden 
tavoitteisiin ja sisältöihin. Myös oppilaan siirtyessä 
opiskelemaan oppimäärästä toiseen osaamisen 
tunnustamisessa ja opintojen hyväksilukemisessa 
menetellään, kuten edellä on kuvattu.
 

Oppimäärän arviointi  
 
Laajan oppimäärän arvioinnin lähtökohtana ovat 
oppilaan suorittamat syventävät opinnot. Arviointi 
kertoo, miten oppilas on saavuttanut taiteenalan 
laajan oppimäärän syventävien opintojen tavoitteet. 
Lopputyö arvioidaan osana syventäviä opintoja. 
Syventävien opintojen aikana oppilaalle annetaan 
mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti. 
Taiteenalan laajan oppimäärän arvioinnin kohteet on 
kuvattu taiteenalakohtaisissa osuuksissa. 
 
Laajan oppimäärän arviointi perustuu koulutuksen 
järjestäjän hyväksymässä opetussuunnitelmassa 

määriteltyihin laajan oppimäärän arvioinnin kritee-
reihin. Päättötodistukseen merkitään sanallinen 
arvio oppilaan suorittamasta laajasta oppimäärästä. 
Sanallinen arvio kuvaa oppilaan edistymistä ja hänen 
saavuttamaansa osaamista suhteessa syventävien 
opintojen tavoitteisiin. Sanallisessa arviossa paino-
tetaan oppilaan oppimisen ja osaamisen vahvuuksia.
 
Laajan oppimäärän arviointia täsmennetään taiteen-
alakohtaisesti näissä taiteen perusopetuksen laajan 
oppimäärän opetussuunnitelman perusteissa.
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Todistukset
 

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän perusopintojen todistus

Oppilaalle annetaan musiikin perusopetuksen laajan oppimäärän perusopintojen todistus sen jälkeen, kun 
hän on suorittanut laajaan oppimäärään sisältyvät perusopinnot.
 
Perusopetuksen laajan oppimäärän perusopintojen todistuksen tulee 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

Todistukseen merkitään ministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä sekä päivämäärä, 
jolloin koulutuksen järjestäjä on hyväksynyt taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitel-
man. Todistuksesta tulee ilmetä myös, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen päättämien taiteen 
perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 2017 mukaisesti.

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistus
 
Oppilaalle annetaan musiikin perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistus sen jälkeen, kun hän on 
suorittanut laajaan oppimäärään sisältyvät perusopinnot ja syventävät opinnot.

 
Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistuksen tulee 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

Todistukseen merkitään ministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan   päivämäärä sekä päivämäärä, 
jolloin koulutuksen järjestäjä on hyväksynyt taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitel-
man. Todistuksesta tulee ilmetä myös, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen päättämien taiteen 
perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 2017 mukaisesti.
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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.
 

Opetuksen yksilöllistäminen

Mikäli oppilas ei vammaisuuden, sairauden tai muun näihin verrattavissa olevan syyn vuoksi kykene opiske-
lemaan oppilaitoksen opetussuunnitelman mukaisesti, opetussuunnitelman tavoitteita voidaan yksilöllistää 
vastaamaan oppilaan edellytyksiä. Tällöin oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa 
määritellään opiskelun tavoitteet, opiskeluaika, opetuksen toteuttamistapa, tarvittavat tukitoimet, mahdolliset 
suoritukset 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 elämyksel-
linen kokeminen. Opetusta voidaan toteuttaa sekä yksilö- että ryhmäopetuksena.
 

Yhteistyö
 
Oppilaiden vanhemmat ovat tärkeitä tukihenkilöitä lastensa musiikkiopinnoissa. Vanhempainyhdistyksen / 
kannatusyhdistyksen  tehtävänä on tukea musiikkikoulun toimintaa.
Koulu pyrkii toimimaan luovassa yhteistyössä alueen muiden oppilaitosten, taidelaitosten ja kulttuurielämän 
kanssa.
 

Oppilaitoksen kehittäminen
 
Oppilaitoksessa pyritään jatkuvaan toiminnan uudistamiseen ja kehittämiseen, sekä toimintatapojen ja 
opetuksen sisällön kriittiseen tarkasteluun. Oppilaitosta pyritään kehittämään luovasti rakentaen musiikillista 
hyvinvointia oppilaitoksen toiminta-alueella.
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