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JOHDANTO  

 

Ammatillinen perustutkinto voidaan suorittaa ammatillisena peruskoulutuksena tai näyttötutkinto-

na.  

 
Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettava perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon 
osista (135 osaamispistettä), yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä) ja vapaasti valittavista 
tutkinnon osista (10 osaamispistettä). Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.  
 
Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelija voi yksilöllisesti sisällyttää perustutkintoonsa enemmän 
tutkinnon osia, jos se on tarpeellista työelämän alakohtaisten tai paikallisten ammattitaitovaatimus-
ten tai opiskelijan ammattitaidon syventämisen kannalta. 
 
Näyttötutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista. 
 
 
Lahden konservatorion ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma on kolmiosainen: 

1) Yhteinen osa sisältää koulutuksen järjestäjän toiminnan yhteiset periaatteet ja menettely-
tavat sekä keskeiset arvot 

2) Tutkintokohtainen osa, jossa kuvataan tutkinnon osittain ammattitaitovaatimukset, arvi-
oinnin kriteerit, ammattitaidon osoittamistavat sekä ammattiosaamisen näyttöjen sisältö 

3) Toteutusosa, jona toimii Opiskelijan opas. Siinä kuvataan yksittäisten kurssien tms. järjes-

täminen ja aikataulutus, tavoitteet, sisällöt, suoritukset, arviointi ja tarvittaessa edeltävät 

suoritukset sekä osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Toteutusosa toimii samalla 

opiskelijan oppaana. 

 

 

Opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen vahvistamiin tutkinnon perusteisiin  

(määräys 69/011/2014 (sisältäen määräyksen 4/011/2015 mukaiset muutokset ja oikaisut), 
jotka ovat kokonaisuudessaan luettavissa Opetushallituksen verkkosivuilta osoitteesta  

 

http://www.oph.fi/download/162241_musiikkialan_pt_01082015.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oph.fi/download/162241_musiikkialan_pt_01082015.pdf
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1 MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO JA SEN MUODOSTUMINEN 

 
Taulukossa numerointi viittaa luvuissa 2, 3, 4 ja 5 käytettyyn tutkinnon osien numerointiin. 

 

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO 

 
Tutkinnon muodostuminen ammatillisessa 
peruskoulutuksessa, 180 osp 
 

 
Tutkinnon muodostuminen näyt-
tötutkinnossa 

2 Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp 
 

2 Ammatilliset tutkinnon osat 

2.1 Pakolliset tutkinnon osat, 10 osp 
 
 

2.1 Pakolliset tutkinnon osat 
 
 2.1.1 Työtehtävän suunnittelu, 10 osp 

 
2.1.1 Työtehtävän suunnittelu 
 

 
2.2 Pakolliset tutkinnon osat, 85 osp 

 
2.2 Pakolliset tutkinnon osat 
 

2.2.1 Musiikkiohjelmiston valmistaminen,  
          30 osp 
 

2.2.1 Musiikkiohjelmiston valmistaminen 
 
 

2.2.2 Muusikkona toimiminen, 55 osp 2.2.2 Muusikkona toimiminen 

2.3 Valinnaiset tutkinnon osat, 40 osp 
 
Opiskelijan on valittava yhteensä 40 osp 
kohdista 2.3.1–2.3.14 
 

2.3 Valinnaiset tutkinnon osat 
 
Tutkinnon suorittajan on valittava 

 yhteensä 3 tutkinnon osaa, joista 
2 tutkinnon osaa kohdista 2.5.1–
2.5.2, 2.5.11–2.5.13 ja 1 tutkin-
non osan niistä kohdan 2.5 tut-
kinnon osista joita ei ole jo valin-
nut TAI 

 yhteensä 4 tutkinnon osaa koh-
dasta 2.5, mikäli tutkinnon suo-
rittaja ei valitse kahta tutkinnon 
osaa kohdista 2.5.1–2.5.2, 2.5.6, 
2.5.11–2.5.13  

 

2.3.1 Solistina toimiminen, 15 osp 
2.3.2 Laulaminen tai soittaminen yhtyeessä,  
          15 osp 
2.3.3 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp 
2.3.4 Produktiotyö, 10 osp 
2.3.5 Säveltäminen, 10 osp 
2.3.6 Sovittaminen ja soitintaminen, 10 osp 
2.3.7 Tutkinnon osa ammatillisesta perus 
           tutkinnosta, 10–15 osp 
2.3.8 Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai  
           erikoisammattitutkinnosta* 
2.3.9 Tutkinnon osa ammattikorkeakoulu- 

2.5.1  Solistina toimiminen 
2.5.2  Laulaminen tai soittaminen  
           yhtyeessä 
2.5.3  Säveltäminen 
2.5.4  Sovittaminen ja soitintaminen 
2.5.8  Produktiotyö 
2.5.11 Yritystoiminnan suunnittelu 
2.5.12 Tutkinnon osa ammatillisesta  
            perustutkinnosta 
2.5.13 Tutkinnon osa ammattitutkinnos- 
            ta tai erikoisammattitutkinnosta  
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            opinnoista* 
2.3.10 Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp 
2.3.11 Työpaikkaohjaajaksi valmentautumi 
             nen 15 osp 
2.3.12 Yrityksessä toimiminen, 15 osp 
2.3.13 Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin  
             perustuvia tutkinnon osia, 5-15 osp  
2.5.14 Tutkinnon osa vapaasti valittavista  
             tutkinnon osista, 5-15 osp 
 
* Tämän valinnaisen tutkinnon osan laa-
juudeksi lasketaan 15 osp. 
 

 
 

  

 

 
3 Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 35 osp 
 

 Pakolliset Valinnaiset  

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 
11 osp 

8 osp 3 osp 

3.1.1. Äidinkieli  
3.1.2. Toinen kotimainen kieli, ruotsi 
3.1.3. Vieraat kielet  

5 
1 
2 

0–3 
0–3 
0–3 

3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen 
osaaminen, 9 osp 

6 osp 
 

3 osp 

3.2.1. Matematiikka  
3.2.2. Fysiikka ja kemia  
3.2.3. Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen 
hyödyntäminen  

3 
2 
1 

0–3 
0–3 
0–3 

3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvitta-
va osaaminen, 8 osp 

5 osp 3 osp 

3.3.1. Yhteiskuntataidot  
3.3.2. Työelämätaidot  
3.3.3. Yrittäjyys ja yritystoiminta  
3.3.4. Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja 
terveystieto  

1 
1 
1 
2 

0–3 
0–3 
0–3 
0–3 

3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 
7 osp 
 

 7 osp        

3.4.1. Kulttuurien tuntemus  
3.4.2. Taide ja kulttuuri 
3.4.3. Etiikka 
3.4.4. Psykologia 
3.4.5. Ympäristöosaaminen 
3.4.6. Osa-alueita kohdista 3.1.1–3.3.4 

 
 

0–3 
0–3 
0–3 
0–3 
0–3 
0–3 
 

 19 osp 16 osp 
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Tutkinnon perusteissa määrättyjen osa-alueiden (3.1.1–3.4.6) valinnaisten osaamistavoittei-
den lisäksi tai niiden sijaan koulutuksen järjestäjä voi päättää erilaajuisia muita valinnaisia 
osaamistavoitteita. Koulutuksen järjestäjän itse päättämille valinnaisille osaamistavoitteille 
määritellään osaamisen arviointi ja laajuus osaamispisteinä. 

Tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet voivat olla myös opiskelijan aikaisemmin hank-
kimaa osaamista, joka tukee kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-alueiden osaamistavoitteita. 

 

 

4 Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp 

4.1 Ammatillisia tutkinnon osia  

4.2 Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perus-
tuvia tutkinnon osia 

4.3 Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja 

4.4 Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista ke-
hittymistä tukevia opintoja 

4.5 Työkokemuksen kautta hankittuun osaami-
seen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia 

5 Tutkintoa yksilöllisesti laajentavat tutkinnon 
osat 
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Tutkinnon osien suorittamiseen valmistavat opintojaksot 
     Ohjeellinen suoritusvuosi 

Peruskoulu Ylioppilas- 
     pohjaiset pohjaiset 
 
Työtehtävän suunnittelu 10 osp   1. ja 2. vuosi 1. ja 2. vuosi 

- Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot 1 osp 
- Esiintymistaito   1 osp 
- Ammattietiikka   1 osp 
- Konsertin suunnittelu ja toteuttaminen  3 osp 
- Muusikon terveystieto  2 osp    
- Soitinoppi, soittimen rakenne ja huolto 2 osp 

  
Musiikkiohjelmiston valmistaminen 30 osp 

- Sivusoitin tai vapaa säestys  4 osp 1. tai 2. v. 1. tai 2. vuosi 
- Säveltapailu 1   4 osp  1. vuosi  1. vuosi 
- Säveltapailu 2   6 osp 2. vuosi 2. vuosi 
- Musiikinteoria 1   4 osp 1. vuosi 1. vuosi 
- Harmoniaoppi   3 osp 2. vuosi 1. vuosi 
- Satsioppi    3 osp 3. vuosi 2. vuosi 
- Johdatus mus. historiaan ja mus.analyysiin 5 osp 2. vuosi 1. tai 2. vuosi 
- Tietokoneen käyttö musiikissa  1 osp 1. vuosi 1. vuosi 

 
Muusikkona toimiminen 55 osp 

Pääinstrumentti   35 osp 1 ja 2. v. 1. vuosi 
Yhteismusisointi   20 osp 1 ja 2. v. 1. vuosi 
 

Valinnaiset tutkinnon osat, valittava 40 osp 
- Solistina toimiminen - pääinstrumentti 15 osp 3. vuosi 2. vuosi 
- Laulaminen tai soittaminen yhtyeessä 15 osp 3. vuosi 2. vuosi 
- Huippuosaajana toimiminen   15 osp 3. vuosi 2. vuosi 
- Produktiotyö    15 osp 3. vuosi 2. vuosi 
- Valinnaisia lukio-opintoja  5 – 15 osp 1.-3. vuosi  
- Säveltäminen    10 osp 1.-3. vuosi 1.-2. vuosi 
- Sovittaminen ja/tai soitintaminen 10 osp 1.-3. vuosi 1.-2. vuosi 
- Tutkinnon osa muusta tutkinnosta 10 – 15 osp 1.-3. vuosi 1.-2. vuosi 

 
Yhteiset tutkinnon osat 35 osp 

- Kaikille yhteisiä Muusikon työelämätaidot - 3 osp 1. ja 2. vuosi 1. ja 2. vuosi 
luentosarjan osa-alueita 

- Pakolliset lukio-opinnot  32 osp 1.-3. vuosi  
 
Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp 

- Valinnaisia lukio-opintoja    
- Ammattitaitoa syventäviä tai laajentavia ammatillisia tutkinnon osia  
- Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin tai osaamistavoitteisiin perustuvia tutkinnon osia 
- Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja 
- Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuva yksilöllinen tutkinnon osa 



6 

 

2 MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, 
AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA OSAAMISEN ARVIOINTI 

2.1 Pakolliset tutkinnon osat 

2.1.1 Työtehtävän suunnittelu 

 
Ammattitaitovaatimukset 
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

 kartoittaa työtehtävän vaatimukset  

 tekee tarjouksen  

 suunnittelee työtehtävän sisällön ja toteutuksen  

 hoitaa työtehtävän käytännön järjestelyt  

 noudattaa ammattialan yleisiä sopimuksia, verotuskäytäntöä ja tekijänoikeuslakia  

 arvioi ja kehittää omaa toimintaansa työtehtävän ja saamansa palautteen mukai-
sesti 

 markkinoi osaamistaan.  
 
Osaamisen arviointi  

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työtehtävän 
vaatimusten 
kartoittaminen  
 

suunnittelee omaa työ-
tään työympäristön 
tarpeet huomioon ot-
taen ja neuvottelee 
työtehtävän perusasi-
oista 

suunnittelee omaa 
työtään, neuvottelee 
työtehtävästä ja tekee 
ohjeiden mukaan to-
teuttamiskelpoisen 
työsuunnitelman työ-
ympäristön tarpeet 
huomioon ottaen 

suunnittelee omaa työtään 
ja tekee toteuttamiskelpoi-
sen työsuunnitelman työ-
ympäristön tarpeet ja 
mahdollisuudet huomioon 
ottaen, neuvottelee työ-
tehtävästä sekä muuttaa 
suunnitelmaa tarpeen vaa-
tiessa  

Tarjouksen 
tekeminen 
 

laskee kustannuksia ja 
tekee ohjeiden mukaan 
hinta-arvion ja tarjouk-
sen 

laskee kustannukset ja 
työhön käytettävän 
ajan, tekee hinta-
arvion ja tarjouksen 

laskee kustannukset ja te-
kee hinta-arvion kokonais-
kustannuksista sekä tekee 
tarjouksen, joka sisältää 
materiaalikustannukset ja 
työhön käytettävän ajan 

Itsearviointi ja  
markkinointi 

arvioi työskentelyään 
suhteessa tavoitteisiin 

arvioi työskentelyään 
suhteessa tavoitteisiin 
ja ottaa vastaan palau-
tetta 

arvioi ja kehittää omaa 
toimintaansa laatutavoit-
teiden saavuttamiseksi ot-
taen vastaan palautetta 

markkinoi työpanos-
taan. 

markkinoi omia 
osaamisalueitaan 

markkinoi omia osaamis-
alueitaan korostaen tehtä-
vän kannalta olennaista 
osaamista. 
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ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetel-
mien, -
välineiden ja 
materiaalin hal-
linta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työmenetelmi-
en ja -
välineiden va-
linta  

neuvottelee työtehtäväl-
le asetettavista vaati-
muksista ja valitsee oh-
jeiden mukaan ammat-
tialan sopimuskäytäntei-
den mukaisia työmene-
telmiä ja/tai -välineitä 
toteutukseen 

neuvottelee työtehtävälle 
asetettavista vaatimuksis-
ta ja valitsee ammattialan 
sopimuskäytänteiden mu-
kaiset työmenetelmät 
ja -välineet toteutukseen 

neuvottelee työtehtäväl-
le asetettavista vaati-
muksista, esittelee eri 
toteutusvaihtoehtoja ja 
valitsee ammattialan 
sopimuskäytänteiden 
mukaiset työmenetelmät 
ja -välineet toteutukseen 

Tiedonhankinta hankkii yritystoiminnasta 
tarvitsemiaan tietoja ja 
palveluita 

hankkii yritystoiminnasta 
tarvitsemiaan tietoja ja 
palveluita ja käyttää niitä 
työssään 

hankkii yritystoiminnasta 
tarvitsemiaan tietoja ja 
palveluita ja soveltaa 
niitä työssään 

hankkii tarvittaessa tie-
toa työsopimukseen 
liittyen 

hankkii tarvittaessa tietoa 
työsopimukseen liittyen 

hankkii tarvittaessa tie-
toa työsopimukseen liit-
tyen 

Musiikkiteosten 
ja/tai muun 
materiaalin va-
linta 
 

valitsee ja käyttää työ-
hön soveltuvia musiikki-
teoksia tai muuta mate-
riaalia 
 

valitsee ja käyttää toteu-
tukseen soveltuvaa mu-
siikkiteoksia tai muuta 
materiaalia keskustellen 
ohjattuna niistä ja valinto-
jen vaikutuksesta työteh-
tävän kokonaisuuden toi-
mivuuteen, laatuun ja 
hintaan 

valitsee ja käyttää toteu-
tukseen soveltuvaa mu-
siikkiohjelmistoa tai muu-
ta materiaalia keskustel-
len niistä ja valintojen 
vaikutuksesta työtehtä-
vän kokonaisuuden toi-
mivuuteen, laatuun ja 
hintaan 

Tietotekniikan 
käyttö 
 

käyttää tietotekniikkaa 
toteuttamisessa. 

käyttää tarkoi-
tuksenmukaisesti tie-
totekniikkaa toteuttamis-
essa. 

käyttää tarkoituksenmu-
kaisesti ja monipuolisesti 
tietotekniikkaa toteutta-
misessa. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hal-
linta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Esitys- tai muihin 
työympäristöihin 
liittyvä tieto 
 

ottaa työprosessissa 
huomioon esitys- tai 
muun työympäristön 
vaatimuksia   

ottaa työprosessissa 
huomioon esitys- tai 
muun työympäristön vaa-
timukset  

ottaa työprosessissa 
huomioon esitys- tai 
muuhun työympäris-
töön liittyvät asiat ja 
käyttää tietoaan hyväk-
si neuvotellessaan työ-
tehtävästä  

Estetiikan hu-
omioon ottaminen 

valmistaa ohjeiden mu-
kaan asiakkaalle esityk-

valmistaa ohjeiden mu-
kaan asiakkaalle esityksen, 

valmistaa asiakkaalle 
esityksen, tuotteen tai 
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työtehtävässä sen, tuotteen tai palve-
lun ottaen huomioon 
kokonaisuuden tasapai-
noisuuden  

tuotteen tai palvelun, joka 
on tasapainoinen koko-
naisuus 

palvelun, joka on vii-
meistelty ja tasapainoi-
nen kokonaisuus 

Verotuksen, teki-
jänoikeuksien ja 
alan sopimusten 
noudattaminen 

noudattaa lainsäädäntöä 
ja ohjattuna alan sopi-
muksia 

noudattaa lainsäädäntöä 
ja alan sopimuksia 

noudattaa lainsäädän-
töä ja alan sopimuksia 
ja tekee tarvittaessa 
korjausehdotuksia työ-
tehtävään 

Sopimuskäytännön 
tuntemus 
 

laatii tai täyttää ohjeiden 
mukaan yksinkertaisen 
työ- tai esiintymissopi-
muksen ottaen huomi-
oon alan keskeisemmät 
sopimuskäytännöt ja 
tekijänoikeudet. 

laatii tai täyttää yksinker-
taisen työ- tai esiintymis-
sopimuksen ottaen huo-
mioon alan keskeisemmät 
sopimuskäytännöt ja teki-
jänoikeudet ja tekee tar-
vittavat ilmoitukset. 

laatii tai täyttää itse-
näisesti työ- tai esiin-
tymissopimuksen otta-
en huomioon alan kes-
keisemmät sopimus-
käytännöt ja tekijänoi-
keudet, tekee tarvitta-
vat ilmoitukset ja hank-
kii tarvitsemansa lisä-
tietoa 

 
 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen op-
pimisen avaintai-
dot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja 
ongelmanratkaisu 

ratkaisee työtehtävissä 
syntyneitä ongelmatilan-
teita ohjeiden mukaan 

ratkaisee työtehtävissä 
syntyneitä ongelmatilan-
teita sekä tekee valintoja 
ja ohjeiden avulla päätök-
siä  

ratkaisee työtehtävissä 
syntyneitä ongelmati-
lanteita perustellusti 
sekä tekee valintoja ja 
päätöksiä  

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

huolehtii asiakastapaa-
misista tms. tilanteista 
työryhmän jäsenenä  

huolehtii ja sopii asiakas-
tapaamisista tms. tilan-
teista 

huolehtii ja sopii asia-
kastapaamisista tms. 
tilanteista luontevasti, 
joustavasti ja rakenta-
vasti 

ilmaisee itseään ja toimii 
luontevasti asiakaspalve-
lutilanteissa ja yhteistyös-
sä muiden alan ammatti-
laisten kanssa 

ilmaisee itseään ja toi-
mii rakentavasti asia-
kaspalvelutilanteissa ja 
yhteistyössä muiden 
alan ammattilaisten 
kanssa 

toimii vuorovaikutukses-
sa asiakkaan kanssa ja 
yhteistyössä muiden alan 
ammattilaisten kanssa 

huomioi vuorovaikutustai-
tojen merkityksen osana 
ammatillista osaamistaan 

osaa vuorovaikutustai-
tojen merkityksen osana 
ammatillista osaamis-
taan 

Ammattietiikka 
 

työskentelee ohjattuna 
tehtyjen sopimusten 
mukaan ottaen huomi-
oon verotuksen ja teki-

työskentelee tehtyjen 
sopimusten mukaan otta-
en huomioon verotuksen 
ja tekijänoikeudet 

työskentelee tehtyjen 
sopimusten mukaan 
ottaen huomioon vero-
tuksen ja tekijänoikeu-
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jänoikeudet det ja etsii tarvittaessa 
lisätietoa edellisistä ja 
mm. kuluttajansuoja-
laista  

noudattaa kestävän kehi-
tyksen mukaisia arvoja 

noudattaa kestävän kehi-
tyksen mukaisia arvoja 

noudattaa kestävän 
kehityksen mukaisia 
arvoja 

Terveys, turval 
lisuus ja toimin-
takyky 

noudattaa työstä annet-
tuja työturvallisuusohjei-
ta ja toimii työtehtävässä 
siten, että ei aiheuta 
vaaraa itselleen tai muil-
le. 

noudattaa työstä annettu-
ja työturvallisuusohjeita ja 
ottaa huomioon työyhtei-
sön jäsenten ja työympä-
ristön turvallisuuden. 

noudattaa työstä annet-
tuja työturvallisuusoh-
jeita ja pyrkii toiminnal-
laan edistämään työtur-
vallisuutta. 

 
 
 
 
Ammattitaidon osoittamistavat 
 
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilai-
suudessa suunnittelemalla musiikkialan työtehtävän produktiossa, yrityksessä, yhtyeessä tai muissa 
organisaatioissa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tut-
kinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa 
tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, 
että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.  
 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen 
näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnil-
la. 

 

Työtehtävän suunnittelun näyttö tehdään konsertin, keikan tai näyttökonsertin yhtey-
dessä. Näyttöä varten opiskelija suunnittelee ja järjestää esiintymisen ja tekee toiminta-
suunnitelman, julisteen, lehdistötiedotteen sekä käsiohjelman. Näytön ohjaukseen osallis-
tutaan viimeistään näyttökonserttia edeltävänä syksynä ryhmäopetuksena annettavassa 
opintojaksossa ”Esiintymisen suunnittelu ja valmistaminen” sekä sen jälkeen annettavas-
sa henkilökohtaisessa ohjauksessa.  
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2.2 Musiikin osaamisalan pakolliset tutkinnon osat 

2.2.1 Musiikkiohjelmiston valmistaminen 

 
Ammattitaitovaatimukset 
 
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja  

 harjoittelee uutta ohjelmistoa ja ylläpitää valmistamaansa ohjelmistoa 
o toteuttaa musiikin tyylikausien ja/tai -lajien ominaispiirteitä  
o tulkitsee musiikillisen ilmaisun yleisimpiä merkitsemistapoja 
o analysoi ja hahmottaa musiikin rakenteita 
o harjoittelee sivuinstrumentin helppoa ohjelmistoa 

 muokkaa ohjelmistoa esiintymistilanteisiin sopivaksi 
o valmistaa nuotti- ja muuta esiintymismateriaalia 
o käyttää hyväkseen tietotekniikkaa, esim. notaatio-ohjelmaa 
o käyttää soitinten ja soitinryhmien tuntemusta ohjelmiston valmistamisessa 
o käyttää musiikin tyylien ja tyylilajien tuntemusta ohjelmiston valmistamisessa. 

 
Osaamisen arviointi  
 

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Musiikkiohjelmiston 
harjoittelu 

harjoittelee ohjeiden 
mukaisesti 

laatii harjoittelusuunni-
telman ja harjoittelee 
ohjeiden mukaisesti 

laatii tarvitsemansa pit-
käjänteisen harjoitte-
luohjelman, noudattaa 
sitä ja harjoittelee ohjei-
den mukaisesti myös 
uutta ohjelmistoa 

työskentelee asetettu-
jen laatutavoitteiden 
saavuttamiseksi sekä 
noudattaa työaikoja ja 
sovittuja aikatauluja 

työskentelee asetettu-
jen laatutavoitteiden 
mukaisesti sekä noudat-
taa työaikoja ja sovittu-
ja aikatauluja  

työskentelee suunnitel-
mallisesti ja kustannus-
tehokkaasti asetettujen 
laatutavoitteiden mukai-
sesti sekä noudattaa työ-
aikoja ja sovittuja aika-
tauluja ja neuvottelee 
niiden poikkeamisista 

Musiikillisen ilmai-
sun yleisimpien 
tulkintatapojen 
tulkitseminen 

tulkitsee musiikillisen 
ilmaisun yleisimpiä 
merkitsemistapoja oh-
jeiden mukaan 

tulkitsee musiikillisen 
ilmaisun yleisempiä 
merkitsemistapoja ja 
kysyy tarvittaessa neu-
voa 

tulkitsee sujuvasti musii-
killisen ilmaisun merkit-
semistapoja ja hankkii 
tarvittaessa lisätietoa 

Musiikin muok-
kaaminen esitystä 
varten 
 

muokkaa ohjeiden mu-
kaan musiikkia esitystä 
varten 

muokkaa musiikkia esit-
tämistä varten ja ottaa 
vastaan palautetta 

muokkaa musiikkia esit-
tämistä varten ottaen 
musiikin tyylin tai lajin 
huomioon ja ottaa vas-
taan palautetta 

Itsearviointi 
 

arvioi työskentelyään ja 
musiikkiesitystä, -

arvioi työskentelyään ja 
musiikkiesitystä, -

arvioi ja kehittää omaa 
toimintaansa ottaen vas-
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tuotetta tai -palvelua 
suhteessa tavoitteisiin. 

palvelua tai -tuotetta 
suhteessa tavoitteisiin 
sekä muuttaa toimin-
taansa ohjeiden mukai-
sesti. 

taan palautetta ja pyrkii 
työssään yhä parempaan 
laatuun. 

 

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

2. 
en, -välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Harjoittelumenetelmien 
hallinta 
 

valmistaa ohjelmiston 
kohtalaiseen esitys-
kuntoon sovitussa ai-
kataulussa 

valmistaa ohjelmiston 
esityskuntoon sovitus-
sa aikataulussa 
 

valmistaa ohjelmiston 
varmaan esityskun-
toon sovitussa aika-
taulussa 

soittaa/laulaa uutta 
ohjelmistoa ohjeiden 
mukaan ottaen huo-
mioon musiikin tyylila-
jin 

soittaa/laulaa uutta 
ohjelmistoa kohtuulli-
sella valmistautumis-
ajalla ottaen huomi-
oon musiikin tyylilajin 

soittaa/laulaa ja tar-
vittaessa harjoituttaa 
ja/tai muokkaa oh-
jelmistoa lyhyelläkin 
valmistautumisajalla 
musiikin tyylilajin 
mukaisesti 

noudattaa asiantunti-
jan ohjeita 

ottaa tarvittaessa vas-
taan asiantuntijan 
apua työtä suunnitel-
lessaan ja toteuttaes-
saan 

hankkii tarvittaessa 
asiantuntijan apua 
työtä suunnitelles-
saan ja toteuttaes-
saan 

Harjoittelu sivuinstrumen-
tilla 
 

harjoittelee sivuin-
strumentillaan 
helppoa esit-
ysohjelmistoa 

harjoittelee sivuin-
strumentillaan esit-
ysohjelmistoa 

harjoittelee sivuin-
strumentillaan ohjel-
mistoa työtilannetta 
varten 

Nuotti- tai muun esit-
ysmateriaalin valmis-
taminen 
 

valmistaa yksinkertais-
ta nuotti- tai muuta 
esitysmateriaalia esi-
tystä varten ja käyttää 
hyväkseen jonkin mu-
siikinkirjoitusohjelman 
perustoimintoja. 

valmistaa nuotti- tai 
muuta esitysmateriaa-
lia valitsemalleen soi-
tin- tai laulukokoon-
panolle esitystä varten 
ja käyttää jonkin mu-
siikinkirjoitusohjelman 
perustoimintoja. 

valmistaa monipuolis-
ta nuotti- tai muuta 
esitysmateriaalia esi-
tystä/työtehtäviään 
varten huomioiden 
instrumenttien omi-
naispiirteet ja musii-
kin tyylilajin ja käyt-
tää jotain nuotinkir-
joitusohjelmaa. 

 

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Kulttuurisen tiedon 
käyttäminen harjoit-
teluprosessissa 

harjoittelee ja toteuttaa 
musiikkiohjelmiston 
ottaen huomioon saa-
mansa tyylinmukaisuut-
ta koskevat ohjeet  

harjoittelee ja toteut-
taa musiikkiohjelmis-
ton tyylinmukaisesti 

harjoittelee ja toteut-
taa musiikkiohjelmiston 
tyylinmukaisesti sekä 
työskentelee suunni-
telmallisesti ja muok-
kaa jo valmistamaansa 
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ohjelmistoa esiintymis-
tilanteisiin sopivaksi, 
tehden tarvittaessa 
itsenäisiä ratkaisuja 

Musiikin tyylilajeihin 
sekä soittimiin liitty-
vän tiedon käyttämi-
nen musiikkiohjel-
miston valmistami-
sessa  
 

hankkii musiikkialan 
kulttuurista tietoa  

hankkii musiikkialan 
kulttuurista tietoa ja 
ottaa huomioon koh-
deryhmän 

soveltaa musiikkialan 
kulttuurista tietoa ja 
ottaa huomioon koh-
deryhmän 

tunnistaa eri aikakausi-
en musiikkia ja niiden 
tyylipiirteitä käyttäen 
lähdeaineistoja 

tunnistaa ja ajoittaa 
eri aikakausien mu-
siikkia sekä niiden ra-
kenteita tai tyylipiirtei-
tä 

tunnistaa ja ajoittaa 
sujuvasti eri aikakausi-
en musiikkia sekä nii-
den rakenteita ja tyyli-
piirteitä  

käyttää hankkimaansa 
tietoa musiikin muok-
kaamisessa 

käyttää hankkimaansa 
tietoa musiikin muok-
kaamisessa ja harjoit-
telussa 

käyttää hankkimaansa 
tietoa monipuolisesti 
musiikin muokkaami-
sessa ja harjoittelussa 

Musiikillisten ra-
kenteiden 
analysoiminen ja 
hahmottaminen 
 

hahmottaa musiikillisia 
rakenteita ja pyrkii 
hyödyntämään tietoaan 
käytännön muusikon 
työssä 
 

hahmottaa musiikilli-
sia rakenteita ja hyö-
dyntää tietoaan nuot-
ti- tai muun materiaa-
lin valmistamisessa 
ja/tai musiikin tulkin-
nassa 
 

hahmottaa monipuoli-
sesti ja sujuvasti musii-
killisia rakenteita ja 
hyödyntää tietoaan 
nuotti- tai muun mate-
riaalin valmistamisessa 
ja/tai musiikin tulkin-
nassa 

Musiikin luku- ja kir-
joitustaidon hyödyn-
täminen valmistami-
sessa 
 

hyödyntää musiikin 
luku- ja kirjoitustaitoa 
ohjelmiston valmista-
misessa.  

hyödyntää musiikin 
luku- ja kirjoitustaitoa 
ohjelmiston suunnitte-
lussa ja valmistami-
sessa. 

hyödyntää itsenäisesti-
kin musiikin luku- ja 
kirjoitustaitoa suunnit-
telussa ja valmistami-
sessa sekä ottaa vas-
taan palautetta. 

 

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen op-
pimisen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja 
ongelmanratkaisu 

ratkaisee työtehtävissä 
syntyneitä ongelmati-
lanteita sekä tekee va-
lintoja ohjeiden mukaan  

ratkaisee työtehtävis-
sä syntyneitä ongel-
matilanteita sekä te-
kee valintoja ja pää-
töksiä ohjeiden mu-
kaan 

ratkaisee työtehtävissä 
syntyneitä ongelmati-
lanteita perustellusti 
sekä tekee valintoja ja 
päätöksiä erilaisissa 
tilanteissa  

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

noudattaa annettuja 
ohjeita vuorovaikutusti-
lanteissa ja toimii yh-
dessä eri alojen ammat-
tilaisten ja eri kulttuuri-
alueilta tulevien kanssa  

toimii tilanteen vaati-
malla tavalla työsken-
nellessään yhdessä eri 
alojen ammattilaisten 
ja asiantuntijoiden 
sekä eri kulttuurialu-
eilta kanssa 

ilmaisee selkeästi 
asiansa ja tuo rakenta-
vasti esille erilaisia nä-
kökantoja työskennel-
lessään yhdessä eri 
alojen ammattilaisten 
ja asiantuntijoiden sekä 
eri kulttuurialueilta 
tulevien kanssa  
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Ammattietiikka käyttää musiikkialan 
perinteisiä ja nykyisin 
käytössä olevia työväli-
neitä ja -menetelmiä 
ammattialan sopimus-
käytänteiden mukaisesti  

valitsee ja käyttää 
ammattialan perintei-
siä ja nykyisin käytössä 
olevia työvälineitä ja -
menetelmiä ammat-
tialan sopimuskäytän-
teiden mukaisesti 

valitsee ja käyttää tar-
vittaessa yhteistyössä 
muiden alojen toimi-
joiden kanssa ammat-
tialan perinteisiä ja 
nykyisin käytössä olevia 
työvälineitä ja -
menetelmiä musiik-
kialan sopimuskäytän-
teiden mukaisesti sekä 
tarvittaessa käyttää 
niitä luovalla tavalla 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

noudattaa työstä annet-
tuja työturvallisuusoh-
jeita ja toimii työtehtä-
vässä siten, että ei ai-
heuta vaaraa itselleen 
tai muille. 

noudattaa työstä an-
nettuja työturvalli-
suusohjeita ja ottaa 
huomioon työyhteisön 
jäsenten ja työympä-
ristön turvallisuuden. 

noudattaa työstä an-
nettuja työturvallisuus-
ohjeita ja pyrkii toimin-
nallaan edistämään 
työturvallisuutta. 

 
 
Ammattitaidon osoittamistavat 
 
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilai-
suudessa valmistaen ohjelmistoa yksittäistä esiintymistä, produktiota tai musiikkialan muuta tilai-
suutta varten.  Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkin-
non perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Musiikkiohjelmiston valmistamisen näytön antamiseen valmistava koulutus annetaan 
opiskelijan lähtötaso, valmiudet ja tarpeet huomioiden seuraavien kurssien puitteissa:  
 

Peruskoulupohjaiset opiskelijat 
- 1. vuoden opinnot: Hyväksytysti suoritetut Teoria 1 ja Säveltapailu 1. 
- 2. vuoden opinnot: Johdatus musiikinhistoriaan ja musiikkianalyysiin, hyväk-

sytysti suoritettu harmoniaoppi. 
- 3. vuoden opinnot: Satsioppi ja Säveltapailu 2.  

 
Ylioppilaspohjaiset opiskelijat 
- 1. vuoden opinnot: Hyväksytysti suoritetut Teoria 1, Säveltapailu 1 ja Har-

moniaoppi sekä suoritettu Johdatus musiikinhistoriaan ja musiikkianalyysiin. 
- 2. vuoden opinnot: Satsioppi ja Säveltapailu 2.  

 
Johdatus musiikinhistoriaan ja musiikkianalyysiin –kurssin, Satsiopin ja Sävelta-
pailu 2:n vähimmäissuorituksena on osallistuminen oppitunneille ja loppukokee-
seen sekä annettujen tehtävien tekeminen. Kurssisuoritukseen voidaan yhteis-
ten koetehtävien lisäksi sisällyttää myös yksilöllisiä, valmistettuja tehtäviä. Har-
joittelumenetelmien ja työskentelystrategioiden kehittäminen huomioidaan 
opetuksen suunnittelussa. 
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Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa 
tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, 
että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.  
 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen 
näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnil-
la. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Musiikkiohjelmiston valmistamisen näyttönä on työnäytekansio, joka koostuu opiskeli-
jan valmistamista satsiopin tehtävistä tai analyyseistä, nuoteista, sovituksista, sävellyshar-
joituksista taikka vastaavista. Ohjaavan opettajan kanssa sopimallaan tavalla opiskelija 
esimerkiksi 
 

- muokkaa tai sovittaa musiikkia kamarimusiikkiyhtyeelle, jossa hänen oma 
soittimensa ja/tai soitinryhmänsä on mukana 

- soinnuttaa melodian sointusoittimelle  
- laatii omalle instrumentilleen tai pienelle kamarimusiikkikokoonpanolle 

muunnelmia pienimuotoiseen sävellykseen, esimerkiksi kansanlauluun 
- kirjoittaa konserttoon pienimuotoisen kadenssin 
- analysoi instrumenttiohjelmistoonsa sisältyvää laajamuotoista teosta muo-

don, harmonian, tyylipiirteiden, tulkinnan tai historiallisesta näkökulmasta. 
- vertailee itse harjoittelemansa ohjelmiston erilaisia äänitettyjä tulkintoja  

 
Nuotinkirjoitustehtävät laaditaan käyttäen musiikinkirjoitusohjelmaa.  
 
Näyttöön ilmoittaudutaan viimeistään kaksi kuukautta ennen näyttötilaisuutta. Tehtäviin 
liittyvät materiaalit toimitetaan arvioitaviksi viimeistään kaksi viikkoa ennen näyttötilaisuutta. 
 
Näytössä tarvittava opetus annetaan osana aihetta käsittelevää hahmotusaineen kurssia. 
Näyttötehtävät valitaan yhdessä näytön ohjaavan opettajan kanssa. Näyttötehtävien tarvit-
sema lisäohjaus annetaan henkilökohtaisena ohjauksena siten, että opiskelijan saaman 
ohjauksen laskennallinen määrä on keskimäärin kolme viikkotuntia valmistumista edeltävän 
lukuvuoden aikana. Ohjaus voidaan järjestää myös osin ryhmäohjauksena, milloin se on 
tarkoituksenmukaisempaa kuin yksilöohjaus. 
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2.2.2 Muusikkona toimiminen 

 
Ammattitaitovaatimukset 
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja  

 soittaa tai laulaa nuottien tai muun esitysmateriaalin pohjalta 

 esiintyy pääinstrumentillaan työtehtävien ja kokoonpanojen vaatimusten mukai-
sesti 

 toimii vuorovaikutuksessa yleisön ja muiden esittäjien kanssa  

 hoitaa instrumenttiaan ja arvioi huollon tarvetta 

 työskentelee työergonomisesti oikein ja huolehtii työturvallisuudesta ja kuulonsuo-
jelusta. 

 
Osaamisen arviointi  

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hallin-
ta  
 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työprosessin suunnit-
telu 
 

suunnittelee omaa 
työtään 

suunnittelee omaa 
työtään ja tekee ohjei-
den mukaan toteut-
tamiskelpoisen työ-
suunnitelman 

suunnittelee omaa 
työtään ja tekee to-
teuttamiskelpoisen 
työsuunnitelman sekä 
muuttaa suunnitelmaa 
tarpeen vaatiessa 

Työtehtävien ja ko-
koonpanojen vaati-
musten mukainen 
esiintyminen 
 

toteuttaa esityksen 
etukäteen sovitun mu-
kaisesti   

esiintyy työtehtävien 
ja kokoonpanojen vaa-
timusten mukaisesti 

esiintyy vakuuttavasti 
ja laadukkaasti työteh-
tävien ja kokoon-
panojen mukaisella 
tavalla 

Itsearviointi 
 

arvioi työskentelyään 
suhteessa tavoitteisiin. 

arvioi työskentelyään 
suhteessa tavoitteisiin 
sekä muuttaa toimin-
taansa ohjeiden mu-
kaisesti. 

arvioi ja kehittää omaa 
toimintaansa ottaen 
vastaan palautetta ja 
pyrkii työssään yhä 
parempaan laatuun. 

 

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

2.Työmenetelmien, -
välineiden ja materiaa-
lin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oman osuuden soitta-
minen/laulaminen 
esiintymis- ja/tai ääni-
tystilanteessa ja oman 
pääinstrumentin hallin-
ta 
 

esittää osuutensa en-
nalta harjoitetun mu-
kaisesti 

esittää osuutensa en-
nalta harjoitetun mu-
kaisesti ottaen huomi-
oon musiikin tyylilajin 

esittää osuutensa tyyli-
lajin mukaisesti lyhyel-
läkin valmistautumis-
ajalla ja esittää tarvit-
taessa rakentavia ke-
hittämisehdotuksia 

toteuttaa harjoitellun 
ohjelmiston instrumen-
tillaan esiintymis- ja/tai 
äänitystilanteessa 

hallitsee instrument-
tinsa esiintymis- ja/tai 
äänitystilanteessa 

hallitsee instrument-
tinsa ja esitettävän 
ohjelmiston esiintymis- 
ja/tai äänitystilantees-
sa  

reagoi yhtyeen jäsen- reagoi yhtyeen jäsen- reagoi yhtyeen jäsen-
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ten tai johtajan anta-
miin viitteisiin 

ten tai johtajan anta-
miin viitteisiin työteh-
tävään soveltaen 

ten tai johtajan anta-
miin viitteisiin jousta-
vasti tilanteeseen so-
veltuvalla tavalla 

Instrumentin hoitami-
nen ja huollon tarpeen 
arviointi 

hoitaa ohjeiden mukai-
sesti instrumenttiaan 
ja tilaa tarvittaessa 
huollon.  

hoitaa instrumenttiaan 
asianmukaisesti, arvioi 
huollon tarvetta ja 
tilaa tarvittaessa huol-
lon.  

hoitaa instrumentti-
aan, tunnistaa instru-
mentin huollon tar-
peen ja tilaa tarvitta-
essa huollon. 

 

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana ole-
van tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työskentely nuottien 
tai muun esitysmateri-
aalin pohjalta 
 

työskentelee nuottien 
tai muun esitysmateri-
aalin pohjalta ohjeiden 
mukaan 

työskentelee nuottien 
tai muun esitysmateri-
aalin pohjalta 
 

työskentelee sujuvasti 
ja ammattitaitoisesti 
nuottien ja muun esi-
tysmateriaalin pohjal-
ta 

Kulttuurisen tiedon 
käyttäminen työsken-
telyssä 

työskentelee musiikin 
lajin mukaisesti ohjei-
den mukaan. 

työskentelee musiikin 
lajin ja tyylin mukai-
sesti. 

työskentelee musiikin 
lajin ja tyylin mukai-
sesti ja tuo luontevasti 
esiin tyylilajin omi-
naispiirteitä. 

 

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen op-
pimisen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Vuorovaikutus ja yh-
teistyö yleisön, mui-
den esittäjien ja työ-
yhteisön kanssa 

esiintyy reagoiden 
muiden esittäjien vies-
tintään 

esiintyy ottaen huomi-
oon muut esittäjät ja 
yleisön  

esiintyy vuorovaikutuk-
sessa muiden esittäjien 
kanssa ottaen huomi-
oon yleisön 

työskentelee ohjatusti 
ennakkosuunnitelmien 
mukaisesti työtehtävän 
vaatimusten mukaan 

työskentelee esitettä-
vän musiikin työtehtä-
vien vaatimusten mu-
kaan 

työskentelee esitettä-
vän musiikin työtehtä-
vien vaatimusten mu-
kaan luontevasti ja 
joustavasti 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

noudattaa ohjattuna 
työstä annettuja työ-
turvallisuus-, kuulon-
suojelu- ja er-
gonomiaohjeita toimi-
en siten, että ei aiheuta 
vaaraa itselleen tai 
muille 

noudattaa työstä an-
nettuja työturvalli-
suus-, kuulonsuojelu- 
ja ergonomiaohjeita ja 
ottaa huomioon työ-
yhteisön jäsenten ja 
työympäristön turvalli-
suuden 

noudattaa työstä an-
nettuja työturvallisuus-
, kuulonsuojelu- ja er-
gonomiaohjeita ja pyr-
kii toiminnallaan edis-
tämään työturvallisuut-
ta  

selviytyy työtehtävästä 
mahdollisesta esiinty-
misjännityksestä huo-
limatta. 

toimii työtehtävässä 
luontevasti mahdolli-
sesta esiintymisjänni-
tyksestä huolimatta. 

toimii työtehtävässä 
luontevasti ja mahdol-
linen esiintymisjännitys 
on hallinnassa. 
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Ammattitaidon osoittamistavat 
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilai-
suudessa toimien muusikkona yhtyeessä, produktiossa, yrityksessä tai muissa organisaatioissa. Työtä 
tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa mää-
rättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opiskelija voi tehdä pääaineessaan D- tai C-kurssin taikka niitä ylemmän kurssin, jos niiden te-
keminen erillisenä tai osana ammattiosaamisen näyttöä on mahdollista toteuttaa normaalin 
opiskeluajan puitteissa. Kurssin voi tehdä joko näyttökonsertin tai muun konsertin tai produkti-
on yhteydessä, jos ohjelma täyttää kyseisen kurssin vaatimukset ja on luonteeltaan konser-
tinomainen, tai erillisenä suorituksena. Tällöin ohjelmassa saa olla samoja teoksia kuin näyttö-
konsertissa. 

Muusikkona toimimisen näyttönä esitetään noin D-kurssitasoinen ohjelmisto 
tai yksittäinen laajempi teos. Opiskelija voi antaa näytön jollakin seuraavista 
tavoista: 

- konserttina, jossa hän samalla tekee D-kurssin 
- vuositutkinnon yhteydessä 
- kamarimusiikkiesityksenä  
- osana näyttökonserttia 
- muussa konsertissa 
- muussa työelämän tai vastaavassa tilanteessa 

 

Solistina toimimisen näytössä (s.36 ) esitettävän teoksen/ohjelmiston tulisi ol-
la vähintään C-kurssitasoa. Opiskelija voi antaa näytön jollakin seuraavista ta-
voista: 

- osana näyttökonserttia 
- konserttina, jossa hän samalla tekee C-kurssin 
- muussa konsertissa 
- orkesterin tai yhtyeen solistina 
- muussa työelämän tai vastaavassa tilanteessa 

 

Yhtyeessä laulamisen tai soittamisen näyttönä (s. 36) opiskelija valmistaa ja 
esittää ohjelman yhtyeen tai orkesterin jäsenenä niin, että näytön tekijällä on 
esityksessä huomattava osuus. Näyttö voidaan toteuttaa joko 

- osana näyttökonserttia 
- muussa konsertissa 
- muusikkona toimimisen, solistina toimimisen tai huippuosaajana toimimisen 

näytön yhteydessä 
- erillisenä näyttönä orkesterissa tai yhtyeessä 
- muussa työelämän tai vastaavassa tilanteessa 

 

Huippuosaajana toimimisen näytössä (s. 37) esitettävän teoksen/ohjelmiston 
tulisi olla vähintään B-kurssitasoa. Näyttö voidaan toteuttaa joko 

- osana näyttökonserttia 
- konserttina, jossa hän samalla tekee B-kurssin 
- muussa konsertissa 
- orkesterin tai yhtyeen solistina tai 
- muussa työelämän tai vastaavassa tilanteessa 
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2.3 Valinnaiset tutkinnon osat 

2.3.1 Solistina toimiminen  

Ammattitaitovaatimukset 
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

 harjoittelee uutta solistista ohjelmistoa sekä ylläpitää ja esittää ohjelmistoa vas-
taanottaen palautetta 
o toteuttaa musiikin tyylikausien ja/tai -lajien ominaispiirteitä 
o soittaa/laulaa nuottien tai muun esitysmateriaalin pohjalta  
o tulkitsee musiikillisen ilmaisun yleisimpiä merkitsemistapoja 
o esiintyy työtehtävien ja kokoonpanojen vaatimusten mukaisesti 

 markkinoi osaamistaan ja suunnittelee työtehtävän toteutuksen tilaajan toiveiden 
mukaisesti.  

 
Osaamisen arviointi  

 

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hal-
linta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työprosessin suunnit-
telu 
 

suunnittelee omaa 
työtään 

suunnittelee omaa 
työtään ja tekee oh-
jeiden mukaan toteut-
tamiskelpoisen työ-
suunnitelman 

suunnittelee omaa 
työtään ja tekee to-
teuttamiskelpoisen 
työsuunnitelman sekä 
muuttaa suunnitelmaa 
tarpeen vaatiessa 

Tyylinmukainen mu-
siikkiohjelmiston har-
joittelu ja toteutta-
minen 
 

harjoittelee ja toteut-
taa ohjeiden mukaan 
tyylinmukaisen musiik-
kiohjelmiston  

harjoittelee ja toteut-
taa tyylinmukaisen 
musiikkiohjelmiston  

harjoittelee ja toteut-
taa tyylinmukaisen 
musiikkiohjelmiston 
sekä työskentelee 
suunnitelmallisesti ja 
muokkaa jo valmista-
maansa ohjelmistoa 
esiintymistilanteisiin 
sopivaksi, toimien tar-
vittaessa itsenäisesti 

Musiikillisen ilmaisun 
yleisimpien merkit-
semistapojen tulkit-
seminen 

tulkitsee musiikillisen 
ilmaisun yleisimpiä 
merkitsemistapoja oh-
jeita noudattaen 

tulkitsee musiikillisen 
ilmaisun yleisimpiä 
merkitsemistapoja 

tulkitsee musiikillisen 
ilmaisun merkitsemis-
tapoja 

Työtehtävien ja ko-
koonpanojen vaati-
musten mukainen 
esiintyminen 

toteuttaa esityksen 
etukäteen sovitun mu-
kaisesti  

esiintyy työtehtävien 
ja kokoonpanojen 
vaatimusten mukai-
sesti 

esiintyy laadukkaasti ja 
ammattitaitoisesti työ-
tehtävien ja kokoon-
panojen mukaisella 
tavalla 

Itsearviointi 
 

arvioi työskentelyään 
suhteessa tavoitteisiin. 

arvioi työskentelyään 
suhteessa tavoitteisiin 
sekä muuttaa toimin-
taansa ohjeiden mu-
kaisesti. 

arvioi ja kehittää omaa 
toimintaansa ottaen 
vastaan palautetta ja 
pyrkii työssään yhä 
parempaan laatuun. 
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ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

2.Työmenetelmien,  
-välineiden ja -
materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Solistisen osuuden 
soittaminen tai laula-
minen esiintymis- tai 
äänitystilanteessa ja 
oman instrumentin 
hallinta 
 

esittää solistisen ko-
konaisuuden tai 
osuuden ennalta har-
joitetun mukaisesti 
 

esittää solistisen koko-
naisuuden tai osuuden 
ennalta harjoitetun 
mukaisesti ottaen 
huomioon musiikin 
tyylilajin, halliten inst-
rumenttinsa esiinty-
mis- tai äänitystilan-
teessa 

esittää solistisen koko-
naisuuden tai osuuden 
tyylilajin mukaisesti 
lyhyelläkin valmistau-
tumisajalla, halliten 
instrumenttinsa ja esi-
tettävän ohjelmiston 
esiintymis- tai äänitys-
tilanteessa sekä esittää 
tarvittaessa rakentavia 
kehittämisehdotuksia 

reagoi yhtyeen jäsen-
ten tai johtajan an-
tamiin viitteisiin. 

reagoi yhtyeen jäsen-
ten tai johtajan anta-
miin viitteisiin työteh-
tävään soveltaen. 

reagoi yhtyeen jäsen-
ten tai johtajan anta-
miin viitteisiin jousta-
vasti tilanteeseen so-
veltuvalla tavalla. 

 

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana ole-
van tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työskentely nuottien 
tai muun esitysmateri-
aalin pohjalta 

työskentelee nuottien 
tai muun esitysmateri-
aalin pohjalta ohjeiden 
mukaan 

työskentelee nuottien 
tai muun esitysmateri-
aalin pohjalta 

työskentelee sujuvasti 
ja ammattitaitoisesti 
nuottien ja muun esi-
tysmateriaalin pohjal-
ta 

Kulttuurisen tiedon 
käyttäminen työsken-
telyssä 

työskentelee musiikin 
lajin mukaisesti ohjei-
den mukaan  

työskentelee musiikin 
lajin ja tyylin mukai-
sesti 

työskentelee musiikin 
lajin ja tyylin mukai-
sesti ja tuo luontevasti 
esiin tyylilajin omi-
naispiirteitä tai poik-
keaa niistä perustel-
lusti 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen 
oppimisen 
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Ammattietiikka työskentelee sopimusten 
mukaan 

työskentelee tehtyjen 
sopimusten mukaan 

työskentelee rakentavas-
ti tehtyjen sopimusten 
mukaan ja etsii tarvitta-
essa tietoa tekijänoike-
uksista ja kuluttajan-
suojalaista 
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Terveys, turval-
lisuus ja toimin-
takyky 

noudattaa ohjattuna 
työstä annettuja työtur-
vallisuus-, kuulonsuojelu- 
ja ergonomiaohjeita ja 
toimii siten, että ei ai-
heuta vaaraa itselleen tai 
muille 

noudattaa työstä annet-
tuja työturvallisuus-, 
kuulonsuojelu- ja er-
gonomiaohjeita ja ottaa 
huomioon työyhteisön 
jäsenten ja työympäris-
tön turvallisuuden 

noudattaa työstä annet-
tuja työturvallisuus-, 
kuulonsuojelu- ja er-
gonomiaohjeita ja pyrkii 
toiminnallaan edistä-
mään työturvallisuutta  

noudattaa huolellisuutta 
kuulokkeita käytettäessä 

noudattaa huolellisuut-
ta kuulokkeita 
käytettäessä 

noudattaa huolellisuutta 
kuulokkeita käytettäessä 

selviytyy työtehtävästä 
mahdollisesta esiintymis-
jännityksestä huolimatta 

toimii työtehtävässä 
luontevasti mahdollises-
ta esiintymisjännitykses-
tä huolimatta. 

toimii työtehtävässä 
luontevasti ja mahdolli-
nen esiintymisjännitys 
on hallinnassa. 

 
Ammattitaidon osoittamistavat 
 
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilai-
suudessa toimien muusikon työtehtävissä yhtyeessä, produktiossa, yrityksessä tai muissa organisaa-
tioissa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon pe-
rusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa 
tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, 
että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.  
 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen 
näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnil-
la. 
 
 
 
 
 
 

 
Solistina toimimisen näytön ohjelmisto koostuu teoksista, jotka ovat noin C-
kurssin tasoisia. Opiskelija voi antaa sen jollakin seuraavista tavoista: 

- Osana näyttökonserttia 
- Konserttina, jossa hän samalla tekee C-kurssin 
- Orkesterin tai yhtyeen solistina 
- Muussa työelämän tai vastaavassa tilanteessa 
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2.3.2 Laulaminen tai soittaminen yhtyeessä 

Ammattitaitovaatimukset 
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

 harjoittelee uutta yhtye- tai orkesteriohjelmistoa sekä ylläpitää ja esittää ohjelmis-
toa vastaanottaen palautetta 
o toteuttaa musiikin tyylikausien tai -lajien ominaispiirteitä 
o soittaa tai laulaa nuottien tai muun esitysmateriaalin pohjalta  
o tulkitsee musiikillisen ilmaisun yleisimpiä merkitsemistapoja 
o esiintyy työtehtävien ja kokoonpanojen vaatimusten mukaisesti  

 tarvittaessa markkinoi osaamistaan ja suunnittelee työtehtävän toteutuksen tilaa-
jan toiveiden mukaisesti.   

 
Osaamisen arviointi  

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työprosessin suun-
nittelu 
 
 

suunnittelee omaa 
työtään  

suunnittelee omaa 
työtään ja tekee ohjei-
den mukaan toteut-
tamiskelpoisen työ-
suunnitelman  

suunnittelee omaa työtään 
ja tekee toteuttamiskel-
poisen työsuunnitelman 
sekä muuttaa suunnitel-
maa tarpeen vaatiessa  

valitsee yhtyeelleen 
sävellettyä perusoh-
jelmistoa erilaisiin esi-
tystilanteisiin 

valitsee yhtyeensä 
taitoihin ja erilaisiin 
esitystilanteisiin sopi-
vaa perusohjelmistoa 

suunnittelee yhtyeensä 
taitoihin ja erilaisiin esitys-
tilanteisiin sopivia ehjiä 
ohjelmakokonaisuuksia 

Tyylinmukainen 
musiikkiohjelmiston 
harjoittelu ja to-
teuttaminen 
 

harjoittelee ja toteut-
taa tyylinmukaisen 
musiikkiohjelmiston 
ohjeiden mukaan 

harjoittelee ja toteut-
taa tyylinmukaisen 
musiikkiohjelmiston ja 
neuvottelee toteutuk-
sesta työryhmän jä-
senten kanssa 

harjoittelee ja toteuttaa 
tyylinmukaisen musiikkioh-
jelmiston yhteisyössä mui-
den kanssa sekä työsken-
telee suunnitelmallisesti ja 
muokkaa jo valmistamaan-
sa ohjelmistoa esiintymisti-
lanteisiin sopivaksi 

Työtehtävien ja 
kokoonpanojen 
vaatimusten mukai-
nen esiintyminen 

toteuttaa esityksen 
etukäteen sovitun mu-
kaisesti   

esiintyy työtehtävien 
ja kokoonpanojen vaa-
timusten mukaisesti 

esiintyy vakuuttavasti ja 
laadukkaasti työtehtävien 
ja kokoonpanojen mukai-
sesti 

Itsearviointi arvioi työskentelyään 
suhteessa tavoitteisiin. 

arvioi työskentelyään 
suhteessa tavoitteisiin 
sekä muuttaa toimin-
taansa ohjeiden mu-
kaisesti. 

arvioi ja kehittää omaa 
toimintaansa saavuttaak-
seen parhaan mahdollisen 
laadun, ottaen myös vas-
taan kehittämisehdotuksia. 

 

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien, -
välineiden ja -
materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Harjoittelumenetelmien 
hallinta 

soittaa/laulaa uutta 
ohjelmistoa ohjatusti 

soittaa/laulaa uutta 
ohjelmistoa kohtuulli-

soittaa/laulaa ja tarvit-
taessa harjoituttaa 
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sella valmistautumis-
ajalla 

ja/tai muokkaa ohjel-
mistoa lyhyelläkin 
valmistautumisajalla 

valmistaa ohjelmiston 
kohtalaiseen esityskun-
toon sovitussa aikatau-
lussa 

valmistaa ohjelmiston 
esityskuntoon sovitus-
sa aikataulussa 

valmistaa ohjelmiston 
varmaan esityskun-
toon sovitussa aikatau-
lussa 

Oman osuuden soitta-
minen/laulaminen 
esiintymis- tai äänitysti-
lanteessa ja oman inst-
rumentin hallinta 

valmistelee esitystilan-
teen oman instrument-
tinsa kannalta 

selviytyy itselleen tu-
tun kokoonpanon ta-
vanomaisen esitysti-
lanteen vaatimista 
järjestelyistä 

selviytyy erilaisten 
esitystilanteiden vaa-
timista järjestelytehtä-
vistä ja ottaa huomi-
oon tilanteen akusti-
set, äänentoistolliset ja 
esitykselliset vaati-
mukset 

esittää osuutensa yh-
tyeen jäsenenä ennalta 
harjoitetun mukaisesti 
siten, että rytmin, dy-
namiikan ja harmonian 
käsittely on korrektia 

esittää osuutensa en-
nalta harjoitetun mu-
kaisesti ottaen huomi-
oon musiikin tyylilajin, 
halliten instrumenttin-
sa esiintymis- tai ääni-
tystilanteessa 

esittää osuutensa tyyli-
lajin mukaisesti lyhyel-
läkin valmistautumis-
ajalla, halliten instru-
menttinsa ja esitettä-
vän ohjelmiston esiin-
tymis- tai äänitystilan-
teessa sekä esittää 
tarvittaessa rakentavia 
kehittämisehdotuksia 

ottaa tarvittaessa 
määrätietoisesti vas-
tuuta musiikillisesta 
kokonaisuudesta 

esittää sävellykset suu-
rimmalta osaltaan hal-
litusti 

esittää teokset var-
masti, hallitusti ja su-
juvasti 

Esiintyminen esiintyy yhtyeen jäse-
nenä asianmukaisesti 
ja reagoi yhtyeen jä-
senten tai johtajan 
antamiin viitteisiin. 

esiintyy yhtyeen jäse-
nenä luontevasti ja 
reagoi yhtyeen jäsen-
ten tai johtajan anta-
miin viitteisiin työteh-
tävään soveltaen. 

esiintyy luontevasti ja 
varmasti muut yhtyeen 
jäsenet ja yleisön 
huomioon ottaen. 

 

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana ole-
van tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Musiikillisen ilmaisun 
yleisimpien merkitse-
mistapojen tulkitsemi-
nen 

tulkitsee musiikillisen 
ilmaisun yleisimpiä 
merkitsemistapoja 
ohjeita noudattaen 

tulkitsee musiikillisen 
ilmaisun yleisimpiä 
merkitsemistapoja ja 
kysyy tarvittaessa 
neuvoa 

tulkitsee sujuvasti mu-
siikillisen ilmaisun 
merkitsemistapoja 

Työskentely nuottien 
tai muun esitysmateri-
aalin pohjalta 

työskentelee nuottien 
tai muun esitysmateri-
aalin pohjalta ohjeiden 

työskentelee nuottien 
tai muun esitysmateri-
aalin pohjalta 

työskentelee sujuvasti 
ja ammattitaitoisesti 
nuottien ja muun esi-
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mukaan tysmateriaalin pohjal-
ta 

Kulttuurisen tiedon 
käyttäminen työsken-
telyssä 

työskentelee musiikin 
lajin mukaisesti nou-
dattaen saamiaan oh-
jeita. 

työskentelee musiikin 
lajin ja tyylin mukai-
sesti. 

työskentelee musiikin 
lajin ja tyylin mukai-
sesti ja tuo luontevasti 
esiin tyylilajin omi-
naispiirteitä. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen 
oppimisen 
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Terveys, turval-
lisuus ja toimin-
takyky 

noudattaa ohjattuna 
työstä annettuja työtur-
vallisuus-, kuulonsuojelu- 
ja ergonomiaohjeita ja 
toimii siten, että ei ai-
heuta vaaraa itselleen tai 
muille 

noudattaa työstä annet-
tuja työturvallisuus-, 
kuulonsuojelu- ja er-
gonomiaohjeita ja ottaa 
huomioon työyhteisön 
jäsenten ja työympäris-
tön turvallisuuden 

noudattaa työstä annet-
tuja työturvallisuus-, 
kuulonsuojelu- ja er-
gonomiaohjeita ja pyrkii 
toiminnallaan edistä-
mään työturvallisuutta 

noudattaa huolellisuutta 
kuulokkeita käytettäessä 

noudattaa huolellisuut-
ta kuulokkeita 
käytettäessä 

noudattaa huolellisuutta 
kuulokkeita käytettäessä 

selviytyy työtehtävästä 
mahdollisesta esiintymis-
jännityksestä huolimatta. 

toimii työtehtävässä 
luontevasti mahdollises-
ta esiintymisjännitykses-
tä huolimatta 

toimii työtehtävässä 
luontevasti ja mahdolli-
nen esiintymisjännitys 
on hallinnassa. 

 
Ammattitaidon osoittamistavat 
 
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilai-
suudessa toimien muusikon työtehtävissä musiikkialan yhtyeessä, produktiossa, yrityksessä tai muis-
sa organisaatioissa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti 
tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa 
tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, 
että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaa-
mista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoit-
taa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 

Yhtyeessä laulamisen tai soittamisen näyttönä opiskelija valmistaa ja esittää oh-
jelman yhtyeen tai orkesterin jäsenenä niin, että näytön tekijällä on esityksessä 
huomattava osuus. Näyttö voidaan toteuttaa joko 

- Osana näyttökonserttia 
- Muusikkona toimimisen, solistina toimimisen tai huippuosaajana toimimisen näytön 

yhteydessä 
- Erillisenä näyttönä orkesterissa tai yhtyeessä 
- Muussa työelämän tai vastaavassa tilanteessa 
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2.3.3 Huippuosaajana toimiminen (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) 

 
Ammattitaitovaatimukset  
 
Opiskelija osaa 

 työskennellä alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä 

 hallita alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman 

 huomioida huipputuotannon, -tuotteen tai -palvelun laatuvaatimukset 

 ratkoa ongelmia ja sopeutua muutoksiin 

 varmistaa työturvallisuusmääräyksien ja -ohjeiden toteutumisen 

 kommunikoida asiakkaan kanssa äidinkielellään ja vähintään yhdellä itselleen vieraalla kielellä  

 arvioida ja uudistaa omaa osaamistaan  

 mitoittaa omat henkiset voimavaransa työtehtävän mukaan  

 kehittää työtä ja työympäristöä 

 toimia alan verkostoissa 

 osallistua työyhteisön kehittämiseen. 
 
Osaamisen arviointi 
 

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

1.   Työprosessien hal-
linta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Työn suunnittelu asettaa tavoitteensa ja 
suunnittelee oman työn-
sä ja aikataulun realisti-
seksi ja toteuttamiskel-
poiseksi huomioiden 
korkeat laatuvaatimukset 

asettaa tavoitteensa ja 
suunnittelee oman 
työnsä ja aikataulun 
realistiseksi ja toteut-
tamiskelpoiseksi muut-
tuvissa olosuhteissa 
huomioiden korkeat 
laatuvaatimukset  

asettaa tavoitteensa ja 
suunnittelee oman 
työnsä itsenäisesti ja 
aikataulun realistiseksi 
ja vaiheiltaan toteutta-
miskelpoiseksi muuttu-
vissa olosuhteissa huo-
mioiden korkeat laatu-
vaatimukset ja kykenee 
tarvittaessa muutta-
maan suunnitelmaa  
 

Työn arviointi arvioi työnsä onnistumis-
ta ja omaa osaamistaan 

arvioi realistisesti työn-
sä onnistumista ja omaa 
osaamistaan sekä pe-
rustelee arviotaan 

arvioi realistisesti työn-
sä onnistumista ja omaa 
osaamistaan sekä pe-
rustelee arviotaan ja 
määrittelee kehittämis-
tarpeitaan 
 

Toimiminen työssä ja 
työyhteisössä 

toimii työssään työyhtei-
sön työhyvinvointia edis-
tävästi 
sekä 
kehittää työympäristö-
ään yhdessä muiden 
kanssa. 

pyrkii aktiivisesti edis-
tämään työyhteisön 
työhyvinvointia sekä 
kehittämään työympä-
ristöään yhdessä mui-
den kanssa. 

osallistuu työyhteisön 
työhyvinvoinnin kehit-
tämiseen sekä tukee 
yhdessä muiden kanssa 
työympäristön kehitty-
mistä huippuosaamisen 
vaatimalle tasolle. 
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ARVIOINNIN KOHDE   ARVIOINTIKRITEERIT 

2.  Työmenetelmien, välineiden 
ja materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija    

Työtehtävään ja työympäris-
töön soveltuvan työmenetel-
män ja työvälineiden sekä ma-
teriaalin valinta ja käyttö 

käyttää omatoimisesti 
työmenetelmiä, työ-
välineitä ja materiaa-
leja 

valitsee omatoimi-
sesti työmenetelmät, 
työvälineet ja mate-
riaalit sekä käyttää 
niitä muuttuvissa 
tilanteissa 

valitsee rohkeasti uusia-
kin työmenetelmiä, työ-
välineitä ja materiaaleja 
sekä käyttää niitä suju-
vasti muuttuvissa tilan-
teissa  

työskentelee hu-
olellisesti 

työskentelee huolelli-
sesti ja rauhallisesti 
sekä luovasti ja inno-
vatiivisesti 
 

työskentelee järjestel-
mällisesti, tarkasti ja 
varmasti sekä luovasti ja 
innovatiivisesti 
 
 

Laadukas ja kestävän kehityksen 
mukainen toiminta 

toimii yrityksen tai 
organisaation laatu- ja 
kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukai-
sesti 

toimii aktiivisesti yri-
tyksen tai organisaa-
tion laatu- ja kestä-
vän kehityksen ta-
voitteiden mukaisesti 
ja 
havaitsee kehittämis-
kohteita 

toimii sitoutuneesti yri-
tyksen tai organisaation 
laatu- ja kestävän kehi-
tyksen tavoitteiden mu-
kaisesti sekä kehittää 
toimintamalleja näiden 
tavoitteiden aikaansaa-
miseksi 

kehittää osaamistaan 
ja työtapojaan 

kehittää aktiivisesti 
osaamistaan ja työ-
tapojaan 

kehittää aktiivisesti 
osaamistaan ja työtapo-
jaan haastavien työteh-
tävien tasolle 

Kustannustehokas ja 
tuloksellinen toiminta 

toimii aika ja muut 
käytettävissä olevat 
resurssit huomioiden 
kustannustehokkaasti 
ja tuloksellisesti 

toimii oma-
aloitteisesti aika ja 
muut käytettävissä 
olevat resurssit huo-
mioiden kustannus-
tehokkaasti ja yrityk-
sen tai organisaation 
tuloksellisuutta edis-
tävästi 

työskentelee yrittäjä-
mäisellä asenteella 
huomioiden ajan ja 
muut käytettävissä ole-
vat resurssit kustannus-
tehokkaasti ja yrityksen 
tai organisaation tulok-
sellisuutta edistävästi 

havaitsee poikkeamia neuvottelee ja etsii 
ratkaisuja poik-
keamille 

korjaa toimintaa  
sovittujen ratkaisujen 
mukaan 

toimii työssään edis-
täen pysyviä asiakas-
suhteita 

edistää aktiivisesti 
toiminnan jatkuvuut-
ta ja pysyviä asiakas-
suhteita 

edistää itsenäisesti toi-
minnan jatkuvuutta ja 
pysyviä asiakassuhteita 
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sopeutuu muutoksiin 
ja työskentelee pitkä-
jänteisesti huip-
puosaamista vaativis-
sa työtehtävissä. 

sopeutuu nopeasti 
muutoksiin ja työs-
kentelee pitkäjäntei-
sesti työtään kehittä-
en huippuosaamista 
vaativissa työtehtä-
vissä. 

ennakoi muutoksia, jot-
ta voi helpommin so-
peutua niihin ja työsken-
telee pitkäjänteisesti 
työtään itsenäisesti ke-
hittäen huippuosaamis-
ta vaativissa työtehtä-
vissä. 

 

ARVIOINNIN KOHDE  ARVIOINTIKRITEERIT 

3.  Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija   
 

Työssä tarvittavan tiedon 
hallinta ja soveltaminen 

hankkii ja käyttää työssä 
tarvittavaa tietoa omatoi-
misesti ja kysyy tarvittaes-
sa neuvoa. 

hankkii ja soveltaa työs-
sä tarvittavaa tietoa 
omatoimisesti ja pystyy 
ratkomaan ongelmati-
lanteita yhdessä muiden 
kanssa. 

hankkii ja soveltaa 
itsenäisesti työssä tar-
vittavaa tietoa vaihte-
levissa työtilanteissa ja 
perustelee ratkaisu-
jaan hankkimansa tie-
don pohjalta. 

 

ARVIOINNIN KOHDE   ARVIOINTIKRITEERIT 

4.  Elinikäisen op-
pimisen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija    

Oppiminen ja 
ongelmanratkaisu 

laatii itselleen yksilöllisen 
kehittymissuunnitelman 
omista lähtökohdistaan 

laatii itselleen yksilöllisen 
kehittymissuunnitelman 
omista lähtökohdistaan 
niin, että se tukee kasvua 
alan huippuammattilai-
seksi 

uudistaa omaa osaamis-
taan yksilöllisen kehitty-
missuunnitelman mukai-
sesti niin, että se tukee 
kasvua alan huippuam-
mattilaiseksi 

selviytyy tavallisimmista 
ongelmatilanteista oppi-
materiaaleja ja ohjekirjoja 
hyödyntäen 

selviytyy itsenäisesti 
ongelmatilanteista 

selviytyy itsenäisesti on-
gelmatilanteista ja pystyy 
perustelemaan valintansa 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

kommunikoi asiakkaiden 
kanssa ja työyhteisössä 
omalla kielellään sekä 
välttävästi vähintään yh-
dellä itselle vieraalla kie-
lellä 

kommunikoi asiakkaiden 
kanssa ja työyhteisössä 
omalla kielellään sekä 
vähintään yhdellä itselle 
vieraalla kielellä 

kommunikoi sujuvasti 
asiakkaiden kanssa ja 
työyhteisössä omalla kie-
lellään sekä vähintään 
yhdellä itselle vieraalla 
kielellä 

toimii työryhmän aktiivi-
sena jäsenenä ja sopeu-
tuu työyhteisöön 

toimii työryhmän aktiivi-
sena jäsenenä ja sopeu-
tuu hyvin työyhteisöön  

toimii työryhmän aktiivi-
sena jäsenenä ja työyh-
teisön huippuammattilai-
sena osaamistaan muille 
välittäen 

Ammattietiikka käyttäytyy työpaikan 
sääntöjen mukaisesti ja 
noudattaa työaikoja  

käyttäytyy asiallisesti ja 
noudattaa työaikoja  

käyttäytyy hyvin ja nou-
dattaa työaikoja  



27 

 

toimii vastuullisesti ja 
noudattaa alan ammatti-
eettisiä periaatteita 

toimii vastuullisesti ja 
oma-aloitteisesti alan 
ammattieettisten periaat-
teiden mukaan 

on ylpeä ammatistaan ja 
osaamisestaan, toimii 
vastuullisesti ja kehittää 
työtään alan ammattieet-
tisten periaatteiden mu-
kaan 

Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyky 

ottaa vastuun oman toi-
mintansa työturvallisuu-
desta ja noudattaa työ-
turvallisuusmääräyksiä ja 
-ohjeita 

ottaa vastuun oman toi-
mintansa työturvallisuu-
desta ja havaitsee työ-
hönsä liittyvät vaarat se-
kä noudattaa työturvalli-
suusmääräyksiä ja -
ohjeita 

ottaa vastuun oman ja 
työtiimin toiminnan työ-
turvallisuudesta, noudat-
taa työturvallisuusmäärä-
yksiä ja -ohjeita sekä ha-
vaitsee ilmoittaa havait-
semistaan työhönsä liit-
tyvistä vaaroista 

työskentelee ergonomi-
sesti ja pitää työympäris-
tönsä siistinä koko työ-
prosessin ajan 

työskentelee ergonomi-
sesti ja pitää työympäris-
tönsä siistinä koko työ-
prosessin ajan myös 
haasteellisissa työtilan-
teissa 

työskentelee ergonomi-
sesti ja pitää työympäris-
tönsä siistinä koko työ-
prosessin ajan myös 
haasteellisissa työtilan-
teissa ja osallistuu työ-
olosuhteiden kehittämi-
seen 

ylläpitää omaa työhyvin-
vointiaan ja noudattaa 
terveellisiä elämäntapoja. 

ylläpitää aktiivisesti omaa 
työhyvinvointiaan ja edis-
tää terveellisiä elämänta-
poja. 

ylläpitää aktiivisesti omaa 
työhyvinvointiaan, edis-
tää terveellisiä elämänta-
poja sekä kannustaa tä-
hän myös muita työyhtei-
sön jäseniä. 

 

Ammattitaidon osoittamistavat 
  
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla huippuosaamista vaativissa 
oman alan työtilanteissa. Osaaminen on mahdollista osoittaa myös kansallisissa ja kansainvälisissä 
kilpailutilanteissa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tut-
kinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai koulutuksen järjes-
täjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.  
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen 
näytössä kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 

Huippuosaajana toimimisen näytön ohjelmisto koostuu teoksista, jotka ovat 
noin B-kurssin tasoisia. Opiskelija voi antaa sen jollakin seuraavista tavoista: 

- Osana näyttökonserttia 
- Konserttina, jossa hän samalla tekee B-kurssin 
- Orkesterin tai yhtyeen solistina 
- Muussa työelämän tai vastaavassa tilanteessa 

Huippuosaajana toimimisen näytön voi antaa myös muun kuin pääaineen alueelta. 
Näytön sisältönä voi olla esimerkiksi säveltäminen tai muu musiikin teoreettinen, 
analyyttinen tai historiallinen osaaminen. 
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2.3.4 Produktiotyö  

 
Ammattitaitovaatimukset 
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

 osallistuu produktion suunnitteluun 

 osallistuu produktion valmistamiseen 

 toimii produktion esitystilanteessa tai muussa produktiotilanteessa ammattialansa 
mukaisessa työtehtävässä 

 hoitaa produktioon liittyviä tuotantotehtäviä. 
 

Osaamisen arviointi 
 

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hallin-
ta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Produktion suunnittelu osallistuu produktion 
suunnitteluun ja hoitaa 
siihen liittyviä yksittäi-
siä tehtäviä ja noudat-
taa sovittuja aikataulu-
ja 

tuo esille omia näke-
myksiään, tekee eh-
dotuksia ja vastaa 
jonkin osa-alueen 
suunnittelusta yhteis-
työssä muiden kanssa 

hahmottaa produktion 
kokonaisuutena ja 
vastaa itsenäisesti jon-
kin osa-alueen suun-
nittelusta 

Produktion valmis-
taminen 

hoitaa yksittäisiä pro-
duktion valmistami-
seen liittyviä tehtäviä 
saamiensa ohjeiden 
mukaisesti 

hoitaa sovittuja pro-
duktion valmistami-
seen liittyviä tehtäviä 
oma-aloitteisesti ja 
annettuja aikatauluja 
noudattaen 

vastaa laaditun suun-
nitelman mukaisesti 
jonkin osa-alueen val-
mistelusta ja ymmär-
tää oman vastuualu-
eensa merkityksen 
kokonaisuuden osana 

Produktion esitystilan-
teessa tai muussa pro-
duktiotehtävässä toi-
miminen 

suorittaa saamiensa 
ohjeiden mukaisesti 
oman osuutensa pro-
duktion esitystilantees-
sa tai muussa produk-
tiotehtävässä 

seuraa aktiivisesti 
esitys- tai muuta pro-
duktiotyön tilannetta 
ja sopeuttaa toimin-
tansa sen mukaisesti 

toimii varmasti ja jous-
tavasti produktion 
esitystilanteen tai 
muun produktiotehtä-
vän vaatimusten mu-
kaisesti 

Itsearviointi arvioi toimintaansa 
sovittujen työtehtävien 
suorittamisessa. 

ottaa itsearvioinnis-
saan huomioon asete-
tut tavoitteet. 

arvioi omia vahvuuksi-
aan ja tuo esiin ajatuk-
siaan oman toimintan-
sa kehittämisestä. 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmi-
en, -välineiden ja 
materiaalin hallin-
ta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
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Produktion koko-
naisuuden tai 
esitettävän oh-
jelman tuntemus 

tuntee oman osuutensa 
produktion kokonaisuu-
desta tai esitettävästä 
ohjelmasta siten, että 
kykenee suoriutumaan 
omasta tehtävästään 
saamiensa ohjeiden mu-
kaisesti 

tuntee produktion ko-
konaisuuden tai esitet-
tävän ohjelman siten, 
että kykenee vastaa-
maan omasta työtehtä-
västään 

tuntee produktion ko-
konaisuuden tai esitet-
tävän ohjelman siten, 
että pystyy seuraamaan 
myös muiden osuuksia 
ja työskentelemään en-
nakoivasti  

Esityksen vaatima 
tekninen ja tai-
teellinen osaami-
nen 

selviytyy esityksen tekni-
sistä ja taiteellisista vaa-
timuksista ennalta har-
joitellun mukaisesti. 

selvityy esityksen tekni-
sistä ja taiteellisista 
vaatimuksista pääosin 
varmasti ja sujuvasti. 

selvityy esityksen tekni-
sistä ja taiteellisista vaa-
timuksista varmasti, 
hallitusti ja sujuvasti, 
esityksestä välittyy per-
soonallinen näkemys. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hal-
linta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Kulttuuri- ja 
taidealan 
tuntemus 

tuntee kulttuuri- ja tai-
dealan toimintaa siten, 
että osaa hankkia työ-
tehtävässään tarvitse-
maansa tietoa ohjeiden 
mukaan. 

tuntee kulttuuri- ja 
taidealan toimintaa 
siten, että pystyy itse-
näisesti hankkimaan ja 
valitsemaan tarvitse-
maansa tietoa. 

tuntee kulttuuri- ja tai-
dealan toimintaa siten, 
että pystyy soveltamaan 
tarvitsemaansa tietoa 
työtehtävässään. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen 
oppimisen avain-
taidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Terveys, turval-
lisuus ja työkyky 

käyttää tarvittaessa kuu-
lonsuojaimia ja osaa ky-
syä työturvallisuuteen 
liittyviä ohjeita. 

noudattaa työstä annet-
tuja työturvallisuus-, 
kuulonsuojelu- ja er-
gonomiaohjeita. 

noudattaa työstä annet-
tuja työturvallisuus-, 
kuulonsuojelu- ja er-
gonomiaohjeita ja ottaa 
huomioon työyhteisön 
jäsenten ja työympäris-
tön turvallisuuden. 

 
 
 
 
Ammattitaidon osoittamistavat 
 
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilai-
suudessa toimien musiikkialan työtehtävissä yhtyeessä, produktiossa, yrityksessä tai muissa organi-
saatioissa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon 
perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.  
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Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa 
tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, 
että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.  
 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen 
näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnil-
la. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Produktiotyön näyttönä opiskelija vastaa oman konserttiproduktionsa suunnittelus-
ta, valmistamisesta ja tuottamisesta tai hoitaa vastaavia tehtäviä yhtenä suuremman 
produktion (esim. suuri orkesterikonsertti, oopperaproduktio tms.) työntekijänä. 
Oma konserttiproduktio voi olla näyttökonsertti, konsertinomainen C- tai B-
kurssitutkinto tai muu vastaavan laajuinen konsertti.  
 
Opiskelija kerää työkansion produktioon liittyvistä suunnitelmista, aikatauluista, säh-
köpostiviesteistä, sopimuksista, seurantapäiväkirjoista yms. Kansio toimitetaan opin-
tokoordinaattorille kaksi viikkoa ennen näyttöä. Kansiota voidaan täydentää tuo-
reimmilla materiaaleilla myöhemminkin. Näyttöön ilmoittautuminen tehdään opinto-
koordinaattorille viimeistään kaksi kuukautta ennen näyttöä.  
 
Produktiotyön näyttö voidaan tehdä myös valinnaisena laajennuksena Työtehtävän 
suunnittelun näyttöön niin, että mikäli opiskelija valitsee tekevänsä molemmat, Työ-
tehtävän suunnittelun näytössä painotetaan kirjallisia tehtäviä ja Produktiotyön näy-
tössä produktion muuta valmistelu- ja toteuttamistyötä. 
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2.3.5 Säveltäminen 

Ammattitaitovaatimukset 
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

 säveltää ohjelmistoa esitettäväksi itselleen ja/tai muille vastaanottaen palautetta 
o hyödyntää musiikin luku- ja kirjoitustaitoa  
o käyttää musiikin tyylien ja tyylilajien tuntemusta säveltämisessä 
o käyttää soitinten ja soitinryhmien tuntemusta ohjelmiston säveltämisessä 
o käyttää hyväkseen musiikin tietotekniikkaa ja musiikkiohjelmistoa, esim. notaa-

tio-ohjelmaa 

 työskentelee suunnitelmallisesti ja tarvittaessa markkinoi osaamistaan. 
 
Osaamisen arviointi  
 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Sävellystyön tai -
projektin suun-
nittelu 

suunnittelee omaa sä-
vellystyötään muusi-
kon, muusikkojen tai 
tilaajan tarpeet huomi-
oon ottaen  

suunnittelee omaa 
sävellystyötään ja te-
kee ohjeiden mukaan 
toteuttamiskelpoisen 
työsuunnitelman muu-
sikon, muusikkojen tai 
tilaajan tarpeet huo-
mioon ottaen ja neu-
vottelee työtehtävästä 

suunnittelee omaa sävellys-
työtään ja tekee toteutta-
miskelpoisen työsuunni-
telman muusikon, muusik-
kojen tai tilaajan tarpeet 
huomioon ottaen, neuvot-
telee itsenäisesti työtehtä-
västä sekä muuttaa suunni-
telmaa tarpeen vaatiessa  

Sävellystyön 
valmistus 

säveltää tavoitteen 
mukaisen teoksen vas-
taanottaen palautetta 

säveltää tasapainoisen, 
laadukkaan ja tavoit-
teen mukaisen teoksen 
sekä ottaa vastaan 
palautetta 

säveltää persoonallisen ja 
tasapainoisen teoksen, jos-
sa on riittävästi mielenkiin-
toa ylläpitävää vaihtelua ja 
vastakohtia, sekä ottaa 
vastaan palautetta 

työskentelee asetettu-
jen esteettisten tavoit-
teiden saavuttamiseksi, 
noudattaa työaikoja ja 
sovittuja aikatauluja 
sekä neuvottelee nii-
den poikkeamista 

työskentelee asetettu-
jen esteettisten tavoit-
teiden mukaisesti sekä 
noudattaa työaikoja ja 
sovittuja aikatauluja 

työskentelee suunnitelmal-
lisesti asetettujen esteettis-
ten tavoitteiden mukaisesti 
sekä noudattaa työaikoja ja 
sovittuja aikatauluja 

Itsearviointi ja 
markkinointi 

arvioi työskentelyään ja 
tuotetta suhteessa ta-
voitteisiin. 

arvioi työskentelyään 
ja tuotetta suhteessa 
tavoitteisiin sekä 
muuttaa toimintaansa 
ohjeiden mukaisesti 

arvioi ja kehittää ohjattuna 
omaa toimintaansa asetet-
tujen laatutavoitteiden 
saavuttamiseksi 

markkinoi osaami-
salueitaan. 

markkinoi omia osaa-
misalueitaan sekä ko-
rostaa tehtävän kan-
nalta olennaista osaa-
mista. 

markkinoi omia osaamis-
alueitaan sekä korostaa 
tehtävän kannalta olen-
naista osaamista mahdolli-
simman laadukkaan loppu-
tuloksen saavuttamiseksi. 
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ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja mate-
riaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Musiikin luku- ja 
kirjoitustaidon hyö-
dyntäminen ohjel-
miston säveltämi-
sessä 

hyödyntää musiikin 
luku- ja kirjoitustaitoa 
ohjelmiston säveltämi-
sessä saamiensa ohjei-
den mukaan 

hyödyntää musiikin 
luku- ja kirjoitustaitoa 
ohjelmiston säveltä-
misessä ja toteuttami-
sessa 

hyödyntää monipuoli-
sesti ja tarvittaessa itse-
näisesti musiikin luku- ja 
kirjoitustaitoa säveltämi-
sessä ja toteuttamisessa 
ja ottaa vastaan palau-
tetta 

Tietotekniikan käyt-
tö 

käyttää ohjatusti tie-
totekniikkaa toteuttam-
isessa. 

käyttää tietotekniik-
kaa toteuttamisessa. 

käyttää toteuttamisessa 
tietotekniikkaa tarkoi-
tuksenmukaisesti ja mo-
nipuolisesti taiteellisten 
päämäärien saavuttami-
seksi. 

 

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallin-
ta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Kulttuurisen tiedon 
käyttäminen suunnit-
telussa, valmistami-
sessa ja toteuttami-
sessa  

hankkii musiikkialan 
kulttuurista tietoa  

hankkii musiikkialan 
kulttuurista tietoa ja 
ottaa huomioon koh-
deryhmän 

soveltaa hankkimaansa 
musiikkialan kulttuuris-
ta tietoa luovasti ja 
ottaa huomioon koh-
deryhmän 

Musiikin tyylilajien 
sekä soitinten ja soi-
tinryhmien tuntemus 

käyttää sävellystyössä 
hyväkseen tietoa eri 
aikakausien musiikista 
ja niiden tyylipiirteistä  

tunnistaa ja ajoittaa 
eri aikakausien mu-
siikkia sekä niiden ra-
kenteita tai tyylipiirtei-
tä ja käyttää tarvitta-
essa tietoaan sävellys-
työssä 

tunnistaa ja ajoittaa 
sujuvasti eri aikakausi-
en musiikkia sekä nii-
den rakenteita ja tyyli-
piirteitä ja käyttää tar-
vittaessa tietoaan sä-
vellystyössä 

Esitysympäristöihin 
liittyvä tieto 

ottaa työprosessissa 
huomioon esitysympä-
ristön vaatimuksia.  

ottaa työprosessissa 
huomioon esitysym-
päristön vaatimukset. 

ottaa työprosessissa 
huomioon esitysympä-
ristöön liittyvät asiat ja 
käyttää tietoaan hyväk-
si neuvotellessaan to-
teutettavasta ohjelmis-
tosta. 

 

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen op-
pimisen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

noudattaa vuorovaiku-
tustilanteisiin annettuja 

toimii tilanteen vaati-
malla tavalla työsken-

ilmaisee selkeästi 
asiansa ja tuo rakenta-
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ohjeita toimiessaan yh-
dessä eri alojen ammat-
tilaisten kanssa 

nellessään yhdessä eri 
alojen ammattilaisten 
ja asiantuntijoiden tai 
eri kulttuuritaustaa 
edustavien kanssa 

vasti esille erilaisia nä-
kökantoja työskennel-
lessään yhdessä eri 
alojen ammattilaisten 
ja asiantuntijoiden tai 
eri kulttuuritaustaa 
edustavien kanssa 

Ammattietiikka työskentelee tehtyjen 
sopimusten mukaan.  

työskentelee tehtyjen 
sopimusten mukaan 
ottaen huomioon teki-
jänoikeudet. 

työskentelee tehtyjen 
sopimusten mukaan 
ottaen huomioon teki-
jänoikeudet ja etsii tar-
vittaessa lisätietoa la-
eista ja asetuksista. 

 
Ammattitaidon osoittamistavat 
 
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilai-
suudessa toimien musiikkiohjelmiston valmistamisen työtehtävissä yhtyeessä, produktiossa, yrityk-
sessä tai muissa organisaatioissa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa 
kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteerei-
tä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa 
tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, 
että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.  
 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen 
näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnil-
la. 

 
Säveltämisen näytön voi valita osaksi henkilökohtaista näyttösuunnitelmaansa yhteis-
työssä näytön vastuuopettajan kanssa. Opintojen alkupuolella tehtävässä lähtötason 
kartoituksessa tulee osoittaa riittäviä nuotinkirjoitus- ja säveltapailutaitoja. Mikäli vas-
tuuopettaja suosittelee näytön valitsemista, tehdään suunnitelma näyttöön johtavan 
opetuksen/ohjauksen kestosta ja tuntimäärästä sekä asetetaan henkilökohtaiset ta-
voitteet ottaen huomioon tutkinnon perusteissa mainitut ammattitaitovaatimukset. 
 
Näyttöön johtavan opetuksen/ohjauksen aikana valmistettavien sävellysten laajuus, 
soitinkokoonpano ja määrä sovitaan vastuuopettajan kanssa. Tehdyistä sävellyksistä 
kootaan työkansio näyttöä varten. Työkansio suunnitellaan yhdessä vastuuopettajan 
kanssa ja suhteutetaan asetettuihin henkilökohtaisiin tavoitteisiin. 
 
Näyttöön ilmoittaudutaan vähintään kahdeksan viikkoa ennen näyttötilaisuutta. Työ-
kansio jätetään arvioitavaksi viimeistään kaksi viikkoa ennen näyttötilaisuutta. 
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2.3.6 Sovittaminen ja soitintaminen  

 
Ammattitaitovaatimukset 
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

 sovittaa tai soitintaa ohjelmistoa esiintymistilanteisiin sopivaksi vastaanottaen pa-
lautetta 
o lukee ja kirjoittaa musiikkia 
o käyttää musiikin tyylien ja tyylilajien tuntemusta ohjelmiston sovittamisessa 

ja/tai soitintamisessa 
o käyttää soitinten ja soitinryhmien tuntemusta ohjelmiston sovittamisessa ja/tai 

soitintamisessa 
o käyttää musiikin tietotekniikkaa ja musiikkiohjelmistoa, esim. notaatio-

ohjelmaa 

 työskentelee suunnitelmallisesti ja markkinoi osaamistaan. 
 
Osaamisen arviointi  

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Sovittamistyön 
ja/tai soitintamis-
työn tai -projektin 
suunnittelu 

suunnittelee ohjeiden 
mukaisesti  omaa sovit-
tamis tai soitintamis-
työtään muusikon, 
muusikkojen tai tilaajan 
tarpeet huomioon ot-
taen  

suunnittelee omaa 
sovittamis- tai soitin-
tamistyötään ja tekee 
ohjeiden mukaisesti  
toteuttamiskelpoisen 
työsuunnitelman muu-
sikon, muusikkojen tai 
tilaajan tarpeet huo-
mioon ottaen ja neu-
vottelee työtehtävästä 

suunnittelee omaa sovit-
tamis- tai soitintamistyö-
tään ja tekee toteuttamis-
kelpoisen työsuunnitelman 
muusikon, muusikkojen 
ja/tai tilaajan tarpeet huo-
mioon ottaen, neuvottelee 
itsenäisesti työtehtävästä 
sekä muuttaa suunnitelmaa 
tarpeen vaatiessa  

Sovittamis- ja/tai 
soitintamistyön 
valmistus 
 

valmistaa tavoitteen 
mukaisen sovittamis- 
tai soitintamistyön vas-
taanottaen palautetta 

valmistaa tavoitteen 
mukaisen toimivan 
sovittamis- tai soitin-
tamistyön vastaanot-
taen palautetta 

valmistaa tavoitteen mu-
kaisen, toimivan, tasapai-
noisen ja persoonallisen 
sovittamis- tai soitintamis-
työn sekä työskentelee 
suunnitelmallisesti vas-
taanottaen palautetta 

työskentelee asetettu-
jen esteettisten tavoit-
teiden saavuttamiseksi 
ja noudattaa työaikoja 
ja sovittuja aikatauluja 
sekä neuvottelee nii-
den poikkeamisista 

työskentelee asetettu-
jen esteettisten tavoit-
teiden mukaisesti ja 
noudattaa työaikoja ja 
sovittuja aikatauluja 

työskentelee suunnitelmal-
lisesti ja kustannustehok-
kaasti asetettujen esteettis-
ten tavoitteiden mukaisesti 
ja noudattaa työaikoja ja 
sovittuja aikatauluja  

Itsearviointi ja 
markkinointi 

arvioi työskentelyään ja 
tuotetta suhteessa ta-
voitteisiin 

arvioi työskentelyään 
ja tuotetta suhteessa 
tavoitteisiin sekä 
muuttaa toimintaansa 
ohjeiden mukaisesti. 

arvioi ja kehittää ohjattuna 
omaa toimintaansa laatu-
tavoitteiden saavuttami-
seksi 
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markkinoi osaami-
salueitaan. 

markkinoi omia osaa-
misalueitaan sekä ko-
rostaa tehtävän kan-
nalta olennaista osaa-
mista. 

markkinoi omia osaamis-
alueitaan sekä korostaa 
tehtävän kannalta olen-
naista osaamista mahdolli-
simman laadukkaan loppu-
tuloksen saavuttamiseksi. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetel-
mien, -välineiden 
ja materiaalin 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Musiikin lukemi-
nen ja kirjoitta-
minen 

lukee ja kirjoittaa mu-
siikkia ohjelmiston sovit-
tamis- tai soitintamis-
työssä 

lukee ja kirjoittaa mu-
siikkia monipuolisesti 
ohjelmiston sovittamis- 
tai soitintamistyössä  

lukee ja kirjoittaa mu-
siikkia monipuolisesti  
sovittamis- tai soitinta-
mistyössä ja ottaa vas-
taan palautetta 

Tietotekniikan 
käyttö 

käyttää tietotekniikkaa.  käyttää tietotekniikkaa 
tarkoituksenmukaisesti.  

käyttää tietotekniikkaa 
tarkoituksenmukaisesti 
ja monipuolisesti taiteel-
listen päämäärien saa-
vuttamiseksi. 

 

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallin-
ta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Musiikin tyylilajeihin 
sekä soittimiin liitty-
vän tiedon käyttämi-
nen  

käyttää sovittamis- tai 
soitintamistyössä tietoa 
eri aikakausien musii-
kista ja niiden tyylipiir-
teistä  

tunnistaa ja ajoittaa 
eri aikakausien mu-
siikkia sekä niiden ra-
kenteita tai tyylipiirtei-
tä ja käyttää tietoaan 
sovittamis- tai soitin-
tamistyössä 

tunnistaa ja ajoittaa 
sujuvasti eri aikakausi-
en musiikkia sekä nii-
den rakenteita ja tyyli-
piirteitä ja käyttää tar-
vittaessa tietoaan so-
vittamis- tai soitinta-
mistyössä 

Kulttuurisen tiedon 
käyttäminen suunnit-
telussa, valmistami-
sessa ja toteuttami-
sessa  

käyttää musiikkialan 
kulttuurista tietoa  

käyttää musiikkialan 
kulttuurista ja kohde-
ryhmästä hankki-
maansa tietoa 

käyttää musiikkialan 
kulttuurista ja kohde-
ryhmästä hankkimaan-
sa tietoa monipuolises-
ti 

Esitysympäristöihin 
liittyvän tiedon käyt-
täminen työproses-
sissa 

käyttää ohjattuna esi-
tysympäristön vaati-
muksiin liittyvää tietoa 

käyttää esitysympäris-
tön vaatimuksiin liitty-
vää tietoa 

käyttää esitysympäris-
tön vaatimuksiin liitty-
vää tietoa monipuoli-
sesti ja hyödyntää tie-
toaan  neuvotellessaan 
toteutettavasta ohjel-
mistosta. 
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ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen op-
pimisen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja 
ongelmanratkaisu 

ratkaisee työtehtävissä 
syntyneitä ongelmati-
lanteita ja tekee valinto-
ja  

ratkaisee työtehtävis-
sä syntyneitä ongel-
matilanteita sekä te-
kee valintoja ja ohjei-
den avulla päätöksiä  

ratkaisee työtehtävissä 
syntyneitä ongelmati-
lanteita sekä tekee va-
lintoja ja päätöksiä eri-
laisissa tilanteissa  

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 
 

noudattaa vuorovaiku-
tustilanteisiin annettuja 
ohjeita toimiessaan yh-
dessä eri alojen ammat-
tilaisten kanssa 

toimii tilanteen vaati-
malla tavalla työsken-
nellessään yhdessä eri 
alojen ammattilaisten 
ja asiantuntijoiden 
kanssa 

ilmaisee selkeästi 
asiansa ja tuo rakenta-
vasti esille erilaisia nä-
kökantoja työskennel-
lessään yhdessä eri 
alojen ammattilaisten 
ja asiantuntijoiden 
kanssa 

toimii ohjattuna eri kult-
tuurialueilta tulevien 
kanssa 

toimii eri kulttuurialu-
eilta tulevien kanssa 

toimii ja tekee ammat-
tityötä eri kulttuurialu-
eilta tulevien kanssa 

Ammattietiikka työskentelee ottaen 
huomioon tekijänoike-
uksia koskevat sopimuk-
set. 

työskentelee tehtyjen 
sopimusten mukaan ja 
ottaa huomioon teki-
jänoikeudet. 

työskentelee tehtyjen 
sopimusten mukaan 
ottaen huomioon teki-
jänoikeudet ja etsii tar-
vittaessa lisätietoa la-
eista ja asetuksista. 

 
Ammattitaidon osoittamistavat 
 
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilai-
suudessa toimien musiikkiohjelmiston valmistamisen työtehtävissä yhtyeessä, produktiossa, yrityk-
sessä tai muissa organisaatioissa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa 
kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteerei-
tä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sovittamisen ja soitintamisen näytön voi valita osaksi henkilökohtaista näyttösuunni-
telmaansa yhteistyössä näytön vastuuopettajan kanssa. Kynnyssuoritukseksi vaaditaan 
Harmoniaoppi-kurssi tai vastaavat taidot, jotka tarvittaessa osoitetaan erillisessä läh-
tötason kartoituksessa.  
 
Mikäli vastuuopettaja suosittelee näytön valitsemista, tehdään suunnitelma näyttöön 
johtavan opetuksen/ohjauksen kestosta ja tuntimäärästä sekä asetetaan henkilökoh-
taiset tavoitteet ottaen huomioon tutkinnon perusteissa mainitut ammattitaito-
vaatimukset. Sovitus/soitinnusopintojen aikana tutustutaan eri soitinryhmille kirjoit-
tamiseen, mutta painotetaan opiskelijan omaa soitinryhmää tai muita sellaisia ko-
koonpanoja, joihin opiskelijan oma instrumentti kuuluu. 
 
Sovittamisen ja soitintamisen näyttö suunnitellaan yhdessä vastuuopettajan kanssa 
kokoamalla työkansioon sovitus- ja soitinnustöitä opintojen/ohjauksen ajalta. Työkan-
sion sisältö suhteutetaan asetettuihin henkilökohtaisiin tavoitteisiin. 
  
Näyttöön ilmoittaudutaan vähintään kahdeksan viikkoa ennen näyttötilaisuutta. Työ-
kansio jätetään arvioitavaksi viimeistään kaksi viikkoa ennen näyttötilaisuutta. 
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Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa 
tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, 
että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.  
 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen 
näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnil-
la. 
 
 
 
2.3.7 Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta  
 
Tähän perustutkintoon voidaan sisällyttää yksi ammatillinen tutkinnon osa ammatillisista perustut-
kinnoista, joiden tutkinnon perusteet Opetushallitus on määrännyt.  
 
Näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen perustutkintoon voi valita ainoastaan niitä tutkinnon 
osia, jotka sisältyvät näyttötutkinnon muodostumiseen. 
 
 

2.3.8 Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 
 
Tähän perustutkintoon voidaan sisällyttää yksi ammatillinen tutkinnon osa niistä ammattitutkinnoista 
tai erikoisammattitutkinnoista, joiden tutkinnon perusteista Opetushallitus on määrännyt.  
 
 

2.3.9 Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) 
 
Tähän perustutkintoon voidaan sisällyttää yksi ammatillinen tutkinnon osa tämän perustutkinnon 
alaan liittyvistä ammattikorkeakouluopinnoista. 
 

2.3.10 Yritystoiminnan suunnittelu  

 
Tämän opintojakson osalta sovelletaan tarpeen tullen Opetushallituksen vahvistamia tutkinnon pe-

rusteita osoitteessa  http://www.oph.fi/download/162241_musiikkialan_pt_01082015.pdf 

 
2.3.11 Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) 
 
Tämän opintojakson osalta sovelletaan tarpeen tullen Opetushallituksen vahvistamia tutkinnon pe-

rusteita osoitteessa  http://www.oph.fi/download/162241_musiikkialan_pt_01082015.pdf 

2.3.12 Yrityksessä toimiminen (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) 

 

Tämän opintojakson osalta sovelletaan tarpeen tullen Opetushallituksen vahvistamia tutkinnon pe-

rusteita osoitteessa  http://www.oph.fi/download/162241_musiikkialan_pt_01082015.pdf 

 
 
 

http://www.oph.fi/download/162241_musiikkialan_pt_01082015.pdf
http://www.oph.fi/download/162241_musiikkialan_pt_01082015.pdf
http://www.oph.fi/download/162241_musiikkialan_pt_01082015.pdf
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2.3.13 Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia - Sotilasmusiikkikoulutus 

 
Koulutus toteutetaan yhteistyössä Puolustusvoimien Varusmiessoittokunnan kanssa. Tutkinnon osan 

suorittaminen edellyttää, että opiskelija tulee hyväksytyksi Varusmiessoittokuntaan. 

 
Ammattitaitovaatimukset 

Opiskelija osaa  

 harjoittelee sotilassoittokunnan ohjelmistoa sekä ylläpitää ja esittää ohjelmistoa 

vastaanottaen palautetta 

 soittaa sotilasmusiikin tyylikausien tai -lajien ominaispiirteiden mukaisesti 

 soittaa sujuvasti nuottien tai muun esitysmateriaalin pohjalta 

 tuntee ja osaa toteuttaa musiikillisen ilmaisun yleisimpiä merkitsemistapoja 

 osallistuu kuviomarssikoulutukseen 

 esiintyy työtehtävien ja kokoonpanojen vaatimusten mukaisesti  

 
Osaamisen arviointi 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

1. Työprosessin hal-
linta  
 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työtehtävien ja ko-
koonpanojen vaati-
musten mukainen 
esiintyminen 
 

toteuttaa esityksen 
etukäteen sovitun mu-
kaisesti   

esiintyy työtehtävien 
ja kokoonpanojen vaa-
timusten mukaisesti 

esiintyy vakuuttavasti 
ja laadukkaasti työteh-
tävien ja kokoon-
panojen mukaisella 
tavalla 

Työkokonaisuuden 
toteuttaminen, 
itsenäisyys ja 
vastuullisuus 

noudattaa työohjeita, 

työaikoja, sopimuksia 

sekä neuvottelee poik-

keamista 

tekee annetut tehtä-

vät omatoimisesti ja 

huolehtii työtehtävis-

tään alusta loppuun ja 

vastaa omasta työ-

osuudestaan 

tekee omalla vastuu-

alueellaan omatoimi-

sesti muitakin kuin 

annettuja työtehtäviä 

Itsearviointi 
 

arvioi työskentelyään 
suhteessa tavoitteisiin. 

arvioi työskentelyään 
suhteessa tavoitteisiin 
sekä muuttaa toimin-
taansa ohjeiden mu-
kaisesti. 

arvioi ja kehittää omaa 
toimintaansa ottaen 
vastaan palautetta ja 
pyrkii työssään yhä 
parempaan laatuun. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

2.Työmenetelmien, -
välineiden ja materiaa-
lin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oman osuuden soitta-
minen/laulaminen 
esiintymis- ja/tai ääni-
tystilanteessa ja oman 
pääinstrumentin hallin-
ta 

esittää osuutensa en-
nalta harjoitetun mu-
kaisesti 

esittää osuutensa en-
nalta harjoitetun mu-
kaisesti ottaen huomi-
oon musiikin tyylilajin 

esittää osuutensa tyyli-
lajin mukaisesti lyhyel-
läkin valmistautumis-
ajalla  

esittää harjoitellun 
ohjelmiston instru-

hallitsee instrument-
tinsa esiintymis- ja/tai 

hallitsee instrument-
tinsa ja esitettävän 
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 mentillaan esiintymis- 
ja/tai äänitystilantees-
sa 

äänitystilanteessa ohjelmiston esiintymis- 
ja/tai äänitystilantees-
sa  

reagoi yhtyeen jäsen-
ten tai johtajan anta-
miin viitteisiin 

reagoi yhtyeen jäsen-
ten tai johtajan anta-
miin viitteisiin työteh-
tävään soveltaen 

reagoi yhtyeen jäsen-
ten tai johtajan anta-
miin viitteisiin jousta-
vasti tilanteeseen so-
veltuvalla tavalla 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työskentely nuottien 
tai muun esitysmate-
riaalin pohjalta 
 

työskentelee nuottien 
tai muun esitysmateri-
aalin pohjalta ohjeiden 
mukaan 
 

työskentelee nuottien 
tai muun esitysmateri-
aalin pohjalta 
 

työskentelee sujuvasti 
ja ammattitaitoisesti 
nuottien ja muun esi-
tysmateriaalin pohjal-
ta 

Kulttuurisen tiedon 
käyttäminen työsken-
telyssä 

työskentelee musiikin 
lajin mukaisesti ohjei-
den mukaan. 

työskentelee musiikin 
lajin ja tyylin mukai-
sesti. 

työskentelee musiikin 
lajin ja tyylin mukai-
sesti ja tuo luontevasti 
esiin tyylilajin omi-
naispiirteitä. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

4. Elinikäisen op-
pimisen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö yleisön, 
muiden esittäjien ja 
työyhteisön kanssa 

esiintyy reagoiden 
muiden esittäjien vies-
tintään 

esiintyy ottaen huomi-
oon muut esittäjät ja 
yleisön  

esiintyy vuorovaikutuk-
sessa muiden esittäjien 
kanssa ottaen huomi-
oon yleisön 

työskentelee ohjatusti 
ennakkosuunnitelmien 
mukaisesti työtehtävän 
vaatimusten mukaan 

työskentelee esitettä-
vän musiikin työtehtä-
vien vaatimusten mu-
kaan 

työskentelee esitettä-
vän musiikin työtehtä-
vien vaatimusten mu-
kaan luontevasti ja 
joustavasti 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

noudattaa ohjattuna 
työstä annettuja työ-
turvallisuus-, kuulon-
suojelu- ja er-
gonomiaohjeita toimi-
en siten, että ei aiheuta 
vaaraa itselleen tai 
muille 

noudattaa työstä an-
nettuja työturvalli-
suus-, kuulonsuojelu- 
ja ergonomiaohjeita ja 
ottaa huomioon työ-
yhteisön jäsenten ja 
työympäristön turvalli-
suuden 

noudattaa työstä an-
nettuja työturvallisuus-
, kuulonsuojelu- ja er-
gonomiaohjeita ja pyr-
kii toiminnallaan edis-
tämään työturvallisuut-
ta  

selviytyy työtehtävästä 
mahdollisesta esiinty-
misjännityksestä huo-
limatta. 

toimii työtehtävässä 
luontevasti mahdolli-
sesta esiintymisjänni-
tyksestä huolimatta. 

toimii työtehtävässä 
luontevasti ja mahdol-
linen esiintymisjännitys 
on hallinnassa. 
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Ammattitaidon osoittamistavat 
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla muusikon tehtävissä. Työtä 
tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. 
 
 

 

 

 
 
 
 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai 
tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, 
tehtävien ja muiden menetelmien avulla. 
 

2.3.14 Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) 

Tämä voi sisältää tutkinnon osia (5–15 osp) vapaasti valittavista tutkinnon osista (luku 2) kohtien 4.1–
4.5 mukaisesti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammattiosaamisen näyttönä tutkinnon suorittaja toimii soittajana sotilassoittokun-

nassa harjoitellen sotilassoittokunnan ohjelmistoa sekä soittaen sotilasmusiikin 

tyylikausien tai -lajien ominaispiirteiden mukaisesti.  

 


