
Oppilaan opas –  

Tervetuloa Kuopion konservatorioon  

taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän oppilaaksi!   
 

  
  
Musiikin perusopetus on monipuolinen kokonaispaketti, joka sisältää opintojen eri 

vaiheissa monia erilaisia oppiaineita soitto- tai laulutuntien lisäksi. mm.   

- yhteismusisointia  

- musiikin perusteiden opintoja   

- esiintymistä ja musiikin kuuntelua   

 

 

Lukuvuoden pituus on 38 viikkoa, josta opetusviikkoja 35.   

Oppilaan saamien opetuskertojen määrä voi lukuvuosittain hieman vaihdella arkipyhien 

(itsenäisyyspäivä, loppiainen, vappu) sattuessa arkipäiväksi.  

 

 

 

 

Perusopintojen jälkeen oppilas voi laajentaa osaamistaan vielä syventävissä opinnoissa.  

Oppilaan oma soiton- tai laulunopettaja toimii opinto-ohjaajana ja opettajan kanssa sovitaan 

osallistumisesta yhteismusisointiin ja musiikin perusteiden opetukseen sekä opintojen 

etenemiseen, opintosuorituksiin, esiintymisiin ym. liittyvistä asioista.  

Opetusta voidaan tarvittaessa yksilöllistää mm. tavoitteiden, sisältöjen, opiskeluajan, opetuksen 

toteuttamistavan, tarvittavien tukitoimien ja arviointimenettelyn osalta. Yksilöllistäminen tehdään niin, 

että oppilas voi kehittää taitojaan omista lähtökohdistaan.  

  

1. INSTRUMENTTIOPINNOT  
Ensimmäinen soitin valitaan hakumenettelyn yhteydessä ja opettajan kanssa sovitaan 

soittotunnin aika. Jousisoittimissa on yleistä, että opintojen alussa soittotunti on 2 kertaa 

viikossa.  

  

Toisen instrumentin opiskeluoikeuden myöntämisen ehtona on ensimmäisen 

instrumentin alkutason suorittaminen. Toisen instrumentin opiskeluoikeus on aina 

harkinnanvarainen. Etusijalla ovat musiikin ammattiopintoihin tähtäävät syventävien 

opintojen oppilaat ja kahta soitinta soittavat musiikkiluokkalaiset.  Toisen 

instrumentin opiskelusta peritään lisämaksu.   

  

  

Musiikin perusopinnot muodostuvat kolmesta eri opintokokonaisuudesta :     

-   a lkutaso   

-   k eskitaso   

-   j atkotaso   



2. YHTEISMUSISOINTI  

Yhteismusisointia järjestetään jousiorkestereiden ja kamarimusiikkiyhtyeiden lisäksi monissa 

eri muodoissa. Opetustarjonta pyritään pitämään mahdollisimman monipuolisena 

konservatorion kaikissa toimipisteissä (Kuopio, Juankoski, Siilinjärvi, Suonenjoki, Lapinlahti, 

Nilsiä). Rytmimusiikin puolella opiskeleville järjestetään mm. bänditoimintaa. Haapaniemen 

ja Pohjantien nuorisopuhallinorkesterit, Rajalan Puhaltajat ja Juantehtaan Soittajat ovat 

konservatorion yhteistoimintaorkestereita, joissa soittaminen kirjataan yhteismusisoinnin 

opintosuoritukseksi.  

3. MUSIIKIN PERUSTEET (Musiikkitaito)  

Musiikin perusteiden opintoja suositellaan aloitettavaksi 9-10 vuoden ikäisenä. Opintojen 

perustasolla osallistutaan neljälle eri kurssille. Syventävällä tasolla valikoimaan kuuluu 

kaikille yhteisiä kursseja ja vapaavalintaisia kursseja.  

  

KOTIHARJOITTELU  

Kotiharjoittelu on instrumentin opiskelussa välttämätöntä. Erityisesti opintojen alkuvaiheessa ja 

nuoremmilla oppilailla tähän tarvitaan vanhempien tukea ja myös mukana oloa tunneilla. 

Harjoittelusta säännöllisyydestä muistuttaminen ja sopivien harjoitteluolosuhteiden turvaaminen 

ovat usein tarpeen myöhemminkin opintojen edetessä.   

  

ESIINTYMISET JA KONSERTIT  

Musiikki on tarkoitettu kuunneltavaksi. Esiintymisen harjoittelu ja esiintymiskokemuksen saaminen 

ovat tärkeä osa musiikinopiskelua. Opettajat järjestävät vuosittain itse oppilailleen ns. 

luokkakonsertteja ja muita pienimuotoisia esiintymisiä.  

  

MUSIIKIN KUUNTELU  

Konserteissa käyminen ja musiikin kuuntelu ovat osa musiikkiopintoja alusta lähtien. 

Kuuntelukasvatus on pääasiallisesti solistisen pääaineen opettajan vastuulla. Konserteissa 

käyminen ja musiikin kuuntelu voi olla koko perheen yhteinen harrastus.  

  

ARVIOINTI  

Arvioinnin tehtävänä on ohjata oppilaan oppimista kannustavasti ja vuorovaikutteisesti oppilaan 

omien tavoitteiden suuntaisesti. Tasolta toiselle etenevien opintojen aikana oppilas saa 

monipuolista, oppimista ja itsearviointia kehittävää palautetta sekä oppitunneilla että 

taidonnäytteissä.   

  

YHTEYDENPITO  

Oppilaitoksen pääsääntöinen viestintäkanava on Wilma-järjestelmä. On tärkeää, että huoltaja 

tarkistaa ja päivittää perheen yhteystiedot konservatorion Wilma-järjestelmään. Oppilaitoksemme 

viralliset viestit mm. opintotoimistosta lähetetään Wilman kautta.  



Avoin ja rakentava vuorovaikutus oppilaan kodin ja opettajan välillä on tärkeä osa lapsen ja nuoren 

opintoja. Myös hallintoon ja rehtoreihin voi olla yhteydessä tilanteen mukaan.   

  

OPETTAJAN POISSAOLO  

Opettajan poissaolosta pyritään ilmoittamaan mahdollisimman pian. Opettajan lyhytaikaisen 

sairauden vuoksi ei aina ole mahdollista eikä tarkoituksenmukaistakaan järjestää sijaista. 

Opiskelun jatkuvuus pyritään kuitenkin turvaamaan siten, että jokainen oppilas saa lukuvuoden 

aikana keskimäärin 33 soittotuntia.   

 

OPPILAAN POISSAOLO TUNNILTA TAI HARJOITUKSISTA  

Opiskeleminen ja opinnoissa eteneminen, edellyttää säännöllistä osallistumista tunneille, joten 

muistathan ilmoittaa poissaolostasi mahdollisimman aikaisin sekä yksilö – että ryhmäopetuksen 

tunteihin liittyen.   

Ilmoitus suoraan opetuksesta vastaavalle opettajalle.  

  

TODISTUKSET  

Oppilas saa musiikin laajan oppimäärän perusopintojen päätteeksi todistuksen opinnoistaan. 

Syventävien opintojen jälkeen koko laajan oppimäärän suorittamisesta oppilaalle annetaan 

päättötodistus.    

  

VAKUUTUKSET  

Oppilaat ovat tapaturmavakuutettuja oppilaitoksen tiloissa.  

  

OPINTOJEN KESKEYTTÄMINEN JA LOPETTAMINEN  

Musiikkiopintojen määräaikainen keskeyttäminen saattaa tulla ajankohtaiseksi monesta eri syystä. 

Esim. pitkäaikainen sairaus, perheen tai oppilaan tilapäinen oleskelu ulkomailla tai toisella 

paikkakunnalla sekä asevelvollisuuden suorittaminen ovat tällaisia syitä.   

Opintojen keskeyttämistä anotaan sähköisellä lomakkeella, joka löytyy oppilaitoksen kotisivuilta.  

Opintojen lopettamisesta ilmoitetaan sähköisellä lomakkeella, joka löytyy oppilaitoksen kotisivuilta.   

  

LUKUKAUSIMAKSUT  

Oppilaat maksavat opiskeluoikeudestaan lukukausimaksua, joka laskutetaan loka- ja 

maaliskuussa. Kuopion konservatorion johtokunnan vahvistama lukukausimaksuhinnasto 

löytyy konservatorion nettisivuilta.  

Lukukausimaksuun sisältyy soittotuntien lisäksi kaikki opetussuunnitelman mukainen opetus, jonka 

määrä vaihtelee opintojen eri vaiheessa.   

  



SOITTIMEN HANKKIMINEN JA SOITINLAINAUS  

Konservatorion opettajat auttavat oppilaitaan sopivan soittimen etsimisessä ja valinnassa, mutta 

varsinainen kaupanteko ei kuulu heidän tehtäviinsä.   

Konservatorio myös omistaa soittimia, joita vuokrataan oppilaiden käyttöön. Lainasoittimet 

hinnoitellaan soittimen kunnon mukaisesti. Vuokrahinnat ja tarkempaa tietoa löytyy konservatorion 

nettisivuilta.   

  

Tarkempaa tietoa tämän oppaan asioista ja muita opiskeluun liittyviä tietoja löydät   

Kuopion konservatorion nettisivuilta www.kuopionkonservatorio.fi  


