
Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto/Opetussuunnitelmauudistus 
 
 
Musiikkiopiston opetussuunnitelma (ops) on uudistunut 1.8.2018 lähtien.  
Uusi ops on tehty yhdessä koko talon opettajien kesken ja oppilaat ja vanhemmatkin ovat olleet 
mukana uudistuksessa asiakaskyselyn välityksellä. 
Se on luettavissa nettisivuillamme www.lohja.fi/musiikkiopisto kohdassa ’opiskelu’. 
 
Jotkut käytännöt muuttuvat, mutta tärkeimmät asiat säilyvät. 

 
Opistossa opiskellaan edelleen musiikkia, samanlaista musiikkia kuin ennenkin. Lisäksi 
pyritään ottamaan mukaan entistä enemmän itse tehtyä musiikkia improvisoinnin ja oman 
musiikin tekemisen (säveltämisen) muodossa.  
 
Musiikin opiskelu tähtää edelleen musisoimisen taitojen ja musiikkiin liittyvien tietojen 
oppimiseen. Oppimista seurataan oppitunneilla ja esiintymisillä, kuten ennenkin. 
 
Opetusta annetaan edelleen omilla soittotunneilla, orkestereissa, kuoroissa, muussa 
yhteismusisoinnissa ja musiikin perusteiden tunneilla. Pyritään siihen, että musiikin 
perusteiden opetus olisi yhä enemmän integroitu omiin soittotunteihin ja 
yhteismusisoinnin ja kuorojen yhteyteen. Näin musiikin opiskelu olisi enemmän musiikin 
opiskelua kokonaisuutena eikä yksittäisiä oppiaineita.  
Opiskelu koostuu opintokonaisuuksista: 
- Musiikkitaito 1-3 (=perusopinnot) 
- Syventävät opinnot 
Oppilas siirtyy tasolta toiselle, kun kaikki tasoon kuuluvat opinnot on tehty. 
 
Oppilasarviointi muuttuu. Suomen musiikkiopistoissa noudatettiin vuosikymmeniä itäisestä 
Euroopasta tullutta mallia, jossa oppilas eteni tasosuorituksesta (ent. tutkinnosta) toiseen. 
Nyt tasosuoritukset poistuvat. Nyt tasolta toiselle edetään pienemmin askelin.  
Oppilasarviointi ei jatkossa keskity yksittäisten tasosuoritustilanteiden arviointiin, vaan 
oppilas saa suullista palautetta oppimisestaan säännöllisten ja toivottavasti aiempaa 
useampien esiintymisten ja osallistumisten yhteydessä omalta opettajalta ja muilta 
opettajilta. Sanallista arviointia kerätään talteen Eepos-oppilashallinto-ohjelmaan. 
Numeroarviointia ei enää anneta. 
 
Ensisijainen oppilaan opintojen ohjaaja on instrumenttiopettaja, jonka puoleen kannattaa 
ensisijaisesti kääntyä opintojen etenemistä koskevissa kysymyksissä. 
 
Lähtökohtaisesti kaikki oppilaat ovat siirtyneet opiskelemaan uuden opsin mukaan 
1.8.2018 lähtien, mutta virallinen siirtymäaika vanhasta uuteen siirtymisessä on 31.7.2021 
saakka, johon asti oppilaan on mahdollista suorittaa opintoja vanhan opsin mukaan 
opettajan ja oppilaan/huoltajan niin katsoessa parhaaksi. 
 
Musiikkiopiston lukuvuodessa on 35 toimintaviikkoa, kuten ennenkin, mutta muutos on se, 
että näistä 3-5 viikkoa voivat sisältää muuta kuin lukujärjestyksen mukaista opetusta esim. 
erilaisia pajoja, konserttikäyntejä, projekteja, yhteissoittoharjoituksia tai esiintymisiä. 

http://www.lohja.fi/musiikkiopisto


 
Uskomme ja toivomme, että uusi opetussuunnitelma antaa meille yhä paremmat 
mahdollisuudet kasvattaa ja kouluttaa monipuolisesti taitavia, musiikista nauttivia 
oppilaita. 
 
Terveisin, 
musiikkiopiston väki 
 

 
 


