
KESKI-POHJANMAAN KONSERVATORIO

TAITEEN PERUSOPETUS 
LAAJA OPPIMÄÄRÄ

SYVENTÄVÄT OPINNOT
Tuntimäärät vaihtelevat syventävien opintojen alussa tehdyn suunnitelman mukaan

Taiteen syventävien opintojen laskennallinen laajuus on yhteensä 500 tuntia
Taito 7-10 keskimääräinen ajallinen kesto on 4 vuotta

Taito 7-10
• Oppilas laajentaa tai painottaa opintojaan valitsemallaan tavalla
• Oppilas suunnittelee ja valmistaa musiikillista osaamista osoittavan laajan 

oppimäärän lopputyön
• Koulutuksen järjestäjä määrittelee opintokokonaisuudet, tavoitteet ja sisällöt sekä 

laajuuden
• Vaihtoehtoiset suuntautumisvaihtoehdot ja opintokokonaisuudet ovat mahdollisia; 

esim. solistinen tai yhteissoitto

Lisätietoja: www.kpkonsa.fi

PERUSOPINNOT 
Taiteen perusopintojen laskennallinen laajuus on 
yhteensä 800 tuntia
Taito 1-6 keskimääräinen ajallinen kesto on 6 vuotta

Lisätietoja: www.kpkonsa.fi

VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS
Varhaisiän musiikkikasvatuksen tehtävänä on tukea ja ohjata lapsen kokonaispersoonallisuuden kasvua

• tarjoamalla lapselle musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja
• antamalla virikkeitä jatkuvan musiikin harrastuksen syntymiseen
• kehittämällä lapsen luovuutta ja itseilmaisua
• tukemalla lapsen kaikkia kehitysalueita, niin emotionaalisia, sosiaalisia, kognitiivisia kuin motorisiakin

Opetuksen lähtökohtina ovat tekemällä oppiminen, luovuuden hyödyntäminen, moniaistisuus ja 
elämyksellisyys. Ryhmässä on mahdollisuus oppia yhdessä ja muilta ryhmän jäseniltä. Työtapoina käytetään

• laulamista ja loruttelua
• soittamista
• liikkumista ja rytmiikkaa
• kuuntelua
• leikkiä

Lisätietoja: www.kpkonsa.fi

Taitokonsertti

 ALKEISOPINNOT
 soitinpajat ja soitinvalmennus

 VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS (0-6-VUOTIAAT)
 masu-, vauva-, napero-, erityislasten ja leikki-ikäisten muskarit

 TAITO 7

 TAITO 8

 TAITO 9

 
 TAITO 10

Instr
umenttio

petus 

120 - 1
90 tuntia/syv

entäv
ien op. aikana

Musiik
in av

aim
et 

35-140 tuntia/syv
entäv

ien op. aikana

Yhteism
usis

ointi

140-240 tuntia/syv
entäv

ien op. aikana

Valin
naise

t a
ineet 

30-70 tuntia/syv
entäv

ien op. aikana

Lopputyö

70 tuntia/syv
entäv

ien op. aikana

 TAITO 1

 TAITO 2

 TAITO 3

 TAITO 4

 TAITO 5

 TAITO 6

Instr
umenttio

petus 

35 tuntia/lukuvuosi

Valin
naise

t a
ineet yh

t. 1
05 tuntia perusopintojen aikana

Musiik
in av

aim
et 3

5 tuntia/lukuvuosi

(ry
hmäopetus, k

amarim
usiik

ki- j
a orkeste

ri-i
ntegrointi)

Yhteism
usis

ointi

35-70 tuntia/lukuvuosi

Syventävät opinnot tai pyrkiminen 
ammatilliseen koulutukseen




