
SIBELIUS-LUKION MUSIIKKILINJAN ENSIMMÄISEN OPINTOVUODEN 
MUSIIKIN OPINTOJAKSOT JA VALINTAOHJEET  

Luethan ohjeet ja opintojaksojen kuvaukset ennen ainevalintakyselyn täyttämistä!  

Suositeltava musiikkiopintojen määrä ensimmäiselle opintovuodelle on 5-8 opintojaksoa. Ota 
valintoja tehdessäsi huomioon mahdollisten musiikkiopisto- opintojen ja muiden harrastusten 
vaatima aika. Kaikkiin musiikin opintojaksoihin sisältyy itsenäistä harjoittelua ja muita tehtäviä. Voit 
aloittaa minkä vain musiikkiaineen opiskelun myös vasta toisena opiskeluvuotenasi. 

Ensimmäisenä opintovuonna opiskelet valtakunnallisen musiikin opintojakson (MU01) lisäksi 
seuraava kaikille musiikkilinjalaisille yhteiset opintojaksot: Musiikkilukio tutuksi (MuLj01) ja Musiikki 
ja kulttuuri (MuKu01 + MuKu02).  

Valitse lisäksi ainakin yksi yhteismusisointiaine, jonka voita valita seuraavista vaihtoehdoista: 
kuoro, sinfoniaorkesteri, bändi, kiertobändi, jazzyhtye, kansanmusiikki tai kamarimusiikki. Jokainen 
musiikkilinjalainen suorittaa lukioaikana ainakin kolme yhteismusisoinnin opintojaksoa.  

Muut opintojaksot voit valita vapaasti seuraavista aineista: musiikin teoria ja säveltapailu (MTS), 
musiikkiteknologia (MuTek), sävellys ja sovitus (SäSo), musiikkiproduktio (MuPr01)  vanhojen 
tanssiorkesteri (MuPr02) ja sekä soitin- ja lauluopinnot.  

OPINNOT MUSIIKKIOPISTOSSA, KONSERVATORIOSSA TAI SIBELIUS- AKATEMIAN NUORISO-
OSASTOLLA  

Voit halutessasi lukea hyväksi lukioaikana musiikkioppilaitoksissa suoritettavista opinnoista 
seuraavat opintojaksot: soitin- ja lauluopetus, musiikin teoria ja säveltapailu, musiikkiteknologia ja 
sävellys ja sovitus ja yksi yhteismusisoinnin opintojakso.  

On tyypillistä, että opiskelija lukee hyväksi musiikkiopiston soitin- tai lauluopinnot ja teoriaopinnot, 
jos vastaavia kursseja ei ole tarjolla koulun opetussuunnitelmassa. Teoriaopinnoista voit lukea 
hyväksi minkä tahansa lukioaikana suoritettavan musiikkiopiston teoriakurssin. Hyväksi luettavia 
kursseja ei valita ainevalintakyselystä.  

Lukio-opintojen aloittamista aiempia musiikiopisto -opintoja ei voi hyväksilukea. 

MUSIIKINOPETUS LUKUJÄRJESTYKSESSÄ  

Seuraavat opintojaksotarjottimessa olevat opintojaksot sijoitetaan elokuussa lukujärjestykseesi 
ainevalintakyselyn vastaustesi perusteella: musiikkilukio tutuksi, musiikki ja kulttuuri, musiikin teoria 
ja säveltapailu, musiikkiteknologia, sävellys ja sovitus, lauluopintojen ensimmäinen opintojakso, 
vanhojen tanssiorkesteri ja produktio. Muiden opintojaksojen opetus tapahtuu taidepalkissa, 
hyppytunneilla, vapaina aamutunteina tai koulupäivän jälkeen opetusryhmien kanssa jokaiseen 
jaksoon erikseen sovittavina aikoina.  

MUSIIKIN OPINTOJAKSOJEN KUVAUKSET (ENSIMMÄINEN OPINTOVUOSI)  

Tarkemmat kuvaukset voit lukea Sibelius-lukion opetussuunnitelmasta (LOPS 2021), jonka löydät 
koulun kotisivuilta. Musiikin opintojaksojen kuvaukset alkavat sivulta 791. 

https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/KasKo/lukiot/sibel/Sibelius-lukion%20opetussuunnitelma%202021%20web-julkaisu.pdf
https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/KasKo/lukiot/sibel/Sibelius-lukion%20opetussuunnitelma%202021%20web-julkaisu.pdf


MUSIIKKILUKIO TUTUKSI (MuLJ01)  

Opiskelijat ohjataan ryhmiin, jotka on muodostettu parhaiten tukemaan opintojen alkuvaihetta ja 
opintojen jatkamista musiikin hahmotusaineissa, soitin- tai lauluopinnoissa sekä 
yhteismusisoinnissa. Opintojaksolla opiskellaan sellaisia opintoja, joihin opiskelijoilla ei ole 
aikaisemmin ollut mahdollisuutta syventyä. Aiheita voivat olla esimerkiksi musiikin hahmotusaineet, 
musiikkiteknologia, improvisointi, bändisoitto, vapaa säestys kitaralla tai pianolla, pianonsoitto ja 
laulu. 

MUSIIKKI JA KULTTUURI (MuKu) 

 
MuKu01 Yhteinen musiikillinen maailmamme  

Opintojaksolla tutustutaan maailman eri musiikkikulttuureihin, tarkastellaan musiikin monia 
mielenkiintoisia ilmenemismuotoja ja käyttötarkoituksia sekä pohditaan musiikin mahdollisuuksia 
viestinnän ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen välineenä.  

MuKu02 Antiikista romantiikkaan  

Opintojaksolla tutustutaan eurooppalaisen musiikkikulttuurin, musiikillisen ilmaisun ja musiikin eri 
muotojen kehittymiseen esihistoriasta 1800-luvulle. Kuuntelemalla, lukemalla, musisoimalla ja 
yhdessä keskustelemalla perehdytään musiikillisiin ja musiikkiin liittyviin yhteiskunnallisiin ilmiöihin 
ja pyritään hahmottamaan musiikillisia syy-seuraussuhteita.  

MUSIIKIN TEORIA JA SÄVELTAPAILU (MTS)  

Musiikin teorian ja säveltapailun kurssit antavat perustiedot ja -taidot musiikin peruskäsitteissä, 
nuotinlukemisessa ja kirjoittamisessa, kuuntelemisessa ja analysoimisessa. Opintojaksot tukevat 
sekä länsimaisen taidemusiikin että afroamerikkalaisen musiikin yleistä opiskelua ja käytännön 
musisointia.  

MTS01  

Opintojakso keskittyy musiikin teorian alkeisiin kuten nuottikirjoitukseen, sävellajeihin 
etumerkintöineen, nuottiarvoihin, intervalleihin, duuri- ja mollikolmisointuihin. Perusasioita 
harjoitellaan kirjoittaen, lukien, laulaen, kuunnellen ja analysoiden. Tavoitteena on saada 
musiikinteorian ja säveltapailun perustaidot ja -tiedot.  

MTS02  

Opintojaksolla syvennetään ja monipuolistetaan opiskelijan osaamista lukea, laulaa, nuotintaa, 
analysoida ja hahmottaa musiikkia. Tunneilla tutustutaan 
mm. kolmisointujen käännöksiin, tyypillisiin sointukiertoihin, rytmiikkaan, sävelasteajatteluun ja 
vahvistetaan säveltapailuvalmiuksia erilaisilla laulu- ja kuuntelutehtävillä.  

MUSIIKKITEKNOLOGIA (MuTek) 

 
Musiikkiteknologian opintojaksojen tavoitteena on tehdä tutuksi musiikin tekemisessä tarvittavaa 
teknologiaa ja perehdyttää sen hyödyntämismahdollisuuksiin.  

MuTek01:  



Tavoitteena on, että opiskelija oppii äänentoistossa ja äänityksessä tarvittavia tekniikoita, 
terminologiaa sekä käytäntöä, hallitsee yhtyeäänentoistolaitteiston peruskäytön ja osaa käyttää 
koulun opetusluokkien musiikkivälineistöä sekä äänentoistolaitteistoa itsenäisesti sekä tehdä 
pienimuotoisia stereotallenteita.  

MuTek02:  

Opintojaksolla tutustutaan monipuolisesti modernin teknologian hyödyntämiseen käytännön 
musisoinnissa. Tavoitteena on, että opiskelija saa 
peruskäsityksen moniraitaäänitysohjelmista, tutustuu äänityksen ja miksauksen perusteisiin sekä 
oppii löytämään keinoja hyödyntää tietotekniikkaa osana omaa musiikillista toimijuuttaan (esim. 
äänenmuokkaus- ja nuotinnusohjelmat).  

SÄVELLYS JA SOVITUS (SäSo)  

Sävellyksen ja sovituksen opintojaksojen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia ja ideoita 
omien sävellysten toteuttamiseen.  

SäSo01 Biisinteko  

Opintojaksolla perehdytään laulunkirjoittamisen perusteisiin ja siinä vaadittaviin tietoihin ja taitoihin. 
Tavoitteena on opiskelijan omaehtoinen 
musiikin tekeminen. Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin musiikillisiin ilmiöihin 
ja sovelletaan niitä opiskelijan omassa itsenäisessä sävellys- ja sovitustyössä.  

SäSo02 Sovitus  

Opintojaksolla keskitytään musiikin sovittamiseen, tutustutaan laajemmin harmonian, skaalojen ja 
rytmiikan mahdollisuuksiin sekä perehdytään vokaali-, jousi- ja puhallinsatsien tekemiseen. 
Opintojaksolle osallistumisen edellytys on nuotinluku- ja kirjoitustaito.  

MUSIIKKIPRODUKTIO (MuPr01)  

Opintojakso toteutetaan periodissa 4 (palkki 6) yhteistyössä 
tanssin opintojakson TaPr1 valinneiden ensimmäisen vuositason tanssijoiden kanssa. 
Opintojakson aikana duot tai suuremmat kokoonpanot valmistavat musiikkia ja tanssia sisältävän 
kokonaisuuden, joka esitetään opintojakson lopuksi. Opintojakso kannattaa valita jo syksyllä, jotta 
palkissa olevat muut kurssit voi valita muista jaksoista tai palkeista.  

VANHOJEN TANSSIORKESTERI (MuPr02)  

Vanhojen tanssiorkesteri, eli salonkiorkesteri kootaan pääasiassa ensimmäisen vuositason 
orkesterisoittimien soittajista. Opintojaksolla harjoitellaan ohjelmisto, joka koostuu vanhojen 
päivänä tanssittavien tanssien säestysmusiikista, sekä perehdytään vanhan tanssimusiikin 
fraseeraukseen ja estetiikkaan.  

YHTEISMUSISOINTI  

Opetus sijoitetaan pääsääntöisesti taidepalkkiin (kiertotunti 8 torstaiaamuna 8.15 - 
11 ja maanantaina 14.50 alkaen) sekä koulupäivän jälkeen oleviin aikoihin. Ryhmien harjoitusajat 
ovat osittain päällekkäisiä. Voit valita kuoron ja sinfoniaorkesterin lisäksi yhden seuraavista 
yhteismusisointikokonpanoista: Kamarimusiikki, kansanmusiikki, bändi, kiertobändi, jazzyhtye. 
Yhteismusisointiopinnot valitaan vuodeksi kerrallaan. Näin opiskelet vuoden aikana kaksi 



opintojaksoa (kamarimusiikissa yhden opintojakson). Kolmen yhteismusisointiaineen sijoittaminen 
lukujärjestykseen on hankalaa. Huomaathan että voit aloittaa minkä vain musiikkiaineen opinnot 
myös vasta toisena opiskeluvuotenasi. 

Kuoro (Kuo)  

Koulussa toimii tyttökuoro, kamarikuoro ja sekakuoro. Kuoron valinneet 
opiskelijat jaetaan eri kuoroihin äänellisten ja musiikillisten valmiuksien 
mukaan: tyttö- ja kamarikuoroon järjestetään pääsykokeet, sekakuoroon pääsevät kaikki koulun 
opiskelijat. Oppiaineen tavoitteena on kehittää tervettä äänenkäyttöä, moniäänisen laulamisen ja 
musiikin omaksumisen valmiuksia sekä kuuntelu-, vuorovaikutus- ja ilmaisutaitoja. Tunneilla 
harjoitellaan laulutekniikkaa ja monipuolista ja -tyylistä kuoro-ohjelmistoa sekä valmistellaan 
konsertteja ja muita esiintymistilaisuuksia. Kuorot tekevät yhteistyötä keskenään ja koulun 
ulkopuolisten kuorojen kanssa.  

Orkesteri (YmOr)  

Sinfoniaorkesterissa kehitetään yhteissoittovalmiuksia osallistumalla harjoituksiin, konsertteihin ja 
valmistamalla esityksiä koulun juhliin sekä muihin tilaisuuksiin. Keskeisen ohjelmiston muodostavat 
orkestereille sekä orkesterille ja solistille sävelletty kansallisromanttinen musiikki, suomalainen 
musiikki sekä uusi orkesterimusiikki.  

Kamarimusiikki (YmKm)  

Kamarimusiikkiopetuksessa tutustutaan eri aikakausien kamarimusiikkikirjallisuuteen ja 
esityskäytäntöihin, harjoitellaan sovitusten tekemistä omalle kokoonpanolle ja perehdytään 
improvisointiin. Ryhmät ovat pääosin trioja tai sitä suurempia kokoonpanoja ja ne voivat vaihdella 
vuoden aikana. Pianisteilla on mahdollisuus suorittaa osa kamarimusiikkiopinnoista koulun 
instrumentalistien tai laulajien säestystehtävissä.  

Kansanmusiikkiyhtye (YmKn)  

Kansanmusiikkiyhtyeissä tutustutaan niin kotimaan kuin valikoivasti myös maailman eri 
kansanperinteistä ammentaviin musiikkityyleihin yhdessä soittamalla. Opintojaksojen aikana 
perehdytään erilaisiin mahdollisuuksiin soitintaa, sovittaa ja säveltää musiikkia erilaisille 
kokoonpanoille, sekä harjoitellaan improvisointitaitoja.  

Jazzyhtye (YmJa)  

Jazzyhtyeissä tutustutaan jazzrytmiikan, -harmonian ja -improvisaation perusteisiin. Opintojaksojen 
aikana tutustutaan monipuolisen ohjelmiston avulla jazzmusiikista pohjautuviin tyyleihin ja 
perehdytään jazzmusiikin estetiikkaan ja yhtyetyöskentelyyn, sekä aktiiviseen kuunteluun.  

Bändi (YmBä01 ja 02)  

Bändeissä tutustutaan afroamerikkalaisen musiikin eri tyyleihin yhdessä soittamalla. 
Opintojaksojen aikana opetellaan omaksumaan sekä kirjoitettua että soivaa materiaalia, opetellaan 
transkription tekemisen perusteita ja koulun bänditilojen laitteiston käyttöä.  

Kiertobändi (YmBä07 ja 08)  

Bändeissä tutustutaan bändisoiton ja -soittimien perusteisiin, afroamerikkalaisen musiikin eri 
tyyleihin ja koulun bänditilojen laitteiden käyttöön. Opintojaksot sopivat erityisesti niille, jotka 



haluavat kokeilla useita eri bändi-instrumentteja ja tutustua kosketinsoittimien, sähkökitaran, 
sähköbasson ja rumpujen soiton alkeisiin.  

SOITIN- JA LAULUOPINNOT  

Ensimmäisenä opintovuotena voit valita yhteensä kolme soitin- ja lauluopintojen opintojaksoa. 
Valinnat eivät ole pakollisia ja voit lukea ne hyväksi lukioaikaisilla, musiikkiopistossa suoritettavilla 
opinnoilla. Ethän valitse samaa soitinta, jonka opetusta saat samanaikaisesti musiikkiopistossa tai 
yksityisopetuksessa. Opinnot valitaan vuodeksi kerrallaan.  

LAULUOPINNOT  

Laulun opiskelu tarjoaa mahdollisuuden erilaisiin äänenkäyttö- ja laulutyyleihin tutustumiseen ja 
taitojen syventämiseen sekä vasta-alkajille että kokeneemmille laulajille. Opintojaksojen aikana 
perehdytään mm. äänenkäytön perusteisiin kuten hengitystekniikkaan, syvennytään eri 
äänenkäyttötekniikkoihin, kehitetään oman äänen hallintaa ja tuntemusta, vapaata ilmaisua ja 
tulkintaa.  

Lauluopinnot alkavat opintojaksolla “Johdanto lauluopintoihin” LaJo01. Opetus on ryhmäopetusta 
ja opintojakso on sijoitettu opintojaksotarjottimeen. 
Opintojakso suoritetaan ennen muita lauluopintoja. Toisena opintovuonna voit valita joko klassisen 
laulun tai popjazzlaulun opinnot. Valinta edellyttää opintojakso LaJo01 suorittamista.  

SOITINOPINNOT  

Soitinopetuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan musiikillista ajattelua, instrumentin 
soittoteknistä hallintaa ja ohjelmiston tuntemusta niin, että opiskelija syventää kykyään luovaan 
ilmaisuun musiikin keinoin sekä yksilönä että ryhmässä. Opintojakson lähtökohtana ovat 
opiskelijan oma lähtötaso instrumentissa ja toiveet ohjelmiston suhteen. Voit valita seuraavien 
soittimien opintoja: Piano, vapaa säestys (piano), sähkökitara, sähköbasso, vapaa säestys (kitara) 
ja huilu.  

Piano  

Voit aloittaa piano-opinnot aivan alusta tai jatkaa siitä, mihin olet jo edennyt. Opintojaksolla 
soitetaan monipuolisesti klassista ja kevyempää musiikkia pääasiallisesti nuoteista ja nuotinlukua 
kehittäen. Voit itse vaikuttaa ohjelmistoon. Myös sointumerkit tulevat tutuiksi. Oma piano auttaa 
harjoittelua ja edistymistä.  

Vapaa säestys, piano  

Tunneilla heittäydytään improvisoinnin, erityylisten komppien opettelun 
sekä sointuihin ja harmonioihin tutustumisen kautta luovan ja oma-aloitteisen vapaasäestyksen 
maailmaan. Tunneilla etsitään opiskelijalle sopivimpia tapoja käyttää pianoa omassa 
musisoinnissaan ja tuetaan opiskelijan 
kokonaisvaltaista musiikin hahmottamista ja musiikillista kasvua. Opiskelijat voivat itse vaikuttaa 
tunneilla käytävään ohjelmistoon. Tunneilla 
tutustutaan mahdollisuuksien mukaan myös erilaisten kosketinsoittimien käyttöön.  

Vapaa säestys, kitara  

Opintojaksolla perehdytään kitaran käyttöön säestyssoittimena: sointuihin, erilaisiin 
komppaustyyleihin ja improvisointiin. Tunneilla etsitään opiskelijalle sopivimpia tapoja käyttää 



kitaraa omassa musisoinnissaan Opiskelijat voivat itse vaikuttaa tunneilla käytävään ohjelmistoon. 
Tunneilla voi käyttää akustista (nylon- tai teräskielinen) tai sähkökitaraa.  

Jos olet valitsemassasi vapaa säestys -aineessa vasta-alkaja, valitse siitä vain yksi 
opintojakso jolloin opetus on ryhmäopetusta. 

Jos olet edennyt vapaa säestys -opinnoissasi pidemmälle, valitse kaksi opintojaksoa. 
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