
Pakolliset kurssit  

Musiikki ja minä (MU01)  

Opiskelija kehittää äänenkäyttöään ja soittotaitoaan musiikillisen ajattelun ja ilmaisun välineenä. Kurssilla 
syvennetään musiikin ja musiikkikäsitteiden tuntemusta käytännön musisoinnin avulla. Opiskelija oppii 
tarkkailemaan ääniympäristöään ja perehtyy kuulonhuoltoon.  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija löytää omat tapansa toimia musiikin alueella. Osallistumalla 
musiikilliseen toimintaan hän saa kokemuksia musisoinnista, syventää omaa osaamistaan ja pohtii 
asemaansa musiikin kuuntelijana, tulkitsijana, tekijänä ja kulttuuripalvelujen käyttäjänä. Omakohtaisen 
musiikkisuhteen kautta opiskelija ymmärtää musiikin merkityksiä elämässä ja ihmisten välisessä 
vuorovaikutuksessa. Kurssilla tutustutaan opiskelijoiden omaan ja muuhun paikalliseen musiikkitoimintaan.  
 
Opiskelija kehittää äänenkäyttöään ja soittotaitoaan musiikillisen ajattelun ja ilmaisun välineenä. Kurssilla 
syvennetään musiikin ja musiikkikäsitteiden tuntemusta käytännön musisoinnin avulla. Opiskelija oppii 
tarkkailemaan ääniympäristöään ja perehtyy kuulonhuoltoon.  
 

Moniääninen Suomi (MU02)  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan suomalaista musiikkia ja vahvistaa omaa 
kulttuurista identiteettiään. Opiskelija tutkii erilaisia Suomessa esiintyviä musiikkikulttuureja ja niiden 
sisäisiä osakulttuureja sekä oppii ymmärtämään niiden taustatekijöitä, kehitystä ja olennaisia piirteitä. 
Kurssin toteuttamisessa otetaan myös huomioon, että suomalaiset musiikkikulttuurit ovat osa 
eurooppalaista ja globaalia musiikkimaailmaa.  

Opiskelussa käytetään monipuolisia työtapoja, erityisesti musisointia ja kuuntelua. Musisoitaessa 
kiinnitetään huomiota oman taiteellisen ilmaisun sekä kuuntelu- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. 
Musiikkiohjelmistoon valitaan eri musiikinlajeja populaari- ja taidemusiikista perinnemusiikkiin.  

 

Valtakunnalliset syventävät kurssit 

Ovet auki musiikille (MU03)  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan itselleen uusia musiikinlajeja, musiikkityylejä ja -
kulttuureja sekä ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta. Hän tarkastelee eri musiikkikulttuurien 
käytäntöjen samankaltaisuutta tai erilaisuutta ja oppii ymmärtämään, miten jokainen kulttuuri määrittelee 
itse oman käsityksensä musiikista. Kurssilla tutustutaan syvällisesti joihinkin musiikinlajeihin tai 
musiikkikulttuureihin. Opiskelija kehittää musisointitaitojaan sekä taitojaan hankkia ja käsitellä tietoa. 
Kurssin voi suorittaa myös projektina.  

Musiikki viestii ja vaikuttaa (MU04)  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri 
taidemuodoissa, monimediaisissa tieto- ja viestintäympäristöissä sekä yhteiskunnassa. Opiskelija tutkii 
musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen ja perehtyy tarkemmin musiikin käyttötapoihin esimerkiksi 
elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä tai verkkoympäristöissä muutaman rajatun näytteen avulla. 



Sisältöjen tarkastelussa painottuu pyrkimys kokonaisuuksien ymmärtämiseen. Musiikin vaikuttavuutta 
tutkitaan analysoimalla olemassa olevaa materiaalia tai tuottamalla sitä itse. Kurssin voi suorittaa myös 
taiteidenvälisenä tai monialaisena projektina.  

 

Koulukohtaiset syventävät kurssit 

Yhtyesoitto (MU05)  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelijan yhteissoittotaidot kehittyvät. Perustetaan bändit, jotka saavat 
ohjausta harjoitteluunsa. Myös kokonaiset jo olemassa olevat bändit voivat osallistua. Opiskelija voi 
osallistua kurssille useampana vuonna. 

Ääni- ja valotekniikka (MU06) 

Kurssin aikana tutustutaan ääni- ja valotuotantoon käytännön kautta. Opiskelijat toteuttavat 
pienimuotoisia tapahtumia vastaten ääni- ja valolaitteiston tai studiolaitteiston käytöstä niin koulussa kuin 
koulun ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa. Kurssille osallistuminen ei vaadi aikaisempaa teknistä 
erikoisosaamista. Kurssi sisältää itsenäistä työskentelyä.  

Lauluilmaisu (MU07) 

Lauluilmaisussa harjoitellaan yksin tai pienlauluryhmissä äänenkäyttöä ja lauluilmaisua. Kurssin aikana on 
mahdollisuus esiintyä koulun tilaisuuksissa. Opiskelija voi osallistua kurssille useampana vuonna. 

Kuoro 1-3 (MU08) 

Kuoro esiintyy koulun omissa sekä lähiympäristön tilaisuuksissa. Ohjelmisto koostuu monipuolisesti 
populaarimusiikista aina klassisiin kuoroteoksiin. Opiskelija voi osallistua kurssille useampana vuonna. 
 

Ääni- ja valotekniikka koulussa (MU09) 

Tämä kurssi koostuu vastaamalla ääni- ja valotekniikan käytöstä koulun erilaisissa tilaisuuksissa. 
Kurssisuorituksen laajuus koostuu koko lukioajan tehdystä työstä. 

Musiikin jokerikurssi (MU10) 

Musiikin projektikurssi, joka toteutetaan vaihtuvin teemoin. Kurssin tarve arvioidaan lukuvuosittain. 

Lukion musiikkidiplomi (MULD6) 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa lukioaikanaan näytön musiikillisesta erityisosaamisestaan ja 
erityisestä harrastuneisuudestaan musiikissa. Musiikin lukiodiplomin tavoitteena on, että opiskelija osoittaa 
musiikillista osaamistaan ja harrastuneisuuttaan valmistamalla joko yksin tai yhdessä musiikin taidollista ja 
tiedollista hallintaa osoittavan projektin tai kokoamalla näytesalkun lukioaikaisista musiikkiopinnoistaan ja -
toiminnastaan. Kurssin keskeiset sisällöt perustuvat musiikin lukiodiplomin erilaisiin toteutustapoihin ja 
osa-alueisiin. Musiikin lukiodiplomi muodostuu neljästä osasta, jotka ovat opiskelijan musiikillinen 
omaelämänkerta, musiikkiprojekti tai musiikillinen näytesalkku, yhteenveto ja arvioitsijoiden lausunto.  



5.19.1. Musiikkiteatterilinja 

Musiikkiteatterilinjalla opiskelija saa yleisiä valmiuksia musiikkiteatterin jokaisella osa-alueella; draama, 
musiikki, tanssi, puvustus, lavastus, maski, teatteritekniikka ja tuotanto. Työskentelyn painopiste on 
projektioppimisessa, jossa opiskelija pääsee erilaisten pienempien ja suurempien produktioiden kautta 
laajentamaan osaamistaan.  

 
Opiskelija saa lukion päättötodistuksen lisäksi erillisen todistuksen musiikkiteatterilinjan opinnoista, jos hän 
on suorittanut vähintään 11 musiikkiteatterilinjan kurssia. Musiikkiteatterilinjalla on kaksi kaikille pakollista 
kurssia (Draaman peruskurssi ja Lavan takana tapahtuu -kurssi). Muut kurssit ovat vapaasti valittavia 
musiikin ja musiikkiteatterilinjan kursseja. Todistuksessa mainitaan musiikkiteatterin osa-alueet, joilla 
opiskelija on lukioaikana työskennellyt. 

 

Pakolliset kurssit  

Draaman peruskurssi (DR01) 

Kurssilla tutustutaan draamakasvatuksen käsitteistöön ja eri genreihin, esimerkiksi prosessidraamaan ja 
improvisaation perusteisiin. Kurssilla annetaan ensimmäinen perehdytys myös muihin musiikkiteatterin 
osa-alueisiin; musiikki, liike, puvustus, lavastus, maski, tuotanto, valo- ja äänitekniikka. 

 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 kehittää itsetuntemustaan  
 rohkaistuu ilmaisemaan itseään 
 voittaa epäonnistumisen pelon 
 oppii sosiaalisia taitoja ja kehittää vuorovaikutustaitojaan 
 oppii draaman muodosta eli kuinka rakennetaan, luodaan ja esitetään draamaa 
 hahmottaa musiikkiteatterin moninaisen kokonaisuuden 

Keskeiset sisällöt  

Erilaiset toiminnalliset harjoitukset (mm. improvisaatio, roolin rakentaminen ja statusharjoitukset, 
ryhmätehtävät), joiden avulla kehitetään itseilmaisun lisäksi vuorovaikutustaitoja.  

 
Lavan takana tapahtuu -kurssi (KU07 tai MU06 tai MT02) 
 
Opiskelija valitsee yhden kolmesta seuraavista kursseista: KU7 Teatterilavastus ja -puvustus, MU6 Ääni-ja 
valotekniikka tai MT2 Markkinoinnin monet kasvot. 
 

KU07 Teatterilavastus ja -puvustus 

Kurssilla tutustutaan näyttämötaiteen eri ulottovuuksiin lavastuksen, puvustuksen ja 
maskeerauksen kautta. Kurssi koostuu vuosittaisten mahdollisuuksien mukaan teatterivierailuista 
sekä vieraista. Ryhmissä toteutetaan myös työpajatyyppisesti pienimuotoisia projekteja, tehdään 
pienoismalleja ja tila- ja puvustusluonnoksia. 



MU06 Ääni- ja valotekniikka  

Kurssin aikana tutustutaan ääni- ja valotuotantoon käytännön kautta. Opiskelijat toteuttavat 
pienimuotoisia tapahtumia vastaten ääni- ja valolaitteiston tai studiolaitteiston käytöstä niin 
koulussa kuin koulun ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa. Kurssille osallistuminen ei vaadi 
aikaisempaa teknistä erikoisosaamista. Kurssi sisältää itsenäistä työskentelyä. 

MT02 Markkinoinnin monet kasvot 

Opiskelijat harjoittavat markkinoinnin eri taitoja koulun ja yhteistyötahojen tapahtumien 
markkinoinnissa aina suunnittelusta toteutukseen asti. 

 

Vapaasti valittavat kurssit 

Musiikkiteatterilinjalaisille vapaasti valittavia kursseja ovat musiikin kurssien lisäksi: 

Musiikkiteatterikurssi (MT01) 

Tällä kurssilla opiskelija osallistuu erilaisten draamallisten kokonaisuuksien valmistamiseen aina 
suunnittelusta esityksiin asti. Joka toinen vuosi koulussa esitetään musikaali ja välivuosina toteutetaan eri 
teemoihin liittyviä projekteja. Opiskelija osallistuu kurssin toteutukseen haluamallaan musiikkiteatterin osa-
alueella. Kurssin suorituslaajuus 1-3 kurssia/opiskeluvuosi. 

Tanssi- ja musiikkiliikunta (MT03) 

Kurssilla tutustutaan eri tanssityyleihin ja kehitetään omaa ilmaisua sekä liikekieltä. Aikaisempaa 
tanssitaitoa tai kokemusta tarvita. Opiskelijat voivat myös suunnitella omia esityksiä ja muodostaa omia 
tanssiryhmiä.  

Musiikkiteatterin jokerikurssi (MT04) 

Musiikkiteatterin projektikurssi, joka toteutetaan vaihtuvin teemoin. Kurssia voi myös suorittaa 
ulkopuolisen yhteistyötahon kanssa esim. koulun ulkopuolisen teatteriprojektissa. 

DR02 Ideasta esitykseksi  

Kurssilla syvennetään draamakasvatuksen tuntemusta. Tavoitteena on tutkia erilaisia draaman genrejä ja 
tuottaa niiden pohjalta erilaisia esityksiä (esim. musiikkivideo, flash mob, performanssi).  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 syventää ilmaisuvalmiuksiaan 
 tutustuu monipuolisesti draaman eri genreihin ja oppii hyödyntämään niitä - kehittyy draaman 

tuntijana 

Keskeiset sisällöt 
Esityksen suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä ryhmän kanssa.  

 



TELD8 Teatterin lukiodiplomi  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja 
harrastuneisuudestaan teatterissa. Teatterin lukiodiplomin tavoitteena on vahvistaa draamal- lisia ja 
teatteri-ilmaisullisia taitoja sekä kartuttaa vuorovaikutuksen ja itsearvioinnin taitoja. Kurssin keskeisiä 
sisältöjä ovat opiskelijan itse määrittelemä työn aihe joltakin teatterin alalta, siihen liittyvä esitys ja 
työskentely- ja arviointiprosessi. Teatterin lukiodiplomi on esityksen ja portfolion muodostama 
kokonaisuus. 

VANHA OPS UUSI OPS 

Taiteiden väliset  

TA2 (nykytaiteen keinoin) TA2 

TA1 (Monitaiteellinen musiikkiprojekti) TA1 

Musikaalityö  

DR6 (musikaalin esitysperiodi 2.vuonna) MT01 

DR5 (musikaalin esitysperiodi 1.vuonna) MT01 

Draaman personointikurssit  

DR4 (musikaalibändi2) MT01 

DR3 (musikaalibändi1) MT01 

Musiikin personointikurssit  

TT7 (tuotanto 2.vuonna) MT01 

TT6 (tuotanto 1.vuonna) MT01 

TT5 (Puvustus, lavastus, maski 2.vuonna) KU7 

TT4 (Puvustus, lavastus, maski 1.vuonna) KU7 

TT2 (ääni- ja valotekniikka 2.vuonna) MU6 

TT1 (ääni- ja valotekniikka 2.vuonna) MU6 

Tanssin personointikurssit  

ML2 (koreografia) MT03 

ML1 (Näyttämöliikunta) MT03 

Muut kurssit  

MU05 Yhtyesoitto MU05 Yhtyesoitto 

MU06 Musiikkitenologia (koulun) MU09 Ääni- ja valotekniikka koulussa 

MU07 Lauluilmaisu MU07 Lauluilmaisu 

MU08 Musiikin lisäkurssi (yhtye-, kuoro-, 
musiikkiteknologia, musikaali) 

MT04 

MU09 Musiikin perusteet (teoria) MU10 Musiikin jokerikurssi 

MU10 Teatterimusiikin peruskurssi (musikaali) MT01 

MU11 Teatterimusiikin jatkokurssi MT01 

MU12 Kuorolaulun perusteet MU08 Kuoro 

MU13 Kuorolaulun jatkokurssi MU08 Kuoro 

MU14 Kuorolaulun lisäkurssi MU08 Kuoro 

MU15 Tapahtumatuotanto MT02 
 


