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Musiikkialan ammatilliseen koulutukseen päästäkseen hakijalla
on oltava pitkä harrastuneisuus musiikin alalta.

Musiikkikoulutuksessa Suomessa on erilaisia reittejä ammattiin.  
Tyypillisin tie käy taiteen perusopetuksen kautta.  

Tampereen konservatoriossa opiskellaan klassisen musiikin sisältöjä.



Taiteen perusopetusta (TPO) toteutetaan musiikkiopistoissa ja 
konservatorioissa. Opinnot voi aloittaa minkä ikäisenä tahansa.

Musiikinopiskelussa tärkeissä rooleissa ovat instrumenttiopetus, 
yhteismusisointi ja hahmotustaitojen opinnot, niin perusopinnoissa kuin 
ammatillisessa koulutuksessakin. 



Taiteen perusopetukseen kuuluu:
-alkeisopinnot
-perusopinnot
-syventävät opinnot

Ammatillisen toisen asteen koulutuksen 
lähtötasovaatimuksena on 
perusopintojen oppimäärää vastaavat tiedot 
ja taidot. 



Musiikkialan opintojen eteneminen suomalaisessa 
järjestelmässä:

Taiteen perusopetus 
tai muu pitkä 

harrastuneisuus

Ammatillinen toinen 
aste Ammattikorkeakoulu

Lukio+taiteen
perusopetuksen 

syventävät opinnot
Taideyliopisto



Ammatillisen toisen asteen muusikon koulutukseen haetaan kevään 
yhteishaussa (pk-pohjaiset hakijat).

Ylioppilastutkinnon, muun ammatillisen tutkinnon tai korkea-asteen 
tutkinnon suorittaneet hakevat jatkuvan haun kautta suoraan 
oppilaitokseen, ensisijaisesti kevään yhteishaun yhteydessä. 

Jatkuvan haun kautta otetaan muina vuodenaikoina opiskelijoita 
antamaan näyte osaamisestaan opiskelijatilanteen niin salliessa.



Musiikkialan ammatillisen koulutuksen opiskelijavalinnat 
tehdään ainoastaan pääsykokeiden perusteella, edeltävillä 
todistusarvosanoilla ei ole merkitystä.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sisältävät seuraavat osat:
1. soitto-/laulunäyte
2. musiikin teorian ja säveltapailun koe
3. haastattelu 



TUTKINNON RAKENNE:
MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO, MUSIIKIN OSAAMISALA, 
MUUSIKKO

• 180 osaamispistettä (osp)

• ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

• pakolliset tutkinnon osat 100 osp

• valinnaiset tutkinnon osat 45 osp

• yhteiset tutkinnon osat 35 osp

• https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/6749301/reformi/rakenne

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/6749301/reformi/rakenne


Muusikon koulutuksen musiikkiopinnot:

• instrumenttiopinnot (soitto- tai laulutunnit)
• yhteismusisointi (vaihtelee instrumentin mukaan)
• musiikin teoria-aineiden opinnot

Muusikon koulutuksessa lukujärjestys on usein väljempi kuin muilla 
aloilla, sillä oleellinen osa opintoja on oman instrumentin harjoittelu, 
joka tapahtuu ”yksin kopissa”.



Muusikon koulutuksen valinnaiset opinnot:

Valinnaisiin opintoihin opiskelija valitsee tutkinnon osia 
henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelmansa ja 
jatkotavoitteidensa mukaan. 

Tampereen konservatoriossa opintoja voi painottaa esim. solistisen 
kehittymisen, yhteismusisoinnin, musiikin esityskokoonpanon johtamisen 
tai musiikkiteknologian suuntaan.



Vaihtoehdot muusikon tutkinnon suorittamisessa:

-peruskoulupohjainen opiskelija 
(opintoaika pääsääntöisesti 3 vuotta):

➢ suorittaa koko tutkinnon ja siitä yhteiset tutkinnon osat Tredussa
TAI

➢ suorittaa muusikon tutkinnon ohella ylioppilastutkinnon 
Tampereen yhteiskoulun lukiossa



-ylioppilaspohjainen tai muun tutkinnon suorittanut opiskelija 
(opintoaika pääsääntöisesti 2 vuotta):

➢ suurin osa yhteisistä tutkinnon osista hyväksiluetaan aiemmasta 
tutkinnosta, opiskelijalle jää käytännössä suoritettavaksi pakolliset 
tutkinnon osat ja valinnaisia tutkinnon osia.



Ammatillisen toisen asteen muusikon tutkinnon rooli suomalaisessa
koulutuskentässä on luonteeltaan väylä. Melko harva ammatillisesta
koulutuksesta muusikoksi valmistunut pääsee suoraan työelämään
musiikkialalla.

Useimmiten vasta korkeakoulututkinto antaa aidon pätevyyden
toimia ammatissa.



JATKO-OPINNOT

• musiikkialan korkeakouluopinnot Suomessa tai ulkomailla

• musiikkialan korkeakouluopintoja voi tehdä Suomessa 
Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa ja ammattikorkeakouluissa

• ammattikorkeakouluissa on pääsääntöisesti pedagogin koulutusta

• musiikkialan perustutkinnon tuottamasta osaamisesta on hyötyä 
monilla muillakin aloilla!
• musiikkialan opinnoissa opitaan mm. yhteistyötaitoja, 

pitkäjänteisyyttä, päämäärätietoisuutta, luovuuden 
hyödyntämistä ja esiintymistaitoja


