
MUSIIKKI  

  

Yleistä oppiaineesta  

Opetuksen perusta on musiikkielämys, jonka kautta pyritään oman musiikillisen 

ilmaisukyvyn kehittämiseen sekä läpi elämän jatkuvan musiikkiharrastuksen syntymiseen. 

Tämä mahdollistaa puitteet oppilaan tunne-elämän, psyyken ja sosiaalisuuden kasvulle ja 

täten oman elämän monipuoliselle rikastumiselle.  

  

Oppiaineen tehtävä  

Musiikin opetuksen tehtävänä on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen ilmaisuun 

ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen. Opetus ohjaa oppilaita tulkitsemaan musiikin 

monia merkityksiä eri kulttuureissa sekä yksilöiden ja yhteisöjen toiminnoissa. Oppilaiden 

musiikillinen osaaminen laajenee, mikä vahvistaa myönteistä suhdetta musiikkiin ja luo 

pohjaa musiikin elinikäiselle harrastamiselle. Musiikin opetus rakentaa arvostavaa ja 

ennakkoluulotonta suhtautumista musiikkiin ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen.  

Toiminnallinen musiikin opetus edistää oppilaiden musiikillisten taitojen ja ymmärryksen 

kehittymistä, oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja yhteistyötaitoja. Näitä vahvistetaan 

ottamalla huomioon oppilaiden musiikillisen kiinnostuksen kohteet, muut oppiaineet, 

eheyttävät teemat, koulun juhlat ja tapahtumat sekä myös koulun ulkopuolella tapahtuma 

toiminta (esim. opintoretket tai vaikkapa esiintyminen esim. vanhainkodissa). Oppilaiden 

ajattelua ja oivalluskykyä kehitetään tarjoamalla säännöllisesti ja johdonmukaisesti 

mahdollisuuksia äänen ja musiikin parissa toimimiseen, säveltämiseen, sanojen 

riimittelyyn, esiintymiskoulutukseen ja muuhun luovaan tuottamiseen (esim. 

musiikkiliikunnallinen esitys).  

  

Yhteys muihin oppiaineisiin  

Musiikki on luontevasti kytkettävissä kaikilla luokka-asteilla biologiaan (ekologiset laulut), 

historiaan ja yhteiskuntaoppiin (yhteiskunnalliset ja – rauhanlaulut), liikuntaan 

(musiikkiliikunnalliset esitykset), kuvataiteeseen (elokuvamusiikki ja sen laulut sekä 

kuvataideaiheiset oppilastyöt musiikista) ja tietysti kielten opetukseen (erikieliset laulut).  



Oppimisympäristöt ja työtavat  

Tavoitteena on luoda pedagogisesti monipuolinen ja joustava musiikin 

opiskelukokonaisuus, jossa erilaiset musiikilliset työtavat ja vuorovaikutustilanteet sekä 

yhteismusisointi ja musiikin kuuntelu ovat mahdollisia ja oppilaat voivat rohkaistua siihen. 

Oppimisen ilo, luovaan ajatteluun kannustava ilmapiiri sekä myönteiset 

musiikkikokemukset, - elämykset ja esiintymistilanteet innostavat ja rohkaisevat oppilaita ja 

innostavat heitä kehittämään osaamistaan edelleen.   

  

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki   

Musiikin opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden hyvinkin erilaiset taidot, aikaisempi 

oppiminen ja erilaiset kiinnostuksen kohteet. Työtapoja, soittimistoa ja oppilastöitä 

koskevat ratkaisut tehdään vahvasti oppilaita kuullen. Ratkaisuilla luodaan musiikin 

oppimista ja siitä nauttimista edistäviä yhteismusisointitilanteita, joihin jokainen oppilas voi 

osallistua omalla taitotasollaan jo opittua vahvistaen ja uutta omaksuen. Samalla 

vahvistetaan oppilaiden itsetuntoa, ryhmätyötaitoja, luokkatovereiden töitten arvostamista 

(vertaiskeskustelut) ja oma-aloitteisuutta.  

  

Oppilaan oppimisen arviointi   

Taideaineessa, kuten musiikki oppilas tarvitsee ennen kaikkea rohkaisevaa, kannustavaa 

palautetta sekä opettajalta että vertaisryhmältä. Tämä asettaa suuren vaatimuksen kyetä 

luomaan luokkatilanteeseen toisten töitä ja erilaisia musiikkimakuja – ja persoonia 

arvostava ja kunnioittava ilmapiiri, eritoten luovissa työmuodoissa, kuten esitykset 

ryhmälle. Opetuksessa hyödynnetään vahvasti vertaisosaamista ja opetellaan antamaan 

rakentavaa palautetta (vertaispalaute).  

Musiikin oppiminen on aina prosessi. Tätä musiikille ominaista prosessia voidaan hyvin 

hyödyntää ilmiöpohjaisessa opetuksessa muiden oppiaineiden kanssa ja arviointi on tällöin 

koko prosessi eikä pelkkä lopputulos. Ylipäätänsä koko musiikin arvioinnin keskiössä on 

prosessiarviointi. Kaiken kaikkiaan musiikin arvioinnissa tulisi voida huomioida oppilaan 

mahdollisuus osoittaa musiikillista osaamistaan ja innostuneisuuttaan monin erilaisin 

yksilöllisin tavoin, kuten uusi OPS sen mahdollistaakin (esim. tanssi, sävellykset, 

musiikkiesitelmät ja - portfoliot, laulu – ja soittoesitykset).  



Musiikin päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona musiikin opetus päättyy kaikille 

yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opetuksen 

päättyessä saavuttanut musiikin opetettavan oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosan 

muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen ja aktiivisuuden taso musiikin 

valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Musiikissa oppilaan osaaminen ja taitojen 

kypsyminen kehittyvät oppimäärän päättymiseen saakka. Päättöarvosanan 

muodostumisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit. 

Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien 

määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden 

osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden 

osalta.  

Yleisesti voidaan vielä todeta, että musiikkikasvatus edesauttaa oppilaan ihmisenä 

kasvamista ja oman kulttuuriperinnön sekä kansainvälisen kulttuuri-identiteetin 

niveltymistä.  

  

Yleistä vuosiluokkien 7-9 opetuksesta  

Vuosiluokkien 7-9 musiikin opetus luo mahdollisuuksia musiikista innostumiseen, 

musiikilliseen kehittymiseen ja sen johdonmukaiseen syventämiseen ja maailmankuvan 

laajentamiseen. Samalla opetus ohjaa oppilaita tulkitsemaan musiikin merkityksiä ja 

jäsentämään musiikkiin liittyviä tunteita, kokemuksia ja muistoja. Oppilaiden toimijuutta ja 

ajattelua vahvistetaan kertaamalla ja syventämällä aiemmin omaksuttuja taitoja. Lisäksi 

oppilaat saavat tilaisuuksia oman oppimisensa ja työtapojensa suunnitteluun ja arviointiin. 

Heillä on mahdollisuus monipuoliseen luovaan musiikilliseen ilmaisuun ja musiikin 

tuottamiseen yksin ja/tai yhdessä muiden kanssa. Tätä tuetaan luomalla yhteyksiä muihin 

taiteen ilmaisumuotoihin (esim. kuvataiteelliset aiheet musiikista ja musiikkiliikunnalliset 

työt). Käyttäessään tieto – ja viestintäteknologiaa oppilaat tutustuvat musiikin ja 

digitaalisen median käyttömahdollisuuksiin.  

  



Musiikinopetuksen sisällöt  

S1 – Miten musiikissa toimitaan  

Opetuksessa on keskeistä ennen kaikkea oppilaan innostaminen, musiikillisten 

ilmaisutaitojen monipuolinen kehittäminen sekä omien ideoiden ja ratkaisujen tuottaminen. 

Äänenkäyttöä, laulutaitoa ja muita eri soittimia yhdistetään ja syvennetään 

yhteismusisointiin.  

  

S2 – Mistä musiikki muodostuu  

Musisoinnissa käytetään aiemmin opittuja käsitteitä ja merkintätapoja. Taitojen kehittyessä 

niitä syvennetään ja sovelletaan yhteismusisoinnin tilanteissa. Kiinnitetään huomio myös. 

musiikilliseen tulkintaan.  

  

S3 – Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa  

Musiikillisten taitojen ja tietojen ohella käsitellään laajasti oppilaiden esille tuomia 

aihepiirejä (eriaiheiset oppilastyöt, ks. S4) ja musiikkiin ja kuunteluihin liittyviä kokemuksia, 

havaintoja ja muistoja. Ekologisia teemoja nousee myös esille laulumateriaalin kautta. 

Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä musiikin ja muiden oppiaineiden ja yhteiskunnallisten 

ilmiöiden välille (esim. yhteiskunnalliset - ja rauhanlaulut).  

  

S4 – Ohjelmisto  

Yhteiseen musisointiohjelmistoon ja kuunteluohjelmistoon valitaan tyylillisesti erilaisia 

lauluja eri vuosikymmeniltä ja kuunteluesimerkkejä ajankohtaiset musiikilliset ilmiöt 

huomioiden. Äänenkäyttöä ja laulutaitoa ja – tekniikkaa harjoitetaan yksi – ja moniäänisten 

eriteemallisten laulujen, solististen harjoitteiden ja äänenavausten avulla. Ohjelmiston 

valinnassa huomioidaan oppilaita innostavat teokset ja tehtävät ja laulujen teemallinen 

monipuolisuus.  

Lisäksi ohjelmiston sisältöalueeseen kuuluvat erilaiset oppilaiden yksilö -, pari- tai 

ryhmätyöt musiikin erilaisista sisällöistä (musiikkiesitelmät ja portfoliot), omat luovat 

tuotokset, kuten musiikkiliikunnalliset tuotokset (tanssi), sävellystyöt (akustisesti tai 

tietokoneohjelmalla laaditut), laulujen sanoituskokeilut, musiikkiin liittyvät kuvataiteelliset 



työt (maalaus, piirros, sarjakuva, video) tai musiikillinen esitys laulaen tai soittaen yksin tai 

ryhmässä.  

  

Musiikin tavoitteet  

Osallisuus  

T1 kannustaa ja innostaa oppilasta rakentavaan toimintaan musisoivan ryhmän jäsenenä.  

  

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen  

T2 ohjaa oppilasta äänenkäyttöön ja laulutaitoon sekä kehittämään taitojaan musisoivan 

ryhmän jäsenenä.  

T3 kannustaa ja innostaa oppilasta edelleen kehittämään yhteismusisointitaitojaan 

yhdistettynä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimiin.  

T4 rohkaisee oppilasta musiikkiliikunnalliseen ilmaisuun.  

T5 tarjoaa oppilaalle mahdollisuuksia musiikin elämykselliseen kuunteluun ja ohjaa ja 

kannustaa häntä avaamaan havaintojaan ryhmälleen.  

T6 kannustaa oppilasta rakentamaan luovaa suhdetta musiikkiin ja ohjaa improvisoinnin 

kokeiluun, sovittamiseen, musiikillisiin kokeiluihin, säveltämiseen ja taiteidenväliseen 

työskentelyyn.  

T7 ohjaa oppilasta musiikin tallentamiseen ja tieto- ja viestintäteknologian luovaan 

ilmaisulliseen käyttöön musiikin tekemisessä.  

  

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito  

T8 ohjaa oppilasta tarkastelemaan musiikkia taidelajina ja ymmärtämään, miten musiikkia 

käytetään viestimiseen ja vaikuttamiseen eri kulttuureissa.  

T9 rohkaisee oppilasta vertaiskeskusteluun musiikista.  

  
  

  



Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa  

T10 ohjaa oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia tunteisiin, hyvinvointiin ja 

elämisenlaatuun.  

T11 ohjaa oppilasta huolehtimaan kuulostaan sekä musisointi – ja ääniympäristön 

turvallisuudesta.  

  

Oppimaan oppiminen musiikissa  

T12 ohjaa oppilasta johdonmukaiseen ja säännölliseen musiikillisen osaamisen 

harjoitteluun, tavoitteelliseen kehittymiseen harjoittelussa sekä itsearviointiin.  

  

Tavoitteet 7 luokalla  

Alla olevassa taulukossa avataan musiikin opetuksen sisällöt ja tavoitteet T1-T12 
seitsemännellä luokalla. Merkinnät L1-L7 viittaavat laaja-alaisen osaamisen lajeihin ja niitä 
on sisällytetty pitkälti sisältöalueisiin.  

Tavoitteet  
Laaja-alainen 

osaaminen  Opetuksen sisällöt  

T1-T2, T11-12  L1, L3  S1 Yhteismusisointia laulaen ja soittaen; eriteemallinen laulu kiertää 
maailmaa. Harjoitellaan äänenkäytön ja laulutaidon kehittämistä.  

T1-T8 T11  L2  S2 Musiikkikäsitteiden selkiinnyttämistä, musiikillisen tulkinnan syventämistä, 
kehittymistä yhteismusiikillisessa ilmaisussa.  

T1-T10 T12  L1, L3  S3 Valinnaisia oppilastöitä yksilö-, pari- tai ryhmätyönä (musiikkiesitelmät, 
portfoliot, sävellykset, sanoitustehtävät, musiikkiliikunnalliset työt sekä 
musiikkiesitykset). Vertaiskeskusteluja aiheista.  

T1-T12  L3, L7  S4 Kuuntelutehtävät.  
Johdonmukaista laulutaidon ja terveen äänenkäytön kehittämistä 
eriteemallisissa lauluissa. Tehdään soololaulu- ja ääniharjoitteita. 
Lauluohjelmisto monipuolinen, teemallisia kytköksiä muihin oppiaineisiin 
(esim. yhteiskuntaoppi ja rauhankasvatus, ekologia) Oppilaiden omia luovia 
tuotoksia, kuten S3:ssa.   

  

    

  



Tavoitteet 8 luokalla  

Tavoitteet  
Laaja-alainen 

osaaminen  Opetuksen sisällöt  

T1-T2, T11-12  L1, L3  S1 Soitintunnit (kitara, basso, koskettimet): sointu- ja melodiapohjaisia 
tehtäviä. Harjoitellaan yhteismusisointia laulaen ja soittaen. Harjoitellaan 
äänenkäytön, laulu- ja soittotaidon kehittämistä ottaen huomioon 
musiikillisen tulkinnan.   

T1-T8, T11  L2, L5  S2 Valinnaisia oppilastöitä yksilö-, pari- tai ryhmätyönä (musiikkiesitelmät, 
portfoliot, sävellykset, sanoitustehtävät, musiikkiliikunnalliset työt sekä 
musiikkiesitykset).   
Vertaiskeskusteluja aiheista.  

T1-T10, T12  L1, L3, L7  S3 Yhteyksiä muihin oppiaineisiin, kestävän hyvinvoinnin näkökulmaa 
lauluteksteissä, tekstianalyysiä.  

T1-T12  L3, L7  S4 Kuuntelutehtävät.  
Oppilaat esittelevät omaa musiikinkuuntelumaailmaansa kuunteluesimerkein 
ja perusteluin. Edelleen johdonmukaista laulutaidon ja terveen äänenkäytön 
kehittämistä eriteemallisissa lauluissa. Tehdään soololaulu- ja 
ääniharjoitteita. Lauluohjelmisto monipuolinen, teemallisia kytköksiä muihin 
oppiaineisiin (esim. yhteiskuntaoppi ja rauhankasvatus, ekologia,). 
Oppilaiden omia luovia tuotoksia, kuten S3.   

  

Valinnainen musiikki  

Tavoitteet 9 luokalla  

Tavoitteet  
Laaja-alainen 

osaaminen  Opetuksen sisällöt  

T1-T2, T11-12  L1, L3  S1 Soitintunnit (kitara, basso, koskettimet): sointu- ja melodiapohjaisia 
tehtäviä. Yhteismusisointitaitojen johdonmukaista syventämistä. 
Harjoitellaan äänenkäytön, laulu- ja soittotaidon kehittämistä ottaen 
huomioon musiikillisen tulkinnan.  

T1-T8, T11  L2, L5, L7  S2 Valinnaisia oppilastöitä yksilö-, pari- tai ryhmätyönä (musiikkiesitelmät, 
portfoliot, sävellykset, sanoitustehtävät, musiikkiliikunnalliset työt sekä 
musiikkiesitykset).   
Vertaiskeskusteluja aiheista.  

T1-T10, T12  L1, L3, L7  S3 Yhteyksiä muihin oppiaineisiin, kestävän hyvinvoinnin näkökulmaa 
lauluteksteissä, tekstianalyysiä.  

T1-T12  L1, L7  S4 Kuuntelutehtävät.  
Oppilaat esittelevät omaa musiikinkuuntelumaailmaansa 
kuunteluesimerkein ja esittelevät sen luokalle avaten kuuntelunsa 
valintaperusteita ja kertomalla siihen liittyviä tunteita ja muistoja. Edelleen  
johdonmukaista laulutaidon ja terveen äänenkäytön kehittämistä 
eriteemallisissa lauluissa. Tehdään soololaulu- ja ääniharjoitteita. 
Lauluohjelmisto monipuolinen, teemallisia kytköksiä muihin oppiaineisiin 
(esim. yhteiskuntaoppi ja rauhankasvatus, ekologia,). Oppilaiden omia 
luovia tuotoksia, kuten S3., vertaiskeskustelua niiden pohjalta.  

  

  



Musiikin päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle 
(arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä   

Musiikin opetuksen tavoitteena 
on  Sisällöt  Arvioinnin kohteet 

oppiaineessa  
Arvosanan kahdeksan 

osaaminen  
Osallisuus  

T1 kannustaa oppilasta 
rakentavaan toimintaan musisoivan 
ryhmän ja  
musiikillisten yhteisöjen jäsenenä   
  
  

S1-S4  Musiikillisen ryhmän 
jäsenenä toimiminen  

Oppilas toimii musiikillisen 
ryhmän jäsenenä, huolehtii 
osuudestaan ja kannustaa 
toisia.  

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen  
T2 ohjata oppilasta ylläpitämään 
äänenkäyttö- ja laulutaitoaan sekä 
kehittämään niitä edelleen 
musisoivan ryhmän jäseninä  

S1-S4  Äänenkäyttö ja laulaminen 
musiikkiryhmän jäsenenä   

Oppilas käyttää ääntään 
musiikillisen ilmaisun välineenä 
ja osallistuu yhteislauluun 
sovittaen osuutensa osaksi 
kokonaisuutta.   

T3 kannustaa oppilasta kehittämään 
edelleen soitto- ja 
yhteismusisointitaitojaan keho-, 
rytmi-, melodia- ja sointusoittimin  

S1-S4  Soittaminen  
musiikkiryhmän jäsenenä  

Oppilas soittaa keho-, rytmi-, 
melodia- ja sointusoittimia ja 
osallistuu yhteissoittoon melko 
sujuvasti.   

T4 rohkaista oppilasta 
monipuoliseen  
musiikkiliikunnalliseen kokemiseen 
ja ilmaisuun  

S1-S4  Musiikkiliikunta  Oppilas osoittaa 
hahmottavansa musiikin 
perussykkeen liikkuessaan ja 
sovittaa liikeilmaisuaan 
kuulemaansa musiikkiin.   

T5 tarjota oppilaalle  
mahdollisuuksia ääniympäristön ja 
musiikin elämykselliseen kuunteluun 
ja havainnointiin sekä ohjata häntä 
keskustelemaan havainnoistaan  

S1-S4  Ääniympäristön ja musiikin 
kuuntelu ja siitä 
keskusteleminen  

Oppilas kuuntelee 
ääniympäristöä ja musiikkia ja 
osaa kertoa havainnoistaan.  

T6 kannustaa oppilasta 
rakentamaan luovaa suhdetta 
musiikkiin ja ohjata heitä 
improvisointiin, sovittamiseen ja 
säveltämiseen sekä  
taiteidenväliseen työskentelyyn  

S1-S4  Musiikin luova tuottaminen  Oppilas osaa käyttää 
musiikillisia tai muita äänellisiä 
elementtejä kehittäessään ja 
toteuttaessaan uusia 
musiikillisia ideoita yksin tai 
ryhmän jäsenenä.  

T7 ohjata oppilasta musiikin 
tallentamiseen ja tieto- ja 
viestintäteknologian luovaan 
ilmaisulliseen käyttöön sekä 
musiikin tekemisessä että osana 
monialaisia kokonaisuuksia  

S1-S4  Musiikkiteknologian käyttö  Oppilas osaa käyttää 
musiikkiteknologian tarjoamia 
mahdollisuuksia omassa tai 
ryhmän ilmaisussa.   

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito  
T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan 
musiikkia  
taiteenlajina    
ja ymmärtämään, miten musiikkia 
käytetään viestimiseen ja 
vaikuttamiseen eri kulttuureissa  

S1-S4  Kulttuurinen osaaminen  Oppilas osaa jäsentää musiikin 
käyttötapoja ja 
ilmenemismuotoja ja kertoa 
havainnoistaan.  

T9 rohkaista ja ohjata oppilasta 
käyttämään musiikin 
merkintätapoja, käsitteitä ja  

S1-S4  Musiikillisten käsitteiden ja 
symbolien käyttö  

Oppilas käyttää musiikin  
peruskäsitteitä ja 
merkintätapoja sekä termejä 
musiikillisessa toiminnassa.   

terminologiaa musiikillisessa 
toiminnassa   

   



Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa    
T10 ohjata oppilasta tunnistamaan 
musiikin vaikutuksia tunteisiin ja 
hyvinvointiin   

S1-S4  Musiikin  
hyvinvointivaikutusten 
tunnistaminen  

Oppilaan kanssa keskustellaan 
musiikin vaikutuksista 
hyvinvointiin ja  
tunteisiin, mutta tavoitetta ei  
oteta huomioon 
päättöarvosanan 
muodostamisessa.  

T11 ohjata oppilasta huolehtimaan 
kuulostaan sekä musisointi- ja 
ääniympäristön turvallisuudesta  

S1-S4  Kuulosta sekä musisointi- 
ja ääniympäristön 
turvallisuudesta 
huolehtiminen  

Oppilas käyttää laitteita ja 
soittimia musisointitilanteissa 
ottaen huomioon muun muassa 
äänen ja musiikin  
voimakkuuteen sekä muut  
turvalliseen toimintaan liittyvät 
tekijät.    

Oppimaan oppiminen musiikissa    
T12 ohjata oppilasta kehittämään 
musiikillista osaamistaan 
harjoittelun avulla, asettamaan 
tavoitteita musiikilliselle 
oppimiselleen ja arvioimaan 
edistymistään suhteessa 
tavoitteisiin  

S1-S4  Oppimisen taidot  Oppilas asettaa ohjattuna  
musisointiin, musiikkiliikuntaan 
tai säveltämiseen ja muuhun 
luovaan tuottamiseen liittyviä 
tavoitteita sekä arvioi 
edistymistään suhteessa niihin. 

  


