OPETUSSUUNNITELMA
Yleistä
Alkusanat

Opiskelijan perustutkinto-opiskelua määrittävät monet päätökset ja ohjeet, joita tämä opas selventää. Ajantasaiset
säädökset näistä löytyvät Sibelius-Akatemian www-sivuilta kohdasta esittely-> sääntely ja toiminnan ohjaus
(http://www.siba.fi/sibelius-academy/about-sibelius-academy/regulation-and-resource-planning/internalregulations).
Tässä kerrotaan kaikkia perustutkinto-opiskelijoita koskevia ohjeita ja tällä sivustolla on koottuna
pääainekohtaiset perustutkintojen tutkintovaatimukset.
Opetussuunnitelmat 2013-2014 on julkaistu Sibelius-Akatemian www-sivuilla.
Osoite on Hae opiskelemaan - Opiskelu Sibelius-Akatemiassa - Opetussuunnitelmat 2013-2014.
Suora linkki: http://www.siba.fi/how-to-apply/life-at-the-school/curriculum-structure-13-14
Opetussuunnitelmissa ilmoitetut opetustuntien määrät ovat alustavia ja muutokset ovat mahdollisia. Muutokset
näkyvät WebOodissa.
Opiskelijat saavat opintojen sisältöihin liittyvää ohjausta tutoropettajilta. Säädöksiin, määräyksiin, päätöksiin ja
osaston antamiin ohjeisiin liittyvää neuvontaa antavat opintohallinnon HOPS-virkailijat. Lisää tietoa opinnoista
löytyy Sibelius-Akatemian intranet-sivuilta Introsta (https://intro.siba.fi/opiskelu-ja-tutkimus).

Tutkinnot, oppiaineet ja pääaineet
Sibelius-Akatemiassa voidaan suorittaa musiikin kandidaatin (MuK), musiikin maisterin (MuM), musiikin
lisensiaatin (MuL) ja musiikin tohtorin (MuT) tutkintoja. Tämä opas käsittelee perustutkintoja, joita ovat
kandidaatin ja maisterin tutkinnot.
Perustutkintokoulutus on jaettu oppiaineisiin ja pääaineisiin:
KANDIDAATTI
oppiaineet

pääaineet

klassisen musiikin
instrumentti- ja
lauluopinnot

instrumentti

sävellys ja musiikinteoria

MAISTERI
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laulu
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musiikin johtaminen

kirkkomusiikki

kirkkomusiikki

musiikkiteknologia

musiikkiteknologia

jazzmusiikki
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musiikkikasvatus

lied- ja oratoriomusiikki
oopperalaulu

sävellys
musiikinteoria
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musiikin johtaminen

puhallinorkesterinjohto
kuoronjohto

sävellys
kansanmusiikki
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laulupedagogiikka
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kuoronjohto

pääaineet

kirkkomusiikki
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musiikkiteknologia

musiikkiteknologia
instrumentti ja laulu

jazzmusiikki
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Nordic Master in Jazz
kansanmusiikki

kansanmusiikki

populaari- ja
kansanmusiikki
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Nordic Master in Folk Music
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erilliset
maisteriohjelmat

musiikkikasvatus
Taidehallinto
Nordic Master in Global
Music (GLOMAS)

Tutkintojen osaamistavoitteet
Sibelius-Akatemiassa on määritelty kaikille tutkinnoille yhteiset osaamistavoitteet, pääainekohtaiset
maisteritutkintojen tavoitteet sekä kullekin opintojaksolle omat tavoitteensa. Alla on kuvattuna ne yleiset tekijät
(taidot, tiedot ja taiteellinen osaaminen), jotka Sibelius-Akatemiassa kuvaavat musiikin kandidaatin tutkinnon ja
musiikin maisterin tutkinnon suorittaneen osaamista. Pääaineiden ja opintojaksojen osaamistavoitteet löytyvät
oppaasta kunkin pääaineen kohdalta.
Musiikin kandidaatti
Musiikin kandidaatin tutkinnon pohjana ovat
lukio-opinnot tai sitä vastaava taso.
Kandidaatin tutkinnon suorittaneella on
pääaineensa alaan liittyvää taidollista, tiedollista ja
taiteellista osaamista, jota musiikkialan
korkeakoulututkinnon suorittaneelta edellytetään
työelämässä. Tutkinnon suorittanut on tutustunut
pääaineensa alan keskeisiin kysymyksiin ja uusimpaan
tietoon ja hänellä on valmiudet maisteritutkinnon
opintoihin.
Kandidaatin tutkinnon suorittanut kykenee alansa
ammatissa vaadittavalla tavalla soveltamaan
omaksumaansa tietoa ja taiteellista osaamista. Lisäksi
hänellä on pääaineensa alaan liittyvää
ongelmanratkaisukykyä ja taiteellista näkemystä.
Tutkinnon suorittaneella on valmiudet hankkia ja
tulkita pääaineensa alaa koskevaa tietoa. Hän kykenee
ilmaisemaan ja perustelemaan näkemyksiään
taiteellisten ja tiedollisten kysymysten lisäksi
tarvittaessa myös niihin liittyvissä sosiaalisissa tai
eettisissä aiheissa.
Hänellä on kyky kommunikoida sekä alan
asiantuntijoiden että muun yleisön kanssa alaansa
liittyvistä taiteellisista ja muista kysymyksistä.

Musiikin maisteri
Musiikin maisterin tutkinnon pohjana on alempi
korkeakoulututkinto.
Maisterin tutkinnon suorittanut on laajentanut ja
syventänyt kandidaattiopinnoissaan hankkimaa
pääaineensa alaan liittyvää taidollista, tiedollista ja
taiteellista osaamista. Tämän osaamisen perustalta
hän kykenee tiedon systemaattiseen ja kriittiseen
käsittelyyn sekä uusien ideoiden kehittämiseen ja
soveltamiseen luovassa käytännön työssä.
Maisterin tutkinnon suorittanut kykenee
soveltamaan pääaineensa alaan kuuluvaa tietoa, taitoa,
taiteellista osaamista ja ongelmanratkaisukykyä myös
uusissa ja laajemmissa yhteyksissä.
Tutkinnon suorittanut kykenee yhdistämään
tiedollista ja taiteellista osaamistaan vaativissa
ongelmanratkaisutilanteissa ja toimimaan luovissa
käytännön tilanteissa myös epätäydellisen tai rajallisen
tiedon perusteella. Hän ymmärtää työssään myös
sosiaalisen ja eettisen vastuunsa.
Tutkinnon suorittanut kykenee kommunikoimaan
ratkaisuistaan ja taiteellisista valinnoistaan ja
perustelemaan niitä selkeästi ja yksiselitteisesti sekä
ammattilaisille että muulle yleisölle.
Valmistuneella on valmiudet itsenäisesti jatkaa
oppimistaan ja luovaa työskentelyään sekä valmiudet
lisensiaatin ja tohtorin opintoihin.

Tutkintojen rakenteet
Musiikin kandidaatin tutkinnossa opintojen laajuus on 180 opintopistettä.
Musiikin maisterin tutkinnossa opintojen laajuus on 150 opintopistettä.
Seuraavassa on kuvattu kaikille Sibelius-Akatemian perustutkinnoille yhteistä tutkinnon rakennetta. Tätä ohjaava
päätös, joka sisältää myös eri pääaineiden pääainekohtaiset tutkintojen rakenteet, löytyy Sibelius-Akatemian
www-sivuilta ( http://www.siba.fi/documents/10157/227b7cb9-4902-467b-9038-ac23061dd6ec ).
Vaikka tutkinnoilla on yhtenäinen rakenne, on opinnoissa mahdollista löytää erilaisia opintopolkuja. Opiskelija
voi joko keskittyä voimakkaasti yhteen pitkälle erikoistavaan osaamiseen tai laaja-alaisempaan osaamiseen.
Näihin vaikuttavat erityisesti pääainekohtaiset osaamistavoitteet ja opiskelijan henkilökohtainen
opintosuunnitelma.
Tutkintoihin voi kuulua muiden kuin musiikkikasvatuksen oppiaineen opiskelijoille opettajan pedagogiset
opinnot 60 op, jotka antavat asetuksen (OPM 986/1998) mukaisen ammatillisten opintojen opettajan
kelpoisuuden ja vapaan sivistystyön opettajan kelpoisuuden. Lisää kelpoisuusvaatimuksista tässä oppaassa
luvussa Pätevyysvaatimukset eri oppilaitoksissa. Pedagogiset opinnot voivat sisältää yleispedagogisia opintoja,
vuorovaikutustaitoja, instrumentti- tai laulupedagogiikkaa tai opettajan kelpoisuusvaatimuksiin kuuluvia,
opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa (986/1998) tarkoitettuja opettajan
pedagogisia opintoja.

Musiikkikasvatuksen oppiaineessa viimeistään maisterin tutkintoon tulee kuulua opetustoimen henkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa (986/1998) tarkoitetut perusopetuksen ja lukion kelpoisuuteen
vaadittavat musiikin opetettavan aineen opinnot sekä opettajan pedagogiset opinnot.
Kirkkomusiikin oppiaineessa tutkintoihin voi kuulua piispainkokouksen päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro
108) mukaiset kanttorin kelpoisuuteen vaadittavat opinnot.
Kaikkiin kandidaatin tutkintoihin tulee kuulua:
•
pääaineen opintoja vähintään 90 op
o pääaineopinnot sisältävät asetuksen (VN
794/2004) mukaisen, pääaineen
hallintaa osoittavan opinnäytteen, jonka
laajuus on 10 op
•
valinnaisia opintoja vähintään 10 op, jotka
voivat sisältää:
o opiskelijan oman pääaineen opintoja
o muun kuin opiskelijan oman pääaineen
opetussuunnitelman mukaisia SibeliusAkatemian opintoja, joko yksittäisinä
opintojaksoina tai
sivuainekokonaisuuksina
o muita henkilökohtaiseen
opintosuunnitelmaan hyväksyttäviä
opintoja
•
riittävät pääainetta tukevat sivuaineopinnot,
joihin sisältyy opintojen suunnittelu opintojakso
•
tutkintoasetuksen (VN 794/2004)
kielitaitovaatimuksien mukaiset kieliopinnot,
joiden laajuus on yhteensä 8 op
o Koulusivistyksensä muulla kuin suomen
tai ruotsin kielellä saanut taikka
koulusivistyksensä ulkomailla saanut
opiskelija suorittaa vaihtoehtoisesti joko
tutkintoasetuksen 6 pykälän 1 momentin
mukaiset suomen tai ruotsin sekä vieraan
kielen opinnot tai vähintään 4
opintopisteen laajuiset suomen tai
ruotsin kielen opinnot.
o Rehtori voi erityisestä syystä vapauttaa
opiskelijan kielitaitovaatimuksista
osittain tai kokonaan.
o Ainejohtaja päättää muulla kuin suomen
tai ruotsin kielellä koulusivistyksensä
saaneen opiskelijan kypsyysnäytteen
kielestä.

Kaikkiin maisterin tutkintoihin tulee kuulua:
•
pääaineen opintoja vähintään 100 op, lukuun
ottamatta musiikkikasvatuksen oppiainetta,
jossa pääaineen opintoja on vähintään 60 op
(Sibelius-Akatemiassa suoritetun kandidaatin
tutkinnon jatkona suoritettava maisterin
tutkinto) tai vähintään 120 op (2,5-vuotinen
maisterikoulutus ilman Sibelius-Akatemiassa
suoritettua kandidaatin tutkintoa)
o pääaineopinnot sisältävät asetuksen (VN
794/2004) mukaisen, pääaineen
hallintaa osoittavan opinnäytteen, jonka
pääainekohtainen laajuus määritellään
opetussuunnitelmissa
•
valinnaisia opintoja vähintään 30 op, jotka
voivat sisältää:
o opiskelijan oman pääaineen opintoja
o muun kuin opiskelijan oman pääaineen
opetussuunnitelman mukaisia SibeliusAkatemian opintoja, joko yksittäisinä
opintojaksoina tai
sivuainekokonaisuuksina
o muita henkilökohtaiseen
opintosuunnitelmaan hyväksyttäviä
opintoja
•
Mikäli aiemmassa kandidaatin tutkinnossa ei
ole suoritettu tutkintoasetuksen (VN
794/2004) kielitaitovaatimusten mukaisia
kieliopintoja, tulee niiden kuulua maisterin
tutkintoon.
•
Mikäli opiskelija opiskelee 2,5-vuotisessa
maisterikoulutuksessa ilman SibeliusAkatemiassa suoritettua kandidaatin
tutkintoa, pääaineopintoihin sisältyy opintojen
suunnittelu –opintojakso.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)
Tutkintoon kuuluvat opintojaksot ja niiden ajoitus kirjataan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS).
Tutkintoon voi liittää oman pääaineen opintoja, muita Sibelius-Akatemian opintoja, Sibelius-Akatemian Avoimen
yliopiston opintoja, muissa korkeakouluissa suoritettuja JOO-opintoja tai vaihto-opiskelijana ulkomailla
suoritettuja opintoja.
Henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekemistä ohjaavat yliopiston HOPS-ohje
(http://www.siba.fi/documents/10157/851406f2-27f1-48f6-8bea-dc0822d7dfde). Pääainekohtaiset malliHOPSit,
julkaistaan Introssa jokaisen pääaineen kohdalta. Opintosuunnitelman hyväksyy HOPS-virkailija, joka myös
opastaa opiskelijaa opintosuunnitelman tekemisen teknisissä kysymyksissä. Tutoropettajat antavat

opintosuunnitelman tekemiseen sisällöllistä ohjausta. HOPS-ohjeesta ja malliHOPSista poikkeavat HOPSit
ratkaisee ainejohtaja. Tarkempia ohjeita opintosuunnitelman tekemiseen löydät Introsta
(https://intro.siba.fi/opiskelu-ja-tutkimus/hops).

Opetus
Opintojaksoihin kuuluva opetus myönnetään sen jälkeen, kun henkilökohtainen opintosuunnitelma on tehty ja
hyväksytty. Tiedot järjestettävästä ryhmäopetuksesta (opetusajat ja –paikat) ovat Weboodissa. Opiskelijoiden
tulee ilmoittautua ryhmäopetukseen Weboodissa. Henkilökohtaisen opetuksen aikataulut opiskelija sopii yhdessä
opettajansa kanssa.
Säännöllinen ryhmäopetus järjestetään syyslukukaudella ajalla 3.9. - 13.12.2013 ja kevätlukukaudella ajalla 7.1. 25.4.

Hyväksilukeminen
Opiskelija voi hakea tutkintoa suorittaessaan muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa
suorittamiensa opintojen hyväksilukemista tutkintoonsa. Opiskelija voi hakea hyväksilukemista myös muulla
tavoin osoitetulla osaamisella. Tarkempi ohje AHOT-menettelystä Introssa (https://intro.siba.fi/opiskelu-jatutkimus/hops/hyvaksilukeminen).
Sibelius-Akatemiassa hyväksilukemisella tarkoitetaan osaamisen sisällyttämistä henkilökohtaisessa
opintosuunnitelmassa sovittavaan opintokokonaisuuteen tai Sibelius-Akatemian opetussuunnitelmassa
määriteltyjen opintojaksojen korvaamista. Kieliopintojen korvaamisesta ja sisällyttämisestä on annettu erillinen
päätös, joka löytyy Introsta (https://intro.siba.fi/opiskelu-ja-tutkimus/hops/hyvaksilukeminen).
Hyväksiluettavat opinnot eivät voi kuulua valmiiseen korkeakoulututkintoon lukuun ottamatta kieliopintoja,
kanttorin kelpoisuuteen vaadittavia opintoja, musiikin opetettavan aineen opintoja ja opettajan pedagogisia
opintoja. Nämä opinnot voidaan hyväksilukea vain, jos ne kuuluvat pakollisena osana Sibelius-Akatemiassa
suoritettavana olevaan tutkintoon.
Aikaisemmin hankittua osaamista koskeva AHOT-anomus tehdään opintojen alkaessa ensimmäistä
opintosuunnitelmaa laadittaessa tai viimeistään ensimmäisen läsnäololukuvuoden aikana.
Jos opiskelija perustutkinnon suorittamisen aikana opiskelee myös muussa korkeakoulussa ja haluaa sisällyttää
tutkintoonsa näitä opintoja tai muulla tavoin opintojen aikana hankkimaansa osaamista, sisällyttämisanomus
käsitellään HOPS-muutoksena.
Opinnäytettä tai sen osasuoritusta ja kypsyysnäytettä ei voi hyväksilukea.

Opinnäyte ja kypsyysnäyte
Opiskelijan tulee suorittaa opinnäyte sekä musiikin kandidaatin että musiikin maisterin tutkinnossa.
Koulutussäännön mukaan opinnäyte on pääaineopintoihin sisältyvä pääaineen hallintaa osoittava opintosuoritus.
Sen rakenteesta ja suoritustavoista päättää akateeminen neuvosto. Opinnäytteeseen voi liittyä kypsyysnäyte.
Opinnäytteen ja kypsyysnäytteen sisällöstä ja suorittamistavasta määrätään opetussuunnitelmassa.
(Koulutussääntö 48 §)
Akateeminen neuvosto on määritellyt opinnäytteen rakenteen ja suoritustavat seuraavasti:
Opiskelija osoittaa opinnäytteellään täyttävänsä oppiaineeseensa sisältyvän pääainekokonaisuuden
osaamistavoitteet.
Opinnäyte sisältää sellaiset suoritukset, jotka kokoavat opiskelijan oppimisprosessin kokonaisuuden.
Pääaineesta riippuen opinnäyte voi sisältää esim:
• taiteellisen suorituksen
• pedagogisen suorituksen
• tieteellisen tutkimuksen
• kehittämisprojektin
Opinnäyte sisältää aina kirjallisen, oppimisprosessia reflektoivan suorituksen, joka voi samalla olla
tutkinto asetuksen mukainen kypsyysnäyte.
Opinnäytteen
sisältämät
suoritukset
ja
näiden
sisällöt
määritellään
pääainekohtaisesti
opetussuunnitelmissa.
Opinnäytettä tai sen osasuoritusta ei voi hyväksilukea.

Arviointi: Kaikkien suoritusten kokonaisuus arvioidaan yhtenä kokonaisuutena asteikolla a/i.
Opinnäytteeseen sisältyvät suoritukset arvioidaan yksittäin joko asteikolla 0-5 (kokonaisluvuin) tai a/i.
Laajuus: Kandidaatti 10 op
Maisteri 20-40 op, laajuus määritellään pääainekohtaisesti opetussuunnitelmissa

Kelpoisuusvaatimukset eri oppilaitoksissa
Eri oppilaitosasteilla on erilaiset pätevyysvaatimukset opettajille. Edellytettävät musiikin kandidaatin
(korkeakoulututkinto) ja musiikin maisterin (ylempi korkeakoulututkinto) tutkinnot ja muut vaatimukset ovat
seuraavat:
Erityisestä syystä yliopettajan virkaan tai toimeen
voidaan nimittää ylemmän korkeakoulututkinnon
suorittanut henkilö ja lehtorin virkaan tai toimeen
henkilö, joka ei ole suorittanut ylempää
korkeakoulututkintoa, jos nimitettävä henkilö on
erittäin hyvin perehtynyt viran tai toimen tehtäväalaan
Ammattikorkeakoulu voi päättää, että hakijoilta
vaaditaan edellä tässä pykälässä säädettyjen
vaatimusten sijasta tehtävän hoitamisen edellyttämät
taiteelliset ansiot.

Kelpoisuus musiikkioppilaitoksiin:
•
soveltuva korkeakoulututkinto tai ylempi
korkeakoulututkinto
Kelpoisuus konservatorioihin:
•
soveltuva korkeakoulututkinto tai ylempi
korkeakoulututkinto
•
vähintään 60 op laajuiset opettajan pedagogiset
opinnot
•
vähintään 3 vuoden pituinen työkokemus
tehtävää vastaavalta alalta

Yliopisto-opetuksen kelpoisuus
Sibelius-Akatemian opetus- ja tutkimushenkilöstön
rekrytointiohje
(http://www.siba.fi/documents/10157/ada77c34-f0ea4776-9aca-4a2f93c41d93)

Kelpoisuus vapaaseen sivistystyöhön (työväenja kansalaisopistot)
•
soveltuva korkeakoulututkinto
•
vähintään 60 op laajuiset opettajan pedagogiset
opinnot

Koulujen musiikinopettajan kelpoisuus
Perusopetuksen kelpoisuus
•
ylempi korkeakoulututkinto
•
vähintään 60 op musiikin opetettavan aineen
opinnot
•
vähintään 60 op opettajan pedagogiset opinnot
Lukion opettajan kelpoisuus
•
ylempi korkeakoulututkinto
•
vähintään 120 op musiikin opetettavan aineen
opinnot
•
vähintään 60 op opettajan pedagogiset opinnot

Kelpoisuus ammattikorkeakouluihin
yliopettaja
•
soveltuva jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin
tai tohtorin tutkinto
•
vähintään 3 vuoden käytännön kokemus
tutkintoa vastaavissa tehtävissä
•
vähintään 35ov/60op laajuinen
opettajankoulutus
lehtori
•
soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
•
vähintään 3 vuoden käytännön kokemus
tutkintoa vastaavissa tehtävissä
•
vähintään 35ov/60op laajuinen
opettajankoulutus
tuntiopettaja
•
mikäli mahdollista, vastaava kelpoisuus kuin
viran tai toimen haltijalta

Kelpoisuusvaatimukset kanttorinvirkaan
Ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävään
kanttorinvirkaan antavat kelpoisuuden seuraavat
tutkinnot tai opinnot:
1) 31.7.2010 jälkeen suoritettu:
a) musiikin maisterin tutkinto;
b) filosofian tai kasvatustieteen maisterin tutkinto,
jossa pääaineena on musiikkikasvatus;
c) kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
(muusikko ylempi AMK).
2) Ennen 1.8.2010 suoritettu:
a) kanttori-urkurin tutkinto;
b) Sibelius-Akatemian vuosina 1993-1995 järjestämä
kelpoistamiskoulutus;
c) Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin koulutusohjelman
evankelis-luterilaisen suuntautumisvaihtoehdon

mukaisesti 31.7.1995 mennessä suoritettu musiikin
kandidaatin tutkinto tai kyseisessä koulutusohjelmassa
sen jälkeen suoritettu musiikin maisterin tutkinto
Kanttorinvirkaan vaadittavan tutkinnon, joka suoritettu
31.7.2010 jälkeen tulee sisältää:
1) jumalanpalvelusmusiikin, kirkollisten toimitusten
ja seurakunnan tilaisuuksien musiikin opintoja,
joihin sisältyy eri tyylein toteutettavia lauluun,
musiikinjohtoon ja urkujensoittoon sekä soittimien
hoitoon ja huoltoon liittyviä opintoja, yhteensä
vähintään 90 opintopistettä;
2) raamattutietoon, kirkon tunnustukseen ja
jumalanpalveluselämään liittyviä teologisia opintoja
vähintään 10 opintopistettä;
3) rippikouluopetukseen ja musiikkikasvatukseen

seurakunnassa liittyviä pedagogisia opintoja yhteensä
vähintään 10 opintopistettä;
4) vähintään 20 opintopisteen kokonaisuus, johon
sisältyy kirkkomusiikin soveltavia opintoja sekä
päätoiminen ohjattu harjoittelu Suomen evankelisluterilaisen kirkon seurakunnassa.
Tutkinnon lisäksi tulee suorittaa edellä mainitut

opinnot, jolleivät opinnot ole sisältyneet suoritettuun
tutkintoon.
Laajaa yliopistotutkintoa edellyttävään kanttorinvirkaan
vaadittavat tutkinnot tai opinnot löytyvät
Piispainkokouksen päätöksestä kanttorinvirkaan
vaadittavista tutkinnoista (9.2.2010)

Koulutuksen palautemenettelyt
Yliopisto kerää järjestämästään koulutuksesta palautetta, jonka tuottaman arviointitiedon perusteella päätetään
koulutuksen kehittämistoimenpiteistä. Keskeisin palautteenantamisen menetelmä on opettajien ja opiskelijoiden
välinen henkilökohtainen vuorovaikutus. Se tarjoaa hyvän mahdollisuuden nopealle ja luontevalle opetuksen
seurannalle ja arvioinnille.
Yliopiston palautekulttuuria ohjaa palautekulttuurin huoneentaulu:
1.
2.
3.
4.
5.

Hyvä palautekulttuuri rakentaa myönteistä työilmapiiriä ja tekee tavoitteista yhteisiä
Palautteen antaminen ja saaminen on työyhteisön jäsenen oikeus ja velvollisuus
Palautteella emme ymmärrä vain kritiikkiä, vaan tiedostamme positiivinen palautteen voiman
Palaute kohdistuu aina toimintaan, ei henkilön ominaisuuksiin
Avoimessa palautekulttuurissa asiat otetaan puheeksi mahdollisimman nopeasti sen henkilön kanssa,
jota asia koskee
6. Kriittisestäkin palautteesta kiittäminen rakentaa luottamusta ja yhteisöllisyyttä
7. Kriittistä palautetta alaiselle emme anna muiden läsnä ollessa
8. Palautteen vastaanottajana muistamme tiedottaa mitä palautteesta on seurannut (=vastapalaute)
9. Esimiehenä tai muun organisaation ylemmällä tasolla olevana tiedostamme vastuumme
palautetilanteessa ja pyrimme välttämään valta-asetelman kärjistymistä
10. Ymmärrämme, että kriittisen palautteen vastaanottamiseen sisältyy aina tunnehinta: kritiikki sattuu.
Näiden tunnereaktioiden tunnistaminen ja käsittely on osa palautteen vastaanottamisen taitoa.
Välittömän palautteen tukena yliopistossa on erilaisia palautejärjestelmiä, joista opiskelijalle tarkoitettuja ovat
seuraavat:
Opintojaksopalaute
Ryhmäopetus
Kaikesta ryhmäopetuksesta kerätään opiskelijapalaute yhtenäisellä lomakkeella weboodissa. Opiskelija saa
sähköpostiinsa tiedon palautelomakkeen avautumisesta. Yhteisessä lomakkeessa olevat kysymykset ovat
melko yleisellä tasolla, joten usein opettajat keräävät lisäpalautetta opintojaksoistaan.
Henkilökohtainen opetus
Henkilökohtaisesta opetuksessa opettaja päättää tarkoituksenmukaisimman palautetavan.
Henkilökohtaisen vuorovaikutuksen merkitys korostuu henkilökohtaisessa opetuksessa ja luontevin
henkilökohtaisen opetuksen palautemenetelmä onkin palautekeskustelu opiskelijan ja oppilaan välillä.
Valmistumiskyselyt
Opintojen kokonaisuuteen liittyvää tietoa kerätään valmistumiskyselyillä. Tällä hetkellä käytössä on sekä
kandidaattivaiheen valtakunnallinen YOPALA-kysely että Sibelius-Akatemian oma maisterivaiheen kysely.
Kumpaankin opiskelija vastaa valmistumisensa yhteydessä. Kyselyt toteutetaan sähköisesti.
Opiskelijakysely
Opiskelijakysely järjestetään vuosittain keväällä. Tieto kyselystä tulee kaikille opiskelijoille sähköpostilla.
Opiskelijakyselyssä kysytään erityisesti opiskeluympäristöön ja tukipalveluihin liittyviä kysymyksiä.

Anonyymi palaute
Anonyymin palautteen antaminen on mahdollista kaikille sibelius-akatemialaisille. Anonyymiä palautetta
voi antaa Intron etusivulla olevan linkin kautta. Palaute ohjautuu anonyymin palautteen käsittelijälle, joka
ohjaa palautteet eteenpäin. Anonyymin palautteen yhteenveto käsitellään palautefoorumeissa.

Tarkemmat ohjeet palautteen antamisesta löytyvät Introsta.
HENKILÖKOHTAISEN OPETUKSEN MÄÄRÄ JA OPINTOJAKSOISTA SAATAVAT OPINTOPISTEET
Erikseen määriteltyjen monivuotisten opintojaksojen pisteet kirjautuvat rekisteriin ilman erillistä suoritusilmoitusta
lukukausittain vahvistetun opetuksen mukaisesti, ellei opiskelija peruuta opetusta määräaikaan mennessä.
Opiskelijalle annetaan opintopisteitä
1. lukukausittaisina opintopisteinä (lop) vahvistetun opetuksen mukaisesti; tai
2. lukuvuosittaisina opintopisteinä opettajan suoritusmerkinnän perusteella.
Jos opintojaksoa opiskellaan kahden tai useamman lukuvuoden ajan, tutkintovaatimuksista käy ilmi, kuinka monelle
lukuvuodelle voi saada opetusta ja miten opintopisteet jakautuvat lukuvuosittain.
Osastoekaanin päätöksellä opetusohjelmaan kirjataan, kuinka monta henkilökohtaisen opetuksen tuntia opintojaksoon
enintään myönnetään lukuvuosittain.
YLIMÄÄRÄISEN HENKILÖKOHTAISEN OPETUKSEN MYÖNTÄMINEN
Kandidaatin tutkinto
1.

2.

3.

Jos opiskelija suorittaa opinnäytteeseen kuuluvan B tasosuorituksen viimeistään kandidaatin tutkinnon
kolmantena opiskeluvuotena, mutta ei muiden opintojen suoritusten puuttuessa valmistu kandidaatiksi
ainejohtaja voi myöntää seuraavana lukukautena pääinstrumentin/sävellyksen opintoihin kuuluvaa
henkilökohtaista opetusta maisterin tutkinnon vastaavalla opintojaksolla
edellytyksenä on hyväksytty maisteriHOPS
mikäli kandidaatin tutkinnon tutkintotodistusta ei ole haettu seuraavan lukukauden aikana,
maisteriopintojaksolla myönnetty henkilökohtainen opetus päättyy. (Tutkintotodistusta haettaessa
kaikkien tutkintoon kuuluvien suoritusmerkintöjen tulee olla opintorekisterissä)
Jos opiskelija ei ole tehnyt opinnäytteeseen kuuluvaa B-tasosuoritusta viimeistään kandidaatin tutkinnon
kolmantena opiskeluvuotena, ainejohtaja voi myöntää seuraavana lukuvuotena tarvittavat lisätunnit
henkilökohtaiseen opetukseen opintojaksolla Opinnäytettä tukevat opinnot, y40.
Ylimääräistä henkilökohtaista opetusta muihin opintoihin voidaan myöntää opintojaksolla Opinnäytettä
tukevat opinnot, y4o.

Maisterin tutkinto
1.

2.

Jos opiskelija ei ole tehnyt pääaineen viimeistä vaadittua tasosuoritusta viimeistään maisterin tutkinnon kahden
ja puolen opiskeluvuoden kuluessa, ainejohtaja voi myöntää opiskelijalle seuraavana lukukautena pääaineeseen
kuuluvaa henkilökohtaista opetusta opintojaksolla Opinnäytettä tukevat opinnot, y40.
Ylimääräistä henkilökohtaista opetusta muihin opintoihin voidaan myöntää opintojaksolla Opinnäytettä
tukevat opinnot, y4o.

Opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaista opetusta kandidaatin tutkintoa varten korkeintaan neljän läsnäolovuoden
ajan ja maisterin tutkintoa varten korkeintaan kolmen läsnäolovuoden ajan. Vararehtori voi myöntää poikkeuksen
enimmäisajoista. (Hops-ohje)
Opinnäytettä tukevat opinnot -opintojaksosta ei saa opintopisteitä.
Opetuksen myöntämisessä on lisäksi huomioitava HOPS-ohjeen kandidaatista maisterin tutkintoon siirtymistä koskevat
määräykset.

RYHMÄOPETUKSEN PELISÄÄNNÖT
Sibelius-Akatemiassa on käytössä seuraavat ryhmäopetuksen pelisäännöt.
Opiskelija
-

ilmoittautuu ryhmäopetukseen keväällä; ensimmäisen vuoden opiskelijat ilmoittautuvat ryhmäopetukseen
johdantoperiodilla
voi peruuttaa opinto-oikeutensa tai hakea muutosta jo myönnettyyn opinto-oikeuteen päivittämällä Hopsiaan
elokuussa tai joulukuussa vuosittaisessa Hops-aikatalussa kulloinkin määriteltyyn ajankohtaan mennessä
on läsnä ensimmäisellä ryhmäopetustunnilla tai ilmoittaa ja sopii poissaolosta opettajan kanssa, muussa
tapauksessa opiskelija voi menettää paikkansa ryhmässä
ilmoittaa jokaisesta poissaolosta opettajalle etukäteen mahdollisimman ajoissa
voi peruuttaa tai keskeyttää opintojakson ns. force majeure -syystä (esim. sairaus, armeija, raskaus, omaisen
sairastuminen); henkilökohtaisen opetuksen tunnille osallistuminen tai keikka eivät ole force majeure -syitä
sopii opettajan kanssa poissaoloja korvaavista tehtävistä

Kahdesta ennalta ilmoittamattomasta poissaolosta seuraa opintojakson ryhmäpaikan menetys. Opettajalla on
kuitenkin harkintavalta, jonka puitteissa hän voi myös sopia poissaolot korvaavista tehtävistä ja antaa opiskelijan
jatkaa ryhmässä.
Mikäli opiskelija poissaolojen perusteella menettää oikeutensa opiskella ryhmässä, hänen on haettava uudelleen
opinto-oikeutta opintojaksolle. Tässä tapauksessa opiskelija on tämän opintojakson osalta jonossa viimeisiä
sijoitettavia hakiessaan opinto-oikeutta seuraavalle lukuvuodelle.
Opettaja
suunnittelee opetuksensa hyvissä ajoin ennen kunkin lukuvuoden opintojaksojen viemistä järjestelmään
opiskelijoiden ilmoittautumista varten
ilmoittaa ryhmälleen kurssin aloituksesta sähköpostitse, mikäli weboodissa ilmoitettu aloitusaika muuttuu
ilmoittaa opiskelijoille yhteystietonsa opiskelijan yhteydenpitoa varten
ilmoittaa opintojakson aikaan, paikkaan yms. liittyvistä muutoksista Hops-virkailijalle ja opiskelijoille; kurssin
jo käynnistyttyä muutoksista tulee ilmoittaa opiskelijoille viimeistään ko. ryhmätuntia edeltävällä viikolla
(poikkeuksena opettajan force majeure -syyt).
seuraa opiskelijoiden läsnäoloa ja pitää siitä kirjaa
määrittää poissaoloja ja niiden korvaamista koskevat käytänteet
sopii opiskelijan kanssa poissaoloa korvaavista tehtävistä
ratkaisee ensimmäiseltä ryhmätunnilta tai kaksi kertaa ilmoittamatta poissa olleen opiskelijan oikeudesta jatkaa
ryhmässä/poistamisesta ryhmästä ja mahdollisesti vapautuvan paikan tarjoamisesta toiselle opiskelijalle
ilmoittaa opiskelijalle ja Hops-virkailijalle opiskelijan poistamisesta ryhmästä.

