
SIBELIUS- AKATEMIA 
TAIDEYLIOPISTO 
PL 30 
00097 Taideyliopisto 

SI BE LIUS-AKADEMIN 
KONSTUNIVERSITETET 
PB 30 
00097 Konstuniversitetet 

SIBELIUS ACADEMY 
UNIVERSITY OF 
THE ARTS HELSINKI 
PO Box 30 
FI-00097 Uniarts 

+358 9 7258 0000 
www.siba.fi 
www.uniarts.fi 

Klassisen musiikin osasto 
Klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopinnot 
Ohje pfiliaineen henkilokohtaisen opetuksen myontamisesta 
sivu 1/3 

Klassisen musiikin instrumentti- ja 
lauluopinnot: ohje henkilokohtaisen 
opetuksen myontamisesta 

Yleisesti 

Tama ohje on yleisohje,joka koskee klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopintojen 
pfiliaineen henkilokohtaista opetusta. Aineryhmat voivat antaa tatii ohjetta taydentavia 
ohjeita. 

Ohje on voimassa osastodekaanin allekirjoituksesta alkaen toistaiseksi ja se koskee 
Sibelius-Akatemian klassisen musiikin osaston perustutkinto-opiskelijoita. Lisatietoa 
ohjeesta antaa osaston opintopalvelupaallikko. 

1. Opettajan mfiliriiytyminen 

Ainejohtaja paattaa opiskelijoiden sijoittamisesta opettajille. Opiskelija voi esittaa 
opettajatoivomuksen ainejohtajalle, ja se otetaan huomioon mahdollisuuksien 
mukaan. Opiskelijoita voidaan sijoittaa tuntiopettajille vain, jos toimenhaltijoiden 
tunnit ovat tiiynna (professorit ja lehtorit). 

2. Paaaineen instrumenttitunnit, periaatteet 

Vain lasnaolevaksi ilmoittautunut opiskelija voi osallistua opetukseen. 

Opiskelijalla on oikeus saada henkilokohtaista opetusta paaaineen instrumentissa 3 

lasnaololukuvuoden (6 lasnaololukukauden) ajan kandidaatin tutkintoa vartenja 

2,5 lasnaololukuvuoden (5 lasnaololukukauden) ajan maisterin tutkintoa varten. 

Pfiliaineen instrumenttiopetus tiihtaa ohjelmasuorituksen valmistamiseen opettajan 

ohjauksessa ja sen edellytyksena on ajantasainen ja hyvaksytty henkilokohtainen 
opintosuunnitelma (HOPS). A-ohjelmasuorituksenjalkeen ei voi enaa saada 

pfiliaineen instrumenttiopetusta. 
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Kaikki lukukaudet, joina opiskelija on ilmoittautunut lasnaolevaksi, kuluttavat 
oikeutta paaaineen instrumenttiopetukseen. Nain myos silloin, kun opiskelija on 
opiskelijavaihdossa tai ei muusta syysta kayta hyvakseen paaaineen 
instrumenttitunteja. 

Ainejohtaja vahvistaa vuosittain aineryhmansa paaaineiden instrumenttien 
henkilokohtaisen opetuksen tuntimiliirat. 

3. Sivuaineen instrumenttitunnit 

Sivuinstrumenttiopetusta haetaan HOPS:in yhteydessa. Paatoksen opetuksen 
myontamisesta tekee kyseisen instrumentin ainejohtaja. 
Sivuinstrumenttiopetuksen myontaminen on aina harkinnanvaraista. 

Sivuinstrumenttiopetusta voi saada enintaan 2 lasnaololukuvuoden ( 4 
lasnaololukukauden) ajan kandidaatin tutkintoa vartenja 1 lasnaololukuvuoden (2 
lasnaololukukauden) ajan maisterin tutkintoa varten. 5,5-vuotisessa koulutuksessa 
mahdollinen sivuinstrumentin opiskelu alkaa paasaantoisesti toisena 
opiskeluvuotena. 

Sivuinstrumentin opetusta myonnetaan nonnaalisti neljannes, mutta enintaan 
puolet vastaavasta paainstrumentin opetuksen miliirasta. 

4. Poikkeustilanteita 

Peruutukset 

Sibelius-Akatemialla on "Ohje peruutettujen tuntien hyvittamisesta 
henkilokohtaisessa opetuksessa". Tata ohjetta noudatetaan, jos opetus peruuntuu 
opettajan tai opiskelijan esteen, tai esimerkiksi opiskelijan pidempiaikaisen 
sairauden tai vaikean elamantilanteen vuoksi . 

Opetuksen keskeyttiiminen 

Mikali opiskelijan muut tutkintoon kuuluvat opinnot tai ohjelmasuorituksen 
valmistaminen eivat etene hyvaksytyn HOPS:in mukaisesti, voidaan 
henkilokohtainen instrumentti- tai lauluopetus keskeyttaa. Opetusta jatketaan, kun 
opiskelija on suorittanut HOPS:in mukaiset puuttuvat opinnot seka paivittanyt 
HOPS:inja ohjelmasuoritukseen liittyvat suunnitelmat. Paatoksen opetuksen 
keskeyttamisesta ja jatkamisesta tekee ainejohtaja. 

B-ohjelmasuorituksen jalkeen 

Jos opiskelija tekee 8-ohjelmasuorituksen kandidaatin opintojen 3. vuotena, mutta 
ei valmistu kandidaatiksi, han voi saada seuraavana lukukautena paaaineen 
instrumentin maisterin tutkintoon sisaltyvaa henkilokohtaista opetusta. 
Edellytyksena on, etta maisterin tutkinnon HOPS on hyvaksytty. 

.. 
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Mikali kandidaatin tutkinto ei valmistu seuraavan lukukauden aikana, maisterin 
tutkintoon sisaltyva henkilokohtainen opetus keskeytetaan, kunnes 
kandidaatintutkinto on suoritettu. 

Lisaopetus 

Jos opiskelija tarvitsee ohjelmasuorituksen valmistamiseksi pfiliaineen 
instrumentin lisaopetusta, sita voi hakea " Hakemus oikeudesta saada ylimaaraista 
henkilokohtaista opetusta" -lomakkeella. Hakemus pitaa perustella. Ainejohtaja 
voi myontaa ylimaaraista henkilokohtaista opetusta kandidaatin tutkintoon 
enintaan I lukuvuodeksi (2 lukukaudeksi) ja maisterintutkintoon 1 lukukaudeksi. 
Lisaopetusta myonnetaan enintaan puolet vastaavasta paainstrumentin 
henkilokohtaisen opetuksen maarasta. Tamlin jalkeen ylimaaraista opetusta pitaa 
anoa osastodekaanilta. Hakemusajat ovat maaliskuussa ja marras-joulukuussa. 
Tarkemmat ohjeet hakemuslomakkeessa. 

Helsingissa 1.2.2017 

Can\~ 
Sanna Viitanen 
opintopalvelupaallikko 
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L./todekaani 

Viitteet: Yliopistolaki 558/2009 39-43§, Taideyliopiston koulutussaanto 34-35§, 
Sibelius-Akatemian ohje peruutettujen tuntien hyvittamisesta henkilokohtaisessa 
opetuksessa 11.10.2016 




