
Opintohallinto

Ohjelmasuoritus
Klassisen musiikin osaston ohjelmasuoritukset 

Suku- ja etunimet Opiskelijanumero

Opiskelijan oma pääaine                     Esim. "Instrumentti/Sello" tai "Musiikkikasvatus" Puhelinnumero

Instrumentti ja suorituksen tyyppi/taso Kyseessä on tasosuorituksen/opintojakson
esim. Piano, taso B tai Laulu, taso sivuinstrumentti suoritus yhdessä osassa

osasuoritus, mikä:______________________

Ohjelmasuoritus
on osa opinnäytettä
ei ole osa opinnäytettä vaan liittyy
opintojaksoon (koodi ja nimi): ___________________________________________

Ohjelmasuoritukselle varattu suoritusaika ja -paikka Opettaja 

_____/_____  20_____   klo _____   
Säestäjä (jos yhtye/orkesteri, ilmoita henkilömäärä ja mahd. 
isot erityisinstrumentit kuten cembalo, harppu jne.)

Mikäli ohjelmasuoritukseni on Cameratassa, haluan käyttää tai säestäjäni käyttää:
flyygeli 1 (Steinway D) flyygeli 2 (Steinway D, vanha R-talon ykkössoitin)

Äänentoistotarpeet (klassinen osasto: sovi asiasta ensin ainejohtajan kanssa ja ota sen jälkeen
välittömästi yhteys esitystekniikkatiimiin: siba.avhelp@uniarts.fi)

Ohjelma  Tarkat tiedot = opusnumerot ym. (voidaan toimittaa myös erillisenä liitteenä)

Liitteet: 
Harjoiteltu ohjelmisto  -lomake  (ei jousisoittimien tai pianon ohjelmasuorituksissa)
Vapaamuotoinen lavakartta , jos lavalla on enemmän kuin 2 hlö:ä ja ohjelmasuoritus on Musiikkitalossa
Konsertin käsiohjelma  (mikäli se toimii samalla kypsyysnäytteen tekstinä)

Päiväys ja opiskelijan allekirjoitus

_____/_____  20_____  _______________________________________________________

HUOM! Opiskelija hankkii alla mainitut allekirjoitukset ennen  tämän lomakkeen palauttamista.
Suoritustietojen hyväksyminen (täytettävä/allekirjoitettava ennen lomakkeen palauttamista):

Edeltävät suoritukset ovat opintojaksokuvauksen mukaiset
Päiväys ja allekirjoitus

_____/_____  20_____  ______________________________
Ohjelma on hyväksytty
Päiväys ja allekirjoitus

_____/_____  20_____  ______________________________

Koodit: ks. 
WebOodin 

hakutoiminto tai 
tutkinto-

vaatimukset

HOPS-suunnittelija täyttää, mikäli 
kyse on kandin tai maisterin 
opinnäytteestä.

Professori tai lautakunnan puheen- 
johtaja tai oma opettaja* täyttää 
*(taso D ja pienemmät; piano taso 
C ja pienemmät)



Arvostelu Lautakunnan puheenjohtaja täyttää
Lautakunta Arvosana Kommentteja
Puheenjohtaja

Lautakunnan
muut jäsenet

Opiskelijan oma opettaja läsnä tilaisuudessa (ei lautakunnan jäsenenä) Kyllä Ei

Ohjelmasuoritustilaisuuden kokonaiskesto Kokonaisarvosana
sisältäen myös arviointi- ja palauteosuuden

Kypsyysnäyte on hyväksytty Lopullinen arvosana
hylätty

Päiväys ja lautakunnan puheenjohtajan allekirjoitus

____/____20_____ _________________________________________________
Suorituksen jälkeen pöytäkirja ja mahdolliset liitteet palautetaan opintopalveluihin, N-talo, 2. krs

Tiedustelut: siba.opintopalvelut@uniarts.fi

OHJELMASUORITUKSEN ARVOSTELUASTEIKOT

Ohjelmasuoritukset, jotka on määrätty arvosteltavaksi asteikolla 0-5 arvostellaan seuraavasti:

Opintojakson kokonaisarvosana on kaikista lautakuntien jäsenten antamista arvosanoista laskettua 
keskiarvoa lähinnä oleva kokonaisluku. Mikäli keskiarvo on kahden kokonaisluvun puolivälissä, arvosana 
pyöristetään ylempään kokonaislukuun.

Ohjelmasuorituksen arviointiperusteet ja käytettävä arvosteluasteikko on kirjattu opetussuunnitelmiin. 
Opinnäytteen osasuoritukset arvostellaan asteikolla 0–5, missä 0 on hylätty, tai asteikolla 
hyväksytty–hylätty. 

a) Ohjelmasuoritus yhdessä osassa
Jokainen lautakunnan jäsen antaa suorituksesta arvosanan 0–5. Arvosanat merkitään pöytäkirjaan.
Suoritus on hylätty, jos vähintään puolet lautakunnan jäsenistä antaa arvosanaksi nolla.
b) Useammasta osasta koostuva ohjelmasuoritus
Jokainen lautakunnan jäsen antaa osasuorituksesta arvosanan 0–5. Arvosanat merkitään pöytäkirjaan. 
Osasuorituksesta ei lasketa erikseen kokonaisarvosanaa. Ohjelmasuorituksen jokainen osa on hyväksyttävä 
erikseen. Osasuoritus on hylätty, jos vähintään puolet lautakunnan jäsenistä antaa arvosanaksi 0. 

Kun ohjelmasuoritus 
tehdään useassa erässä; 

annetaan viimeisen 
osasuorituksen jälkeen 

Koskee vain niitä A-tasosuorituksia, joissa kypsyysnäyte on 
käsiohjelmateksti. HUOM! Kypsyysnäyte tulee palauttaa 
pöytäkirjan liitteenä.
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