
Pop & Jazz Konservatorion 
ammatillisen koulutuksen 

virtuaalinen esittely
7.2.2022 klo 13:00-14:00Tervetuloa!



POP & JAZZ KONSERVATORIO
Poppia, rockia ja jazzia jo 50 vuotta!



Ohjelmassa tänään
● Rehtorin tervehdys
● Musiikkia
● Opiskelijoiden ajatuksia
● Yleistä PJK:sta sekä ammatillisesta koulutuksesta
● Tutkinnon rakenne ja sisältö
● Hakeminen opiskelijaksi
● Kysymyksiä?



Mukana ovat:
Raila Kulokari - opinto-ohjaaja/koulutussuunnittelija, 

musiikin osaamisala
Mikko Murtoniemi - musiikkiteknologian 

osaamisalavastaava
Ulrika Kauniskangas - vararehtori

Seija Erikkilä - opintosihteeri



Seuraavaksi
rehtori Janne Murto

toivottaa teidät tervetulleiksi,
jonka jälkeen vähän MUSAA!

MUSALINKKI TÄHÄN

https://drive.google.com/file/d/1Cxam3bV0-r3PcGVRV4N9Mkc3UNofyODh/view?usp=sharing


Äsken kuultiin siis muutamia maistiaisia konserttiviikolta 
Arabia-salissa marraskuussa 2021. 

● Lavalla: ensimmäisen ja toisen vuoden muusikko-opiskelijoita
● Miksaus (saliääni ja stream) ja monikamerakuvaus: 

musiikkiteknologian opiskelijat.

Osa 2021 syksyn konserteista on vielä kokonaisuudessaan 
katsottavissa Pop & Jazz Konservatorion YouTube-kanavalla.

https://www.youtube.com/channel/UC2Xwn53ax5jxrX2zFOxC6QA


Seuraavaksi kuunnellaan 
opiskelijoiden pohdintaa 

opiskelusta PJK:lla

https://drive.google.com/file/d/13cHiXmCaxzv0Ab1gP3uqMxv3Z2QZm96T/view?usp=sharing


Kuvia Soivasta
Uudisrakennus, jonne muutimme vuonna 2021 



 

 

Havainnekuva Arkkitehdit Tommila Oy



 

Havainnekuva Arkkitehdit Tommila Oy 



 

Kuvat: Tuomas Uusheimo 



 
 

Kuvat: Tuomas Uusheimo



 
 

Arabiasali - kuva Ulrika Kauniskangas



 

Arabiasali - kuvakaappaus Pop & Jazz Konservatorion 
YouTube-kanavalta live-konsertista Burning Out



 
 

Popjazz-sali - kuva Ulrika Kauniskangas



 

Popjazz-sali - kuvakaappaus 
Pop & Jazz Konservatorion 

YouTube-kanavalta live-konsertista



 
 

Studiokerroksen iso soittotila - kuva Ulrika Kauniskangas



 
 



 
 



 
 



PJK numeroina
● Opiskelijoita tällä hetkellä 164, joista
● muusikon tutkintoa suorittaa 104 ja 
● musiikkiteknologin tutkintoa 27 henkilöä.
● musiikkituotannon ammattitutkintoa suorittaa 33 henkilöä.
● Hakijoita keväällä 2021 musiikkialan perustutkintoon oli 400 henkilöä, 

joista opiskelupaikan sai 57 (14 %) 
● Näistä peruskoulupohjaisia oli 98, ja opiskelupaikan sai 9 (9 %), joista 

oppivelvollisia on 3 henkilöä 
● Musiikkituotannon ammattitutkintoon hakijoita oli 132, ja 

opiskelupaikan sai 15 (11 %.)
● Opettajia ammatillisessa koulutuksessa on noin 50 



Yleistä tietoa ammatillisesta 
koulutuksesta

 







HOKSaus eli henkilökohtaistaminen tarkoittaa, että jokaiselle opiskelijalle suunnitellaan ja 
toteutetaan juuri hänen tarpeitaan vastaava koulutuspolku yhdessä opiskelijan kanssa. 
Tunnistetaan ja tunnustetaan opiskelijan aiempi osaaminen ja suunnitellaan uuden 
osaamisen hankkimisen sisällöt ja tavat sekä osaamisen hankkimista tukevat ohjauksen ja 
tuen toimet. Suunnitelmaa päivitetään tarpeen tullen. 

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) sisältää

● tiedot aiemman osaamisen huomioon ottamisesta tutkinnon suorittamisessa
● tarvittavan uuden osaamisen hankkimisen tavat ja sisällöt
● osaamisen kehittyminen ja osoittaminen sekä
● yksilölliset ohjaus- ja tukitoimet.

Opintojen alkaessa HOKSataan



▶ Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp
• Musiikkialan toimintaympäristöissä toimiminen 15 osp 

(kaikille pakollinen)
• Musiikin tai musiikkiteknologian osaamisala 85 osp
• Valinnaiset tutkinnon osat 45 osp

▶Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
•Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp (kielet, 
tietotekniikka, taide)

•Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
•Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp

HUOM! Myös kaksoistutkinto mahdollista suorittaa, mikäli 
pohjakoulutuksesi on peruskoulu.

Tutkinnon rakenne – musiikkialan 
perustutkinto 180 osaamispistettä (osp)



∙Luentoja ja tehtäviä musiikkialaan, tekijänoikeuksiin ja omaan 
urasuunnitteluun liittyen, myös verkossa
∙Sopimusten ja tarjousten laatiminen
∙Oman osaamisen markkinoiminen
∙Äänentoistoympäristössä toimiminen 

Musiikkialan toimintaympäristöissä 
toimiminen (kaikille pakollinen)



Musiikin osaamisalan 
pakolliset ammatilliset 
tutkinnon osat

▶ 30 osp Instrumenttitaitojen kehittäminen ja musiikin esittäminen 
◦ soittotunnit: yksilöopetus ja ryhmätunnit

▶30 osp Musiikin esityskokoonpanossa toimiminen 
◦yhtyeet

▶ 25 osp Musiikin hahmottaminen ja musiikkiohjelmiston valmistaminen
◦ musiikin kirjoittaminen (teoria)
◦ solfa (säveltapailu)
◦ notaatio (transkriptio, nuotintaminen äänitteeltä, nuotinnusohjelmat 

tietokoneella)
◦ musiikin historia



Musiikkiteknologien pakolliset 
tutkinnon osat

▶ 30 osp Äänittäminen ja 30 osp Äänentoistolaitteiston käyttäminen
◦ äänitys ja miksaus
◦ musiikin tietotekniikka (musiikkiohjelmistot ja laitteistot)
◦ musiikkifysiikka
◦ äänentoisto

▶ 25 osp Musiikkiteknologia ja musiikillinen ilmaisu
◦ soittotunti ja yhtye
◦ musiikkiteknologian käyttö musiikillisessa ilmaisussa 

(esiintyminen elektronisella laitteistolla)
◦ teoria, säveltapailu ja transkriptio



▶ Solistina toimiminen 15 osp (etupäässä musiikin osaamisala)

▶ Säveltäminen 15 osp (etupäässä musiikin osaamisala)

▶ Laulunkirjoittaminen 15 osp 

▶ Sovittaminen ja soitintaminen 15 osp (etupäässä musiikin osaamisala)

▶ Musiikin esityskokoonpanon johtaminen 15 osp (etupäässä musiikin osaamisala)

▶ Musiikkialan esityksen tai tapahtuman toteuttaminen 15 osp (etupäässä musiikin osaamisala)

▶ Musiikkitallenteen tuotantoprosessissa toimiminen 15 osp

▶ Musiikkitallenteen valmistaminen 15 osp (molemmat osaamisalat)

▶ Yhtyeen, kuoron tai orkesterin jäsenenä toimiminen 15 osp (etupäässä musiikin osaamisala) 

▶ Studiolaitteiston käyttäminen 15 osp

▶ Äänentoistojärjestelmän käyttäminen 15 osp  (etupäässä musiikkiteknologian osaamisala)

▶ Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp (molemmat osaamisalat)

▶ Yrityksessä toimiminen 15 osp (molemmat osaamisalat)

▶ Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp (molemmat osaamisalat)

▶ Huippuosaajana toimiminen 15 osp (molemmat osaamisalat)

Valinnaiset tutkinnon osat



• Perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto
• ammattitutkintomaksu 600 € laskutetaan opintojen alussa.
• opiskelua lähiopetuksessa 1-2 päivää viikossa, muu aika omaa työskentelyä
• suunnattu henkilöille, jotka ovat hankkineet alan peruskoulutuksen tai sitä vastaavan osaamisen 

työelämässä. Voit hakeutua suorittamaan tutkintoa ilman ammatillista perustutkintoa, jos sinulla on jo 
tarvittavaa osaamista.

• Laajuus 150 osp

• Arviointi hyväksytty-hylätty

• Opiskelu tutkinnon osa kerrallaan

• HOKS

• Perustutkinto-opiskelija voi sisällyttää tutkintoon yhden tutkinnon osan ammattitutkinnosta

• https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4038053/reformi/tiedot

Musiikkituotannon 
ammattitutkinto

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4038053/reformi/tiedot


Musiikkialan toimintaympäristön tunteminen 25 osp
Musiikkituotannon ammattitutkinto 150 ospMusiikkialan toimintaympäristön tunteminen 25 osp

Musiikkialan toimintaympäristön tunteminen 25 osp

Musiikkituotannon ammattitutkinto 150 osp



Valinnaiset tutkinnon osat 75 osp

Valinnaiset tutkinnon osat



▶ Ei kurssitutkintoja, ei opinnäytetyötä –  ammattiosaaminen 
arvioidaan käytännön työssä

▶ Tutkinnon osa -kohtaiset ammattitaitovaatimukset – mitä 
täytyy osata, että pääsee näyttämään osaamistaan 

▶ Arviointi valtakunnallisten kriteerien pohjalta
▶ Työelämän edustaja ja opettaja arvioivat (opiskelija tekee 

itsearviointia)
▶ Arvosana T1–K5 (perustutkinnossa)

Näyttö



Opiskelun tuki
Jokaisella opiskelijalla on 

∙ tutoropettaja, joka tukee valintojen tekemisessä ja tutkinnon 
suorittamisessa 

Lisäksi

∙ opinto-ohjaaja
∙ kuraattori (yhden päivän viikossa)
∙ psykologi (kahtena päivänä viikossa)
∙ terveydenhoitaja (päivittäin)
∙ opiskelijapappi (yhteydenotto sähköpostilla)
∙ opiskelijatutor erityisesti alaikäisten opiskelijoiden tukena



”Tutkinnon suorittaneen osaaminen
Musiikkialan perustutkinnon suorittanut osaa toimia itsenäisesti musiikkialan työtehtävissä ja 
esiintymistilanteissa. Hän tuntee musiikkialan toimintaympäristön ja käyttää musiikkialan 
osaamistaan sujuvasti erilaisissa työtilanteissa. Musiikkialan perustutkinnon suorittanut pyrkii 
työssään korkeaan laatuun ja esteettiseen vaikuttavuuteen.

Lisäksi musiikin, musiikkiteknologian tai pianonvirityksen osaamisalan suorittaneella on 
erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito suorittamallaan tutkinnon 
osaamisalalla. Tutkinnon suorittanut hallitsee myös valitsemiensa tutkinnon osien 
erityisalueiden tiedot ja taidot. Musiikkialan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset 
ammatilliset perusvalmiudet ammattialansa eri tehtäviin sekä jatko-opintoihin.

Työtehtäviä, joissa tutkinnon suorittanut voi toimia
Musiikkialan perustutkinnon suorittanut voi työskennellä osaamisalansa mukaisissa 
tehtävissä, kuten orkestereissa, yhtyeissä, soittokunnissa, seurakunnissa, 
musiikkioppilaitoksissa, ohjelmatoimistojen palveluksessa, yrityksissä tai itsenäisenä 
yrittäjänä.”

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

Tutkinnon perusteista:

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


Opiskelun arki Pop & Jazz 
konservatoriossa

Tom Efratin esittelyvideo

https://drive.google.com/open?id=0B0VN2bH7Qk99cGF2VXRyVWVUYzg


Vain suoraan peruskoulusta tulevat hakijat: 
∙ Yhteishaku 22.2.–22.3.2022 (klo 15.00) osoitteessa www.opintopolku.fi
∙ Yhteishaussa hakeva täyttää myös Pop & Jazz Konservatorion sähköisen 

lisälomakkeen, johon liitetään äänite/tehtävä (1. vaihe) – 
https://popjazz.fi/hae-opiskelemaan/ammatillinen-koulutus/

Muut hakijat (esim. ylioppilaat, muu tutkinto, vanhemmat peruskoulupohjaiset):
∙ Haku suoraan oppilaitokseen sähköisellä lomakkeella – hakemukseen liitetään 

äänite/tehtävä (1. vaihe) – 
https://popjazz.fi/hae-opiskelemaan/ammatillinen-koulutus/

1. vaiheen perusteella valitaan pääsy- ja soveltuvuuskokeen 2. vaiheeseen, 
kutsut lähetetään kaikille hakijoille huhtikuussa 2022 (aikataulu tarkentuu). 

Hakuohjeet

http://www.opintopolku.fi/
https://popjazz.fi/hae-opiskelemaan/ammatillinen-koulutus/
https://popjazz.fi/hae-opiskelemaan/ammatillinen-koulutus/


Suoraan peruskoulusta tulevat hakijat

∙ opiskelevat todennäköisesti kolme vuotta, jolloin opintojen rakenne 
muodostuu erilaiseksi, joten hakijat 

∙ käsitellään pääsy- ja soveltuvuuskokeessa omana ryhmänään, eli he 
eivät kilpaile paikoista vanhempien hakijoiden kanssa

Opiskelijavalinta – musiikin 
osaamisala 



Hakijat
● 1. vaiheessa hakijat liittävät sähköiseen hakemukseensa äänitteen, jolla

○ kartoitetaan ja testataan opiskelijan ammatillisia ja muita valmiuksia, ja joka
○ vaikuttaa valintakokeen kokonaispisteisiin max. 1/10

Pääsy- ja soveltuvuuskokeen 2. vaiheeseen hyväksytyt osallistuvat
● teoria/solfakokeeseen max. 2/10
● instrumenttikokeeseen, jossa on kolme osiota

1. taiteellisia valmiuksia mittaava osio (vapaavalintainen) max. 4/10
2. ammatillisia valmiuksia mittaava osio (tehtävät lähetetään hakijoille 

etukäteen) max. 2/10
3. Prima vista -koe (nuotinlukutaidot) max 1/10

Opiskelijavalinta – musiikin 
osaamisala



Haku tapahtuu samalla tavalla kuin musiikin osaamisalalla
∙ Suoraan peruskoulusta tulevat hakijat yhteishaun kautta PJK:n 

sähköiseen hakuun (1. vaihe, sis. pääsykoetehtävät)
∙ Muut hakijat suoraan PJK:n sähköiseen hakuun (1. vaihe, sis. 

pääsykoetehtävät)
∙ (viimevuotisesta poiketen vain yksi suuntautumisvaihtoehto, ei enää 

studiotyöskentelyä ja äänentoistoa erikseen)
 

• 1) essee ja 
• 2) yksi tai useampi hakijan musiikkiteknologiataitoja esittelevä äänite, jonka 

osana on oltava vähintään yksi hakijan itse äänittämä akustinen 
instrumentti. Äänitteiden maksimikesto saa olla yhteensä 10 min.

Opiskelijavalinta – musiikkiteknologian osaamisala



Opiskelijavalinta – musiikkiteknologian osaamisala

Pääsy- ja soveltuvuuskokeen 2. vaihe 
∙ musiikkiteknologiatehtävä
∙ soitto/laulunäyte (vapaavalintainen kappale), improvisointi  ja 

nuotinluku
∙ teoria- ja säveltapailukoe
∙ haastattelu

Valintapäätös tehdään pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella. 
Peruskoulutodistuksesta, harrastuneisuudesta, hakutoiveesta tms. ei siis 
anneta pisteitä.



Ensimmäisen vaiheen tehtävät:

1. vähintään kolme julkaistua tai julkaisukelpoista kappaletta musiikkituotannon ja/tai 
laulunkirjoittamisen alalta
2. kappaleiden prosessikuvaus ja 
3. essee (työkokemus, aikaisemmat musiikkiopinnot, suoritukset sekä opintojen tavoitteet)

Toiseen vaiheeseen kutsutuilla lisäksi 

∙ musiikkituotannon ja/tai laulunkirjoittamisen prosessien hallintaan liittyviä tehtäviä 
∙ haastattelu
∙ vapaavalintainen instrumenttikoe 

Hakeminen - ammattitutkinto



Haku täydentävään koulutukseen 

Jos toimit musiikkialan ammatissa tai sinulla on musiikkialan koulutusta/riittävästi 
osaamista, voit täydentää osaamistasi ammatillisen tutkinnon yksittäisellä tai useammalla 
tutkinnon osalla. Opiskelu tähtää aina näyttöön ja opintoihin on suositeltu opiskeluaika, 
tutkinnon osan laajuuden perusteella (suhteessa opintotukiaikaan).  Opiskelu on 
maksutonta (oppimateriaaleja lukuun ottamatta). 

Täydentävän koulutuksen hakuaika vaihtelee tutkinnon osittain. Kaikki täydentävän 
koulutuksen haut alkavat 22.2.2022, mutta joissakin hakuaika on sama kuin haettaessa koko 
tutkintoon, joissain taas hakuaika jatkuu pitkälle syksyyn 2022.

 

Hakeminen - täydentävä koulutus



Hakeminen - täydentävä koulutus

Erilliset tutkinnon osat, jotka nyt haettavissa:
Musiikkialan toimintaympäristöissä toimiminen 15 osp

Musiikin hahmottaminen ja musiikkiohjelmiston valmistaminen 25 osp 

Musiikkitallenteen valmistaminen 15 osp

Säveltäminen 15 osp

Sovittaminen ja soitintaminen 15 osp

Laulunkirjoittaminen 15 osp

Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp

Solistina toimiminen 15 osp

Yhtyeen, kuoron tai orkesterin jäsenenä toimiminen 15 osp

Äänittäminen 30 osp 

Äänentoistolaitteiston käyttäminen 30 osp 

Ensimmäisen ja toisen vaiheen tehtävät: katso kyseinen tutkinnon osa

 



Tarkista hakuohjeet

Ajantasaiset hakuohjeet löytyvät nettisivuiltamme:

https://popjazz.fi/hae-opiskelemaan/ammatillinen-koulutus/

Perehdy ohjeisiin huolellisesti!

https://popjazz.fi/hae-opiskelemaan/ammatillinen-koulutus/


Kysymyksiä? Kysy rohkeasti ääneen tai kirjoita chattiin.



Opintotoimisto - info@popjazz.fi

Musiikin osaamisala, Raila Kulokari - raila.kulokari@popjazz.fi

Musiikkiteknologian osaamisala ja musiikkituotannon 
ammattitutkinto - mikko.murtoniemi@popjazz.fi

Vararehtori Ulrika Kauniskangas - ulrika.kauniskangas@popjazz.fi 

Hakuohjeet ja muuta tietoa: www.popjazz.fi

Seuraa meitä myös Facessa ja Instassa!

Ps. Teoriataitojen preppausta on tarjolla myös esim. 
https://popjazzopen.fi/events/teoriapreppaus-toinen-aste/ 

Yhteystietoja

mailto:info@popjazz.fi
mailto:raila.kulokari@popjazz.fi
mailto:mikko.murtoniemi@popjazz.fi
mailto:ulrika.kauniskangas@popjazz.fi
http://www.popjazz.fi
https://popjazzopen.fi/events/teoriapreppaus-toinen-aste/


KIITOS!

- ja tervetuloa 

hakemaan PJK:lle!


