
 

Helsingin Teatteriakatemian musiikkiteatterilinja 

OPETUSSUUNNITELMA 

Helsingin teatteriakatemian näyttelijäntyön linjat


A) Näyttelijäntyön peruslinja         1 lukuvuosi 1.9.2022-30.5.2023 
B) Näyttelijäntyön jatkolinja          1 lukuvuosi 1.9.2022-30.5.2023 
C) Musiikkiteatterin peruslinja      1 lukuvuosi 1.9.2022-30.5.2023 

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ 

Helsingin Akatemia Oy

2461038-0 p. 050 555 2882

Sturenkatu 27, 00510 Helsinki

www.teatteriakatemia.fi

info@teatteriakatemia.fi 


Koulutuksen nettisivu:     www.teatteriakatemia.fi

Koulutuksen mailiosoite: info@teatteriakatemia.fi 


TAUSTATIEDOT


Helsingin Akatemia Oy (2461038-0) on aloittanut syksyllä 2021 9 kuukauden mittaisen 
näyttelijäntyön perusopintojen koulutuksen ja aloittaa syksyllä 2022 9 kuukauden 
mittaisen näyttelijäntyön jatkokoulutuksen. Koulutuksen tarjoaja toimii nimellä Helsingin 
Teatteriakatemia. Helsingin Akatemia on toiminut teatteritaiteen perusopetuksen 
järjestäjänä vuodesta 2018 Helsingin kaupungin myöntämällä neljän vuoden 
määräaikaisella taiteen perusopetusluvalla, joka on sittemmin vakinaistettu. Helsingin 
Akatemian teatterikoulu (Helsingin teatterikoulu www.helsinginteatterikoulu.fi) järjestää 
myös kursseja ja koulutusta aikuisille sekä kannattelee esiintyvää teatteriryhmää VALO 
Ensemblea.


Helsingin Akatemia käynnistää syyskuussa 2021 näyttelijäntyön perusopintojen linjan, 
joka valmentaa teatterialalle ja / tai teatterialan opintoihin. Linjan vastaavia opettajia ovat 
Helsingin teatterikoulun rehtori ja Helsingin Akatemian toimitusjohtaja Mia Kavasto (TIO, 
draamapedagogi, OTM) ja ohjaaja Matti Tolvanen (TIO, MA in film screenwriting). 
Jatkolinjan vastaavana opettajana toimii TeM Jani Hämäläinen. 
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Vierailevina opettajina tavataan alan tunnettuja ja kokeneita ammattilaisia.  Opetus 
tapahtuu Helsingin Akatemian tiloissa Teatteri Sturella osoitteessa Sturenkatu 27. 


Opetusta järjestetään päivälinjalla pääosin maanantaista perjantaihin ja esityksiä ja 
teemakursseja lisäksi viikonloppuisin. 


Helsingin teatteriakatemia tekee yhteistyötä Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun kanssa. 
Teatteriakatemian improvisaatio-opintojen opintopisteet ovat hyväksiluettavissa 
Teatterikorkeakoulun opintoihin.


Pääsyvaatimukset 

Pääsyvaatimusten perusteena on, että hakija on täyttänyt ennen opintojen alkamista 16 
vuotta, ja että hän on suorittanut oppivelvollisuutensa. Näyttelijäntyön peruslinjalle 
hyväksytään joka syksy 12-18 oppilasta. Lisäksi edellytyksenä on, että hakija on 
vuorovaikutustaitojensa ja yleisen kyvykkyytensä puolesta kykenevä sitoutumaan 
teatterityön opintoihin. 


Linjalle järjestetään valintakoehaastattelut huhti- ja elokuussa vuosittain, sekä 
valintakokeet musiikkiteatterilinjalle kesä- ja elokuussa. Linjan opinnot voi aloittaa joko 
syyskuussa, taikka tammikuussa mikäli opiskelupaikkoja ja soveltuvia hakijoita on. 
Tammikuussa aloittavien haastattelut järjestetään joulukuussa. Näyttelijäntyön linjoille 
hyväksytään 12-18 sellaista oppilasta.


Opintosuoritukset 

Perusopinnot 

Näyttelijäntyön perusopintojen linjalla suoritetaan näyttelijäntyön opintoja 50 
opintopisteen edestä. Jokainen moduuli on arvoltaan 10 opintopistettä, jonka lisäksi 
valinnaisia opintoja ja monimuoto-opintoja on suoritettavana viiden pisteen edestä. 
Opiskelu kestää syyskuusta toukokuuhun, yhdeksän kuukauden ajan. Opiskelu linjalla on 
päätoimista. Opintovuoden läpi kirjoitetaan opintopäiväkirjaa, jonka laajuus on 
valmistuessaan 5 opintopistettä.


Näyttelijäntyön jatko-opinnot  

Näyttelijäntyön jatko-opintojen linjalla suoritetaan näyttelijäntyön opintoja 50 
opintopisteen edestä. Jokainen moduuli on arvoltaan 10 opintopistettä, jonka lisäksi 
valinnaisia opintoja ja monimuoto-opintoja on suoritettavana viiden pisteen edestä. 
Opiskelu kestää syyskuusta toukokuuhun, yhdeksän kuukauden ajan. Opiskelu linjalla on 
päätoimista. Opintovuoden läpi kirjoitetaan opintopäiväkirjaa, jonka laajuus on 
valmistuessaan 5 opintopistettä.
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Musiikkiteatterilinjan opinnot 

Musiikkiteatterilinjalla suoritetaan näyttelijäntyön opintoja 50 opintopisteen edestä. 
Jokainen moduuli on arvoltaan 10 opintopistettä, jonka lisäksi valinnaisia opintoja ja 
monimuoto-opintoja on suoritettavana viiden pisteen edestä. Opiskelu kestää syyskuusta 
toukokuuhun, yhdeksän kuukauden ajan. Opiskelu linjalla on päätoimista. Opintovuoden 
läpi kirjoitetaan opintopäiväkirjaa, jonka laajuus on valmistuessaan 5 opintopistettä. 
Koulutuksen lakisääteinen perusta 


Koulutuksen lakisääteinen perusta on opintotukiasetuksen 1 §:n mukainen näyttelijäntyön 
opetuksen järjestäminen. Lukuvuoden aikana opetettavat aineet ovat näyttelijäntyön 
ydintä. Lisäksi opiskellaan puhetekniikkaa, improvisaatiota ja teatteritekniikkaa ja 
musiikkiteatteria, sekä teatterin yleisopintoja, tuottamistyötä ja ohjaamista. 

Lukuvuoden aikana toteutetaan useita erilaisille kohdeyleisöille tarkoitettuja 
pienproduktioita, ns. ”demoja" sekä yksi kokoillan näytelmä. 


Tavoitteena on yhdeksän kuukauden mittaisella koulutuksella luoda opiskelijalle valmiudet 
työskennellä itseohjautuvana musiikkiteatterinäyttelijänä erilaisissa teatteriprojekteissa ja 
taiteelliseen työryhmän jäsenenä sekä kotimaassa että ulkomailla.


Loma-ajat 

Koulutus jatkuu syyskuusta toukokuuhun tai tammikuusta joulukuuhun. Moduulien välissä 
on viikko omaopiskeluaikaa, jonka aikana kirjoitetaan yhteenveto oppimispäiväkirjaan 
moduulissa opituista asioista ja suoritetaan mahdollisia lisätehtäviä erillisen ohjauksen 
mukaisesti.  Lisäksi loma-aikoja ovat koulujen loma-ajat Helsingissä: syysloma, joululoma, 
talviloma ja pääsiäisloma sekä kesäloma.


Todistukset 

Suoritettuaan näyttelijäntyön perusopinnot musiikkiteatteri-opinnot, taikka näyttelijäntyön 
jatko-opinnot opiskelija saa suorituksestaan todistuksen, jossa määritellään opintojen 
sisältö, laajuus ja opiskelijan suoritukset.


Helsingin Akatemia 

Helsingin Akatemia tuottaa teatteritaiteen koulutusta sekä taidetta, viihdettä ja 
monimuotoista kulttuuria Teatteri Sturella ja vierailuteattereissa.


Helsingin Akatemian ammattiin valmistava teatterikoulutus, Helsingin teatteriakatemia on 
sisaruslinja Helsingin teatterikoulun taiteen perusopetuksen opetukselle. Helsingin 
teatterikoulu on oman toiminimensä alla taiteen perusopetuksen tarjoajana. Teatterilinja 
tekee yhteistyötä niin teatterikoulun, kuin myös Helsingin Akatemian ammattiteatterin 
kanssa (Teatteri Sture).
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Teatteriakatemian opiskelijoille mahdollistetaan esiintyminen. Kevätkaudella rakennetaan 
Teatteriakatemian omien produktioiden esityskausi Teatteri Sturella, jonka lisäksi 
yhteistyötä tehdään muiden alan toimijoiden kanssa. 


Helsingin teatteriakatemian Yyteistyökumppaneita ovat esimerkiksi Taideakatemian 
Teatterikorkeakoulu, Helsingin teatterikoulu, Puotilan kesäteatteri, Rauhala Rocks, Viikin 
Viihdekeskus, Kulttuuritalo, Kalliola, Stoa, Linnanmäki, ja useat agentit, jotka etsivät 
roolitettavia elokuviin, mainoksiin ja teatteriesityksiin, esimerkiksi Helsingin Casting ja 
TutsaCast, sekä kokeneet alan taiteilijat, jotka vierailevat niin puhujina, kuin opettajina 
teatteriakatemian linjoilla.


HELSINGIN TEATTERIAKATEMIAN MUSIIKKITEATTERILINJAN 
OPETUSSUUNNITELMA

Helsingin teatteriakatemian musiikkiteatterilinjan opetus tapahtuu vuoden aikana neljässä 
moduulissa. Musiikkiteatterilinjalla korostuu laulun, tanssin, musiikin ja teatterin ja 
musiikin yhdistämisen perinne. 


Musiikkiteatterilinjalla harjoitellaan musikaalilaulua, laulun tyylilajeja, äänentuottamisen eri 
tekniikoita, fyysistä teatteria, tanssin eri lajeja, tanssin ja laulun yhdistämistä ja 
edellämainittujen yhdistämistä näyttelijäntyön traditioon.

Musiikkiteatterilinjalla opiskellaan myös teatteri-improvisaatiota, jonka osalta saa 
rekisteröityä korvaavat opintopisteet (2 op) Helsingin teatteriakatemian 
yhteistyökumppanilta, Taideyliopiston Teatterikorkeakoululta.


MODUULI I: JOHDATUS MUSIIKIN, TANSSIN JA TEATTERIN MAAILMAAN 10 op

1. Yleinen teatteritieto ja teatterihistoria 1 op 

2. Musiikin perusteet, säveltapailu ja musiikinteoria  3  op

3. Tanssi teatterissa, jazz, show, nykytanssi  3 op 

4. Improvisaation ja ryhmätyön perusteet 3 op (2 op TEAKin opintoja)


Ensimmäisessä moduulissa perehdytään teatteriin taidelajina ja näyttelijäntyön 
historiallisiin raameihin. Opiskelijat ryhmäytetään improvisaation ja teatterityön erilaisten 
harjoitteiden avulla. Opiskelija oppii dramaturgisen ajattelun perusteita ja tarinan luomisen 
lähtökohtia. Dramaturgia on minkä tahansa materiaalin järjestämistä esitykseksi, 
rakenteen hahmottamisen ja järjestämisen taitoa. Moduulin aikana työstetään teksteja 
lyhyiksi monologeiksi ja harjoitellaan lyhyiden kirjoitusharjoitusten kautta tarinan 
tarkoitusta ja rakennetta. 

Kaikessa opetuksessa käytetään käytännöllistä lähestymiskulmaa, jossa tekemisen kautta 
tutkitaan teatterin maailmaa. Teatterin tyylilajeja tutkitaan näyttelijäntyön harjoitteilla, jotka 
kytkeytyvät erilaisiin tekijöihin ja näkijöihin läpi historian. Laulua ja tanssia opiskellaan 
näyttelijäntyön ohella lähes joka päivä.
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Tavoitteet

Opiskelija osaa hahmottaa teatterin asettautumista osaksi yhteiskuntaa ja havainnoida sen 
historiallisia tyylilajimuutoksia aina antiikista nykypäivään. 

Opiskelija liittää itsensä ryhmään. Opiskelija osaa katsoa ja hahmottaa esityksen 
rakentumista eri osa-alueiden (kuten esiintyminen, tila, valo, ääni jne.) kautta ja hahmottaa 
dramaturgiaa näillä osa-alueilla ja niiden keskinäisissä suhteissa. Hän harjaantuu 
tarkastelemaan esitystä erilaisista näkökulmista. Opiskelija tulee tietoiseksi omista 
katsomisen tavoistaan ja kokeilee esityksen tarkastelua myös toisista näkökulmista. 

Opiskelija saa käsityksen esitysdramaturgisesta ajattelusta. Hän hahmottaa joitakin 
keskeisiä eroja draamalliseen logiikkaan ja fiktiiviseen maailmaan perustuvien esitysten ja 
esimerkiksi aiheen tai esitystilanteen varaan rakentuvien esitysten välillä. 

Opiskelija osaa rakentaa kohtausta improvisoimalla ja soveltaa improvisaatiota työtapana 
mihin tahansa näyttelijäntyöhön. Hän on oppinut tutkimaan itsestään ja muista ryhmän 
jäsenistä syntyviä impulsseja ja synnyttämään niiden pohjalta näyttelijäntaiteen kehollista, 
äänellistä ja tunnepohjaista materiaalia.  
Hän on harjaantunut tunnistamaan näyttämöllisiä ideoita, jotka syntyvät reagoinnin, 
tunteiden tunnistamisen ja liikkeen ja puheen avulla. Hän ymmärtää kohtauksen 
rakenteita. 

Hän hahmottaa näyttelemisen suhdetta tilaan, paikkaan ja aikaan, sekä luottaa henkilön 
rakentumisen prosessiin. Hän hallitsee ryhmässä tapahtuvan dramaturgian perusteita. 
Opiskelija osaa avata mielikuvitustaan rutiineja tunnistamalla ja rikkomalla ja tietää, kuinka 
pääsee näyttämöllä luovaan tilaan. Hän on oppinut sietämään keskeneräisyyttä ja 
jatkamaan ideoita arvottamatta. 

MODUULI II: NÄYTTELIJÄ JA ITSEILMAISU 10 op

Opiskelija kehittää omaaa musikaalista ja kehollista instrumenttiaan ja oppii yhdistämään 
kehollisuutensa tarinankerrontaan ja musiikilliseen ilmaisuun. 

1. Näyttelijätyön tekniikat ja roolityöskentely musiikkiteatterissa 3 p

2. Tanssin tyylilajit ja tekniikat, liikeimprovisaatio 3,5 op

3. Harmonia ja yhteislaulu, äänenmuodostuksen eri tavat 3,5 op 


Toisen moduulin näyttelijäntyön ja itseilmaisun teemat johdattavat opiskelijan oman 
ilmaisunsa ytimeen. Opiskelija perehtyy näyttelijäntyön ja teatterityön perusteisiin ja 
tekemään työtä teatteriproduktiossa. Toisessa moduulissa käytetään 
kohtaustyöskentelyä, sekä musiikkinumeropohjaista työskentelyä näyttelijäntyön 
tekniikoiden ja roolien hahmottamiseen. 


Mukaan lisätään teatterin ja liikkeen teemaa, sekä musiikin perusopintoja ja musiikillista 
näyttämöilmaisua. Kurssilla työskennellään valmiin tekstin kanssa ohjaajan ohjauksessa ja 
yhdistetään laulullisia elementtejä tarinankerrontaan, sekä rakennetaan erilaisia laulu- ja 
kerrontatyylejä erilaisille rooleille.
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Tavoitteet

Opiskelija pääsee lähelle henkilökohtaisia kysymyksiään; miksi haluan tehdä 
näyttelijäntyötä, musiikkia taikka teatteria taidemuotona ja perehtyy luottamuksellisessa 
ympäristössä musiikkiteatterin ja oman ilmaisunsa ydinkysymyksiin. Opiskelija kykenee 
lähestymään ensimmäisenä ydinteemoja; kuten läsnäolo, kontakti, vuorovaikutus, fyysinen 
ilmaisu, äänenkäyttö, teksti ja improvisaatio, joita teemoja syvennämme 
produktioharjoittelun kautta toisena lukuvuotena.  

Opiskelija kykenee liittämään itsensä teemojen tutkiskeluun taiteellisena työkaluna. 
Opiskelija osaa yhdistää jo opittua uusiin psykofyysisiin lähtökohtiin ja erilaisiin 
musiikillisiin ja teatterillisiin traditioihin. Hän on oppinut hahmottamaan näyttelemisensä 
suhdetta keholliseen ja musikaaliseen  näyttelijäntekniikkaan.
Opiskelija saa alulle psykofyysisen prosessin, jossa hän löytää keinoja käynnistää 
mielikuvitustaan ja tunteitaan, tunnistaa sisäisiä ja ulkoisia impulssejaan ja olla kontaktissa 
toisiin. 
Opiskelija osaa sijoittaa näitä näyttelijäntaiteen peruselementtejä teatterilliseen kontekstiin, 
kohtaukseen. Hän on perehtynyt toiminnan ja harjoittelun kautta kohtauksen rakenteisiin, 
tilanteisiin, käänteiden näyttelemiseen, tahdon suuntaamisen ja kontaktiin. 

MODUULI 3: PRODUKTION VALMISTAMINEN 10 op

1. Roolityön eri mahdollisuudet 2,5 op

2. Musiikin, tanssin ja teatterin yhdistyminen esitykseksi 2,5 op

3. Kohtausten rakenteet ja mahdollisuudet 2,5 op

4. Esityskauden kaari ensemblena 2,5 op


Lukuvuosi huipentuu produktion valmistamiseen, joka aloitetaan jo vuoden alusta ja 
päätetään esityskauteen toukokuussa. Näytelmän ohjaa moniammatillinen musiikin, 
teatterin ja tanssin ammattilaisista koostuva ammattiryhmä ja sen esityskausi on 
toukokuussa Teatteri Sturella.

Tavoitteet

Opiskelija hahmottaa näyttelijäidentiteettiään ja itseään teatteriryhmän jäsenenä. Hän 
ymmärtää teatterin tekemisen kollektiivisia ehtoja ja ryhmätyöluonnetta. Hän on kehittynyt 
kommunikoinnissa ja teatterityön sanallistamisessa ja osaa antaa ja vastaanottaa 
palautetta.  Hän osaa työskennellä kirjallisen materiaalin pohjalta itsenäisesti ja yhdessä 
muiden opiskelijoiden kanssa, ja kantaa vastuuta esityksen eri osa-alueista 
vuorovaikutuksessa taiteellisen toiminnan tukipalveluiden kanssa. Hänellä on välineitä 
oman oppimisensa ja esiintymisensä esteiden tunnistamiseen ja purkamiseen.

Opiskelija on saanut haltuunsa äänenkäytön ja puheen perustekniset valmiudet ja saanut 
alulle oman oppimisprosessinsa. Hänellä on käsitys äänellisen ilmaisun perusteista, 
omasta persoonallisesta äänestään ja puhetavoistaan, hengityksen ja vapaan äänellisen 
ilmaisun perusteista ja äänenhuollosta. Hän ymmärtää ihmisäänen monia mahdollisuuksia. 
Opiskelija tuntee suomen kielen erityispiirteitä ja ääntämystä. Näin hän on harjaantunut 
omien ajatustensa äänelliseen ja puheelliseen ilmaisemiseen. 
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MODUULI IV: TEATRAALISEN TYÖN ULOTTUVUUDET 10 op

5. Kameranäytteleminen 3 op

6. Show-reelin tekeminen 1 op

7. Näyttelijän verkostot 2 op

8. Pääsykokeet ja koe-esiintymiset 4 op


Viimeinen moduuli, jota suoritetaan produktioharjoitusten ohessa johdattaa näyttelijän 
nykypäivän näyttelijäntyön keskiöön, käsiksi näyttelijäntyön moninaisiin verkostoihin ja 
tarvittaviin näyttelijän digitaitoihin. 

Lisäksi meillä vierailevat eri casting-yhtiöt tutustumassa toimintatapoihin ja luodaan 
kokeellinen casting-tilanne, taikka pääsykoetilanne, johon valmistaudutaan opiskelijan 
tulevaisuudensuunnitelmien mukaisesti. Opetus koostuu ryhmä- ja 
pienryhmätyöskentelystä, kamera- ja äänityöharjoitteista, kohtausten harjoittelusta ja 
kuvaamisesta sekä tuotetun materiaalin analysoinnista, sekä eri vierailijoiden visiiteistä. 
Lisäksi opiskelijat äänittävät henkilökohtaiset ääninäytteet niin laulun, kuin puheen osalta.

Tavoite 

Opiskelija ymmärtää ilmaisuskaalan yhteneväisyydet ja erot kameratyöskentelyn ja 
lavatyöskentelyn välillä ja osaa soveltaa niitä käytännön tilanteessa. Hän ymmärtää 
ohjaajan ja näyttelijän välistä yhteistyötä kameratyössä. Opetus koostuu ryhmä- ja 
pienryhmätyöskentelystä, kohtausten harjoittelusta ja kuvaamisesta sekä tuotetun 
materiaalin analysoinnista.  Oppilas työstää itselleen show-reelin kuvatusta materiaalista ja 
aikaisemmasta, olemassaolevasta materiaalista. Lisäksi oppilas työstää eri casting-
yhtiöille haluamansa videomateriaalin ja hakemukset. Oppilas kykenee työllistämään 
itseään esittävän taiteen alalla. 

MUUT OPINNOT

Yleisen teatteritieteen sisältö (Mia vastaa tästä)

Teatterihistoria     1 p
Teatteri yhteiskunnassa   1 p
Näytelmäanalyysi     1 p
Tyylilajitutkielma    1 p
Länsimaisen musiikin historia  1 p

Läpi vuoden kirjoitettava portfolio

Opintopäiväkirja    5 op 

Vahvistettu ja tarkastettu 19.5.2022

Mia Kavasto, rehtori 
Helsingin teatteriakatemia 
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