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Johdanto!
Ilari Iivonen, Juha Järvinen !
avust. Matti Ruippo, Sara Sintonen, Mikko Myllykoski!
!
Neljän vuoden ajan joukko musiikkioppilaitosten aktiivisia vaikuttajia on kokoontunut 
suunni t te lemaan musi ikk i teknologian perusopintoja musi ikk ioppi la i tosten 
perustasolle." Opetushallitus on mahdollistanut tämän työn tekemisen koordinoidusti ja 
tuloksellisesti myöntämällä" työlle hankerahoituksen vuosille 2011 ja 2012." " Tämän 
hankkeen ensimmäinen" vaihe tuotti musiikkiteknologian opetussuunnitelmapohjan 
sekä"suunnitelman, joka tähtää"opetussuunnitelmapohjan kokeiluun musiikkiopistoissa."!
!
Musiikkiteknologia ja luova toiminta!
Musiikin kuuntelu, tekeminen, jakaminen ja lähettäminen tapahtuvat enenevässä"määrin 
digitaalisesti. Kouluikäisten lasten ja nuorten yhtenä"päivittäisenä"sosiaalisen"!
kanssakäymisen muotona on musiikin ja kuvien jakaminen kännykän ja tietokoneen 
välityksellä. Voidaankin puhua tässä yhteydessä uudesta, musiikkia tuottavasta 
sukupolvesta. Kännykkään"ladatut musiikkitiedostot ja kappaleet kulkevat lasten ja nuorten 
mukana. Niitä"myös kuunnellaan ja tuotetaan päivittäin.!
!
Musiikkiopistot voivat musiikkiteknologia-oppiaineen avulla toteuttaa taiteen perusopetusta 
käyttötarkoitukseen soveltuvilla ohjelmilla ja laitteilla. Näin perehdytään siihen!
digitaalisessa muodossa olevaan musiikilliseen ympäristöön, jossa kouluikäiset lapset" ja 
nuoret viettävät aikaansa.!
!
Tavoitteena on, että" musiikkiteknologiaopinnot osaltaan auttavat elinikäisen musiikin 
harrastamisen aloittamista ja tukevat hyvän musiikkisuhteen syntymistä. Hyvin 
järjestetty" musiikkiteknologian opetus tukee oppilaan kehittymistä" omassa soittimessa, 
kehittää"musiikillista ajattelua ja antaa valmiudet tehdä"omaa musiikkia tietokoneohjelmien 
avulla."Esimerkiksi oman soiton laadukas"äänittäminen ja kuuntelu tukevat oppilaan oman 
itsearvioinnin kehittymistä. Tällä tavoin oppilas oppii ymmärtämään oman toimintansa 
merkityksen. Oppilas saa valmiudet kehittää" itsenäisesti musiikillista ja taiteellista 
osaamistaan musiikkiteknologiassa käytettävien ohjelmistojen ja laitteiden avulla, mikä 
johtaa opetustilanteessa" hierarkioiden murtumiseen. Opettajasta tulee tiedon jakajan 
sijaan tiedon lähteille ohjaaja.!
!
Musiikkiteknologian oppisisältöihin kuuluvat tietokoneohjelmilla nuotinnukseen ja 
digitaalisen" äänen käsittelyyn ja" äänittämiseen liittyvät asiat. Oppiaineessa tutustutaan 
yleisimmin" käytössä" oleviin ohjelmistoihin ja laitteisiin, termeihin ja sanastoon. Oppilas 
oppi i tuot tamaan, ta l lentamaan, lähet tämään musi ikk ia dig i taal isest i ja 
vahvistamaan"ääntä"sähköisesti."Opintoihin kuuluu musiikin kirjoittaminen midipohjaisella 
nuotinnusohjelmalla, sekä" äänitiedostojen muuttaminen eri formaatteihin, siirtäminen 
internetiin, tietokoneiden ja" äänilaitteiden välillä." Lisäksi tutustutaan verkkoyhteisöjen 
toimintaan.!
!
Opintojen myötä oppilas tutustuu digitaalisessa maailmassa oleviin ohjelmistoihin ja 
laitteisiin, jotka kehittävät ja vievät omaa musiikillista osaamista eteenpäin. Oppilas 
oppii" ymmärtämään ja huomaamaan, että kaupallisten tahojen tuottamien musiikillisten 
ympäristöjen rinnalla on digitaalisessa maailmassa myös omaehtoisia vaihtoehtoja. 
Musiikillisia taitoja, musiikillista sivistystä" ja oppimista edistämistä varten on 
tällä"hetkellä" runsaasti ohjelmistoja ja laitteistoja. On tärkeää, että" kouluikäiset" lapset" ja 
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nuoret saavat mahdollisimman monipuolisen käsityksen sekä osallisuuden kokemuksen 
näistä"mahdollisuuksista.!
!
!
Oppimiskäsityksestä"taiteen perusopetuksessa ja musiikkiteknologiassa!
Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä"yhdistää"yksilöllistä"ja yhteisöllistä"!
oppimista. Yksilöllinen oppiminen korostuu instrumenttiopetuksessa. Yhteismusisoinnin 
ja"musiikin perusteiden oppiminen tapahtuu ryhmissä, joissa vertaisoppiminen tukee ja voi 
jopa nopeuttaa yksilöiden oppimista.!
!
Musiikkiteknologiaopinnot yhdistävät niin ikään yksilöllistä" ja yhteisöllistä" oppimista. 
Laitteiden ja tietokoneohjelmien käyttötaito kehittyy oppilaan yksilöllisessä"!
oppimisprosessissa. Opettajan"tehtävänä"on tukea, kannustaa ja eriyttää"oppilaita heidän 
kehityksessään. Vertaisoppimisen kautta oppilaat oppivat asioita toisiltaan 
opetustilanteessa. Internetin välityksellä" sosiaalisessa mediassa he oppivat toisiltaan ja 
muilta samasta aihepiiristä" kiinnostuneilta. Musiikillinen toiminta verkossa tarjoaakin 
erilaisia mahdollisuuksia musiikilliseen"kommunikointiin. Musisoijat voivat soittaa samassa 
tilassa tai etänä. He voivat toimia tilanteessa yksin, pareina ja/tai ryhmänä.!
!
Erilaiset projektit tukevat ryhmässä" toimimisen taitojen kehittymistä. Projektin suunnittelu 
ja toteutus opettavat ajanhallintaa, sitoutumista ja oman paikan löytämistä" ryhmän 
jäsenenä.!
!
Monipuolinen oppimisympäristö!
Musiikkiteknologian oppimisympäristö" voi olla hyvin monipuolinen. Konsertin" äänitys- 
ja" äänentoistotehtävät sisältävät sekä" teknisen taidon osaamista että" musiikin 
esittämisen"laatunäkökulmien ymmärtämistä.!
Musiikkiteknologian opiskelun kautta voi avautua mahdollisuuksia tutustua esimerkiksi 
notaatioon, musiikkianalyysiin, sovittamiseen, soitintamiseen ja säveltämiseen. Akustisten 
ja" synteettisten soittimien ominaisuuksiin tutustuminen tarjoaa mahdollisuuksia tutustua 
musiikin fysiikkaan ja psykoakustiikkaan.!
Musiikkiteknologian ja musiikin historian yhteinen tarkastelu voivat auttaa ymmärtämään 
aikamme musiikkia ja jopa ennakoimaan sen tulevia kehityssuuntia.!
Oppimisympäristön kehitys, erityisesti mobii l i laitteiden mukaantulo osaksi 
musiikkitekemistä, ennustaa myös oppimisen uusia mahdollisuuksia: Laitteiden 
kosketusnäyttö ja erilaiset" sensorit tarjoavat käyttöliittymän tekijöille monipuolisia 
toteutusvaihtoehtoja. Mobiilisovellukset toteuttavat monesti vain yhtä asiaa, jolloin 
sovellusten käytön yhdistely – tuotoksen"rakentelu palasista – on pedagogiikassa vahvasti 
esillä. Mobiililaitteistojen ohjelmistoihin liittyy kasvavassa määrin myös niiden 
adaptiivisuus, minkä ansiosta ohjelmisto mukautuu" kulloisenkin käyttäjän toimintojen 
mukaisesti. Tämä saattaa johdattaa opetustilanteen uusille ja ennakoimattomille urille.!
!
!
Näkökulmia musiikkiteknologiaan!
Musiikkiteknologiaan liittyvää oppimista voidaankin tarkastella neljän perspektiivin avulla. 
Jaottelun taustalla on Ethienne Wengerin (1998) teoria sosiaalisesta oppimisesta.!
1. Käytännölliset opinnot!

• Laitteiden ja tietokoneohjelmien käyttötarkoitusten tunteminen ja käyttötaito.!
2. Merkitysten ymmärtäminen!
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• Luova ja korkeaa tekemisen laatua tavoittelevien työtapojen omaksuminen 
musiikkiteknologian oppimisympäristössä!

• Eettisten ja moraalisten näkökulmien pohdinta. Tekijänoikeudet, hyväksyttävien 
sitaattien käyttö, sämpläys.!

3. Yhteisöllisyys!
• Vertaisoppiminen ryhmässä!
• Oman yhteisöllisen identiteetin ja oman yksilöllisen tehtävän löytäminen ryhmän 

jäsenenä!
• Internet ja sosiaalinen media oppimisympäristöinä!
• Medialukutaito ja lähdekritiikki!

4. Identiteetti!
• Musiikkiteknologia oman musiikillisen identiteetin rakentajana!
• Oma identiteetti internetin sosiaalisessa mediassa !
!
!
!
!
Lisää aiheesta:!
Wenger, Ethienne. (1998). Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity. !
Cambridge : Cambridge University Press.!

!
!
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Opetusjakso: Musiikkiteknologian historia ja kehitys, Teknologian kehitys!
!
Tavoite!
Oppilas tutustuu ääniteknologian ja äänittämisen historiaan. Ymmärtää historian 
näkökulmasta äänen tuottamisen, tallentamisen ja siirron menetelmiä. Osaa hahmottaa 
äänikuvan perusteella äänityksen aikakauden. Tuntee eri tallennusformaatteja sekä niiden 
ominaisuuksia. Tuntee historiallisia sähkösoittimia.!
!
Sisältö!
Mekaaniset musiikin tuottamis- ja tallentamismenetelmät (esim. vahalieriöt, äänilevyt) sekä 
tietoa mekaanisista musiikkiautomaateista. #
Analogisen äänisynteesin sekä äänenkäsittelyn historiaa. Tietokonemusiikin historiaa.!
!
Kurssi sisältää!
Kuuntelupainotteiset yleisluennot, tiedon hankintaan perustuvia ryhmätöitä sekä 
henkilökohtaisia analyyttisiä esittelyjä.!
!
Opetusmenetelmät!
Tutustuminen opettajan valitseman materiaalin mukaan historiallisiin soittimiin, 
ääninäytteisiin sekä verkkosivustoihin. Opettajan opastamana analyyttistä kuuntelua ja 
vertailua eri aikakausien äänityksien ominaispiirteistä. Tutustutaan kuuntelun kautta 
äänisynteesin sekä äänen muokkauksen perusteisiin. Kukin oppilas tutustuu tiettyyn 
historialliseen sähkösoittimeen keräten siitä mahdollisimman paljon tietoa esiteltäväksi 
muille.!
!
Kurssin laajuus!
Sisältyy yleiseen musiikkiteknologian johdanto-osioon!
!
Suoritus!
Analyyttinen esittely jostain historiallisesta sähkösoittimesta, tallennusvälineestä tai 
metodista.!
!
Arviointi!
Arvioinnissa painotetaan kuulokuvan analyysikykyä, kokonaiskuvan hahmottamista sekä 
historiallisien ääniaikakausien tunnistusta.!
Arviointi tapahtuu asteikolla hyväksytty/hylätty (a/i).!
!
!
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Esimerkkejä tuntisisällöistä!
!
!
Esimerkki 1: (8-11 vuotiaat)!
Oleellinen oppisisältö!
Ääniteknisen historian perusvälineiden tunnistus; äänilevy, nauhuri, analoginen 
syntetisaattori, tietokone musiikkityöasemana. Käsitys musiikkilaitteiden mekaanisesta 
historiasta.!
!
Esimerkki tuntisisällöstä!
Kuunnellaan eri tyyppisiä ääninäytteitä keskittyen löytämään niiden äänellisiä eroja; 
fonografi, LP-levy, CD-levy. Tutustaan näytteiden kautta musiikin mekaanisiin soittimiin 
esim. tivoliurut, vaharulla, äänilevy jne. Kuunnellaan historiallisia syntetisaattoreita esim. 
Theremin, Ondes Martenot, Trautonium jne.!
!
Esimerkki 2: (12-14 vuotiaat)!
Oleellinen oppisisältö!
Äänen rakenteen perusteet. Äänisynteesin perusteet. Eri syntetisaattoriratkaisuja. Äänen 
kuuloanalyysi (esim. taajuuskaistat, korostumat, säröt). Elektronisen musiikin historian 
merkkiteoksia, säveltäjiä sekä soittimia.!
!
Esimerkki tuntisisällöstä!
Musiikkiakustiikan kevyt perustietous; siniäänes, osa-äänekset, kohina sekä 
perusaaltomuodot.!
Musique Concréte sekä Elektronisen musiikin tyylikausien merkkiteoksien kuuntelua 
(esim. Pierre Henry, Karlheinz Stockhausen, Wendy Carlos, Isao Tomita, Jan Hammer)!
!
Esimerkki 3: (15-18 vuotiaat)!
Oleellinen oppisisältö!
Saadaan laaja yleiskuva elektronisen musiikin historiasta ja merkkiteoksista. Tutustutaan 
nykypäivän käsitteisiin äänitaide ja interaktio. Osataan rakentaa perinteisellä 
syntetisaattorikonseptilla (oskillaattori, suodatin, vahvistus sekä efektointi) annettuja ääniä.!
Ymmärretään elektronisten soittimien kehitystä rock-musiikin kentässä sekä tunnetaan 
merkittäviä soittimia ja soittotapoja.!
Tunnistetaan kuulokuvan perusteella eri historiallisia synteesitekniikoita.!
Tutustutaan tietokonemusiikin historiaan (Mozart: Ein Musikalisches Würfelspiel, Hiller-
Issacson: Illiac Suite, Markku Nurminen: Tietokonetango jne.).!
!
Esimerkki tuntisisällöstä!
Rakennetaan syntetisaattorilla opettajan kuvaileman ääni (meri, linnut, tuuli jne.).!
Oppilas esittelee jonkin historiallisen soittimen tai teoksen.!
Oppilas esittelee jonkin 60-luvun rock-teoksen soittimet sekä niiden käytön.!
Oppilasryhmä kokeilee musiikin tekemistä satunnaisuutta (arpanopat, tietokoneohjelma) 
hyväksi käyttäen.!
Oppilaat analysoivat kuulon perusteella ääniä ja pyrkivät rakentamaan analyysin 
perusteella äänet uudelleen.!
!
!
!
!
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Opettajan tukimateriaalia!
!
Pohdittavaa!!
• ihminen on aina halunnut mekanisoida omaa tekemistään eli siirtää toimintojaan koneille!
• vanhin tunnettu automaattisoitin on arabialaisten Banu Musa veljesten 800 luvulla 
kehittämä huilisti!
• sähköinen äänentuotto on alkanut jo 1800 luvun loppupuolella (Elisha Gray: Musical 
Telegraph, William Duddel: Singing Arc, Thaddeus Cahill: Telharmonium), äänen 
toistaminen (kovaääniset) sekä äänentallennus (vahalieriöt) tulivat vasta myöhemmin!
• mekaaniset automaattiurut sekä rullapiano (player piano, pianola) olivat 1900 luvun 
alussa ensimmäisiä soitetun musiikin tallentimia, tätä historian linjaa jatkavat nykyään mm. 
Yamahan Disklavier ja QRS PNOmation!
• ääninauhan fysikaaliset ominaisuudet (mm. särö ja saturaatio), monikanavaisuus, 
moniraitatekniikka ja efektilaitteiden kehitys on muokannut eri aikakausien sointi-ihannetta 
(mm. Abba saundi)!
• äänen efektointi (jälkimuokkaus) rikastaa sointia (mm. viivästys ja takaisinkytkentä) ja luo 
tilan tuntua (mm. jousi-, nauha- ja levykaiku)!
• kehitys kulkee kohti uusia sointivärejä, helppoja sähkösoitinten käyttöliittymiä sekä 
soivan tilan hallintaa!
!
!
!
Painettu media!
Mechanical Music Press: The Golden Age of Automatic Musical Instruments!
Faber & Faber: Perfecting Sound Forever, An Aural History of recorded Music by Greg 
Milner!
Verso: Repeated Takes, A Short History of Recording and Its Effects on Music (ISBN-10: 
1859840124)!
Yale University Press: The Recording Angel: Music, Records and Culture from Aristotle to 
Zappa by Evan Eisenberg (ISBN-10: 0300099045)!
Greenwood Press: Sound Recording, The Life Story of a Technology by David L. Morton 
Jr. (ISBN-10: 0801883989)!
!
!
!
Sähköinen media!
tärkein sivusto eli sähkösoitinten historiaa: http://120years.net!
automaattisoittimia: http://www.playerpianopros.com/history.html!
rullapiano: http://en.wikipedia.org/wiki/Player_piano#1876.E2.80.931890!
äänilevyn historiaa: http://www.charm.kcl.ac.uk/history/p20_4_1.html!
äänityksen historiaa: http://www.recording-history.org!
äänityksen teknistä historiaa:  http://inventors.about.com/od/audiowaxrecordstomp3/
History_of_Sound_Recoding.htm!
äänistudion historiaa: http://www.historyofrecording.com!
!
!
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Opetusjakso: Tietokonepohjainen musiikkityöskentely  !
!
Tavoite !
Oppijakson tavoite on, että oppilas saa kattavan kuvan siitä, mitä tietokonetyöasema  
musiikkiohjelmineen pystyy tarjoamaan. Ohjelmisto- ja laitteistotuntemuksen lisäksi 
käytännönläheinen työskentely opettaa oppilaalle alkeita äänen fysikaalisista 
perusominaisuuksista, akustiikasta ja äänisynteesistä.!
!
Sisältö !
Keskeisessä roolissa ovat oppilaiden ideoimat ja toteuttamat projektit opettajan 
ohjauksessa. Projektien avulla perehdytään työasematyöskentelyn musiikillisiin 
mahdollisuuksiin oppilaskohtaisin harjoituksin ja pienryhmissä. Oppilaita kannustetaan 
myös kokeilun avulla löytämään uusia musiikillisia ilmaisutapoja. Työkaluina käytetään 
mm. audiosekvenssereitä sekä ohjelmistosyntetisaattoreita.!
!
Opetusmenetelmät !
Opetusta annetaan lähiopetuksena. Kurssin aikana kuunnellaan ja analysoidaan opettajan 
ja oppilaiden valitsemaa musiikkia. Projektitöiden tekemisen aikana oppilas pitää 
oppimispäiväkirjaa, jonka pohjalta hän kirjoittaa kurssin lopuksi projektityöskentelystään 
raportin. Projektin kuluessa voidaan käydä opetuskeskusteluja muiden kurssilaisten ja 
opettajan kanssa kunkin oppilaan harjoitustyön toteutustavoista.!
!
Kurssin laajuus 60h  !
!
Arviointi !
Suoritus muodostuu oppitunneille osallistumisesta, oppitunneilla tehdyistä harjoituksista ja 
itsenäisistä työnäytteistä. Arvioinnissa painotetaan laitteiston ja ohjelmistojen sujuvaa 
hallintaa. Harjoitustöissä oppilaan tulee osoittaa käyttäneensä laitteistoa ja ohjelmistoja 
monipuolisesti. Harjoitustöihin liittyy projektipäiväkirjan pitäminen, jossa oppilas kertoo 
projektin eri vaiheista ja toteutustavoista. Arviointi perustuu harjoitustöiden ja työnäytteiden 
vaativuuteen ja monipuolisuuteen. !
!
!
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Esimerkkejä tuntisisällöistä, Tietokonepohjainen musiikkityöskentely!
!
Esimerkki 1: Ensimmäinen sekvensseriharjoitus (8-11 vuotiaat)!
Laitteiston kytkeminen ja päälle paneminen, sekvensseriohjelman käynnistäminen. 
Kappaleen työstäminen sekvensseriohjelmalla käyttäen äänilähteinä midi-raitoihin 
kytkettyjä ohjelmistosyntetisaattoreita sekä valmiita luuppeja. Kappale siirretään mp3-
tiedostoformaattiin.!
!
Esimerkki 2: Sävellyksen nuotintaminen sekä demo –äänitteen toteuttaminen (12-14 
vuotiaat) !
Nuotinnusohjelmalla oppilaan sävellyksen puhtaaksikirjoitus. Tiedoston siirto 
nuotinnusohjelmasta sekvensseriohjelmaan midi -tiedostona. Kappaleeseen sopivien 
instrumenttiäänien valitseminen ohjelmistosyntetisaattoreista äänilähteiksi. Laulu -osuuden 
äänittäminen päällekkäisäänityksenä ohjelmistosyntetisaattoriraitojen päälle. Kappaleen 
tallennus AAC -tiedostoformaattiin.!
!
Esimerkki 3: Audiosekvensseriprojekti (15-18 vuotiaat)!
Rumpukomppien ja bassolinjojen toteuttaminen esimerkiksi ohjelmistosyntetisaattoreiden 
avulla ja valmiilla luupeilla. Kuulokekuunteluiden kytkeminen päällekkäisäänityksiä varten. 
Soitinraitojen (esim. laulu-, huilu- ja pianoraidat) äänittäminen moniraitaäänityksinä. 
Ottojen kuunteleminen ja valitseminen, editointien ja miksauksen tekeminen. Kappaleen 
talletus wav- ja FLAC -tiedostoformaatteihin.!
!
!
!
!
!
!
!
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!
Opettajan tukimateriaalia!
!
Painettu media!
Williams, D.B. & Webster P.R. 2006. Experiencing Music Technology. Schirmer Cengage 
Learning.!
Huber, D.M. 2007. The MIDI Manual: a Practical Guide to MIDI in the Project Studio. Focal 
Press.!
Russ, M. 1996. Sound Synthesis and Sampling. Third Edition. Focal Press.!
Suntola, S. 2000. Luova Studiotyö. Idemco Oy!
!
!
!
Sähköinen media!
Opetusvideot:!
Richard Lainhart: Analog Synthesis in a Digital World. MacProVideo.com!
Richard Lainhart: Advanced Synthesis. MacProVideo.com!
The Bob Moog Foundation: The Foundation of Synthesis 101. MacProVideo.com!
The Bob Moog Foundation: The Foundation of Synthesis 102. MacProVideo.com!
!
Verkkosivut:!
www.emute.fi!
http://www.midi.org!
http://onlinemus.blogspot.fi!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Opetusjakso: Internet ja mobiililaitteet!
!
Tavoitteet!
Oppilas saa perusvalmiuksia Internetin musiikkikäyttöön sekä mobiililaitteiden ja 
sovellusten hyödyntämiseen. Internet-käyttöön liittyvät musiikin opiskelu, musiikin jakelu ja 
kommunikointi esimerkiksi jossain verkkoyhteisössä. Lisäksi oppilas oppii arvioimaan 
erilaisten palvelujen käytettävyyttä ja sisältöjen luotettavuutta. Oppilas oppii 
mobiililaitteiden peruskäytön sekä erilaisten musiikkisovellusten käytön ja sovellusten 
yhdistelyn taidon. !
!
Sisältö!
Perehdytään erilaisten musiikin kuuntelu- ja opiskelupalvelujen käyttöön. Harjaannutaan 
erilaisten musiikin levitystapojen käyttöön. Tutustutaan erilaisiin mobiilisovelluksiin kuten 
sekvensserit, notaatio, visualisointi, virtuaali-instrumentit, vahvistinmallinukset ja 
äänisynteesi, jne.!
!
!
Opetusmenetelmät!
Opetus on opetuskeskustelun tapaan järjestettyä ryhmäopetusta. Oppitunneilla on 
demonstraatioita, mutta paljolti opiskelu ja oppiminen etenee harjoitustöiden kautta. 
Harjoitustöihin voidaan yhdistää ongelmatehtäviä ja yhteistoiminnallisia osioita. Oppilaiden 
mahdollisia omia musiikkiproduktioita varten luodaan sivustoja, joille musiikkia laitetaan 
jakoon.!
!
Laajuus!
16h !
!
Arviointi!
Arvioinnissa painotetaan Internet-palvelujen ja mobiililaitteistojen hallintaa. Yhteistyötaidot, 
motivoituneisuus, musiikillisen ymmärryksen kehittyminen ja oma-aloitteellisuus 
vaikuttavat arvioinnissa.!
!
i/a !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Esimerkkejä opettajalle, Internet ja mobiililaitteet!
!
Esimerkki 1: (8-11 vuotiaat)!
Ääni-, nuotti- tai videotiedoston siirtäminen omaan tai ystävän mobiilipäätelaitteeseen 
Bluetoothin avulla tai tiedostojen välittäminen tuttavapiirin tietoisuuteen joko sähköpostitse 
tai sosiaalisen median (mm. Facebook, Google+) välityksellä. Tiedostojen tallettaminen 
verkkosivustojen edellyttämiin tiedostoformaatteihin.!
!
Esimerkki 2: (12-14 vuotiaat)!
Tutustutaan YouTuben musiikkiaiheisiin tutoriaaleihin. Tehdään hakuja sovitun teeman 
mukaisesti YouTubessa (esim. ‘how to play g major on guitar’). Valitaan kolme videota (nk. 
tutoriaaleja) tarkempaa analyysiä varten. Analysoidaan ja verrataan sisältöjä a) 
luotettavuuden, b) selkeyden, ja c) aihealueen tarkastelutavan sekä d) 
kokonaistoteutuksen näkökulmista. Pohditaan miten ja mitä videoiden avulla voidaan 
oppia. Mietitään, mistä hyvä soitonopetusvideo koostuu.!
!
Esimerkki 3: (15-18 vuotiaat)!
Tutustutaan musiikin kontrolloimisen ja muokkauksen mahdollisuuksiin käyttäen 
mobiililaitteen kosketusnäyttöä ja sensoreita hyödyntäviä mobiilisovelluksia. Ohjataan 
esimerkiksi sekvensseriohjelmistoa tällaisen sovelluksen ja langattoman verkon 
välityksellä. !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Opetusjakso: Nuotinkirjoitus !
!
Tavoitteet!
Oppilas yhdistää kirjoitustaitoaan esimerkiksi omien sävellysten ja sovitusten tekemiseen 
sekä muuhun musiikinopiskeluun. Oppilas oppii tuottamaan selkeän nuottisivun 
useampiäänisestä kappaleesta, jossa on sanoitus, sointumerkit sekä yleisimpiä 
esitysmerkintöjä. Oppilaan musiikillinen taitotaso ja muu osallistuminen 
musiikkioppilaitoksen toimintaan nivotaan harjoitustöihin. Niinpä harjoituksissa kirjoitetaan 
vaikkapa laulu- tai kamariyhtyeen nuotteja. Mikäli oppilas on edennyt musiikillisesti jo 
pidemmälle, kirjoitustehtävien yhteydessä opiskellaan sovitustaitoja, nuotinkirjoitukseen 
liittyvää soitinoppia ja erityisesti oman instrumentin erityispiirteiden huomiointia.!
!
Sisältö!
Opinnot jaetaan perusteisiin ja syventäviin taitoihin. Perusteissa opiskellaan seuraavia 
taitoja: ohjelman avaaminen ja käyttöliittymän perusteet, pienen partituuripohjan 
tekeminen yksittäiselle soittimelle, laululle ja pienkokoonpanolle, nuottien lisääminen, 
nuottien aktivointimenetelmät ja niiden muokkaaminen, sanojen ja sointumerkkien 
lisääminen sekä kertausmerkkien ja maalien laittaminen. Lopuksi luodaan jokin 
yksinkertainen kappale, esimerkiksi laulu, jossa on sanat ja sointumerkit tai vaikkapa pieni 
kuorokappale.!
!
Syventävissä opinnoissa käsitellään opettajan harkinnan mukaan esimerkiksi 
nuotinkirjoituksen historiaa, soitinominaisuuksien ja mikserin käyttöä, näppäimistön ja 
koskettimiston käyttöä, musiikin keskeisten elementtien ilmaisua nuottikuvassa ja selkeän 
nuotinkirjoituksen perusteita. Harjoitusten lomassa on mielekästä opiskella myös 
sovitustyön ensimmäisiä askeleita. Nuottien tulostaminen ja mahdollinen verkkojulkaisu 
täydentävät osaamispaletin.!
!
Motivaatiota vahvistetaan siten, että liitetään harjoituksia liitetään mahdollisuuksien 
mukaan oppilaan muuhun työhön musiikkioppilaitoksessa, kuten musiikin perusteiden 
oppimiseen. Sovituksia kirjoitetaan vaikkapa omasta opetusryhmästä koottavalle yhtyeelle.!
!
Opetusmenetelmät!
Opetus on opetuskeskustelun tapaan järjestettyä ryhmäopetusta. Oppitunneilla on 
demonstraatioita, mutta paljolti opiskelu ja oppiminen etenee harjoitustöiden kautta. Osa 
opiskelusta voidaan tehdä itsenäisesti verkko-opiskeluna. Harjoitustöihin voidaan yhdistää 
ongelmatehtäviä ja yhteistoiminnallisia osioita.!
!
Laajuus: 25 tuntia!
!
Suoritus!
Suoritus koostuu oppitunneille osallistumisesta, oppitunneilla tehdyistä harjoituksista ja 
itsenäisistä työnäytteistä.!
!
!
Arviointi!
Arvioinnissa painotetaan ohjelmistojen ja laitteistojen sujuvaa hallintaa. Yhteistyötaidot, 
motivoituneisuus, musiikillisen ymmärryksen kehittyminen ja oma-aloitteellisuus 
vaikuttavat arvioinnissa.!
!
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Esimerkkejä opettajalle, Nuotinkirjoitus!
!
Esimerkki 1: (8-11 vuotiaat)!
Oleellinen oppisisältö: Harjoitellaan ohjelman perustoimintoja, nuottien ja taukojen lisäys ja 
niiden poisto sekä kuuntelu.!
Esimerkki tuntisisällöstä: Tehdään nuotinkirjoitusohjelmalla yksinkertainen kappale, jossa 
on aika-arvoja 1/8-nuotista puolinuottiin. Soitetaan kappale ja harjoitellaan soinninvaihtoa. 
Opetellaan aktivoimaan koko kappale ja transponoidaan kappale toiseen sävellajiin. 
Tulostetaan kappale.!
!
Tapaus 2: (12-14 vuotiaat)!
Oleellinen oppisisältö: Harjoitellaan mm. sovituksen perusteita.!
Esimerkki tuntisisällöstä: Kirjoitetaan laulu, jossa on sanat ja sointumerkit. Kirjoitetaan 
laululle sointumerkkien mukainen bassolinja. Sommitellaan melodialle toinen ääni. 
Harjoitellaan kappale laulaen ja/tai soittaen ohjelman kanssa. Sitten mykistetään 
melodialinjat ja harjoitellaan kappale pelkän bassosäestyksen kanssa.!
!
Esimerkki 3: (15-18 vuotiaat)!
Oleellinen oppisisältö: Harjoitellaan tehokasta nuotinkirjoitusta ja nuotinkirjoituksen 
lainalaisuuksia.!
Esimerkki tuntisisällöstä: Puhtaaksikirjoitetaan jokin omalle instrumentille tehty teos. 
Käytetään mahdollisimman paljon näppäimistöä, koskettimistoa ja näppäinoikoteitä. 
Harjaannutaan selkeän nuottikuvan tekemiseen mukaan lukien tahtimäärät rivillä, rivien 
etäisyydet, viivaston korkeus, esitemerkkien sijainti, jne.!
!
!
Opettajan tukimateriaalia!
!
Pohdittavaa!
• Nuotinkirjoitusohjelma on tärkeä apuväline musiikinopettajalle. Musiikkiopinnoissa 

nuotinkirjoitustaito on tietenkin hyödyllinen edistyneille oppilaille. Mutta myös vasta-
alkajat voivat oppia nuotinkirjoituksen avulla musiikin lainalaisuuksista.!

• Nuotinkirjoitusohjelma vapauttaa aikaa tarpeettomasta askartelusta musiikin 
tekemiseen, sillä esimerkiksi ulkoasuun liittyvät seikat ovat automaattisesti selkeitä.!

• Ohjelma toistaa kirjoitetut nuotit, jolloin oppilas saa välittömän palautteen 
kirjoittamastansa satsista ja voi helpommin viimeistellä sitä.!

• Säveltämiseen liittyvä motiivinen sommittelu, motiivin toisto ja siirto on huomattavan 
helppo tehdä nuotinkirjoitusohjelman avulla.!

• Tallentaminen ja arkistointi on helppoa. Ja mikäli ohjelma toimii selaimen avulla, on sillä 
tehty nuottimateriaali poimittavissa esiin missä tahansa.!

!
Opittavan aineksen perusteisiin mm. seuraavia asioita:!
1.! nuottisivun rakentaminen, viivastot, soittimisto, sävellaji, tahtilaji, jne.,!
2.! nuottien lisäys ja muokkaus näppäimistön ja MIDI-soittimen avulla,!
3.! esitys- ja fraseerausmerkkien lisääminen,!
4.! tekstien (otsikko, säveltäjä, jne.) lisääminen,!
5.! sointumerkkien ja -otteiden lisääminen,!
6.! ulkoasun perusteet, tahtimäärä rivillä, rivien välinen etäisyys, jne.!
7.! sävel- ja tahtilajin vaihto.!
!
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Seuraavalla portaalla voisi opiskella seuraavia asioita:!
1.! kaksi stemmaa samalla rivillä esimerkiksi kuorokirjoitusta varten,!
2.! sanoituksen lisääminen,!
3.! tahtinumerointi ja harjoitusmerkit,!
4.! soittimien transponointi,!
5.! erillisten stemmojen ulkoasun muokkaus,!
6.! ohjelman toisto-ominaisuuksien säätäminen,!
7.! nuottikuvan siirto toiseen ympäristöön, kuvankaappaus tekstinkäsittelyä varten, pdf-
tiedostot, äänitiedostot, jne.!
!
!
Painettu media!
Nicholl, M. & Grudzinski, R. 2007. Music Notation: Preparing Scores and Parts. Berklee 
Press!
Roemer, C. 1973. The Art of Music Copying: The Preparation of Music for Performance. 
Roerick Music Co.!
Ross, T. 1987. Teach Yourself the Art of Music Engraving & Processing. Hansen House, 
Miami.!
Stone, K. 1980. Music Notation in the Twentieth Century: A Practical Guidebook.W.W. 
Norton.!
!
Sähköinen media!
Nuotinkirjoituksen perusteita: http://www.jerelaukkanen.com/materials/notaationperusteet/!
Komppilapun teko-ohjeita: http://jucciz.com/lappusoimaan/!
Finalen käyttäjien keskustelupalsta: http://forum.makemusic.com!
Sibelius-käyttäjien keskustelupalsta: http://sibelius.ideascale.com!
MuseScoren käyttäjien keskustelupalsta: http://musescore.com/groups/improving-
musescore-com/discussions!
!
!
!
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Opetusjakso: Äänittäminen! ! ! !

!
Tavoite!
Tällä opintojaksolla oppilas kehittää musiikillista osaamistaan äänittämällä muiden 
opintojaksolle osallistuvien oppilaiden soittoa. Oppilas pystyy kehittämään myös oman 
instrumenttinsa hallintaa äänitysten avulla.!
!
Sisältö!
Kurssilla tutustutaan eri musiikillisiin tyylisuuntiin äänitysten kautta ja luodaan omaksutulla 
osaamisella omia uusia teoksia. Opintojakson lopussa jokainen oppilas suorittaa 
haluamansa live-äänityksen pyrkien itsenäiseen työskentelyyn. Oppitunneilla tuodaan 
esille kuulonsuojelun merkitys sekä opastetaan kuuloturvallisuuden vaalimiseen.!
Kurssille tarkoitetussa opettajan oppaassa on ohjeistus tuntijaon ja sisältöjen osalta.!
!
Opetusmenetelmät!
Opetusta annetaan ryhmäopetuksena. Kurssiin sisältyy myös itsenäisiä harjoituksia, joita 
voidaan tehdä ohjatusti  tai yksilöllisesti. Äänitysprosessin aikana voidaan käyttää myös 
oppimispäiväkirjaa. !
!
Kurssin laajuus: 60 tuntia!
!
Arviointi!
Arvioinnissa painotetaan ohjelmistojen ja laitteistojen sujuvaa hallintaa. Yhteistyötaidot, 
motivoituneisuus, musiikillisen ymmärryksen kehittyminen ja oma-aloitteellisuus 
vaikuttavat arvioinnissa.!
!
Arviointi tapahtuu asteikolla 1-5.!
!
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Esimerkkejä opettajalle, Äänittäminen!
!
Esimerkki 1: (8-11 vuotiaat)!
Opettaja esittelee omaa instrumenttiansa äänittämisen avulla. Tämän jälkeen jokainen 
oppilas pääsee äänityttämään omaa instrumenttiaan. Lopuksi äänitetyt materiaalit 
kuunnellaan yhdessä.!
!
Esimerkki 2: (12-14 vuotiaat)!
Oppilaat kokeilevat äänittämisen mahdollisuuksia musiikkioppilaitoksen pienkokoonpanon 
kanssa. Kokoonpanon soittaessa oppilaat muuttavat mikrofonien paikkoja ja merkitsevät 
ne muistiin. Tarvittaessa tilanne voidaan kuvata. Myöhemmin äänitetty materiaali 
kuunnellaan yhdessä ja pyritään löytämään eroja äänikuvassa ja tilantunnussa. !
!
Esimerkki 3: (15-18 vuotiaat)!
Oppijaksolla olevista oppilaista muodostetaan yhteismusisointikokoonpano, jonka soittoa 
äänitetään. Jokainen ryhmässä oleva soittaja pääsee omalla vuorollaan äänittämään 
oman suunnitelmansa mukaan. Tarvittaessa tilanne voidaan kuvata. Myöhemmin äänitetty 
materiaali kuunnellaan yhdessä ja pyritään löytämään eroja äänikuvassa ja tilantunnussa. 
Kuuntelu voidaan myös suorittaa sokkotestinä, jolloin oppilaat eivät välttämättä tunnista 
omaa äänitystään.!
!
!
Opettajan tukimateriaalia!
!
Painettu media!
J. Pekka Mäkelä, 2003. Kotistudio musiikki purkkiin omin avuin. Like Kustannus.!
John Eargle, 2001. The Microphone Book. Focal Press.!
Silja Suntola, 2004. Luova Studiotyö. Idemco Oy Riffi julkaisut.!
Paul Middleton, 2008. Music Technology Workbook. Focal Press.  !
!
!
Sähköinen media!
http://www.rodeuniversity.com!
http://ari.lepoluo.to/audiokirja/!
http://www.tonmeister.ca/main/textbook/!
!
Mikrofonivalmistajan koulutussivut: http://www.rodeuniversity.com!
Suomalaisen audiokirjallisuuden perusteos: http://ari.lepoluo.to/audiokirja/!
Tonmeisterkoulutukseen koottu yleisteos: http://www.tonmeister.ca/main/textbook/!
!
!
!
!
!
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Opetusjakso: Äänittämisen jatkokurssi! ! ! ! ! ! !

! ! !

!
Tavoite!
Tällä opintojaksolla oppilas oppi päällekkäisäänittämisen tapoja ja tyylejä. Oppilas hallitsee 
äänityksen kokonaisprosessin niin hyvin, että kykenee pääsemään lopputulokseen ja 
perustelemaan päätöksensä. Oppilas pystyy myös kehittämään oman instrumenttinsa 
harjoitustapoja ja keinoja musiikkiteknologian avulla.!
!
Sisältö!
Oppilas käyttää jo opittuja taitoja ja tietoja paremman musiikillisen lopputuloksen 
saavuttamiseksi. Opintojaksolla keskitytään päällekkäisäänittämiseen. Lopussa äänitys 
saatetaan jakelukuntoon ja pidetään äänityksen musiikillisen arvioinnin kritiikki. Näiden 
opintojen aikana on hyödyllistä käyttää hyväkseen oppilaan oman instrumenttiopettajan 
apua ja osaamista.  !
Kurssille tarkoitetussa opettajan oppaassa on ohjeistus tuntijaon ja sisältöjen osalta.!
!
Opetusmenetelmät!
Opetusta annetaan ryhmäopetuksena. Kurssiin sisältyy myös itsenäisiä harjoituksia, joita 
voidaan tehdä ohjatusti  tai yksilöllisesti.Äänityksen musiikkillinen arviointi-osiossa voidaan 
käyttää oppimispäiväkirjaa.  !
!
Kurssin laajuus: 40 tuntia.!
!
Arviointi!
Arvioinnissa painotetaan ohjelmistojen ja laitteistojen sujuvaa hallintaa. Yhteistyötaidot, 
motivoituneisuus, musiikillisen ymmärryksen kehittyminen ja oma-aloitteellisuus 
vaikuttavat arvioinnissa.!
!
Arviointi tapahtuu asteikolla 1-5.!
!
!
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Esimerkkejä opettajalle, Äänittämisen jatkokurssi!
!
Esimerkki 1: (8-11 vuotiaat)!
Opettaja esittelee päällekkäisäänittämisen periaatteen oman instrumenttinsa avulla. 
Tämän jälkeen jokainen oppilas pääsee päällekkäisäänityttämään omaa instrumenttiaan. 
Lopuksi äänitetyt materiaalit kuunnellaan yhdessä.!
!
Esimerkki 2: (12-14 vuotiaat)!
Oppijaksolla olevista oppilaista muodostetaan kokoonpano, joka päällekkäisäänittää 
valitun teoksen. Jokainen pääsee soittamaan oman stemmansa erikseen muiden 
toimiessa äänittäjinä. Kukin äänittäjä saa valita oman teknisen toteutuksensa. Jokainen 
soittaja saa äänityttää monia ottoja, joista itse saa valita mielestään parhaan, jota 
käytetään lopullisessa tuotoksessa. Myöhemmin äänitetty materiaali kuunnellaan yhdessä 
ja keskustellaan kuullusta.!
!
Esimerkki 3: (15-18 vuotiaat)!
Jokainen oppijaksolla oleva oppilas tuo äänityksiin oman yhteismusisointikokoonpanonsa 
ja päällekkäisäänittää sen. Tarvittaessa muut oppilaat voivat tulla avuksi eri äänityksissä. 
Lopuksi jokaisen äänitykset kuunnellaan ja tutkitaan nuottimateriaalin avulla. Oppilas saa 
itse päättää tämän harjoituksen musiikillisen sisällön. !
!
!
Opettajan tukimateriaalia!
!
Painettu Media!
Bruce Bartlett, 1999. On Location Recording Techniques. Focal Press.!
Kirsi Ihalainen, 2003. Methods of Choir Recording For An Record Engineer. Tampere 
Polytechnic.!
!
Sähköinen media!
http://www.prosoundweb.com/recording!
http://recordinghacks.com/!
!
Internetissä toimiva koulutus ja tiedotuspalsta http://www.prosoundweb.com/recording!
Verkossa toimiva alan keskustelupalsta: http://recordinghacks.com/!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Opetusjakso: Äänentoisto! ! ! ! ! ! ! !

!
Tavoite!
Oppijakson tavoitteena on, että oppilas osaa uuden tavan esittää musiikkia ja olla osana 
musiikkiesitystä. Oppilas kykenee analyyttiseen toimintaan lopputuloksen parantamiseksi 
ja kehittää samalla instrumenttinsa hallintaa. Kurssin lopussa opiskelija kykenee 
tyylinmukaisen äänentoistoon musiikkityylille ja instrumentille ominaisella tavalla. 
Äänentoistokurssilla opiskelija oppii huolehtimaan omasta kuulostaan ja ottamaan 
omaksensa myös yhtyekumppaneidensa ja yleisön kuulonsuojelun!
!
Sisältö!
Kurssilla tehdään yhteistyötä orkesterin tai yhtyeen kanssa. Yhteistyössä suunnitellaan ja 
toteutetaan konsertteja, jossa äänentoisto tuotetaan parhaalla mahdollisella tavalla. 
Opetuksen edetessä tutustutaan myös kenttäolosuhteisiin ja sen problematiikkaan. 
Äänentoisto nähdään opintojaksolla yhteismusisointina. Oppilas tutustuu äänentoiston 
mahdollisuuksiin musiikkiopiston omien musiikkiesitysten ja konserttien osana. !
Kurssille tarkoitetussa opettajan oppaassa on ohjeistus tuntijaon ja sisältöjen osalta. !
!
Opetusmenetelmät!
Opetusta annetaan ryhmäopetuksena. Tällä kurssilla voidaan järjestää koulun ulkopuolella 
tapahtuvaa  kenttätyöskentelyä. Eri äänentoistotilaisuuksien musiikkillisessa arviointi-
osiossa voidaan käyttää oppimispäiväkirjaa. Opetuksen apuna suositellaan 
ongelmalähtöistä opiskelua. Kurssin aikana kerätään oppimispäiväkirja eri konserteista. 
Myös konserttikirjan käyttö on mahdollista.!
!
Kurssin laajuus: 60 tuntia.!
!
Arviointi!
Arvioinnissa painotetaan ohjelmistojen ja laitteistojen sujuvaa hallintaa. Yhteistyötaidot, 
motivoituneisuus, musiikillisen ymmärryksen kehittyminen ja oma-aloitteellisuus 
vaikuttavat arvioinnissa.!
!
Arviointi tapahtuu asteikolla 1-5.!
!
!
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Esimerkkejä opettajalle, Äänentoisto!
!
Esimerkki 1: (8-11 vuotiaat)!
Opettaja esittelee omaa instrumenttiansa äänentoiston kautta. Tämän jälkeen jokainen 
oppilas saa soittaa omaa instrumenttiaan samalla tavalla muiden kuunnellessa. 
Viimeiseksi lisätään soittimien määrää vähintään kahteen ja pyritään pääsemään 
balanssiin. !
!
Esimerkki 2: (12-14 vuotiaat)!
Oppilaat kokeilevat äänentoiston mahdollisuuksia musiikkioppilaitoksen pienkokoonpanon 
kanssa. Kokoonpanon soittaessa opintojakson oppilaat kuulevat tehdyt muutokset heti ja 
pystyvät tarvittaessa reagoimaan niihin. !
!
Esimerkki 3: (15-18 vuotiaat)!
Oppijaksolla olevista oppilaista muodostetaan yhteismusisointikokoonpano, jonka soittoa 
muokataan äänentoiston avulla. Jokainen ryhmässä oleva soittaja pääsee omalla 
vuorollaan muokkaamaan orkesterin sointia. Tässä tilanteessa miksaajalla on apunaan 
soitettavan teoksen nuotit.  Harjoitus äänitetään ja kuunnellaan myöhemmin.!
!
!
Opettajan tukimateriaalia!
!
Painettu media!
Mike Sokol, 1998. Acoustic musician´s guide to sound reinforcement & live. Prentice Hall.!
Gary Davis, 1989. The Sound Reinforcement Handbook. Yamaha corporation.!
Jukka Laaksonen, 2013. Äänityön kivijalka. Idemco Oy; Riffi julkaisut.!
!
!
Sähköinen media!
http://www.prosoundweb.com/live!
https://pwc.kapsi.fi/reiska/index.htm!
!
Yhdysvaltalainen asiaan vihkiytynyt sivusto: htp://www.prosoundweb.com/live!
Reima Saarisen kiertokoulu: https://pwc.kapsi.fi/reiska/index.htm!
!
!
!
!
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Opetusjakso: Musiikkiteknologia luovan toiminnan työvälineenä - Musiikki ja 
visuaalinen ilmaisu!
!
!
Tavoite!
Opiskelija tuntee visuaalisia ja äänellisiä hahmolakeja sekä jäsentää ajassa olevia 
rakenteita ja tapahtumasuhteita. Opiskelija pystyy kuvailemaan äänen ja visuaalisuuden 
välisiä toiminnallisia suhteita. Opiskelija tuntee yleisimpiä elokuvaan liittyviä teknisiä 
termejä. Opiskelija tutustuu erilaisiin visuaalisuuden käyttötapoihin.!
!
Sisältö!
Elokuva taidemuotona; dramaturgia, kuvakerronta ja käsikirjoitus. Kuvasuunnittelun 
visuaalisia käsitteitä ja terminologiaa. Kuvan käsittelyn perusteet sekä terminologiaa.!
Ääni kuvataiteissa sekä tietokonepeleissä.!
!
Kurssi sisältää!
Yleisluentoja joiden aikana katsotaan ja analysoidaan ääni- ja kuvakerronnan kannalta 
erilaisia elokuvien kohtauksia. Tiedon hankintaan perustuvia ryhmätöitä sekä 
henkilökohtaisia harjoitustöitä kuvan ja äänen yhdistämisessä.!
!
Opetusmenetelmät!
Kuvaillaan jonkun elokuvakohtauksen mahdollista visuaalisuutta kuuntelemalla vain 
elokuvan ääntä. Tuotetaan johonkin äänettömään elokuvakohtaukseen tai 
kuvatapahtumaan itse tehosteita, äänimaisemaa ja musiikkia. Tutustutaan analyyttisesti 
muutamiin äänielokuvan historiallisiin teoksiin.!
!
Kurssin laajuus!
20 luokkatuntia ja 8 kotitehtävätuntia!
!
Suoritus!
Opiskelijan itsensä tekemä äänimaisema ja/tai musiikki jonkin olemassa olevan elokuvan 
kohtaukseen, opettajan antamaan videomateriaaliin tai itse tehtyyn visuaaliseen 
materiaaliin.!
!
Arviointi!
Arvioinnissa painotetaan kuvan ja äänen vuorovaikutuksen ymmärrystä.! !

!
Arviointi tapahtuu asteikolla hyväksytty/hylätty (a/i).!
!
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Esimerkkejä Opettajalle, Musiikkiteknologia luovan toiminnan työvälineenä - 
Musiikki ja visuaalinen ilmaisu!
!
Esimerkki 1: (8-11 vuotiaat)!
Oleellinen oppisisältö: Painotetaan oivallusta siitä, että elokuvassa on ääni merkittävässä 
roolissa. Opitaan tunnistamaan elokuvassa olevan äänen erilaisia olomuotoja; efekti, 
tehoste, äänimaisema, dialogi.!
!
Esimerkki tuntisisällöstä: Katsotaan lyhyt kohtaus jostain elokuvasta äänen kera. 
Kuunnellaan sama kohtaus ilman kuvaa. Oppilaat luettelevat kohtauksesta löytämiään eri 
äänimateriaaleja. Katsotaan lopuksi kohtaus taas äänen kanssa ja keskustellaan siitä, 
oliko äänimaisema nyt, kun siihen oli paneuduttu, toteutettu onnistuneesti; mikä oli hyvää, 
mitä voisi parantaa, mitä voisi lisätä, löytyikö jotain uutta.!
!
Esimerkki 2: (12-14 vuotiaat)!
Oleellinen oppisisältö: Pyritään syventämään äänen roolin ymmärtämystä sekä äänen 
käyttöä elokuvassa; kerronnan tukijana, itsenäisenä elementtinä, kuvaleikkauksien 
sitojana. Laajennetaan ymmärtämystä myös siten, että äänen ei tarvitse kuvata näkyvää 
tapahtumaa/objektia, vaan se voi olla taustalla alleviivaamassa, tehostamassa tai 
ennakoimassa tapahtumia. Tehdään pienien kohtauksien äänimaisemia ja tehosteita. 
Tuotetaan myös itse ns. Foley-tehosteita.!
!
Esimerkki tuntisisällöstä: Opettaja antaa oppilaille valmiin lyhyen kohtauksen jostain 
elokuvasta (tai itse tehdyn klipin) sekä joukon ääniefektejä, tehosteita ja äänimaisemia 
(joko opettajan itsensä tekemiä tai elokuvasta poimittuna). Ääniesimerkkejä on runsaasti 
yli tarpeen sekä osa niistä sopii huonosti ko. kohtaukseen.!
Oppilaat tekevät pienryhmissä oman äänimiksauksen valitsemalla äänimateriaaleista 
sopimakseen katsomia palasia ja liittämällä ne elokuvaklippiin.!
Kuunnellaan/katsotaan eri pienryhmien äänityöt ja keskustellaan niiden sopivuudesta 
kohtaukseen.!
Lopuksi katsotaan/kuunnellaan elokuvan alkuperäinen äänimaisema ja keskustellaan 
eroista ja yhteneväisyyksistä.!
!
Esimerkki 3: (15-18 vuotiaat)!
Oleellinen oppisisältö: Käsitellään elokuvan käsikirjoittamista, dramaturgiaa sekä 
kerrontaa. Tehdään itse pienen kohtauksen käsikirjoitus (tarina, kuva, dialogi, musiikki, 
ääni) sekä toteutetaan se itse tehdyillä materiaaleilla.!
Tarkastellaan myös rock-videoiden sekä mainoksien sisältöjä, kerrontaa ja toteutustapoja.!
Kehitetään analyyttistä medialukutaitoa.!
!
Esimerkki tuntisisällöstä: Käsitellään kotona etukäteen katsotusta elokuvasta: elokuvan 
"tarinaa", eritellään kohtaukset, analysoidaan kuvallista kerrontaa sekä äänen roolia.!
Tehdään itse lyhyen kohtauksen käsikirjoitus sekä toteutetaan se kokonaisuudessaan.!
Oppilasryhmät katsovat haluamansa elokuvan ja esittelevät sitten muille elokuvan eri 
komponentteja!
!
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Opettajan tukimateriaalia, Musiikkiteknologia luovan toiminnan työvälineenä - 
Musiikki ja visuaalinen ilmaisu!
!
Pohdittavaa!
ooppera lienee vanhin monitaiteinen teosmuoto eli visuaalisuuden, äänen ja tekstuaalisen 
kerronnan dramaturginen kokonaisuus!
• historiallisesti hauska "kuvasoitin" on Vladimir Rossiné: Optophonic Piano, visuaalinen 
soitin osana orkesteria!
• musiikki on kuten elokuva (tai teatteri) ajallisen kerronnan taidemuoto (ajan käytön 
taidetta)!
• dramaturgia on kerronnan muoto, hallittu suunnitelma ajassa tapahtuvista rakenteista, 
voimasuhteista, jännitteistä sekä niiden purkamisista!
• kuvallisen- ja äänellisen tapahtuman yhdistelmiä ovat teatteri, ooppera, elokuva ja 
tietokonepelit!
• nykypäivä tuo mukanaan vielä digitaaliset ja interaktiivinen taideteokset sekä installaatiot!
• huomioitava äänen ja visuaalisuuden "kontrapunkti" eli eri elementtien kerronnallinen 
tasapaino!
• esimerkkejä visuaalisista käyttöliittymistä ääniohjelmissa (esim. kuinka ääntä "piirretään" 
tai "maalataan") vaikkapa äänisuunnitteluohjelma MetaSynth (UI-Software)!
• termien erittelyä efekti (ns. hard sound effect tai foley sound effect kuvassa tapahtuvan 
tilanteen ääni, esim. ovi avautuu, ukkosen jyrähdys, kaatumisen ääni), tehoste (ns. 
background sound effect kuvassa ei näkyvän ilmiön ääni tai ääni joka kertoo jotain 
dramaturgisesti tärkeätä, esim. taustalla tikittävä kello joka samalla luo odotuksen 
tunnetta, uhkaavasti kaiutettu ukkosen ääni, matala hiljainen jyske joka muistuttaa 
sydämen ääntä), äänimaisema (ns. design sound effect "äänilavaste", ääni jota ei ole 
olemassa tai ääni joka kertoo ja kuvastaa tilaa ja tilannetta, voi myös luoda tunnelmia, 
esim. tilan akustiikka, sci-fi tehosteet), musiikki (luo tunnelmaa, on vuorovaikutuksessa 
kuvan kanssa, tekee myös omaa rooliaan)!
• tutkitaan myös esitystilanteen visualisointia (kuvalliset- ja muut visuaaliset tehosteet 
esim. tuliefektit, jättipatsaat) jotka ovat tyypillisiä suurissa kaupallisissa konserteissa!
• visuaalisia käsitteitä mm. kokokuva, lähikuva, yleiskuva, valaistus, perspektiivi, kuvan 
liike, liike kuvassa, kuvakulma, leikkauksen perusteita, visuaalinen rytmi!
• terminologiaa (mm. Foley, SMPTE, MPEG, HD, RGB, progressive scan, interlaced, 
frame)!
• kuvan käsittelyn termejä (mm. resoluutio, väriavaruus, CMYK/RGB, syväys, layerointi, 
maskaus, chroma key)!
• ääni elementtinä; mm. installaatiot, interaktiiviset visuaaliset teokset sekä tietokonepelit!
!
!
Elokuvamateriaalia (jossa pedagogisesti selkeä äänen ja kuvan vuorovaikutus)!
• ulkomaiset: Fantasia, Mary Poppins, Sound of Music, Wizard of Oz, ET!
• kotimaiset: Lumikuningatar (äänityo Pauli Jyrälä), Pelikaanimies!
!
Kirjallisuusviitteitä!
• Southern Communication Journal: Mood and meaning in music video, The dynamics of 
audiovisual synergy by Joe Gow!
• Thames & Hudson: Digital Art by Christiane Paul!
• kirjallisuusluettelo: http//guides.library.yale.edu/content.php?pid=9130&sid=62412!
!
!
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Www-linkkejä !
• elokuvatuotannon verkko-oppimateriaali: http//elokuvantaju.uiah.fi/index.html!
• analyyttisiä elokuva- ja ääniartikkeleita: http//www.widerscreen.fi!
• elokuvamusiikin artikkelisarja: http//www.widerscreen.fi/2006-1/!
• kuva/musiikki videopeleissä: http//www.widerscreen.fi/2011-1-2/katsaus-musiikin-ja-
kuvan-suhteisiin-videopeleissa/!
• audiovisuaalinen musiikkianalyysi: http//www.widerscreen.fi/2011-3/!
• audiovisuaalisien teoksien sivusto: http//www.soundingvisual.com!
• elokuvan äänisuunnittelusta: http//www.filmsound.org/!
• elokuvaäänen historiaa: http//frank.mtsu.edu/~smpte/timeline.html!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Arviointi!
!Arvioinnin tehtävänä on kannustaa ja toimia positiivisena motivaation lähteenä oppilaalle.  
Uuden oppiminen perustuu aiemmin saavutetulle osaamiselle. Oikein annettu arviointi 
edesauttaa hyvän itsetunnon kehittymistä ja ohjaa opiskelua tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Jatkuva arviointi on monipuolista ja opettaa oppilaalle itsearviointia. Alaikäisten oppilaiden 
arvioinnissa on tärkeää, että huoltajat tietävät arvioinnin kohteena olevat asiat ja voivat 
seurata opintojen edistymistä.!
!
Tavoitteena on, että oppilas pystyy soveltamaan käytäntöön musiikkiteknologiassa opittuja 
asioita ja itsearviointitaitojen avulla kehittämään edelleen osaamistaan. Ohjelmistojen ja 
laitteistojen sujuva hallinta, motivoituneisuus opiskeluun ja yhteistyötaidot painottuvat 
arvioinnissa. Musiikillisen ajattelun ja ilmaisun merkitys korostuu musiikkiteknologia 
oppilaineen päättötöiden arvioinnissa. Oppilaan aktiivisuus oppitunneilla ja osallistuminen 
musiikkiteknologiaprojekteihin vaikuttavat päättösuorituksen arvosanaan.!
!
Musiikkiteknologian perustason päättösuoritus!
Opinnot henkilökohtaisessa soittimessa ja edistyminen musiikin perusteissa antavat 
valmiuksia, joita tarvitaan musiikkiteknologian päättösuorituksen tekemisessä. 
Päättösuoritukseen kuuluu oppilaan osallistuminen eri opetusjaksojen oppitunneille, 
musiikkiteknologiaopettajalle palautetut harjoitukset ja työt.!
!
Päättösuorituksen viimeinen osio on käytännönläheinen projekti. Tämä osio voi 
koostua seuraavista osa-alueista:!
1) Suunnitelma!
2) Äänitys konsertista tai studio-olosuhteissa!
3) Äänenkäsittely, miksaus, masterointi tietokoneella!
4) Taltiointi CD-levylle tai MP3 muotoon!
5) Lähettäminen opettajalle digitaalisesti (sähköpostitse)!
!
Opettaja arvioi oppilaan päättösuorituksen asteikolla 1-5.!
!
Lisää aiheesta: !
http://www.pcrest2.com/institute_resources/PAI/4_1_2.pdf 
http://home.gwu.edu/~rwatkins/articles/assesseval.pdf 
!
!
!
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