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Yhteissoitto on keskeinen oppiaine 
musiikkioppilaitoksissa 
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Yhteissoiton opiskelun tavoitteet on kiteytetty esimerkiksi 
 Kuopion Konservatorion opetusohjelmassa (2014) seuraavasti: 
 ”[Yhteissoitossa] opitaan kuulemaan ja tunnistamaan musiikillisia ilmiöitä 
 ja reagoimaan musiikin tyyliin ryhmänä,  
opitaan toimimaan yhdessä ja kantamaan vastuuta ryhmän jäsenenä.” 
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Taustaa 

• Viulunsoiton ja yhteissoiton opettaja 

• Sovituksia ja yhteissoittoetydejä ”mittatilaustyönä” 
ryhmille:  

         -Soittajien musiikkimakua ja taitotasoa vastaavia 
kappaleita 

         -Kaikki soitto-osuudet mielenkiintoiset, 
melodisesti loogiset ja idiomaattiset 

         -Koukuttavia pedagogisia jippoja: rytmejä, 
jousitapoja, nyansseja 
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Nuotinnusohjelmalla selkeitä ja siistejä 
nuotteja oppilaille 

• Tietokoneita saatiin musiikkiopistoomme 
opetuskäyttöön viime vuosituhannen loppupuolella 

• Vuorotteluvapaalla opiskelin Encore, myöhemmin 
myös Sibelius nuotinnusohjelmia 

           -Nuotinnusohjelmilla siistejä nuotteja joita on 
helppo muokata 

          -Koska nuotit ovat digitaalisia tiedostoja, voi 
lähettää sähköpostissa oppilaille 
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Kirjoitetussa partituurissa  
nähdään kaikki soitto-osuudet 
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Soiva Partituuri 

• Nuotinkirjoitusohjelmien playbackin ansiosta 
kirjoitettu nuotti voidaan välittömästi myös 
kuunnella (”soiva partituuri”) 

•  Näin mahdolliset kirjoitusvirheet tai huonot 
ratkaisut löydetään heti ja voidaan korjata 
kuuntelun avulla  
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Soivassa partituurissa 
kuullaan kaikki soitto-osuudet 
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1. Juntunen dia 7.wmv 

Avaa video tästä: 

https://drive.google.com/file/d/1XMwpjwdQdNqamXfym04zRl3U-QF8Hihh/view?usp=drive_web


Soiva Partituuri harjoittelua tukemassa 

• Playbackia voidaan käyttää myös pedagogisiin 
tarkoituksiin: oppilaat voivat kuulla koko orkesterin 
taustana harjoitellessaan omaa soitto-osuuttaan.  

• Tätä Soivaa Partituuria voitaisiin käyttää eräänlaisena 
virtuaaliorkesterina. 

• Soivan orkesteritaustan ansiosta oppilas kuulee, 
soittaako hän oikein ja pystyy myös korjaamaan 
virheensä 

 

Seuraavissa videoissa on esimerkkejä Soivan Partituurin 
käytöstä harjoittelua tukemassa 
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Tenavatangoa opiskellaan soivan 
taustan tuella 
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2. Juntunen dia 9.wmv 

Avaa video tästä: 

https://drive.google.com/file/d/1sLLOwvzwHvUUgWxD5ZM07MbSpBgCbOmB/view?usp=drive_web


Soiva tausta tukee erilaista oppijaa 
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3. Juntunen dia 10.avi 

Avaa video tästä: 

https://drive.google.com/file/d/1UzXbs27yUAiO2QfTyKN5H-gIxGhS0fLW/view?usp=drive_web


iPadin AvidScorch sovellus 
• iPadissa käytettävä AvidScorch sovellus on osoittautunut 

erinomaiseksi välineeksi Soivan Partituurin käytössä 
• AvidScorch muuntaa iPadin soittimeksi, jossa musiikin 

etenemistä voidaan seurata kursorin avulla 
• Sovelluksessa on mikseri, tempon portaaton säätö, erilaisia 

muita soiton editointimahdollisuuksia 
• Hinta alle 2 € 
• Toimii varmasti 
• On helppo oppia käyttämään 
• Sibelius nuotinnusohjelma ja AvidScorch ovat täydellinen 

pedagoginen ”paketti” omia sovituksia käyttävälle pienten lasten 
yhteissoiton opettajalle 

 
Seuraavassa videossa orkesteriharjoitus ”sävelkylpynä”.  
iPad ja bluetooth kaiutin ovat riittävä koneisto 
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             Sävelkylpyä orkesterissa 
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4. Juntunen dia 12.wmv 

Avaa video tästä: 

https://drive.google.com/file/d/1TqWBnDmeDbTt4tcioSBi_7vVdNGXImpn/view?usp=drive_web


 
Yhteissoiton opiskelussa laatu parani 

 
 

• SoivanPartituurin ansiosta yhteissoittoryhmien ohjelmistot kasvoivat 
voimakkaasti 

• Nuotit osattiin hyvin, jolloin harjoittelutilanteessa voitiin syventyä 
yhtenäiseen soittotapaan, musiikkityyliin ja esimerkiksi 
”lavakäyttätymiseen” 

• Nuottien pänttäämisen sijaan ehdittiin tehdä myös monenlaisia 
harjoituksia esimerkiksi: 

        - yhtenäinen jousenkäyttö 

        - rytmit,  nyanssit   

        - intonaation harjoitteleminen asteikkokaanoneiden avulla 

• Harjoittelu ja esiintyminen rentoa ja iloista, itsevarmuus lisääntyi koska 
tiedettiin että osattiin kappaleet 

• Flow! 
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Tutkimuksiani soivan partituurin 
käytöstä 

• Testasin soivaa taustaa hyödyntävää 
menetelmääni ensimmäisen (10)ja toisen (4) 
perustason vihtiläisillä jousisoitinoppilailla 

            -Testiryhmä harjoitteli soitto-osuuttaan 
soivan taustan tuella, kontrolliryhmä ilman soivaa 
taustaa 

            -Kaksi musiikkiopistomme jousisoiton 
opettajaa arvioi videolta numeerisesti oppilaiden 
soittoa ennen ja jälkeen noin neljän viikon 
viikoittaista harjoittelua 
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Yhteissoittokappaleen päämelodia 
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Andante 
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Soivan taustan tuella harjoitellut ryhmä kehittyi enemmän  
(siniset pylväät) 
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Soivan taustan kanssa 
harjoitelleet 
päämelodian soittajat 
kehittyivät 
viestittämään 
ryhmälleen paljon 
paremmin kuin ilman 
taustaa harjoitelleet 
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        Esitys säestäjän kanssa 
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5. Juntunen dia 18.wmv 

Avaa video tästä: 

https://drive.google.com/file/d/153LxFOppoO9SGTN9rZyFY4NSHmkdqAQW/view?usp=drive_web
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Yksinkertaistettu nuottikuva. Toisen perustason oppilaat 
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The Impact of Method on Musician Skills
You Only Live Twice
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p=.021 

p=.040 

Toisen perustason oppilaat 

Laulava jousitapa p=.005 

Äänen sävyttäminen jousitekniikan 
avulla p=.041  
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Jousiorkesterikappaleen säestävä soitto-osuus 
Ensimmäinen perustaso 

Talonpoikaiskantaatista 
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Ensimmäisen perustason oppilaat 
Bach: Talonpoikaiskantaatista, toinen viulu tai sello.  

p=.052 

Terassidynamiikan havaitseminen ja 
toteutus:  
p=.032  
 
Summavariaabeli“lukeminen”´(laskettuna 
v9, v10, v21-24) 
 p=. 036 
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• Soiva tausta näyttäisi tukevan ”musiikillisen kartan” hahmottamista 

•  Harmonian prosessit antavat musiikin rakenteita koskevia viitteitä, kertoo 
milloin ollaan tulossa musiikilliselle väliasemalle tai päätepysäkille. 

• Kuuntelun vahvistaessa tonaliteetin hahmottumista aavistetaan 
mahdollisesti myös melodian etenemissuunta, mikä tukee ennakoivaa 
soittotapaa ja nuotinlukua 

• Ennakointi luo pohjan nopealle ja virheettömälle oppimisprosessille 

• Musiikillisen sisällön hahmottamisen myötä soittaja valitsee vaistomaisesti 
soittotapoja jotka korostavat musiikin sisältöä. Näin soittoesityksestä tulee 
musiikillista viestintää, jolloin musiikin sanoma on kuuntelijoiden ja 
muiden soittajien mahdollista vastaanottaa.  
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Johtopäätöksiä testaustuloksista:  

Soiva tausta tukee musiikin sisällöllistä ymmärtämistä 
tyylin, tunnelman ja kokonaismuodon hahmottamisen 

kautta 
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Musiikin kuulopohjainen oppiminen sisällöllisen ymmärtämisen kautta:  
Gearwheel malli  

KUULLA ja YMMÄRTÄÄ kuvaavat musiikin 
sisällön ymmärtämistä kuuntelun kautta.   
 
Musiikin sisällöllinen ymmärtäminen tukee 
tyylin ja tunnelman tavoittamista. 
soittoliikkeissä Soittoliikkeiden ajoitus 
puolestaan määräytyy soivassa taustassa 
kuuluvan jatkuvan pulssin mukaiseksi 
 
Muistimekanismien työstämisen 
vaikutuksesta kehittyvät ennakoiva 
soittamistyyli ja nuotinluku, joten virheitä 
opitaan välttämään ”etukäteen”.  
 
Soittajan itsevarmuus kehittyy hänen 
tietäessään osaavansa soitto-osuutensa 
hyvin, hän kasvaa muusikoksi joka toimii 
yhteissoitto- esiintymistilanteissa rennosti 
ja iloitsee taidoistaan 

Pirkko Juntunen John Sloboda: dynamic understanding 
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Väitöskirja kuulopohjaisesta teknologia-avusteisesta yhteissoiton 
oppimisympäristön kehittämisestä musiikkioppilaitoksen 
ensimmäisen ja toisen perustason jousisoitinoppilaille 

Artikkelimuotoinen 
Artikkelit julkaistu kansainvälisissä tiedejulkaisuissa 

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/164572 
 

Väitöskirjan linkki: 

Pirkko Juntunen 

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/164572
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Perinteinen 
kasvokkain oppiminen

Teknologia-avusteinen 
opetus 
luokkahuoneessa

Teknologia-avusteinen 
kotiharjoittelu

Soivaa Partituuria käyttävä 
Sulautuva oppimisympäristöni 
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 Soitto- tai orkesteritunnista käytetään noin viisi minuuttia Soivan Partituurin  
kanssa työskentelyyn ja kotiharjoittelussa menetelmän käyttö on totutteluasteella, 
 toisin sanoen vielä suhteellisen vähäistä  
 

Pirkko Juntunen 

Soiva Partituuri, 

 Internet palvelut 



Koulutuksen 
tietoyhteiskuntakehittäminen 2020 

Opetus- ja kulttuuriministeriön visio 

• Julkistettiin  2.11.2010 (OKM 12/2010) 

• Perinteisen opettajajohtoisen luokassa tapahtuvanopetuksen lisäksi 
opettajien tulisi opiskella käyttämään myös sulautuvan oppimisen ja 
etäopetuksen oppimisympäristöjä 

• Eija Kauppinen (OKM): kommenttipuheenvuoro TeknoDida koulutuksessa 
2010: musiikin opetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 

 

• Matti Ruippo: TeknoDida koulutukset ja konferenssit, pilottiprojektit, 
lisensiaattityö (2015): 

                -Opettajainkoulutuksessa painopisteenä musiikin verkkoyhteisöt ja 
mobiililaitteiden käyttö musiikinopetuksessa 

                -Kehitteillä olevia oppimistapoja: teknologia-avusteinen, 
kokemuksellinen ja yhteistoiminnallinen oppiminen, sekä  tutkivan 
oppimisen menetelmät 
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Ratkaisuni oppimisympäristön 
kehittämishaasteisiin 

• Teknologia-avusteinen oppimistapa: 
               -virtuaaliorkesteri, iPad, AvidScorch, läppäri 
               - Internetin käyttö ja siihen opastaminen esimerkiksi 

nuottien ja    äänitteiden hakemisessa ja arvioimisessa 
• Kokemuksellinen eli ilmiöpohjainen oppiminen (”sormet 

savessa”): Soivan Partituurin mukana soittaminen ilman 
pysähdyksiä 

• Yhteistoiminnallinen oppiminen: ”virtuaaliorkesteri” 
kotona, perhe voi kuunnella ja arvioida soitetaanko oikein 

• Tutkiva oppiminen: oppilas pystyy kuuntelun perusteella 
arvioimaan soittaako oikein ja miten korjata virheet 
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Opettajat oppimisympäristön 
kehittäjinä 

• Oppimisympäristöllä on ratkaiseva merkitys oppimiselle 
                 -Opettajilla pedagogiikan asiantuntijoina on tärkeä 

rooli oppimisympäristön kehitystyössä 
• Musiikinopettajat kehittävätkin jatkuvasti 

oppimisympäristöään:  
                  -Keksitään harjoituksia, etsitään oppilaalle sopivaa 

ohjelmistoa, luodaan oma persoonallisen opetustyyli 
• Musiikkikasvatusteknologialla on nykyisin tarjolla välineitä 

kehittää oppimisympäristöä uudella tavalla 
• Teknologian on taivuttava pedagogian käyttöön, ei 

päinvastoin, mutta: teknologiasta voi löytyä ideoita 
uudenlaisiin opetustapoihin 
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Eräitä teknologisten välineiden käyttötapoja 
musiikkioppilaitoksen opettajien työskentelyssä 

• Uuden oppimateriaalin kehittäminen esim. 
nuotinnusohjelmilla 

              -Tietokoneohjelmilla myös yhteistä printtimateriaalia 
(Sello- ja alttokoulu)  

• Yhteisöllinen työskentelytapa: 
       -Opettajien yhteisten projektien kehittelyä esim. 
sähköpostin avulla 
• Internet  
        -Oppimateriaalin lähteenä (Score Exchange, YouTube jne) 
        - Oppilaan ja opettajan julkaisujen jakamisessa (esim. 

Score Exchange) 
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MUSIIKKIKASVATUSTEKNOLOGIAA oppilaan 
tueksi 

  

Musiikkikasvatusteknologia on erityisesti musiikin 
opettamiseen soveltuvaa teknologiaa 

 

• Vasta-alkajan soittoasentojen valokuvaaminen 

• Oppilaan esitysten videointi tai äänittäminen 

• Tutkintojen palautteet oppilaille sekä 
(harjoittelun)tallenteena että kirjallisena 
palautteena   

         -arvioinnin läpinäkyvyys ja avoimuus) 

• Oppitunnin videointi käytettäväksi MOOCeina 
Internetissä 
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Toisaalta: 
• Motivaatio: teknologian 

omaksuminen ja tuntien 
valmistelu vie aluksi paljon vapaa-
aikaa 

• Arvokysymykset,esimerkiksi: 
      turmeleeko  

teknologiasovellusten  avulla 
aikaansaatu materiaali tai 
työskentelytapa musiikin ja sen 
oppimisen sisällöllisiä arvoja ja 
kvaliteetteja  

    -”konemaisuus” 
 
 

Toisaalta: 
• Sovellusten, esimerkiksi 

AvidScorch, käyttö tukee 
opetuksen painopisteen 
siirtymistä nuottien 
”tankkaamisesta” 
korkeammanasteiseen 
opetukseen syventämiseen: tyyli, 
tunnelma, yhteissoitto jne) 

•  Opetusmateriaalin suorempi 
hankinta: äänitteet ja nuotit 
Internetistä, vähemmän 
”kauppareissuja”  

• Opetusmateriaalia laaja valikoima 
Internetistä 
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Tarvitseeko musiikinopettaja 
teknologiaa? 

Pirkko Juntunen 



Musiikkiteknologian anti OPSin 
perusteiden valossa  

• Kannustava oppimisympäristö:  
                - virheet ovat hyväksyttävä osa oppimista (learning by doing) 
• Opetuksen lähtökohtana oppilaan vahvuudet:  
                 -joillekin poikaoppilaille  sekä musikaalisille mutta 

keskittymättömille ja vilkkaille oppilaille voisi kokeilla esimerkiksi 
ilmiöpohjaisia menetelmiä (soittamaan opitaan soittamalla, ”sormet 
savessa”) 

• Oppimisen ilo ja motivaatio ovat kiinteässä yhteydessä opetustapaan: 
               - oppilaille voisi kuuntelupohjainen oppimistapa (säveltäminen, 

improvisointi, korvakuulolta soittaminen, Soiva Partituuri)olla sopiva tie 
oppimiseen 

•  Erilainen oppija: 
                -musiikkikasvatusteknologia tarjoaa keinovalikoimia myös erilaisen 

oppijan käyttöön 
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Oppimisympäristön jatkuva 
kehittäminen musiikkioppilaitoksissa 

• Nopeasti muuttuvassa tietoyhteiskuntatilanteessamme 
on oppimisympäristön jatkuva kehittäminen 
kokeiluprojektien kautta hyödyllistä tietoa tuottavaa 

• Oppilaat kehittävät projekteissa Internetin käytön 
yhteydessä monilukutaitoa ja kriittistä suhtautumista 
(esimerkiksi YouTuben soittoesityksiin…) 

• Kokeilukurssien kautta tulevat myös tekijänoikeudet ja 
muut suojeltavat edut tutuiksi (TEOSTO) 
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Kuinka nyt kehittäisin musiikkiteknologiaa 
käyttävää oppimisympäristöä 

• Kurssikokeilu, missä yli 10-vuotiaiden ryhmän kanssa  (korkeintaan 8 
osallistujaa), tehtäisiin omia sävellyksiä tai/ja sovituksia muutamasta 
oppilaiden valitsemasta kappaleesta 

• Valittujen kappaleiden tekijänoikeudet, eli sovitus- ja julkaisuluvat 
selvitettäisiin TEOSTOsta 

• Nuotit skannattaisiin PhotoScorea  käyttäen ja sovitus tehtäisiin Sibelius 
nuotinnusohjelmalla 

• Harjoiteltaisiin valmiit sovitukset tai sävellykset omilla soittimilla 
mahdollisesti  iPadin tuella esitykseen 

• Julkaistaisiin tehdyt sovitukset sekä printtinuottina että Internetissä 

• Taltioitaisiin harjoituksia ja konsertteja sekä audiona että videona ja 
editoitaisiin ne esimerkiksi poltettavaksi DVDlle 

• Kurssi kestäisi lähtökohtaisesti yhden lukukauden 

(Rahoitus?) 
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KIITOS! 
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