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Auditoituun osaamiseen johtava koulutusohjelma liikkuvan kuvan ja äänen jälkikäsittelystä sekä tuotannosta vastaaville

Editoinnin toteutus ja tuotantoympäristö (10 pv)

Kohderyhmä on AV-tuotantoyhtiöiden, mainostoimistojen, televisioyhtiöiden tms. tuotantoyhtiöiden
elokuvien, animaatioiden, mainos-ja yritysvideoiden tuotannosta vastaavat henkilöt, jotka koulutusohjelman jälkeen:

Leikkauksen ilmaisu sekä Adobe Premiere CC
parhaat käytännöt (1 pv)

• Hallitsevat liikkuvan kuvan ja äänen jälkikäsittelyprojektin suunnittelun ja toteutuksen, työmenetelmät
ja –välineet sekä tuotantoprosessit
• Ovat toimenkuvansa laaja-alaisia ja monipuolisia
ammattilaisia
• Ovat auditoidusti osoittaneet osaamisensa

Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon
valmistavan koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa laaja-alaisen työelämän edellyttämän ammattitaidon ja toimii työssään ammattimaisesti ja tuloksellisesti. Koulutuksessa kiinnitetään
huomiota kykyyn sopeutua muutoksiin ja kasvaviin
vaatimuksiin sekä vuorovaikutus-, verkostoitumisja esiintymistaitoihin.

Valmennusohjelman sisältö
• räätälöityy osallistujien taustojen ja lähtötilanteen
mukaan

Suunnittelu ja ilmaisu, tuotantoprosessit (3 pv)
• AV-tuotannon osatekijät
• Kuvasuunnittelu, kuva- ja äänikerronta, tyylilajit
• AV-projekti ja tuotannon prosessit (käsikirjoitus,
aikataulutus, budjetti)
• AV-projektin ilmaisuun liittyvät valinnat (tekninen,
taiteellinen, ja taloudellinen näkökulma)
• Tuotantotekninen suunnitelma
• Työ- ja toteutussuunnitelma

Videokuvauksen perusteet (1 pv)
Adobe Premiere CC –ohjelma (3+3 pv)

Adobe Premiere -koulutuksen sisältöä:
Adobe Premiere CC perus/jatko (3 pv)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

asetukset (settings)
projektin luominen
materiaalin purku ja järjestäminen
kuvakulmat ja koot
kuvasuunnitelma
raakaleikkauksen luominen ja leikkausjärjestys
leikkeen keston trimmaaminen
leikkauspisteiden (edit points) liitokset
prosessin hienosäätö
aineiston kaappaaminen ja siirtäminen
siirtymien lisääminen
äänen leikkaus ja muokkaus
tekstien tekeminen ja muokkaus
Motion-asetusten muuttaminen
filtereiden käyttö
viimeistely ja vienti

Adobe Premiere CC jatko/pro (3 pv)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kehittyneitä editointitekniikoita
trimmauksen perusteita
äänen editointi
monikameraeditointi
yhdistäminen ja kompositiointi
filtereiden tehokas käyttö
efektien käyttö
sekvenssien niputtaminen (Nesting Sequences)
viimeistelyn valmistelu
vinkkejä ongelmien etsimiseen

Muut ohjelmistot:

Ammattitutkinto, näytön suorittaminen

After Effects, tehosteet (1 pv)

Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinnon
(editoinnin suuntautuminen) suorittaminen koostuu mm. oman osaamisen itsearvioinnista, ammatillisesta portfoliosta ja lopputyöstä. Lopputyö on
tuotantokokonaisuus, jossa arvioidaan toteutuksen
raportointia, teknistä toteutusta sekä projektin
hallintaa.

•
•
•
•
•

Käyttöliittymä
Animaatiotehosteet
Liikegrafiikka
Kirjasimet
Mallin tuonti Photoshopista ja animointi kameratyökaluilla

Adobe Animate (1 pv)
• Animaatiot

Itseopiskeluna:
• Lähivalmennukseen liittyvät opiskelumateriaalit
• Etätehtävät
• Tutkinnon suorittamiseen liittyvien aineistojen tuottaminen

Koulutuksen kustannukset
Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena,
joka on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Opiskelija maksaa tutkinnon suorittamisesta
Opetushallituksen tutkintomaksun 58 €. Oppisopimuksessa yhdistetään työpaikalla tapahtuva työssä
oppiminen ja opinnot toimivaksi koulutuskokonaisuudeksi.

Kouluttajat

Ilmoittautuminen 22.6.2016 mennessä.

Kouluttajina toimivat AV-viestinnän suunnittelussa, käytännön toteutuksessa ja tuotannossa mukana olevat alan ammattilaiset. Editoinnin ja teknisen
toteutuksen koulutuksista vastaavat kouluttajat
Teemu Tiitinen ja Jari Hakkarainen. Muut kouluttajat mm. Sampsa Huttunen ja Katja Pällijef.

Janne Korhonen
People Group Academy Oy
040-8654886
janne.korhonen@peoplegroup.fi

Valmennusaikataulu
Syksy 2016
21.9., 27.9., 11.10., 25.10., 2.11., 17.11. ja 22.11.2016
Kevät 2017
5-6 lähipäivää
Syksy 2017
1-2 lähipäivää + tutkinnon suoritus
Lähivalmennus tapahtuu arkisin klo 9.00-16.00
People Group Academy Oy:n luokkatiloissa Turussa.

Koulutuksesta kiinnostuneille ja siihen hakeutuville
(sis.työtehtäväkartoituksen) pidetään infotilaisuus
15.8.2016 Turussa. Infotilaisuuden jälkeen tehdään
oppisopimus opiskelijan, oppisopimustoimiston ja
työnantajan kesken.

People Group
ACADEMY

People Group Academy PGA Oy on People
Group -konsernin koulutus- ja valmennusyksikkö, joka on vuosia kouluttanut
tuhansia julkaisutuotannon ammattilaisia ja tietotekniikan käyttäjiä.

OLEMME HYVÄ KUMPPANI
People Group Academy on kehittänyt tuotanto- ja
it-ympäristön sekä ihmisten osaamisen analysointiin tehokkaat työkalut. Niiden avulla yrityksen
nykytilanne saadaan tarkasti kartoitettua ja analysoitua. Tältä pohjalta yksilöity kehitys- ja koulutussuunnitelma ja sen järkevä toteutus maksaa itsensä
nopeasti takaisin.
JOUSTAVAT KOULUTUSTAVAT

TUTKINTOIHIN JOHTAVAT KOULUTUSOHJELMAT
Toteutamme audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintokoulutusta jossa suuntautumisvaihtoehdot
ovat verkkoviestintä, julkaisugrafiikka, editointi ja
peligrafiikka.
KOULUTUSTA HELSINGISSÄ, TAMPEREELLA JA
KOKO SUOMESSA
Koulutusluokat sijaitsevat Helsingissä ja Tampereella. Lisäksi käytössänne on siirrettävä Onsite-luokka,
joka siirtyy joustavasti kaikkialle Suomessa. Järjestämme koulutusta myös asiakkaan tiloissa.
HYVÄ KOULUTUSKOKEMUS SYNTYY
KOKONAISUUDESTA

People Group Academy tarjoaa joustavat kurssimuodot eritasoisille käyttäjille. Tarjoamme yksilöityjä yrityskohtaisia koulutuskokonaisuuksia. Tällöin
pystytään ottamaan huomioon kunkin yrityksen ja
oppilaiden erityistoivomukset.
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