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1 HAKIJALLE 
 

1.1 Musiikin valintakokeista yleisesti 

 
TAMKin musiikin tutkinto-ohjelmassa on kaksi hakukohdetta, Muusikko (AMK) ja Musiikkipedagogi 
(AMK) -tutkinnot. Jos haluat hakea sekä Muusikko (AMK) että Musiikkipedagogi (AMK) -tutkintoon 
johtavaan koulutukseen, sinun on valittava molemmat kohteet yhteishakulomakkeella.  Tässä 
oppaassa kerrotaan muusikon tutkintoon liittyvistä hakukäytännöistä. Musiikkipedagogin tutkintoon 
on oma hakuoppaansa.  
 
Muusikon hakukohteen erikoistumisala on musiikkiteatteri. 
 
Jos et ole osallistumassa valintakokeisiin (joko yhteen tai useampaan vaihtoehtoon), ilmoita siitä 
osoitteessa valintakoeperuutuksetmusiikki.tamk@tuni.fi . 
 
Jos sinulla on kysyttävää yleisesti valintakokeista (esim. valintakelpoisuudesta ym.), laita viesti 
osoitteeseen hakijapalvelut.tamk@tuni.fi . Jos sinulla on kysyttävää valintakokeen sisältöasioista, 
laita viesti osoitteeseen valintakoemuusikko.tamk@tuni.fi . 
 
Valintakokeeseen liittyvät valmistavat tehtävät julkaistaan noin viikkoa ennen valintakoetta. Linkki 
niihin tulee valintakoekutsussa. 
 
Jos haet sekä muusikoksi että musiikkipedagogiksi, sinun tulee osallistua kaikkien valitsemiesi 
vaihtoehtojen valintakokeisiin. Muusikon valintakokeissa on eri musiikinteorian ja tuntemuksen sekä 
säveltapailun koe kuin musiikkipedagogiksi hakeville. Jos siis haet myös musiikkipedagogiksi, sinun 
tulee tehdä kyseinen koe erikseen musiikkipedagogin valintakokeissa. 
 
 

1.2 Muusikko (AMK) -tutkinnon valintakoepäivät keväällä 2021 

 

21.5. musiikkiteatteri, 1. vaihe (ryhmä 1) 

24.5. musiikkiteatteri, 1. vaihe (ryhmä 2) 

25.5. musiikkiteatteri, 1. vaihe (ryhmä 3) 

25.5. ilmoitus 2. vaiheeseen päässeille (illalla) 

27.5. musiikkiteatteri, 2. vaihe (ryhmä 1) 

28.5. musiikkiteatteri, 2. vaihe (ryhmä 2) 

 
Hakijat jaetaan 1. ja 2. vaiheen valintakoepäiville aakkosjärjestyksessä sukunimen mukaan. 
 
 

1.3 Säestys valintakokeessa 

Musiikkiteatterin valintakokeiden 1. vaiheen instrumenttinäytteiden pakollisissa kappaleissa on 
mahdollista käyttää säestäjää tai omaa säestystallennetta. Säestäjätarpeesta on ilmoitettava 
etukäteen sähköpostitse viimeistään viikkoa ennen valintakoepäivää osoitteeseen 
saestaja.tamk@tuni.fi. Kirjoita sähköpostin Aihe-kenttään hakukohteen nimi (Muusikko). Kappaleet 
on ilmoitettu instrumenttikoe 1:n sisällössä.  

mailto:valintakoeperuutuksetmusiikki.tamk@tuni.fi
mailto:hakijapalvelut.tamk@tuni.fi
mailto:valintakoemuusikko.tamk@tuni.fi
mailto:saestaja.tamk@tuni.fi
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Jos valintakokeen 2. vaihe toteutetaan lähikokeena, 2. vaiheen instrumenttikokeessa on 
mahdollista käyttää TAMKin säestäjää. Jos koe toteutetaan online-kokeena etäyhteydellä, TAMKin 
säestäjän käyttö ei ole mahdollista. Hakijan tulee silloin käyttää itse hankkimaansa 
säestystallennetta. 

 

1.4 Valintakoepisteiden painotus muusikon tutkinnossa  

 
Voidakseen tulla valituksi hakijan on suoritettava kaikki koeosiot hyväksytysti. 
Eri koeosioiden osuudet valintakokeiden kokonaispistemäärästä ovat seuraavat: 

     
  

Musiikkiteatteri 
 60 % instrumenttikoe 2 

40 % soveltuvuushaastattelu 
 
 

 

2 VALINTAKOKEIDEN SISÄLTÖ MUUSIKON TUTKINNOSSA 
 

2.1 Musiikkiteatteri  

 
Valintakoe on kaksivaiheinen. Toiseen vaiheeseen päässeille hakijoille ilmoitetaan asiasta 
tekstiviestillä keskiviikkona 25.5.2021. HUOM! Tarkista, että olet ilmoittanut hakemuksessasi oikean 
puhelinnumerosi. 
 
Musiikkiteatterin valintakokeessa arvioidaan erityisesti hakijan monipuolisuutta ja pohjaosaamista 

musiikkiteatterin eri osaamisalueilla (laulu ja muusikkous, tanssi ja liike ja näyttelijäntyö ja 

esiintyjyys) sekä heittäytymiskykyä. Näiden perusteella arvioidaan hakijan soveltuvuutta 

koulutukseen.   

 
1. VAIHE 
 
Musiikkiteatterin 1. vaiheen valintakoe suoritetaan online-etäkokeena. Linkki valintakokeeseen tulee 
valintakoekutsun mukana noin viikkoa ennen valintakoepäivää. 
 
Instrumenttikoe 1 (suoritettava hyväksytysti) 
 

A) Laulunäytteet  
 

Hakija laulaa pääsykokeessa yhteensä kaksi kappaletta. Ensimmäinen kappaleista on ilman säestystä 
esitettävä ”Reissumies ja kissa” (R. Helismaa), nuotti löytyy ao. linkistä. Nuotissa annettua sävellajia 
voi halutessaan vaihtaa.  
 
Lisäksi hakija valitsee oheisesta linkistä yhden kappaleen kahdesta annetusta 
vaihtoehdosta.  https://bit.ly/3tym5J8 
(Huom! 16.3. alkaen ylläolevan linkin tiedostot saattavat avautua vain kaksivaiheisen 
tunnistautumisen kautta. Tarkempi ohjeistus kaksivaiheiseen tunnistautumiseen löytyy seuraavan 

https://tuni-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/matti_ruippo_tuni_fi/EnKIe0VoOL5DhnDoi9nM5bUBeqO2mP8qGHH4DGZTEKlVxw?e=MZfjGU
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sivun alareunasta, Valintakoeoppaiden alta: https://sites.tuni.fi/valintakoemateriaali/tamkin-
ennakkotehtavat-valintatehtavat-ja-valintakokeiden-ennakkomateriaali-kevat-2021/ . Tieto 
päivitetty 15.3.) 
 
Valittu kappale esitetään annetun säestyksen kanssa nuotin mukaisessa sävellajissa. 
 
Kappaleiden säestykset löytyvät linkistä, joka toimitetaan valintakoekutsussa. 
 
Kappaleet: 
 
1. Kaikille pakollinen säestyksetön kappale: Reissumies ja kissa (R. Helismaa).  
Kappaletta ei tarvitse esittää samassa sävellajissa kuin annetussa nuotissa. 
 
2. Säestyksellinen kappale. Valitse seuraavista kappaleista toinen. Säestys löytyy linkistä, joka 
toimitetaan valintakoekutsussa.  
 
Naisääni: 
a) Adelaide`s Lament/ Guys And Dolls (F. Loesser). Kappale esitetään annetun nuotin sävellajissa. 
b) When He Sees Me/ Waitress (S. Bareilles). Kappale esitetään annetun nuotin sävellajissa. 
 
Miesääni: 
a) Luck Be A Lady/ Guys And Dolls (F. Loesser). Kappale esitetään annetun nuotin sävellajissa. 
b) For Forever/ Dear Evan Hansen (P. Pasek, J. Paul). Kappale esitetään annetuin nuotin sävellajissa. 
 
B) Vapaa näyte 
 
Näytä monipuolisuutesi musiikkiteatterin osaamisalueita hyödyntäen ja yhdistäen (laulu, 
näyttelijäntyö/puhe ja tanssi). Rekvisiitan käyttö on kiellettyä, mutta esimerkiksi tyyliin sopivat 
tanssikengät sallitaan. Taustaäänitettä voi käyttää tai voit säestää itse itseäsi, jos se on 
tarkoituksenmukaista. Vapaan näytteen kesto on max. 2 min. 
 
 

2. VAIHE 
 
Instrumenttikoe 2 (60 % kokonaispistemäärästä) 
Instrumenttikoe 2 suoritetaan lähikokeena. Kokeen toteutustapa voidaan muuttaa etäkokeeksi 
pandemiatilanteen edellyttäessä. Toteutustavasta ilmoitetaan 9.4.2021. 
 
Päivitys 9.4.2021: Musiikkiteatterin 2.vaiheen kokeet on päätetty pitää online-kokeena 
etäyhteydellä.  Myös 1. vaihe toteutetaan vastaavalla tavalla. Valintakokeen 1.vaiheen kokeet 
pidetään 21.5., 24.5. ja 25.5. (hakijalle yksipäiväinen). Tieto 2.vaiheeseen päässeille ilmoitetaan 
tekstiviestillä keskiviikkoiltana 25.5. 2. vaiheen kokeet ovat 27.5. ja 28.5. (hakijalle yksipäiväinen). 
Tarkemmat ohjeet saat valintakoekutsussa, joka lähetetään noin viikkoa ennen 1.vaiheen 
valintakoepäivää. Valintakokeisiin kutsutaan hakukelpoiset hakijat. Tieto tilanteen päivityksestä on 
lähetetty hakijoille sähköpostitse 9.4.2021. 
 
Jos koe toteutetaan lähikokeena, sisältö on seuraava: 
 

1. Laulu  
Kaksi erityylistä vapaavalintaista kappaletta. 
- Ainakin toisen lauluista tulee olla näyttämömusiikkia ja toisen kappaleista suomenkielinen. 
- Ainakin toisen kappaleista tulee olla säestyksellinen.  

https://sites.tuni.fi/valintakoemateriaali/tamkin-ennakkotehtavat-valintatehtavat-ja-valintakokeiden-ennakkomateriaali-kevat-2021/
https://sites.tuni.fi/valintakoemateriaali/tamkin-ennakkotehtavat-valintatehtavat-ja-valintakokeiden-ennakkomateriaali-kevat-2021/
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Säestysnuotit tulee olla oikeassa sävellajissa ja ne toimitetaan etukäteen annettuun 
osoitteeseen (ks. Ohjeet 1.3). Laulut tulee osata ulkoa. Laulu saatetaan keskeyttää eli näytteitä ei 
välttämättä kuunnella kokonaisuudessaan. 
 
2. Tanssi 
Koreografia ryhmässä. Näytä monipuolista osaamistasi: tanssitaitoa, musikaalisuutta, omaa 
liikekieltä ja kehonhallintaa. Huomioi tanssiin soveltuva vaatetus. Rekvisiitan käyttö on kiellettyä, 
mutta esimerkiksi tanssikengät sallitaan. 
 
3. Näyttelijäntyö 
- Monologi: Valitse annetuista teksteistä yksi, jonka harjoittelet ulkoa. Lisää tekstiin sopivaa 

toimintaa ja/ tai liikettä. Esitettävät tekstit toimitetaan valintakoekutsun yhteydessä noin 
viikkoa ennen valintakoepäivää. 

- Näyttelijäntyön tehtävä (dialogi): improvisoitu kohtaus, joka ohjeistetaan tarkemmin 
tilanteessa. Harjoittele molemmat roolit ulkoa. Tekstit toimitetaan valintakoekutsun 
yhteydessä noin viikkoa ennen valintakoepäivää. 

 
Huom! Lautakunta voi kysyä tarkentavia kysymyksiä ja antaa lisäohjeita kaikissa pääsykokeen 
osatehtävissä. 
 
Jos valintakoe toteutetaan online-kokeena Zoom-yhteydellä, sisältö on seuraava: 
 

1. Instrumenttikoe 
Kaksi erityylistä vapaavalintaista kappaletta. 

-  Ainakin toisen lauluista tulee olla näyttämömusiikkia ja toisen kappaleista suomenkielinen. 
- Ainakin toisen kappaleista tulee olla säestyksellinen.  
- Säestyksessä voi käyttää valmista karaoketaustaa tms.  
- Laulunäytteen kesto yhteensä max. 4 min. 
 
2. Tanssi 
- Valmista liikkeellinen soolo. Näytä monipuolista osaamistasi: tanssitaitoa, musikaalisuutta, 

omaa liikekieltä ja kehonhallintaa tanssillisessa kontekstissa. Soolo pitää olla toistettavissa. 
Käytä valitsemaasi musiikkia. 

- Hakijan tulee näkyä kokovartalokuvassa. Huomioi tanssiin soveltuva vaatetus. Rekvisiitan 
käyttö on kiellettyä, mutta esimerkiksi tyyliin sopivat tanssikengät sallitaan.  

- -Kesto max. 1–1,5 min. 
 
3. Näyttelijäntyö 
- Tehtävä 1. Monologi. Saat valintakoekutsun mukana linkin, josta löytyvät esitettävät tekstit 

lisäohjeineen. Lisää tekstiin sopivaa toimintaa ja/ tai liikettä. Hakijan tulee näkyä 
kokovartalokuvassa. 

- Tehtävä 2. Dialogi, joka ohjeistetaan tilanteessa. Hakijan tulee näkyä puolivartalokuvassa. 
Dialogiin liittyvät tekstit lähetetään valintakoekutsun mukana. Opettele molemmat tekstit 
ulkoa. 

 
Soveltuvuushaastattelu (40 % kokonaispistemäärästä)  

 
Soveltuvuushaastattelu toteutetaan instrumenttikoe 2:n yhteydessä lähikokeena. Kokeen 
toteutustapa voidaan muuttaa etäkokeeksi pandemiatilanteen edellyttäessä. Toteutustavasta 
ilmoitetaan 9.4.2021. 
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Kokeessa arvioidaan soveltuvuutta musiikkiteatteritehtäviin, vuorovaikutustaitoja ja soveltuvuutta 
alalle. Tarkempi ohjeistus tilanteessa. 
 
 
Musiikinteorian, säveltapailun ja musiikintuntemuksen koe (suoritettava hyväksytysti) 
Koe suoritetaan Zoom-yhteydellä. Linkki toimitetaan valintakoekutsussa. 
 
 Kokeen sisältö on seuraava: 

- melodian toisto laulamalla 
- teoreettisten asioiden tunnistaminen nuottikuvasta 
- kuunteluanalyysi musiikkinäytteistä 

 
Kokeessa mitataan hakijan teoreettista, säveltapailullista ja musiikin tuntemuksellista osaamista. 


