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1 HAKIJALLE 

 
Valintakokeen ennakkotehtävä toteutuu tallenteiden avulla. Muutoin valintakoe on tarkoitus 
toteuttaa lähikoneena, mutta pandemiatilanteen niin vaatiessa, koe muutetaan online-
kokeeksi. Toteutustavasta ilmoitetaan valintakokeeseen kutsuttaville viimeistään 2.5.2022 
sähköpostitse. 
 

1.1 Musiikin tutkinto-ohjelman valintakokeista yleisesti 

 

TAMKin musiikin tutkinto-ohjelmassa on kaksi hakukohdetta, Muusikko (AMK) ja Musiikkipedagogi 

(AMK) -tutkinnot. Jos haluat hakea kumpaankin koulutukseen, sinun on valittava molemmat 

kohteet yhteishakulomakkeella.  Tässä oppaassa kerrotaan musiikkipedagogin tutkintoon liittyvistä 

hakukäytännöistä. Muusikon tutkintoon on oma hakijan oppaansa.  

 

Musiikkipedagogin hakukohteessa on viisi erikoistumisalaa, joista valitset 1–3 vaihtoehtoa. Jos 

haet useampaan vaihtoehtoon, sinun tulee osallistua kaikkien valitsemiesi vaihtoehtojen 

valintakokeisiin ja palauttaa niiden ennakkotehtävät. Pedagogiseen haastatteluun ja mahdollisesti 

muihin kokeisiin osallistut erikseen kaikissa hakuvaihtoehdoissa. Musiikinteorian, säveltapailun ja 

musiikin tuntemuksen koe tehdään musiikkipedagogin valintakokeessa vain kerran. Jos haet myös 

muusikon tutkinto-ohjelmaan, teet myös sen musiikinteorian, säveltapailun ja musiikintuntemuksen 

kokeen sekä haastattelun. 

 

Jos et ole osallistumassa valintakokeisiin (joko yhteen tai useampaan vaihtoehtoon), ilmoita siitä 

osoitteessa valintakoeperuutuksetmusiikki.tamk@tuni.fi. Jos et palauta ennakkotehtävää 

(jokaiseen hakukohteeseesi TAMK Musiikin tutkinto-ohjelmassa), valintaprosessi päättyy siihen. 

 

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 valintakoemusiikkipedagogi.tamk@tuni.fi.  

 

Valintakokeeseen liittyvät ennakkotehtävät palautetaan liitteenä Opintopolku.fi -palveluun 

viimeistään 19.4. Ennakkotehtävät ovat auki 31.3.–19.4.2022 osoitteessa 

https://sites.tuni.fi/valintakoemateriaali/tamkin-ennakkotehtavat-valintatehtavat-ja-valintakokeiden-

ennakkomateriaali-kevat-2022/  Jos ennakkotehtävää ei palauteta määräaikana, hakuprosessi 

keskeytyy. 

 

mailto:valintakoeperuutuksetmusiikki.tamk@tuni.fi
mailto:hakijapalvelut.tamk@tuni.fi
mailto:valintakoemusiikkipedagogi.tamk@tuni.fi
https://sites.tuni.fi/valintakoemateriaali/tamkin-ennakkotehtavat-valintatehtavat-ja-valintakokeiden-ennakkomateriaali-kevat-2022/
https://sites.tuni.fi/valintakoemateriaali/tamkin-ennakkotehtavat-valintatehtavat-ja-valintakokeiden-ennakkomateriaali-kevat-2022/
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Musiikkipedagogin valintakokeeseen liittyvät valmistettavat tehtävät lähetetään linkkinä 

valintakoekutsun mukana. Valmistettava tehtävä palautetaan/esitetään valintakokeen yhteydessä. 

 

1.2. Musiikkipedagogin tutkinnon valintakoepäivät 

keväällä 2022  

 

18.5. musiikinteoriapedagogi, laaja-alainen musiikkipedagogiikka 
musiikinteoriapedagogi, säveltäminen  

19.5. jousisoittimet 
kuoronjohtaja 
(musiikinteoriapedagogi, laaja-alainen musiikkipedagogiikka, 
varapäivä) 
(musiikinteoriapedagogi, säveltäminen, varapäivä) 

20.5. piano  
orkesterinjohtaja  

23.5. vaskipuhaltimet 
klassinen laulu 

24.5. puupuhaltimet 
(klassinen laulu, varapäivä) 

25.5. klassinen kitara, kantele, harmonikka, harppu, lyömäsoittimet  
(piano varapäivä) 

 
Musiikinteoriapedagogi (laaja-alainen musiikkipedagogiikka), musiikinteoriapedagogi 
(säveltäminen), piano ja klassinen laulu: Hakijoiden määrästä riippuen hakijat jaetaan tarvittaessa 
kahdelle päivälle. Hakija osallistuu vain yhtenä päivänä valintakokeeseen. Jos hakijat jaetaan 
kahdelle päivälle, jako tapahtuu aakkosjärjestyksessä sukunimen mukaan. Valintakoeaikaa voi 
muuttaa vain erittäin perustellusta syystä. Vaihdoista tulee olla yhteydessä mirja.kopra@tuni.fi. 
 
 

1.3 Säestys valintakokeessa 

 
Osassa valintakokeiden instrumenttinäytteistä on mahdollista tai tulee käyttää säestäjää. 
Valintakokeiden sisältö -luvussa on tarkemmat ohjeet asiasta.  Säestäjätarpeesta on ilmoitettava 
etukäteen sähköpostitse viimeistään viikkoa ennen valintakoeaikaasi osoitteeseen 
saestaja.tamk@tuni.fi. Kirjoita sähköpostin Aihe-kenttään hakukohteen nimi (musiikkipedagogi, 
instrumentti), kokeen päivämäärä ja erikoistumisalasi (instrumenttipedagogi, laaja-alainen 
musiikkipedagogiikka, säveltäminen, kuoronjohto tai orkesterinjohto).  
 
Jotta voit käyttää TAMK Musiikin säestäjää,  
 
- sinun on toimitettava kaikki instrumenttikokeen kappaleiden nuotit sähköisesti pdf-muodossa 
osoitteeseen saestaja.tamk@tuni.fi viimeistään viikkoa ennen valintakoeaikaasi. 
- kuoron- tai orkesterinjohdon kokeessa sinulla on oltava kaikki valintakokeen kappaleiden nuotit 
mukanasi valintakokeessa (säestäjä voi pyytää nuotit tällöinkin etukäteen).  
 
Harjoittelumahdollisuutta kyseisen säestäjän kanssa ei ole. Säestäjä ei transponoi kappaleitasi, 
vaan nuottien on oltava esitettävässä sävellajissa. 
 

mailto:mirja.kopra@tuni.fi
mailto:saestaja.tamk@tuni.fi
mailto:saestaja.tamk@tuni.fi
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Voit halutessasi käyttää omaa säestäjää tai säestysnauhaa (ainoastaan musiikinteoriapedagogi ja 
orkesterinjohtaja, jos pääinstrumenttisi on sähköinen soitin), mutta itsesi säestäminen ei ole 
mahdollista. 
 
HUOM! Jos instrumenttisi on klassinen laulu, sinun tulee lisäksi ilmoittaa myös esittämäsi liedin 
sävellaji sekä aarioista ooppera, roolihahmo (kenen aaria) ja alkusanat.  
 
Jos valintakoe pandemiatilanteen vuoksi muuttuu online-valintakokeeksi, TAMK Musiikin 
säestäjän käyttö ei ole mahdollista. Voit käyttää omaa säestäjää tai hankkimaasi 
säestysnauhaa. Jos valmistettavassa tehtävässä vaaditaan säestystä, säestysnauha 
toimitetaan TAMKin toimesta tiedostona valintakoekutsun mukana. 
 

1.4 Valintakoepisteiden painotus musiikkipedagogin 

tutkinnon erikoistumisaloissa  

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

60 % ennakkotehtävä, instrumenttikoe, valmistettava tehtävä   
 40 % pedagoginen haastattelu 

  
Säveltapailukoe sekä musiikinteorian ja musiikintuntemuksen koe on suoritettava 
hyväksytysti.      

 
Musiikinteoriapedagogi, laaja-alainen musiikkipedagogiikka 

60 % ennakkotehtävä, opetuksellinen näyte ja valmistettava tehtävä 
  40 % pedagoginen haastattelu 

 
Instrumenttikoe, säveltapailun sekä musiikinteorian ja musiikintuntemuksen kokeet on 
suoritettava hyväksytysti.   

 
Musiikinteoriapedagogi, säveltäjä 

60 % ennakkotehtävä, sävellysnäytteet ja valmistettava tehtävä  
  40 % pedagoginen haastattelu 
 

Instrumenttikoe, säveltapailun sekä musiikinteorian ja musiikintuntemuksen kokeet on 
suoritettava hyväksytysti.  

 
Kuoronjohtaja/orkesterijohtaja 

60 % ennakkotehtävä, kuoron-/orkesterinjohtokoe ja valmistettava tehtävä  
40 % pedagoginen haastattelu 

 
Instrumenttikoe, säveltapailun sekä musiikinteorian ja musiikintuntemuksen kokeet on 
suoritettava hyväksytysti.  
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2 VALINTAKOKEIDEN SISÄLTÖ  

 
 

2.1 Ennakkotehtävä 

(videohaku, palautus viimeistään 19.4. Opintopolku.fi-palveluun) 
 
Valintakokeeseen liittyvät ennakkotehtävät palautetaan liitteenä Opintopolkuun omalle 
hakemukselle viimeistään 19.4. Ennakkotehtävät ovat auki 31.3.–19.4.2022 osoitteessa 
https://sites.tuni.fi/valintakoemateriaali/tamkin-ennakkotehtavat-valintatehtavat-ja-valintakokeiden-
ennakkomateriaali-kevat-2022/. 
 
Yleistä videoinnista: 
 

• Videon kuvan ja äänenlaadun tulee olla hyvä. Tämä tarkoittaa, että kuvasta ja äänestä saa 
selvän pääsykoetta ja arviointia ajatellen. Emme kuitenkaan edellytä ammattitasoista 
äänen- ja kuvanlaatua. 

• Aloita video esittelemällä itsesi (kerro nimesi) selkeästi ja niin, että näyt hyvin 
kokovartalokuvassa (jaloista kasvoihin). Näytä henkilöllisyystodistuksesi selvästi kameralle. 
Henkilö tulee olla todennettavissa henkilöllisyystodistuksen näytön perusteella. 

• Kappaleita esitettäessä riittää puolivartalokuva videolla.  
• Varmista koeäänityksellä, että instrumenttisi ääni kuuluu kuitenkin selkeästi ja äänityksen 

tasot on säädetty mahdollisimman hyvin (esim. voimakkaat äänet eivät särje ja hiljaiset 
äänet kuuluvat) 

• Videolla tulee esiintyä akustisesti. Jos pääinstrumentti on sähköinen soitin, on 
taustanauhan käyttö sallittua. Äänityksen muokkaus ei ole sallittua.  

• Teoksen eri osat voi äänittää erillisinä ottoina, mutta ne on hyvä yhdistää yhdeksi 
tiedostoksi. 

 
Yleistä Opintopolku.fi -palvelusta 

 

• Nimeä tiedosto sukunimi_etunimi_ennakkotehtava 

• Opintopolku tukee yleisimpiä standardien mukaisia kuva-, ääni-, video-, dokumentti- ja 
tekstitiedostoja. Etenkin mediatiedostoissa (video, ääni) tulee kiinnittää huomiota, että 
tiedostomuoto on standardin mukaan tallennettu. Liitetiedoston pääte saattaa muuttua 
lomakkeelle ladattaessa vastaamaan tiedoston aitoa muotoa, joten älä hätäänny, vaikka 
tiedostopääte muuttuukin. Jos tiedosto latautuu lomakkeelle, se on tuettu. 

• Liitetiedoston maksimikoko on 1 Gt. 

• Aloita tehtävän palauttaminen hyvissä ajoin välttääksesi mahdolliset internet-yhteydestä tai 
palvelimen kuormituksesta johtuvat ongelmat.  

 
Jos ennakkotehtävää ei palauteta määräaikaan mennessä, 
hakuprosessi keskeytyy.  Ennakkotehtävä ei saa olla sama kuin 
valintakokeessa muutoin esitettävä ohjelmisto. 
 
Lähtökohtaisesti valintakokeet pidetään lähikokeena, mutta 
pandemiatilanteen niin vaatiessa, koe muutetaan online-kokeeksi. 
Päätöksestä ilmoitetaan ennakkotehtävän palauttaneille hakijoille 
viimeistään 2.5.2022. 
  

https://sites.tuni.fi/valintakoemateriaali/tamkin-ennakkotehtavat-valintatehtavat-ja-valintakokeiden-ennakkomateriaali-kevat-2022/
https://sites.tuni.fi/valintakoemateriaali/tamkin-ennakkotehtavat-valintatehtavat-ja-valintakokeiden-ennakkomateriaali-kevat-2022/
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2.2 Instrumenttipedagogi 

 
Ennakkotehtävä, instrumenttikoe ja valmistettava tehtävä (60 % kokonaispistemäärästä)  
 
Instrumenttikoe: 
Instrumenttikokeessa hakija esittää valitsemansa näytteen osaamisestaan sekä valmistettavan 
tehtävän. 
 
Näyte sisältää: 

• 1–2 erityylistä teosta (klassinen laulu ja piano 3 kpl) 
• esitettävien teosten tulee olla eri tyylikautta kuin ennakkotehtävä 
• teokset edustavat länsimaisen taidemusiikin eri tyylejä ja aikakausia  
• teosten tulee olla vähintään aiemman D-/I-kurssin vaikeustasoa 
• esimerkkejä D-/I-kurssin (musiikkiopiston syventävät opinnot) instrumenttikohtaisista 

ohjelmistoluetteloista löytyy mm. 
https://drive.google.com/drive/folders/0BwPy3NTmXxqQSDlEdzlXY2Z6WUE (ei löydy 
kaikkien instrumenttien kuvauksia) 

 
 
Tarkennuksena seuraavat instrumentit: 
 
Klassinen laulu  
1 lied 
1 aaria (ei barokki) 
1 suomalainen teos 
 
Piano 

- barokkikappale 
- wieniläisklassinen sonaatti (hidas osa) 
- vapaavalintainen teos 

Viulu 
- 2 osaa barokin ajan sooloviuluteoksesta (hidas ja nopea) 
- vapaavalintainen teos 

Instrumenttikokeessa ei voi esittää omia sävellyksiä. 
 
 
Valmistettava tehtävä (koskee kaikkia instrumentteja): 
 

• Hakija saa linkin valmistettavaan tehtävään noin kaksi viikkoa ennen valintakoetta 
• Linkin osoite ilmoitetaan valintakoekutsussa 
• Tehtävä esitetään instrumenttikokeen yhteydessä 

 
Säestäjän käyttö on mahdollista klassisen laulun, jousisoittimien, puu- ja vaskipuhaltimien 
instrumenttikokeissa. Jousisoittimien valintakokeessa säestäjän käyttö valmistettavan 
tehtävän esittämisessä on pakollista.  
 
TAMK Musiikin säestäjän käyttötarpeesta tulee ilmoittaa viimeistään viikkoa ennen 
valintakoepäivää osoitteeseen saestaja.tamk@tuni.fi . Jos valintakoe toteutetaan online-kokeena, 
TAMK Musiikin säestäjän käyttö ei ole mahdollista. (ks. luku 1.3 tarkemmat ohjeet). Jos 
valmistettavassa tehtävässä vaaditaan säestystä, säestysnauha toimitetaan TAMKin 
toimesta tiedostona valintakoekutsun mukana. 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/0BwPy3NTmXxqQSDlEdzlXY2Z6WUE
mailto:saestaja.tamk@tuni.fi
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Kokeen kesto on maksimissaan 15 minuuttia (piano 20 min). Lautakunta voi harkintansa mukaan 
kuunnella teokset vain osittain. 
 
 
Kokeessa arvioidaan 

• instrumentin soittotekniikan ja musiikillisen ilmaisun hallintaa 
• ohjelmiston tyylinmukaista tulkintaa 
• hakijan edellytyksiä valmistua opiskeluajan puitteissa 

 
Pedagoginen tehtävä ja haastattelu (40 % kokonaispistemäärästä)  
 
Linkit pedagogisen tehtävän ohjeeseen lähetetään valintakoekutsun mukana.  
 
Kokeessa arvioidaan soveltuvuutta musiikkipedagogin tehtäviin.  Linkki toimitetaan noin kahta 
viikkoa ennen valintakoetta.  
 
Musiikinteorian, säveltapailun ja musiikin tuntemuksen koe (suoritettava hyväksyttävästi) 
 
Koe sisältää seuraavat osuudet: 

• nuottiesimerkin analysointi 
• prima vista -laulu 
• rytmidiktaatti 
• kuunteluanalyysi musiikkinäytteistä 

 
Kokeessa arvioidaan hakijan musiikinteoreettista, säveltapailullista ja musiikintuntemuksen 
osaamista. 
 
 

2.3 Musiikinteoriapedagogi, laaja-alainen 

musiikkipedagogiikka  

Ennakkotehtävä, opetuksellinen tuokio ja valmistettava tehtävä (60 % 
kokonaispistemäärästä)  
 
 
Sinulle lähetetään valintakoekutsun mukana linkki sähköiseen materiaaliin, joka sisältää  
nuottiesimerkin, pedagogisen artikkelin ja tarkemman tehtävänannon. Kutsu tulee noin kaksi 
viikkoa ennen valintakoetta. 
 
Kokeessa arvioidaan hakijan valmiuksia koulutukseen ja perehtyneisyyttä annettuun materiaaliin. 
 
Pedagoginen tehtävä ja haastattelu (40 % kokonaispistemäärästä)  
 
Linkki pedagogisen tehtävän ohjeisiin lähetetään valintakoekutsun mukana.  
 
Kokeessa arvioidaan soveltuvuutta musiikinteoriapedagogin tehtäviin.  
 
Musiikinteorian, säveltapailun ja musiikin tuntemuksen koe (suoritettava hyväksyttävästi) 
 
Koe sisältää seuraavat osuudet: 

• nuottiesimerkin analysointi 
• prima vista -laulu 
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• rytmidiktaatti 
• kuunteluanalyysi musiikkinäytteistä 

 
Kokeessa arvioidaan hakijan musiikinteoreettista, säveltapailullista ja musiikintuntemuksen 
osaamista. 
 
Instrumenttikoe (suoritettava hyväksytysti) 
a) Pääinstrumenttina soitin: Kaksi vapaavalintaista aiempaa D-/I-kurssin tasoista (musiikkiopiston 
syventävä taso) sävellystä, joista toinen on nopeatempoinen 
b) Pääinstrumenttina laulu: Kaksi vapaavalintaista aiempaa D-/I-kurssin tasoista (musiikkiopiston 
syventävä taso) laulua. 
 
Kokeessa voi käyttää säestäjää. Klassisen musiikkinäytteen säestystarpeesta TAMKin säestäjältä 
on ilmoitettava vähintään viikkoa ennen valintakoepäivää osoitteeseen saestaja.tamk@tuni.fi. Jos 
esität muuta kuin klassista genreä, sinun on etsittävä säestystallenne itse. Kokeessa esitetyt 
teokset eivät saa olla omia sävellyksiä. (ks. luku 1.3 tarkemmat ohjeet) 
 

2.4 Musiikinteoriapedagogi, säveltäminen 

 
Ennakkotehtävä, sävellysnäytteet ja valmistettava tehtävä (60 % kokonaispistemäärästä)  
 
 
Sävellysnäyte on valikoima (2–3 kpl) sävellyksiä. Sävellykset toimitetaan nuotteina ja/tai 
äänitteenä osoitteeseen savellysnaytteet.tamk@tuni.fi  viimeistään valintakoepäivänä. Kirjoita 
viestin otsikkokenttään ”Savellysnaytteet_Sukunimi_Etunimi”.  Tiedostot on nimettävä siten, että 
hakijan koko nimi on tiedostonimestä selvästi nähtävissä (sukunimi_etunimi_sävellyksen_nimi). 
Hakijan nimi tulee olla myös jokaisen sävellyksen ensimmäisellä nuottisivulla. Nuotit toimitetaan 
tiedostoina (pdf, Sibelius tai Finale).  
 
Linkki valmistettavan tehtävän ohjeisiin lähetetään valintakoekutsussa. Tehtävä on 
pienimuotoinen sävellys-/sovitustehtävä, ja se palautetaan tiedostona viimeistään 
valintakoepäivänä osoitteeseen savellysnaytteet.tamk@tuni.fi . Linkki aukeaa noin kaksi viikkoa 
ennen valintakoetta. 
 
Kokeessa arvioidaan melodian-, harmonian- ja rytminkäsittelyä, soitinten tuntemusta ja sävellysten 
kokonaisuuden hallintaa. 
 
Pedagoginen tehtävä ja haastattelu (40 % 
kokonaispistemäärästä)  
 
Linkki pedagogisen tehtävän ohjeisiin lähetetään valintakoekutsun 
mukana noin kaksi viikkoa ennen valintakoetta.  
 
Kokeessa arvioidaan soveltuvuutta säveltäjän ja pedagogin tehtäviin.  
  
Instrumenttikoe (suoritettava hyväksytysti)  
 
a) Pääinstrumenttina soitin: Kaksi vapaavalintaista aiemman D-/I-
kurssin tasoista sävellystä (musiikkiopiston syventävä taso), joista 
toinen on nopeatempoinen 
b) Pääinstrumenttina laulu: Kaksi vapaavalintaista aiemman D-/I-kurssin tasoista laulua 
(musiikkiopiston syventävä taso). 
 

mailto:saestaja.tamk@tuni.fi
mailto:savellysnaytteet.tamk@tuni.fi
mailto:savellysnaytteet.tamk@tuni.fi
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Kokeessa voi käyttää säestäjää tai säestystallennetta (sähköiset soittimet). Klassisen 
musiikkinäytteen säestystarpeesta TAMKin säestäjältä on ilmoitettava vähintään viikkoa ennen 
valintakoepäivää osoitteeseen saestaja.tamk@tuni.fi. Jos esität muuta kuin klassista genreä, sinun 
on etsittävä säestystallenne itse. Kokeessa esitetyt teokset eivät saa olla omia sävellyksiä. (ks. 
luku 1.3 tarkemmat ohjeet) 
 
 
 
Musiikinteorian, säveltapailun ja musiikintuntemuksen koe (suoritettava hyväksyttävästi) 
 
Koe sisältää seuraavat osuudet: 

• nuottiesimerkin analysointi 
• prima vista -laulu 
• rytmidiktaatti 
• kuunteluanalyysi musiikkinäytteistä 

 
Kokeessa arvioidaan hakijan musiikinteoreettista, säveltapailullista ja musiikintuntemuksen 
osaamista. 
 
 

2.5 Kuoronjohtaja 

Ennakkotehtävä, kuoronjohtokoe ja valmistava tehtävä (60 % kokonaispistemäärästä)  
 
Kuoronjohtokokeen valmistettavan tehtävän materiaalit avautuvat 31.3. ohessa olevasta linkistä 
https://bit.ly/325EcNt. 

Ilmoitettavien teosten johtaminen, harjoittaminen ja partituurianalyysi. Aikaa enintään 15 minuuttia. 

Kokeessa arvioidaan hakijan koulutettavuutta alalle kuoronjohtajan teknisen ja taiteellisen 
osaamisen kannalta sekä valmistettavien teosten partituurin hallintaa.  

Jos koe muuttuu online-kokeeksi, se toteutetaan zoom-yhteydellä: 

Sinun tulee olla paikassa, jossa on piano (tai sähköinen kosketinsoitin) ja äänirauta ja sinun tulee 
olla huoneessa yksin. Sinun tulee pystyä vastaanottamaan 
dokumentteja laitteella, jonka voit asettaa pianon päälle 
partituurinsoittokoetta varten.  

Kokeen sisältö on seuraava:  

• johtamistehtävä 

• partituurianalyysi 

• stemmojen laulaminen 

• laulu ja johtaminen yhtä aikaa 

Instrumenttikoe (suoritettava hyväksytysti)  

Hakijan pääinstrumenttivalinnan (klassinen laulu/pop-jazzlaulu) 
mukaan: 

JOKO vieraskielinen lied ja vapaavalintainen 
suomenkielinen laulu 

mailto:saestaja.tamk@tuni.fi
https://bit.ly/325EcNt


11 
 

Kuntokatu 3, 33520 Tampere | Puh. 0294 5222 | Y-tunnus 1015428-1 www.tuni.fi 

TAI vieraskielinen musikaalilaulu ja vapaavalintainen pop-jazzlaulu. 

Säestäjän käyttö on pakollinen. Klassisen musiikkinäytteen säestystarpeesta TAMKin säestäjältä 
on ilmoitettava vähintään viikkoa ennen valintakoepäivää osoitteeseen saestaja.tamk@tuni.fi. Jos 
esität muuta kuin klassista genreä, sinun on etsittävä säestystallenne itse. Kokeessa esitetyt 
teokset eivät saa olla omia sävellyksiä. (ks. luku 1.3 tarkemmat ohjeet) ja säestettävästä 
kappaleesta tulee löytyä pianolle kirjoitettu säestys. 

Vapaavalintainen pianokappale (enintään 5 min)  

Kokeessa mitataan hakijan teknistä ja taiteellista tasoa laulun ja pianon hallinnassa.    
 
Jos koe muuttuu online-kokeeksi, se toteutetaan zoom-yhteydellä: 

Instrumenttikokeen etätoteutus on muutoin sama kuin lähikokeessa, mutta laulunäytteet esitetään 
säestystallenteen avulla. Linkki tallenteeseen lähetetään valintakoekutsun mukana. 

Pedagoginen tehtävä ja haastattelu (40 % kokonaispistemäärästä)  
 
Linkki pedagogisen tehtävän ohjeisiin lähetetään valintakoekutsun mukana. Kokeessa arvioidaan 
soveltuvuutta musiikkipedagogin ja kuoronjohtajan tehtäviin. Kutsu lähetetään noin kaksi viikkoa 
ennen valintakoetta. 
 
Musiikinteorian, säveltapailun ja musiikintuntemuksen koe (suoritettava hyväksyttävästi) 
 
Koe sisältää seuraavat osuudet: 

• nuottiesimerkin analysointi 
• prima vista -laulu 
• rytmidiktaatti 
• kuunteluanalyysi musiikkinäytteistä 

 
Kokeessa arvioidaan hakijan musiikinteoreettista, säveltapailullista ja musiikintuntemuksen 
osaamista. 

 

2.6 Orkesterinjohtaja  

Ennakkotehtävä, orkesterinjohtokoe ja valmistava tehtävä (60 % kokonaispistemäärästä)  

Orkesterinjohtokokeen valmistettavan tehtävän materiaalit avautuvat 31.3. ohessa olevasta 
linkistä https://bit.ly/325EcNt. 

Ilmoitettavien teosten johtaminen, harjoittaminen ja partituurianalyysi. Aikaa enintään 15 minuuttia. 
 
Kokeessa arvioidaan hakijan koulutettavuutta alalle orkesterinjohtajan teknisen ja taiteellisen 
osaamisen kannalta sekä valmistettavien teosten partituurin hallintaa.  

Jos koe muuttuu online-kokeeksi, se suoritetaan zoom-yhteydellä.  
 
Sinulla tulee olla käytettävissäsi piano (tai sähköinen kosketinsoitin) ja sinun on oltava huoneessa 
yksin. Sinun tulee pystyä vastaanottamaan dokumentteja laitteella, jonka voit asettaa pianon päälle 
partituurinsoittokoetta varten.  
 

mailto:saestaja.tamk@tuni.fi
https://bit.ly/325EcNt
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Kokeen sisältö on seuraava: 

• johtamistehtävä 

• partituurianalyysi 

• stemmojen laulaminen 

• laulu ja johtaminen yhtä aikaa 
 

Instrumenttikoe (suoritettava hyväksytysti)  

Koe suoritetaan orkesterinjohtokokeen yhteydessä, jos käytössä on lähikoe. Jos valintakoe 
suoritetaan online-kokeena zoom-yhteydellä, instrumenttikokeeseen tulee linkki 
valintakoekutsussa. 

Pääinstrumentin näyte: 
Vapaavalintainen hakijan pääinstrumenttinäyte ilman säestystä. (max 10 min)  
 
Sivuinstrumentin näyte: 
Vapaavalintainen hakijan sivuinstrumenttinäyte ilman säestystä (max 5 min). 

Mikäli hakijan pääinstrumentti on muu kuin piano, on sivuinstrumentin näyte annettava 
pianonsoitosta. Mikäli hakija antaa pääinstrumentin näytteen pianonsoitosta, annetaan 
sivuinstrumentin näyte vapaavalintaisesta toisesta instrumentista.  

Kokeessa mitataan hakijan teknistä ja taiteellista tasoa pääinstrumentin ja sivuinstrumentin 
hallinnassa.     

Pedagoginen tehtävä ja haastattelu (40 % kokonaispistemäärästä)   
 
Linkki pedagogisen tehtävän ohjeisiin lähetetään valintakoekutsun mukana noin kaksi viikkoa 
ennen valintakoetta.  
 
Kokeessa arvioidaan soveltuvuutta musiikkipedagogin ja kuoronjohtajan tehtäviin. 
 
Musiikinteorian, säveltapailun ja musiikintuntemuksen koe (suoritettava hyväksyttävästi) 
 
Koe sisältää seuraavat osuudet: 

• nuottiesimerkin analysointi 
• prima vista -laulu 
• rytmidiktaatti 
• kuunteluanalyysi musiikkinäytteistä 

 
Kokeessa arvioidaan hakijan musiikinteoreettista, säveltapailullista ja musiikintuntemuksen 
osaamista. 
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3 VANHOJA MUSIIKINTEORIAN, 

SÄVELTAPAILUN JA 

MUSIIKINTUNTEMUKSEN KOKEITA 

 

3.1 Vuoden 2019 kokeet 

Koe suoritettiin lähikokeena. 
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Vastaa seuraaviin kysymyksiin. 

  

1. Tee sointuanalyysi kahdeksasta ensimmäisestä tahdista? Merkitse soinnut nuottiin sekä astemerkeillä 

että reaalisointumerkeillä. 

  

2. Mikä seuraavista kirjainyhdistelmistä mielestäsi parhaiten kuvaa katkelman rakennetta? Ympyröi oikea 

vastaus. Perustele vastauksesi? 

  

a) A  B                        b) A  B  A         c) A  B  C                      d) A  A         

  

Perustelut: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

  

  

Musiikin tuntemus 

Oikeat vastaukset 

  

                Tyylikausi/aikakausi         Musiikinlaji      Kokoonpano/soittimet     Säveltäjä/sävellys     Muuta 

1. 

näyte 

  

  

  

  

  

  

Romantiikka 

  

  

Sinfonia 

  

  

Sinfoniaorkesteri 

  

  

Brahms: Sinf. n:o 4 

  

2. 

näyte 

  

  

  

  

  

  

Renessanssi 

  

  

Messu 

  

  

Sekakuoro 

  

  

Palestrina: Missa 

Pape Marcelli, Credo 
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3. 

näyte 

  

  

  

  

  

  

Ekspressionismi 

(dodekafonia) 

  

  

Kamarimusiikk

i 

  

  

Jousikvartetto 

  

  

Webern:  

Jousikvartetto op 28 

  

4. 

näyte 

  

  

  

  

  

  

Wieniläisklassismi 

  

  

Konsertto 

  

  

Ork. + käyrätorvi 

  

Mozart: 

Käyrätorvikonsertto,  

E-duuri, I osa 

  

 

 

3.2 Vuoden 2021 kokeet 

 
Koe suoritettiin online-kokeena zoom-yhteydellä. 
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