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1. HAKIJALLE 

 
Valintakokeen 1. vaihe toteutuu tallenteiden avulla. 2. vaihe on tarkoitus toteuttaa 
lähikokeena, mutta pandemiatilanteen niin vaatiessa, 2. vaihe toteutetaan etäkokeena. 
Toteutustavasta ilmoitetaan 2. vaiheeseen päässeille viimeistään 2.5.2022 sähköpostitse. 
 

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 
osoitteeseen valintakoeperuutuksetmusiikki.tamk@tuni.fi. Jos et palauta valintakokeen 1. vaiheen 
tehtävää määräaikaan mennessä, valintaprosessi päättyy siihen. Valintakokeen 1. vaihe on myös 
karsiva eli ennakkotehtävän palauttaneista valitaan 2. vaiheeseen pääsevät. 
 
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 ennakkotehtävät (1. vaihe) palautetaan liitteenä Opintopolku.fi-palveluun 
viimeistään 19.4. Ennakkotehtäviin liittyvät materiaalit avataan 31.3. osoitteessa 
https://sites.tuni.fi/valintakoemateriaali/tamkin-ennakkotehtavat-valintatehtavat-ja-valintakokeiden-
ennakkomateriaali-kevat-2022/ 
 
 
Jos haet sekä muusikoksi että musiikkipedagogiksi, sinun tulee osallistua kaikkien valitsemiesi 
vaihtoehtojen valintakokeisiin. Muusikon valintakokeissa on eri musiikinteorian ja tuntemuksen 
sekä säveltapailun koe sekä haastattelu kuin musiikkipedagogiksi hakeville. Jos siis haet myös 
musiikkipedagogiksi, sinun tulee tehdä kyseiset kokeet erikseen musiikkipedagogin 
valintakokeissa. 
 
 
Muusikon 2.vaiheen valintakokeeseen liittyvät valmistavat tehtävät lähetetään seuraavasti: 

• monologitekstit (valitaan yksi) löytyvät ennakkomateriaaleista 31.3. lähtien 

• dialogiteksti linkkinä valintakoekutsun mukana 

• linkki soveltuvuushaastatteluun liittyvään tekstiin valintakoekutsun mukana 
 
  

mailto:valintakoeperuutuksetmusiikki.tamk@tuni.fi
mailto:hakijapalvelut.tamk@tuni.fi
mailto:valintakoemuusikko.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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1.2. Muusikko (AMK) -tutkinnon 2.vaiheen 

valintakoepäivät keväällä 2022 

 

23.5. musiikkiteatteri, 2. vaihe (ryhmä 1) 

24.5. musiikkiteatteri, 2. vaihe (ryhmä 2) 

25.5. musiikkiteatteri, 2. vaihe (ryhmä 3) 

 
Hakijat jaetaan 2. vaiheen valintakoepäiville aakkosjärjestyksessä sukunimen mukaan. 
Valintakoeaikaa ei voi muuttaa. 
 
 

1.3 Säestys valintakokeessa 

Musiikkiteatterin valintakokeiden 1. vaiheen instrumenttinäytteessä toinen kappale esitetään ilman 
säestystä. Toista, säestyksellistä kappaletta varten tässä oppaassa on linkki säestysäänitteeseen, 
jonka kanssa kappale on esitettävä.  

Jos valintakokeen 2. vaihe toteutetaan lähikokeena, 2. vaiheen instrumenttikokeessa on 
mahdollista käyttää TAMKin Musiikin tutkinto-ohjelman säestäjää. Nuotit tulee toimittaa PDF-
muodossa viimeistään 16.5.2022 osoitteeseen saestaja.tamk@tuni.fi . Sähköpostiin tulee kirjoittaa 
otsikoksi Musiikkiteatteri_2_vaihe_sukunimi_etunimi. 

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 
 
 
  

mailto:saestaja.tamk@tuni.fi
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2 VALINTAKOKEIDEN SISÄLTÖ MUUSIKON 

TUTKINNOSSA 

 
MUSIIKKITEATTERI  
 
Valintakoe on kaksivaiheinen. Toiseen vaiheeseen päässeille hakijoille ilmoitetaan asiasta 
sähköpostitse noin kaksi viikkoa ennen valintakoepäivää.  
 
Musiikkiteatterin valintakokeessa arvioidaan erityisesti hakijan monipuolisuutta ja pohjaosaamista 

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

esiintyjyys) sekä heittäytymiskykyä. Näiden perusteella arvioidaan hakijan soveltuvuutta 

koulutukseen.   

 

2.1 Ensimmäinen vaihe  

(videohaku, palautus viimeistään 19.4. Opintopolku.fi-palveluun) 

 
A) Laulunäytteet 
 
Hakija laulaa videolla yhteensä kaksi kappaletta. Ensimmäinen kappaleista on ilman säestystä 
esitettävä Isoisän olkihattu (säv. & san. T. Rautavaara), nuotti löytyy tästä linkistä 
https://bit.ly/3Kn5pwG. Sävellajia voi halutessaan vaihtaa.  
 
Lisäksi hakija valitsee toisen alla ilmoitetuista kahdesta annetusta kappalevaihtoehdosta 
https://bit.ly/3roNWej. Valittu kappale esitetään alla olevasta säestyslinkistä löytyvän säestyksen 
kanssa nuotin mukaisessa sävellajissa ja säestysääniteeltä. Hakija ei saa laulaa ja 
samanaikaisesti itse säestää itseään videolla. 
 
Kappaleet: 
1. Yksi kappale ilman säestystä: Isoisän olkihattu (T. Rautavaara) 
Kappaletta ei tarvitse esittää samassa sävellajissa kuin annetussa nuotissa. 
 
2. Säestyksellinen kappale. Valitse seuraavista kappaleista toinen. Tässä linkissä 
https://bit.ly/3FDbRM6 on mukana säestys kuhunkin kappaleeseen. 
 
Naisääni: 
a) Anything Goes/Anything Goes (C.Porter) 
b) Linda´s Note/The Wedding Singer (M.Sklar - C. Beguelin) 
 
Miesääni: 
a) I Get A Kick Out Of You/Anything Goes (C.Porter) 
b)   Corner of the Sky/Pippin (S.Schwartz) 
 
B) Näytä monipuolisuutesi musiikkiteatterin osaamisalueita hyödyntäen ja yhdistäen (laulu, 
näyttelijäntyö/ puhe ja tanssi)  
 
Rekvisiitan käyttö on kiellettyä, mutta esimerkiksi tyyliin sopivat tanssikengät sallitaan. Voit käyttää 
taustaäänitettä tai hyödyntää jotain soitinta säestykseen tai muuhun tarkoitukseen osana esitystä. 
Voit myös säestää itse itseäsi, jos se on tarkoituksenmukaista. Vapaan näytteen kesto on max. 2 
min. 
 

https://bit.ly/3Kn5pwG
https://bit.ly/3roNWej
https://bit.ly/3FDbRM6
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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 laulaessasi riittää puolivartalokuva videolla.  
• Sinun tulee käyttää valintakoeoppaan oppaan linkistä löytyvää säestystä.  
• Varmista koeäänitteellä, että laulusi kuuluu kuitenkin selkeästi ja äänityksen tasot on 

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

• Videolla tulee laulaa akustisesti. Äänentoiston ja muokkauksen käyttö ei ole sallittua. 
• Videohaun eri osiot voi äänittää erillisinä ottoina (Huom! A- ja B-näytteet ovat kaikille 

pakolliset), mutta ne on hyvä yhdistää lähetettäessä samaan tiedostoon. 
• Kuulokkeiden käyttö laulaessa on kielletty. 
• Näistä ehdoista poikkeaminen johtaa videohaun hylkäämiseen ja valintaprosessi keskeytyy. 

 
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. 
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2.2 Toinen vaihe 

Valintakokeen 2. vaihe suoritetaan lähikokeena. Kokeen toteutustapa voidaan muuttaa 
etäkokeeksi pandemiatilanteen edellyttäessä. Toteutustavasta ilmoitetaan viimeistään 
2.5.2022 sähköpostitse 2. vaiheeseen valituille hakijoille. 

2.2.1 Instrumenttikoe 2 (60 % kokonaispistemäärästä) 

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. 
 
Mikäli haluat käyttää TAMK Musiikin tutkinto-ohjelman säestäjää, tulee selkeät ja oikeassa 
sävellajissa olevat säestysnuotit toimittaa vähintään viikkoa ennen PDF-tiedostoina annettuun 
osoitteeseen (ks. Ohjeet 1.3). Laulut tulee osata ulkoa. Laulu saatetaan keskeyttää eli näytteitä ei 
välttämättä kuunnella kokonaisuudessaan. 
 
2. Tanssi 
Koreografiaa ryhmässä. Näytä monipuolista osaamistasi: tanssitaitoa, musikaalisuutta, omaa 
liikekieltä ja kehonhallintaa. Varaudu näyttämään liikkeellistä/tanssillista osaamistasi myös ns. 
vapaan näytteen muodossa tai improvisoituna musiikkiin. 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 löytyvät osoitteesta 
https://sites.tuni.fi/valintakoemateriaali/tamkin-ennakkotehtavat-valintatehtavat-ja-valintakokeiden-
ennakkomateriaali-kevat-2022/ 31.3. lähtien. 
 
Näyttelijäntyön tehtävä (dialogi): Improvisoitu kohtaus, joka ohjeistetaan tarkemmin itse 
tilanteessa. Harjoittele molemmat roolit ulkoa. Dialogi toimitetaan 2. vaiheeseen valituille 
valintakoekutsun mukana linkkinä ja se toimii nopean valmistamisen tehtävänä. 
 
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. 
 
 
 
 
 

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. 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. Esitettävät tekstit (valitse yksi monologi) lisäohjeineen löytyvät 

osoitteesta https://sites.tuni.fi/valintakoemateriaali/tamkin-ennakkotehtavat-valintatehtavat-
ja-valintakokeiden-ennakkomateriaali-kevat-2022/ 31.3. alkaen. 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. 

 
 
 

2.2.2 Soveltuvuushaastattelu (40 % kokonaispistemäärästä)  

 
Soveltuvuushaastattelu toteutetaan instrumenttikoe 2:n yhteydessä lähikokeena. Kokeen 
toteutustapa voidaan muuttaa etäkokeeksi pandemiatilanteen edellyttäessä. 
Toteutustavasta ilmoitetaan 2. vaiheeseen päässeille sähköpostitse viimeistään 2.5.2022. 
 
Kokeessa arvioidaan soveltuvuutta musiikkiteatteritehtäviin, vuorovaikutustaitoja ja soveltuvuutta 
alalle. Tarkempi ohjeistus tilanteessa. Linkki haastatteluun liittyvään artikkeliin/tiedostoon 
lähetetään valintakoekutsun mukana. 
 
 

2.2.3 Musiikinteorian, säveltapailun ja musiikintuntemuksen koe 

(suoritettava hyväksytysti)  
 
Koe toteutetaan instrumenttikoe 2:n kanssa samana päivänä lähikokeena. Kokeen 
toteutustapa voidaan muuttaa online-kokeeksi pandemiatilanteen edellyttäessä. 
Toteutustavasta ilmoitetaan 2. vaiheeseen päässeille sähköpostitse viimeistään 2.5.2022. 
 
Jos koe suoritetaan zoom-yhteydellä, linkki toimitetaan valintakoekutsussa. 
 
 Kokeen sisältö on seuraava: 

• rytmintunnistus 

• sointujen tunnistaminen nuottikuvasta ja nuotintaminen reaalisointumerkkien 
perusteella 

• muotorakenteen hahmottaminen kuulon perusteella 

• stemmalaulu 
 
Kokeessa mitataan hakijan teoreettista, säveltapailullista ja musiikin tuntemuksellista osaamista. 
 
 

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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3 MUSIIKINTEORIAN, SÄVELTAPAILUN JA 

MUSIIKINTUNTEMUKSEN KOKEET 

 

3.1 Vuoden 2019 kokeet 

(osa tehtävistä on merkitty virheellisesti vuodelle 2018) 
 
Keväällä 2019 valintakokeet olivat lähitoteutuksensa ja silloin musiikinteorian, säveltapailun ja 
musiikintuntemuksen kokeet sisälsivät seuraavat tehtävät: 
 
Sävellaji- ja sointuanalyysi  
Tee sävellaji- ja sointuanalyysi (sekä aste- että reaalisointumerkinnöillä) seuraavasta katkelmasta. 

 
 

Sointujen laulaminen 
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3.2 Vuoden 2021 kokeet 

 
Keväällä 2021 valintakokeet toteutettiin Zoom-yhteydellä. Silloin musiikin teorian, säveltapailun ja 
musiikintuntemuksen kokeen tehtävät olivat seuraavat:  
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