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1. HAKIJALLE 
 
1.1 MUSIIKIN VALINTAKOKEISTA YLEISESTI KEVÄÄLLÄ 2020 
 
Musiikin tutkinto-ohjelman valintakokeet pidetään 25.5.–1.6.2020. Ne on muutettu vallitsevan 
koronatilanteen vuoksi kokonaan online-kokeiksi, mutta hakuvideot tulee toimittaa viimeistään 24.5. Hakijan 
tulee noudattaa tässä oppaassa ja valintakoekutsun mukana tulevia ohjeita, jotta voi osallistua 
valintakokeeseen. Valintakoekutsut lähetetään noin 10 päivää ennen valintakoetta. Valintakokeiden 
varapäiväksi on varattu 2.6., joten se kannattaa myös pitää vapaana.  
 
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.), lähetä viesti 
osoitteeseen hakijapalvelut.tamk@tuni.fi. Jos sinulla on kysyttävää valintakokeen sisältöasioista, lähetä viesti 
osoitteeseen valintakoemuusikko.tamk@tuni.fi. 
 
Valintakokeeseen liittyvät valmistavat tehtävät julkaistaan noin 10 päivää ennen valintakoetta. Linkki niihin 
tulee valintakoekutsussa. Musiikkiteatterin 2. vaiheen kokeiden monologiosuus julkaistaan valintakoekutsun 
yhteydessä. 
 
Jos haet sekä muusikoksi että musiikkipedagogiksi, sinun tulee osallistua kaikkien valitsemiesi vaihtoehtojen 
valintakokeisiin.  
 
 
1.2. MUUSIKON TUTKINNON VALINTAKOEPÄIVÄT KEVÄÄLLÄ 2020 
 

26.–28.5. musiikkiteatteri, 1. vaihe (videohaku)  

29.5. ilmoitus 2. vaiheeseen päässeille 

1.6. musiikkiteatteri, 2. vaihe (online) 

2.6. valintakokeiden mahdollinen 2. vaiheen varapäivä (online) 

 
Palauta hakuvideot viimeistään 24.5.2020 klo 23.59. Tarkemmat ohjeet ovat luvussa 2. 
 
1.3 SÄESTYS VALINTAKOKEESSA 

Valintakokeen 1. vaiheen tehtävien säestyksiin saat sähköpostiisi latauslinkin. Linkki lähetetään kaikille 
musiikkiteatterin erikoistumisalaan hakeneille viimeistään 11.5.2020. TAMK Musiikin säestäjä ei säestä 2. 
vaiheen kappaleita, vaan niiden taustat pitää etsiä itse. 

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 % soveltuvuuskoe (valmistava tehtävä) 
 

Instrumenttikoe 1 on suoritettava hyväksytysti.  Säveltapailun, musiikinteorian 
ja -tuntemuksen koetta ei ole keväällä 2020.

mailto:valintakoeperuutuksetmusiikki.tamk@tuni.fi
mailto:hakijapalvelut.tamk@tuni.fi
mailto:valintakoemuusikko.tamk@tuni.fi
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2 VALINTAKOKEIDEN SISÄLTÖ MUUSIKON TUTKINNOSSA 
 
MUSIIKKITEATTERI  
 
Valintakoe on kaksivaiheinen. Toiseen vaiheeseen päässeille hakijoille ilmoitetaan asiasta 
tekstiviestillä perjantaina 29.5.2020. 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 sekä näyttelijäntyö ja 

esiintyjyys) sekä heittäytymiskykyä. Näiden perusteella arvioidaan hakijan soveltuvuutta 

koulutukseen.   

1. vaihe: 
 
Instrumenttikoe 1 (suoritettava hyväksytysti) 
Nuotit lähetetään sinulle sähköpostitse viimeistään 11.5.2020. 
Säestyksiä varten saat linkin sähköpostiisi viimeistään 11.5.2020.  
Palauta videotallenteesi omalla nimelläsi varustettuna sähköpostiisi saamaasi henkilökohtaiseen 
latauslinkkiin viimeistään 24.5.2020 klo 23.59. 
 
TAMK musiikin valintakoeorganisaatio luo sinulle latauskupongin eli Guest Voucherin, jonka avulla 
pääset kirjatumaan filesender.funet.fi-palveluun. Saat tuon tarvittavan tiedon sähköpostitse. 
Kun olet saanut Guest Voucherin: 

1. Valitse kotiorganisaatioksi Tampereen ammattikorkeakoulu ja kirjaudu 
2. Kirjoita vastaanottajakenttään: 

a. saamasi vastaanottajan tiedot 
b. asiaksi musiikkiteatterin valintakokeet 
c. viestikenttään nimesi ja esittämäsi kappaleet 
d. tallenteen säilyttämispäiväksi 15.7.2020 
e. valitse videotallenteesi ja liitä tiedosto viestiin 
f. hyväksy järjestelmän määräykset ja ohjeet 
g. lähetä tiedosto send-painikkeella 

 
Lisätietoa löydät esim. helpdesk.it.helsinki.fi 
Teknistä apua voit pyytää myös it-helpdesk@tuni.fi tai matti.ruippo@tuni.fi  
 
Ohjeet hakuvideon tekemiseen: 
• 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 virallinen kuvallinen henkilöllisyystodistuksesi selvästi kameralle. Henkilö 
tulee olla todennettavissa virallisen henkilöllisyystodistuksen näytön perusteella. 
• Kappaleita laulaessasi riittää puolivartalokuva videolla. 
• Kun laulat säestyksen (äänite) kanssa, varmista, että laulusi kuuluu kuitenkin selkeästi ja äänitasot 
ovat mahdollisimman hyvät (esim. voimakkaat äänet eivät säröydy ja hiljaiset äänet kuuluvat, 
tarkista etäisyys tallentavaan laitteeseen). 
• Videolla tulee laulaa akustisesti. Äänen tekninen manipulointi on kielletty. 
• Suositeltavat videoformaatit ovat .mp4, .mov ja .wmv 
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A) Laulunäytteet videolla  
Hakija laulaa videolla yhteensä kaksi kappaletta. Ensimmäinen kappaleista on ilman säestystä 
esitettävä Balladi elokuvasta Klaani, nuotti löytyy valintakoekutsussa olevasta linkistä. Nuotissa 
annettua sävellajia voi halutessaan vaihtaa. Lisäksi hakija valitsee valintakoekutsussa olevasta 
linkistä yhden kappaleen kahdesta annetusta vaihtoehdosta. Valittu kappale esitetään säestyksen 
kanssa nuotin mukaisessa sävellajissa.  
 
Kappaleet: 
1. Kaikille pakollinen säestyksetön kappale: Balladi (elokuvasta Klaani) A. Tikanmäki & J. Leskinen.  
Kappaletta ei tarvitse esittää samassa sävellajissa kuin annetussa nuotissa. 
2. Säestyksellinen kappale. Valitse seuraavista kappaleista toinen. 
 
Naisääni: 
a) Many a New Day/ Oklahoma (O. Hammerstein & R. Rodgers). D-duuri. Laula kappaleen alusta 
sivun 66 loppuun asti (tahtiin 53). 
b) Out Tonight/ Rent (J. Larson). A-duuri. Koko kappale. 
 
Miesääni: 
a) Oh, What a Beautiful Morning/ Oklahoma (O. Hammerstein & R. Rodgers). E-duuri. Laula 

kappaleen alusta tahdin 80 loppuun asti. 
b) One Song Glory/ Rent (J. Larson). G-duuri. Koko kappale. 
 
B) Vapaa näyte 
Näytä monipuolisuutesi musiikkiteatterin osaamisalueilta (laulu, näyttelijäntyö ja tanssi). Näyte voi 
sisältää tanssia/ liikettä, puhetta ja laulua/ soittoa. Rekvisiitan käyttö on kiellettyä, mutta esimerkiksi 
tyyliin sopivat tanssikengät sallitaan. Taustaäänitettä voi käyttää tai voit säestää itse itseäsi. Vapaan 
näytteen kesto on max. 2 min. 
 
2. vaihe: 
 
Instrumenttikoe 2 (60 % kokonaispistemäärästä) 
 
(Ylipääsemättömän tietoteknisen ongelman sattuessa järjestetään vara-aika 2.6.2020.) 
 
Ohjeita online-kokeeseen: 

• Tarkista nettiyhteytesi toimivuus ja riittävyys etukäteen. Etäyhteyden kuvan ja äänenlaadun 
tulee olla hyvä. Tämä tarkoittaa, että kuvasta ja äänestä saa selvän pääsykoetta ja arviointia 
ajatellen.  

• Varaa kaikki pääsykokeessa tarvittava materiaali valmiiksi ja helposti saataville (laitteet, 
taustamusiikit, vesipullo jne.) 

• Varaudu todentamaan henkilöllisyytesi virallisella kuvallisella henkilöllisyystodistuksella. 

• Kappaleita laulaessasi riittää puolivartalokuva. Tanssin ja näyttelijäntyöntehtävissä hakijan tulee 
näkyä kokonaan. Tarkemmat ohjeet alla. 

• Kun laulat säestyksen (taustanauha) kanssa, varmista, että laulusi kuuluu kuitenkin selkeästi ja 
äänitasot ovat mahdollisimman hyvät (esim. voimakkaat äänet eivät säröydy ja hiljaiset äänet 
kuuluvat, tarkista etäisyys etäyhteyslaitteeseen). 

• Tilanteessa tulee laulaa akustisesti. Äänen tekninen manipulointi on kielletty. 

• Etäyhteydessä käytettävä ohjelma on Zoom.us, joka tulee asentaa tietokoneelle tai 
mobiililaitteelle etukäteen. Suosittelemme tietokoneen käyttämistä etäyhteyteen, koska 
mobiililaitteella äänen säätäminen on rajallisempaa. ID-numero ja aikataulu Zoom-tapaamiseen 
laitetaan kutsulinkissä.  
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• Huomioi, että etäyhteyttä ja taustamusiikkia varten tarvitaan kaksi erillistä laitetta. 
 

A) Laulu:  
Kaksi erityylistä vapaavalintaista kappaletta. Ainakin toisen lauluista tulee olla näyttämömusiik- 
kia ja toisen kappaleista suomenkielinen. Ainakin toisen kappaleista tulee olla säestyksellinen. 
Säestyksessä voi käyttää valmista karaoketaustaa tms. Laulunäytteen kesto yhteensä max. 4 min. 
 
B) 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. 
 
C) 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. 

 
Pienryhmäkeskustelu ja soveltuvuushaastattelu (40 % kokonaispistemäärästä) 

 
Kokeessa arvioidaan vuorovaikutustaitoja ja soveltuvuutta alalle. Tarkempi ohjeistus tilanteessa. 
 
Huom! Lautakunta voi kysyä tarkentavia kysymyksiä ja antaa lisäohjeita kaikissa pääsykokeen 
osatehtävissä. 

 
 
Säveltapailun, musiikinteorian ja -tuntemuksen koetta ei sisälly valintakokeeseen. Osaaminen 
kontrolloidaan ja täydennetään opintojen alussa. 


