
1 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TANSSINOPETTAJAN TUTKINTO-OHJELMAN 

VALINTAKOEOPAS 

2021 



2 

 

 

 
 
 

Sisältö 
 

1 VALINTAKOEOPPAASEEN JA TEHTÄVÄOHJEISTUKSIIN TUTUSTUMINEN ................................................. 3 

2 TIETOA KOULUTUKSESTA JA OPISKELIJAVALINNASTA ............................................................................... 3 

3 OPISKELIJAVALINNAN TOTEUTUS .................................................................................................................. 4 

3.1 Valintakokeen ennakkotehtävä-vaihe 17.3.-7.4.2021............................................................................... 4 

3.2 Varsinaisen valintakokeen ensimmäinen vaihe 25.5.2021 ....................................................................... 5 

3.3 Varsinaisen valintakokeen toinen vaihe 26.5.2021 .................................................................................. 5 

3.4 Varsinaisen valintakokeen kolmas vaihe 27.5.2021 ................................................................................. 6 

4 OPISKELIJAVALINNAN PISTEYTYS .................................................................................................................. 6 

5 ENNAKKOTEHTÄVÄT NÄYTEPORTFOLIO JA OPETUSTUOKIO ..................................................................... 7 

5.1 Näyteportfolio ........................................................................................................................................... 7 

5.1.1 Näyteportfolion muoto ja sisältö .................................................................................................. 7 

5.1.2 Videot osana näyteportfoliota ...................................................................................................... 7 

5.1.3 Näyteportfolion kirjoitelmaosiot ................................................................................................... 8 

5.2 Opetustuokio ............................................................................................................................................ 8 

6 VALINTAKOKEEN ARVIOINTIKOHTEET ........................................................................................................... 9 

6.1 Näyteportfolion arviointikohteet ja pisteytys ............................................................................................. 9 

6.2 Opetustuokion arviointikohteet ja pisteytys ............................................................................................ 10 

6.3 Tanssillisten valmiuksien arviointikohteet ja pisteytys ............................................................................ 11 

6.4 Vuorovaikutuksen ja viestinnän arviointikohteet ja pisteytys .................................................................. 11 

6.4.1 Aineistotehtävän arviointikohteet .............................................................................................. 11 

6.4.2 Ryhmätyöskentelyn arviointikohteet .......................................................................................... 12 

6.4.3 Haastattelu ................................................................................................................................ 12 

7 LISÄTIETOA ...................................................................................................................................................... 12 

 



3 

 

 

1 VALINTAKOEOPPAASEEN JA TEHTÄVÄOHJEISTUKSIIN TUTUSTUMINEN 
 

Tutustu huolellisesti kaikkiin opiskelijavalintaan liittyviin ohjeistuksiin erityisesti tähän 
valintakoeoppaaseen ja näyteportfoliopohjaan. Tämän valintakoeoppaan ohjeiden noudattaminen 
otetaan huomioon haastattelussa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi vaikuttaa valinnan 
pisteytykseen sitä heikentävästi. Kaikki valintakokeisiin arvioitavaksi toimitettava materiaali 
lähetetään sähköpostitse osoitteeseen tanssinopettajaportfolio@oamk.fi. 

2 TIETOA KOULUTUKSESTA JA OPISKELIJAVALINNASTA 
 

 

Opiskelijavalintaprosessi Oamkin tanssinopettajakoulutuksessa 

 

Valinta on ehdollinen siihen asti, että hakukelpoisuus on tarkistettu. Hakija voi tehdä ennakkotehtäviä 
ja lähettää ne arvioitavaksi ohjeiden mukaan, mutta voi tulla valituksi vain mikäli on hakukelpoinen.  

Lisätietoa hakukelpoisuudesta: https://opintopolku.fi/wp/ammattikorkeakoulu/kuka-voi-hakea-
ammattikorkeakouluun/  

 
 

 

Yhteishaku osoitteessa 
opintopolku.fi

Ennakkotehtävien 
tekeminen 

1. näyteportfolio
2. opetustuokio

Näyteportfolion 
toimittaminen 

7.4.2021 klo 15:00 
mennessä

Kutsu osallistua 
valintakokeeseen tulee 
hakijan ilmoittamaan 

sähköpostiin.

Valintakokeisiin 
osallistuminen 
25.-27.5.2021

Opiskelijavalinnan 
tulokset ovat 

Opintopolussa  
viimeistään 9.7.2021

Hakukohde Tanssinopettajan tutkinto-ohjelma Koulutuksen 
alkamispäivämäärä 
23.8.2021 
 
 Tutkinnon nimi Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto  

Bachelor of Culture and Arts 
Koulutus oikeuttaa  
opintotukeen 

Tutkintonimike Tanssinopettaja (AMK) Yhteyshenkilö 
Anssi Kirkonpelto 
anssi.kirkonpelto@oamk.fi 
Niina Susan Sassali 
niina.sassali@oamk.fi 
 
 
 
 
 
 

Aloituspaikkamäärä 20 

 

mailto:tanssinopettajaportfolio@oamk.fi
https://opintopolku.fi/wp/ammattikorkeakoulu/kuka-voi-hakea-ammattikorkeakouluun/
https://opintopolku.fi/wp/ammattikorkeakoulu/kuka-voi-hakea-ammattikorkeakouluun/
mailto:anssi.kirkonpelto@oamk.fi
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3 OPISKELIJAVALINNAN TOTEUTUS 
 

Opiskelijavalinnan toteutus tapahtuu monivaiheisena prosessina. Valintakokeessa on paljon tehtävää 
ja useita osioita, jotka vaativat keskittymistä. Tavoitteena on, että hakija pääsisi osoittamaan 
osaamistaan monipuolisesti ja koulutukseen voi tulla valituksi erilaisin painotuksin. Joku hakijoista 
voi olla esimerkiksi erittäin taitava tanssillisilta valmiuksiltaan ja toinen taas omaa erittäin hyvät 
vuorovaikutustaidot. Tällä tavoitellaan sitä, että hakijoiden yksilöllisyys tulisi otetuksi huomioon 
riittävästi ja että opintojen aikana hahmottuisi jokaiselle sopiva paikka tanssialan osaajana. 
Korkeakoulussa opiskelu vaatii itsenäisyyttä, hyvää itsensä johtamisen taitoa ja paneutuvaa 
asennetta opiskeluun, minkä vuoksi valintakokeissa osaamista arvioidaan monista näkökulmista. 

Ensimmäisiä valintakokeeseen liittyviä tehtäviä hakija tekee korkeakoulujen yhteishaun aikaan ja 
mikäli on hakukelpoinen hän etenee varsinaiseen valintakokeeseen. Valintakoe järjestetään verkossa 
Zoom-verkkokokoustyökalun avulla. Valintakoepäivät voivat venyä iltaan asti (riippuu hakijoiden 
määrästä). Hakijan läsnäolo valintakokeessa on välttämätöntä, jotta hakijoiden tasapuolinen kohtelu 
voi toteutua. Hakijoiden osaamista arvioi valintalautakunta, joka koostuu Oamkin 
tanssinopettajakoulutuksen henkilökunnasta.  

Hakija voi karsiutua missä tahansa valintakokeen vaiheessa. Karsiutumisesta ilmoitetaan joko 
suullisesti valintakokeen aikana tai tekstiviestillä valintakoevaiheen päätteeksi. Jokaisessa 
valintakokeen osiossa hakijan on saatava vähintään osion alin hyväksyttävä pistemäärä (katso luku 
4 OPISKELIJAVALINNAN PISTEYTYS).  

Valintakoe järjestetään ja hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen Oamkin Kulttuurialan yksikön 
ja tanssinopettajan tutkinto-ohjelman resurssit huomioon ottaen. Tällä tarkoitetaan mm. hakijan 
tanssilajisuuntautumista. Pandemian aiheuttamat tilanteet voivat myös vaikuttaa valintakokeen 
järjestämiseen. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Vain Oulun 
ammattikorkeakoulussa suoritettu valintakoe hyväksytään. Kaikki verkkotapaamiset taltioidaan ja 
videoita käytetään hakijoiden osaamisen arvioinnissa. Videoita katsoo Oamkin toimesta 
tanssinopettajakoulutuksen valintalautakunta. 

 

3.1 Valintakokeen ennakkotehtävä-vaihe 17.3.-7.4.2021 
 

Ennakkotehtävävaiheessa hakija tekee ennakkotehtäviä, jotka ovat näyteportfolion ja 
opetustuokiovideon laatiminen.  

Näyteportfolion avulla hakija kuvailee osaamistaan, itseään oppijana, kertoo motivaatiostaan ja 
aiemmasta taustastaan tanssialalla sekä tulevaisuuden tavoitteistaan. 

Opetustuokiovideo lähetetään arvioitavaksi osana näyteportfoliota, mutta se arvioidaan erillisenä 
valintakoetehtävänä. 

Ohjeistukset ennakkotehtäviin löytyvät luvusta 5 ENNAKKOTEHTÄVÄT NÄYTEPORTFOLIO JA 
OPETUSTUOKIO  
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3.2 Varsinaisen valintakokeen ensimmäinen vaihe 25.5.2021 
 

Valintakokeiden aikataulu voi muuttua sen mukaan, kuinka paljon hakijoita on. Aikatauluista 
tiedotetaan aloitusinfoissa ja sähköpostitse. 

08:15- 
09:30 

Ilmoittautuminen  
 
Verkkotapaamisen yhteyskokeilu ja 
aloitusinfo 
 
Päivän aikataulu ja ohjelma 
 

Kaikki hakijat tapaavat Zoomissa verkkoyhteystestauksen 
merkeissä. Valintakokeeseen osallistujat todetaan 
ilmoittautumisen yhteydessä. Video- ja puheyhteyden 
toimivuuden hakija tarkistaa etukäteen. Zoomissa 
henkilön tulee näkyä selkeästi. Zoomiin kirjadutaan 
omalla nimellä (sukunimi, etunimi). Ensisijaisena 
yhteydenpitokanavana on Zoomin lisäksi sähköposti. 

09:30-
10:00 

Ensimmäisen päivän 
valintakoetehtävien ohjeistus 

Ohjeistus annetaan Oamkin valintalautakunnan toimesta 
sekä suullisena Zoomissa että kirjallisena. Kirjalliset 
ohjeet lähetetään hakijoiden ilmoittamaan sähköpostiin.  

10:00-
16:00 

Hakijoiden oma työskentely ja 
henkilökohtaiset haastattelut  

Hakija työstää annettuja valintakoetehtäviä ja osallistuu 
erillisen aikataulun mukaisesti henkilökohtaiseen 
haastatteluun. Haastatteluaikataulu ja sen Zoom-osoite 
ilmoitetaan sähköpostitse. Kaikki valintakokeeseen 
osallistuvat haastatellaan välillä 25.-27.5.2021.  
 

16:30 Yhteinen tilannetsekkaus Valintalautakunta ja hakijat tapaavat Zoomissa. 
 

18:00 Valintakoetehtävien toimittaminen 
arvioitavaksi 

Valintakoetehtävien ja niiden arvioitavaksi toimittamisen 
ohjeistus annetaan aloitusinfossa. Ensimmäisen 
valintakoepäivän valintakoetehtävät hakija toimittaa 
arvioitavaksi 25.5.2021 klo 18:00 mennessä.  

 

3.3 Varsinaisen valintakokeen toinen vaihe 26.5.2021 
 

08:30 Verkkotapaamisen yhteyskokeilu ja 
ilmoittautuminen 

Kaikki hakijat tapaavat Zoomissa klo 08:30 
yhteyskokeilun merkeissä. Ilmoittautuminen toiselle 
valintakoepäivälle. 

09:00 Aloitusinfo Toisen valintakoepäivän aikataulu ja ohjelma 
sekä tehtävien ohjeistus. 
 

09:30-
11:45 

Online -tanssitunnit Hakija osallistuu Online -tanssitunneille. 

12:15-
13:45 

Online -opetustuokio Hakija pitää pienen ennakkotehtävänä lähettämäänsä 
opetustuokiovideoon liittyvän verkkoopetustuokion 
Zoomissa ja osallistuu toisten tanssitunneille oppijana. 
 

14:00-
16:00 

JATKUU 
Online -tanssitunnit  
Online -opetustuokio 

Mikäli valintakokeeseen osallistujia on paljon, saattavat 
Online-tanssitunnit ja/tai Online -opetustuokio jatkua klo 
16:00 jälkeen tai seuraavana päivänä 27.5.2021. 
Aikatauluista tiedotetaan aloitusinfoissa ja sähköpostitse.  

16:30 Yhteinen tilannetsekkaus Valintalautakunta ja hakijat tapaavat Zoomissa. 
 

18:00  Toisen valintakoepäivän tehtävien 
toimittaminen arvioitavaksi 

Toisen päivän valintakoetehtävien ja niiden arvioitavaksi 
toimittamisen ohjeistus annetaan aloitusinfossa. 
Valintakoetehtävien arvioitavaksi toimittamisen määräaika 
riippuu hakijoiden määrästä, joten se ohjeistetaan toisen 
valintakoepäivän aloitusinfossa. 

 Henkilökohtaiset haastattelut  Haastatteluaikataulu ilmoitetaan aloitusinfossa. Kaikki 
valintakokeeseen osallistuvat haastatellaan 25.5.-
27.5.2021 välisenä aikana erillisen aikataulun mukaisesti. 
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3.4 Varsinaisen valintakokeen kolmas vaihe 27.5.2021 
 

08:30 Verkkotapaamisen 
yhteyskokeilu ja 
ilmoittautuminen 
 

Kaikki hakijat tapaavat Zoomissa klo 08:30 yhteyskokeilun merkeissä. 
Hakijat ilmoittautuvat kolmannelle valintakoepäivälle.   

09:00 Aloitusinfo Päivän aikataulu ja ohjelma sekä kolmannen päivän 
valintakoetehtävien ohjeistus. 
 

10:00-
12:00 

Viestintä ja 
vuorovaikutus: 
aineistotehtävän 
kirjoittaminen 

Aineistotehtävän työstäminen kirjallisesti ja kirjoituksen toimittaminen 
tekstidokumenttina arvioitavaksi osoitteeseen 
tanssinopettajaportfolio@oamk.fi. 

12:00-
16:00 

Viestintä ja 
vuorovaikutus: 
ryhmätyöskentelyyn 
osallistuminen 

Ryhmätyöskentelyssä hakijat käsittelevät annetun aineiston materiaalia 
pienryhmissä verkon välityksellä. 

16:30 Yhteislopetus Valintakokeiden päättäminen Zoomissa. 
 

 Henkilökohtaiset 
haastattelut 

Haastatteluaikataulu ilmoitetaan aloitusinfossa. Kaikki 
valintakokeeseen osallistuvat haastatellaan 25.5.-27.5.2021 välisenä 
aikana erillisen aikataulun mukaisesti. 

 

4 OPISKELIJAVALINNAN PISTEYTYS 
 

Yhteishaun kokonaispistemäärä muodostuu valintakokeen eri osioiden yhteispistemäärästä. 
 

VALINTAKOKEEN OSA-ALUEIDEN PISTEYTYS 
  

PISTEET ALIN HY-
VÄKSYTTY 

  
 

Valintakokeen yhteispistemäärä 1-100 50 

NÄYTEPORTFOLIO  
Näyteportfolion pisteytys kuvaillaan luvussa  
6.1 Näyteportfolion arviointikohteet ja pisteytys 

PISTEYTYS 1-10 5 

VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUS 
Viestinnän ja vuorovaikutuksen pisteytyksessä suurin paino-
arvo on henkilökohtaisella haastattelulla. 

PISTEYTYS 1-30 15 

OPETUSTUOKIO 
Opetustuokio pisteytetään sekä ennakkotehtävänä että varsi-
naisessa valintakokeessa. 

PISTEYTYS 1-30 15 

TANSSILLISET VALMIUDET 
Tanssillisten valmiuksien pisteytys koostuu koko valinta-
koeprosessin kaikista tanssitaitoa osoittavista valintakoetehtä-
vistä. 

PISTEYTYS 1-30 15 

HUOM! 
 
Mikäli hakija saa jostain valintakoeosiosta alle alimman hyväksytyn pistemäärän, 
valintakoetulos on hylätty vaikka osioiden yhteispistemäärä ylittäisikin 50 pistettä. 

 
  

mailto:tanssinopettajaportfolio@oamk.fi


7 

 

 

5 ENNAKKOTEHTÄVÄT NÄYTEPORTFOLIO JA OPETUSTUOKIO 
 

Näyteportfolio on karsiva ennakkotehtävä. Sen laatiminen ja toimittaminen arvioitavaksi on 
edellytys valintakokeeseen osallistumiselle.  

Opetustuokiovideo on osa näyteportfoliota, mutta se arvioidaan itsenäisenä ennakkotehtävänä. 
 

5.1 Näyteportfolio 
 

Näyteportfolion laatiminen edellyttää videoiden kuvaamista ja kirjoittamista. Näyteportfolion avulla 
hakija esittelee itsensä, kuvailee osaamistaan, itseään oppijana, kertoo motivaatiostaan ja 
aiemmasta taustastaan tanssialalla sekä tulevaisuuden tavoitteistaan. Näyteportfolio tulee 
toimittaa arvioitavaksi PDF-muodossa osoitteeseen tanssinopettajaportfolio@oamk.fi. 

Valintalautakunta tutustuu näyteportfolioihin ennen varsinaisia valintakokeita. Näyteportfolion eri 
osiot pisteytetään ja pisteytys kuvaillaan taulukossa, katso luku 6.1 Näyteportfolion arviointikohteet 
ja pisteytys. 
 

5.1.1 Näyteportfolion muoto ja sisältö 

 

Näyteportfolio on kirjoitelmatyylinen tuotos, joka tehdään mallipohjalle. Lataa näyteportfolion 
mallipohja omalle tietokoneellesi osoitteesta:  
https://oamk-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/niinama_oamk_fi/EgyBSSZkykJErhKWCOor-
58Boer7C0Tmp1vrPeDqdOmHnQ?e=pvIc8T    
 
Hakija kokoaa näyteportfolioonsa näytteitä osaamisestaan ohjeiden mukaisesti.  
 
Näyteportfolio sisältää seuraavat osiot: 
Videolista esim. Youtubessa tai Vimeossa. 

o henkilöesittelyvideolinkki 
o soolotanssivideolinkki 
o opetustuokiovideolinkki 

Kirjoitelmaosio 
o tanssinopettajan työ  
o tanssi- ja opetushistoriani 
o urasuunnitelmani 
o osaamiskartoitus 

5.1.2 Videot osana näyteportfoliota 

Hakija laatii videolistan esim. Youtubeen, jonne videot tallennetaan suoratoistolinkkeinä esim. 
YouTube tai Vimeo, ei latauslinkkeinä. Hakija päättää itse videon julkisuusasetuksista ja 
tarvittaessa sisällyttää salasanan näyteportfolioonsa. Valintalautakunnalla tulee olla pääsy 
hakijoiden videoihin.  

Videon tekniset huomiot 

Vastavaloon kuvaamista on vältettävä ja taustan on oltava rauhallinen. Asun väriin kannattaa myös 
kiinnittää huomiota, jotta hakija erottuu liikkuessaan selkeästi taustasta. Musiikin tulee kuulua 

mailto:tanssinopettajaportfolio@oamk.fi
https://oamk-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/niinama_oamk_fi/EgyBSSZkykJErhKWCOor-58Boer7C0Tmp1vrPeDqdOmHnQ?e=pvIc8T
https://oamk-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/niinama_oamk_fi/EgyBSSZkykJErhKWCOor-58Boer7C0Tmp1vrPeDqdOmHnQ?e=pvIc8T
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selkeästi. Kuvaaminen HD-laadulla on suositeltavaa.  

Hakijan tulee varustautua tanssimiseen soveltuvalla vartalonmyötäisellä vaatetuksella ja sopivilla 
jalkineilla. 

Hakija nimeää videot nimeämisohjeiden mukaan. 

Henkilöesittelyvideo 

Videon alussa hakijan kasvojen tulee näkyä lähikuvassa. Hakija aloittaa videon kertomalla koko 
nimensä. Hakija kertoo itsestään, osaamisestaan ja suhteestaan tanssiin sekä 
tanssinopettamiseen. Videoon voi liittää myös otoksia toiminnasta tanssin parissa esim. 
tanssijantöistä ja opetustyöstä sekä valokuvia tai muuta visuaalista materiaalia. Esittelyvideossa voi 
hyödyntää näyteportfolion muita osioita. Henkilöesittelyvideota ei pisteytetä, mutta se tulee 
toimittaa osana näyteportfoliota.  

Videon nimeämisohje: Sukunimi Etunimi esittely Oamk 2021 

Soolotanssivideo 

Hakija valmistaa soolotanssivideon, jonka pituus on yhdestä kolmeen minuuttiin (1-3 min). Videon 
alussa hakija kertoo, mitä tanssilajia esitys edustaa ja miksi valitsi kuvattavaksi juuri tämän 
materiaalin, lisäksi videon alussa kerrotaan sekä koreografian tekijä että musiikin alkuperä.  

Videolla hakija tanssii mieleistään tanssilajia soolona. Paria tai ryhmää ei saa käyttää apuna, koska 
arvioinnissa ei voida sulkea ulos parin tai ryhmän vaikutusta suoritukseen. Tanssissa on käytettävä 
musiikkia. Musiikkia on hyödynnettävä siten, että se on kiinteässä yhteydessä liikkeeseen. Videon 
tarkoituksena on näyttää hakijan tanssillista osaamista, vahvuusalueita ja ilmaisukykyä. 
Taltioinnissa on varmistettava, että tanssijan koko keho näkyy ruudulla täysipainoisesti koko videon 
ajan. Videon on oltava käsittelemätön ja leikkaamaton.  

Soolotanssivideossa näkyvä tanssiosaaminen arvioidaan ja pisteytetään yhtenä tanssillisten 
valmiuksien arviointiosiona ja siihen liittyvän pisteytyksen mukaan. 

Videon nimeämisohje: Sukunimi Etunimi soolotanssi Oamk 2021 

Lisäksi hakija kuvaa opetustuokiovideon, josta ohjeistetaan erikseen luvussa 5.2 Ennakkotehtävä 
opetustuokio 

5.1.3 Näyteportfolion kirjoitelmaosiot 

Kirjoitelmaosioissa hakija osoitata viestinnällistä osaamistaan sekä avaa käsitystään 
tanssinopettajan työstä, kuvailee tanssi- ja opetushistoriaansa, urasuunnitelmiaan ja pohtii omaa 
osaamistaan. Tässä osioissa hakija voi esitellä myös aiempia opintoja, tanssialan kokemusta tai 
erityisansioitaan. Valintakoehaastattelu perustuu näyteportfolioon. Mikäli hakija tulee valituksi 
tanssinopettajakoulutukseen, osaamiskartoitusta käytetään henkilökohtaisen opintopolun 
suunnittelun välineenä.  
 

5.2 Opetustuokio 
 

Opetustuokiovideo lähetetään arvioitavaksi osana näyteportfoliota, mutta se arvioidaan erillisenä 
ennakkotehtävänä. Hakija suunnittelee ja kuvaa poikkeusoloihin tarkoitetun etäopetustuokion 
vapaavalintaisesta tanssilajista. Opetuksen kohteena olevat oppijat ovat karanteenioloissa ruudun 
toisella puolella. Hakija kertoo videon alussa mille kohderyhmälle suuntaa opetuksen.  
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Opetustuokiossa on käytettävä musiikkia niin, että opetettava asia ja musiikki ovat selkeässä 
yhteydessä toisiinsa. Etäopetustuokion kesto on 10 minuuttia yhdellä kuvauskerralla taltioitua 
materiaalia. Koko aika on käytettävä. Videon alussa hakija esittelee itsensä ja opettamansa 
aiheen.Opetuksen ajan hakijasta tulee näkyä koko keho ja liikkeet. Hakijan puheen ja musiikin tulee 
kuulua selkeästi. Videon on oltava käsittelemätön ja leikkaamaton.  

Videon nimeämisohje: Sukunimi Etunimi opetustuokiovideo Oamk 2021 

Varsinaisessa valintakokeessa hakija saa pitää pienen verkko-opetustuokion tekemästään 
videomateriaalista (Online -opetustuokio). Hakija ei kuitenkaan välttämättä saa pitää koko 
opetustuokiovideossa kuvaamaansa 10 minuutin kokonaisuutta vaan valintakokeessa tehtävänä voi 
olla esim. yksi lyhyempi osa opetustuokiosta tai jonkin opetustuokiossa näkyvän aiheen uudelleen 
tulkinta tai muokkaaminen valintalautakunnan ohjeiden mukaan. Ohjeistus annetaan 
valintakoeinfossa ja lähetetään sähköpostitse varsinaisen valintakokeen toisessa vaiheessa eli 
26.5.2021. Näin hakijalla on mahdollisuus näyttää varsinaisessa valintakokeessa jotain sellaista 
osaamista, mikä ei ennalta tallennetussa videossa välttämättä pääsisi näkyviin. 

6 VALINTAKOKEEN ARVIOINTIKOHTEET 
 

Hakijan osaamista arvioidaan siten, että valintalautakunta antaa hakijalle pisteitä kustakin osa-
alueesta. Pisteistä muodostuu opiskelijavalinnan kokonaispistemäärä, jonka perusteella hakijat 
asetetaan paremmuusjärjestykseen.  

Pisteitä annetaan näyteportfoliosta, tanssillisista valmiuksista, opetustuokiovideosta sekä 
viestinnästä ja vuorovaikutuksesta. 

 

6.1 Näyteportfolion arviointikohteet ja pisteytys 
 

PISTEYTYS 1-10, ALIN HYVÄKSYTTY 5 
 
 
Näyteportfolio pisteytetään siten, että alimman hyväksytyn pistemäärän (5) hakija saa, mikäli hakija on 
toimittanut arvoitavaksi näyteportfolion, jonka keskeinen sisältö on ymmärrettävissä ja se sisältää 
seuraavat osiot: 
 

o henkilöesittelyvideolinkki 
o soolotanssivideolinkki 
o opetustuokiovideolinkki 
o Kirjoitus otsikolla tanssinopettajan työ  
o Kirjoitus otsikolla tanssi- ja opetushistoriani 
o Kirjoitus otsikolla urasuunnitelmani 
o Kirjoitus otsikolla osaamiskartoitus 

 
Kirjoitelmaosion huolellisesta laatimisesta hakija voi saada yhdestä viiteen (1-5) lisäpistettä. 
 
1 lisäpiste: Hakija kuvailee hankkimaansa osaamista ja miksi haluaa opiskella tanssinopettajaksi juuri 
Oamkissa. Hakija on laatinut käsitekartan, josta tulee esille hakijan tanssi- ja opetushistoria.  
 
1 lisäpiste: Edellisen lisäksi hakija kuvailee käsitystään tanssinopettajaksi opiskelusta ja osoittaa 
tutustuneensa opetussuunnitelmaan.  
 
1 lisäpiste: Edellisten lisäksi hakija kuvailee käsitystään tanssinopettajanopettajan tärkeimmistä 
osaamisalueista. Hakija on laatinut SWOT-analyysin.  
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1 lisäpiste: Edellisten lisäksi hakija kertoo unelmistaan kuvailemalla, missä haluaisi olla ja mitä tekee 
tanssinopettajana 4 vuoden päästä valmistumisesta.  
 
1 lisäpiste: Edellisten lisäksi hakija kuvailee mihin tanssinopettajia tarvitaan ja tanssin yhteiskunnallisia 
merkityksiä ja asemaa osana kulttuurin kenttää. Hakija kuvailee konkreettisen tanssialan työelämätarpeen, 
jota haluaisi tanssialalla kehittää ja pohtii keinoja kehittämiseen. 

 

Kirjoitelmaosioissa hakija avaa käsitystään tanssinopettajan työstä, kuvailee tanssi- ja 
opetushistoriaansa, urasuunnitelmiaan ja pohtii omaa osaamistaan. Hakija käyttää annettua 
otsikointia. Valintakoehaastattelu perustuu näyteportfolioon. Mikäli hakija tulee valituksi 
tanssinopettajakoulutukseen, osaamiskartoitusta käytetään henkilökohtaisen opintopolun 
suunnittelun välineenä.  
 
 

6.2 Opetustuokion arviointikohteet ja pisteytys 
 

PISTEYTYS 1-30, ALIN HYVÄKSYTTY 15  

Osana 
näyteportfoliota 
 
Hakija kuvaa 
opetustuokiovideon 

Varsinaisessa valintakokeessa 
 
Hakija pitää opetustuokion ennakkotehtävävaiheessa kuvaamastaan 
opetustuokiosta muille valintakokeeseen osallistuville hakijoille 

 

Opetustuokiossa arvioidaan hakijan kykyä toimia tilanteen ohjaajana. Opetustuokio pisteytetään 
siten, että portfolion yhteydessä lähetetystä videosta annetaan pistemäärä sekä valintakoepäivien 
yhteydessä pidetystä online -opetustuokiosta annetaan pistemäärä. Näiden keskiarvo muodostaa 
opetustuokion pistemäärän.  

Arvioinnin kohteena opetustuokiossa ovat: 

• Osaako hakija käyttää annetun ajan tehokkaasti.  
• Onko opetustuokiolla selkeä alku ja loppu. 
• Millä tavalla hakija näyttää esimerkkiä opittavista liikkeistä tai asioista.  
• Miten hakija käyttää kehoaan opettaessaan. 
• Osoittaako hakijan toiminta jäsentynyttä musiikin hallintaa. 
• Miten hakija käyttää musiikkia osana opetustaan ja antaako hakija rytmisesti selkeitä 

ohjeistuksia. 
• Kuinka hakija antaa ohjeita. 
• Miten hakija käyttää ääntään. 
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6.3 Tanssillisten valmiuksien arviointikohteet ja pisteytys 
 

 
PISTEYTYS 1-30, ALIN HYVÄKSYTTY 15 
 
Näyteportfoliossa 
 
Hakija kuvaa soolo-
tanssivideon 

Varsinaisessa valintakokeessa 
 
Hakija kuvaa tanssivideoita annettujen materiaalien pohjalta. 

 

Hakijoiden tanssilliset valmiudet arvioidaan videoiden perusteella niin, että kaikista 
tehtäväksiannetuista ja hakijan valintakoeprosessin aikana arvioitavaksi toimittamista 
tanssitehtävistä lasketaan keskiarvo. Tanssillisen osaamisen pisteytyksessä suurin painoarvo on 
paritanssin ja showtanssin osaamisella, koska ne ovat tässä haussa ensisijaisina tanssilajeina. 

Tanssillisten valmiuksien arvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti seuraaviin: 

• Millaiset liikkumisen, kehon käytön ja tanssimisen valmiudet hakijalla on? 
• Miten hakija osoittaa ottaneensa haltuun eri tanssilajeille ominaista liikemateriaalia? 
• Miten hakija tanssii suhteessa musiikkiin?  
• Miten hakija suoriutuu hänelle annetuista ilmaisu-, ääni- ja/tai rytmitehtävistä? 

 

6.4 Vuorovaikutuksen ja viestinnän arviointikohteet ja pisteytys  
 

PISTEYTYS 1-30, ALIN HYVÄKSYTTY 15 

Varsinaisessa valintakokeessa 
 
Aineistotehtävä 1-10 pistettä 
 

Ryhmätyöskentely   
1-10 pistettä 

Haastattelu  
1-10 pistettä 
 

Hakija kirjoittaa lyhyen tekstin an-
netusta aiheesta. 

Hakija osallistuu ryh-
mätyöskentelyyn. 

Hakijan henkilökohtainen haastattelu 

 

6.4.1 Aineistotehtävän arviointikohteet  

Hakija saa varsinaisen valintakokeen ensimmäisenä päivänä 25.5.2021 luettavaksi materiaalin 
aineistotehtävää varten. Annetusta materiaalista kirjoitetaan teksti varsinaisen valintakokeen 
kolmannessa vaiheessa, mikäli hakija etenee valintakokeissa kolmanteen vaiheeseen asti. 
Kolmannessa vaiheessa järjestetään myös ryhmätyöskentelyyn, jossa käytetään pohjana annettua 
materiaalia.  

Aineistotehtävän arvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti: 

• miten hakija on ymmärtänyt annetun materiaalin. 
• kuinka hakija tiivistää materiaalista olennaiset seikat kirjalliseen muotoon.  
• miten hakija käsittelee annetun tekstin aiheita kirjoituksessaan. 
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6.4.2 Ryhmätyöskentelyn arviointikohteet 

Annetun tekstin pohjalta työskennellään ryhmissä. Valintalautakunta antaa työskentelyyn 
ohjeistuksen tilanteen aluksi.  

Ryhmätyöskentelyn arvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti: 

• miten hakija työskentelee ryhmässä. 
• miten hakija osaa keskustella annetun materiaalin pohjalta.  
• miten hakija toimii vuorovaikutustilanteessa. 
• mitä hakija kertoo ymmärryksestään annettuun materiaaliin liittyen. 
 

6.4.3 Haastattelu 

Haastattelussa arvioidaan hakijan soveltuvuutta opiskeluun Oulun ammattikorkeakoulun 
tanssinopettajan tutkinto-ohjelmassa ja kiinnitetään huomiota siihen kuinka hakija osaa kuvailla 
osaamistaan ja suunnitella tulevaisuuttaan. Haastattelu perustuu ennakkotehtävänä toimitettuun 
näyteportfolioon, erityisesti sen kirjoitelmaosioihin. 

Arviointikohteena haastattelussa ovat: 

• Valintakokeeseen liittyvien ohjeistusten ymmärtäminen ja niiden mukaan toimiminen. 
• Millainen käsitys hakijalla on tanssinopettajuudesta ammattina. 
• Millainen käsitys hakijalla on tanssinopettajaksi opiskelusta. 
• Millainen käsitys hakijalla on opiskelusta Oamkin tanssinopettajan tutkinto-ohjelmassa. 
• Millainen motivaatio hakijalla on tanssinopettajan ammatissa toimimiseen. 
• Millaisia urasuunnitelmia hakijalla on. 
• Millaiset vuorovaikutustaidot hakijalla on. 
• Millaiset oppimis- ja työskentelyvalmiudet hakijalla on. 

7 LISÄTIETOA 
 
Lisätietoja valintakokeisiin osallistumisesta, koulutuksen sisällöistä ja opetusjärjestelyistä 
voi tiedustella sähköpostitse osoitteella tanssinopettajaportfolio@oamk.fi.  

mailto:tanssinopettajaportfolio@oamk.fi
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