
Turun ammattikorkeakoulu 

Kulttuuri-, sosiaali- tai terveysalan ylempi amk-tutkinto, Kulttuurihyvinvointi 

 

VALINTAKOE SYKSY 2019 / ENNAKKOTEHTÄVÄ 

 

 Ennakkotehtävän tulee olla perillä viimeistään 18.9.2019 klo 15.00. Hakuajan päättymisen 

jälkeen tulleita ennakkotehtäviä ei voida ottaa huomioon. 

 Ennakkotehtävä palautetaan sähköpostitse osoitteeseen: 

YAMK_Taideakatemia@turkuamk.fi (YAMKalaviivaTaideakatemia(at)turkuamk.fi) 

 Huom: Yhteishaun sähköinen hakemus täytetään ja lähetetään Opintopolku-palvelussa. 

 

Valintakoe ja opiskelijavalinta 

 

Hakijat kutsutaan valintakokeeseen yhteishaun hakemuksen ja ennakkotehtävän perusteella. Valintakoe on 

yksipäiväinen. Hakija osallistuu valintakokeeseen kutsussa mainittuna aikana joko 31.10. tai 1.11.2019. 

Valintakoe on haastattelu ja ryhmätehtävä. Ryhmätehtävä ohjeistetaan tilaisuuden alkaessa. 

 

Lopullinen opiskelijavalinta tehdään valintakokeen ja ennakkotehtävän perusteella. Valinnassa arvioidaan 

hakijan 

 opiskelumotivaatiota 

 olemassa olevaa ammattitaitoa ja näkemystä sen kehittämisestä 

 monimuotokoulutuksessa tarvittavia opiskeluvalmiuksia ja moniammatillisessa yhteistyössä 

tarvittavia kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitoja. 

 

Ennakkotehtävän palautusohje 

 

Kulttuurihyvinvoinnin YAMK -hakukohteen ennakkotehtävä palautetaan PDF- liitteenä sähköpostitse 

osoitteeseen: YAMK_Taideakatemia@turkuamk.fi   

Merkitse viestin aihekenttään hakualasi ja nimesi: SOTE_Iiro_Innokas; TAIDE_Leena_Lennokas 

Jos sinulla on teknisiä ongelmia, lähetä kysymyksesi samaan sähköpostiin, mutta otsikoi aihe: 

KYSYMYS_SOTE tai KYSYMYS_TAIDE. Vastaamme kyselyysi mahdollisimman pian.  

 

Tehtäväohjeet 

 

mailto:YAMK_Taideakatemia@turkuamk.fi
https://opintopolku.fi/
mailto:YAMK_Taideakatemia@turkuamk.fi


Tehtävä 1: Motivaatiokirje. Otsikoi haluamallasi tavalla 

Kirjoita tiivis kuvaus, josta ilmenevät:  
- taustatietosi 
- saavutuksesi/urakehityksesi 
- tilanteesi nyt  

- tulevaisuudensuunnitelmat, pitkän tähtäimen tavoitteet  
- kuinka haettava ylempi korkeakoulututkinto auttaa sinua tavoitteiden saavuttamisessa. 

 

Voit esimerkiksi vastata seuraaviin kysymyksiin: 

1. Mitä ja missä olet opiskellut, kuinka taustasi soveltuu hakemaasi koulutukseen? 

2. Kuvaa oppimistyyliäsi ja -taitojasi aikaisemman opiskelun tai työssä oppimisen pohjalta (esim. itsenäinen 

työskentely, yhteistoiminnallinen oppiminen, monimuoto-opiskelu, kirjoittaminen, yhteistyö, reflektiokyvyt, 

tietotekniset taidot). 

3. Kuvaile työ- ja uratavoitteitasi. Kerro, miten hakemasi koulutus tukee ja edistää ammatillista profiiliasi. 

4. Mitkä ovat pitkän tähtäimen suunnitelmasi? Miten tässä koulutuksessa opiskelu voi auttaa Sinua 

saavuttamaan nämä tavoitteet? 

5. Kerro, miksi hakeudut juuri Turun ammattikorkeakouluun. 

 

Toteutustapa:  

- kirjoita tekstinkäsittelyohjelmalla  

- tekstin pituus max. yksi A4-sivu, kirjasintyyli Times New Roman, kirjasinkoko 12 pistettä, rivinväli 

1,5  

 

Tehtävä 2: CV 

Kirjoita ansioluettelo eli tiivis lista työ- ja koulutustaustastasi sekä julkaisuista (kirjalliset ja taiteelliset työt, 

produktiot) ja projekteista, joissa olet ollut mukana. Jos sinulla on CV verkossa, voit tehtävädokumenttiin 

kirjoitetun CV:n sijasta tai lisäksi liittää linkin (URL-osoite) sähköiseen CV-dokumenttiin. Vastuullasi on, että 

linkki toimii. 

CV:n sisältö: 

a. Henkilö- ja yhteystiedot 

b. Valokuva 

c. Koulutus: oleelliset koulutustiedot uusimmasta vanhimpaan. Lisää myös erilliset kurssit tai 

vastaavat. 

d. Työkokemus  

e. Julkaisut, produktiot, teokset, projektit (elleivät sisälly jo edelliseen kohtaan) 

f. Kielitaito 

g. Luottamustehtävät 

h. Verkostot 

i. Harrastukset 

j. Lisätietoja  


