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Ennakkotehtävä, journalismi 
• Hakukohde: Media-alan koulutus, journalismi 

• Kevään yhteishaku 2020 

Turun ammattikorkeakoulun journalismin hakukohteen ennakkotehtävään sisältyy kaksi tehtävää 

(Tehtävä 1 ja Tehtävä 2).  

Journalismin hakukohteeseen hakevan tulee palauttaa vastaukset molempiin kyseisen hakukohteen 

tehtäviin. Yksikin palauttamatta jäänyt tehtävävastaus tarkoittaa ennakkotehtävän hylkäämistä. 

Hakukohteen valintaryhmä arvioi ennakkotehtävävastaukset asteikolla hyväksytty/hylätty. 

Ennakkotehtäväarviointi on painotettu tehtävittäin niin, että tehtävä 1 vaikuttaa 34% 

kokonaisarviointiin ja tehtävä 2 vaikuttaa 66% kokonaisarviointiin. 

Ennakkotehtävävastauksista ei anneta henkilökohtaista palautetta. Hakijan tulee laatia 

ennakkotehtävävastaukset itsenäisesti ja ilman ohjausta. Turun ammattikorkeakoulun henkilökunta ei 

tarkenna eikä selosta ennakkotehtäviä. 

Tehtävissä on määritelty tehtävänanto, toteutustapa sekä ilmoitettu arviointikriteerit. Älä merkitse 

tehtävävastauksiin erikseen omaa nimeäsi, syntymäaikaasi tai henkilötunnustasi. Vastaukset 

arvioidaan anonyymisti perustuen yksilölliseen ID-tunnukseen, jonka ennakkotehtävien sähköinen 

palautuslomake (e-lomake) luo vastausten palautuksen yhteydessä. 

Ennakkotehtävän palautusohje 

Journalismin hakukohteen tehtävät palautetaan sähköisellä lomakkeella. 

Noudata annettua ohjeistusta ja pyydettyä tiedostoformaattia sekä kunkin tehtävätiedoston 

maksimikokoa, joka ei yhdenkään tehtävävastauksen (yksittäisen liitteen) kohdalla saa ylittää 10 

megatavua. 

Täytä sähköiselle lomakkeelle huolellisesti henkilö- ja yhteystietosi. Henkilö- ja yhteystietojen 

ilmoittamisen jälkeen tulee klikata kohtaa ”Jatka liitteiden lähetykseen”. Tämän myötä avautuu sivu, 

https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/403/lomake.html
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jolle liitetään tehtävävastaukset yksitellen annetun ohjeistuksen mukaisesti. Muista liittää kaikkien 

pyydettyjen tehtävien vastaukset mukaan! 

Tehtävävastaustiedostot tulee nimetä seuraavasti: 

• Tehtävä 1 nimetään: Tehtävä_01.pdf  

• Tehtävä 2 nimetään: Tehtävä_02.pdf 

 

Tehtävät palautetaan tämän ohjeen mukaisesti laadittuina sähköisellä lomakkeella viimeistään 

1.4.2020 klo 15.00.  

 

Ennakkotehtävän ohjeet tehtävittäin  

Tehtävä 1: Motivaatiota mittaava lomake 

Tehtävänanto 

Vastaa erilliselle lomakkeelle siinä oleviin kysymyksiin. Kullekin vastaukselle on varattu 200 merkkiä 

tilaa.  

Toteutustapa 

• Vastauslomake, täytetään tietokoneella esim. Acrobat Reader -ohjelmassa ja tallennetaan 

• Palautus PDF-tiedostona, tiedoston maksimikoko 10 MB 

Arviointiperusteet 

• Motivaation jäsentyneisyys 

• Realistinen käsitys opiskelualasta 

• Ymmärrys median ammattikentästä 

• Yhteiskunnallisten ilmiöiden merkityksen hahmottaminen 

• Oikeakielisyys ja olennaisen tiivistäminen 

https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/403/lomake.html
https://www.turkuamk.fi/media/filer_public/89/55/8955e28b-5688-46a8-bd2a-5760d8ae886f/journalismi_tehtava_01_vastauslomake.pdf
https://www.turkuamk.fi/media/filer_public/89/55/8955e28b-5688-46a8-bd2a-5760d8ae886f/journalismi_tehtava_01_vastauslomake.pdf
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Tehtävä 2: Uutis- ja kuvatehtävä 

Tehtävänanto 

Kirjoita Lapin yliopiston lähettämän tiedotteen ”Vertaismajoittamisen hyvät käytänteet julkaistu” ja 

siihen liittyvien materiaalien perusteella 1000 merkin uutisjuttu valitsemastasi näkökulmasta. Otsikoi 

juttu ja kirjoita sille ingressi. Otsikko ja ingressi lasketaan merkkimäärään mutta välilyöntejä ei. 

Kuvitteellisena julkaisupaikkana jutulle on Tutka.pro -verkkojulkaisu.  

Suunnittele ja toteuta itse yksi valokuva kuvitukseksi juttuun. Valokuvassa pitää olla ihminen tai 

ihmisiä. 

Valokuvan täytyy olla sinun itsesi ottama, eikä se saa olla kopio kenenkään toisen teoksesta. 

Toteutustapa 

• Palauta teksti ja kuva yhtenä PDF-tiedostona, tiedoston maksimikoko 10 MB 

Arviointiperusteet 

• Tehtävänannon tarkka noudattaminen 

• Uutisjutun rakenne, kärki, näkökulma ja faktojen paikkansapitävyys 

• Uutisjutun oikeakielisyys 

• Valokuvan havainnollisuus, mielenkiintoisuus, tarinallisuus ja visuaalisuus 

• Luovuus ja kyky erottautua kuvan idealla ja / tai toteutuksella 

 

 

https://www.epressi.com/tiedotteet/tiede-ja-tutkimus/vertaismajoittamisen-hyvat-kaytanteet-julkaistu.html
https://tutka.pro/

	Ennakkotehtävä, journalismi
	Ennakkotehtävän palautusohje
	Ennakkotehtävän ohjeet tehtävittäin
	Tehtävä 1: Motivaatiota mittaava lomake
	Tehtävänanto
	Toteutustapa
	Arviointiperusteet

	Tehtävä 2: Uutis- ja kuvatehtävä
	Tehtävänanto
	Toteutustapa
	Arviointiperusteet




