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Ennakkotehtävä, Media- ja kulttuuriyrittäjyys 2020 

• Hakukohde: Kulttuurialan ylempi AMK, Media- ja kulttuuriyrittäjyys 

• Kevään yhteishaku 2020 

• Ennakkotehtävän tulee olla perillä viimeistään 1.4.2020 klo 15.00.  

• Media- ja kulttuuriyrittäjyyden YAMK-koulutuksen ennakkotehtävä muodostuu seuraavista 

osista: 1) motivaatiokirje, 2) CV, 3) omaa ammatillista osaamista kuvaava näytekooste ja 4) 

kehittämishankesuunnitelma. 

• Ennakkotehtävä palautetaan sähköisellä lomakkeella. 

• Yhteishaun sähköinen hakemus täytetään ja lähetetään Opintopolku-palvelussa. 

 

Opiskelijavalinta  

Hakijat kutsutaan valintakokeeseen yhteishaun hakemuksen ja ennakkotehtävän perusteella. 

Valintakoe on yksipäiväinen. Hakija osallistuu valintakokeeseen kutsussa mainittuna aikana joko 18.5. 

tai 19.5.2020. Valintakoe on haastattelu. 

Lopullinen opiskelijavalinta tehdään valintakokeen ja ennakkotehtävän perusteella. Valinnassa 

arvioidaan hakijan 

• opiskelumotivaatiota 

• olemassa olevaa ammattitaitoa ja kykyä esitellä sitä 

• olemassa olevia verkostoja 

• vuorovaikutus- ja opiskeluvalmiuksia 

• kykyä tunnistaa omaan alaan liittyviä kehittämishaasteita ja ideoida niihin innovatiivisia ja 

liiketoiminnallisesti potentiaalisia ratkaisuja. 

 

https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/401/lomakkeet.html
https://opintopolku.fi/
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Ennakkotehtävän palautusohje  

Media- ja kulttuuriyrittäjyys -hakukohteen ennakkotehtävä palautetaan sähköisellä lomakkeella. 

Valitse sähköisessä lomakkeessa ensin pudotusvalikosta hakukohteesi. Täytä sen jälkeen huolellisesti 

henkilö- ja yhteystietosi sekä tiedot aiemmasta tutkinnostasi, jolla haet koulutukseen.  

Henkilö- ja yhteystietojen ilmoittamisen jälkeen klikkaa kohtaa ”Jatka liitteiden lähetykseen”. Tämän 

myötä avautuu sivu, jolle liitetään tehtävävastaukset sisältävät liitetiedostot yksitellen alla annetun 

ohjeistuksen mukaisesti. Muista liittää kaikkien pyydettyjen tehtävien vastaukset mukaan. 

Jos sinulla on teknisiä ongelmia e-lomakkeen kanssa, ole yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen: 

<YAMK_Taideakatemia@turkuamk.fi>. Vastaamme kyselyysi mahdollisimman pian.  

Ennakkotehtävän liitetiedostot (2 kpl): 

1. Ennakkotehtävä toimitetaan sähköisen lomakkeen liitteenä PDF-muodossa (maksimikoko 10 MB). 

2. Osatehtävät 1–4a palautetaan yhtenä PDF-dokumenttina. Jokainen tehtävä alkaa omalta sivultaan. 

Sivut numeroidaan. Jokaisen sivun ylätunnisteena tulee olla hakijan nimi ja syntymäaika sekä 

tehtävän nimi (motivaatiokirje, cv, osaamisnäyte, kehittämishankesuunnitelma). 

3. Nimeä PDF-dokumentti seuraavasti: ”Sukunimi_Etunimi_Ennakkotehtävä_Media- ja 

kulttuuriyrittäjyys”.  

4. Osatehtävään 4 kuuluva Projektipohja-lomake (4b) palautetaan samalla sähköisellä lomakkeella 

erillisenä liitetiedostona, PDF-muotoon tallennettuna (”Sukunimi_Etunimi_Projektipohja”). 

Noudata annettua ohjeistusta ja pyydettyä tiedostomuotoa (PDF). Kummankin ennakkotehtävän 

maksimikoko on 10 megatavua, jota ei saa ylittää kummankaan liitetiedoston kohdalla. 

Tehtäviä ei palauteta hakijalle eikä tehtävistä anneta erikseen palautetta. Tehtävät voi palauttaa vain 

sähköisellä lomakkeella. Esimerkiksi sähköpostitse tulevia tehtäväpalautuksia ei huomioida. 

 

https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/401/lomakkeet.html
https://www.turkuamk.fi/media/filer_public/ee/b9/eeb98528-8617-4b21-80a6-b4108e1a3e4e/projektipohja_2020.pdf


  Ennakkotehtävä / Turun AMK:n Taideakatemia 

 
 

Ennakkotehtävän ohjeet tehtävittäin  

Tehtävä 1: Motivaatiokirje 

Kirjoita motivaatiokirje tekstinkäsittelyohjelmalla. Tekstin pituus on enintään yksi A4-sivu, kirjasintyyli 

Times New Roman, kirjasinkoko 12 pistettä, riviväli 1,5. 

Motivaatiokirje on tiivis kuvaus, josta ilmenevät: 

• taustatietosi, saavutuksesi sekä tämänhetkinen työ- ja elämäntilanteesi, 

• tulevaisuudensuunnitelmasi ja pitkän tähtäimen tavoitteesi  

• se, kuinka haettava ylempi korkeakoulututkinto auttaa tavoitteiden saavuttamisessa.  

Motivaatiokirjeessä voit esimerkiksi: 

• kertoa, mitä ja missä olet opiskellut, sekä kuinka taustasi soveltuu hakemaasi koulutukseen, 

• kuvata valmiuksiasi monimuoto-opiskelun edellyttämään tieto- ja viestintäteknologian 

hyödyntämiseen, itsenäiseen työskentelyyn sekä yhteistyöhön ja yhteistoiminnalliseen 

oppimiseen, 

• kuvailla työ- ja uratavoitteitasi sekä sitä, miten hakemasi koulutus tukee ja edistää niitä. 

• kertoa, miksi hakeudut juuri Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemiaan.  

TÄRKEÄÄ: Tutustu ennen motivaatiokirjeen kirjoittamista Turun AMK:n Taideakatemian verkkosivuun 

sekä Taideakatemian tutkimusryhmiin:  

• Elokuvan ja median tutkimusryhmä 

• Kulttuurihyvinvoinnin tutkimusryhmä  

• Nykytaide-tutkimusryhmä 

• Taidekasvatus ja taidepedagogiikka -tutkimusryhmä 

http://www.turkuamk.fi/fi/turun-amk/yksikot-ja-kampukset/taideakatemia/
https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/tutkimusryhmat/elokuvan-ja-median-tutkimusryhma/
https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/tutkimusryhmat/kulttuurihyvinvointi/
https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/tutkimusryhmat/nykytaide/
https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/tutkimusryhmat/taidekasvatus-ja-pedagogiikka/
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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:een. 

CV:n rakenne: 

a. Henkilö- ja yhteystiedot 

b. Valokuva 

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

vastaavat. 

d. Työkokemus 

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

f. Kielitaito 

g. Luottamustehtävät 

h. Verkostot 

i. Harrastukset 

j. Lisätietoja  

 

Tehtävä 3: Näytekooste ammatillisesta osaamisestasi 

Kokoa enintään kymmenen A4-sivun mittainen näytekooste media-/kulttuurialan 

ammatillisesta/taiteellisesta työskentelystäsi, tuotannoistasi tai projekteistasi.  Liitä mukaan teoksen, 

tuotannon tai projektin nimi, teoksesta toteutustekniikka ja vuosi, tuotannon tai projektin 

toteutuspaikka ja päivämäärä, oma roolisi toteutuksessa, sekä lyhyt kuvaus tuotannosta tai projektista. 

Voit liittää mukaan myös linkin esimerkiksi projektin verkkosivuille.  

Video- tai ääniteoksista tai muusta AV-materiaalista linkki toimivaan nettipalvelimeen. 
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Tehtävä 4: Kehittämishankesuunnitelma 

YAMK-tutkintoon kuuluvana opinnäytetyönä toteutetaan 25 opintopisteen laajuinen kehittämishanke. 

Tässä laatimasi alustava suunnitelma voi toteutua sellaisenaan tai se voi muuttua opintojen kuluessa.  

Media- ja kulttuuriyrittäjyyden kehittämishankkeiden keskeisenä tavoitteena on kehittää opiskelijan 

kykyä tunnistaa omaan alaan liittyviä kehittämishaasteita ja ideoida niihin innovatiivisia ja 

liiketoiminnallisesti potentiaalisia ratkaisuja. Kehittämishankkeessa voi olla kyse esimerkiksi 

liikeidean, liiketoiminnan mahdollistavan tuote- tai palvelukonseptin tai prototyypin kehittämisestä, 

uuden yritystoiminnan käynnistämisestä, tai jo olemassa olevan yrityksen toiminnan kehittämisestä 

valitulla osa-alueella. Opinnäytetyön kehittämishanke voi olla myös toimeksianto asiakkaalle. 

 

4a) Tiivistelmä 

Kirjoita projektipohjassa kuvatun kehittämishankesuunnitelman saatteeksi enintään 200 sanan 

tiivistelmä, jossa kerrot lyhyesti, miksi hanke tarvitaan, millaisia tuloksia ja hyötyjä hanke tuottaa, 

kenelle ja miten. Tiivistelmä tulee samaan PDF-dokumenttiin tehtävien 1–3 kanssa. 

 

4b) Projektipohja 

Kirjoita tiivis kehittämishankesuunnitelma oheiseen Projektipohja-lomakkeeseen. TÄRKEÄÄ: Tallenna 

Projektipohja-lomake omalle tietokoneellesi ennen kuin täytät sen. 

Täytä lomakkeen jokainen tekstikenttä. Tekstimäärä on rajattu kenttien koolla. Ohjeistusteksti häviää, 

kun alat kirjoittaa tekstikenttään, mutta saat sen näkyviin viemällä hiiren osoittimen ko. kentän päälle.  

Tallenna täytetty projektipohja tiedostonimellä ”Sukunimi_Etunimi_Projektipohja” ja palauta se 

sähköisellä lomakkeella erillisenä liitetiedostona.  

https://www.turkuamk.fi/media/filer_public/ee/b9/eeb98528-8617-4b21-80a6-b4108e1a3e4e/projektipohja_2020.pdf
https://www.turkuamk.fi/media/filer_public/ee/b9/eeb98528-8617-4b21-80a6-b4108e1a3e4e/projektipohja_2020.pdf
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