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Ennakkotehtävä, mediatuotanto 
• Hakukohde: Tradenomi (AMK) mediatuotanto 

• Syksyn yhteishaku 2021 

Turun ammattikorkeakoulun mediatuotannon hakukohteen ennakkotehtävänä on yksi kaksiosainen 

tehtävä (osa 1 ja osa 2). Mediatuotannon hakukohteeseen hakevan tulee palauttaa vastaukset 

ennakkotehtävän molempiin osiin. Puutteellinen tehtävävastaus tarkoittaa koko ennakkotehtävän 

hylkäämistä. Hakukohteen valintaryhmä arvioi ennakkotehtävän asteikolla hyväksytty/hylätty.  

Ennakkotehtävävastauksesta ei anneta henkilökohtaista palautetta. Sinun tulee laatia 

ennakkotehtävävastaus itsenäisesti ja ilman ohjausta. Turun ammattikorkeakoulun henkilökunta ei 

tarkenna eikä selosta ennakkotehtävää. 

Tehtävässä on määritelty kummankin tehtäväosan tehtävänanto ja arviointikriteerit. Älä merkitse 

tehtävävastaukseen omaa nimeäsi, syntymäaikaasi tai henkilötunnustasi, äläkä liitä niihin 

kasvokuvaasi. Vastaukset arvioidaan anonyymisti perustuen yksilölliseen ID-tunnukseen, jonka 

ennakkotehtävien sähköinen palautuslomake (e-lomake) luo vastausten palautuksen yhteydessä. 

Ennakkotehtävän ohjeet  
Osa 1: CV 

Tehtävänanto 

Laadi itsestäsi suomenkielinen CV. Mainitse mm. tekemäsi työt, projektit, koulutus, kurssit ja 

harrastukset. Älä käytä CV:ssä minkäänlaista visuaalista kuvaa itsestäsi. Älä merkitse 

tehtävävastaukseen omaa nimeäsi, syntymäaikaasi tai henkilötunnustasi. Opiskelupaikan 

vastaanottaneiden tulee todentaa CV:ssä mainitsemansa koulutus ja työkokemus todistuksin opintojen 

aloituksen yhteydessä. 

 

Arviointiperusteet 

• Kokemus media- ja/tai liiketalousalasta, projekteista ja projektien taloudesta  

• Monipuolisuus, jäsentämisen taito ja oikeakielisyys 
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Osa 2: Motivaatiokirje 

Tehtävänanto 

Laadi motivaatiokirje, jossa perustelet, miksi haet mediatuotannon verkko-opintoihin. Kiinnitä 

huomioita seuraaviin asioihin: Mihin erityiskiinnostuksesi kohdistuu ja millaisia odotuksia ja toiveita 

sinulla on opintojesi suhteen Turun ammattikorkeakoulussa? Miten mediatuotannon tradenomi -

tutkinto tukee urasuunnitelmiasi? Mitä osaamista toivot kerryttäväsi opintojesi aikana? Mitä 

vahvuuksia ja kiinnostuksia sinulla on? Mikä sinua motivoi opintoihin? Kerro myös yksi, omasta 

mielestäsi kaikkein merkityksellisin ammatillinen saavutuksesi ja perustele valintasi. Älä merkitse 

motivaatiokirjeeseesi omaa nimeäsi, syntymäaikaasi tai henkilötunnustasi. Kirjoita motivaatiokirjeesi 

suomen kielellä. 

Arviointiperusteet 

• Motivaatio ja soveltuvuus alalle ja alan opintoihin. 

• Jäsentämisen taito, olennaisen kiteyttäminen ja oikeakielisyys 

 

Toteutustapa (osa 1 ja osa 2) 

• Tee tehtäväosat tietokoneella, osien 1 ja 2 yhteenlaskettu maksimipituus on neljä A4-sivua 

• Palauta tehtäväosat 1 ja 2 yhtenä PDF-tiedostona, tiedoston maksimikoko 30 MB 

 

Ennakkotehtävän palautusohje 
Tehtävä palautetaan tämän ohjeen mukaisesti laadittuna sähköisellä lomakkeella (e-lomake) 

22.9.2021 klo 15.00 mennessä. Myöhästyneitä tehtävävastauksia ei oteta vastaan eikä arvioida.  

Noudata annettua ohjeistusta ja pyydettyä tiedostoformaattia sekä tehtävätiedoston maksimikokoa. 

Nimeä tehtävävastaustiedosto seuraavasti: Mediatuotanto_S21_ennakkotehtävä.pdf 

Täytä e-lomakkeelle huolellisesti henkilö- ja yhteystietosi. Henkilö- ja yhteystietojen ilmoittamisen 

jälkeen klikkaa kohtaa ”Jatka liitteiden lähetykseen”. Tämän myötä avautuu sivu, jolle liität 

tehtävävastaustiedoston lomakkeella annetun ohjeistuksen mukaisesti.  

 

https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/530/lomake.html
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