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Ennakkotehtävä, tuotanto ja projektinhallinta 
• Hakukohde: Medianomi (AMK) tuotanto ja projektinhallinta 
• Kevään yhteishaku 2022 

Turun ammattikorkeakoulun tuotannon ja projektinhallinnan hakukohteen ennakkotehtävään sisältyy 
kaksi tehtävää (Tehtävä 1 ja Tehtävä 2A TAI Tehtävä 2B). 

Tuotannon ja projektinhallinnan hakukohteeseen hakevan tulee palauttaa vastaukset 
ennakkotehtävän molempiin tehtäviin. Mikäli ennakkotehtäväpalautuksesta puuttuu yksi tai useampia 
vaadituista tehtävävastauksista, koko ennakkotehtävä jätetään arvioimatta. Hakukohteen 
valintaryhmä arvioi ennakkotehtävän asteikolla hyväksytty/hylätty. Tuotannon ja projektinhallinnan 
ennakkotehtäväarviointi on painotettu tehtävittäin niin, että tehtävä 1 vaikuttaa 40 % 
kokonaisarviointiin ja tehtävä 2A tai tehtävä 2B vaikuttaa 60 % kokonaisarviointiin. 

Ennakkotehtävävastauksesta ei anneta henkilökohtaista palautetta. Sinun tulee laatia 
ennakkotehtävävastaus itsenäisesti ja ilman ohjausta. Turun ammattikorkeakoulun henkilökunta ei 
tarkenna eikä selosta ennakkotehtävää. 

Tehtävissä on määritelty tehtävänanto ja toteutustapa sekä ilmoitettu arviointikriteerit. Älä merkitse 
tehtävävastaukseen omaa nimeäsi, syntymäaikaasi tai henkilötunnustasi, äläkä liitä niihin 
kasvokuvaasi. Vastaukset arvioidaan anonyymisti perustuen yksilölliseen ID-tunnukseen, jonka 
ennakkotehtävien palautukseen käytettävä verkkolomake (e-lomake) luo vastausten palautuksen 
yhteydessä.  

Nimeä tehtävävastaustiedostot seuraavasti:  

• Tehtävä 1 nimetään: Tehtävä_01.pdf  
• Tehtävä 2 nimetään: Tehtävä_02A.pdf TAI Tehtävä_02B.pdf 
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Ennakkotehtävän ohjeet tehtävittäin  
 
Tehtävä 1: Mainoskuvaukset 

Tehtävänanto 

Perusteilla oleva markkinoinnin suunnittelutoimisto ja tuotantoyhtiö LEANO Oy on tilannut sinulta 
mainoskuvaukset kampanjaansa varten. Kampanjan tarkoituksena on informoida yrityksen (LEANO Oy) 
kohderyhmää uudesta toimijasta kentällä puhuttelevalla ja positiivisella sävyllä. Kampanjassa 
nostetaan esiin kohderyhmän kannalta oleellisia, tunteisiin vetoavia teemoja. Vastaat itse 
kuvausjärjestelyistä. Kuvamateriaalin tulee erottua ja herättää kiinnostusta.  Kuvamateriaalissa tulee 
näkyä ihmisiä.   

Suunnittele, mitä kuvamateriaalissa tapahtuu ja miltä valmis kuvamateriaali näyttää. Lisäksi 
suunnittele keskeiset toimenpiteet ennen kuvauksia ja aikatauluta ne. Suunnittele myös, miten 
tavoitat vapaaehtoiset henkilöt/henkilön kuvauksiin.   

Laadi myös some-päivitys kampanjan teemasta valitsemaasi kanavaan. 

Toteutustapa 

• IDEA: Selosta kuvamateriaalin idea (tekstiä ja mahdollisesti referenssikuvia max. 1 A4) 
• TOIMENPITEET: Listaa, jäsennä ja taulukoi toimenpiteet, jotka tarvitaan kuvausten 

järjestämiseksi (vapaamuotoinen taulukko) 
• AIKATAULU: Aikatauluta toimenpiteet (vapaamuotoinen taulukko) 
• TAVOITTAMINEN: Selosta, miten kuvattavat henkilöt/henkilö tavoitetaan ja saadaan 

innostumaan ja osallistumaan kuvauksiin. Perustele lähestymistapasi. (tekstiä ja mahdollisesti 
kuvia max. 1 A4) 

• SOME: Laadi yksi malliesimerkki some-päivitykseksi. Perustele tekemäsi valinnat. (tekstiä ja 
kuvia, max. 1 A4)  

• Palautus yhtenä monisivuisena PDF-tiedostona, tiedoston maksimikoko 30 MB 

Arviointiperusteet 

• Kirjallinen ilmaisu 
• Kyky esittää omia näkökulmiaan ja visioitaan sekä perustella niitä 
• Yrityksen kohderyhmän, tilaavan asiakkaan (LEANO Oy) ja markkinoiden huomioiminen 
• Olennaisen hahmottaminen, organisointikyky ja analyyttisyys 
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Tehtävä 2: Vaihtoehtoinen tehtävä 2A Elokuva TAI 2B Mainonta 

Vastaa vain yhteen vaihtoehtoon: joko 2A TAI 2B! 

Ne hakijat, jotka hakevat elokuvan projektinhallinnallisiin työtehtäviin painottuvaan koulutukseen 
elokuva-valintajonossa valitsevat tehtävän 2A. Ne hakijat, jotka hakevat mainonnan 
projektinhallinnallisiin työtehtäviin painottuvan koulutukseen mainonta-valintajonossa valitsevat 
tehtävän 2B.  

Tehtävä 2A: Portfolio ja motivaatiokirje (elokuva-valintajono) 

Tehtävänanto 

Laadi itsestäsi portfolio, johon sisältyy motivaatiokirje. Kerro ja esittele apukysymyksiä hyödyntäen: 
Miksi juuri sinä olisit soveltuva opiskelemaan alaa? Miksi olet kiinnostunut tuotannon ja 
projektinhallinnan opinnoista? Portfolion tarkoituksena on esitellä sekä motivaatiotasi että 
soveltuvuuttasi alalle. 

Näin laadit portfolion: Sijoita portfolion alkuun 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. Sijoita 
seuraavaksi portfolioon motivaatiokirje, jossa olet vastannut alla oleviin apukysymyksiin. Esittele 
lopuksi tuotannon ja projektinhallinnan opiskelua tukevia töitäsi, projektejasi ja/tai harrastuksiasi 
tarkemmin. 

Hyödynnä seuraavia ohjeita ja apukysymyksiä, kun laadit portfoliota ja siihen sisältyvää 
motivaatiokirjettä: 

Motivaatiokirje 

− Mitä elokuvan tuotannon ja projektinhallinnan työtehtäviin kuuluu? Miksi olet kiinnostunut 
elokuvan tuotantoon ja projektinhallintaan liittyvistä työtehtävistä? Mikä niissä kiinnostaa 
sinua? 

− Tutustu tuotannon ja projektinhallinnan opetustarjontaan. Mitkä opintojaksot kiinnostavat 
sinua eniten? Miksi? Mitkä opintojakson sisällöt tuntuvat haastavimmilta? Miksi?  

− Poimi aiemmasta koulutus- ja työkokemustaustastasi, harrastuksistasi ja kiinnostuksen 
kohteistasi ne keskeisimmät asiat, jotka kertovat soveltuvuudestasi tuotannon ja 
projektinhallinnan tehtäviin. 

− Mitä sellaisia ominaisuuksia sinulla on, joista on mielestäsi hyötyä tuotannon ja 
projektinhallinnan työtehtävissä? Mitä ominaisuuksiasi haluaisit erityisesti kehittää opintojesi 
aikana? 
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− Millaisena näet oman tulevaisuutesi alalla? Millainen on unelmiesi työ media-alalla? Millaista 
osaamista sinun tulisi hankkia itsellesi, jotta tavoitat unelmiesi työn?  

Toteutustapa 

• Motivaatiokirjeen tulee sisältyä portfolioon ja kirjeen laajuus on yksi A4 
tekstinkäsittelyohjelmalla. 

• Portfolion maksimisivumäärä on 8 
• Palautus yhtenä PDF-tiedostona, tiedoston maksimikoko 30 MB 

Arviointiperusteet 

• Tuotannon ja projektinhallinnan opiskelua tukeva aiemmin hankittu osaaminen  
• Itsereflektiokyky 
• Motivaatio 
• Tavoitteellisuus 
• Olennaisen kiteyttäminen 

Tehtävä 2B: Portfolio ja motivaatiokirje (mainonta-valintajono) 

Tehtävänanto 

Laadi itsestäsi portfolio, johon sisältyy motivaatiokirje. Kerro ja esittele apukysymyksiä hyödyntäen: 
Miksi juuri sinä olisit soveltuva opiskelemaan alaa? Miksi olet kiinnostunut tuotannon ja 
projektinhallinnan opinnoista? Portfolion tarkoituksena on esitellä sekä motivaatiotasi että 
soveltuvuuttasi alalle. 

Näin laadit portfolion: Sijoita portfolion alkuun 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. Sijoita 
seuraavaksi portfolioon motivaatiokirje, jossa olet vastannut alla oleviin apukysymyksiin. Esittele 
lopuksi tuotannon ja projektinhallinnan opiskelua tukevia töitäsi, projektejasi ja/tai harrastuksiasi 
tarkemmin:  

Hyödynnä seuraavia ohjeita ja apukysymyksiä, kun laadit portfoliota ja siihen sisältyvää 
motivaatiokirjettä: 

Motivaatiokirje 

− Mitä mainonnan tuotannon ja projektinhallinnan työtehtäviin kuuluu? Miksi olet kiinnostunut 
mainonnan tuotantoon ja projektinhallintaan liittyvistä työtehtävistä? Mikä niissä kiinnostaa 
sinua? 
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− Tutustu tuotannon ja projektinhallinnan opetustarjontaan. Mitkä opintojaksot kiinnostavat 
sinua eniten? Miksi? Mitkä opintojakson sisällöt tuntuvat haastavimmilta? Miksi?  

− Poimi aiemmasta koulutus- ja työkokemustaustastasi, harrastuksistasi ja kiinnostuksen 
kohteistasi ne keskeisimmät asiat, jotka kertovat soveltuvuudestasi tuotannon ja 
projektinhallinnan tehtäviin. 

− Mitä sellaisia ominaisuuksia sinulla on, joista on mielestäsi hyötyä tuotannon ja 
projektinhallinnan työtehtävissä? Mitä ominaisuuksiasi haluaisit erityisesti kehittää opintojesi 
aikana? 

− Millaisena näet oman tulevaisuutesi alalla? Millainen on unelmiesi työ media-alalla? Millaista 
osaamista sinun tulisi hankkia itsellesi, jotta tavoitat unelmiesi työn?  

Toteutustapa 

• Motivaatiokirjeen tulee sisältyä portfolioon ja kirjeen laajuus on yksi A4 
tekstinkäsittelyohjelmalla 

• Portfolion maksimisivumäärä on 8 
• Palautus PDF-tiedostona, tiedoston maksimikoko 30 MB 

Arviointiperusteet 

• Tuotannon ja projektinhallinnan opiskelua tukeva aiemmin hankittu osaaminen  
• Itsereflektiokyky 
• Motivaatio 
• Tavoitteellisuus 
• Olennaisen kiteyttäminen 

 
Ennakkotehtävän palautusohje  
Tehtävät palautetaan tämän ohjeen mukaisesti laadittuna verkkolomakkeella:  
https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/593/lomake.html 
30.3.2022 klo 15.00 mennessä. Myöhästyneitä tehtävävastauksia ei oteta vastaan eikä arvioida. 
Tehtävät voi palauttaa vain em. verkkolomakkeella. Esimerkiksi sähköpostitse tulevia palautuksia ei 
huomioida. 

Valitse verkkolomakkeella pudotusvalikosta se valintajono, johon olet hakenut yhteishaussa. 

Noudata annettua ohjeistusta ja pyydettyä tiedostoformaattia sekä tehtävätiedoston maksimikokoa, 
joka ei yhdenkään tehtävävastauksen (yksittäisen liitteen) kohdalla saa ylittää 30 megatavua. 

https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/593/lomake.html
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Huomioi, että ennakkotehtävän palauttaminen edellyttää vahvaa tunnistautumista (Suomi.fi-
tunnistautuminen). Voit tunnistautua suomalaisilla pankkitunnuksilla, varmennekortilla tai 
mobiilivarmenteella. Lisätietoa vahvasta tunnistautumisesta saat täältä https://www.suomi.fi/ohjeet-
ja-tuki/tietoa-tunnistuksesta. Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta Suomi.fi -tunnistautumiseen, ota 
välittömästi yhteyttä osoitteella taideakatemian.opiskelijavalinta@turkuamk.fi 
  

https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-tunnistuksesta
https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-tunnistuksesta
mailto:taideakatemian.opiskelijavalinta@turkuamk.fi
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