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Ennakkotehtävä, journalismi 
• Hakukohde: Medianomi (AMK) journalismi 
• Kevään yhteishaku 2022 

Turun ammattikorkeakoulun journalismin hakukohteen ennakkotehtävään sisältyy kolme tehtävää 
(Tehtävä 1, Tehtävä 2, Tehtävä 3). Journalismin hakukohteeseen hakevan tulee palauttaa vastaukset 
ennakkotehtävän kaikkiin tehtäviin. Mikäli ennakkotehtäväpalautuksesta puuttuu yksi tai useampia 
vaadituista tehtävävastauksista, koko ennakkotehtävä jätetään arvioimatta. Hakukohteen 
valintaryhmä arvioi ennakkotehtävän asteikolla hyväksytty/hylätty. Journalismin hakukohteen 
ennakkotehtäväarviointi on painotettu tehtävittäin niin, että Tehtävä 1, (motivaatio) vaikuttaa 20 % 
kokonaisarviointiin, Tehtävä 2, (uutinen) vaikuttaa 40 % kokonaisarviointiin ja Tehtävä 3, (viestintä) 
vaikuttaa 40 % 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_02.pdf  
• Tehtävä 3 nimetään: Tehtävä_03.png tai Tehtävä_03.pdf  
 

Ennakkotehtävän ohjeet tehtävittäin 
 
Tehtävä 1: Motivaatio 

Tehtävänanto 

Vastaa alla oleviin kysymyksiin lyhyesti. Kaikkien tämän tehtävän vastausten yhteenlaskettu pituus on 
korkeintaan 2200 merkkiä välilyönteineen. 

1. Miksi haet opiskelemaan Turun ammattikorkeakoulun journalismin koulutukseen?  
2. Millainen olet oppijana?  
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3. Kerro esimerkki siitä, miten olet toiminut saavuttaaksesi tavoitteesi. 
4. Kuvaile hankkimaasi osaamista, josta voi olla hyötyä opinnoissamme.  
5. Määrittele miten ymmärrät journalismin ja viestinnän välisen eron.  

6. Esittele sinulle tärkeä yhteiskunnallinen asia ja tapa, jolla haluaisit käsitellä sitä mediassa.  
 

Toteutustapa 

• Palautus yhtenä PDF-tiedostona, tiedoston maksimikoko 30 MB 

Arviointiperusteet 

• Soveltuvuus ammattikorkeakouluopintoihin ja media-alalle  
• Itsereflektiotaidot  
• Analyyttisyys  
• Luovuus  
• Journalismin ja viestinnän kentän hahmottaminen  
• Kyky ilmaista itseään kielellisesti  

Tehtävä 2: Uutinen 

Tehtävänanto 

Kirjoita maksimissaan 2000 merkin uutisjuttu aiheesta vesi. Valitse juttuusi paikallinen näkökulma, 
jonka tulee käydä ilmi tekstistä. Jutussa on oltava vähintään yksi todellinen (ei keksitty) haastateltava, 
jonka sitaatteja käytät osana tekstiä.   

Otsikoi juttu ja kirjoita sille ingressi. Otsikko ja ingressi lasketaan merkkimäärään mutta välilyöntejä 
ei. Julkaisupaikkana jutulle on https://tutka.pro/ -verkkojulkaisu.   

Noudata jutussasi uutisen rakennetta ja uutiskriteereitä. Löydät tähän apua esimerkiksi täältä:  
https://yle.fi/uutiset/osasto/uutisluokka/nain_teet_uutisjutun/7024980.  

Toteutustapa 

• Palautus PDF-tiedostona, tiedoston maksimikoko 30 MB 

Arviointiperusteet 

• Näkökulma  
• Otsikointi  
• Haastateltavan valinta  
• Oikeakielisyys  
• Jutun rakenne  

https://tutka.pro/
https://yle.fi/uutiset/osasto/uutisluokka/nain_teet_uutisjutun/7024980
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Tehtävä 3: Viestintä 

Tehtävänanto 

Rakenna kuvitteellinen twiitti, jolla pyrit saamaan tehtävässä 2 kirjoittamallesi jutulle 
mahdollisimman paljon näkyvyyttä ja keskustelua aikaiseksi. Voit halutessasi käyttää alla olevaa 
työkalua. Liitä twiittiisi myös itse ottamasi aiheeseen liittyvä toiminnallinen kuva ihmisestä. Luo 
twiitti siten kuin jakaisit sen toimittajan roolissa omalta henkilökohtaiselta Twitter-tililtäsi. Älä 
kuitenkaan käytä omaa kasvokuvaasi tai nimeäsi. Luo esim. bitly.com -palvelulla kuvitteellinen linkki, 
josta käyttäjä pääsisi klikkaamaan juttuasi. Voit käyttää linkin luomiseen mitä tahansa url-osoitetta.  

Mahdollinen työkalu twiitin luomiseen: https://www.tweetgen.com/create/tweet.html  

Toteutustapa 

• Palautus yhtenä PNG- tai PDF-tiedostona, tiedoston maksimikoko 30 MB  

Arviointiperusteet 

• Twiitin uskottavuus ja sitouttavuus  
• Näkökulma  
• Tiivistäminen  
• Visuaalisuus  

 
Ennakkotehtävän palautusohje  
Tehtävät palautetaan tämän ohjeen mukaisesti laadittuna verkkolomakkeella:  
https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/591/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. 

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

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.tweetgen.com/create/tweet.html
https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/591/lomake.html
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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