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

• Kevään yhteishaku 2021 

Turun ammattikorkeakoulun elokuvan hakukohteen ennakkotehtävään sisältyy kolme tehtävää 

(Tehtävä 1, Tehtävä 2 ja Tehtävä 3).  

Elokuvan hakukohteeseen hakevan tulee palauttaa vastaukset kaikkiin kyseisen hakukohteen 

tehtäviin. Yksikin palauttamatta jäänyt tehtävävastaus tarkoittaa koko ennakkotehtävän hylkäämistä. 

Hakukohteen valintaryhmä arvioi ennakkotehtävävastaukset asteikolla hyväksytty/hylätty. 

Ennakkotehtäväarviointi on painotettu tehtävittäin niin, että tehtävä 1 vaikuttaa 20 % 

kokonaisarviointiin, tehtävä 2 vaikuttaa 40 % kokonaisarviointiin ja tehtävä 3 vaikuttaa 40 % 

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 tai liitä niihin 

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

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

Ennakkotehtävän palautusohje 

Elokuvan hakukohteen tehtävät palautetaan sähköisellä lomakkeella osoitteessa  

https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/482/lomake.html 

Noudata annettua ohjeistusta ja pyydettyä tiedostoformaattia sekä kunkin tehtävätiedoston 

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

10 megatavua (MB). 

https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/482/lomake.html.
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Täytä sähköiselle lomakkeelle huolellisesti henkilö- ja yhteystietosi. Henkilö- ja yhteystietojen 

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

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 

• Tehtävä 3 nimetään: Tehtävä_03.pdf 

Tehtävät palautetaan tämän ohjeen mukaisesti laadittuina sähköisellä lomakkeella osoitteessa 

https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/482/lomake.html. Tehtävien palautusaika päättyy 31.3.2021 

klo 15.00.  

Ennakkotehtävän ohjeet tehtävittäin  

Tehtävä 1: Motivaatiotehtävä 

Tehtävänanto 

Laadi elokuvan opiskelua tukevasta aikaisemmasta toiminnastasi PDF-muotoinen portfolio, jossa 

esittelet edustavimpia töitäsi. Sijoita ensimmäiselle sivulle 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. 

Toteutustapa 

• Palautus yhtenä PDF-tiedostona, tiedoston maksimikoko 10 MB 

Arviointiperusteet 

• Elokuva-alan opintoja tukeva aiemmin hankittu osaaminen 

• Itsereflektiotkyky ja olennaisen tiivistäminen 

• Motivoitunut ilmaisukyky 

https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/482/lomake.html
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Tehtävä 2: Käsikirjoitustehtävä 

Tehtävänanto 

Kirjoita elokuvallinen kohtaus, jossa jakeluauton kuljettaja toimii oikeamielisesti, vaikka hänen 

maailmansa on romahtamaisillaan.   

Toteutustapa 

• Kirjoita tekstinkäsittelyohjelmalla elokuvakäsikirjoituksen sivunasetteluformaattiin 

korkeintaan yhdelle A4-sivulle. 

• Palautus PDF-tiedostona, tiedoston maksimikoko 10 MB 

Arviointiperusteet 

• Visuaalinen tarinankerronta 

• Omaperäisyys 

• Käsikirjoituksen sivunasetteluformaatin käyttö 

Tehtävä 3: Kuvakäsikirjoitustehtävä 

Tehtävänanto 

Toteuta kuvakäsikirjoitus (storyboard) alla olevaan tekstiin. 

"Me olemme kaikki nyt laivalla 

ja kynnämme suurta merta. 

Me synnyimme tänne vaivalla 

ja vaivalla kuolemme kerta. 

Mut se mikä niiden on välillä, 

se olkohon lämpöä, lempeä. 

Kas, yössä kun yhtehen sattuu kaks, 

käy kulkukin helpommaks." 

- Eino Leino 
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Toteutustapa 

• Piirrä, leikkaa ja liimaa, luo kuvankäsittelyohjemalla tai käytä sekatekniikkaa. Sisällytä 

kuvakäsikirjoitukseesi (storyboardiisi) selventävät kuvanumeroinnit ja tarpeelliset huomiot 

tekstein (esim. kuvakoko, panorointi/tilttaus/ajo) ja nuolin (kameran ja henkilöiden liikkeet). 

• Palautus yhtenä 1–5 -sivuisena PDF-tiedostona, tiedoston maksimikoko 10 MB 

Arviointiperusteet 

• tekstin elokuvallistamisen kyky 

• elokuvallinen kerronta 

• dramaturginen rytmi ja valon taju 

• omaperäisyys 

• selkeys, ymmärrettävyys 
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