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Ennakkotehtävä, tuotanto ja projektinhallinta 
• Hakukohde: Media-alan koulutus, tuotanto ja projektinhallinta 

• Kevään yhteishaku 2020 

Turun ammattikorkeakoulun tuotannon ja projektinhallinnan hakukohteen ennakkotehtävään sisältyy 

kaksi tehtävää (Tehtävä 1, Tehtävä 2A TAI Tehtävä 2B).  

Tuotannon ja projektinhallinnan hakukohteeseen hakevan tulee palauttaa vastaukset kaikkiin 

kyseisen hakukohteen tehtäviin. Yksikin palauttamatta jäänyt tehtävävastaus tarkoittaa 

ennakkotehtävän hylkäämistä. Hakukohteen valintaryhmä arvioi ennakkotehtävävastaukset asteikolla 

hyväksytty/hylätty. Ennakkotehtäväarviointi on painotettu tehtävittäin niin, että tehtävä 1 vaikuttaa 

40% kokonaisarviointiin, tehtävä 2A TAI tehtävä 2B vaikuttaa 60% 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. Vastaukset 

arvioidaan anonyymisti perustuen yksilölliseen ID-tunnukseen, jonka ennakkotehtävien sähköinen 

palautuslomake (e-lomake) luo vastausten palautuksen yhteydessä. 

Ennakkotehtävän palautusohje 

Tuotannon ja projektinhallinnan hakukohteen tehtävät palautetaan sähköisellä lomakkeella. 

Noudata annettua ohjeistusta ja pyydettyä tiedostoformaattia sekä kunkin tehtävätiedoston 

maksimikokoa, joka ei yhdenkään tehtävävastauksen (yksittäisen liitteen) kohdalla saa ylittää 10 

megatavua. 

Täytä sähköiselle lomakkeelle huolellisesti henkilö- ja yhteystietosi. Henkilö- ja yhteystietojen 

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

https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/403/lomake.html
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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 2A nimetään: Tehtävä_02A.pdf TAI Tehtävä 2B nimetään: Tehtävä_02B.pdf 

 

Tehtävät palautetaan tämän ohjeen mukaisesti laadittuina sähköisellä lomakkeella viimeistään 

1.4.2020 klo 15.00.  

Ennakkotehtävän ohjeet tehtävittäin  

Tehtävä 1: Mainoskuvaukset 

Tehtävänanto  

Olet tilannut mainoskuvaukset valokuvaajalta asuntosäätiön mainoskampanjaa varten. Vastaat itse 

kuvausjärjestelyistä. Kuvassa on tarkoitus näkyä asuntosäätiön yli 70-vuotiaille senioreille sopiva 

ohjatun senioriasumisen kohde. Asuntosäätiön toiveena on, että kuvassa näkyy asuntokohteen lisäksi 

noin 10 kohderyhmään kuuluvaa vapaaehtoista. Ohjatun senioriasumisen kohde sijaitsee puiston 

läheisyydessä, keskisuuren kaupungin keskustan tuntumassa. 

Suunnittele, mitä kuvassa tapahtuu ja miltä valmis kuva näyttää. Lisäksi suunnittele keskeiset 

toimenpiteet ennen kuvauksia ja aikatauluta ne. Suunnittele myös, miten tavoitat vapaaehtoiset 

seniorit kuvauksiin.  

Laadi myös some-päivitys (teksti) valitsemaasi kanavaan. Some-päivityksen tarkoitus on markkinoida 

ohjatun senioriasumisen kohdetta.  

Toteutustapa 

• IDEA: Selosta kuvan idea (tekstiä ja mahdollisesti referenssikuvia max. 1 A4) 

https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/403/lomake.html
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• TOIMENPITEET: Listaa, jäsennä ja taulukoi toimenpiteet, jotka tarvitaan kuvausten 

järjestämiseksi (vapaamuotoinen taulukko) 

• AIKATAULU: Aikatauluta toimenpiteet (vapaamuotoinen taulukko) 

• TAVOITTAMINEN: Selosta, miten seniorit 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 10 MB 

Arviointiperusteet 

• Kirjallinen ilmaisu 

• Kyky esittää omia näkökulmiaan ja visioitaan sekä perustella niitä 

• Kohderyhmän 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! 
 

Tehtävä 2A: Miksi elokuva-alalle? 

Ne hakijat, jotka hakevat elokuvan projektinhallinnallisiin työtehtäviin painottuvaan tuotanto- ja 

projektinhallinta -hakukohteeseen valitsevat tehtävän 2A. 

Tehtävänanto 

Kerro miksi olet kiinnostunut tuotannon ja projektinhallinnan opinnoista? Miksi juuri sinä olisit hyvä 
opiskelemaan alaa? 
 
Kirjoita motivaatiokirje apukysymyksiä hyväksi käyttäen: 

− Mitä elokuvan tuotannon ja projektinhallinnan työtehtäviin kuuluu? Miksi olet kiinnostunut 

elokuvan tuotantoon ja projektinhallintaan liittyvistä työtehtävistä? Mikä niissä kiinnostaa 

sinua? 

− Tutustu opetustarjontaamme. Mitkä opintojaksot kiinnostavat sinua eniten? Miksi? Mikä 

opetussuunnitelmassa mietityttää sinua? Miksi? 

− Millainen on aiempi koulutus- ja työkokemustaustasi, harrastuksesi, kiinnostuksesi kohteet? 

− Mitä sellaisia ominaisuuksia sinulla on, joilla voit kehittää itsestäsi ammattilaisen? 

− Millaisena näet oman tulevaisuutesi alalla? Millainen on unelmiesi työ media-alalla? Millaista 

osaamista sinun tulisi hankkia itsellesi, jotta tavoitat unelmiesi työn? 

Toteutustapa 

• Kirjoita yhden A4-sivun pituinen motivaatiokirje tekstinkäsittelyohjelmalla. 

• Palautus PDF-tiedostona, tiedoston maksimikoko 10 MB 

Arviointiperusteet 

• Motivaatio, tavoitteellisuus, olennaisen kiteyttäminen 
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Tehtävä 2B Miksi mainonnan alalle? 

Ne hakijat, jotka hakevat mainonnan projektinhallinnallisiin työtehtäviin painottuvaan tuotanto- ja 

projektinhallinta -hakukohteeseen valitsevat tehtävän 2B. 

Tehtävänanto 

Kerro miksi olet kiinnostunut tuotannon ja projektinhallinnan opinnoista? Miksi juuri sinä olisit hyvä 
opiskelemaan alaa? 
 
Kirjoita motivaatiokirje näitä apukysymyksiä hyväksi käyttäen: 

− Mitä mainonnan tuotannon ja projektinhallinnan työtehtäviin kuuluu? Miksi olet kiinnostunut 

mainonnan tuotantoon ja projektinhallintaan liittyvistä työtehtävistä? Mikä niissä kiinnostaa 

sinua? 

− Tutustu opetustarjontaamme. Mitkä opintojaksot kiinnostavat sinua eniten? Miksi? Mikä 

opetussuunnitelmassa mietityttää sinua? Miksi? 

− Millainen on aiempi koulutus- ja työkokemustaustasi, harrastuksesi, kiinnostuksesi kohteet? 

− Mitä sellaisia ominaisuuksia sinulla on, joilla voit kehittää itsestäsi ammattilaisen? 

− Millaisena näet oman tulevaisuutesi alalla? Millainen on unelmiesi työ media-alalla? Millaista 

osaamista sinun tulisi hankkia itsellesi, jotta tavoitat unelmiesi työn? 

Toteutustapa 

• Kirjoita yhden A4-sivun pituinen motivaatiokirje tekstinkäsittelyohjelmalla. 

• Palautus PDF-tiedostona, tiedoston maksimikoko 10 MB 

Arviointiperusteet 

• Motivaatio, tavoitteellisuus, olennaisen kiteyttäminen 
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