
Kevään 2023 yhteishaku 
Karelia-ammattikorkeakoulun Medianomi (AMK) -hakukohteen ennakkotehtävään sisältyy 
kaksi (2) osaa. 
 
Osa Motivaatiokirje

Kirjoita motivaatiokirje otsikolla Miksi haluan suorittaa media-alan tutkinnon?  
  
Käsittele motivaatiokirjeessäsi ainakin seuraavia asioita:  

• Miksi ala kiinnostaa sinua? Kerro ja osoita, että ymmärrät, mihin olet hakemassa.  
• Mitä tiedät media-alan opiskelusta Karelia-ammattikorkeakoulussa?    
• Millaisena näet ammatillisen tulevaisuutesi Karelia-amk:n medianomi (AMK) -

tutkinnon suorittamisen jälkeen?  
• Kerro muistakin asioista, joita olet saavuttanut omalla opiskelullasi, aktiivisuudellasi 

tai kärsivällisyydelläsi, ja olet niistä iloinen ja ylpeä.   
  
Kirjoita 250–300 sanan motivaatiokirjeesi tietokoneella. Laadi kirjeen loppuun luettelo 
käyttämistäsi lähteistä. Lähdeluetteloa ei lasketa mukaan motivaatiokirjeen pituuteen. 
Merkitse tehtävään nimesi ja syntymäaikasi ilman henkilötunnusta.  
  
Arviointiperusteet:
Ohjeistuksen noudattaminen, oleellisen kiteyttäminen, tiedonhakutaito, jäsentämisen taito, 
selkeys ja media-alan sekä Karelia-amk:n media-alan koulutuksen tuntemus. Tehtävästä voi 
saada 0–20 pistettä ja alin hyväksytty on viisi (5) pistettä.  
 
 
Osa Vihreä siirtymä media-alalla  
  
Esitä kuvin ja sanoin, mitä voisi tarkoittaa vihreä siirtymä media-alalla ja kuinka voit
siihen vaikuttaa. Kuvien tueksi sinulla on käytössäsi enintään 150 sanaa. 
 
Voit toteuttaa osan B tietokoneella käyttäen tehtävään sopivia kuva- ja muita aineistoja. 
Vaihtoehtoisesti voit tehdä tuotoksesi käsin arkille yhdelle puolelle ja ottaa siitä valokuvan. 
Valokuvan tulee olla selkeä ja hyvänlaatuinen.  
 
Laadi tehtävän loppuun luettelo käyttämistäsi lähteistä.  
Lähdeluetteloa ei lasketa mukaan tehtävän sanamäärään. Laita tehtävään nimesi ja 
syntymäaikasi ilman henkilötunnusta. 
 
Arviointiperusteet:
Ohjeistuksen noudattaminen, tiedonhakutaito, esitystavan monipuolisuus, 
oleellisen löytäminen ja kiteyttäminen sekä esityksen selkeys. Tehtävästä voi saada 0–20 
pistettä ja alin hyväksytty on viisi (5) pistettä. 
 
Kokonaispistemäärä ennakkotehtävässä on 40 pistettä. A-osassa alin hyväksytty on viisi (5) ja 
b-osassa alin hyväksytty on viisi (5) pistettä. Hyväksytyn ennakkotehtävän alin 
kokonaispistemäärä on kymmenen (10) pistettä. 
 
Valintakokeeseen kutsutaan kaikki ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet. 



 
Palauta A-osa .pdf -muodossa ja B-osa joko .pdf tai .jpg -muodossa. Suurin sallittu 
tiedostokoko on 25 MB. Palauta osa A nimettynä sukunimi_etunimi_A.pdf ja tehtävä 2 
nimettynä sukunimi_etunimi_B.pdf tai sukunimi_etunimi_B.jpg. 

Lataa ennakkotehtäväsi hakulomakkeelle viimeistään 6.4.2023 klo 15.00. Määräajan
jälkeen liiteitä ei voi ladata hakulomakkeelle.
 
Ennakkotehtävästä ei anneta lisätietoja. 
 
Valintakokeeseen (haastattelu) kutsutaan kaikki ennakkotehtävän hyväksytysti 
suorittaneet hakijat.  
 
Valintakoe on Teamsin kautta etänä toteutettava henkilökohtainen haastattelu.   
 
Haastattelut (noin 15 min/hakija) toteutetaan 24.5. ja 25.5.2023. 
 
 


