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Etukäteisnäytön ohjeet 2019 
TAMK, media-alan tutkinto-ohjelma (medianomi AMK) 

 
 

Tervetuloa hakemaan Tampereen ammattikorkeakoulun median tutkinto-ohjelmaan! 

 
Koulutuksen sisältöpainotus on audiovisuaalisessa mediassa ja elokuva- ja televisiotuotannoissa. Voit 
hakea joko audiovisuaalisen suunnittelun ja ilmaisun opintosuuntaan (kuvaus ja valaisu, leikkaus, 
äänisuunnittelu) tai luovan sisällöntuotannon opintosuuntaan (käsikirjoittaminen ja tuottaminen).  
 
Hakuun liittyy etukäteisnäyttö, jonka ohjeet saat tässä dokumentissa. Toimita näyttö meille hakuajan 
puitteissa tiedostopakettina (ks. tarkemmin ohjeiden kohdasta ”Vaihe 3”).  
 
Haku alkaa 20.3. klo 8.00 ja päättyy 3.4.2019 klo 15.00.  
 
Etukäteisnäytöt arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Kaikki etukäteisnäytössä hyväksytyt hakijat 
kutsutaan sähköpostitse haun toiseen vaiheeseen eli valintakokeeseen 21.–22. toukokuuta Tampereen 
Mediapolikselle, Tohlopinranta 31. 
 
Etukäteisnäytön tekemiseen ei anneta muita lisäohjeita. Lisätietoa hakukohteesta: 
https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/media-alan-tutkinto-ohjelma  
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Tee etukäteisnäyttöön kuuluvat tehtävät 2.1–2.3 sekä valitsemasi suuntauksen mukaiset tehtävät 2.4.1 

ja 2.4.2 TAI 2.5.1 ja 2.5.2. Tallenna tehtävät pyydetyissä tiedostomuodoissa. Paketoi lopuksi erilliset 

tiedostot yhdeksi ZIP-tiedostoksi, jonka koko saa olla enintään 60 MB.  

 

2.1 Perustiedot, esittely, opintosuunnan valinta 

 Kirjoita alkuun koko nimesi, syntymäaika, kotikunta ja yhteystiedot (puhelin, osoite, sähköposti). 
Liitä samaan yhteyteen pieni, passikuvatyylinen kasvokuvasi.  

 Kerro seuraavaksi, kumpaan opintosuuntaan haet: 
o audiovisuaalinen suunnittelu ja ilmaisu (kuvaus, leikkaus, äänisuunnittelu), vai  
o luova sisällöntuotanto (käsikirjoitus ja tuotanto).  

 Kerro, mikä/mitkä alueet seuraavista sinua erityisesti kiinnostavat ja miksi katsot siihen/niihin 
soveltuvasi: 1) kuvaus ja kuvavalo, 2) leikkaus, 3) äänisuunnittelu, 4) käsikirjoittaminen, 5) 
tuottaminen.  

 Listaa aiemmat opintosi, työkokemuksesi sekä käymäsi media-alan kannalta merkittävät 
tapahtumat, kurssit tai workshopit tiiviissä CV- tai luettelomuodossa. Listaa myös mediaan 
liittyvät harrastuksesi, järjestötoimintasi ja keskeiset mielenkiinnon kohteesi. 

 Mieti kokemuksiasi ryhmässä työskentelystä, sekä onnistumisia että epäonnistumisia. Tee 
kokemustesi pohjalta SWOT-analyysi otsikolla "Minä ryhmätyössä". Mieti analyysin perusteella 
kolme keinoa, joilla voisit kehittää eteenpäin havaitsemiasi ryhmätyötaitojen kehittämiskohteita.  

 Pituus: käytä tehtävään 2.1 yhteensä enintään neljä A4-liuskaa, tekstifontti 12 pt. 

 Tiedostomuoto: pdf. Nimeä tiedosto tyylillä Sukunimi_Etunimi_Esittely 
 
Arviointikriteerit: Motivaatio, media-alan tuntemus, kirjallinen ilmaisu, graafinen jäsentely, 
itsereflektio, tiedonhaun taidot, argumentointi, tietotekniset perustaidot. 

 

 
2.2 Haastattelutehtävä 
 

 Ideoi TV-insertti aiheesta, joka mielestäsi kiinnostaa nuoria. Haastattele aiheesta yhtä nuorta ja 
ota hänestä valokuva ympäristössä, joka edustaa haastateltavaa ja insertin aihetta.  

 Esittele aiheesi ja sen näkökulma sekä haastatellun kommentit tekstimuodossa (enintään yksi 
A4-liuska). Liitä mukaan suoria sitaatteja haastatellun puheesta.  

 Sijoita toiselle A4-liuskalle kolme valokuvaa, joista yksi on haastatellusta nuoresta ja kaksi 
sellaisia, jotka herättävät mielenkiinnon aiheeseen. Liitä valokuviin myös lyhyt kiteyttävä 
kuvateksti.  

 Pituus: enintään yksi A4-liuska tekstiä ja yksi A4-liuska kolmelle valokuvalle + kuvateksteille.  

 Tiedostomuoto: pdf. Nimeä tiedosto tyylillä Sukunimi_Etunimi_Haastattelu 
 

Arviointikriteerit: Havaintokyky, ideointikyky, dramaturgian taju, kuvallinen ajattelu, ihmisen ja 

aiheen kohtaamisen taito, tiedonhaun ja kirjallisen ilmaisun taito, graafiset taidot. 

 

2.3 Työ- ja opiskelutodistukset 
 

 Skannaa tai kuvaa olennaisimmat työ- ja opiskelutodistuksesi.  

 Jos opiskelet parhaillaan toisessa oppilaitoksessa, liitä mukaan myös opintorekisterin ote tai 
vastaava tieto tähän mennessä suoritetuista kursseista.  

Vaihe 1: Kokoa etukäteisnäyttö 
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 Kokoa lopuksi dokumentit yhdeksi pdf-tiedostoksi ja varmista että sisältö on luettavissa.  

 Tiedostomuoto: pdf. Nimeä tiedosto tyylillä Sukunimi_Etunimi_Todistukset  

 
Arviointikriteerit: Edellytykset media-alan korkeakouluopiskeluun, orientaatio ja motivaatio alalle, 
tietotekniset perustaidot.  

 
 

ALLA SUUNTAUSTEHTÄVÄT: valitse joko 2.4 tai 2.5  
 

2.4.1  Luovaan sisällöntuotantoon hakeville, videotehtävä  
 Tee lyhyt video, jossa kerrot oman elämäsi hetkestä, johon sisältyi iso oivallus.  

 Pyri saamaan videosta mahdollisimman kiinnostava ja koukuttava. Voit kuvittaa videota 
haluamallasi tavalla. Videon tulee kuitenkin loppua kuvaan sinusta itsestäsi. 

 Videon voi kuvata esimerkiksi kännykkäkameralla. 

 Videon kesto: enintään 60 sekuntia. 

 Tiedostomuoto: MP4 tai MOV, mieluiten H264-pakkauksella. Tarkista etukäteen, että 
videotiedosto avautuu VLC-soittimella. 

 Tiedoston enimmäiskoko: 40 MB. 

 Nimeä tiedosto tyylillä Sukunimi_Etunimi_Video 
 
Arviointikriteerit: Ideointikyky, dramaturgian taju, tietotekniset taidot, esiintymistaito, 
audiovisuaalinen ajattelu. 

 
 

2.4.2 Luovaan sisällöntuotantoon hakeville, tarinatehtävä  
 Ota kameralla viisi valokuvaa ja kerro kuvien avulla tarina aiheesta "silloin en osannut auttaa". 

 Tarinassa täytyy näkyä selkeä draaman kaari. 

 Tee kuvista yksi A4-kokoinen tiedosto ja numeroi kuvat tarinan etenemisjärjestykseen. 

 Älä selitä kuvia tekstillä. 

 Kuvaile yhdellä A4-tekstisivulla (12 pt fontti), millaisen av-tuotteen edellä luomastasi tarinasta 
kehittelisit. Mieti kenelle sen kohdentaisit, mille julkaisualustalle tai -kanavalle se tulisi ja 
millaisia toteutukseen ja tuotantoon liittyviä ratkaisuja siihen liittyy. 

 Lopullinen tiedostomuoto: pdf. Nimeä tiedosto tyylillä Sukunimi_Etunimi_Tarina 
 
Arviointikriteerit:  Havaintokyky, dramaturgian taju, tarinallinen ja kuvallinen ajattelu, tuotannollinen 
ajattelu, media-alan tuntemus. 

  
 

2.5.1 AV-suunnitteluun ja -ilmaisuun hakeville, video- / 
äänitehtävä 

 Toteuta vapaamuotoinen auditiivinen tai visuaalinen omakuva, joka kuvaa ammatillista 
osaamistasi ja luovuuttasi. Tehtävän on sisällettävä joko a) videokuvaa ja ääntä tai b) valokuvia 
ja ääntä. 

 Videon tulee loppua kuvaan sinusta itsestäsi. 

 Videon voi kuvata esimerkiksi kännykkäkameralla. 

 Videon kesto: enintään 60 sekuntia. 

 Tiedostomuoto: MP4 tai MOV, mieluiten H264-pakkauksella. Varmista, että tiedosto avautuu 
VLC-soittimella. Nimeä tiedosto tyylillä Sukunimi_Etunimi_Video 

 Tiedoston enimmäiskoko: 40 MB (megatavua). 
 

Arviointikriteerit: Visuaalinen ja/tai auditiivinen ideointikyky, audiovisuaalinen ajattelu ja 
ilmaisukyky, tekninen laatu äänessä, kuvassa ja koostossa. 
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2.5.1 AV-suunnitteluun ja -ilmaisuun hakeville: 
dokumentaatiotehtävä 

 Valitse jokin mielestäsi kiinnostava ammatti ja haastattele kyseisen ammatin edustajaa. Pyydä 
häntä kertomaan ja näyttämään jokin työprosessi. 

 Esittele työprosessi kiinnostavasti 4–7 kuvalla. 

 Lisää jokaisen kuvan yhteyteen järjestysnumero ja yksi työvaihetta kuvaava lause. 

 Kerro vielä enintään yhden A4-liuskan tekstillä, millainen prosessi oli tämän tehtävän tekeminen 
ja mitä opit dokumentaation kuvaamisesta. 

 Pituus: yhteensä 2–4 A4-liuskaa, fontti 12 pt., riviväli 1,5. 

 Tiedostomuoto: pdf. Nimeä tiedosto tyylillä Sukunimi_Etunimi_Dokumentti 
 

Arviointikriteerit: Havaintokyky, ideointikyky, dramaturgian taju, elokuvallinen ajattelu, ihmisen ja 
aiheen kohtaamisen taito, tiedonhaun ja kirjallisen ilmaisun taito. 
  

Yhteishaku käynnistyy 20.3.2019 osoitteessa opintopolku.fi. 

Koulutuksemme löytyy esim. hakusanalla ”Medianomi (AMK)” tai "media-ala". Täytä opintopolussa 

yhteishaun hakulomake, jolloin saat hakemusnumeron. Tarvitset tätä numeroa myöhemmin myös 

TAMKin e-lomakkeessa – eli kopioi hakemusnumerosi itsellesi talteen turvalliseen paikkaan.  

 
 

 

 Paketoi tehtäviesi erilliset tiedostot yhdeksi ZIP-tiedostoksi, jonka koko on enintään 60 MB. 

 Nimeä tiedosto tyylillä Sukunimi_Etunimi.zip.  

 Lataa ZIP-tiedosto meille 20.3.2019 avautuvassa osoitteessa http://mediahaku.tamk.fi/. Kirjaa 

myös sinne valitsemasi opintosuunta lyhenteenä: luova sisällöntuotanto = LS ja 

audiovisuaalinen suunnittelu ja ilmaisu = AV. 

 Virhetapauksessa (esim. väärä versio) ZIP-paketin voi ladata uudelleen selaimen sulkemisen tai 

vaihtamisen jälkeen. Vain uusin järjestelmään ladattu versio otetaan huomioon. 

 Kirjaa lopuksi yhteystietosi ja yhteishaun hakemusnumerosi myös TAMKin e-

lomakkeeseen: https://lomake.tamk.fi/v3/lomakkeet/18228/lomake.html 

Lähetä ZIP-tiedosto ja täytä e-lomake 3.4.2019 klo 15.00 mennessä! Tee 

palautus hyvissä ajoin, jotta vältyt viime hetken teknisiltä haasteilta.  

 
Voimia hakuprosessiin! 

Vaihe 3: Palauta etukäteisnäyttö ja e-lomake 

Vaihe 2: Yhteishaku ja hakemusnumero 

https://opintopolku.fi/wp/fi/
http://mediahaku.tamk.fi/
https://lomake.tamk.fi/v3/lomakkeet/18228/lomake.html

