
 
YHTEISHAKU 15.3.–5.4.2017 

KULTTUURITUOTTAJA (AMK), 
MONIMUOTOTOTEUTUS 

Valintakoeohje 

Etukäteistehtävä 

 

 

Kulttuurituotannon koulutuksen valintakoeohje ja 
etukäteistehtävä 2017 – monimuotototeutuksen yhteishaku 

 

Valintakoe muodostuu etukäteistehtävästä (A–C), yksilötehtävistä ja 
haastatteluista, joiden avulla selvitetään hakijan soveltuvuutta 
kulttuurituotannon alalle, motivaatiota ja oppimisvalmiuksia 
korkeakouluopintoihin. Valintakoe suoritetaan sen Humakin 
kulttuurituotannon monimuotokoulutuksen hakutoiveen (Kauniainen tai 
Tampere) valintakoepäivänä, jonka hakija on asettanut ensisijaisimmaksi.  
 

Etukäteistehtävän palautuspäivä:  

Valintakokeen ensimmäinen osio on etukäteistehtävät A ja B, jotka palautetaan 
2.5.2017 klo 15.00 mennessä. Etukäteistehtävä C on valintakoekirjan 
lukeminen ennen valintakoetta.  

Valintakoepäivät:  

Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen. Kauniaisten ja Tampereen 
monimuotoryhmien valintakokeet pidetään Kauniaisten kampuksella (Vanha 
Turuntie 14, 02700 Kauniainen) ajalla: 

- 22.–23.5.2017 Kauniaisissa järjestettävään koulutukseen hakevat  
- 23.–24.5.2017 Tampereella järjestettävään koulutukseen hakevat 

Kaikki hakukelpoiset hakijat saavat kutsun valintakokeeseen Opintopolku.fi-
hakulomakkeella ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen aikaisintaan 12.5.2017. 
Valintakoekutsussa vahvistetaan valintakoepäiväsi ja lisätiedot päivän kulusta. 
Varaa kokeen suorittamiseen koko päivä. Ilmoita osallistumisesi 
valintakokeeseen sähköisellä lomakkeella etukäteistehtävien palauttamisen 
yhteydessä 2.5.2017 klo 15.00 mennessä osoitteessa  

https://www.lyyti.in/kulttuurimomutehtava 

Valintakokeen pisteytys:  

Hyväksytyn valintakoetuloksen saaminen edellyttää, että hakija saa vähintään 
puolet valintakokeen osioiden 1, 2 ja 3 enimmäispistemäärästä. Lisäksi koko 
valintakokeen enimmäispistemäärästä (100 p) on saatava vähintään 50 pistettä 
voidakseen tulla valituksi.  
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Valintakoeosiot:  

1. Etukäteistehtävät A ja B (palautettava viimeistään 2.5.2017) (max. 30 p)   

2. Kirjalliset tehtävät (max. 30 p)   

- Etukäteistehtävä C: kirjallinen koe valintakokeissa 20 p 
- Kielitaito 10 p 

o ruotsin/suomen1 kirjallisen kokeen perusteella 5 p  
o englannin kirjallisen kokeen perusteella 5 p  

3. Haastattelu (max. 40 p)  

Etukäteistehtävät A–C: Etukäteistehtävät ovat osa valintakoetta. 
Valintaperusteiden mukaisesti jokainen valintakokeen osio tulee olla 
hyväksytysti suoritettu. Hakijan on palautettava etukäteistehtävät A ja B 
annettujen ohjeiden mukaisesti viimeistään 2.5.2017 klo 15.00 mennessä. 
Mikäli hakija ei palauta etukäteistehtäviä määräaikaan mennessä annettujen 
ohjeiden mukaisesti, arvioidaan etukäteistehtävät hylätyiksi ja tällöin koko 
valintakoetulos on hylätty eikä hakija voi tulla valituksi.  

Ennen kampuksella suoritettavaa valintakoetta hakijan tulee lukea kirjallista 
koetta varten valintakoekirja (etukäteistehtävä C). Valintakoekirjana on Katri 
Kaalikosken toimittama teos: Tuottajan duunit 2. Taidot, talous, tulevaisuus 
(2016). Julkaisuun liittyy kirjallinen tehtävä, joka tehdään valintakokeessa. 
Linkki julkaisun sähköiseen versioon: http://www.humak.fi/wp-
content/uploads/2016/12/tuottajanduunit-2-valmis.pdf 

Etukäteistehtävän ohjeet:  

- Etukäteistehtävä koostuu kolmesta eri osa-alueesta A, B ja C   
 

- Kirjoita tehtävät A ja B tietokoneella. Fontti on Times New Roman tai 

Georgia, koko 12 ja riviväli 1,5.   
 

- Kirjoita tehtävien A ja B vasempaan yläkulmaan seuraavat tiedot 
järjestyksessä: sukunimi, etunimi ja ”Kulttuurituotanto, 
monimuotototeutus”.   

                                                        

1 Huom. Jos hakija on suorittanut peruskoulun ja lukion muulla kielellä kuin suomeksi tai ruotsiksi 

tai hän on saanut koulusivistyksensä ulkomailla, hänellä ei ole lain 424/2003, 6 § mukaista toisen 
kotimaisen kielen kielitaitovaatimusta. Hakijan, jolla on vapautus ruotsin kielen kielitaitovaatimuksesta, 
tulee ottaa valintakokeisiin mukaan todistus, josta vapautus ilmenee. Hakija tekee tällöin suomen kielen 
osion. 
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- Etukäteistehtävä A: Kokoa enintään kahden sivun mittainen 

Curriculum Vitae (CV), jossa tuot esiin omaa osaamistasi. Esitä 
tiivistetysti aluksi koulutuksesi ja kielitaitosi. CV:ssä esitettyjä asioita 
todennetaan mahdollisuuksien mukaan erilaisilla dokumenteilla (esim. 
todistuksilla, opintorekisteriotteilla, esitteillä, tallenteilla tai muilla 
näytteillä).   
 

- Etukäteistehtävä B: Kulttuurintuottamisosaaminen (huom. kohdat 1–
2). Kirjoita teksti, jossa tuot esiin omaa osaamistasi ja tietojasi. Näiden 
asioiden tulee näkyä jollakin tavoin CV:ssäsi. Tuo tekstissä esiin, 
millaista osaamista tarvitset toimiaksesi kulttuurituottajana. Huom. 
vastaa kaikkiin kohtiin ja jos sinulla ei ole johonkin osioon osaamista, 
tuo se esille.   

 
1) Kuvaa oma osaamistasi alla olevien osa-alueiden näkökulmasta:  

 
- tuottajuus (millaisissa tuotannollisissa tehtävissä olet toiminut, 

milloin, millaisessa roolissa – miten ja missä olet hankkinut 
osaamista?) 

- taiteen tuntemus (sisällöt, toimintakulttuuri, organisaatiot ja eri 
taiteen alat, millaisissa taiteellisissa tehtävissä olet toiminut, 
milloin, millaisessa roolissa, miten ja missä olet hankkinut 
osaamista?)  

- projektitoiminta ja johtaminen (millaisia projekteja olet tehnyt ja 
millaisessa roolissa, millainen johtaja olet ja millaista kokemusta 
sinulla on – miten ja missä olet hankkinut osaamista?)  

- markkinointi- ja viestintäosaaminen (miten markkinoidaan ja 
miksi, välineet, keinot, suullinen ja kirjallinen viestintä, 
viestinnän teoriat jne. – miten ja missä olet hankkinut 
osaamista?)  

- talousosaaminen (budjetointi, kirjanpito, taloussuunnittelu ja -
seuranta, millaisissa organisaatioissa – miten ja missä olet 
hankkinut osaamista?)  

- yrittäjyys ja tuotteistaminen (millaista osaamista, millaisissa 
tilanteissa/organisaatioissa ja miten kauan – miten ja missä olet 
hankkinut osaamista?)  

- hallintoon liittyvä osaaminen (millaista osaamista sinulla on 
erilaisten organisaatioiden hallinnosta: julkinen, yksityinen ja 
kolmas sektori sekä yrittäjyys - millaista osaamista ja tietoa 
sinulla on kulttuuripolitiikasta – miten ja missä olet hankkinut 
osaamista?)  
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2) Millaista osaamista tarvitset lisää toimiaksesi kulttuurituottajana?  
 

- Etukäteistehtävien A ja B arviointi: Tehtäviä A ja B käytetään 
keskustelupohjana yksilöhaastattelussa, mutta koko etukäteistehtävä 
arvioidaan erillisenä, haastattelutilanteesta riippumattomana 
valintakokeen osiona (0–30 pistettä, jossa A-kohdan pisteytys on 0–2 p 
ja B-kohdassa 0–28 pistettä). Arvioinnissa keskeisimpiä kriteerejä ei ole 
tekninen ulkoasu, vaan tehtävissä arvioidaan koko tehtävää ja sen 
sisältöjä.  
 

- Palauta etukäteistehtävät A ja B sekä ilmoittaudu 
valintakokeeseen 2.5.2017 klo 15.00 mennessä osoitteessa: 

https://www.lyyti.in/kulttuurimomutehtava. 
Lomake aukeaa yhteishakuajan alkaessa.  

 

- Etukäteistehtävien A ja B tallennusohje:  

 
o Tallenna etukäteistehtäväsi A ja B pdf-muotoon ja nimeä 

tiedostot omalla nimelläsi 
(etukateistehtavaA_sukunimi_etunimi.pdf), 
(etukateistehtavaB_sukunimi_etunimi.pdf)  

o Tallenna skannatut todistusliitteet yhtenä pdf-tiedostona ja 
nimeä se omalla nimelläsi 
(todistusliitteet_sukunimi_etunimi.pdf).  

o Saat sähköisestä tehtävien palautuksesta kuittauksen 
sähköpostilla, mikäli ilmoitat lomakkeella sähköpostiosoitteesi. 
Sähköpostissa on "Muokkaa tietojasi" -linkki, jonka kautta pääset 
tuomaan uuden version etukäteistehtävästä ja liitteistä tai 
muokkaamaan tietojasi palautusajan puitteissa. Uusi 
etukäteistehtävä liitteineen korvaa järjestelmässämme vanhan 
tehtäväsi.  

o Mikäli et voi toimittaa etukäteistehtäviä ja liitteitä sähköisesti, 
lähetä tai tuo tehtävät Humakin hakijapalveluihin osoitteeseen 
Humak hakijapalvelut, Ilkantie 4, 00400 Helsinki 2.5.2017  
klo 15.00 mennessä (oltava perillä, merkitse 
kuoreen ”Kulttuurituotanto, monimuotototeutus / 
etukäteistehtävä”). 

Etukäteistehtäviä ei palauteta hakijalle eikä niistä anneta hakijalle 
sisällöllistä palautetta. Huomioithan, että sinun tulee täyttää myös 
varsinainen yhteishakulomake hakuajan puitteissa osoitteessa 
www.opintopolku.fi.   

- Etukäteistehtävä C: Lue Katri Kaalikosken toimittama teos:  
Tuottajan duunit 2. Taidot, talous, tulevaisuus (2016). Julkaisuun liittyy 
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kirjallinen tehtävä, joka tehdään valintakokeessa. Linkki julkaisun 
sähköiseen versioon:  

http://www.humak.fi/wp-content/uploads/2016/12/tuottajanduunit-2-
valmis.pdf 


