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1. HAKUOHJEET 

Tämä opas on tarkoitettu avuksi Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) Kulttuurialan ylempään AMK-

tutkintoon johtavaan, syksyllä 2018 alkavaan koulutukseen hakeville. Hakija täyttää hakuaikana 

sähköisen hakulomakkeen osoitteessa opintopolku.fi. Hakulomakkeen lisäksi hakija täyttää 

sähköisen liitelomakkeen ja toimittaa sen mukana tässä hakuoppaassa kuvatut ennakkotehtävät. 

Liitelomake ja lisää tutkinto-ohjelmaan liittyvää informaatiota löytyy osoitteesta 

http://www.oamk.fi/fi/koulutus/yamk-tutkintoon-johtava-koulutus/kulttuurialan-ylempi-amk/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUOM! 

Hakemus katsotaan vireille pannuksi vasta kun hakija on täyttänyt em. sähköisen 

hakulomakkeen opintopolku.fi –sivustolla ja sähköisen liitelomakkeen Oamkin 

sivuilla sekä toimittanut ne ja ennakkotehtävät hakuaikana.  
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2. YLEISTÄ HAKUKOHTEESTA 

Hakukohde Kulttuurituottaminen ja luova talous, 60 op. Ylempi AMK-tutkinto. 

Tutkinnon nimi Kulttuurialan ylempi AMK-tutkinto. (Master of Culture and Arts) 

Tutkintonimike Tanssinopettaja / musiikkipedagogi / medianomi (YAMK) 

Aloituspaikkamäärä 20 

Valintakoe/haastattelu Hakukelpoisista hakijoista kutsutaan valintakokeeseen 

ennakkotehtävien perusteella ja valitsijatoimikunnan harkinnan 

mukaisesti noin kolminkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin 

nähden. Valitsijatoimikunnassa on vähintään yksi edustaja musiikin, 

tanssin ja viestinnän alalta. 

Opetusjärjestelyt Koulutus toteutetaan verkko- ja monimuoto-opetuksena, jossa 

lähiopetusta on noin kerran kuukaudessa. Oamkin Master-

tutkintojen yhteiset aloituspäivät pidetään 30.-31.8.2018. Muut 

lähiopetuspäivät ovat 5.10.2018, 9.11.2018, 14.12.2018, 18.1.2019, 

15.2.2019, 15.3.2019, 12.4.2019, 10.5.2019.  

Opetuskielet Suomi ja englanti. Pääasiallinen opetuskieli on suomi. Osa 

opinnoista ja opetusmateriaalista on englanninkielistä. 

Hakuaika  14.–28.3.2018 klo 15.00 

Valintakoepäivämäärä Valintakoe on haastattelumuotoinen. Haastattelupäivämäärät ovat 

ma 28.5. - pe 1.6. Valituille ilmoitetaan sähköpostitse oma 

haastatteluaika ja –paikka noin viikkoa ennen valintakoetta. 

Haastatteluja pidetään puolen tunnin välein ja itse haastattelun 

kesto on noin 20 minuuttia, joten haastattelussa tulee olla ajoissa 

paikalla. 

Opiskelumuoto Ohjattu opiskelu, Itsenäinen opiskelu, Monimuoto-opetus 

Koulutuksen  
alkamispäivämäärä 30.8.2018 

Koulutus oikeuttaa  
opintotukeen Kyllä. 

Lisätietoja  Yliopettaja, tutkintovastaava Pekka Isomursu 

(Pekka.Isomursu@oamk.fi) 
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3. HAKUKELPOISUUS 

Hakukelpoisuuden ylempään AMK-tutkintoon antaa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu 

soveltuva korkeakoulututkinto sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus 

asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että 

ala, jolta korkeakoulututkinto on. Vaadittavan työkokemuksen tulee olla kertynyt sen lukukauden 

alkuun mennessä, jolloin koulutus alkaa. Työkokemukseksi voidaan valitsijatoimikunnan harkinnan 

mukaan hyväksyä riittävä, vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan ennakkotehtävän 

dokumenteissa taiteellisella portfoliolla tai muulla vastaavalla tavalla (ks. luvun 5 kohta 

Ansioluettelo).  

Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai 

ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen 

korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta 

alalta hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus. 

Kulttuurituottaminen ja luova talous -koulutukseen hakijalta vaaditaan joko  

 Kulttuurialan AMK-tutkinto 

tai  

 Soveltuva muu alempi tai ylempi korkeakoulututkinto.  

Katso tarkemmat tiedot pohjakoulutusvaatimuksesta Oamkin www-sivuilta osoitteesta 

http://www.oamk.fi/fi/koulutus/yamk-tutkintoon-johtava-koulutus/kulttuurialan-ylempi-

amk/monimuotototeutus/?ankkuri=valintaperusteet#valilehdet 

 

 

http://www.oamk.fi/fi/koulutus/yamk-tutkintoon-johtava-koulutus/kulttuurialan-ylempi-amk/monimuotototeutus/?ankkuri=valintaperusteet#valilehdet
http://www.oamk.fi/fi/koulutus/yamk-tutkintoon-johtava-koulutus/kulttuurialan-ylempi-amk/monimuotototeutus/?ankkuri=valintaperusteet#valilehdet
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4. ENNAKKOTEHTÄVÄN JA VALINTAKOKEEN PISTEYTYS 

Valinta tehdään ennakkotehtävistä ja haastattelumuotoisesta valintakokeesta sekä opinnäytetyön 

arvosanasta kertyvien pisteiden perusteella. Pisteytyksessä ei huomioida tutkintotodistuksesta 

muita arvosanoja kuin opinnäytetyön arvosana. Koulutukseen on mahdollista hakea myös muulla 

kuin Kulttuurialan AMK-tutkinnolla, mutta hakijan aiemman tutkinnon ja työkokemuksen tulee 

muodostaa niin vahva osaamispohja musiikin, tanssin tai viestinnän alalta, että se mahdollistaa 

Kulttuurituottamisen ja luovan talouden opinnot ilman täydentäviä kursseja. Valitsijatoimikunta arvioi 

soveltuvuuden ennakkotehtävän ja mahdollisen haastattelun perusteella. Musiikkipedagogin ja 

tanssinopettajan suuntautumisvaihtoehdon opiskelijavalinnassa etusijalla ovat hakijat, joilla on 

suoritettuna opettajan pedagogiset opinnot. 

Opinnäytetyön pisteytys kun 5 on arvosteluasteikon maksimiarvosana: 5 = 15p, 4 = 10p, 3 = 5p,  

2 = 2p, 1 = 0p. Muut opinnäytetöiden arvosteluasteikot muunnetaan vastaamaan ko. pisteytystä. 

Työkokemukseksi voidaan valitsijatoimikunnan harkinnan mukaan hyväksyä vastaavan pituinen 

taiteellinen toiminta, joka osoitetaan ennakkotehtävän dokumenteissa taiteellisella portfoliolla tai 

muulla vastaavalla tavalla (ks. luvun 5 kohta Ansioluettelo).  

Valintakokeesta on saatava vähintään 20 pistettä, jotta se olisi hyväksytty suoritus. Myös 

nollan/hylätyn saaminen yksittäisestä arviointikohteesta estää valinnan. 
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5. PAKOLLISET ENNAKKOTEHTÄVÄT 

Hakijalta edellytetään valintakokeeseen osallistumiseksi seuraavien ennakkotehtävien 

suorittamista: 

1. Saatekirje 

2. Ansioluettelo 

3. Kehittämistehtävän alustava suunnitelma 

Em. dokumentit toimitetaan yhtenä pdf-muotoisena sähköisenä dokumenttina hakuajan loppuun 

mennessä sähköisen liitelomakkeen liitteinä (ks. luku 1 Hakuohjeet). Jos mukaan halutaan liittää 

video(ita) tai jos esimerkiksi taiteellinen portfolio on tiedostokooltaan hyvin suuri, pdf-dokumentissa 

tulee olla linkki kyseiseen tiedostoon (videon kohdalla esimerkiksi Youtubeen tai Vimeoon). Linkin 

toimivuus on hakijan vastuulla. 

Saatekirje 

Saatekirjeen tarkoitus on valottaa hakijan persoonaa ja kertoa hänen kiinnostuksen kohteistaan ja 

tavoitteistaan sekä valmiuksista Yamk-tutkinnon opiskeluun. Käytännössä siinä kerrotaan 

perustelut, miksi juuri hakija tulisi hyväksyä opiskelijaksi. Hakija kertoo urastaan ja suunnitelmistaan 

ja miten opinnäytetyön kehittämistehtävä (ks. alempana) liittyy siihen. Hakija esittelee myös, miten 

hän aikoo järjestää opiskelunsa ottaen huomioon työnsä ja elämäntilanteensa. Hakija arvioi myös 

nykyistä osaamistaan suhteessa Kulttuurituottaminen ja luova talous -tutkinnon 

opetussuunnitelmaan osoitteessa http://www.oamk.fi/opinto-opas/ylemmat/. 

Ansioluettelo 

Ansioluettelo laaditaan erityisesti kulttuurialan toiminnan näkökulmasta. Ansioluettelossa asiat tulee 

esitellä tiiviissä muodossa. Siinä tulee näkyä mm. suoritetut opinnot, työhistoria sekä erityisansiot 

(kuten esimerkiksi merkittävien produktioiden vastuuhenkilönä toimiminen, omat tai oppilaan 

suuremmat menestykset kilpailuissa jne.) Myös mahdollinen julkaisuluettelo, teosluettelo tai 

vastaava on hyvä liittää mukaan. Luettelo on syytä tiivistää keskeisiin tuotoksiin. Esimerkiksi 

journalistin ei tarvitse listata normaaleja julkaisujaan, vaan julkaisuaktiivisuus näkyy työkokemuksen 

kautta. Halutessaan hakija voi kirjoittaa asiasta lyhyen täydentävän selvityksen. 

Jos työkokemus osoitetaan taiteellisella toiminnalla, liitetään taiteellinen portfolio tai vastaava näyttö 

ansioluettelon loppuun. Taiteellinen toiminta tulee esitellä sisällöltään ja kestoltaan niin, että 

valitsijatoimikunta voi sen pohjalta verrata toiminnan laajuutta ja kestoa täysipäiväiseen työntekoon. 

Hakijoiden taustat voivat olla hyvin erilaisia. Siksi myös ansioluettelot voivat olla hyvin erityyppisiä ja 

sen tarkempi muoto jätetään hakijan harkittavaksi. Ansioluettelon pituus on enintään kuusi A4-sivua 

(poislukien taiteellinen portfolio). Oleellista on, että ansioluettelo tuo selkeästi esille hakijan 

keskeiset ansiot.  
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Kehittämistehtävän alustava suunnitelma 

Ennakkotehtävänä hakija laatii myös alustavan suunnitelman opinnäytetyönsä kehittämistehtävästä. 

Ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyö on työelämää ja aluekehitystä edistävä tutkimus- ja 

kehittämistyö. Sillä on selkeä työ- ja/tai kulttuurielämän kehittämisen näkökulma. Tärkeää 

suunnitelman laadinnassa on tavoitteiden konkreettisuus.  

Ennakkotehtävässä käsiteltävän teeman voi opiskelun aikana tarvittaessa vaihtaa. Suunnitelmalla 

mitataan opiskelijan taitoja lähestyä työelämälähtöistä kehittämistehtävää. Prosessi on aina likimain 

samanlainen teemasta riippumatta. Suunnitelmasta arvioidaan tavoitteiden konkreettisuuden lisäksi 

teorian ja sisällön asianmukaisuutta, menetelmien ja aikataulun realistisuutta sekä tulosten hyötyä 

opiskelijalle ja kulttuurialalle.  

Suunnitelman tulee olla laajuudeltaan 2–4 sivua (sivukoko A4, fontti Arial 12, riviväli 1,5 ja 

marginaalit 2 cm). Siitä tulee ilmetä vähintään: 

 työn aihe ja mihin kysymykseen tai ongelmaan siinä haetaan vastausta 

 työn tausta, tavoitteet ja ajatus siitä kuinka työ tullaan tekemään 

 mitkä ovat työn keskeiset käsitteet ja tutkimusmenetelmät 

 mitä tuloksia haetaan ja miten tutkimuksen kohdetta on tarkoitus kehittää 

 tällä hetkellä tiedossasi olevat keskeiset lähteet ja mahdolliset yhteistyötahot. 
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6. VALINTAKOE / HAASTATTELU 

Valintakokeeseen kutsutaan kaikki ennakkotehtävän palauttaneet hakukelpoiset hakijat. Valintakoe 

on haastattelumuotoinen. Haastattelut ja valinnan suorittavassa valitsijatoimikunnassa on edustajat 

musiikin, tanssin ja viestinnän aloilta. 

Haastattelun sisältö pohjautuu ennakkotehtäviin. Haastattelussa arvioidaan kokonaisvaltaisesti 

hakijan soveltuvuutta koulutukseen ja kykyä suoriutua koulutuksesta tavoitteen mukaisessa 

aikataulussa. Huomiota kiinnitetään mm. siihen, kuinka hakija osaa kuvailla osaamistaan sekä 

kuinka realistiselta ja valmiilta hänen opintosuunnitelmansa vaikuttaa. Myös hakijan motivaatio ja 

sosiaaliset taidot huomioidaan. 

Valintakoe järjestetään ja hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen yksikön resurssit ja hakijan 

valitsema suuntautuminen (tanssinopettaja / musiikkipedagogi / medianomi) huomioon ottaen. 

Hakiessaan hakijan on päätettävä mihin suuntautumisvaihtoehtoon hän hakee.  

Haastattelut järjestetään 28.5.-1.6.2018. Haastatteluun valituille ilmoitetaan sähköpostitse oma 

haastatteluaika ja -paikka noin viikkoa ennen haastattelua. Haastatteluja pidetään puolen tunnin 

välein ja itse haastattelun kesto on noin 20 minuuttia, joten haastattelussa tulee olla ajoissa paikalla. 

Valintakokeet järjestetään osoitteessa:  

 

Oulun ammattikorkeakoulu  

Kotkantien kampus  

Kotkantie 1  

90250 Oulu  

 

Lisätietoja: pekka.isomursu@oamk.fi 


