
INGMANEDU KULTTUURIALAN AMMATTIOPISTO, JATKUVA HAKU, PÄÄSYKOE 2022 

Hakijat valitaan pääsykokeiden perusteella. Jatkuvan haun pääsykoe koostuu motivaatiokirjeestä (0-4 pistettä) sekä 
etänä toteutettavasta haastattelusta (0-6 pistettä). Yhteensä voit saada pääsykokeesta 10 pistettä. Voidakseen tulla 
valituksi hakijan täytyy saada vähintään puolet (50 %) valintakokeen enimmäispistemäärästä. Lisäksi hakijalta 
edellytetään hyväksyttyä suoritusta kummastakin pääsykokeen osiosta (vähintään 50% pisteistä/osio). 

Lue ohjeet huolellisesti. 

1. Motivaatiokirje  
Motivaatiokirjeellä arvioidaan motivaatiotasi, sitoutumistasi tutkinnon suorittamiseen sekä 
opiskeluvalmiuksiasi. Tämän lisäksi motivaatiokirjeen avulla halutaan selvittää opiskelusuunnitelmiasi sekä 
ammatillisia tavoitteitasi.  
 
Motivaatiokirjeen otsikkona oma nimi/motivaatiokirje. Motivaatiokirjeen pituus max 2 sivua. 
 
Pohdi motivaatiokirjeessä ainakin seuraavia asioita: 
- Miksi päätit hakea nimenomaan tähän koulutukseen? 
- Millä tavoin tämän alan opiskelu tukisi ammatillisia tavoitteitasi?  
- Millaisia tavoitteita sinulla on uraan liittyen?  
- Mikä on tavoiteaikataulusi valmistumisen suhteen? 
- Kuvaile omia opiskelutaitojasi ja –tapojasi. Esimerkiksi miten suunnittelet ja aikataulutat opintojasi ja 

miten omaksut opiskeltavaa sisältöä? 
- Opetusta järjestetään pääasiassa päiväaikaan. Miten sovitat yhteen opiskelun ja esimerkiksi työn/vapaa-

ajan/perhe-elämän? 
- Opintoja voi painottaa halutessaan eri tavoin. Pohdi millaisia erityistarpeita sinulla on tutkinnon suhteen 

(esimerkiksi yrittäjyysopinnot, kansainvälinen toiminta, työpaikoilla tapahtuva opiskelu, tietyn 
osaamisen painottaminen opinnoissa). 
 

Laadi motivaatiokirje valmiiksi ennen hakemuksen täyttämistä. Palauta motivaatiokirje hakemuksen 
yhteydessä liitteenä.  Hakemusta ei pääse muokkaamaan enää tallentamisen jälkeen. Vain 
motivaatiokirjeen palauttaneet haastatellaan. Tallenna liitteeksi myös aiemmat opiskelutodistuksesi sekä 
mahdolliset työnäytteesi. Otsikoi liite: motivaatiokirje/hakijan nimi/tutkinto. Laadi motivaatiokirje jokaiseen 
hakemaasi tutkintoon/osaamisalaan erikseen. 
 

2. Etäyhteyksin toteutettava haastattelu 
 
Haastattelussa arvioidaan opiskelumotivaatiotasi sekä valmiuksiasi opiskella ja suorittaa tutkinto. 
Haastattelut toteutetaan ensisijaisesti WhatsApp -videopuheluna. Haastattelua varten tarvitset 
älypuhelimen, jossa WhatsApp -sovellus. Mikäli sinulla ei ole älypuhelinta käytössäsi tai tarvitset ohjeita 
WhatsApp-sovelluksen asentamiseen puhelimeesi, ota yhteyttä mahdollisimman pian opintotoimistoon p. 
044 4646260.  
 
Haastattelupäivät 
Ennen 22.5. hakeneet haastatellaan toukokuun aikana. Aika sovitaan kanssasi tekstiviestillä. 
 
22.5. jälkeen hakeneet haastatellaan 2.8. klo 10-15 välisenä aikana. Ole puhelimen äärellä 
haastattelupäivänä. 

Opiskelijavalinnat tehdään ennen 22.5. hakeneiden osalta kesäkuun aikana ja 22.5. jälkeen hakeneiden osalta 2.8. 
jälkeen. 

Jos äidinkielesi on muu kuin suomi eikä riittävää kielitaitoa voida todentaa haastattelussa, kutsutaan sinut erilliseen 
kielikokeeseen 30.5. tai 3.8. Toivalaan. 


