
INGMANEDU KULTTUURIALAN AMMATTIOPISTO, JATKUVA HAKU, PÄÄSYKOE 2023 

Hakijat valitaan pääsykokeiden perusteella. Jatkuvan haun pääsykoe koostuu ennakkotehtävästä (0–3 pistettä), 
pääsykoepäivän tehtävästä (0–3 pistettä) sekä haastattelusta (0-4 pistettä) sekä tarvittaessa kielikokeesta (hylätty-
hyväksytty). Yhteensä voit saada pääsykokeesta 10 pistettä. Voidakseen tulla valituksi hakijan täytyy saada vähintään 
puolet (50 %) pääsykokeen enimmäispistemäärästä. Lisäksi hakijalta edellytetään hyväksyttyä suoritusta kaikista 
pääsykokeen osiosta (vähintään 50% pisteistä/osio).  

Lue ohjeet huolellisesti. 

 

1. Ennakkotehtävä  

Motivaatiokirje ja työnäytteet 

Käsittele motivaatiokirjeessä ainakin seuraavia asioita: 

Kuka olet? 

Mikä alassa kiinnostaa?  

Mitä haluat oppia?  

Minkälaista koulutuksen, työkokemuksen tai harrastuksen kautta hankittua osaamista sinulla on? 

Minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia tai toiveita sinulla on ammattiin liittyen?  
 

Liitä tehtävään työnäytteitäsi, joiden uskot tukevan valintaasi opiskelijaksi. Työnäytteiden tulee olla itsesi 
tekemiä. Työnäytteet voivat olla esimerkiksi valokuvia, luonnoksia tai kuvia tekemistäsi tuotteista.  

Suoritustapa: kokoa motivaatiokirje ja työnäytteet yhdeksi tiedostoksi esimerkiksi pdf-tiedosto. Suositeltava 
pituus 2-4 A4 sivua. 

Nimeä tiedosto esimerkin mukaisesti: tehtävän lähettäjä, molemmat etunimet ja sukunimi, ennakkotehtävä  

Esimerkki: Matti_Meikä_Meikäläinen_ennakkotehtävä  

 

Palauta ennakkotehtävä 31.3.2023 mennessä sähköpostin liitteenä jatkuvahaku@ingmanedu.fi. Otsikoi 
sähköposti: ennakkotehtävä/hakijan nimi/tutkinto. Tee ennakkotehtävä jokaiseen hakemaasi 
tutkintoon/osaamisalaan erikseen. Vain ennakkotehtävän palauttaneet kutsutaan pääsykokeeseen. 

 

2. Pääsykoetehtävä ja haastattelu 
 

Pääsykoe järjestetään Ingmanedu Kulttuurialan ammattiopistossa. Pääsykoepäivät ovat ke 19.4. ja to 20.4. 
Tarkempi päivä ilmoitetaan sähköpostitse lähetettävässä pääsykoekutsussa. Saat pääsykoekutsun 
sähköpostiisi 31.3. jälkeen, mikäli olet palauttanut ennakkotehtävän. 

  
3. Kielikoe 

 
Jos äidinkielesi on muu kuin suomi eikä riittävää kielitaitoa voida todentaa haastattelussa, kutsutaan sinut 
erilliseen kielikokeeseen. Kielikoe järjestetään Ingmanedu kulttuurialan ammattiopistossa 9.5.2023. Kielikoe 
arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. 
 

 



LIITE 

 

JATKUVAN HAUN PÄÄSYKOKEIDEN ARVIOINTIKRITEERIT 2023 

Jatkuvan haun pääsykoe koostuu ennakkotehtävästä (0–3 pistettä), pääsykoepäivän tehtävästä (0–3 pistettä) sekä 
haastattelusta (0-4 pistettä) sekä tarvittaessa kielikokeesta (hylätty-hyväksytty). Yhteensä voit saada pääsykokeesta 
10 pistettä. 
 

 

• Kaikki osiot pääsykokeesta tulee tehdä hyväksytysti, jotta voi tulla valituksi koulutukseen.   

• Voidakseen tulla valituksi hakijan täytyy saada vähintään puolet (50 %) pääsykokeen 

enimmäispistemäärästä. Lisäksi hakijalta edellytetään hyväksyttyä suoritusta kaikista pääsykokeen 

osiosta (vähintään 50% pisteistä/osio). 

• Pääsykokeella arvioidaan motivaatiota, sitoutumista tutkinnon suorittamiseen, opiskeluvalmiuksia 

sekä alalle soveltuvuutta.  

• Ennakkotehtävässä arvioidaan näiden lisäksi esitystapa, näytetöiden taso ja monipuolisuus. 

Ennakkotehtävän avulla halutaan selvittää myös hakijan opiskelusuunnitelma sekä ammatilliset 

tavoitteet.  

• Ennakkotehtävien tekemättä jättäminen merkitsee hylättyä pääsyketulosta, jolloin myöskään 

pääsykoekutsua ei lähetetä.  

• Pääsykoepäivän tehtävät ovat alakohtaiset ja niiden arviointikriteerit eritellään pääsykoepäivänä 

tehtävänannossa.   

• Kielikokeessa arvioidaan suomen kielen puhumisen, kirjoittaminen ja tekstin ymmärtäminen taso. 

• Kielikoe arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. 

Puuteollisuuden, taideteollisuusalan tai tekstiili- ja muotialan perustutkinnossa hyväksytty tulos on 

vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taso A2.  

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnossa hyväksytty tulos on vähintään Eurooppalaisen 

viitekehyksen taso B1.  

 

 


