
 

 

Avoimen AMK:n väylä ja siirtohaku, kevät 2020 

Erillishaku muotoilun, kuvataiteen ja visuaalisen viestinnän hakukohteisiin 

 

PORTFOLIO-OHJE (Työnäytekansio) 

Esittele työnäytekansiolla osaamisistasi näytteitä, joiden uskot tukevan valintaasi opiskelijaksi. 

Tuo esiin töitä, joiden avulla erotut muista hakijoista: Ole rohkea, uniikki ja persoonallinen.  

Esittele työnäytekansiossa omaa persoonaasi ja taitojasi esimerkkitöiden avulla. Haluamme 

erityisesti nähdä avoimen AMK:n polkuopintojen aikana tai aiemmissa korkeakouluopinnoissa 

syntyneitä töitäsi, mutta myös muuta! Kaikkien töiden ei tarvitse olla ammatillisia, vaan ne voivat 

olla esimerkiksi työhösi, harrastuksiisi tai aikaisempaan koulutukseesi liittyviä muitakin tuotoksia. 

Portfoliosi voi koostua esim. piirustuksista, valokuvista, mallinnuksista tai maalauksista. Haluamme 

nähdä myös käsivarapiirroksiasi.  

Sisällytä portfolioon lyhyet töitä selittävät tekstit (alle 150 sanaa per työ). Opintoihin liittyvien töiden 

kohdalla merkitse lisäksi näkyviin vuosiluku, opintojakson tai kurssin nimi sekä koulun nimi. 

Huom! Portfolion tulee olla tarkasteltavissa ilman apuvälineitä – ei videoita, tallenteita tai linkkejä. 

Mahdolliset liikkuvaa kuvaa sisältävät tai vuorovaikutteiset työt tulee esittää still- ja havainnekuvin. 

Ohjeet 

Portfoliossa tulee olla 8–12 sivua ja se tallennetaan pdf-tiedostoksi. Suositeltava sivukoko on A4 

vaaka- tai pystysivuina.  

Oma nimesi ja hakukohteen nimi tulee olla portfolion kansisivulla.  

Portfolion ensimmäisellä sisältösivulla tulee olla motivaatiokirje. 

Käsittele sivun mittaisessa motivaatiokirjeessäsi ainakin seuraavia asioita: 

• Kerro itsestäsi lyhyesti. 

• Miksi haluat opiskelemaan tätä alaa? Mikä siihen motivoi? 

• Mitä sinä osaat ja miksi juuri sinä menestyisit tällä alalla? 

• Kerro aikaisemmasta koulutuksestasi ja työkokemuksesta tai harrastuksen kautta 

hankitusta osaamisesta lyhyesti. 

• Miksi haluat juuri valitsemaasi koulutukseen? Mitä haluat oppia? 

• Millaiset ovat tulevaisuuden suunnitelmasi opiskelun jälkeen? 

 

Portfolio motivaatiokirjeineen arvioidaan ja pisteytetään asteikolla 0–100. Yleisinä 

arviointiperusteina ovat soveltuvuus alalle, visuaalinen ilmaisukyky ja esitystapa, näytetöiden taso 

(mm. idean ajankohtaisuus ja toimivuus, viimeistely, käytettävyys) sekä monipuolisuus (erilaisten 

välineiden ja menetelmien sekä materiaalien perusteltu hallinta), kirjallinen ilmaisu (sujuvuus, 

käsitteiden hallinta) sekä portfoliokokonaisuuden hallinta.  

Portfoliossa esiteltyjen töiden tulee olla hakijan itsensä tekemiä. Mikäli esittelet yhteisprojekteja, 

oma osuus on selvitettävä kyseisen työn kohdalla yksiselitteisesti.  



 

 

Kokoa tekemäsi tehtävät yhdeksi pdf-tiedostoksi! Nimeä tiedosto tyyliin sukunimi-etunimi-

hakukohde.pdf eli vaikkapa tavallinen-taavi-teollinenmuotoilu.pdf. Älä käytä tiedoston nimessä 

välilyöntejä tai muita välimerkkejä kuin tavuviivaa. Voit halutessasi pyytää vaikka kaveriltasi apua 

pdf-tiedoston koostamisessa, mutta sisällön tulee olla itse tekemääsi.  

Liitä tiedosto opintopolussa hakemukseesi ma 25.5.2020 klo 15 mennessä.  


