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YAMK-ENNAKKOTEHTÄVÄ
Tämä ennakkotehtävä on kaksiosainen:
1) Tutkimussuunnitelma
2) Motivaatiokirje

Hyvä hakija,
Olet ollut työelämässä jo joitakin vuosia tai pidempäänkin. Olemme kiinnostuneita ajatuksistasi ja ideoistasi,
joita yhdessä opintojen aikana voisimme lähteä kehittämään eteenpäin. Onko sinulla jokin kehittämisidea,
jonka haluaisit meille kertoa ja laatia siihen liittyvän tutkimussuunnitelman? Laadi suunnitelma ja vakuuta
meidät! Lisäksi, kirjoita meille motivaatiokirje.
TUTKIMUSSUUNNITELMA
Ennakkotehtävänä ja HAMKin ylemmän korkeakoulututkinnon pääsykokeena on laatia YAMK-tutkintoon liittyvän opinnäytetyön / kehittämistehtävän suunnitelma ja motivaatiokirje. YAMK-opinnäytetyö on luonteeltaan
työelämää uudistava tutkimus- tai kehittämishanke, joka osoittaa opiskelijan valmiutta itsenäiseen työskentelyyn ja vaativiin asiantuntijatehtäviin. Opinnäytetyö voidaan tehdä omaan työyhteisöön, erilaisiin tutkimus- ja
kehittämishankkeisiin, oman liiketoiminnan kehittämiseksi tai muihin työelämän kehittämisen kohteisiin.
Suunnitelmasta tulee käydä ilmi (ainakin) seuraavat kokonaisuudet:
- Aiheen nimi, mahdollinen toimeksiantaja
- Aiheen valinnan perustelut lähdemerkintöineen (kehittämistarpeen / ongelman kuvaus ja merkittävyys)
- Työn tavoitteet ja yhtymäkohdat muihin aihepiiristä käynnissä oleviin tutkimuksiin/selvityksiin tms.
- Alustava toteutussuunnitelma
- tehtävän rajaus (maantiede, aihealuerajaus tms.)
- työvaiheet ja menetelmät
- aikataulu ja resursointi
- alustava raportin sisältörunko (pääotsikot)
Tutustu seuraaviin kuvauksiin ja valitse itsellesi sopiva opinnäytetyön aihepiiri:
1. Oman työyhteisön hankkeet
Aihe voi nousta oman organisaatiosi kehittämistarpeesta, työyhteisön ongelmasta tai se voi kohdentua oman
organisaation uudistamistehtävään.
2. HAMKin tutkimusyksiköiden hankkeet
Tutustu HAMKin tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä neljään tutkimusyksikköön ja niiden alla oleviin tutkimusryhmiin tästä linkistä https://www.hamk.fi/tutkimus/. Sinulla on työkokemuksesi pohjalta kehittämisidea,
jonka haluaisit toteuttaa opinnäytetyönä. Valitse täältä tutkimusryhmä, jolle kirjoitat aiheen mukaisen tutkimussuunnitelman. Koska HAMKin tutkimusryhmiin voidaan ottaa rajallinen määrä opiskelijoita tekemään
opinnäytetyötä, kiinnitä huomiota erityisesti suunnitelman vakuuttavuuteen, uutuusarvoon, innovatiivisuuteen ja ajankohtaisuuteen. Pohdi perusteluissa myös kehittämisideasi merkitystä suhteessa nykytietämykseen
tai käytäntöihin, esim. miten ideasi edistää tai uudistaa sitä.
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3. Oman liiketoiminnan kehittäminen ja muut työelämän kehittämisen hankkeet
Voit valita opinnäytetyön aiheeksesi myös oman liiketoiminnan kehittämiseen liittyvän hankeidean tai vaihtoehtoisesti jonkin muun ajankohtaisen työelämää kehittävän kohteen.
Ennakkotehtävässä esiteltävän suunnitelman enimmäispituus on 5 sivua. Suunnitelmasta tulee löytyä selkeät
vastaukset arviointikriteereihin.
Ennakkotehtävät käsitellään luottamuksellisesti. Opintojen aikana tehtävä opinnäytetyö on kuitenkin aina julkinen.
Suunnitelman arviointikriteerit
1) Aiheen perustelu, ajankohtaisuus ja merkittävyys
2) Soveltuvuus haettavan koulutuksen sisältöön
3) Suunnitelman loogisuus ja selkeys
4) Lähteiden käyttö
MOTIVAATIOKIRJE
Kirjoita meille maksimissaan sivun pituinen motivaatiokirje, jossa kerrot:
Mitä odotat ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnoilta? Miten ne edistävät henkilökohtaisia osaamistavoitteitasi ja ammatillista kehittymistäsi? Minkälainen elämäntilanteesi on; miten järjestät aikaa opinnoille?
Motivaatiokirje palautetaan samassa tiedostossa kehittämissuunnitelman kanssa.

MICROSOFT WORD- TAI PDF -TEKSTIDOKUMENTIN MÄÄRITYKSET
-

Ennakkotehtävä kirjoitetaan suomeksi
Kirjoita tekstidokumentin alkuun koko nimesi ja hakukohde, jota ennakkotehtäväsi koskee
Tutkimussuunnitelman enimmäispituus on viisi (5) sivua
Motivaatiokirjeen enimmäispituus on yksi (1) sivu
Käytettävä fontti on Times New Roman, koko 12 ja riviväli 1. Marginaalien leveys ja korkeus on
2,54 cm.

HUOM! Ennakkotehtävän sisältöön ei anneta tämän ohjeistuksen lisäksi enää erikseen ohjeita.
HUOM! Jos haet useampaan HAMKin suomenkieliseen YAMK-koulutukseen, palauta ennakkotehtäväsi jokaista hakukohdetta varten erikseen. Voit myös käyttää samaa ennakkotehtävää eri hakukohteissa,
mutta arviointikriteerien mukaisesti tehtävän tulee soveltua haettavan koulutuksen sisältöön ja voit
saada eri pisteet eri hakukohteisiin.
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ENNAKKOTEHTÄVÄN PALAUTUS
Huomioithan, että pelkän ennakkotehtävän lähettäminen ei riitä. Sinun tulee täyttää myös yhteishaun hakulomake www.opintopolku.fi osoitteessa hakuaikana 20.3. – 3.4.2019 klo 15.00.
Ennakkotehtävä (tutkimussuunnitelma ja motivaatiokirje) tulee palauttaa 10.4.2019 klo 15.00 mennessä joko
lataamalla se liitteeksi Opintopolussa yhteishaun hakulomakkeelle tai lähettämällä ennakkotehtävä sähköpostiosoitteeseen: yamk-ennakkotehtavat@hamk.fi
1) Nimeä ennakkotehtäväsi seuraavasti:
Ennakkotehtävä_OmaNimi
2) Lataa tiedosto hakulomakkeellesi Opintopolussa
- Jos olet jo aiemmin tallentanut hakulomakkeen, kirjaudu Oma Opintopolku palveluun verkkopankkitunnuksilla
3) Jos lähetät ennakkotehtävän sähköpostilla:
- Laita sähköpostin otsikoksi hakukohde, johon olet hakenut
- Kirjoita viestiin koko nimesi ja yhteystietosi
- Liitä ennakkotehtävä viestiin Microsoft Word- tai PDF-tiedostomuodossa.
- Kun olet lähettänyt sähköpostiviestin osoitteeseen yamk-ennakkotehtavat@hamk.fi, saat automaattiviestin, että viesti on vastaanotettu.
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