ENNAKKOTEHTÄVÄN OHJEET
Kevät 2021

Agrologi (ylempi AMK), Maaseudun kehittäminen
Ohjeet hakijalle:
1. Täytä yhteishaun hakulomake osoitteessa www.opintopolku.fi. Hakuaika on 17. - 31.3.2021.
Hakuaika päättyy haun viimeisenä päivänä klo 15.00.
2. Tee ennakkotehtävä ohjeiden mukaan, käytä tekstinkäsittelyohjelmaa; marginaalit 2,
fontti Arial normaali 12, riviväli 1,5.
3. Kirjoita ennakkotehtävään oma nimesi ja syntymäaikasi.
4. Liitä valmis ennakkotehtävä hakulomakkeelle pdf-muodossa.
Voit liittää ennakkotehtävän hakulomakkeelle hakuaikana, samalla kun täytät hakulomakkeen.
Voit myös palata hakulomakkeelle myöhemmin ja liittää ennakkotehtävän 7.4.2021 klo 15.00
mennessä:
 joko kirjautumalla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella
Oma opintopolku–palveluun os. www.opintopolku.fi
 tai klikkaamalla vahvistusviestissä olevaa linkkiä. Vahvistusviestin saat
sähköpostiisi hakulomakkeen täyttämisen jälkeen.
Ennakkotehtävän palauttaminen määräajan jälkeen ei ole mahdollista.
Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 9.7.2021.

Ennakkotehtävän ohjeet
Lue alla olevat materiaalit. Kirjoita niistä ohjeen mukainen suomenkielinen ja englanninkielinen
essee. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan, että molemmat esseet on palautettu arvioitavaksi.
Molemmissa esseissä tulee hyödyntää kumpaakin alla annettua materiaalia. Palautetuille teksteille
tehdään automaattinen plagioinnin tarkastus. Palaamme näiden materiaalien sisältöön
haastattelussa.
•

Karttunen, Kaisa, Kuhmonen, Tuomas & Savikurki, Anni. 2019. Tuntematon
ruokajärjestelmä - Eväitä kokonaisuuksien ymmärtämiseen. e2 tutkimus.
Verkkojulkaisu. https://e2.fi/julkaisut/tuntematon_ruokajarjestelma

•

Ote julkaisusta: Latvala, Terhi, Niemi Jyrki & Väre, Minna (toim.) 2020. Finnish agri-food
sector outlook 2020. 2020. Luonnonvarakeskus. Natural resources and bioeconomy studies
89/2020. Verkkojulkaisu. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-095-3
Julkaisusta luetaan sivut 1-48 ja 55-63 eli seuraavat luvut
- Operating environment in agriculture
- Agriculture and food markets (osat Cereal markets, Meat markets and Dairy markets)
- Structural development and economic situation of agriculture
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Mikä on essee?
Essee on pohdiskeleva, lähdekirjallisuuteen perustuva, mutta ei lähdekirjallisuutta kopioiva
kirjoitelma. Hyvä essee on johdonmukainen, sujuva ja selkeä. Esseen tarkoituksena on osoittaa
kirjoittajan aiheeseen perehtyneisyys, kuitenkin sen on oltava siinä määrin yleistajuinen, että lukija
voi laajemmin taustaa tietämättä ymmärtää lukemansa. Esseen tarkoitus on kuvata käsiteltävää
aihetta, analysoida, arvioida ja vertailla eri lähteitä sekä luoda lopuksi synteesi aineistoon ja omaan
ajatteluun perustuen.
Suomenkielinen esseen ohjeet
Kirjoita annettujen materiaalien pohjalta suomenkielinen essee (400 – 450 sanaa, mikä tarkoittaa
noin 1,5 – 2 sivua koneella kirjoitettua tekstiä) aiheesta: Suomalaisen maatalouden
tulevaisuusnäkymät
Esseen (max 40 pistettä) arviointiperusteena on lähdekirjallisuuden hyödyntäminen ja sisällön
ilmaiseminen omin sanoin, esityksen loogisuus ja rakenne sekä kieliasu. Plagioitu teksti hylätään.
Englanninkielinen esseen ohjeet
Kirjoita annettujen materiaalien pohjalta englanninkielinen essee (laajuus on 150 – 200 sanaa,
mikä tarkoittaa noin 1 sivu koneella kirjoitettua tekstiä) aiheesta: Finnish agriculture in global
markets
Esseen (max 20 pistettä) arviointiperusteena on sisältö, rakenne ja tyyli sekä kieliasu. Plagioitu
teksti hylätään.
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