
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, ympäristöteknologian YAMK-koulutus 
Ylempi AMK-tutkinto, valintakoehaastattelu 

 

 

Valintakoehaastattelun ohjeet 

 

Ympäristöteknologian ylemmän amk-tutkinnon valintakoe korvataan videohaastattelulla. 

 

Videohaastattelussa teet itsestäsi videon, jossa vastaat alla oleviin kysymyksiin. Videon voit 
tehdä itsellesi sopivalla laitteella (esim. puhelin, tabletti, digikamera). Tallenna video esimerkiksi 
YouTube –palveluun (ns. piilotettu video). Ohjeita videon tallentamiseen esimerkiksi sivulla 
https://support.google.com/youtube/answer/57407?hl=fi.  
 

Videon maksimipituus on 5 minuuttia. Kuvaa video niin, että olet itse näkyvissä kuvassa. 

 

Palauta linkki videoon viimeistään 22.4.2019 osoitteessa 
https://asiointi.xamk.fi/lomakkeet/946/lomake.html. Varmista, että linkki aukeaa 
ulkopuoliselle katsojalle. 

 

Lisätietoja tarvittaessa:  

Arto Sormunen 050 3125055, arto.sormunen@xamk.fi 

Liisa Routaharju 040 1827133, liisa.routaharju@xamk.fi 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Haastattelukysymykset 
 
1 Kerro itsestäsi: nimi, koulutus, työura ja työtehtävät. 
2. Miksi haet opiskelemaan ympäristöteknologian ylempään AMK koulutukseen?    
3. Millaisia odotuksia sinulla on opintojen suhteen? 
4. Onko työnantaja tietoinen hakeutumisestasi YAMK-opintoihin? Mitä tavoitteita työnantajalla 
on tutkintosi suhteen? 
5. Opinnot työn ohella ovat vaativia erityisesti ajankäytön suhteen. Miten olet suunnitellut 
järjestäväsi opinnoille riittävästi aikaa? 
7. Millaista ympäristöteknologian osaamista haet koulutuksesta? 
8. Mitä hyötyä ympäristöteknologian YAMK opiskelusta on työtehtävissäsi? 
9. Tutkintoon vaaditaan työelämälähtöinen kehittämistyö/opinnäytetyö. Opinnäytetyön 
painoarvo on puolet tutkinnosta (30 op/60 op) ja se edellyttää opiskelijalta omatoimista 
prosessinhallintaa. Millaisen/Minkä tyyppisen opinnäytetyön olet ajatellut tehdä? Millaisia 
aiheita työnantajasi voisi tarjota? 
10. Opinnot koostuvat 1 – 2 päivän mittaisista kontaktijaksoista. Kontaktijakson sijoittuvat 
arkipäiville, tasaisesti koko talvikauden ajalle. Miten pystyt osallistumaan kontaktijaksoihin? 
11. Kuvaile valmiuksiasi verkossa tapahtuvaan opiskeluun. 
12. Alla esitellään opintojen rakenne. Ydinopinnot ovat ympäristöteknologian opetuksen 
tarjoamia ja täydentävät opinnot Xamkin yhteistä tarjontaa. Kerro mielipiteesi tarjonnasta ja sen 
vastaavuudesta omiin tavoitteisiisi. 
 
Ydinopintoina tarjotaan, 
Hallinto ja lainsäädäntö, 5 op 
Ympäristö- ja terveysriskien arviointi ja hallinta, 5 op 
Rakennusten sisäilmasto, 5 op 
Kehittämisen työkalut, 5 op 
 
Täydentävinä opintoina tarjottiin lukuvuonna 2019-20 esimerkiksi seuraavia opintojaksoja 
 
Circular Economy 5 op 



 
 

 

 

 

Ympäristövastuullisuus organisaatiossa 5 op 
Johtamisen haasteet muutoksessa 5 op 
Projektin johtaminen 5 op    
Ihmisten johtaminen 5 op    
Turvallisuusjohtaminen 5 op    
Strateginen johtaminen 5 op    
Digitaalisuus johtamisessa 5 op  
Henkilöstöjohtaminen ja lähiesimiestyö 5 op    
Palveluprosessit ja niiden johtaminen 5 op    
Verkostojohtaminen 5 op 
Johtamisjärjestelmät 5 op   
Haasteelliset työelämätilanteet ja niiden ratkaiseminen 5 op  
Työhyvinvointi 5 op 
Kestävä teknologiajohtaminen 5 op    
Strategic Management 5 op     
Leadership 5 op    
Interdisciplinary Project Management 5 op    
Talousjohtaminen 5 op     
Osallistavat kehittämismenetelmät 5 op     
Palvelumuotoilu 5 op    
 
13. Anna palautetta nyt toteutetusta videohaastattelusta valintakokeena.  
 
 
 
 
 


