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Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 

Metsätalouden opetus  
Metsätalousinsinöörin ylempi AMK-tutkinto 

 

 

Valintakoehaastattelun ohjeet  
 

Metsätalouden ylemmän AMK-tutkinnon valintakoe toteutetaan videohaastatteluna. Videohaastattelussa 
teet itsestäsi videon, jossa vastaat alla oleviin kysymyksiin. Voit tehdä videon itsellesi sopivalla laitteella 
(esim. puhelin, tabletti, tietokone, digikamera). Videon maksimipituus on 4 minuuttia. 

 

Tallenna video esimerkiksi YouTube –palveluun. Ohjeita videon tallentamiseen YouTubeen sivulla 
https://support.google.com/youtube/answer/57407?hl=fi  (valitse videon tietosuoja-asetukseksi ”piilotettu”). 
Muista kokeilla, että linkki toimii ulkopuoliselle katsojalle. 

 

Palauta videolinkki viimeistään sunnuntaina 9.5.2021 klo 23.59 osoitteessa 
https://asiointi.xamk.fi/lomakkeet/1024/lomake.html   

 

Lisätietoja 

Pasi Pakkala (0400 780 029, pasi.pakkala@xamk.fi) 

 

Tsemppiä valintakoevideon tekoon 

Pasi 
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HAASTATTELUKYSYMYKSET  
 
1. Kerro itsestäsi  
Kerro itsestäsi: nimi, koulutus, työura ja työtehtävät.  

Miksi haet ylempään AMK-tutkintoon?         

Mitä odotat opinnoilta?  

Mitä muuta kuin AMK-tutkinnon olet opiskelut 2010-luvulla?  

  

2. Liiketoimintaosaaminen ja työtehtäväsi 
Mitä hyötyä liiketoiminnan opiskelusta on työtehtävissäsi?  

Mitä liiketoiminnan osa-alueita haet koulutuksesta?  

Onko työnantaja tietoinen hakeutumisestasi YAMK-opintoihin?  

Mitä tavoitteita työnantajalla on tutkintosi suhteen?  

  

3. Opinnot käytännössä  
Opinnot työn ohella ovat vaativia erityisesti ajankäytön suhteen. Miten olet ajatellut selviytyä opinnoista 
ajankäytön näkökulmasta?  

Opinnot koostuvat 1 – 2 päivän mittaisista kontaktijaksoista. Kontaktijakson sijoittuvat arkipäiville, tasaisesti 
koko talvikauden ajalle. Miten pystyt osallistumaan kontaktijaksoihin?  

Opinnoissa on vähän tai ei lainkaan kontaktiopetusta eli verkko-opetuksen määrä on suuri. Kuvaile valmiuksiasi 
verkossa tapahtuvaan opiskeluun.  

  

4. Opinnäytetyö   
Tutkintoon vaaditaan työelämälähtöinen kehittämistyö/opinnäytetyö. Opinnäytetyön painoarvo on puolet 
tutkinnosta (30 op/60 op). Millaisen/Minkä tyyppisen opinnäytetyön olet ajatellut tehdä? Millaisia aiheita 
työnantajasi voisi tarjota?  

    

5. Opinnot ja niiden vastaavuus sinun tavoitteidesi kanssa  
Opetussuunnitelma jakautuu ydin- ja täydentävään osaamiseen. Ydinosaaminen on metsätalouden opetuksen 
järjestämää ja täydentävä osaaminen Xamkin yhteistä tarjontaa. Kerro mielipiteesi tarjonnasta ja sen 
vastaavuudesta omiin tavoitteisiisi. Opetussuunnitelman löydät sähköisesti: https://opinto-
opas.xamk.fi/index.php/fi/2676/fi/2645/MLMI19SY/year/2019  

    

Metsätalouden opetus tarjoaa seuraavat opintojaksot: Metsäpalvelujen kehittäminen 5 op, Digitaalisuus 
metsäasiantuntijan työvälineenä 5 op, Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen 5 op ja Myynnin johtaminen 5 op.  
Xamkin yhteisen tarjonnan löydät kahdesta oheisesta tiedostosta; toinen syksylle 2021 ja toinen vuodelle 2022. 
  

6. Anna palautetta valintakokeesta  
Mitä mieltä olet videohaastattelusta valintakokeena? 


