
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, kestävän kehityksen teknologiat -koulutus 

Ylempi AMK-tutkinto 

 

Opiskelijat valitaan kirjallisen ennakkotehtävän ja haastatteluvideon (max. 50+50 p) perusteella. 

Ennakkotehtävän ja haastatteluvideon lisäksi sinun on täytettävä yhteishaun hakulomake Opintopolku-
palvelussa hakuaikana 16. - 30.3.2022 (klo 15.00 mennessä). 
 
Palauta ennakkotehtävä ja haastatteluvideo hakulomakkeellesi Opintopolussa (kohdassa Kaakkois-
Suomen ammattikorkeakoulu - Xamk) viimeistään tiistaina 12.4. klo 15:00 mennessä.  
 
Pääset hakulomakkeellesi joko kirjautumalla Oma Opintopolkuun vahvan tunnistaumisen avulla tai 
käyttämällä linkkiä, jonka sait Opintopolun vahvistusviestissä hakemuksen täyttämisen jälkeen. 
  
Suurin sallittu tiedostokoko on 1 GT. Lataa tiedostot hyvissä ajoin ennen määräaikaa. TALLENNA 
MUUTOKSET hakulomakkeellesi vielä tiedostojen lataamisen jälkeen.  
 
Liitä hakemuksellesi: 

• ennakkotehtävä 

• haastatteluvideo 

Ensin arvioidaan ennakkotehtävä ja sen jälkeen arvioidaan 40 parhaan ennakkotehtävän 
suorittaneen haastatteluvideot. 

 

 

 

 

 

 

http://www.opintopolku.fi/
http://www.opintopolku.fi/
https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/


 

 

 

 

 

Kirjallinen ennakkotehtävä 

Kirjoita maksimissaan 2000 sanan kuvaus kestävän kehityksen ilmentymistä omissa 

työtehtävissäsi. Voit kirjoittaa kuvauksen nykyisen työtehtävän tai jonkin aiemman työtehtävän 

pohjalta. Käytä kestävän kehityksen käsitteistöä ja perustele, miten kuvaamasi asiat mielestäsi 

liittyvät kestävään kehitykseen. Käytä apuna mahdollisimman monipuolista luotettavaa 

lähdeaineistoa ja merkitse käyttämäsi lähteet Xamkin lähdeviittausohjeiden mukaisesti 

(https://libguides.xamk.fi/c.php?g=675570&p=4809736). 

 

Videohaastattelu 

 

Videoesittelyssä kerrot näissä ohjeissa luetelluista aiheista. Videon voit tehdä itsellesi sopivalla 
laitteella (esim. puhelin, tabletti, digikamera). Videon maksimipituus on 5 minuuttia. Kuvaa 
video niin, että olet itse näkyvissä kuvassa. Tuo vastauksessasi esiin konkreettisia esimerkkejä.  

 

Lisätietoja tarvittaessa:  

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

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

 

Videon tulee sisältää vastaukset kaikkiin kohtiin (1-3):  

 

1. Kuka olet ja millaisena opiskelijana näet itsesi? 

• Kerro itsestäsi (muista mainita myös nimesi) 

• Kerro koulutustaustastasi ja työurastasi sekä siitä, miksi päätit hakea tähän 
koulutukseen. 

• Millaisina pidät valmiuksiasi verkossa tapahtuvaan opiskeluun? Perustele. 

• Opinnot työn ohella ovat vaativia erityisesti ajankäytön suhteen. Miten olet suunnitellut 
järjestäväsi opinnoille riittävästi aikaa? 
 

2. Miksi valitsit juuri tämän koulutusohjelman ja Xamkin? 

• Kerro, millaisia tavoitteita sinulla on koulutuksen suhteen, esim. millaisessa aikataulussa 
toivot sen suorittavasi ja millaista osaamista toivot sen avulla saavasi. 

• Miten ajattelet YAMK tutkinnon hyödyttävän sinua ja työnantajaasi?  

• Alla esitellään opintojen rakenne. Ydinopinnot ovat ympäristöteknologian opetuksen 
tarjoamia ja täydentävät opinnot Xamkin yhteistä tarjontaa. Kerro mielipiteesi 
tarjonnasta ja sen vastaavuudesta omiin tavoitteisiisi. 

https://libguides.xamk.fi/c.php?g=675570&p=4809736
https://libguides.xamk.fi/c.php?g=675570&p=4809736
mailto:arto.sormunen@xamk.fi
mailto:liisa.routaharju@xamk.fi


 

 

 

 

 

 

Ydinopintoina tarjotaan, 

• Kestävän kehityksen ulottuvuudet ja haasteet, 5 op 

• Kestävän kehityksen työkalut työelämässä, 5 op 

• Kestävyysprojekti, 5 op 

• Kestävän kehityksen tutkimusmenetelmät, 5 op 

 

Täydentävinä opintoina tarjottiin lukuvuonna 2020-21* esimerkiksi seuraavia 
opintojaksoja 

• Ympäristövastuullisuus organisaatiossa 5 op 

• Projektin johtaminen 5 op 

• Strategic Management 5 op     

• Kestävä teknologiajohtaminen 5 op 

• Tulevaisuuden tutkimus 5 op  

• Henkilöstöjohtaminen ja lähiesimiestyö 5 op    

• Haasteelliset työelämätilanteet ja niiden ratkaiseminen 5 op  

• Turvallisuusjohtaminen 5 op    

• Strateginen johtaminen 5 op    
*tarjonta vahvistetaan kullekin lukuvuodelle erikseen.  

 

 

3. Työtehtäviin integrointi 

• Onko työnantajasi tietoinen hakeutumisestasi YAMK-opintoihin? Mitä tavoitteita 
työnantajalla on tutkintosi suhteen? 

• 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? 

 

 


