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Insinööri YAMK, Kyberturvallisuus 

Kyberturvallisuuden insinööri-YAMK koulutuksen oppilasvalinta perustuu ennakkotehtävään, joka sisältää 

videotehtävän. Maksimipistemäärä on 100. Pienin hyväksyttävissä oleva pistemäärä on 50. 

Ennakkotehtävän lisäksi sinun on täytettävä yhteishaun hakulomake Opintopolku-palvelussa hakuaikana 
16. - 30.3.2022 (klo 15.00 mennessä). 
 
Palauta ansioluettelu, motivaatiokirje, opinnäytetyön aihe ja video 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 erillisinä tiedostoina 

• ansioluettelo 

• motivaatiokirje 

• opinnäytetyön suunnitelma 

• video 

 

Ennakkotehtävä 

Ennakkotehtävä sisältää seuraavat 4 osiota: 

1. Ansioluettelo, jossa on mukana tuore kasvokuvasi. Kerro, mikä on koulutustaustasi sekä 

työelämässä kertynyt alan osaaminen. 

 

2. Motivaatiokirje, jonka avulla valotat sitä, miksi haet opiskelemaan kyberturvallisuutta. Kuvaile 

kykyäsi ja motivaatiotasi osallistua opetukseen. Opiskelussa tehdään paljon laboratoriotöitä 

etänä. Tarvitset aikaa, halua ja tukea esim. työnantajaltasi. Motivaatiokirjeen pituus on 

maksimissaan yksi A4 arkki. 

 

3. Pohdintaa opinnäytetyösi mahdollisesta aiheesta. Opinnäytetyö on tärkeä ja merkittävä osa 

opiskeluasi. Hahmottele mahdollisen opinnäytetyösi tutkimusongelmaa tai 

kehittämistavoitetta, sekä teoreettista viitekehystä, tutkimusasetelmaa ja menetelmiä. 

Tehtävän pituus on maksimissaan yksi A4 arkki. 

 

4. Videotehtävä (kts. Ohje alla) 

 

Muista laittaa nimesi tehtävien alkuun. Palauta kaikki tehtävät erillisinä tiedostoina. 

 

 

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


  Opiskelijavalinta 
  Yhteishaku kevät 2022 
  Vesa Kankare 

 
Videotehtävä 

Tee itsestäsi video, jossa vastaat alla oleviin kysymyksiin. Voit tehdä videon valitsemallasi laitteella. Videon 

keston tulee olla alle 3 minuuttia. Kolmen minuutin jälkeen olevia osia ei oteta mukaan arviointiin. 

Kysymykset ja aiheet videolla: 

- Kerro lyhyesti itsestäsi ja työkokemuksestasi 

- Opiskelun kesto on 1,5 vuotta, joista ensimmäisen vuoden aikana on useita oppitunteja, jotka 

vaativat läsnäoloa. Kerro lyhyesti, kuinka aiot järjestää opiskelusi Kotkassa. 

- Minkälainen mielikuva sinulla on Xamkin kyberturvallisuusopinnoista? 

- Onko sinulla työnantajasi tuki? 

- Mikä on tavoitteesi kyberturvallisuusopinnoissasi? 

- Minkälaiset taidot sinulla on omasta mielestäsi ICT alalla? Erityisesti mitä järjestelmiä 

olet/osaat käyttää, omaatko ohjelmointitaitoja jne. 


