
 

 

 

 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Nuorisokasvatuksen johtamisen 
ja kehittämisen koulutuksen (yhteisöpedagogi, ylempi AMK) valintakoe 
18. ja 19.5.2022 

Valintakoehaastattelun toteutus 

Valmistautuminen valintakoehaastatteluun 

Opiskelijavalinta toteutetaan verkkohaastatteluna, johon sisältyy kirjallinen ennakkotehtävä. 
Haastatteluaika on varattava ja ennakkotehtävä palautettava viimeistään torstaina 5.5.2022 klo 15.00. 

Ennakkotehtävä 
• ohje ennakkotehtävän tekemiseen on seuraavalla sivulla 
• Ohje ennakkotehtävän lataamiseen Opintopolkuun kevät 2022. Lataa ennakkotehtävä 

hakulomakkeellesi Opintopolussa (kohtaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu - Xamk) 
torstaihin 5.5.2022 klo 15:00 mennessä. Pääset hakulomakkeellesi joko kirjautumalla Oma 
Opintopolkuun vahvan tunnistautumisen avulla tai käyttämällä linkkiä, jonka sait Opintopolun 
vahvistusviestissä hakemuksen täyttämisen jälkeen. Suurin sallittu tiedostokoko on 1 GT. Lataa 
tiedosto hyvissä ajoin ennen määräaikaa. Tallenna muutokset hakulomakkeelle lataamisen jälkeen. 
Sekä tiedoston lataaminen että tallennus tulee tehdä ennen palautuksen määräaikaa.  

Verkkohaastattelu 
• haastatteluaikoja voi varata sekä keskiviikolle 18.5. että torstaille 19.5.  
• haastatteluaikoja on tarjolla riittävästi, mutta ne täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä 
• haastatteluaika on varattavissa 14.4. jälkeen osoitteessa 

https://asiointi.xamk.fi/lomakkeet/445/lomake.html 
 

Haastattelutilannetta varten hakijalla tulee olla käytössä tietokone, jossa on riittävän nopea verkkoyhteys, 
moitteettomasti toimiva ääniyhteys sekä kamera. Mikäli mahdollista, kannattaa testata yhteyden toimivuus 
MS Teams ympäristössä jo ennen haastattelua. MS Teamsia on mahdollista käyttää haastattelutilanteessa 
joko sovelluksena tai selaimella. Kumpikin tapa on todettu toimivaksi. Matkapuhelinta ei ole mahdollista 
käyttää haastattelussa, mutta puhelin tulee pitää saatavilla mahdollisten yhteysongelmien varalta. 

Haastattelua varten hakijalle lähetetään hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiin Teams-kutsu viimeistään 
maanantaina 16.5. Kutsu sisältää linkin varatulle haastatteluajalle. 

Toimiminen haastattelutilanteessa  

Kun varaamasi haastatteluaika tulee, ota yhteys sinulle lähetetyllä linkillä. Haastattelutilanteessa paikalla on 
kaksi haastattelijaa, jotka antavat ohjeet tilanteessa toimimista varten. Esittäydy ja esitä kameralla aluksi 
henkilöllisyytesi. Tähän käy kuvallinen henkilöllisyystodistus (passi, henkilökortti tai ajokortti). Haastattelun 
kesto on enintään 30 minuuttia. 

Mikäli yhteys jostain syystä katkeaa haastattelun aikana toimi seuraavasti. Koeta aktivoida uudelleen 
Teams-yhteyden linkki. Mikäli tämä ei toimi, odota rauhassa, niin haastattelijat ottavat sinuun yhteyden 
puhelimitse. He soittavat sinulle hakutiedoissa antamaasi puhelinnumeroon.  

Haastattelun päätyttyä seuraa haastattelijoiden antamia ohjeita ja sulje yhteys. 

https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/
https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/
https://asiointi.xamk.fi/lomakkeet/445/lomake.html


 

 

 

 

 
Ennakkotehtävä 

 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Nuorisokasvatuksen johtamisen ja kehittämisen koulutuksen 
(yhteisöpedagogi, ylempi AMK) valintakoe 18.-19.5.2022 

 

Opiskelijavalinta toteutetaan haastatteluna, johon sisältyy kirjallinen ennakkotehtävä. Lataa 
ennakkotehtävä hakulomakkeellesi Opintopolussa (kohtaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu - Xamk) 
torstaihin 5.5.2022 klo 15:00 mennessä. Pääset hakulomakkeellesi joko kirjautumalla Oma Opintopolkuun 
vahvan tunnistautumisen avulla tai käyttämällä linkkiä, jonka sait Opintopolun vahvistusviestissä 
hakemuksen täyttämisen jälkeen. Suurin sallittu tiedostokoko on 1 GT. Lataa tiedosto hyvissä ajoin ennen 
määräaikaa. Tallenna muutokset hakulomakkeelle lataamisen jälkeen. Sekä tiedoston lataaminen että 
tallennus tulee tehdä ennen palautuksen määräaikaa.  

 

Ennakkotehtävänäsi on laatia haastattelutilaisuutta varten suunnitelma jonkin nuorisokasvatuksen 
toimintaympäristöä tai työkenttää käsittelevän ilmiön tutkimiseksi tai kehittämiseksi. Suunnitelmassa 
tulee käydä ilmi: 

• tarkasteltava ilmiö ja sen ajankohtaisuus 
• kehittämis- tai tutkimustarve 
• tutkimustehtävä tai kehittämisen tavoite 
• tutkimuksen tai kehittämisen toteutustapa 

 
Suunnitelman pituus saa olla enintään 2 sivua. Suunnitelman laadintaa varten ei anneta muita 
ennakkotietoja.   

Varaudu esittämään ideasi valintakoehaastattelussa paperisi pohjalta. 

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

