
 

 

 
 
 
 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Metsätalouden opetus 
Metsätalousinsinöörin monimuoto-opinnot, valintakoehaastattelu 

 
 

Valintakoehaastattelun ohjeet 
 

Metsätalouden monimuoto-opintojen 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. 
 
Palauta haastatteluvideo tiedostona hakulomakkeellesi Opintopolussa (kohdassa Kaakkois-
Suomen ammattikorkeakoulu - Xamk) viimeistään keskiviikkona 12.10.2022 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 hakulomakkeellesi vielä tiedoston lataamisen jälkeen. 

 
Lisätietoja 
Pasi Pakkala 0400-780 029 pasi.pakkala@xamk.fi 
Heikki Manninen 040-194 1728 heikki.manninen@xamk.fi 
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HAASTATTELUKYSYMYKSET 
 

1. Kerro itsestäsi 
Kerro itsestäsi: nimi, koulutus, työura ja työtehtävät. 
Kerro millaisia mielikuvia sinulla on metsäalasta? Millaista osaamista alalla vaaditaan? 
Millaisiin tehtäviin metsätalousinsinööri sijoittuu? 
Miksi haet metsätalousinsinöörin (AMK) monimuotokoulutukseen? 
Mitä odotat opinnoilta? 

 
2. Aiempi koulutus ja osaaminen 
Kerro aiemmin suorittamastasi korkeakoulututkinnosta? 
Kerro mahdollisesta muusta koulutuksestasi? 
Kerro työkokemuksestasi? 
Kuvaile koulutuksien ja työkokemuksen kautta saamaasi osaamista. 

 
3. Opinnot käytännössä 
Opinnot työn ohella ovat vaativia erityisesti ajankäytön suhteen. Miten olet ajatellut selviytyä 
opinnoista ajankäytön näkökulmasta? 
Opinnot koostuvat 3 päivän mittaisista kontaktijaksoista. Kontaktijaksot sijoittuvat arkipäiville, 
tasaisesti koko talvikauden ajalle. Lisäksi opintoihin kuuluu pidempiä (4 – 5 päivää) maasto- 
opetusjaksoja kesällä + harjoittelujaksoja. Miten pystyt osallistumaan kontaktijaksoihin? 
Opinnoissa on vähän tai ei lainkaan kontaktiopetusta eli verkko-opetuksen määrä on suuri. 
Kuvaile valmiuksiasi verkossa tapahtuvaan opiskeluun. 

 
4. Opinnot ja niiden rakenne 
Liitteissä esitellään opintojen rakenne ja ajoitus keväällä 2023. 
Tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Saat automaattisesti hyväksilukea aiemman tutkintosi 
perusteella ns. yleisiä korkeakouluopintoja (mm. kielet, matematiikka, tutkimusmenetelmät, 
johtaminen) sekä aiempi tutkintosi luetaan hyväksi täydentävissä opinnoissa. Suoritat 
metsätalouden ydinopinnot noin 120 opintopistettä ja opinnäytetyön. 
Kerro miltä opetussuunnitelma ja sen käytännön toteutus vaikuttaa? 

 
5. Anna palautetta 
Mitä mieltä olet videohaastattelusta valintakokeena? 
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