
 
 

 
 

 

 

  Tiedonhallinta ja sähköinen arkistointi, 90 op
  YAMK-tutkinto, opiskelijavalinta 
  elokuu 2022 
    

 

OPISKELIJAVALINTA 2022 

Tiedonhallinnan ja sähköisen arkistoinnin opiskelijavalinta tammikuussa 2023 alkavaan koulutukseen tapahtuu 
ennakkotehtävän perusteella. Ennakkotehtävä koostuu CV:stä/Ansioluettelosta, videohaastattelusta ja 
esseetehtävästä. 
 
Tehtävät palautetaan Opintopolun hakulomakkeelle kohtaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)  
29.9.2022 klo 15:00 mennessä. Pääset hakulomakkeellesi joko kirjautumalla vahvan tunnistautumisen avulla 
Oma Opintopolkuun (https://opintopolku.fi/oma-opintopolku) tai käyttämällä linkkiä, jonka sait Opintopolun 
vahvistusviestissä hakemuksen täyttämisen jälkeen. 
 
Suurin sallittu tiedostokoko on 1 GT. Lataa tiedostot hyvissä ajoin ennen määräaikaa. Muista klikata TALLENNA 
MUUTOKSET hakulomakkeen yläreunassa tiedostojen lataamisen jälkeen. 
 
 
Liitä hakulomakkeelle kolme tiedostoa:  

- CV/Ansioluettelo pdf-tiedostona, jonka nimi on CV_SukunimiEtunimi.pdf (käyttäen omaa suku- ja 
etunimeäsi).  

- videohaastattelun tiedosto, joka on nimetty Video_SukunimiEtunimi.[tarkenne] (käyttäen omaa suku- ja 
etunimeäsi)  

- esseetehtävä pdf-tiedostona, jonka nimi on Essee_SukunimiEtunimi (käyttäen omaa suku- ja 
etunimeäsi) 
 

Tehtävien sisältökysymyksiin liittyen lisätietoja saat tarvittaessa:  
Kirsi Jurvanen,  
Sähköposti: kirsi.jurvanen@xamk.fi 

 
 

CV/Ansioluettelo ja videohaastattelu 
 
CV/Ansioluettelo  

Laadi tiivis CV/Ansioluettelo, johon kokoat haettavan koulutuksen kannalta keskeiset suoritetut 
opinnot ja työkokemuksen. Kirjoita työkokemuksesi yhteyteen mahdollisimman tarkka kuvaus 
työtehtävistäsi. Kaikkea työkokemusta ja koulutusta ei siis tarvitse esitellä, vaan ainoastaan haettavan 
koulutuksen kannalta tärkeimmiksi katsomasi. Voit asetella CV:n haluamallasi tavalla. Tallenna CV pdf- 
tiedostoksi, jonka nimi on CV_SukunimiEtunimi.pdf (käyttäen omaa suku- ja etunimeäsi).  

 (Maksimipistemäärä CV:stä 10 pistettä) 
 
  



 
 

 
 

 

 
 
Videohaastattelu 
 
Videohaastattelussa teet itsestäsi videon, jossa vastaat oheisiin kysymyksiin. Videon maksimipituus on 4 
minuuttia. 
 
Haastattelukysymykset: 

1. Kerro itsestäsi lyhyesti.       
2. Miksi päätit hakea juuri Tiedonhallinnan ja sähköisen arkistoinnin yamk-koulutukseen? 
3. Oletko aikaisemmin hakenut tähän koulutukseen?  
4. Opintoihin sisältyy paljon sekä itsenäistä että pienryhmissä tapahtuvaa opiskelua verkossa. Kuvaile 

kokemuksiasi tämän tyyppisestä opiskelusta. 
5. Kontaktiopetus järjestetään pääsääntöisesti viikonloppuisin (perjantai-ilta ja lauantai, 1-5 

viikonloppua/lukukausi). Pystytkö osallistumaan kontaktiopetukseen säännöllisesti? 
6. Opinnot työn ohella ovat vaativia erityisesti ajankäytön suhteen. Miten löydät aikaa opinnoille?  
7. Perustele, miksi sinut tulisi valita suorittamaan juuri tätä yamk-tutkintoa. 

 
Nimeä tiedosto seuraavasti: Video_SukunimiEtunimi.[tarkenne] käyttäen omaa suku- ja etunimeäsi, 
esimerkiksi ”Video_JohnSmith.mp4”. Muista testata, että tiedosto on toimiva. 

(Maksimipistemäärä videohaastattelusta 30 pistettä.) 

 

Esseetehtävä 

 
Kirjoita noin 600 - 700 sanan essee, jossa käsittelet seuraavia kysymyksiä:   

 
1. Minkälaisia näkökulmia tiedonhallintaan mielestäsi liittyy?  
2. Miten tiedonhallinta liittyy nykyisiin ja/tai aikaisempiin työtehtäviisi?  
3. Minkälaisiin tiedonhallinnan haasteisiin olet tehtävissäsi törmännyt? 
4. Millaista tiedonhallinnan osaamista tarvitaan alallasi nyt ja tulevaisuudessa? 
5. Millaista tiedonhallinnan osaamista sinä tarvitset? 
6. Miten tiedonhallinnan ja sähköisen arkistoinnin koulutus hyödyntää sinua urallasi?  
7. Mikä tai mitkä opetussuunnitelman opintojaksoista kiinnostavat sinua eniten ja mitkä vähiten? 

Perustele.  
8. Minkälaisia muita odotuksia sinulla on opintojen sisältöjen suhteen?  
9. Opinnäytetyö on mahdollista käynnistää jo ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Kaikilla YAMK-

opinnäytetöillä on toimeksiantaja. Mikä voisi olla opinnäytetyösi aihe/aihepiiri ja toimeksiantaja? 
Aiheenvalinta ei ole sitova!   

Otsikoi ja jäsentele vastauksesi haluamallasi tavalla. Tallenna essee pdf-muotoon tiedostoksi, jonka nimi on 
Essee_SukunimiEtunimi.pdf (käyttäen omaa suku- ja etunimeäsi).  

 (Maksimipistemäärä esseevastauksesta 60 p) 
 

 

 
 


