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Hakukohteet: 

• Insinööri (ylempi AMK), Kestävä kaupunkiympäristö, 60 op, Lahti 

• Insinööri (ylempi AMK), Kestävä rakentaminen, 60 op, Lappeenranta
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YLEISTÄ VALINTAKOKEESTA 

 

Hakukohteet ja valintakokeen rakenne 
 

Tämä valintakoe koskee seuraavia LAB-ammattikorkeakoulun ylemmän AMK-tutkinnon hakukoh-

teita: 

• Insinööri (ylempi AMK), Kestävä kaupunkiympäristö, TLTIYKKY23KV 

• Insinööri (ylempi AMK), Kestävä rakentaminen, TLPRYKR23K 

 

Valintakoe koostuu kirjallisesta tehtävästä ja haastattelusta. Kirjallinen tehtävä on ennakkotehtä-

vänä laadittava työelämälähtöisen kehittämishankkeen suunnitelma ja haastatteluna toimii opiskeli-

jan laatima videotallenne. Tämä ohje sisältää ohjeet ennakkotehtävän ja haastatteluvideon laatimi-

seen ja lähettämiseen.  

Ennakkotehtävä ja haastatteluvideo on palautettava 14.10. 2022 klo 23:59 mennessä. Maksimipis-

teet: kirjallinen tehtävä 70 pistettä ja haastattelu 30 pistettä. Voidakseen tulla valituksi hakijan on 

suoritettava molemmat osiot hyväksytysti ja saatava yhteensä vähintään 40 pistettä.  

 

Valintakokeen osa A. Kirjallinen tehtävä 
 

Kirjallisena tehtävänä laaditaan työelämälähtöisen tutkimuksellisen kehittämishankkeen suunni-

telma. Tällä hakija osoittaa kykynsä laatia opinnäytetyöhön liittyvän työelämän kehittämishankkeen 

tutkimussuunnitelman.  

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö on kohdeorganisaatiolle (esim. opiskelijan 

omalle työpaikalle) toteutettu tutkimuksellinen kehittämishanke. Opinnäytetyön laajuus on 30 opin-

topistettä, joka vastaa noin 800 työtuntia. Tutkimuksellinen kehittämishanke tarkoittaa organisaa-

tioiden toimintaperiaatteiden ja/tai -mallien kehittämistä, jolloin tuloksena on aikaisempaa parempi, 

tehokkaampi tai muuten kehittyneempi toiminta. Kehittämisen kohteina voivat olla esim. ihmisten 

työtehtävät, prosessit ja toimintamallit organisaatioissa. Kyseessä voi olla myös uusien konseptien, 

tuotteiden tai palvelujen kehitystyö tai muuten työelämää kehittävä hanke. 

 

Valintakokeen osa B. Haastattelu 
 

Haastattelu toteutetaan videoina. Haastatteluvideoiden avulla opiskelija osoittaa motivaationsa 

opiskeluun, opiskelun liittymiseen hakijan työuraa koskeviin suunnitelmiin sekä mahdollisuutensa 

saattaa opiskelut hyvin päätökseen.  
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VALINTAKOKEEN LAATIMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ 

 

Osa A: Työelämälähtöisen tutkimuksellisen kehittämishankkeen suunnitelman 

laatiminen (70 pistettä) 
 

Valitse tehtävää varten esimerkiksi omalta työpaikaltasi kohde, joka tarvitsee mielestäsi kehittä-

mistä/muutosta. Voit valita kehittämissuunnitelman aiheeksi myös oman liiketoiminnan aloittami-

seen/kehittämiseen liittyvän hankeidean tai vaihtoehtoisesti jonkin muun ajankohtaisen työelämää 

kehittävän aiheen.   

Laadi valitsemallesi aiheelle kehittämissuunnitelma (max 6 s / A4) seuraavasti: 

1. Kehittämishankkeen työnimi 

2. Tausta hankkeellesi (max 1 sivu) 

• Kuvaa ensin lyhyesti kohdeorganisaatio ja kehittämiskohde. Jos aiheesi on ajankohtai-

nen työelämää kehittävä aihe, kuvaa lyhyesti suomalaisen työelämän kehittämisen 

haasteita yleisemmin.  

• Perustele, miksi tuon asian kehittäminen on ajankohtaista ja tarpeellista. Kuvaa myös, 
miksi olet itse kiinnostunut valitsemasi kohteen kehittämisestä. 

3. Kuvaa kehittämishankkeen tavoitteet ja lopputulos. 

• Mikä on hankkeen tavoite ja konkreettinen lopputulos? Mikä asia kehittyy, paranee tai 
muuttuu hankkeen myötä ja miten ja mitä konkreettista hankkeessa syntyy?  

4. Pohdi toimintatutkimusta ja kehittämistutkimusta työelämän kehittämisessä menetelmäkir-
jallisuuden avulla. Muista myös lähdemerkinnät ja viittaukset. 

5. Miten toteuttaisit hankkeen. 

• Lue tutkimusmenetelmäkirjallisuutta ja valitse tutkimus/kehittämismenetelmät, joita käyt-
täisit hankkeessasi. Kuvaa hankkeen vaiheet ja eri vaiheissa käytetyt menetelmät. Pe-
rustele menetelmien valinta tutkimusmenetelmäkirjallisuuden avulla. 

6. Laadi hankkeellesi alustava aikataulu. 

7. Pohdi lopuksi minkä aiheen kirjallisuutta tarvitset työsi tietoperustaan. Määrittele työsi kes-
keiset käsitteet kirjallisuuden avulla.  

8. Kirjoita tehtävä fontilla Times New Roman, koko 11 ja riviväli 1,5. Marginaalien leveys ja 
korkeus on 2-2,5 cm. Tehtävän enimmäispituus on kuusi (6) sivua (A4).  

9. Kirjoita dokumentin alkuun vasempaan yläkulmaan koko nimesi, osoitteesi, puhelinnumero 

ja sähköpostiosoite ja hakukohteen lyhenne (esim. TLTIYKKY23KV). Jos haet useampaan 

alla olevista hakukohteista, kirjoita lyhenteet hakujärjestyksessä. 

• Insinööri (ylempi AMK), Kestävä kaupunkiympäristö, TLTIYKKY23KV 

• Insinööri (ylempi AMK), Kestävä rakentaminen, TLPRYKR23K 

Emme anna lisäohjeita kirjalliseen tehtävään liittyen!  



 
 
  
 
 
 

3 
 

Osa B. Haastatteluvideoiden laatiminen (30 pistettä) 
 

Videohaastattelu toteutetaan RecRight-haastattelutyökalun avulla. Saat sähköpostitse linkin Rec-

Rightiin viimeistään 16.9.2022. Haastattelun tekemiseen tarvitset vain web-kameran tai modernin 

mobiililaitteen sekä toimivan Internet-yhteyden. Kysymyksiin voit vastata usealla nauhoituskerralla 

ja videot siirtyvät meidän katsottavaksemme vasta, kun painat Lähetä-nappulaa. Lähetä vastauk-

sesi 14.10. 2022 klo 23:59 mennessä. 

 

Haastattelukysymyksiä on kaksi. Nauhoita enintään 1 min 30 s pituinen videotallenne kumpaankin 

kysymykseen. Alla näet kysymysten aiheet:  

1. Kerro ensin lyhyesti itsestäsi: nimesi, koulutuksesi ja työkokemuksesi. Kerro mikä motivoi 
sinua hakemaan koulutukseen, mitä osaamista erityisesti odotat saavasi opiskelun myötä ja 
miten koulutus tukee omaa ammatillista kehittymistäsi ja/tai urasuunnitelmiasi? 
 

2. Opintojen vaatima työpanos opiskelijalta on yhteensä lyhyissä ohjelmissa (60 op, 1-1,5 
vuotta) noin 1600 tuntia. Tämä vastaa keskimäärin 20 h/vko. Kerro miten järjestät tuon ajan 
opinnoillesi? Osa opinnoista ja oppimateriaaleista on englanninkielistä. Millaiseksi arvioit 
oman englanninkielentaitosi (keskustelutaito, puhutun ymmärtäminen, luetun ymmärtämi-
nen ja tekstin tuottaminen)? 

 

Huolehdithan siitä, että kasvosi näkyvät videolla. 
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KIRJALLISEN TEHTÄVÄN PALAUTTAMINEN JA HAASTATTELU-

VIDEOIHIN VASTAAMINEN  
 

Kirjallinen tehtävä palautetaan Opintopolkuun. Huomaa, että tehtävien palautusaika päättyy yhteis-

haun päättymisajan jälkeen, joten muista täyttää yhteishakulomake yhteishakuaikana 31.8. 2022 

klo 8.00 –14.9. 2022 klo 15. 

Tiedoston lataaminen palveluun vie aikaa, joten älä jätä palautusta viime minuuteille ennen  

takarajaa vaan tee se hyvissä ajoin. 

 

Kirjallisen tehtävän palauttaminen Opintopolkuun 
 

Kirjallisen tehtävän palautusaika Opintopolkuun on 31.8.2022 klo 8.00 – 14.10.2022 klo 23:59. Pa-

lauta kirjallinen tehtäväsi pdf-tiedostona. Nimeä tiedosto näin: Sukunimi_etunimi_hakukohteen ly-

henne tai lyhenteet (esim. Testaaja_Henkilo_TLTIYKKY23KV). Opintopolun liitetiedoston maksimi-

koko on 1 Gt.  

Tarkemmat ohjeet palauttamiselle löydät LABn nettisivuilta: https://lab.fi/fi/koulutus/haku-ja-va-

linta/ohjeet-labin-valintatehtavien-palautukseen-opintopolussa 

 

Haastatteluvideoihin vastaaminen  

 
• Haastatteluvideoihin vastaamisessa käytämme RecRight -palvelua, jonka käytöstä löydät 

ohjeet tämän valintakoeohjeen lopusta. 

 

• Myös haastatteluvideot on palautettava 14.10.2022 klo 23:59 mennessä.  
 

Huomioithan, että teet vastausvideosi hyvissä ajoin ennen takarajaa. Jos palautuksesi jos-

takin syystä epäonnistuisi, jää sinulle aikaa palauttaa vastausvideot uudelleen. 

  

https://lab.fi/fi/koulutus/haku-ja-valinta/ohjeet-labin-valintatehtavien-palautukseen-opintopolussa
https://lab.fi/fi/koulutus/haku-ja-valinta/ohjeet-labin-valintatehtavien-palautukseen-opintopolussa
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VALINTAKOKEEN ARVIOINTI 
 

Valintakokeen maksimipistemäärä on 100 pistettä. Voidakseen tulla valituksi hakijan on suoritet-

tava molemmat osiot hyväksytysti ja saatava yhteensä vähintään 40 pistettä. Maksimipistemäärä 

kirjallisesta tehtävästä on 70 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä on 30 pistettä. Haastattelun 

maksimispistemäärä on 30 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä on 10 pistettä.  

 

Kirjallisen tehtävän arviointi 
 

Tehtävän arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin: 

• Aiheen perustelu, ajankohtaisuus ja merkittävyys 

• Suunnitelman loogisuus ja selkeys sekä tutkimusmenetelmien hallinta ja pohdinta menetel-

mäkirjallisuuden perusteella 

• Oma rooli kehittämistyössä 

• Kirjoitetun tekstin virheettömyys, asiakieli, selkeys ja lähteiden käyttö 

 

Haastatteluvideon arviointi 
 

Haastatteluvideon arvioinnissa kiinnitetään huomiota koulutuksen merkitykseen opiskelijan amma-

tillisessa kehittymisessä ja urasuunnitelmissa, opiskeluajan järjestämiseen ja englannin kielen tai-

toon. 
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7 
 

LABIN VALINTAKOKEISIIN OSALLISTUVIEN OHJE RECRIGHT-

PALVELUN KÄYTTÖÖN 
 

 

Linkki RecRight-palveluun lähetetään hakijoille varsinaisen yhteishakuajan jälkeen sähköpostiin.   

 

RecRight-palvelun käytöstä huomioitavaa: 

• Hakija sitoutuu noudattamaan palveluntoimittajan (RecRight) sopimusehtoja (https://www.rec-

right.com/fi/kayttoehdot/RecRight-Kayttoehdot-hakijalle.pdf ). 

• Korkeakoulun lisäksi palveluntoimittaja kerää hakijan tietoja. Palveluntoimittajan tietosuojase-

loste on saatavilla osoitteessa https://recright.cdn.prismic.io/recright%2F2872a4f9-3d5d-4270-

b31f-dde23eb3a04e_recright-tietosuojaseloste-website.pdf  

• Korkeakoulu ei ole vastuussa, mikäli palveluntoimittajan ohjelmistossa ilmenee häiriö, jonka ta-

kia palvelun kautta tehdyt vastausvideot eivät ole korkeakoulun saatavilla niiden tarkistamista 

varten. 

 

Huom! Älä jätä vastaamista viime minuuteille ennen takarajaa, vaan tee se hyvissä ajoin. Videoi-

den huolellinen tekeminen palveluun vie aikaa. Lisäksi jos palautuksesi jostakin syystä epäonnis-

tuisi, jää aikaa tehdä videot uudelleen. 

 

Videohaastatteluvastausten tekemiseen tarvitset vain web-kameran tai modernin mobiililaitteen 

sekä toimivan Internet-yhteyden. Voit osallistua haastatteluun missä ja milloin sinulle parhaiten so-

pii. Samalla sivulla voit tallentaa omat vastauksesi ja lähettää ne. Sivulla on myös opasteita. 

 

Hakijan opas (https://blog.recright.com/hubfs/Materials/Hakijan-opas.pdf ) auttaa sinut alkuun vi-

deohaastatteluun vastaamisessa. Jos törmäät ongelmiin, niin apua saat osoitteesta support@rec-

right.com. Kysymyksiin voit vastata usealla nauhoituskerralla ja videot siirtyvät katsottavaksi vasta, 

kun painat Lähetä-nappulaa. 

 

YHTEYSTIEDOT 
 

Yhteishakuun ja valintaan liittyvistä asioista saat tarvittaessa lisätietoja LABin hakijapalveluista, 

hakijapalvelut@lab.fi 

 

https://www.recright.com/fi/kayttoehdot/RecRight-Kayttoehdot-hakijalle.pdf
https://www.recright.com/fi/kayttoehdot/RecRight-Kayttoehdot-hakijalle.pdf
https://recright.cdn.prismic.io/recright%2F2872a4f9-3d5d-4270-b31f-dde23eb3a04e_recright-tietosuojaseloste-website.pdf
https://recright.cdn.prismic.io/recright%2F2872a4f9-3d5d-4270-b31f-dde23eb3a04e_recright-tietosuojaseloste-website.pdf
https://blog.recright.com/hubfs/Materials/Hakijan-opas.pdf
mailto:hakijapalvelut@lab.fi

