Master School
Tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen (tradenomi YAMK), yhteishaku kevät 2019
ENNAKKOTEHTÄVÄT

Palautusohjeet:
Palauta ennakkotehtävät Word-tiedostoina viimeistään 19.5.2019. Ennakkotehtävät palautetaan
sähköisesti osoitteessa https://asiointi.xamk.fi/lomakkeet/944/lomake.html.
Nimeä tiedostot mallilla ”sukunimi_etunimi_1”, ”sukunimi_etunimi_2” ja ”sukunimi_etunimi_3” ja
tallenna ne ennakkotehtävän palautuslomakkeelle.
Samalle lomakkeelle tallennetaan myös linkki haastatteluvideoon.
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Lisäksi erilliset liitteet
-

-

Autokaupan tuloslaskelma ja tase
Ohjeet opinnäytetyön suunnitteluun
Lähdemerkintäohje

ENNAKKOTEHTÄVÄ 1 Toiminta- ja kilpailuympäristön analyysi
Kuvaile ja analysoi oman yrityksesi/ organisaatiosi ulkoista toimintaympäristöä ja kilpailuympäristöä. Yrityksen sisäistä toimintaympäristöä ei tässä tehtävässä tarvitse käsitellä. Jos et ole tällä hetkellä työelämässä, voit ottaa tarkastelun kohteeksi yrityksen, jonka tunnet hyvin.
Rajaa ensin tarkastelusi taso:
- esimerkiksi koko yritys/ liiketoimintayksikkö/ tuote- tai palvelulinja/ yksittäinen tuote tai palvelu
tai brändi tms.
- rajaa myös maantieteellinen alue, jota tarkastelet
1) Tee aluksi tiivis kirjallisuuskatsaus aiheesta yrityksen ulkoinen toiminta- ja kilpailuympäristö ja
miten sitä analysoidaan. Tehtävässä on käytettävä vähintään viittä, aiheen kannalta oleellista
kirjallisuuslähdettä. Käytä lähdekritiikkiä ja vain luotettavia tuoreita kirjallisuuslähteitä (ei Wikipedia tai kaupallisten toimijoiden sivustot tms.)
2) Tarkastele analyysissä esimerkiksi seuraavia asioita
- oman yrityksen keskeiset arvoverkoston toimijat
- asiakkaat ja asiakasryhmät
- kilpailijat ja kilpailutilanne
- muut intressiryhmät
- makrotason vaikuttavat voimat ja millaisia vaikutuksia niillä on
- tee toimialatason tarkastelua
Sovella tarkastelussasi myös sopivia analyysityökaluja (esim. viiden kilpailuvoiman malli, PESTEL).
3) Tee johtopäätöksiä edellisistä.
Raportointi
- laajuus 6 -10 sivua + lisäksi kansilehti, sisällysluettelo ja lähdeluettelo
- fontti Arial 12, riviväli 1, reunukset 2,5 cm
- lähteet on merkittävä sekä tekstiin että lähdeluetteloon Xamkin lähdemerkintäohjeen mukaisesti (ks liite)
- mahdolliset isot kuviot liitteeksi
Raportin rakenne
- Johdanto (työn aihe, tavoite ja kehittämiskohde, rajaukset, valitun yrityksen/organisaation
(tiivis) kuvaus)
- Kirjallisuuskatsaus
- Valitun yrityksen/ organisaation toiminta- ja kilpailuympäristön analyysi ja tulokset
- Johtopäätökset
- Lähdeluettelo
- Mahdolliset liitteet

ENNAKKOTEHTÄVÄ 2 Autokaupan taloudellinen tilanne
Tilinpäätöksen tulkintaan voit hyödyntää seuraavaa kirjallisuutta:
- Kaisanlahti, T, Leppiniemi J & Leppiniemi, R. 2017. Tilinpäätöksen tulkinta. Helsinki : Alma
Talent TAI
- Leppiniemi, J. & Kykkänen, T. 2015. Kirjanpito, tilinpäätös ja tilinpäätöksen tulkinta. 9. uud. p.
Helsinki: Talentum Pro.
- Tai muu tilinpäätöstä ja sen tulkintaa käsittelevä kirjallisuus.
Liitteenä on autokaupan tuloslaskelma ja tase. Autokauppa myy sekä uusia, että käytettyjä autoja.
-

Silmäile autokaupan tuloslaskelmaa ja tasetta.
Kirjoita sen jälkeen tiiviisti havaintojasi yrityksen taloudellisesta tilanteesta.
Kirjoita niitä havaintoja, joita pystyt huomioimaan ja päättelemään silmäilemällä tilinpäätöstä.
Älä laske yrityksen tunnuslukuja.

ENNAKKOTEHTÄVÄ 3 Opinnäytetyön suunnitelma
Ennakkotehtävä perustuen lähdeaineistoon
 Liite: Ohjeet opinnäytetyön suunnitteluun
 Vilkka, H. 2015. Tutki ja kehitä. 4. uud. p. Jyväskylä: PS-kustannus TAI
 Kananen, J. 2017. Kehittämistutkimus interventiotutkimuksen muotona: Opas opinnäytetyön ja pro gradun kirjoittajalle. [Jyväskylä]: Jyväskylän ammattikorkeakoulu TAI
 Muu soveltuva tutkimus- ja kehittämismenetelmien kirjallisuus
Tehtävä:
Kirjoita opinnäytetyöllesi suunnitelma, jonka sisältö noudattaa Xamkin ohjeistusta (liite). Ota huomioon myös yleiset YAMK-opinnäytetyön vaatimukset (alla). Huomaa, että suunnitelman mahdollinen muuttuminen opintojen myöhemmässä vaiheessa ei ole este.

Yleistä YAMK-opinnäytetyöstä:
Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon olennainen osa on opinnäytetyö (30 op, 800 tuntia), jolla
tarkoitetaan työelämälähtöistä, koulutusohjelman ydinosaamisalueisiin liittyvää tutkimuksellista
kehittämistehtävää. ”Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön” (Asetus 423/2005).
Opinnäytetyöprosessissa opiskelija syventää monenlaista työelämän kehittämisessä ja tutkimisessa tarvittavaa osaamistaan.
Hän
 kykenee arvioimaan, kehittämään ja uudistamaan työyhteisöjen ammattikäytänteitä sekä
tuote- ja palvelukokonaisuuksia innovoivasti ja uutta tietoa tuottaen


kykenee opitun jakamiseen erilaisissa asiantuntijayhteisöissä



osaa perustella ja analysoida tehtyjä ratkaisuja ja niiden vaikuttavuutta ottaen huomioon
yksilön (esimerkiksi asiakkaiden ja henkilöstön), yhteisön/yrityksen ja yhteiskunnan näkökulmat sekä niihin sisältyvät mahdolliset arvoristiriidat



kykenee toiminnan johtamisessa kriittiseen tiedon arviointiin ja soveltamiseen sekä kokonaisuuksien hahmottamiseen sekä hankkeen toimijoiden osallistamiseen



hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä



osaa suunnitelmallisesti, tuloksellisesti ja taloudellisesti johtaa alaa kehittäviä tutkimus- ja
kehittämishankkeita sekä arvioida niiden vaikuttavuutta



kykenee innovatiiviseen toiminnan kehittämiseen, ongelmanratkaisuun ja päätöksentekoon



osaa soveltaa oman alansa ammattiosaamista ja ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana
ja työelämän kehittäjänä huomioiden organisaationsa yhteiskuntavastuun.

ENNAKKOTEHTÄVÄ 4 Videohaastattelu
Tee video, jossa kerrot itsestäsi ja vastaat alla oleviin kysymyksiin. Videon voit tehdä älypuhelimen, tabletin, tietokoneen tai videokameran avulla.
Videon pituus on 2 – 4 minuuttia.
Tallenna video esimerkiksi YouTube –palveluun (ns. piilotettu video). Ohjeita videon tallentamiseen
esimerkiksi https://support.google.com/youtube/answer/57407?hl=fi.
Varmista, että linkki aukeaa ulkopuoliselle katsojalle. Jos video ei avaudu, valintapisteet jäävät sen
osalta kertymättä.
Kuvaa video niin, että olet itse näkyvissä kuvassa. Kerro videolla seuraavista aiheista:
-

Kerro aluksi nimesi, asuinpaikkakuntasi ja kuvaile lyhyesti työtehtäväsi

-

Millaista liiketoimintaosaamista alallasi tarvitaan jatkossa?

-

Miten tämä koulutus liittyy urakehitykseesi?

-

Kerro ajankäytöstäsi: mitkä asiat vievät eniten aikaasi

-

Mitkä tekijät tukevat tai edistävät opiskeluasi työn ohessa?

-

Mitkä tekijät voivat rajoittaa opiskeluasi työn ohessa?

-

Oletko mahdollisesti suorittanut jo liiketalouden yamk-opintoja esim. avoimen ammattikorkeakoukun kautta? Kuinka paljon?

