
 

 

 
INSINÖÖRI (YLEMPI AMK), PROJEKTI- JA MYYNTIJOHTAMINEN 

Opiskelijat valitaan koulutukseen valintakoepisteiden perusteella. Valintakoepisteissä huomioidaan 
ennakkotehtävän ja valintahaastattelun pisteet. Ennakkotehtävän enimmäispistemäärä on 50 pistettä 
ja valintakoehaastattelun 50 pistettä. 

VALINTAKOEHAASTATTELU 

Koulutuksen valintakoehaastattelut järjestetään: 

• Mikkelissä keskiviikkona 13.5.2020 ja 
• Kotkassa tiistai 19.5.2020  

Haastatteluun kutsutaan kaikki hakukelpoiset ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet 
hakijat.  Haastattelukutsu lähetetään sähköpostilla. Mikäli hakija hakee sekä Kotkan että Mikkelin 
ryhmiin hän osallistuu valintakoehaastatteluun vain sillä paikkakunnalla, joka on hakutoive-
järjestyksessä korkeammalla. Mikäli hakija on estynyt osallistumaan oman paikkakuntansa 
haastatteluun, hän voi osallistua toisen paikkakunnan haastatteluun ilmoittamalla asiasta 
sähköpostilla koulutusvastaava Matti Koivistolle (matti.koivisto@xamk.fi). Hakijoiden tasapuolisen 
kohtelun varmistamiseksi haastatteluja ei järjestetä edellä ilmoitettujen päivien ulkopuolella. 

ENNAKKOTEHTÄVÄ 

Tee ennakkotehtävän lisäksi hakemus korkeakoulujen yhteishaussa 18.3. – 1.4.2020 netissä 
osoitteessa www.opintopolku.fi 

Vastaa alla oleviin kysymyksiin 8.4.2020 mennessä. 

 
Palauta ennakkotehtävä hakijapalveluihin. Palauta se sähköisen liitepalvelun kautta osoitteessa 
https://asiointi.xamk.fi/lomakkeet/720/lomake.html  (muunna laatimasi teksti pdf-muotoon) tai 
osoitteeseen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Hakijapalvelut, Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola  

Käytä tekstissäsi kirjasinkokoa 12 pistettä ja riviväliä 1,5. Käytä otsikkoa: Ennakkotehtävä: Projekti- ja 
myyntijohtaminen, <oma nimesi>. Vastauksesi yhteispituus saa olla korkeintaan kaksi A4-sivua. 

Kysymykset: 

 
1. Koulutuksen sisältö: 

• Miksi olet hakemassa juuri tähän koulutukseen? 
• Millaisia tietoja tai taitoja haluaisit oppia koulutuksen aikana? 

2. Koulutus järjestetään monimuoto-opintoina, eli voit opiskella työn ohella. Työpaikka ei kuitenkaan 
ole edellytys. Opinnot sisältävät lähiopetusta, verkko-opetusta, itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä. 
Lähiopetusjaksot toteutetaan keskiviikkoiltoina (klo 16 – 19) ja lauantaipäivinä (klo 9 – 16). Ydin- eli 
pakollisiin opintoihin liittyviä lähipäiviä on seuraavasti: syyslukukaudella 4 lauantaita ja 4 keskiviikkoa 
sekä kevätlukukaudella 4 lauantaita ja 4 keskiviikkoa. Lisäksi opiskelijat opiskelevat syksyn aika 
yhden opintojakson kokonaan verkossa sekä valitsevat keväällä yhden täydentävän eli valintaisen 
opintojakson, jossa voi olla lähiopetusta tai se voi olla kokonaan verkossa toteutettava opintojakso.  

• Minkälaisia muutoksia joudut tekemään elämääsi opiskelun ajaksi? 

3. Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä, joka muodostuu ydinosaamisesta (25 op), täydentävästä 
osaamisesta (5 op) ja opinnäytetyöstä (30 op). Alla on listattu koulutukseen kuuluvat pakolliset 
ydinosaamisen opintojaksot: 

mailto:matti.koivisto@xamk.fi
http://www.opintopolku.fi/
https://asiointi.xamk.fi/lomakkeet/720/lomake.html


 

 

 

• Projektiliiketoiminta ja johtaminen 5 op 
• Myyntipsykologia 5 op 
• Projekti- ja myyntijohtamisen seminaari 5 op  
• Ihmisten johtaminen 5 op 
• Data-analytiikka liiketoiminnan kehittämisessä 5 op 

Vastaa seuraaviin kysymyksiin: 

• Miten tarjonta vastaa odotuksiasi ja tavoitteistasi? 
• Miten uskot voivasti hyödyntää opinnoista saatavia oppeja nykyisessä tai tulevassa työssäsi?   

4. Kuten edellisessä kysymyksessä todettiin, opintoihin kuuluu opinnäytetyö, joka on pääsääntöisesti 
työelämälähtöinen kehittämistehtävä.  

• Onko sinulla jo nyt ajatuksia mahdollisesta opinnäytetyösi aiheesta tai aihepiiristä?  
• Liittyykö mahdollinen opinnäytetyösi nykyiseen työhösi tai mahdollisiin tulevaisuuden 

suunnitelmiisi (jos liittyy niin miten)? 

5. Opintojen toteutetaan kahtena rinnakkaisryhmänä, joista toinen kokoontuu Kotkassa ja toinen 
Mikkelissä. Ryhmät kokoontuvat kaikkina keskiviikkoina ja joinain lauantaina samaan aikaan eri 
paikkakunnille ja silloin niiden välillä on videoyhteys. Opettaja on vuorotellen Kotkassa ja Mikkelissä. 
Sillä paikkakunnalla missä opettaja ei ole, paikalla on assistentti.  

• Mitä mieltä olet koulutuksen toteutustavasta ja sen soveltuvuudesta sinulle? 
 

6. Syyslukukaudella kaikki opiskelijat koontuvat yhtenä keskiviikkona Mikkeliin ja toisena Kotkaan 
kuulemaan vierailevia luennoitsijoita.  

• Uskotko pystyväsi osallistumaan toisen paikkakunnan koulutustilaisuuteen? 
 
 

Kysymysten pisteytys 

Kysymys Pisteet 
1 10 
2 10 
3 10 
4 10 
5 5 
6 5 

Yhteensä 50 

 


	INSINÖÖRI (YLEMPI AMK), PROJEKTI- JA MYYNTIJOHTAMINEN
	ENNAKKOTEHTÄVÄ


