
 
 
 
 

INSINÖÖRI (YLEMPI AMK), PROJEKTI- JA MYYNTIJOHTAMINEN 

Opiskelijat valitaan koulutukseen valintakoepisteiden perusteella. Valintakoepisteisiin sisältyvät 
kirjallisen ennakkotehtävän ja haastattelun pisteet. Ennakkotehtävän enimmäispistemäärä on 50 
pistettä ja valintakoehaastattelun 50 pistettä. Hyväksytyn tuloksen raja on 50 pistettä.  

Koulutukseen on varattu yhteensä 15 aloituspaikkaa Kotkan ja 15 aloituspaikkaa Mikkelin 
aloitusryhmään. Ryhmät ovat erilliset hakukohteet ja hakija voi hakea niihin molempiin. 
Haastatteluun kutsutaan ennakkotehtävästä parhaat pisteet saaneet hakijat, kuitenkin enintään 
kaksinkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin verrattuna (30 hakijaa/aloitusryhmä). 

KOULUTUKSEEN HAKEMINEN  

Tee hakemus koulutukseen korkeakoulujen yhteishaun hakuaikana osoitteessa www.opintopolku.fi  

ENNAKKOTEHTÄVÄ  

Haettuasi koulutukseen vastaa alla oleviin alleviivattuihin kysymyksiin 15.4.2021 mennessä. Palauta 
ennakkotehtävä hakijapalveluihin sähköisen liitepalvelun kautta osoitteessa 

https://asiointi.xamk.fi/lomakkeet/720/lomake.html  Muuta tiedosto ennen palautusta pdf-
muotoon. Käytä tekstissäsi kirjasinkokoa 12 pistettä ja riviväliä 1,5. Käytä otsikkoa: Ennakkotehtävä: 

Projekti- ja myyntijohtaminen, <oma nimesi>.  

Vastauksesi yhteispituus saa olla korkeintaan kolme A4-sivua. 

1. Sinun tarpeesi ja tavoitteesi (enintään 10 pistettä) 

 Miksi olet hakemassa juuri tähän koulutukseen?  

 Millaisia tietoja tai taitoja haluaisit oppia koulutuksen aikana?  

2. Koulutuksen toteutus (enintään 10 pistettä) 

Koulutus järjestetään lähes täysin verkossa. Koko koulutuksen aikana on yhteensä vain kolme 
läsnäoloa vaativaa lähiopetuspäivää (kaksi ensimmäisen opiskeluvuoden syyslukukaudella ja yksi 
ensimmäisen vuoden kevätlukukaudella), joten koulutus soveltuu hyvin esimerkiksi työn ohella 
opiskeluun. Lähipäivät järjestetään lauantaisin klo 9–16 ja niiden päivämäärät näkyvät liitteessä 1. 
Ensimmäiset lähipäivät järjestetään erikseen Mikkelin ja Kotkan ryhmille, mutta kaksi seuraava ovat 
ryhmille yhteiset ja niistä ensimmäinen järjestetään Mikkelissä ja toinen Kotkassa. Tämä edellyttää 
siis matkustamista yhden kerran toiselle paikkakunnalle. 

Koulutuksen pääasialliset opiskelumuodot ovat yhteiset verkkotapaamiset ja itsenäinen 
työskentely. Koulutukseen osallistuminen edellyttää kameralla varustettua tietokonetta ja riittävän 
nopeaa nettiyhteyttä Microsoft Teams -verkkotapaamisiin osallistumista varten. Verkkotapaamiset, 
jotka sisältävät luentoja, harjoituksia ja ryhmätöitä, toteutetaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana 
noin joka toinen tiistai klo 16–19.  Tiistaisia verkkotapaamisia on koulutuksen aikana yhteensä 18 
kertaa ja niiden päivämäärät näkyvät liitteessä 1. Lisäksi opiskelija voi halutessaan osallistua 
opinnäytetyön ohjaukseen liittyviin vapaaehtoisiin tapaamisiin (opinnäytetyökoulu).  

 Mitä mieltä olet koulutuksen toteutustavasta ja sen soveltuvuudesta sinulle?  

 Pystytkö matkustamaan ja osallistumaan yhden kerran koulutuksen aikana yhteiseen 
lähipäivään, joka järjestetään toisen ryhmän kotipaikkakunnalla?  

 Minkälaisia muutoksia joudut tekemään elämääsi (työn, perheen, harrastusten jne. 
sovittamiseksi) opiskelun ajaksi?  
 
 

3. Koulutukseen kuuluvat opintojaksot (enintään 10 pistettä) 

http://www.opintopolku.fi/
https://asiointi.xamk.fi/lomakkeet/720/lomake.html


 
 
 
 

Alla on listattu koulutukseen kuuluvat pakolliset ydinosaamisen opintojaksot: 

 Projektiliiketoiminta ja johtaminen 5 op 

 Myyntipsykologia 5 op 

 Projekti- ja myyntijohtamisen seminaari 5 op  

 Ihmisten johtaminen 5 op 

 Data-analytiikka liiketoiminnan kehittämisessä 5 op 

Näiden lisäksi opiskelijan on opiskeltava lisäksi vähintään yksi 5 op:n laajuinen vapaavalintainen 
opintojakso. 

 Miten pakolliset opintojaksot otsikkotasolla vastaavat odotuksiasi ja tavoitteistasi? 

 Mitä haluaisit opiskella vapaavalintaisella opintojaksollasi? 

4. Opinnäytetyö (enintään 10 pistettä) 

Opintoihin kuuluu opinnäytetyö, joka on pääsääntöisesti työelämälähtöinen kehittämistehtävä.  

 Onko sinulla jo nyt ajatuksia mahdollisesta opinnäytetyösi aiheesta tai aihepiiristä? (Jos on, 
niin kerro siitä lyhyesti.)  

 Liittyykö mahdollinen opinnäytetyösi nykyiseen työhösi tai mahdollisiin tulevaisuuden 
suunnitelmiisi? (Jos liittyy, niin kerro siitä lyhyesti?) 

5.  Kuvitteellisen työelämälähtöisen kehityshankkeen toteuttaminen (enintään 10 pistettä) 

Kuvittele, että olet töissä asiakasprojekteja toteuttavassa yrityksessä. Esimiehesi tulee luoksesi ja 
antaa sinulle seuraavan tehtävän: Keskity seuraavat neljä kuukautta täysiaikaisesti laatimaan 
yrityksellemme projektikäsikirja ja yhtenäinen projektien toteuttamistapa.  

 Miten toteuttaisit tämän kehityshankkeen? Laadi suunnitelma siitä, miten aiot tämän 
kehityshankkeen toteuttaa (vaiheistus) sekä mitä tietoja tarvitset tehtävää varten.   

VALINTAKOEHAASTATTELU 

Haastatteluvaiheeseen selvinneet hakijat saavat sähköpostitse kutsun, jossa annetaan ohjeet 
haastatteluajan varaamiseen. Haastattelun kesto on noin 20 - 30 minuuttia ja ne toteutetaan Microsoft 
Teams –verkkoneuvotteluina seuraavina päivinä:  

 KOTKAN RYHMÄ: 18. ja 19.5. 2021 klo 8:30 – 16:30  

 MIKKELIN RYHMÄ: 20. ja 21.5.2021 klo 8:30 – 16:30  

Mikäli hakija hakee sekä Kotkan että Mikkelin ryhmiin hän osallistuu valintakoehaastatteluun vain sillä 
paikkakunnalla, joka on hakutoivejärjestyksessä 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. 
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LIITE 1. PROJEKTI- JA MYYNTIJOHTAMINEN (YAMK) KONTAKTIOPETUKSEN AIKATAULU 

  
SYYSLUKUKAUSI 
 
14.8.2021 klo 9 - 16 Aloitus vain Mikkelin ryhmä Lähiopetus Mikkelin kampus 
21.8.2021 klo 9 - 16 Aloitus vain Kotkan ryhmä Lähiopetus Kotkan kampus 
 
31.8.2021 16 - 19 Projekti-liiketoiminta ja johtaminen Verkko-opetus 
14.9.2021 16 - 19 Projekti-liiketoiminta ja johtaminen Verkko-opetus 
28.9.2021 16 - 19 Projekti-liiketoiminta ja johtaminen Verkko-opetus 
5.10.2021 16 - 19 Sertifikaattikoe Verkko-opetus 
12.10.2021 16 - 19 Uusintakoe Verkko-opetus 
 
2.11.2021 16 - 19 Projekti- ja myyntijoht. sem. Verkko-opetus  
13.11.2021 9 - 16 Projekti- ja myyntijoht. sem. Lähiopetus kaikki Mikkelin kampus 
16.11.2021 16 - 19 Projekti- ja myyntijoht. sem. Verkko-opetus 
30.11.2021 16 - 19 Projekti- ja myyntijoht. sem. Verkko-opetus 
14.12.2021 16 - 19 Projekti- ja myyntijoht. sem. Verkko-opetus 
 
(Syyslukukaudella opiskellaan lisäksi opintojakso Myyntipsykologia, joka toteutetaan itsenäisenä 
verkko-opiskeluna.) 
 
 
KEVÄTLUKUKAUSI 
 
11.1.2022 16 - 19 Ihmisten johtaminen Verkko-opetus 
22.1.2022 9 - 16 Ihmisten johtaminen Lähiopetus kaikki Kotkan kampus  
1.2.2022 16 - 19 Ihmisten johtaminen Verkko-opetus 
15.2.2022 16 - 19 Ihmisten johtaminen Verkko-opetus 
8.3.2022 16 - 19 Ihmisten johtaminen Verkko-opetus 
 
22.3.2022 16 - 19 Data-analytiikka liiketoiminnan kehittämisessä Verkko-opetus 
5.4.2022 16 - 19 Data-analytiikka liiketoiminnan kehittämisessä Verkko-opetus 
19.4.2022 16 - 19 Data-analytiikka liiketoiminnan kehittämisessä Verkko-opetus 
3.5.2022 16 - 19 Data-analytiikka liiketoiminnan kehittämisessä Verkko-opetus 
17.5.2022 16 - 19 Data-analytiikka liiketoiminnan kehittämisessä Verkko-opetus 
 
(Kevätlukukaudella opiskelijat opiskelevat lisäksi vähintään yhden valinnaisen opintojakson verkko-
opintoina.) 
 
Lisäksi opiskelijoilla on halutessaan mahdollisuus osallistua kevätlukukaudella ja 2. lukuvuoden 
aikana vapaaehtoiseen opinnäytetyökouluun. 


