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Master School 
 
Tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen (tradenomi YAMK), yhteishaku kevät 2021 
 
ENNAKKOTEHTÄVÄT  
 
 
 
Palautusohjeet: 

Palauta kirjallinen ennakkotehtävä Word-tiedostona ja linkki haastatteluvideoon keskiviikkoon 
7.4.2021 klo 23.59 mennessä.  

Ennakkotehtävät palautetaan sähköisesti osoitteessa https://asiointi.xamk.fi/lomakkeet/944/lo-
make.html.  

Nimeä kirjallisen ennakkotehtävän tiedosto mallilla ”sukunimi_etunimi_1”. Samalle lomakkeelle tal-
lennetaan myös linkki haastatteluvideoon. 
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ENNAKKOTEHTÄVÄ 1 Toiminta- ja kilpailuympäristön analyysi  
 
Kuvaile ja analysoi oman yrityksesi/ organisaatiosi ulkoista toimintaympäristöä ja kilpailuympäris-
töä. Yrityksen sisäistä toimintaympäristöä ei tässä tehtävässä tarvitse käsitellä. Jos et ole tällä het-
kellä 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 kolmea aiheen kannalta oleellista 
kirjallisuuslähdettä. Vähintään yksi lähteistä on oltava vieraskielinen. Käytä lähdekritiikkiä ja 
vain luotettavia tuoreita kirjallisuuslähteitä, ks. esimerkkejä soveltuvasta kirjallisuudesta (ei Wi-
kipediaa tai kaupallisten toimijoiden verkkosivustoja tms.) 

 
2) Tarkastele analyysissäsi 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, PES-
TEL).  
 
3) Tee johtopäätökset edellisistä.  
 
 
Raportointi 

- laajuus 8 -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 mukai-

sesti 
- Xamkin lähdemerkintäohje Xamk-lähdeohje - Lähteiden käyttö Kaakkois-Suomen ammattikorkea-

koulussa - Kirjaston oppaat at South-Eastern Finland University of Applied Sciences (XAMK) 
- mahdolliset isot kuviot laitetaan liitteeksi (yli puolen sivun kokoiset kuvat, kuviot tai taulukot) 

 
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 

https://libguides.xamk.fi/c.php?g=675570&p=4809736
https://libguides.xamk.fi/c.php?g=675570&p=4809736
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Soveltuvaa kirjallisuutta tehtävään 1 (esimerkkejä) 
 
- Mitronen, L. & Raikaslehto, T. 2019. Voittajan strategia: Lyhytjänteisyydestä kestävään menes-

tykseen. Helsinki: Alma Talent. 
- Vuorinen, T. 2013. Strategiakirja 20 työkalua. Helsinki.  
- Worthington, Britton & Thopmson: The Business Environment. Pearson 2009 tai uudempi. 
- Hedin, H., Hirvensalo, I. & Vaarnas M. 2014. The Handbook of Market Intelligence. Under-

stand, Compete and Grow in Global Markets. 
- Kamensky M. 2014. Strateginen johtaminen -Menestyksen timantti. 4.painos. Hämeenlinna. 

Talentum. 
- Hämäläinen, V. 2016. Digiajan strategia. Alma. 
- Jenster, P.V. & Solberg Soilen K. 2009. Market Intelligence. Building strategic insight. Copen-

hagen Business School Press. 

 

ENNAKKOTEHTÄVÄ 2 Videohaastattelu  
 
Tee video, jossa kerrot itsestäsi ja vastaat alla oleviin kysymyksiin. Videon voit tehdä älypuheli-
men, tabletin, tietokoneen tai videokameran avulla.  
 
Videon pituus on 3 – 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 nykyiset työtehtäväsi 
- Millaista liiketoimintaosaamista alallasi tarvitaan jatkossa? 
- Miten tämä koulutus liittyy urakehitykseesi?  
- Kerro kuka voisi olla opinnäytetyösi toimeksiantaja ja mistä aiheesta aiot tehdä opinnäytetyösi?  
- Kerro ajankäytöstäsi: mitkä asiat vievät eniten aikaasi? 
- Millaista kokemusta sinulla on työn ohessa opiskelusta?  
- Mitkä tekijät voivat rajoittaa opiskeluasi työn ohessa? 
- Oletko mahdollisesti jo suorittanut liiketalouden yamk-opintoja esim. avoimen ammattikorkea-

koulun kautta? Kuinka paljon?  
 
 
 

https://support.google.com/youtube/answer/57407?hl=fi
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