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Master School 
Tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen (tradenomi YAMK) 
yhteishaku kevät 2022 
 
Ennakkotehtävän lisäksi sinun on täytettävä yhteishaun hakulomake Opintopolku-palvelussa haku-
aikana 16.-30.3.2022 (klo 15.00 mennessä). 
 
 
ENNAKKOTEHTÄVÄT  
 
Palautusohjeet 

Palauta kirjalliset tehtävät Word-tiedostoina. Nimeä tiedostot mallilla ”sukunimi_etunimi_1”.  

Palauta kaikki ennakkotehtävän osat (kirjallinen tehtävä 1A ja 1B sekä haastatteluvideo)  
hakulomakkeellesi Opintopolussa (kohtaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu - Xamk) 
torstaihin 14.4.2022 klo 15.00 mennessä.   

• Pääset hakulomakkeellesi joko kirjautumalla Oma Opintopolkuun vahvan tunnistautumisen 
avulla tai käyttämällä linkkiä, jonka sait Opintopolun vahvistusviestissä hakemuksen täyttä-
misen jälkeen.  

• Suurin sallittu tiedostokoko on 1 GT. Lataa tiedosto hyvissä ajoin ennen määräaikaa, koska 
esim. videotiedostojen lataamisessa järjestelmään voi kulua aikaa. Tallenna muutokset ha-
kulomakkeelle lataamisen jälkeen. Sekä tiedoston lataaminen että tallennus tulee tehdä en-
nen palautuksen määräaikaa. 

ENNAKKOTEHTÄVÄ 1    
 
Tässä tehtävässä on kaksi osaa 

– Oman osaamisen ja kehittymisen tavoitteiden esittely 
– Yrityksesi tai organisaatiosi toiminta- ja kilpailuympäristön analyysi  
 

A) Oman osaamisen ja kehittymisen tavoitteiden esittely 
 
Kuvaile tämänhetkistä työtäsi, sekä työhön liittyviä tavoitteitasi. Jos olet tällä hetkellä työelä-
män ulkopuolella tai työsuhteiden välissä, niin voit kuvata aiempaa työkokemustasi ja jatkota-
voitteitasi. 

− Aluksi kerro lyhyesti yrityksestä tai organisaatiosta, jossa työskentelet 
− Millaisissa tehtävissä työskentelet?  
− Mitkä ovat työsi tavoitteet? 
− Millaista liiketoimintaosaamista ja - taitoja tehtävissä tarvitset? 
− Millaisia vastuualueita sinulla on työssäsi? Kenelle raportoit?  
− Mitkä ovat keskeisimmät ammatilliset kehittymistavoitteesi? 
– Millaisia urasuunnitelmia sinulla on?  
– Miten tämä koulutus tukee sinun ammatillista kehittymistäsi ja uratavoitteitasi?   

https://opintopolku.fi/
https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/
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B) Yrityksesi tai organisaatiosi toiminta- ja kilpailuympäristön analyysi  

Kuvaile ja analysoi oman yrityksesi tai 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  
 
 
Tee aluksi tiivis kirjallisuuskatsaus aiheesta yrityksen ulkoinen toiminta- ja kilpailuympäristö ja mi-
ten sitä analysoidaan.  
 
Tehtävässä on käytettävä vähintään kolmea aiheen kannalta oleellista kirjallisuuslähdettä. Vähin-
tään yksi lähteistä on oltava vieraskielinen. Käytä lähdekritiikkiä ja vain luotettavia tuoreita kirjalli-
suuslähteitä, ks. esimerkkejä soveltuvasta kirjallisuudesta (ei Wikipediaa tai kaupallisten toimijoi-
den verkkosivustoja tms.) 
 
Sen jälkeen tee analyysi: 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).  
 
Lopuksi tee johtopäätökset edellisistä.  
 
 
Ennakkotehtävän 1 raportointi 
Tehtävä on esseetyyppinen kirjoitus, jossa käyt aihetta läpi analyyttisesti ja osoitat myös kriittisen 
ajattelun taitoa (= arvioit, analysoit, tulkitset, perustelet, päättelet). Pelkkiä tekstiluetelmia ei hyväk-
sytä.  
 

– Tee aiheita kuvailevat otsikot ja väliotsikot 
– Tehtäväraportin pituus on vapaa 
– Kirjoituspohjana käytetään Xamkin pitkien tehtävien mallipohjaa (liite).  
– Lähteet merkitään Xamkin lähdeohjeen mukaisesti.  

 
Soveltuvaa kirjallisuutta tehtävän B-osaan (esimerkkejä) 
- Mitronen, L. & Raikaslehto, T. 2019. Voittajan strategia: Lyhytjänteisyydestä kestävään menes-

tykseen. Helsinki: Alma Talent. 
- Vuorinen, T. 2013. Strategiakirja 20 työkalua. Helsinki.  
- Worthington, I., Britton, C. & Thompson, E. 2018. The business environment: A global perspec-

tive. Eight edition. Harlow, England: Pearson. 
- Kamensky, M. 2015. Menestyksen timantti: Strategia, johtaminen, osaaminen, vuorovaikutus. 

Helsinki: Talentum. 

https://libguides.xamk.fi/c.php?g=675570&p=4809736
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- Hämäläinen, V. 2016. Digiajan strategia. Alma Talent. 
- Mattinen, M. 2020. Mistä kasvua? Opas digiajan johtajalle. Helsinki: Alma Talent. 
- Sutinen, M. & Haapakorva, A. 2021. Pelastetaan strategia!: Pöytälaatikosta päivittäiseksi kave-

riksi. Helsinki: Alma Talent. 
 

 
 
 
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.  
 
Kuvaa video niin, että olet itse näkyvissä kuvassa. Kerro videolla seuraavista aiheista 
- Kerro aluksi nimesi, asuinpaikkakuntasi ja kuvaile lyhyesti nykyiset työtehtäväsi 
- Mitä osaamistasi haluat erityisesti kehittää tämän koulutuksen avulla? Miksi? 
- Miten tämä koulutus liittyy urakehitykseesi?  
- Kerro kuka voisi olla opinnäytetyösi toimeksiantaja ja mistä aiheesta aiot tehdä opinnäytetyösi?  
- Kerro ajankäytöstäsi: mitkä asiat vievät eniten aikaasi työn ulkopuolella? 
- 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?  
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