
 
 
 
 

 

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. Koulutuksessa 
on yhteensä 30 aloituspaikkaa ja haastatteluun kutsutaan 60 parasta valintakokeen 
hyväksytysti suorittanutta hakijaa. 

 

KOULUTUKSEEN HAKEMINEN  

Tee hakemus koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa 16. – 30.3.2022 (klo 15.00 mennessä) 
osoitteessa www.opintopolku.fi  

ENNAKKOTEHTÄVÄ  

Palauta ennakkotehtävä hakulomakkeellesi Opintopolussa (kohdassa Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulu - Xamk) viimeistään tiistaina 12.4.2022 klo 15:00 mennessä.  
 
Pääset hakulomakkeellesi joko kirjautumalla Oma Opintopolkuun vahvan tunnistaumisen avulla tai 
käyttämällä linkkiä, jonka sait Opintopolun vahvistusviestissä hakemuksen täyttämisen jälkeen. 
  
Suurin sallittu tiedostokoko on 1 GT. Lataa tiedosto hyvissä ajoin ennen määräaikaa. TALLENNA 
MUUTOKSET hakulomakkeellesi vielä tiedoston lataamisen jälkeen.  

Haettuasi koulutukseen vastaa alla oleviin alleviivattuihin kysymyksiin. 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. 
Lähipäivistä ensimmäinen ja kolmas pidetään Kotkassa ja keskimmäinen Mikkelissä. 

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.  Koulutuksen kaikki opetustilaisuudet näkyvät liitteessä 1. Lisäksi 
opiskelija voi halutessaan osallistua opinnäytetyön ohjaukseen liittyviin vapaaehtoisiin tapaamisiin 
(opinnäytetyökoulu).  

 

http://www.opintopolku.fi/
https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/


 
 
 
 

 

• 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) 

Alla on listattu koulutukseen kuuluvat pakolliset ydinosaamisen opintojaksot ja kuvaukset niiden 
sisällöistä: 

• Projektiliiketoiminta ja johtaminen 5 op 
o Mitkä ovat projektiliiketoiminnan lähtökohdat? 
o Miten projekteja tulisi toteuttaa myydä ja markkinoida? 
o Kuinka suunnittelet ja ohjaat projekteja? 
o Miten organisoit ja johdat yksittäisiä projekteja? 
o Kuinka johdat projektisalkkua ja -liiketoimintaa? 

 

• Myyntipsykologia 5 op 
o Mitä on myyntipsykologia ja miten se toimii verkossa? 
o Mitä on asiakasprofilointi ja miten sitä hyödynnetään? 
o Kuinka toteuttaa asiakkaan osallistaminen? 
o Miten kasvattaa lisäarvon myynti käytännössä? 

 

• Projekti- ja myyntijohtamisen seminaari 5 op  
o Opit ymmärtämään ja arvioimaan kriittisesti erilaisia projekti- ja myyntijohtamisen 

menetelmiä sekä soveltamaan niistä saatuja tietoja omassa työssäsi.  
o Pystyt analysoimaan ja argumentoimaan yrityksen tai yhteisön projekti-, myynti- tai 

muun toiminnan vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat 
 

• Ihmisten johtaminen 5 op 
o Mitä on itsensä johtaminen ja miten toteutat sitä? 

Miten kehität/valmennat yksikköä? 
Mitä on suorituksen johtaminen ja miten se tapahtuu? 
Miten johdat moniammatillista tiimiä? 
 

• Data-analytiikka liiketoiminnan kehittämisessä 5 op 
o Kuinka johtaa ja kehittää toimintaa oikean tiedon avulla? 
o Mitkä ovat data-analytiikan mahdollisuudet organisaatiollesi? 
o Kuinka käyttää tietomassoja päätöksen teon tukena? 
o Kuinka arvioida tiedon merkitystä ja oikeellisuutta? 
o Mitkä ovat datan käytön esteet ja rajoitteet? 

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 10.-13.5.2022. Hakijoiden tasapuolisen kohtelun 
varmistamiseksi haastatteluja ei järjestetä edellä ilmoitettujen päivien ulkopuolella. 

 
 

  



 
 
 
 

 

LIITE 1. PROJEKTI- JA MYYNTIJOHTAMINEN (YAMK) KONTAKTIOPETUKSEN AIKATAULU 

SYYSLUKUKAUSI 
20.8.2022 klo 9 - 16 Aloitus Lähiopetus, Xamk Kotkan kampus 
30.8.2022 16 - 19 Projekti-liiketoiminta ja johtaminen Verkko-opetus 
13.9.2022 16 - 19 Projekti-liiketoiminta ja johtaminen Verkko-opetus 
27.9.2022 16 - 19 Projekti-liiketoiminta ja johtaminen Verkko-opetus 
4.10.2022 16 - 19 Sertifikaattikoe Verkko-opetus 
11.10.2022 16 - 19 Uusintakoe Verkko-opetus (vain niille, jotka eivät ole läpäisseet koetta) 
 
1.11.2022 16 - 19 Projekti- ja myyntijohtamisen seminaari Verkko-opetus  
15.11.2022 16 - 19 Projekti- ja myyntijohtamisen seminaari Verkko-opetus 
26.11.2022 9 - 16 Projekti- ja myyntijohtamisen seminaari Lähiopetus, Xamk Mikkelin kampus 
29.11.2022 16 - 19 Projekti- ja myyntijohtamisen seminaari Verkko-opetus 
13.12.2022 16 - 19 Projekti- ja myyntijohtamisen seminaari Verkko-opetus 
 
Syyslukukaudella opiskellaan lisäksi opintojakso Myyntipsykologia, joka toteutetaan itsenäisenä 
omatahtisena verkko-opiskeluna. Opintojakso alkaa 27.9.2022, ennakkotehtävä tulee olla tehty 
viimeistään 9.10.2022 ja opintojakso päättyy 11.12.2022, johon mennessä viimeistään opiskelijan on 
pitänyt tehdä opintojaksoon liittyvä verkkotentti ja palauttaa päättötehtävä (oppimispäiväkirja). 
 

KEVÄTLUKUKAUSI 
10.1.2023 16 - 19 Ihmisten johtaminen Verkko-opetus 
21.1.2023 9 - 16 Ihmisten johtaminen Lähiopetus, Xamk Kotkan kampus  
31.1.2023 16 - 19 Ihmisten johtaminen Verkko-opetus 
14.2.2023 16 - 19 Ihmisten johtaminen Verkko-opetus 
7.3.2023 16 - 19 Ihmisten johtaminen Verkko-opetus 
 
21.3.2023 16 - 19 Data-analytiikka liiketoiminnan kehittämisessä Verkko-opetus 
4.4.2023 16 - 19 Data-analytiikka liiketoiminnan kehittämisessä Verkko-opetus 
18.4.2023 16 - 19 Data-analytiikka liiketoiminnan kehittämisessä Verkko-opetus 
2.5.2023 16 - 19 Data-analytiikka liiketoiminnan kehittämisessä Verkko-opetus 
16.5.2023 16 - 19 Data-analytiikka liiketoiminnan kehittämisessä Verkko-opetus 
 
Kevätlukukaudella opiskelijat opiskelevat lisäksi vähintään yhden valinnaisen opintojakson verkko-
opintoina. Opintojakso valitaan Xamkin Master Schoolin tarjonnasta tai ammattikorkeakoulujen 
yhteisestä YAMK-tarjonnasta (campusOnline). 
 

OPINNÄYTETYÖKOULU 
Opinnäytetyökoulu sisältö ja aikataulu ovat seuraavat: 
 
Työpaja 1: Aiheen valinta ja johdanto 

- 10.12.2022 klo 9 – 16 Mikkelissä 
- 17.12.2022 klo 9 – 16 Kotkassa 

 
Työpaja 2: Kirjallisuuskatsaus ja menetelmät 

- 11.3.2023 klo 9 – 16 Mikkelissä 
- 25.3.2023 klo 9 – 16 Kotkassa 

 
Työpaja 3: Tulosten raportointi ja pohdinta 

- Syksyllä 2023 


