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Tradenomi (ylempi AMK), InnoTech-liiketoiminta 

Ohjeet hakijalle: 

1. Täytä lisähaun hakulomake osoitteessa www.opintopolku.fi. Hakuaika on 28.11. – 1.12.2022.  
Hakuaika päättyy haun viimeisenä päivänä klo 15.00. 
 

2. Tee ennakkotehtävä ohjeiden mukaan, käytä tekstinkäsittelyohjelmaa; marginaalit 2,  
fontti Arial normaali 12, riviväli 1,5. 

 
3. Kirjoita ennakkotehtävään oma nimesi ja syntymäaikasi. 

 
4. Liitä valmis ennakkotehtävä hakulomakkeelle pdf-muodossa.  

 
Voit liittää ennakkotehtävän hakulomakkeelle hakuaikana, samalla kun täytät hakulomakkeen.  

Voit myös palata hakulomakkeelle myöhemmin ja liittää ennakkotehtävän 7.12.2022 klo 15.00 
mennessä:  

 joko kirjautumalla vahvasti tunnistautuneena Oma opintopolku –palveluun 
www.opintopolku.fi 
 

 tai klikkaamalla vahvistusviestissä olevaa linkkiä. Vahvistusviestin saat sähköpos-
tiisi hakulomakkeen täyttämisen jälkeen. 
 

Ennakkotehtävän palauttaminen määräajan jälkeen ei ole mahdollista.  
 
Ennakkotehtävästä voi saada enintään 60 pistettä. Ennakkotehtävän hyväksytty suorittaminen 
edellyttää vähintään 20 pistettä. 

 

 

Ennakkotehtävän ohjeet 

ENNAKKOTEHTÄVÄ 1: HENKILÖKOHTAINEN KEHITTYMINEN (max. 15 p + 15 p)   

1A. Miksi haluat suorittaa liiketalouden ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon? Mikä motivoi sinua 
hakemaan juuri tähän tutkinto-ohjelmaan? 

1B. Olet hakulomakkeessa ilmoittanut hakukelpoisuuden antavan tutkinnon jälkeisen alakohtaisen 
työkokemuksesi määrän. Ilmoita tässä paljonko sinulla on liiketalouden alan työkokemusta kokonai-
suudessaan vuosina ja kuukausina (ennen hakukelpoisuuden antavaa tutkintoa hankittu sekä sen 
suorittamisen jälkeen hankittu työkokemus). Liitä kopiot alaan liittyvistä työtodistuksistasi hakemuk-
seen. Pisteytyksessä huomioidaan se työkokemus, jonka voit todistuksilla osoittaa. 

 

 

http://www.opintopolku.fi/
http://www.opintopolku.fi/
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Työkokemuksen määrä ei kuitenkaan kerro kaikkea. Kuvaa tässä tehtävässä siis erityisesti laadulli-
sesti,  

• Millaista liiketalouden osaamista olet kokemuksesi kautta saanut ja millaista osaamista ha-
luat tutkinnon kautta hankkia, erityisesti innovaatio-osaamisen näkökulmista?  

• Millaisia valmiuksia Sinulla on ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamista ajatel-
len? Millaiset ovat keskeiset valmiutesi opiskella verkko- ja monimuotokoulutuksessa? Miten 
mahdollistat työn ohessa opiskelun?  

• Kuvaile, millaista kokemusta Sinulla on tiimityöskentelystä. Millainen tiimitoimija mielestäsi 
olet?  
 

ENNAKKOTEHTÄVÄ 2: ASIAKASTARPEIDEN TUNNISTAMINEN (max. 30 p) 

InnoTech-liiketoiminta –tutkinto-ohjelmassa innovaatioprosessiopintojen kautta syntyvä kaupallistet-
tava tuote tai palvelu on opiskelun keskiössä. Innovaatioita tuotetaan monialaisissa tiimeissä asia-
kastarpeita tunnistaen. Tiimit muodostetaan orientaatiopäivien aikana ja työskentely jatkuu samassa 
tiimissä koko ensimmäisen vuoden. Ensimmäinen vaihe tiimityötä on tunnistaa riittävä määrä poten-
tiaalisia asiakastarpeita, joiden pohjalta voi muodostua liiketoiminnallisesti kannattavia innovaatio-
aihioita.  

Tehtävänäsi on: 

1. Tutustua mm. Sitran sivuilta löytyviin uusimpiin julkaisuihin sekä Linturi ja Kuusi: Suomen 
sata uutta mahdollisuutta 2018–2037 (Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 1/2018) 
-julkaisuun (kaikki saatavilla verkossa).  

2. Pohtia niiden kautta tapahtuvia muutoksia omassa työyhteisössäsi, toimintaympäristössäsi, 
arjessasi jne. Merkitse käyttämäsi lähteet. 

3. Esittää vähintään kymmenen asiakastarvetta, jotka muutokset mielestäsi synnyttävät.  
4. Valita analyysisi perusteella kaksi liiketoiminnallisen menestyksen kannalta potentiaalisinta 

tarvetta. Perustele valintasi.  

Tarkoituksena ei ole vielä luoda ratkaisuja, vaan löytää käyttäjä-/asiakastarpeita, jotka kaipaavat 
uusia innovaatioita. 
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