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Tradenomin tutkintoon johtavan hankinta- ja myyntiosaaminen,
monimuotokoulutuksen opiskelijavalinnan ennakkotehtävät
Ennakkotehtävä tulee palauttaa sähköisessä muodossa e-lomakkeelle viimeistään 13.4.2018 klo
15:00. Olethan muistanut myös jättää hakemuksesi opintopolun kautta hakuaikana (14.3.2018 klo
08:00 – 28.3.2018 klo 15:00)? Ilman hakemusta opinto-oikeutta ei voi saada.
Hakijan koko nimi tulee olla jokaisessa asiakirjassa. Jokainen asiakirja tulee tallentaa .pdf -muodossa
(nimeä asiakirja esimerkiksi: sukunimi.etunimi.tehtävä1). Jokaisen hakijan tulee palauttaa yhteensä
kolme kokonaistehtävää (eli kolme eri pdf -tiedostoa).
Ennakkotehtävien tulee olla hakijan itse kirjoittamia tekstejä. Mainitsethan käyttämäsi lähteet oikein.
Mikäli selviää, että hakija ei ole itse kirjoittanut ennakkotehtäviä, hakija voidaan hylätä.
Huomiothan, että opintojen alkaessa hyväksilukuja ei tehdä pelkästään työkokemuksen perusteella tai
ammattitutkinnon suoritetuista opinnoista (ne ovat hakukelpoisuusperuste). Korkeakouluopintoja ja
vanhasta opistomerkonomi -tutkinnosta suoritettuja opintoja voidaan hyväksilukea.

Tehtävät
1. Kaikilla meillä on käsitys ostamisesta ja myymisestä.

Lue toinen kirjoista Logistiikka pk-yrityksissä

- Hankinta kilpailutekijänä, Ritvanen, Koivisto, WSOY tai Oivaltava myyntityö – asiakkaana
organisaatio, Hänti, Kairisto-Mertanen, Kock, EDITA.

Pohdi kannaltasi mielenkiintoisemmassa kirjassa esitettyjen ajattelumallien toteutumista ja
mahdollisuuksista nykyisessä tai tuntemassasi työyhteisössä, organisaatiossa, yrityksessä tai
projektissa. Kirjoita aiheesta 2-3 sivun pituinen essee.

2. Laadi 3-4-sivuinen teksti, jossa pohdit
a. Miksi haluat suorittaa tutkinnon juuri tässä ohjelmassa?
b. Kumpi olisi ammatillisen suuntautumisesi vaihtoehto? Kerro myös, mikäli et
missään tapauksessa halua toista vaihtoehtoa opiskella!
c. Mikä on elämäntilanteesi ja mitkä ovat edellytyksesi hoitaa vuosia kestävät opinnot
päätökseen. Lähiopetus tapahtuu kolmena-neljänä arki-iltana viikossa (klo 16:30–
20).
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i.

Miten arvioit osaamistasi ja valmiuksiasi opiskella hankintaa tai myyntiä?

ii.

Miten käytät aikaasi tällä hetkellä, paljonko pystyt siitä käyttämään
opiskeluun?

iii.

Arvio miten lähiympäristösi ja työnantajasi tukevat mahdollista opiskeluasi?

3. Ostat tuotteita myyntiin yritykseesi.

Esitä minkälainen arvonlisäverokäsittely on:

a. Elintarvikkeissa?
b. Elektroniikassa?
c. Myyt yrityksessäsi mm. kodinelektroniikkaa. Kodinkoneviikolla tarjouksessa sinulla
on astianpesukone X alennettuun hintaa 249 euroa (Norm.hinta 399€). Asiakas
haluaa tietää, paljonko hinnassa on ALV:n osuutta. Mitä vastaat? Selvitä, miten
päädyit vastaukseesi.

Tee esityksesi niin, että asiaa tuntematon henkilö ymmärtää menettelyn. Kerro myös käytetyt
verokannat.

