
Tule mukaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun eli Xamk:n järjestämälle logistiikan verkkokursseille! 

Kurssin/kurssit suoritettuasi sinulla on valmis opintosuoritus lukio-opintoihin sekä tulevaan amk:n tutkintoosi! 

Katso oheinen Logistiikan perusteet 3 op ja 2 op kurssien esittelyvideo linkistä: 

video   Opintojakson esittely: Logistiikan perusteet A ja B (12min)  

Logistiikan perusteet A 3 opintopistettä, toteutus ajalla 1.5.2021 – 31.8.2021 

Logistiikan perusteet B 2 opintopistettä, toteutus ajalla 1.5.2021 – 30.9.2021 

ILMOITTAUTUMSIAIKA NÄILLE KURSSEILLE ON 12.04 – 24.06.2021 

Miten ilmoittaudut Xamkin: 

 Logistiikan perusteet A ja B opintojaksojen ilmoittautumislinkit: 

3 opintopisteen kurssi:    https://www.lyyti.fi/reg/Logistiikan_perusteet_A_3_op_5839 
 

  2 opintopisteen kurssi:   https://www.lyyti.in/Logistiikan_perusteet_B_2_op_2142 

toteutus ajalla 1.5.2021 – 30.9.2021 
 

 1. Täytä ilmoittautumislomakkeelle tietosi. HUOM! Muista valita    

 “Maksuperuste”-kohtaan “2.asteen opiskelija”. Silloin saat opinnot   

 maksutta. 

2. Kun lähetät ilmoittautumislomakkeen, saat välittömästi vahvistusviestin sinulle varatusta 

paikasta sähköpostiisi. 

 3. Lisäksi saat Xamkilta sähköpostia noin viikko ilmoittautumisesi jälkeen 

 jossa neuvotaan esim. Xamkin verkkotunnusten käyttöönotto sekä   

 muut opintojakson aloitukseen liittyvät asiat. 
 

Tunnusten hakeminen: 

Ohjeet tunnusten hakemiseen ja tärkeää tietoa Xamkin verkkopalveluista löydät Xamkin verkkosivuilta:  

https://www.xamk.fi/avoin-amk-tietoa-opiskelusta/  
 

 Tunnusten hakemiseen tarvitset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne-sovelluksen 

 Mikäli sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia, ota yhteyttä avoinamk@xamk.fi. 
 

Xamkin käyttäjätunnuksella ja salasanalla pääset kirjautumaan mm.: 

Learn-verkko-oppimisympäristöön, Student-intranettiin, Peppi-opintosuoritusrekisteriin ja Xamkin tietokoneille 

Kotkan, Kouvolan, Mikkelin ja Savonlinnan kampuksilla.  

Tunnukset ovat voimassa niin kauan kun opiskelet avoimessa ammattikorkeakoulussa. Mikäli keskeytät tai päätät 

opintosi, lakkaavat tunnukset toimimasta. 

Mikäli tarvitset apua, ota yhteyttä meihin. Autamme mielellämme! 

Koulutusassistentti Janika Korento: Janika.Korento@xamk.fi  

Koulutussuunnittelija Päivi Kitunen: paivi.kitunen@xamk.fi 

avoinamk@xamk.fi   
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MUISTA ILMOITTAUTUA VIIMEISTÄÄN 24.06.2021 

 

Logistiikka on aihe, jota on aina ja kaikkialla eli logistiikka on tavaran, tiedon ja rahan siirtämistä. Näin ollen mitään 

ei tapahdu maailmassa, ellei aina ole mukana logistiikkaa (aihetta avaavat videot tiedoston lopussa)!  

Liike-elämässä on jatkuvaa vajausta logistiikan ammattilaisista esimiehien sekä toimistohenkilökunnan osalta 

johtuen alan voimakkaasta kehittymisestä ja globalisoitumisesta. Siksi olen lähtenyt rakentamaan tällaisia kursseja. 

Yhteistyössä on ollut mukana myös valtakunnallinen alan etujärjestö Suomen Huolinta- ja logistiikkaliitto ry.  

Olen rakentanut sekä 3 opintopisteen että 2 opintopisteen kurssit eli yhteensä 5 op täysin paikkariippumattomat 

nettikurssit logistiikkaan perehtymiseen. Tarvitset vain toimivan nettiyhteyden ja voit suorittaa kurssit missä tahansa 

joko tietokoneella tai älypuhelimella.  Talvella 2020 - 2021 yksi opiskelijoista oli Libanonissa rauhanturvajoukoissa ja 

suoritti sieltä käsin yhden minun kurssin.   

Kurssit on rakennettu Learniin (ent. nimi Moodle) ja ne on rakennettu niin sanottuun yksilöllisen etenemisen 

muotoon ja ne koostuvat kolmesta ”aallosta”. Ensimmäinen aalto avautuu heti kun tunnukset saatuasi kirjaudut 

kurssille, seuraavat aukeavat heti kun olet suorittanut kaikki kyseisen ”aallon” asiat. Kurssialusta Learnin käyttö on 

hyvin selkeää ja helppoa.  

Sinun tulee käydä kaikki ensimmäisessä aallossa olevat asiat läpi eli tutustua aineistoon, joka koostuu useasta 

lyhyestä videosta sekä animaatioista ja tiedostoista. Kun olet tutustunut näihin kaikkiin, sinulle avautuu tentti 1.   

Se sisältää monivalintakysymyksiä, joista jokaisen kysymyksen kohdalla valitset mielestäsi oikean 

vastausvaihtoehdon painamalla pyöreää rengasta. Vastaa kaikkiin kysymyksiin, niitä ei ole kovin monta. Ensimmäisen 

tentin suorittamisen jälkeen sinulle avautuu automaattisesti seuraava aalto, jossa on uutta kurssiaineistoa ja sen 

lopussa on tentti 2. Kurssiin sisältyy vielä kolmas aalto, jossa on logistiikan ammattisanastoa tiedostona sekä tentti 3. 

Kaikkia tenttejä voit suorittaa halutessasi max. kolme kertaa ja aina paras arvosana huomioidaan.  

Kun olet suorittanut kaikki kolme tenttiä, saat suorituksestasi todistuksen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta 

Logistiikan perusteet A 3 opintopisteen kurssista.  
 

Jatkona tälle kurssille on B-osa eli Logistiikan perusteet B   2 opintopistettä, tälle B - kurssille avautuu 

automaattisesti linkki heti kun olet suorittanut A kurssin loppuun.    

Näin sinulle tulee valmis kokonainen amk-tasoinen kurssisuoritus 5 op:n kurssista, jota ei enää tarvitse täydentää 

mitenkään vaan voit opiskeluissasi valita tällaisen kurssin kohdalla jonkin muun kurssin!  
 

Tällä todistuksella saat halutessasi myös lukiotodistukseesi suorituksen, joka voi olla osa lukion opintojasi.  

Ja mikä parasta tällöin sinulla on jo tulevaa ammattikorkeakoulu opiskelua varten 5 opintopistettä suoritettu, 

menetpä sitten opiskelemaan mille alalle tahansa. 

 Suomen ammattikorkeakoululaki määrittää, että jokaiseen amk-tutkintoon tulee sisältyä 15 op vapaavalintaisia 

opintoja. Jos et jatkamaan logistiikan opintoihin niin saat suorituksen vähintäänkin vapaasti valittaviin opintoihin, 

ehkä jopa aineopintoihin myös. Jos menet esim. sairaanhoitajakoulutukseen niin tämä ei mene hukkaan vaan antaa 

yleissivistystä!  

Kurssit tuovat esiin esimies- sekä toimihenkilönäkökulmaa logistiikka-asioihin.  
  

Logistiikkaa voit opiskella joko logistiikkainsinööriksi tai logistiikkatradenomiksi meillä Kotkassa Kaakkois-Suomen 

ammattikorkeakoulussa eli Xamkissa Kotkassa sekä tietysti muissakin ammattikorkeakouluissa.  

Yliopistotutkintona logistiikan diplomi-insinööriksi voi opiskella mm. Aalto Yliopisto ja Lappeenrannan-Lahden 

teknillinen yliopisto LUT:ssa.  



  

Tässä alla on linkit kolmeen lyhyeen videoon jotka avaavat logistiikka-asiaa lisää:   
  

1. Suomen huolinta- ja logistiikkaliitto ry:n video, jossa kuvataan logistiikka-alan työmahdollisuuksia:  

Me liikutamme maailmaa, Suomen huolinta- ja logistiikkaliitto video (kesto 2 min 25 sek):  

https://vimeo.com/143715966   
  

2. Xamkissa opiskelleen Aleksi Sallisen videoesittely insinööriopiskelusta:  

Kuvaus logistiikkainsinöörin koulutuksesta, Youtube video Aleksi Sallinen (kesto 2 min 27 sek):  

https://www.youtube.com/watch?v=q8nh7LPr9ws  
  

3. Xamkissa opiskelleen Petri Kinnusen videoesittely tradenomiopiskelusta:  

Kuvaus logistiikkatradenomin koulutuksesta, Youtube video Petri Kinnunen (kesto 2 min 36 sek):  

https://www.youtube.com/watch?v=_a8ncDWntKU   
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