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Valintakoe, monimuotototeutus 
 
Yleistä Liiketalouden monimuotototeutuksen valintakoe muodostuu kolmesta osasta: 

väittämistä, loogisen päättelyn ja matematiikan tehtävistä sekä kirjoitelmasta. Koe 
kestää 2 tuntia. Hakija voi päättää, miten kauan hän käyttää aikaa kuhunkin 
osaan. Hakija merkitsee vastaukset erillisille vastauslomakkeille, joihin hänen 
tulee kirjoittaa nimensä ja henkilötunnuksensa. Kokeesta saatava 
enimmäispistemäärä on 70 pistettä. Alle 28 pisteellä ei voi tulla valituksi. 
Valintakokeen osien I ja II tulokset lasketaan kahden desimaalin tarkkuudella. Jos 
hakija saa jostakin osasta miinuspisteitä, hänelle merkitään ko. osan tulokseksi 
nolla. Miinuspisteet eivät siirry osasta toiseen.  

 
 Kokeessa voi käyttää kynää ja kumia. Laskinta ei saa käyttää. Matkapuhelin on 

pidettävä suljettuna. Kokeessa ei saa olla mukana verkossa julkaistua 
ennakkomateriaalia.  

 
 
I osa: väittämät Hakija on tutustunut ennakkoaineistoihin ja vastaa niiden pohjalta. Osassa I 

mitataan luetun ymmärtämistä. Osa koostuu 40 väittämästä.   
 
 Väittämiin 1–40 vastataan seuraavan aineiston perusteella:  

 
• Viking Linen vuosikertomus 2016 
• Alhonen, Alamäki, Aunimo, Hallikainen, Korpela, Rantala, Vuori: Value 

creation through the integration of sales and marketing: Smarketing, 2018 
 

Hakija ottaa kantaa jokaiseen väittämään merkitsemällä vastauksensa 
vastauslomakkeelle siinä olevien ohjeiden mukaisesti. Hakija voi jättää myös 
vastaamatta väittämään.  
 
Kunkin väittämän oikein merkitystä vastauksesta annetaan +1 piste, väärin 
merkitystä -0,5 pistettä ja vastaamatta jättämisestä 0 pistettä. Väittämistä voi 
saada enintään 40 pistettä. Kokeen yhteispistemäärää laskettaessa tämän osan 
pisteet jaetaan kahdella.  
 
Enintään 20 pistettä.  
 

 
II osa: loogisen päättelyn ja matematiikan tehtävät  
 
 Osa II koostuu kymmenestä loogisen päättelyn ja matematiikan tehtävästä. 

Jokaisessa tehtävässä on neljä vastausvaihtoehtoa, joista vain yksi on oikein. 
Hakija merkitsee vastauslomakkeelle vastausvaihtoehtonsa. Oikeasta 
vastauksesta annetaan +1 piste, väärästä -0,5 pistettä ja vastaamatta jättämisestä 
0 pistettä. Kokeen yhteispistemäärää laskettaessa tämän osan pisteet kerrotaan 
kahdella.  

 
 Enintään 20 pistettä.  
 
 
III osa: kirjoitelma Kirjoitelmassa mitataan asiasisällön ymmärtämistä ja suomen kielen kirjallisia 

valmiuksia. Kirjoitelma ei saa ylittää yhden sivun laajuutta ja sen täytyy mahtua 
sille varattuun tilaan. Kirjoitelman tulee olla tiivis, kieleltään sujuva, eheä ja 
asiatyylinen. Kirjoitelman pitää perustua ennakkoaineistoon. Kirjoitelma kirjoitetaan 
erilliselle vastauslomakkeelle.  

 
 Enintään 30 pistettä.  
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I osa  
Väittämät 

 
Ota kantaa jokaiseen väittämään ja merkitse vastauksesi erilliselle 
vastauslomakkeelle siinä olevien ohjeiden mukaisesti. Kunkin väittämän oikein 
merkitystä vastauksesta annetaan +1 piste, väärin merkitystä -0,5 pistettä ja 
vastaamatta jättämisestä 0 pistettä.  

 
Vastaa väittämiin 1–20 Viking Linen vuosikertomuksen perusteella.   

  
1 Viking Line on korostanut ympäristöystävällisten ratkaisujen lisäksi innovatiivisia 

energiatehokkuussovelluksia.  
 

2 Yhtiön uusi Brand Book -palvelualusta tarjoaa helppokäyttöisen 
asiakasjärjestelmän. 
 

3 Turvallisuusorganisaation toimintaan ei sisälly ennalta ehkäisevää työtä. 
   

4 Viking Gracesta tuli edelläkävijä ympäristöasioissa, kun aluksen polttoaineena 
alettiin käyttää pelkästään biodieseliä.  
 

5 Viron reiteillä vähennettiin autopaikkojen määrää kesäkaudella 2016.  
 

6 Autolla kulkevat matkustajat pienensivät rahtimääriä Suomen ja Ruotsin välisessä 
liikenteessä.  
 

7 Viking Line Cargon pääliikeidea on tarjota huolintapalveluja asiakkailleen.  
 

8 Itämeren kuormitusta pienennetään pumppaamalla lähes 50 % alusten jätevesistä 
maissa sijaitseviin puhdistuslaitoksiin.  
 

9 Kansainvälinen MARPOL-yleissopimus kieltää pilssiveden päästämisen mereen.  
 

10 Tietyt yhtiön alukset saavat satamassa ollessaan sähkönsä maista, mikä vähentää 
moottorien aiheuttamaa melua ja ilmansaasteita.  
 

11 Laivan pohjista irtoavaa kasvillisuutta hyödynnetään biokaasun valmistamiseen.  
 

12 Viking Linen Food Garden -ravintoloissa on siirrytty muovipulloissa tarjottavista 
vesistä hanaveteen.  
 

13 Hiilidioksidineutraalia biokaasua tuotetaan mm. alusten ruuantähteistä. 
 

14 Laivojen turvavarusteet tarkastetaan kolmesti viikossa.  
 

15 Jokaisella Viking Linen yksiköllä on oma räätälöity johtamiskoulutuksensa.  
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16 Henkilökunnan KIVA-ohjelma on vähentänyt työpaikkakiusaamisen määrää 
merkittävästi. 
 

17 Viking Linen suurin henkilöstöryhmä on 50–59-vuotiaat.  
 

18 Toimikaudella 2016 hallituksen muodosti puheenjohtaja, joka oli sama kuin 
toimitusjohtaja, sekä kuusi muuta jäsentä.  
 

19 Hallitus ehdotti vuoden 2016 vahvan tuloksen myötä henkilökunnan palkitsemis- ja 
kannustinjärjestelmän uudistamista.  
 

20 Vuoden 2016 liiketulos laski lähes 50 % verrattuna vuoteen 2015. 

  

Vastaa väittämiin 21-40 englanninkielisen artikkelin perusteella. 
 
 

21 The emergence of new digitalized tools has had a radical impact on only business-
to-consumer customers’ buying behavior.   

 
 

22 Salespeople also need to consider digital channels as additional touchpoints for 
initiating and maintaining customer relationships.  
 

 
23 Product information is nowadays administered by marketing or customer service.  

 
 
24 Customers are expected to match the service provider’s logic. 
 
 
25 With advances in information technology, btob customer journeys have become 

more simple and linear.  
 

 
26 Customer experience has no direct effect on customer loyalty.  
 

 
27 Easiness does not seem to be an important factor in helping the btob customer 

move forward in the buying process.  
 

 
28 Buyers expect a more anonymous and faster sales process in digital channels. 

 
 
29 Online buyers expect sellers to meet them in those touchpoints that the buyers 

themselves prefer.  
 
 
30 Due to market fragmentation, companies are moving away from mass marketing. 

 
 
31 From the customer’s perspective, the key issue of digital content marketing is the 

customer experience and company brand.  
 

 
32 Content marketing and social media marketing are unrelated.   
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33 According to the results of the DIVA project, the majority of business customers 
find social media useful for their btob customer journeys.  

 
 
34 Sales discussions are transforming to dialogs where the salesperson and 

customer co-create solutions.   
 
 

35 The concept of open innovation is based on real life situations where customers 
are involved in designing high-end products that would satisfy their needs. 

 
 

36 Digitalization has changed the nature of sales meetings significantly. 
 
 
37 Value-based selling involves several stages and all of them can be transformed to 

digital channels.  
 

 
38 The mix between digital and traditional sales and marketing channels should be 

based on an understanding of the needs of the company’s own customers.  
 
 
39 When creating the channel strategy, it is important to keep in mind that the seller 

and buyer perspectives of the buyer’s journey are very different. 
 

 
40 The digital era is removing the traditional borderlines between marketing, sales 

and product development. 
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II osa 

Loogisen päättelyn ja matematiikan tehtävät 
 
  Osa II koostuu kymmenestä matematiikan monivalintakysymyksestä. Jokaisessa 

tehtävässä on neljä vastausvaihtoehtoa, joista vain yksi on oikein. Hakija 
merkitsee vastauslomakkeelle vastausvaihtoehtonsa. Oikeasta vastauksesta saa 
+1 pistettä, väärästä -0,5 pistettä ja vastaamatta jättämisestä 0 pistettä. 

 
1  Pakkauskoko suurennettiin 8 desilitrasta 1,2 litraan. Kuinka monta prosenttia 

pakkauskoko muuttui? 
 
a) + 15 % 
b) + 33 % 
c) + 50 % 
d) + 150 % 
 

2  Osakekurssi laski vuoden aikana 12 % ja nousi seuraavan vuoden aikana 8 %. 
Kuinka monta prosenttia kurssin kokonaismuutos oli? 

a) – 4 % 
b) – 5 % 
c) + 20 % 
d) +21 % 
 

 
3  Tarjan vuositulot nousivat 4 %. Euroina nousun suuruus oli 1 680 €. Mitkä ovat 

hänen uudet vuositulonsa? 
 

a) 672 € 
b) 1747,20 € 
c) 42 000 € 
d) 43 680 € 
 

 
4  Peliporukassa on 7 naista ja 3 miestä. Yksi naisista lähtee pois, ja tilalle tulee 3 

miestä. Kuinka monta prosenttiyksikköä naisten suhteellinen osuus muuttui? 
 

a) – 20 prosenttiyksikköä 
b) – 10 prosenttiyksikköä 
c) – 14 % 
d) + 50 % 
 

 
5  Ruotsissa euron kurssi oli tammikuussa 1 SEK = 0,125 EUR ja toukokuussa 1 

SEK = 0,100 EUR. Suomalainen yritys vie tuotteita Suomesta Ruotsiin. Kevään 
aikana suomalainen valmistaja nosti euromääräisiä hintoja 5 %. Suomalainen 
tuote maksoi tammikuussa 100 €. Kuinka monta prosenttia tuotteen 
kruunumääräinen hinta on muuttunut tammikuusta toukokuuhun? 

 
a) – 20 % 
b) – 15 % 
c) + 5 % 
d) + 31 % 
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6  Presidenttiehdokkaan kannatus laski kuukauden aikana kymmenesosan ja vielä 
seuraavan kuukauden aikana edellisestä kolmanneksen. Kuinka paljon 
kannatuksesta on jäljellä kahden kuukauden kuluttua? 

 
a) 30 % 
b) 60 % 
c) 90 % 
d) ei mikään edellisistä 
 

 
7  Junalipun verollinen hinta on 44 €. Se sisältää 10 % arvonlisäveroa, joka 

lasketaan verottomasta hinnasta. Mikä on junalipun veroton hinta? 
 

a) 4,00 € 
b) 4,40 € 
c) 39,60 € 
d) 40,00 € 

 
8  Vuodelta 2018 toimitettavassa verotuksessa määrätään tuloverolain (1535/1992) 

perusteella valtiolle ansiotulosta suoritettava tulovero progressiivisen 
tuloveroasteikon mukaan seuraavasti: 
 

Verotettava ansiotulo, 
euroa 

Vero alarajan kohdalla, 
euroa 

Vero alarajan ylittävästä tulon 
osasta, % 

17 200–25 700 8,00 € 6,00 % 
25 700–42 400 518,00 € 17,25 % 
42 400–74 200 3 398,75 € 21,25 % 
74 200– 10 156,25 € 31,25 % 

 
Laske taulukon perusteella euron tarkkuudella, kuinka paljon 35 700 euron 
vuosituloista pitää maksaa valtion tuloveroa vuodelta 2018. 

 
a) 2 142 € 
b) 2 243 € 
c) 3 399 € 
d) 6 158 € 

 
9 Tuotteen valmistuskuluista viidennes oli raaka-ainekuluja ja loput työtä. 

Seuraavana vuonna raaka-aineen hinta nousi 5 %, mutta valmistuskustannukset 
laskivat 10 %. Mitä tapahtui työstä aiheutuville kuluille? 

 
a) laskivat 5 % 
b) laskivat 14 % 
c) laskivat 15 % 
d) nousivat 86 % 
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10  Alla on kaavio, joka kuvaa 25 vuotta täyttäneiden opintotuen saajien lukumäärän 
muutosta ammattikorkeakouluissa lukuvuodesta 2001–2002 lähtien. Muutosta 
verrataan aina edelliseen vuoteen. (Lähde: Kela). Valitse kuvion perusteella oikea 
väittämä. 

 

           
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
a) Lukuvuodesta 2009–2010 lukuvuoteen 2010–2011 opintotuen saajien määrä on 
laskenut 12 %. 
b) Lukuvuonna 2002–2003 opintotuen saajia oli vähemmän kuin lukuvuonna 
2007–2008. 
c) Opintotuen saajia oli lukuvuonna 2011–2012 enemmän kuin lukuvuonna  
2010–2011. 
d) Opintotuen saajia oli lukuvuonna 2013–2014 enemmän kuin lukuvuonna  
2011–2012. 
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III osa 
Kirjoitelma Kirjoita asiatyylinen suomenkielinen tiivistelmä alla annetusta aiheesta. 

Vastauksen pitää perustua ennakkoaineistoon kuuluvaan artikkeliin Value creation 
through the integration of sales and marketing: Smarketing. 

  
Tuo tekstissäsi esille alla mainittuun aiheeseen liittyvä keskeinen sisältö 
(pääkohdat, alakohdat, konkreettiset esimerkit). Käytä täydellisiä virkkeitä. Älä 
käytä luettelotyyliä. Kiinnitä huomiota oikeakielisyyteen ja käsialasi selkeyteen. 
Tekstin pitää mahtua viivoitettuun tilaan. 

 
  
 
 
 
 

AIHE: Artikkelin luku 5 käsittelee robotisaation roolia btob-myynnissä. 
Millä eri tavoilla robotiikkaa voisi artikkelin mukaan käyttää btob-
myynnissä? 


