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Valintakoe, päivätoteutus 
 
Yleistä Liiketalouden päivätoteutuksen valintakoe muodostuu kolmesta osasta: 

väittämistä, loogisen päättelyn ja matematiikan tehtävistä sekä kirjoitelmasta. Koe 
kestää kaksi 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 40 pistettä. Alle 10 pisteellä ei voi tulla valituksi. Jos hakija 
saa jostakin osasta miinuspisteitä, hänelle merkitään ko. osan tulokseksi nolla. 
Valintakokeen osien I ja II tulokset lasketaan kahden desimaalin tarkkuudella. 
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 30 väittämästä.   
 
 Väittämiin 1–30 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 30 pistettä. Kokeen yhteispistemäärää laskettaessa tämän osan 
pisteet jaetaan kahdella.  
 
Enintään 15 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 
1,5:llä.  

 
 Enintään 15 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 10 pistettä.  
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Valintakoetehtävät  
 
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 1–15 Viking Linen vuosikertomuksen perusteella.  

 
1 Viking Linen peruspalveluja ovat rahti- ja matkustajaliikenne sekä risteilyt. 

 
2 Vuonna 2016 yli puolet Viking Linen matkustajista oli Ruotsista.  

 
3 Vuoden 2016 motto oli ”Asiakas ei koskaan häiritse työtäsi. Asiakas on sinun 

työsi.”  

4 Viking Linen tilastojen mukaan vuonna 2016 matkavarausten määrä kasvoi sitä 
enemmän, mitä pidemmästä matkasta oli kysymys.  

 
5 Viking Linen organisaatio on sertifioitu ISM-koodilla.  
 
6 Alusten jätevesi luokitellaan neljään eri tyyppiin: pilssiveteen sekä mustaan, 

harmaaseen ja keltaiseen jäteveteen.  
 
7 Humid Air Motor -tekniikka (HAM) vähentää typpioksidipäästöjä.  
 
8 Energiankierrätysjärjestelmä Ocean Marine mahdollistaa hukkalämmön 

hyödyntämisen moottoreista. 
  
9 Muovipusseista saatavilla tuotoilla yhtiö on kerännyt rahaa Viron 

ympäristöjärjestöille.  
 
10 Itämeren tila on kohentunut, ja työ ravinnepäästöjen vähentämiseksi on alkanut 

tuottaa tulosta.  
 
11 Kaikkien jätteiden kokonaismäärää pystyttiin laskemaan vuodesta 2015.  
 
12 Viking Line on alkuperältään ahvenanmaalainen perheyhtiö. 
  
13 Viking Line ei käyttänyt vuonna 2016 lainkaan vuokratyövoimaa.  
 
14 Vuonna 2016 yhtiön hallitus asetti kaksi uutta valiokuntaa edistämään 

johtamiskulttuuria ja työhyvinvointia.  
 
15 Viking Line uudisti kannustin- ja palkitsemisjärjestelmänsä vuonna 2016.  
 
  
Vastaa väittämiin 16–30 englanninkielisen artikkelin perusteella. 

 
 16 Selling has transformed into a strategic activity where it replaces marketing.  

 
 17 In value-based selling, problems are solved collaboratively with customers. 
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 18 Service providers need to work on understanding the customer’s logic to match 
the service with customer needs. 
 

 19 Digital communication channels are changing the interaction between btob buyers 
and sellers.  

 
 20 Touchpoints describe what the customer experiences when contacting the 

company.  
 
 21 Easiness means that btob buyers have easy access to the company’s contact 

information and chat service.  
 
 22 Offline buyers prefer information searching, supplier selection and final decision 

making in digital channels.  
 
 23 Due to market fragmentation, companies use more mass marketing to reach 

customers.  
 

 24 From the customer’s perspective, the key issue of digital content marketing is the 
content itself and the quality of the content.  

 
 25 The target of value-based selling is to create added value for the customer’s 

business. 
 
 26 The concept of user innovation is based on real life situations where customers 

are involved in designing high-end products that would satisfy their needs.  
 
 27 Utilizing new ideas from sales meetings is easy. 
 
 28 In digital channels, the salesperson may be a robot that is solving customers’ 

problems by sharing relevant knowledge.  
 
 29 The mix between digital and traditional sales and marketing channels should be 

based on an understanding of the needs of the company’s salespersons.  
 
 30 The digital era is strengthening the 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. Oikeasta 
vastauksesta saa +1 pistettä, väärästä -0,5 pistettä ja vastaamatta jättämisestä 0 
pistettä. Hakija merkitsee vastauslomakkeelle vastausvaihtoehtonsa. Kokeen 
yhteispistemäärää laskettaessa tämän osan pisteet kerrotaan 1,5:llä. 
 

1 Kuntosalilla kävi vuoden 2017 joulukuussa 2000 henkilöä ja vuoden 2018 
tammikuussa 2500 henkilöä. Kuinka monta prosenttia kävijämäärä on noussut? 
 
a) 1,25 % 
b) 2,5 % 
c) 20 % 
d) 25 % 
 

2  Pörssiosake maksoi 20 €. Sen kurssi laski vuoden aikana 12 % ja nousi 
seuraavan vuoden aikana 10 %. Kuinka paljon osake maksoi molempien 
muutosten jälkeen? 

a) 19,36 € 
b) 19,60 € 
c) 20,16 € 
d) 24,40 € 
 

3  Puseron hinta nousi 15 %. Tällöin se nousi 12 €. Mikä on puseron uusi hinta? 
 

a) 68 € 
b) 80 € 
c) 92 € 
d) ei mikään edellisistä 
 

  
4  Luokalla on 15 tyttöä ja viisi poikaa. Kolme tyttöä lähtee pois ja tilalle tulee yksi 

poika. Kuinka monta prosenttiyksikköä poikien suhteellinen osuus muuttui? 
 

a) – 8 prosenttiyksikköä 
b) + 5 prosenttiyksikköä 
c) + 8 prosenttiyksikköä 
d) + 20 % 
 

 
5  Ruotsin kruunun (SEK) kurssi oli tammikuussa 1 EUR = 8 SEK ja toukokuussa  

1 EUR = 10 SEK. Suomalainen yritys tuo sykemittareita Ruotsista Suomeen ja 
käyttää näitä kursseja maksaessaan laskuja. Kevään aikana ruotsalainen 
tavarantoimittaja on nostanut kruunumääräisiä hintoja 5 %. Sykemittari maksoi 
Ruotsissa tammikuussa 1 000 SEK. Kuinka monta prosenttia suomalaisen 
maahantuojan euromääräinen hankintahinta muuttui tammikuusta toukokuuhun? 
 
a) – 20 % 
b) – 16 % 
c) + 5 % 
d) + 25 % 
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6  Presidenttiehdokkaan kannatus laski kuukauden aikana kymmenesosan ja 
seuraavan kuukauden aikana se nousi edellisestä kolmanneksen. Kuinka paljon 
kannatus on muuttunut kahden kuukauden aikana? 

 
a) – 30 % 
b) – 70 % 
c) + 20 % 
d) + 120 % 
 

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

lasketaan verottomasta hinnasta. Kuinka paljon verollinen hinta sisältää 
arvonlisäveroa? 

 
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, kuinka paljon 22 200 euron vuosituloista pitää maksaa 
valtion tuloveroa vuodelta 2018. 
 
a) 308 € 
b) 518 € 
c) 1 332 € 
d) ei mikään edellisistä 
 

 
9 Tuotteen hintaa lasketaan 10 %. Paljonko myyntimäärän pitäisi nousta, jotta 

saataisiin myyntituloja 10 % enemmän kuin aikaisemmin? 
 

a) 10 % 
b) 18 % 
c) 20 % 
d) 22 % 
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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) Opintotuen saajia oli lukuvuonna 2011–2012 enemmän kuin lukuvuonna  
2010–2011. 
b) Lukuvuodesta 2003–2004 lukuvuoteen 2004–2005 opintotuen saajien määrä on 
laskenut 4 %. 
c) Lukuvuonna 2004–2005 opintotuen saajia oli enemmän kuin lukuvuonna  
2007–2008.  
d) Lukuvuonna 2010–2011 opintotuen saajia oli vähemmän kuin lukuvuonna 
2011–2012. 
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III osa 
Kirjoitelma  Kirjoita asiatyylinen suomenkielinen tiivistelmä alla annetusta aiheesta. 

Vastauksen pitää perustua ennakkoaineistoon kuuluvaan Viking Linen 
vuosikertomukseen 2016.  

 
  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: Viking Linen vuosikertomus 2016 sisältää tietoa konsernin erilaisten 
rahoitusriskien hallinnasta. Rahoitusriskeihin kuuluvat korkoriski ja 
polttoaineen hintariski. Kerro aineiston perusteella, mitä korkoriskillä ja 
polttoaineen hintariskillä tarkoitetaan, ja selitä, miten kyseisiä riskejä Viking 
Linessä hallitaan. 
 


