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Valintakokeen ratkaisut, monimuotototeutus 
 
Yleistä  Kokeesta saatava enimmäispistemäärä on 70 pistettä. Valintakokeesta on saatava 

yhteensä vähintään 28 pistettä, jotta voi tulla valituksi. Valintakokeen osien I ja II 
tulokset lasketaan kahden desimaalin tarkkuudella. Toinen desimaali pyöristetään 
ylöspäin, jos kolmas desimaali on vähintään 5. Jos hakija saa jostain osasta 
miinuspisteitä, hänelle merkitään ko. osan tulokseksi nolla. Miinuspisteet eivät siis 
siirry osasta toiseen. 

 
I osa: väittämät Hakija ottaa kantaa jokaiseen väittämään merkitsemällä vastauksensa 

vastauslomakkeelle siinä olevien ohjeiden mukaisesti. 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. 

 
 
 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 
 

  
Oikein 1 Viking Line on korostanut ympäristöystävällisten ratkaisujen lisäksi innovatiivisia 

energiatehokkuussovelluksia.  
 

Väärin 2 Yhtiön uusi Brand Book -palvelualusta tarjoaa helppokäyttöisen 
asiakasjärjestelmän. 
 

Väärin 3 Turvallisuusorganisaation toimintaan ei sisälly ennalta ehkäisevää työtä. 
   

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

Väärin 5 Viron reiteillä vähennettiin autopaikkojen määrää kesäkaudella 2016.  
 

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

Väärin 7 Viking Line Cargon pääliikeidea on tarjota huolintapalveluja asiakkailleen.  
 

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

Väärin 9 Kansainvälinen MARPOL-yleissopimus kieltää pilssiveden päästämisen mereen.  
 

Oikein 10 Tietyt yhtiön alukset saavat satamassa ollessaan sähkönsä maista, mikä vähentää 
moottorien aiheuttamaa melua ja ilmansaasteita.  
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Oikein 11 Laivan pohjista irtoavaa kasvillisuutta hyödynnetään biokaasun valmistamiseen.  
 

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

Oikein 13 Hiilidioksidineutraalia biokaasua tuotetaan mm. alusten ruuantähteistä. 
 

Väärin 14 Laivojen turvavarusteet tarkastetaan kolmesti viikossa.  
 

Väärin 15 Jokaisella Viking Linen yksiköllä on oma räätälöity johtamiskoulutuksensa.  
 

Väärin 16 Henkilökunnan KIVA-ohjelma on vähentänyt työpaikkakiusaamisen määrää 
merkittävästi. 
 

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

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

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

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

  

Hakija vastaa väittämiin 21–40 englanninkielisen artikkelin perusteella. 
 
 

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

 
 

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

 
Oikein 23 Product information is nowadays administered by marketing or customer service.  
 
 
Väärin 24 Customers are expected to match the service provider’s logic. 

 
 

Väärin 25 With advances in information technology, btob customer journeys have become 
more simple and linear.  

 
 

Väärin 26 Customer experience has no direct effect on customer loyalty.  
 

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

move forward in the buying process.  
 

 
Väärin 28 Buyers expect a more anonymous and faster sales process in digital channels. 
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Oikein 29 Online buyers expect sellers to meet them in those touchpoints that the buyers 

themselves prefer.  
 
 

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

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

customer experience and company brand.  
 

 
Väärin 32 Content marketing and social media marketing are unrelated.   

 
 
Väärin 33 According to the results of the DIVA project, the majority of business customers 

find social media useful for their btob customer journeys.  
 
 

Oikein  34 Sales discussions are transforming to dialogs where the salesperson and 
customer co-create solutions.   

 
 
Väärin 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. 
 
 
Väärin 36 Digitalization has changed the nature of sales meetings significantly. 
 

 
Väärin 37 Value-based selling involves several stages and all of them can be transformed to 

digital channels.  
 

Oikein 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. 

 
 

Oikein  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. 

 
 

Oikein 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. Oikeasta 
vastauksesta saa +1 pistettä, väärästä -0,5 pistettä ja vastaamatta jättämisestä 0 
pistettä. Kokeen yhteispistemäärää laskettaessa tämän osan pisteet kerrotaan 
kahdella. 

    
  Enintään 20 pistettä. 
 

1  Pakkauskoko suurennettiin 8 desilitrasta 1,2 litraan. Kuinka monta prosenttia 
pakkauskoko muuttui? 
 
a) + 15 % 
b) + 33 % 

Oikein c) + 50 % 
d) + 150 % 
 

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

a) – 4 % 
Oikein 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 € 

Oikein 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? 

 
Oikein 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 % 

Oikein 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 % 

Oikein 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 € 

Oikein 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 € 

Oikein 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 % 

Oikein 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. 

Oikein d) Opintotuen saajia oli lukuvuonna 2013–2014 enemmän kuin lukuvuonna  
2011–2012. 
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III osa: kirjoitelma Perehdy kirjoitelmatehtävän ennakkoaineistoon (Value creation through the 

integration of sales and marketing: Smarketing, luku 5, s. 22–24 ja luvun 6.2 
loppuosa, s. 26) sekä tehtäväkohtaiseen sisältökarttaan. Pidä sisältökartta ja alla 
olevat arviointikriteerit esillä vastauksia arvioidessasi. 

 
  Kirjoitelma arvioidaan skaalalla 0–10 pistettä alla olevan ohjeen mukaisesti. 

Arvioinnissa käytetään pisteen tarkkuutta. Kirjoitelman osuus valintakokeesta on 
30 pistettä, joten lopullinen valintakoepistemäärä saadaan kertomalla arvioijan 
antamat pisteet kolmella.  

 
  Arvioinnin lähtökohtana on tehtävänannon mukainen aiheen käsittely. Pelkistä 

kirjallisen esityksen ansioista ei anneta pisteitä (vrt. hylkäysperusteet kriteeristön 
lopussa).  

 
Suoraa terminologista yhdenmukaisuutta ennakkoaineiston kanssa ei vaadita, 
kunhan sisältö on ajatuksellisesti oikein. Ennakkomateriaali on englanninkielinen, 
joten vastauksessa voidaan käyttää keskeisimmistä käsitteistä englannista 
mukautettuja ilmaisuja (esim. liidi; chatbotti), mutta vastauksen tulee olla valtaosin 
suomeksi kirjoitettu. Pienet terminologiset epätarkkuudet voidaan jättää 
arvioinnissa huomiotta, jos perusajatus on esitetty oikein. 
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AIHE: Artikkelin luku 5 käsittelee robotisaation roolia btob-myynnissä. Millä 
eri tavoilla robotiikkaa voisi artikkelin mukaan käyttää btob-myynnissä? 
 
Pääkohdat (max. 3 pistettä) 
 

• 4–5 pääkohtaa oikein (3 p.) 
• 2–3 pääkohtaa oikein (2 p.) 
• 1 pääkohta oikein (1 p.) 

 
Alakohdat/esimerkit (max. 3 pistettä) 
 

• vähintään 5 alakohtaa/esimerkkiä oikein (3 p.) 
• 3–4 alakohtaa/esimerkkiä oikein (2 p.) 
• vähintään 2 alakohtaa/esimerkkiä oikein (1 p.) 

 
KIRJALLINEN ESITYS (max. 4 pistettä) 
 

• Looginen ja hyvin jäsennelty, hyvää asiatyyliä (selkeää, sujuvaa, ei 
puhekielisyyksiä), valtaosin oikeakielinen (oikeinkirjoitus, kielioppi, 
välimerkit jne.), kirjoitelmamuotoinen (täydelliset virkkeet, ei luettelotyyliä) 
(4 p.) 

• Etenee sujuvasti, pääosin asiatyylinen, jonkin verran 
oikeakielisyysvirheitä, pääosin kirjoitelmamuotoinen (3 p.) 

• Loogisuus, jäsentely, tyyli ja oikeakielisyys tyydyttävällä tasolla, pääosin 
kirjoitelmamuotoinen (2 p.) 

• Loogisuus, jäsentely, tyyli ja oikeakielisyys välttävällä tasolla, pääosin 
kirjoitelmamuotoinen (1 p.) 

• Vakavia kirjallisen esityksen ongelmia (0 p.), jolloin vastaus hylätään 
kokonaan (vrt. hylkäysperusteet) 

 
Suoritus voidaan HYLÄTÄ kokonaan (= 0 p.), jos jokin seuraavista ehdoista 
täyttyy: 
 

• Vastauksessa on vakavia sisällöllisiä puutteita tai se on kirjoitettu aiheen 
vierestä. 

• Tekstin rakenteessa, tyylissä ja/tai oikeakielisyydessä on vakavia 
puutteita. 

• Vastaus ei ole ymmärrettävässä muodossa (esim. epäloogisuudet, 
epäselvä käsiala). 

• Vastaus poikkeaa merkittävästi tehtävänannosta (esim. kirjoitusta selvästi 
viivoitetun alueen ulkopuolella, tehtävän idea ymmärretty väärin, vastaus 
muutoin epäasiallinen). 

• Vastaus on liian lyhyt, esim. vain parin virkkeen mittainen. 
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III OSA: KIRJOITELMA 
 

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

1. Robotisaatiota voidaan hyödyntää sekä itse myyntityössä (front office) että 
myynnin tukitoiminnoissa (back office). 

2. Sähköisessä btob-kaupassa voitaisiin käyttää chatbot-myyjiä. 
3. Chatbot voisi hoitaa rutiinitilauksia btob-yhteyksissä. 
4. Robotiikkaa voidaan hyödyntää asiakashankinnassa. 
5. Robotit voisivat pitää tietojärjestelmiä ajantasaisina ja yhdenmukaisina. 
6. Robotiikkaa voidaan hyödyntää toistuvassa rutiinityössä, joka ei edellytä 

ihmisen läsnäoloa. 
 
 
 
Alakohdat/esimerkit 
 

1. Myyntityön osana robottien käyttö koetaan erityisen positiivisena, jos 
automatisointi tukee ostamista silloin, kun myyntihenkilöstö ei ole paikalla. 

2. Asiakashankinnassa robotiikkaa voidaan käyttää mahdollisten ostajien 
(liidien) luokitteluun. 

3. Robotteja voidaan käyttää asiakastapaamisten varaamiseen. 
4. Mahdollisten ostajien automatisoitu luokittelu on hyödyllistä ja tehokasta 

silloin, kun myyjillä on liikaa mahdollisia ostajia ja vain rajoitetusti 
mahdollisuuksia hallita niitä. 

5. Automatisoituun asiakashankintaan on kehitetty kaupallisia tuotteita, kuten 
Conversica AI:n virtuaaliassistentti Angie (yrityksen ja järjestelmän nimeä 
ei edellytetä). 

6. Virtuaaliassistentti Angie lähettää sähköpostia mahdollisille asiakkaille, 
tulkitsee vastauksista asiakkaan ostohalukkuuden ja varaa sopivan 
myyjän myyntikokoukseen ostohalukkaille asiakkaille (kaksi Angien 
toiminnoista riittää alakohdaksi/esimerkiksi). 

7. Robotiikkaa voidaan käyttää esimerkiksi asiakkuudenhallinta- (tai CRM-) 
ja laskutusjärjestelmien päivittämiseen. 

8. Tietojärjestelmiä päivittämään voidaan käyttää taustalla työskenteleviä 
robotteja, joilla ei ole puheeseen perustuvaa käyttöliittymää. 

9. Alustavat tutkimukset osoittavat, että humanoidirobottien ja chatbottien 
käyttö lisää myyntiä. 

10. Myynnin tukitoimintojen automatisointi lisää tuottavuutta ja laatua. 
11. Robotti voi toimia yhdistävänä tekijänä esim. asiakastietojen ja 

tuotetietokannan välillä. 
12. Alakohtana/esimerkkinä voidaan hyväksyä myös muu artikkelin 

luvun 5 tai luvun 6.2 loppuosan yksityiskohta, jos se on 
ajatuksellisesti oikein linkitetty tehtävänasetteluun. 

 
 


