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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:  

• Ilmarisen yritysvastuuraportti 2016 
• Kostamo, Marttinen & Launonen: Constructing a Research Program to Study 

Leadership and Passion at Work, 2017 
 

Hakija ottaa kantaa jokaiseen väittämään tummentamalla vastauslomakkeessa 
ympyrän O tai V sen mukaan onko se oikein vai väärin. Hakija voi jättää myös 
vastaamatta väittämään, jolloin hän jättää väittämän vastausympyrät tyhjiksi.  
 
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 tummentaa 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 tummentamalla erilliselle vastauslomakkeelle 
vaihtoehto O, jos väittämä on mielestäsi oikein tai V, jos väittämä on mielestäsi 
väärin. Kunkin väittämän oikein merkitystä vastauksesta annetaan +1 piste, väärin 
merkitystä -0,5 pistettä ja vastaamatta jättämisestä 0 pistettä.  

 
Vastaa väittämiin 1-20 Ilmarisen raportin perusteella.   

 
1 Sijoitusstrategiansa mukaisesti Ilmarinen jatkoi sijoitustensa hajauttamista. 

 
2 Vastuullisuuden megatrendit on otettu huomioon Ilmarisen yritysvastuun osa-

alueita määriteltäessä. 
 

3 Moni Ilmarisen eläkeasiakas hakee eläkettä vain kerran elämässään. 

4 Wauhdittamo-innovointiprosessin toisessa vaiheessa vain Ilmarisen oma 
henkilöstö pääsee kehittämään palveluita. 
 

5 Ilmarinen rahoittaa oman toimintansa työeläkevakuutusmaksuun sisältyvällä 
hoitokustannusosalla.  

 
6 Eläkeyhtiöiden hoitokulusuhde kuvaa eläkeyhtiön omien toimintakulujen suhdetta 

eläkevakuutusmaksuista saatuihin hoitokustannustuloihin.  
 

7 Ilmarisen inflaatiokorjattu sijoitustuotto eläkevaroille on ylittänyt 
Eläketurvakeskuksen tuottotasolaskelman 2000-luvulla.  

 
8 Työeläkejärjestelmän maksutulot eli kerätyt eläkemaksut ovat riittäneet v. 2016 

asti kattamaan täysimääräisesti eläkemenot. 
 

9 Työeläkemaksuista noin puolet rahastoidaan kiinteistöihin. 
 

10 Laki määrää eläkevarojen sijoittamisesta tuottavasti ja turvaavasti. 
 

11 Varainhoitajilta edellytetään rahastosopimuksen tekohetkellä 100-prosenttisesti 
vastuullisen sijoittamisen periaatteiden noudattamista, kuten vastuiden ja roolien 
selkeää määrittelyä, vastuullisuusanalyysin integrointia osaksi sijoituspäätöksiä ja 
raportointia sijoittajille.  

 
12 Ilmarisen tavoitteena on kasvattaa sijoituksiaan green bondeihin, mikäli sijoitusten 

kestävän kehityksen kriteerit täyttyvät.  
 

13 Ilmastonmuutos on huomattava taloudellinen uhka sijoitustoiminnalle.   
 

14 Ilmarisen osakesalkussa on tällä hetkellä liian paljon polttomoottoriautoja 
valmistavia yrityksiä ja liian vähän autovalmistajia, jotka käyttävät hybridiä ja 
sähköä hyödyntäviä teknologioita.  
 

15 Ilmarinen on keskittynyt sijoittamaan suomalaisena työeläkeyhtiönä vain 
kotimaisille sijoitusmarkkinoille.  

 
16 Johdon mahdolliseen tulospalkkioon vaikuttaa energisoiva työyhteisö -indeksi.  
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17 Ilmarisessa henkilöstön terveysprosentti kertoo sen, kuinka suuri osa 
henkilöstöstä ei ole ollut päivääkään pois töistä sairauden vuoksi kalenterivuoden 
aikana.  

 
18 Sosiaali- ja terveysministeriön määritelmän mukaan eläkevakuutusmaksu voi 

vaihdella korkeintaan 5 % vakuutusyhtiöittäin.  
 

19 Ilmarisen luotausryhmän tavoite on pysyä ajan tasalla eri sidosryhmien tarpeista ja 
pinnalla olevista teemoista. 

 
20 Ilmarisen eettisten periaatteiden tärkeä kriteeri on, että veroparatiiseiksi luettaviin 

maihin ei sijoiteta lainkaan pääomaa. 
 
 Vastaa väittämiin 21-30 englanninkielisen artikkelin perusteella. 

 
 21 Work engagement is “a negative work-related state of mind”.  
 
 22 Extrinsic motivation refers to doing something because it is inherently interesting.  
 
 23 Passion is a strong inclination toward an activity that individuals like and in which 

they invest time and energy.  
 
 24 Harmonious passion engenders a sense of volition and personal endorsement 

about pursuing the passionate activity.  
 
 25 The role of emotions differentiates work engagement and intrinsic motivation from 

passion at work.  
 
 26 The most common version of transformational leadership is concerned with 

followers’ performance and developing them to their fullest potential.  
 
 27 By exhibiting transformational leadership behaviors, leaders can reduce their 

followers’ work engagement.  
 
 28 The new leadership agenda highlights the non-symbolic dimensions of leadership.  
 
 29 Studies have found that leaders’ emotions are effectively transmitted from leaders 

to their followers.  
 
 30 The relational leadership approach does reside in individual people, not in the 

relationship between them.  
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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 tummentaa vastauslomakkeelle vastausvaihtoehtonsa. Kokeen 
yhteispistemäärää laskettaessa tämän osan pisteet kerrotaan 1,5:llä. 

 
 1  Tuotteen hinta oli 50 € tämän vuoden tammikuussa. Nyt se maksaa 75 €. Kuinka

 monta prosenttia hinta on muuttunut? 
 
a) - 33 % 
b) + 1,5 % 
c) + 33 % 
d) + 50 % 

 
 2  Matkan hintaa korotettiin ensin hotellihintojen kallistuessa 15 % ja myöhemmin 

öljyn hinnasta johtuen 10 %. Mikä on uusi hinta, kun alkuperäinen oli 400 €? 
 
a) 410 € 
b) 460 € 
c) 500 € 
d) 506 € 

 
 3  Yrityksen hallituksessa on kaksi naista ja kolme miestä. Yksi miehistä eroaa ja 

tilalle valitaan kaksi naista. Kuinka monta prosenttiyksikköä naisten suhteellinen 
osuus muuttui? 

 
a) + 27 prosenttiyksikköä 
b) + 40 prosenttiyksikköä 
c) + 50 % 
d) + 100 % 

 
 4  Venäjän ruplan (RUB) ja Ruotsin kruunun (SEK) kurssinoteeraukset ovat 
   1 € = 60 RUB ja 1 € = 10 SEK. Kuinka monta Ruotsin kruunua (SEK) tarvitaan 

60 000 Venäjän ruplan (RUB) ostamiseen?  
 

a) 1 000 SEK 
b) 6 000 SEK 
c) 10 000 SEK 
d) 360 000 SEK 

 
 5  Piensijoittaja osti erään yhtiön osakkeita. Ne menettivät arvostaan ensimmäisen 

kuukauden aikana kahdeksasosan ja seuraavan kuukauden aikana vielä 
seitsemäsosan arvostaan. Kuinka paljon osakkeiden arvosta oli jäljellä kahden 
kuukauden kuluttua?  

 
a) 1/56 
b) 26,8 % 
c) 73,2 % 
d) 75,0 % 
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  6 Vuodelta 2017 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, %  

16 900 — 25 300 8 6,25 

25 300 — 41 200 533,00 17,5 

41 200 — 73 100 3 315,50 21,5 

73 100 — 10 174,00 31,5 

 
Laske yllä olevan taulukon perusteella valtion tulovero, kun vuositulot ovat 
35 300,00 €. 
 
a) 533,00 € 
b) 2 283,00 € 
c) 3 315,50 € 
d) 6 177,50 € 

 
 7  Oopperalipun hinta on 88,00 €. Se sisältää 10 % arvonlisäveroa, joka lasketaan 

verottomasta hinnasta. Kuinka paljon hinnassa on arvonlisäveroa? 
 

a) 8,00 € 
b) 8,80 € 
c) 79,20 € 
d) 80,00 € 

 
 8  Myyntihintaa lasketaan 20 %. Kuinka monta prosenttia myyntimäärää pitää lisätä, 

jotta myyntitulot kasvaisivat 4 %? 
 

a) 16 % 
b) 24 % 
c) 30 % 
d) Ei mikään edellisistä 

 
 9  Kunnan uimahallin kertamaksu oli 5,00 € vuoden 2016 alussa ja maksua 

muutetaan vuosittain samassa suhteessa uimahallin kustannusodotusten 
mukaisesti. Kustannukset vuonna 2016 olivat 20 milj. € ja niiden odotetaan 
laskevan 18 milj. euroon vuonna 2017. Mikä on uimahallin kertamaksu vuonna 
2017? 

 
a) 3,00 € 
b) 4,00 € 
c) 4,50 € 
d) Ei mikään edellisistä 
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 10  Yrityksen liikevaihto muuttui oheisen kuvion mukaisesti aina edellisen vuoden 
liikevaihtoon verrattuna. Yrityksen liikevaihto vuonna 2016 oli 900 000 €. Mikä oli 
yrityksen liikevaihto vuonna 2014 (tuhannen tarkkuudella)? 

 
a) 540 000 € 
b) 630 000 € 
c) 750 000 € 
d) 1 671 000 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
III osa 
Kirjoitelma 
 

Kirjoita asiatyylinen suomenkielinen tiivistelmä alla annetusta aiheesta. 
Vastauksen pitää perustua ennakkoaineistoon kuuluvaan Ilmarisen julkaisemaan 
Yritysvastuu 2016 -raporttiin alla esitetyllä tavalla. 

 
Tuo tekstissäsi esille aiheeseen liittyvä keskeinen sisältö (pääkohdat, alakohdat, 
konkreettiset esimerkit). Käytä täydellisiä virkkeitä. Älä käytä luettelotyyliä. Kiinnitä 
huomiota oikeinkirjoitukseen ja käsialan selkeyteen. Kirjoita kirjoitelma erilliselle 
vastauslomakkeelle. Tekstin pitää mahtua viivoitettuun tilaan. 

 
AIHE: Raportin mukaan yksi Ilmarisen yritysvastuun olennaisista näkökulmista 
on paras asiakaskokemus. Selitä raportin parasta asiakaskokemusta koskevan 
luvun perusteella, millaisia palveluja Ilmarinen tarjoaa työurien pidentämiseksi 
ja miten hyvin Ilmarinen onnistui näissä palveluissa vuonna 2016. 
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