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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:  

• Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 13/2017: Itsensätyöllistäminen ja 
jakamistalous työelämän murroksessa 

• Römer-Paakkanen & Suonpää: Multiple Objectives and Means of 
Entrepreneurship Education at Finnish universities of applied sciences, 
2017 

 

Oikein  1 Jakamis- ja alustatalouteen liittyvä yritystoiminta on uusi työllistymisen ja 
yrittäjyyden muoto. 

 

Väärin 2 Laskutuspalvelujen käyttäjien määrä on laskenut tasaisesti viimeisen 
kymmenen vuoden aikana. 
 

Oikein 3 Digitaalisiin alustoihin perustuvan jakamistalouden on arvioitu lisäävän 
itsensätyöllistäjien määrää tulevaisuudessa.  

 
 

Oikein 4 Jakamistalouden yhteisinä piirteinä voidaan pitää mm. hajallaan olevien 
ihmisten ja pääomien yhdistämistä, luottamukseen perustuvaan toimintaan 
aktivoimista sekä avoimuuden edistämistä.   

 
 

Väärin 5 Jakamistalouden uskotaan vähentävän itsensätyöllistäjien kokonaisosuutta 
työllisistä.   
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Oikein 6 Jakamistalouden markkinoiden kehittymiselle Euroopassa liittyy haasteita. 
Sellaisia ovat rahoituskanavien puutteellisuus pienille yrityksille, lainsäädäntö 
sekä kulttuuriset erot.  
 

Oikein 7 Laskutuspalveluiden toimintalogiikkana on, että niiden asiakkaat voivat 
laskuttaa työstään yksityishenkilöinä ilman yritystä. 
 

Oikein 8 Jakamistalouden kasvua tukeviksi tekijöiksi on tunnistettu teknologinen kehitys 
ja osaaminen, kuluttajien ympäristötietoisuuden kasvu ja omistamista koskevat 
yleiset arvomuutokset. 
 

Väärin 9 Jakamistalouteen osallistuvat yhtä useasti niin kaupunkien kuin maaseudunkin 
asukkaat. 
 

Oikein 10 Jakamistalous edellyttää teknologisten alustojen osaamista ja vaatii usein 
varallisuutta. Tämä voi aiheuttaa epätasa-arvoisuutta toimijoiden kesken. 
 
 

Väärin 11 Euroopassa on luotu yhtenäinen lainsäädäntö itsensätyöllistämisen tulkinnasta. 
 
Väärin 12 Laskutuspalveluita hyödyntävän itsensätyöllistäjän katsotaan kuuluvan 

Suomen työeläkelain mukaan työntekijäksi, ei yrittäjäksi. 

 

Väärin 13 Kaikista Suomen työllisistä noin 10 % kuuluu päätoimisten itsensätyöllistäjien 
joukkoon. Määrä on kasvanut huomattavasti viime vuosien aikana. 
 
 

Oikein 14 Tilastokeskuksen selvityksen mukaan itsensätyöllistäjät ovat hyvin 
heterogeeninen ryhmä toimeentulon ja ammattirakenteen suhteen. 
 
 

Väärin 15 Tilastokeskuksen selvityksen mukaan itsensätyöllistäjiä on palvelu-, myynti- ja 
hoitotyössä suhteessa eniten eri ammattiryhmittäin verrattuna. 

 
 
Väärin 16 Selvityksen tulokset osoittavat, että suurin osa laskutuspalveluiden käyttäjistä 

on päätoimisia yrittäjiä.   

 

Väärin 17 Työn hankinnassa suomalaiset itsensätyöllistäjät hyödyntävät ammattialalleen 
ajankohtaisia digitaalisia alustoja sosiaalisen median sijaan. 
 

 

Oikein 18 Selvityksen mukaan yksinyrittäjistä ja ammatinharjoittajista yli 60 % on toiminut 
aiemmin samassa ammatissa palkansaajana. 

 
 

Väärin 19 Selvityksen tulokset osoittavat, että henkilöt, jotka työskentelevät vain yhdelle 
toimeksiantajalle, ovat keskimääräistä tyytyväisempiä työmuotoonsa. 
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Väärin 20 Huomattava enemmistö itsensätyöllistäjistä ja ammatinharjoittajista tekisi 
samaa työtä mieluummin palkansaajana. 
 
 

Väärin 21 Sekä päätoimiset että sivutoimiset itsensätyöllistäjät kokevat tärkeimmäksi 
tukikanavakseen TE-toimiston. 
 
 

Oikein 22 Työterveyshuollon puuttuminen itsensätyöllistäjiltä koetaan epätasa-
arvoistavaksi itsensätyöllistäjien ja palkansaajien välillä. 
 
 

Oikein 23 Henkilön sijoittuminen akselilla työtön-yrittäjä-palkansaaja vaihtelee 
merkittävästi TE-toimistojen ja viranomaisten tulkinnoissa. 
 

Väärin 24 Pitkät välimatkat tekevät Suomesta otollisen jakamistalouden markkinan alan 
toimijoiden silmissä. 

 

Oikein 25 Julkisessa työnvälityksessä tulisi hyödyntää digitaalisten työnvälitysalustojen 
potentiaalia integroimalla nämä osaksi julkisia sähköisiä palveluja.   

 
 

 Hakija vastaa väittämiin 26-40 englanninkielisen artikkelin perusteella. 
 
 

Oikein 26 Entrepreneurship has become a top priority in national government policies due 
to its ability to drive key components of countries’ future welfare. 

 
 

Väärin 27 Supportive policies and a favorable environment for entrepreneurship have 
created remarkable growth in start-ups and new businesses in Finland. 
 

Oikein 28 Focusing on students’ abilities to start new ventures in entrepreneurship 
education can lead to lost opportunities when it comes to other forms of 
entrepreneurship. 
 

Väärin 29 One of the three principal entrepreneurial tasks linked to Man, Lau and Chan’s 
(2002) entrepreneurial competence areas is to focus on future. 
 

 
Oikein 30 Entrepreneurship education aims to create an entrepreneurial mindset, skills 

and behavior.   
 
Väärin 31 Education through entrepreneurship aims at the development of entrepreneurs 

for entrepreneurship as well as for creating new ventures. 
 

 

Oikein 32 According to Gibb the learning environment of entrepreneurship education 
needs to be uncertain and complex to simulate the real-world working 
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environment. 
 

Väärin 33 The core idea of entrepreneurship is linear business planning. 
 
Väärin 34 Students’ attitudes towards entrepreneurship appear to be based more on real 

knowledge rather than on the image that the media gives. 
 

Oikein 35 A business transfer can mean buying an existing firm or a family business 
succession. 
 

Oikein 36 One of the main targets that the Ministry of Education has set for 
entrepreneurship education in Finland is promoting business startups.   
 

Väärin 37 At the level of UASs and among the majority of UAS teachers, 
entrepreneurship studies are seen as important to all students. 
  

Väärin 38 All Finnish universities and UASs have paid attention to entrepreneurship and 
they are in same stage of accomplishing the relevant actions. 

 

Oikein 39 The focus of learning needs to be in the facilitation and development of 
entrepreneurial behavior. 
 

Väärin 40 Students will follow ‘ready-made’ career paths in the future. 
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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  Ravintolassa kahvin hinta on noussut kolmessa vuodessa 2 eurosta 4 euroon. 

Kuinka monta prosenttia hinta on noussut? 

a) 33 % 

b) 50 % 

Oikein  c) 100 % 

d) 200 % 

 

2  Alennusmyynnin aikana housujen hinnasta annettiin 20 % alennusta. 
Alennusmyynnin loppurysäyksessä kaikista alennetuista hinnoista annettiin 
vielä 50 %:n alennus. Kuinka paljonko housut maksoivat loppurysäyksen 
aikana, kun alkuperäinen hinta oli 150 €? 

 

a) 45 € 

b) 50 € 

Oikein  c) 60 € 

d) 75 € 

 

3 Timo sai 3 % palkankorotuksen. Hänen kuukausipalkkansa nousi tällöin 75 €. 
Mikä on hänen uusi kuukausipalkkansa? 

 

a) 2 250 € 

b) 2 500 € 

Oikein   c) 2 575 € 

d) Ei mikään edellisistä 
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4  Työtiimissä on yksi nainen ja kolme miestä. Yksi miehistä siirretään toisiin 
tehtäviin ja samalla tiimiin tulee kaksi naista lisää. Kuinka monta 
prosenttiyksikköä miesten suhteellinen osuus tiimissä muuttuu? 

 

a) -25 prosenttiyksikköä 

Oikein  b) -35 prosenttiyksikköä 

c) -33 % 

d) +75 % 

 

5  Ruotsin kruunun (SEK) kurssi oli syyskuussa 1 € = 8 SEK ja marraskuussa 1 € 
= 10 SEK. Suomalainen yritys tuo tavaraa Ruotsista Suomeen ja käyttää näitä 
kursseja maksaessaan laskuja. Syksyn aikana ruotsalainen tavarantoimittaja 
on nostanut kruunumääräisiä hintoja 5 %. Kuinka monta prosenttia ja mihin 
suuntaan suomalaisen maahantuojan euromääräiset hankintahinnat ovat 
syksyn aikana muuttuneet?  

 

Oikein  a) -16 % 

b) -15 % 

c) +30 % 

d) +31 % 

 

6  Puolueen kannatus laski kuukauden aikana kolmasosan ja vielä seuraavankin 
kuukauden aikana edellisestä puolet. Kuinka paljon kannatuksesta on jäljellä 
kahden kuukauden kuluttua? 

 

Oikein  a) 33 % 

b) 67 % 

c) 83 % 

d) Ei mikään edellisistä 
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7  Elokuvalipun verollinen hinta on 11 €. Se sisältää 10 % arvonlisäveroa, joka 
lasketaan verottomasta hinnasta. Kuinka paljon verollinen hinta sisältää 
arvonlisäveroa? 

 

Oikein  a) 1,00 € 

b) 1,10 € 

c) 9,90 € 

d) 10,00 € 
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8  Alla olevan taulukon perusteella lasketaan perintövero 1. veroluokkaan 
kuuluvalle henkilölle (lähisukulaiset) 1.1.2017 alkaen. 

 

 

 Perinnön arvo Vero 
alarajan kohdalla 

Veroprosentti ylimenevästä 
osasta 

 20 000 - 40 000         100     7 

 40 000 - 60 000      1 500   10 

60 000 - 200 000      3 500   13 

 200 000 - 1 000 000    21 700   16 

 1 000 000 -  149 700    19 

 

 

 Laske taulukon perusteella perinnön suuruus, kun veroa pitää maksaa 2 600 €. 

 

a) 26 000 € 

b) 37 000 € 

Oikein  c) 51 000 € 

d) Ei mikään edellisistä 
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9  Hotellin tuloista neljä viidesosaa tuli yöpymisistä ja loput ravintolatoiminnasta. 

Seuraavana vuonna yöpymisistä tuli tuloja 10 % vähemmän kuin edellisenä 
vuonna, mutta tulot kuitenkin nousivat 5 %. Mitä tapahtui ravintolatoiminnasta 
saataville tuloille? 

 
a) Laskivat 5,5 % 

b) Nousivat 15 % 

c) Nousivat 35 % 

Oikein  d) Nousivat 65 % 

 

10  Alla on kaavio, joka kuvaa kotitalouksien velkaantumisasteen muutosta 
Suomessa vuosina 1985–2005. Muutosta verrataan aina edelliseen vuoteen. 
(lähde: Tilastokeskus). Valitse kuvion perusteella oikea väittämä. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Vuodesta 1989 vuoteen 1993 velkaantuneisuusaste on laskenut 12 %. 

b) Velkaantuneisuusaste vuonna 1990 oli pienempi kuin vuonna 1989. 

Oikein  c) Velkaantuneisuusaste vuonna 1994 oli pienempi kuin vuonna 1991. 

d) Velkaantuneisuusaste vuonna 1994 oli suurempi kuin vuonna 1993. 

 
 
 
 
 
 
 
  

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

Muutos 
edelliseen 

vuoteen, %

Kotitalouksien käytettävissä olevan tulon 
muutokset 1985–2005



Liiketalouden koulutus   Valintakokeen ratkaisut 10 (12) 
    Monimuotototeutus  
 
    Syksy 2017 
 

Valintakokeen ratkaisut 

 

III osa: kirjoitelman arviointikriteerit 

 

Perehdy kirjoitelmatehtävän ennakkoaineistoon (TEM, Itsensätyöllistäminen ja 
jakamistalous työelämän murroksessa, s. 13, osin myös s. 14 [kevytyrittäjyys] ja 
s. 20) 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. Lopuksi monimuoto-opintoihin 
hakevien saamat pisteet kerrotaan 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. Pienet epätarkkuudet voidaan jättää 
arvioinnissa huomiotta, jos perusajatus on esitetty oikein. 
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AIHE: TEM:n Itsensätyöllistäminen ja jakamistalous työelämän 
murroksessa -julkaisun luku 2 määrittelee itsensätyöllistämisen käsitettä. 
Selitä, mitä selvityksessä tarkoitetaan päätoimisella 
itsensätyöllistämisellä. 

 

PÄÄKOHDAT (max. 3 pistettä) 

• kaikki 4 pääkohtaa oikein (3 p.) 
• 3 pääkohtaa oikein (2 p.) 
• vähintään 2 pääkohtaa oikein (1 p.) 

 

ALAKOHDAT/ESIMERKIT (max. 3 pistettä) 

• vähintään 6 alakohtaa/esimerkkiä oikein (3 p.) 
• 4–5 alakohtaa/esimerkkiä oikein (2 p.) 
• 2–3 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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AIHE: TEM:n Itsensätyöllistäminen ja jakamistalous työelämän 
murroksessa -julkaisun luku 2 määrittelee itsensätyöllistämisen käsitettä. 
Selitä, mitä selvityksessä tarkoitetaan päätoimisella 
itsensätyöllistämisellä. 
 

SISÄLTÖKARTTA 

Pääkohdat 

Päätoiminen itsensätyöllistäjä tarkoittaa henkilöä, joka työskentelee 
päätoimisena 

1. yksinyrittäjänä, 
2. ammatinharjoittajana/yksityisenä elinkeinonharjoittajana, 
3. freelancerina tai 
4. apurahansaajana. 

 

Alakohdat/esimerkit 

1. Yksinyrittäjä työskentelee itsekseen osakeyhtiössä (oy), avoimessa 
yhtiössä (ay), kommandiittiyhtiössä (ky) tai osuuskunnassa 
(edellytetään maininta vähintään kahdesta yhtiömuodosta). 

2. Ammatinharjoittaja/yksityinen elinkeinonharjoittaja tarkoittaa henkilöä, 
joka työskentelee omissa nimissään toiminimellä. 

3. Freelancer ei ole yksinyrittäjä eikä ammatinharjoittaja/yksityinen 
elinkeinonharjoittaja, vaan työskentelee vaikkapa freelancer-
verokortilla.  

4. Freelancereilla on yleisesti samaan aikaan useampia työnantajia.  
5. Osa freelancereista on laskutuspalveluyritysten kautta työskenteleviä 

ns. kevytyrittäjiä. 
6. Apurahansaajat (freelancerien tapaan) työskentelevät usein pätkissä 

yhdelle tai useammalle toimeksiantajalle. 
7. Selvityksen määritelmä päätoimisesta itsensätyöllistäjästä pohjautuu 

Tilastokeskuksen määritelmään.  
8. Selvityksen määritelmä poikkeaa Tilastokeskuksen määritelmästä, 

koska TEM:n selvitys laskee myös kevytyrittäjät itsensätyöllistäjiksi. 
9. Maatalousyrittäjiä ei lasketa itsensätyöllistäjiksi. 
10. Alakohdaksi voidaan hyväksyä myös soveltuvalla tavalla 

ajatuksellisesti linkitetty viittaus s. 20 viimeisessä kappaleessa 
mainittuihin eroihin itsensätyöllistämisen määrittelyistä eri 
maissa. 

 

 


