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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. Hakijan on osallistuttava 
sekä haastatteluun että kirjalliseen osaan. Muuten valintakoe hylätään. 

I osa: väittämät Hakija ottaa kantaa jokaiseen väittämään tummentamalla vastauslomakkeessa 
ympyrän O tai V sen mukaan onko se oikein vai väärin. 

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:  

• Ilmarisen yritysvastuuraportti 2016 (väittämät 1-25) 
• Kostamo, Marttinen & Launonen: Constructing a Research Program to Study 

Leadership and Passion at Work, 2017 (väittämät 26-40) 
 

Oikein 1 Ilmarisen perustehtävä on huolehtia siitä, että sen asiakasyritysten henkilöstö 
saa työstään ansaitsemansa eläkkeen.  

Väärin 2 Sijoitusstrategiansa mukaisesti Ilmarinen keskeytti sijoitustensa hajauttamisen. 

Väärin  3 Sponsorointi on osa Ilmarisen markkinointiviestintää ja se on aina 
vastikkeetonta toimintaa.  

Oikein  4 Ilmarinen panostaa strategiansa mukaisesti erityisesti digitaalisten palveluiden 
kehittämiseen.  

Väärin 5 Työnantajia kannustetaan siirtymään työntekijöidensä ansioiden vuosi-
ilmoittamiseen.  

Väärin   6 Asiakasyritysten työkyvyttömyysriskin hallinta ei ole osa Ilmarisen toimintaa.  

Oikein 7 Ilmarinen mittaa työkykytoimintansa laatua myös asiakkaidensa halukkuudella 
suositella Ilmarisen palveluita.  

Väärin 8 Ilmarinen rahoittaa oman toimintansa sijoitustuotolla. 

Väärin 9 Ilmarisen vakavaraisuuspääoman osuus vastuuvelasta on tuplaantunut vuoden 
2016 aikana.  

Oikein 10 Työeläkejärjestelmän maksutulo on viime vuosina jäänyt jälkeen eläkemenon 
kehityksestä.  

Väärin 11 Ympäristön huomioiminen, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallintotapa ovat 
periaatteita, jotka kuuluvat ekologiseen sijoittamiseen.  
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Väärin 12 Integroitu vastuullisuusanalyysi tuo lisätietoa sijoituskohteiden valintaan 
luokittelemalla yritysten talouden tunnusluvut tuoton mukaan.  

Väärin 13 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI) otettiin käyttöön ESG-
vertailuindeksien lisäksi Ilmarisen sijoitustoiminnassa vuoden 2017 alusta.  

Oikein 14 Ilmarisen tavoitteena on kasvattaa sijoituksiaan green bondeihin, mikäli 
sijoitusten taloudelliset kriteerit täyttyvät.  

Väärin 15 Yritysten ympäristövaikutusten laadukasta ja yhtenäistä arviointia yritetään 
edistää YK:n vastuullisen sijoittamisen sopimuksella (PRI).  

Väärin 16 Hiilijalanjälki on kattava mittari, joka ottaa huomioon yrityksen koko elinkaaren 
aikaiset päästöt ja ilmastovaikutukset.  

Väärin 17 Absoluuttinen kasvihuonepäästö on sama kuin kaikkien 
kasvihuonekaasupäästöjen määrä tonneina suhteessa yritysten liikevaihtoon.  

Väärin 18 Ilmarisen tavoitteena on kuluvan tilinpäätösvuoden 2017 aikana 
kolminkertaistaa sijoitukset kestävään kehitykseen panostaviin toimialoihin.  

Oikein 19 Ilmarinen on merkittävä kiinteistöpalveluiden tilaaja ja rakennuttaja sekä yksi 
Suomen suurimmista kiinteistösijoittajista. 

Oikein 20 Vastuullisena rakennuttajana Ilmarinen vaatii palveluntuottajiltaan riittävää 
ympäristöluokitusta (vähintään LEED-kulta), työturvallisuuden käytäntöjen 
huomioimista, tilaajavastuulain noudattamista sekä ulkomaisten työntekijöiden 
palkkausta suomalaisten työehtosopimuksen mukaisesti.  

Väärin 21 Henkilöstön terveysprosentilla mitataan työeläkemaksajien sairaspäivärahojen 
jakautumista toimialoittain.  

Väärin 22 Ilmarisen palkkojen ja palkkioiden kehittymistä seurataan ja verrataan 
vertailuryhmiin strategiakausittain.  

Väärin 23 Finanssivalvonnan vuoden 2016 määräysten mukaan Ilmarinen voi kattaa 
TyEL-vakuutusmaksuun sisältyvällä työkyvyttömyysriskin hallintaosiolla koko 
työkyvyttömyysriskin hallinnan ehkäisyyn liittyviä kustannuksia.  

Väärin 24 Sijoitustuottojen vuosittaiset veroseuraamukset vaikeuttavat työeläkeyhtiöiden 
verosuunnittelua.  

Väärin 25 Ilmarisen toiminnan vahvasta palveluluonteesta johtuen sen alihankintaketjut 
ovat pitkiä.  

Oikein 26 Work engagement is “a positive work-related state of mind”. 

Oikein 27 Employee engagement also includes the employee’s relationship with his role 
and the organization.  

Väärin 28 High levels of engagement can cause somatic symptoms, sleeping disorders, 
and depression.  

Oikein 29 Workers exhibiting high levels of work engagement are proactive.  

Väärin 30 Intrinsic motivation refers to doing something because it leads to a separable 
outcome.  
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Väärin 31 Obsessive passion engenders a sense of volition and personal endorsement 
about pursuing the passionate activity.  

Väärin 32 Flow can be seen as a consequence of obsessive passion.  

Oikein 33 In passion literature, emotions are put in center stage.  

Oikein 34 Passion at work can be defined as consciously accessible, intense positive 
feelings experienced by engagement in work activities that people like.  

Oikein 35 By exhibiting transformational leadership behaviors, leaders can enhance their 
followers’ work engagement.  

Oikein 36 The new leadership agenda highlights the symbolic dimensions of leadership.  

Väärin 37 Studies have found that leaders’ emotions cannot be transmitted from leaders 
to their followers.  

Oikein 38 The relational leadership approach does not reside in individual people, but in 
the relationship between them. 

Oikein 39 In mainstream leadership approaches, leaders are the ones calling the shots.  

Väärin 40 The discursive approach argues that ”at its most basic, the study of 
organizational discourse is about understanding  the business processes that 
underlie the organizational reality”.  
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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   Tuotteen hinta nousi kolmessa vuodessa 20 eurosta 60 euroon. Kuinka monta 
prosenttia hinta nousi? 

 
 a 33 % 

 b 100 % 

Oikein c 200 % 

 d 300 % 

 

 2 Käsilaukun hinnasta annettiin alennusmyynnissä alennusta 40 % ja 
henkilökunta-alennusta 20 %. Kuinka paljon henkilökuntaan kuuluva joutui 
maksamaan laukusta, jonka alkuperäinen hinta oli 200 €? 

 a  80 € 

Oikein b 96 € 

 c 140 € 
 
 d 184 € 
 

 3 Ilmarinen maksoi vuonna 2015 asiakashyvityksiä 98 milj. €, joka oli 0,6 % 
palkkasummasta. Mikä oli vuoden 2015 palkkasumma? 

 a 588 000 € 

 b 97 412 000 € 

 c 98 588 000 € 

Oikein d 16 333 milj. € 

 

 4 Pakistanin rupian (PKR) kurssinoteeraukset ovat helmikuussa 1 € = 80 PKR ja 
marraskuussa 1 € = 100 PKR. Suomalainen maahantuoja käyttää näitä 
kursseja maksaessaan laskuja. Samaan aikaan tavaran toimittaja on nostanut 
rupiamääräisiä hintoja 10 %. Kuinka monta prosenttia ja mihin suuntaan 
suomalaisen maahantuojan hankintahinnat ovat muuttuneet? 

Oikein a - 12 % 

 b + 10 % 

 c + 15 % 

 d + 35 % 
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 5  Piensijoittaja osti erään yhtiön osakkeita. Ne menettivät ensimmäisen 

kuukauden aikana viidesosan arvostaan. Kuinka monta prosenttia arvon pitäisi 
nousta seuraavan kuukauden aikana, jotta se saavuttaisi alkuperäisessä 
arvossaan? 

 

 a 20 % 
 
Oikein b 25 % 

 
 c 75 % 
 
 d 80 % 
 

 

6  Alla olevan taulukon perusteella lasketaan lahjavero 1. veroluokkaan kuuluvalle 
henkilölle (lähisukulaiset). 

Verotettavan osuuden arvo, 
€ 

Veron vakioerä osuuden alarajan 
kohdalla, € 

Vero alarajan 
ylimenevästä 
osasta, % 

5 000 - 25 000 100 8 
25 000 - 55 000 1 700 10 
55 000 - 200 000 4 700 12 
200 000 - 1 000 000 22 100 15 
1 000 000 - 142 100 17 

 
Laske taulukon perusteella lahjavero 45 000 euron lahjalle. 

a 1 700 € 

Oikein b 3 700 € 

c 4 500 € 

d 4 700 € 
 

 
 

7 Kirjojen arvonlisävero 10 %. Kirjan vähittäismyyntihinta 22,00 €. Kuinka paljon 
hinta sisältää arvonlisäveroa, joka lasketaan verottomasta hinnasta? 

Oikein a 2,00 € 

b 2,20 € 

c 19,80 € 

d 20,00 € 

 
 

8  Lainamenojen osuus perheen kokonaismenoista oli eräänä vuonna kaksi 
kolmasosaa. Seuraavana vuonna kokonaismenot kasvoivat 10 % mutta 
lainamenot vähenivät 10 %. Mitä tapahtui muille menoille? 
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a Laskivat 1 % 

b Pysyivät samoina 

c Nousivat 33 % 

Oikein D Nousivat 50 % 

 
 

9  Taloyhtiön uimahallin kertavuokrausmaksu oli 25,00 € ja maksua nostetaan 
samassa suhteessa kuin yhtiövastiketta. Yhtiövastike oli vuoden 2016 alussa 
5,00 €/m2 ja nousi 5,50 €/m2:een vuoden 2017 alussa. Kuinka paljon on 
uimahallin kertamaksu vuonna 2017? 

 
a 25,50 € 

Oikein b 27,50 € 

c 30,00 € 

d Ei mikään edellisistä 

 

10  Yrityksen liikevaihto muuttui oheisen kuvion mukaisesti edellisen vuoden 
liikevaihtoon verrattuna. Yrityksen liikevaihto vuonna 2014 oli 600 000 €. Mikä 
oli yrityksen liikevaihto vuonna 2016 (tuhannen tarkkuudella)? 

a 320 000 € 
b 400 000 € 

Oikein c 720 000 € 
d 780 000 € 
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III osa: kirjoitelman arviointikriteerit 

  Perehdy kirjoitelmatehtävän ennakkoaineistoon (Ilmarinen, Yritysvastuu 2016, 
erityisesti s. 11 ja 37) 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. Pienet epätarkkuudet voidaan jättää 
arvioinnissa huomiotta, jos perusajatus on oikein (esim. pääkohdassa 3 alku-
/loppuosa compliance officerin toimenkuvasta jäänyt mainitsematta). 

  Enintään 30 pistettä. 
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AIHE  Raportissa käsitellään Ilmarisen liiketoiminnan eettisiä periaatteita, nostaen 
hyvän hallinnon ja vastuullisuuden ulottuvuuksista ensimmäisenä esiin käsite 
compliance. Selitä raportin perusteella, mitä compliance tarkoittaa ja miten 
compliance käytännössä Ilmarisessa toteutuu. 

Pääkohdat (max. 3 pistettä) 

• vähintään 5 pääkohtaa oikein (3 p.) 
• 3–4 pääkohtaa oikein (2 p.) 
• 1–2 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. tehtävän idea 

ymmärretty väärin, vastaus muutoin epäasiallinen). 
• Vastaus on liian lyhyt, esim. vain parin virkkeen mittainen. 
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SISÄLTÖKARTTA 

Pääkohdat 

1. Compliance tarkoittaa sääntelyn noudattamista varmistavaa toimintoa (s. 11 
kuvio). 

2. Ilmarisessa on päätoiminen Compliance officer. 
3. Compliance officer tukee Ilmarisessa johtoa ja hallitusta luotettavan 

hallinnon järjestämisessä sekä varmistaa sääntelyn noudattamisen 
yhtiössä. 

4. Hallitus vahvistaa vuosittain compliance-toimintasuunnitelman ja seuraa 
sen toteutumista. 

5. Ilmarisen tapa toimia on määritelty liiketoimintaperiaatteissa (Code of 
Conduct). 

6. Ilmarisen hallitus on vahvistanut liiketoimintaperiaatteet (Code of Conduct). 
7. Strategia määrittelee sen, että Ilmarinen tekee oikeita asioita ja 

liiketoimintaperiaatteet (Code of Conduct) varmistavat, että asiat tehdään 
oikein. 

 

 

Alakohdat/esimerkit 

1. Compliance officerin asema organisaatiossa oikein esitettynä (kpl 1, s. 37) 
2. Yhtenä alakohtana/esimerkkinä hyväksytään vähintään kaksi esimerkkiä 

Code of Conductin linjauksista (kpl 2, s. 37) 
3. Yhtenä alakohtana/esimerkkinä hyväksytään vähintään yksi esimerkki 

Ilmarisen verkkosivuilla olevista toiminnan julkisista periaatteista ja 
linjauksista (kpl 3, s. 37) 

4. Code of Conduct ja muut periaatteet koskevat koko henkilöstöä. 
5. 2016 käytännössä koko henkilöstö sai Code of Conduct -koulutuksen. 
6. Code of Conduct -koulutus on pakollinen kaikille uusille työntekijöille. 
7. Compliance officer antaa syventävää koulutusta ja tulkinta-apua käytännön 

kysymyksissä. 
8. 2016 Ilmarisen hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnalle pidettiin 

Code of Conduct -koulutus. 
9. Lähes kaikki (=93%) hallituksen jäsenistä osallistuivat Code of Conduct -

koulutukseen. 
10. 2016 yhtiön compliance-riskitaso arvioitiin kohtalaiseksi.  
11. Ilmarinen ei saanut 2016 rangaistuksia lainsäädännön tai säädösten 

rikkomisesta.  
12. 2016 avattuun väärinkäytösten nimettömään ilmoittamiseen tarkoitettuun 

henkilöstön whistle blowing -kanavaan ei tullut 2016 yhtään ilmoitusta. 
 

 


