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Liiketalouden koulutuksen valtakunnallisessa valintakokeessa on kolme
osaa: kirjoitelma tai haastattelu, väittämät sekä loogista päättelyä ja
matemaattista osaamista mittaavat tehtävät. Valintakoe perustuu
ennakkoaineistoihin, jotka julkaistaan verkossa. Alla olevat tehtävät ovat
esimerkkejä kevään 2017 valintakokeesta. Esimerkkitehtävät
helpottavat hakijaa valintakokeeseen valmistautumisessa.

Esimerkkejä väittämistä
Hakija on tutustunut ennakkoaineistoihin ja vastaa väittämiin niiden
pohjalta. Hakija ottaa kantaa jokaiseen väittämään merkitsemällä onko
väittämä oikein vai väärin. Jokaisen väittämän oikein merkitystä
vastauksesta annetaan +1 piste, väärin merkitystä -0,5 pistettä ja
vastaamatta jättämisestä 0 pistettä.
Väittämät perustuvat Ilmarisen julkaisemaan Yritysvastuu 2016
-raporttiin.
1

Sijoitusstrategiansa mukaisesti Ilmarinen jatkoi sijoitustensa
hajauttamista. (Oikein)

2

Vastuullisuuden megatrendit on otettu huomioon Ilmarisen yritysvastuun
osa-alueita määriteltäessä. (Oikein)

3

Moni Ilmarisen eläkeasiakas hakee eläkettä vain kerran elämässään.
(Oikein)

4

Wauhdittamo-innovointiprosessin toisessa vaiheessa vain Ilmarisen
oma henkilöstö pääsee kehittämään palveluita. (Väärin)

5

Ilmarinen rahoittaa oman toimintansa työeläkevakuutusmaksuun
sisältyvällä hoitokustannusosalla. (Oikein)
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Esimerkkejä loogisen päättelyn ja matematiikan tehtävistä
Valintakokeessa on kymmenen 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. Kokeessa ei saa käyttää laskinta.
Matematiikan tehtävät testaavat peruskoulun ja lukion lyhyen
matematiikan lasku- ja päättelytaitoa. Valintakokeeseen voi harjoitella
yhtälön ratkaisua ja prosenttilaskua sovelluksineen.
Alla on esimerkkejä valintakoetehtävistä kevään 2017 valintakokeesta:
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 € (oikein)
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 % (oikein)

Esimerkki kirjoitelmatehtävästä
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.

