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SIMULAATIOPÄÄSYKOE 1, KAUPPATIETEIDEN MINIKURSSI
Keskiviikkona 25.5.2016 pidetyn simulaatiopääsykokeen vastaukset. Pisteytysohje löytyy
koepaperista.
1. Akatemiasta markkinapaikalle—johtaminen ja markkinointi aikansa kuvina
1. Vaihtoehto 4) on oikea vastaus. Vaihtoehdossa 1) kuvatut organisointiperiaatteet
liittyvät tieteellisen liikkeenjohdon koulukuntaan. Vaihtoehdossa 2) väärin on, että
sosiaaliset olot selittivät tutkimustuloksia, mutta tätä ei kuitenkaan kutsuta
Hawthorne-efektiksi. Vaihtoehto 4) on väärin, sillä integraation ja erilaistumisen
käsitteitä käyttivät Lawrence & Lorsch.
2. 3) on oikea vastaus, sillä postmodernin näkökulman mukaan eri
organisaatioteoriat ja –näkökulmat ovat ihmisten eri tarkoituksiin luomia
tuotteita, joita organisaatioissa toimivat ihmiset myös luovat jatkuvasti uudelleen.
Vaihtoehto 1) on väärin, sillä kulttuurit eivät kilpaile organisaatioelämän
markkinoilla, vaan organisaatioteoriat ja –näkökulmat. Vaihtoehto 2) on väärin,
sillä moderni näkökulma korosti tekijän tekstiin asettamia merkityksiä, kun taas
postmoderni näkökulma korostaa lukutapahtumaa.
3. Vaihtoehto 4) on oikein, sillä Suomen leipomomarkinalla asiakkaiden eli suurten
päivittäistavarakauppaketjujen neuvotteluvoima on erittäin suuri, mikä vähentää
alalle tulon houkuttelevuutta.
Vaihtoehdoissa 1) ja 3) vaikutus on juuri päinvastainen. Vaihtoehdossa 2) väärin
on se, että vaikka tavarantoimittajan neuvotteluvoima vähentää alalle tulon
houkuttelevuutta uusien tulokkaiden näkökulmasta, se ei tapahdu sitä kautta että
markkinalla jo olevien yritysten voitot ja valta kasvaisivat.
4. Vaihtoehto 3) on väärin. Määritelmällä tarkoitetaan asemointia.
5. Vaihtoehto 1) on väärin – SWOT-analyysi kehitettiin jo 60-luvulla.
6. Vaihtoehto 1) on oikein – kirjoittajien mukaan muutoksen johtamisen eri
näkökulmien ääripäät ovat suunniteltu ja toteutuva muutos.
7. Vaihtoehto 3 on väärin, sillä brändi ja maine ovat osa organisaation
suhdepääomaa.
8. Vaihtoehto 4 on oikea vastaus. Väittämä on väärin, koska kuvaus koskee
lisensointia, ei sopimusvalmistusta. Kts. s. 43
9. Vaihtoehto 3 on oikea vastaus. Katso s. 145. Muut vaihtoehdot: 1: s. 133; 2: kuvaa
kestohyödykkeitä, ei kulutushyödykkeitä, s. 130; 4: kuvaa suhde- ja
tiedotustoimintaa, s. 143
10. Oikea vastaus: 1. Evoked set muodostetaan vaihtoehtojen arviointi –vaiheessa, s.
174
11. Oikea vastaus: 4. Suhdemarkkinoinnin katse on pitkässä aikavälissä, s. 188
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12. Oikea vastaus: 2. Vaihtoehto 1 väärin: tuotteita voidaan standardoida, ei
palveluja, s. 155; 3 väärin koska kokemusominaisuudet perustuvat kokemukseen,
ei etukäteisarvioon, s. 157-158; 4 väärin: jaottelu on vanhentunut, s.154
13. Oikea vastaus 4: ulkoisesti konstruoitu imago, kts. s. 217
2. Yrityksen taloushallinto tänään
14. Vaihtoehto 3 on oikein (väite ei pidä paikkaansa). Ks. sivut 27–29.
15. Vaihtoehto 4 on oikein (väite ei pidä paikkaansa). Ks. sivut 108–109 ja 111–112.
16. Vaihtoehto 1 on oikein. Ks. sivut 150–151. Koneiden nettonykyarvot ovat 4 412
euroa (A) ja 7 563 euroa (B).
17. Vaihtoehto 3 on oikein (väite ei pidä paikkaansa). Ks. sivut 19, 22, 23 ja 39–40.
18. Vaihtoehto 2 on oikein. Ks. sivut 144–146.
19. Vaihtoehto 3 on oikein (väite ei pidä paikkaansa). Ks. sivut 32–33.
20. Vaihtoehto 3 on oikein (väite ei pidä paikkaansa). Ks. sivut 137–138 ja 140–142.
21. Vaihtoehto 4 on oikein (ei kuulu yleisiin tilinpäätösperiaatteisiin). Ks. sivu 22.
22. Vaihtoehto 1 on oikein. Ks. sivu 130.
23. Vaihtoehto 4 on oikein. Ks. sivu 22.
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24. Vaihtoehto 3 on oikein. Ks. sivut 53–54.
Koska osakkeenomistajille vain niillä kassavirroilla, jotka he saavat yrityksestä, on
merkitystä (s. 53), tulee tässä tapauksessa osakkeen arvo laskea diskonttaamalla
osinkovirran arvo. Gordonin kasvumallin mukaan osakkeen arvo on
𝐷

153m

1
𝑃0 = 𝑟−𝑔
missä 𝐷1 on ensi vuoden osakekohtainen osinko: 𝐷1 = 134m .

25. Vaihtoehto 3 on oikein. Ks. sivu 69.
26. Vaihtoehto 2 on oikein. Ks. sivu 76.
3. Yritysjohdon taloustiede
27. 1 (oikein). Arilla renkaan vaihtoehtoiskustannus on 0,6 esseetä, Mikalla 0,67
esseetä. Kirjan s. 8–10.
28. 1 (oikein). Kirjan s. 11.
29. 2 (väärin). Ei vähintään, vaan enintään. Kirjan s. 14.
30. 1 (oikein). Kirjan s. 15.
31. 2 (väärin). 𝑇𝐶(5) = 100 + 4 ∙ 52 = 200 ja siten 𝐴𝐶(5) = 200⁄5 = 40. Kirjan s. 15–
16.
32. 1 (oikein). Kirjan s. 17.
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33. 1 (oikein). Kirjan s. 32–35.
34. 2 (väärin). Kirjan s. 35.
35. 2 (väärin). Kirjan s. 29–30.
36. 2 (väärin). Kirjan s. 67.
37. 1 (oikein). Kirjan s. 83–86.
38. 1 (oikein). Kirjan s. 83.
39. 1 (oikein). Kirjan s. 110.
40. 2 (väärin). Kirjan s. 122.
4. Talousmatematiikka
41. Vaihtoehto 4 on oikein. Taulukosta nähdään, että henkilön tulot ovat 40 300 ja
71 400 euron välillä, joten vastaus saadaan ratkaisemalla yhtälö
0,215(𝑥 − 40 300) + 3 271 = 7 000

⟹

𝑥 = 57 644

42. Vaihtoehto 1 on oikein. Kurssimuutosten jälkeen eurolla saa 0,7 kertaa niin paljon
dollareita kuin ennen, ja dollarilla saa 1,3 kertaa niin paljon kruunuja kuin ennen.
Eurolla saa siten 0,7 ∙ 1,3 = 0,91 kertaa niin paljon kruunuja kuin ennen, eli euro
on heikentynyt suhteessa kruunuun.
43. Vaihtoehto 1 on oikein. Annuiteettilainan lainamäärä 𝐾 voidaan laskea seuraavalla
kaavalla:
𝐾=

1−𝑞𝑛 𝐴
∙
1−𝑞 𝑞𝑛

missä 𝐴 on vuosittainen maksuerä (12 000 euroa), 𝑞 on korkokerroin (1,05) ja 𝑛
on laina-aika vuosina (10).
Samasta kaavasta voidaan esittää myös versio, joka on diskonttaukseen tottuneille
ehkä intuitiivisempi:
1

𝐴

𝐾 = (1 − (1+𝑟)𝑛 ) ∙ 𝑟

Tässä siis ikuisesti jatkuvan, 𝐴:n suuruisten vuosimaksujen virran nykyarvosta
vähennetään se osa, joka tulee vuoden 10 jälkeen. Annuiteettilainan määrä 𝐾
saadaan siis vuosittaisten maksuerien yhteenlaskettuna nykyarvona.
44. Vaihtoehto 2 on oikein. Keskimääräinen kasvuprosentti 𝑔 lasketaan kaavalla
𝑋

1/𝑡

𝑔 = ((𝑋𝑡 )
0

− 1) ∙ 100 %

Tässä tapauksessa 𝑡 = 2014 − 1998 = 16, joten

630,1 1/16
)
80,3

𝑔 = ((

√√√√630,1 − 1 ∙ 100 % = 13,7 %

− 1) ∙ 100 % =

80,3

(

)
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45. Vaihtoehto 4 on oikein.
Vuosi
2012
2013
2014

Tuotteen A hinta
5,60 euroa
6,05 euroa
6,40 euroa

Tuotteen B hinta
7,20 euroa
7,40 euroa
7,70 euroa

Kori
52,80
55,15
57,70

2014*

6,40 euroa

7,20 euroa

55,20

Indeksi Inflaatio
100,00
104,45
4,45%
109,28
4,62%
104,55

0,09%

46. Vaihtoehto 2 on oikein. Aritmeettinen summa saadaan kaavalla
𝑆=

𝑎1 +𝑎𝑛
2

∙𝑛

Tässä tapauksessa 𝑎1 = 4, 𝑎𝑛 = 250 ja 𝑛 = 247.
47. Vaihtoehto 1 on oikein. Vuoden lopussa tilillä on 12 ∙ 170 = 2 040 euroa plus
kertynyt korko. Koron laskemiseksi voimme laskea kullekin talletukselle
kertyneen koron erikseen. Ensimmäinen talletus ehtii olla tilillä 11 kuukautta,
toinen 10 kuukautta, jne. 12:nnelle talletukselle ei ehdi kertyä korkoa lainkaan.
1+2+⋯+11
∙
12

Korkokertymä 𝑅 on siis 𝑅 = (

170) ∙ 0,045 = 42,075

Joten tilillä on vuoden lopussa 2 040 +42,08 = 2 082,08 euroa.
Samaan tulokseen oltaisiin päädytty myös laskemalla, paljonko tilillä on rahaa
vuoden aikana keskimäärin, ja laskemalla koko vuoden korko tälle keskimääräiselle summalle.
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