KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA, TEHTÄVÄT
VALINTAKOEOHJEET

7.6.2022

klo 12:00 – 15:00

LUE OHJEET HUOLELLISESTI!
YLEISTÄ
Tarkista, että kokeestasi löytyy tehtävät 1–40 (sivut 3–25).
Valvonta
Salissa olevien valvojien antamia ohjeita on noudatettava. Tarvittaessa voit kutsua valvojan luoksesi nostamalla kätesi. Jos sinun tarvitsee käydä vessassa, voit näyttää viimeisellä sivulla olevaa
wc-tekstiä. Kokeen valvonnassa noudatetaan mitä suurinta ankaruutta. Omien laskimien käyttö ja
erilaisten sähköisten viestimien käyttö (mukaan lukien kello), hallussapito on kielletty. Vilpinteko
johtaa kokeen hylkäämiseen. Pidä katse omassa paperissa väärinkäsitysten välttämiseksi.
Liikkuminen ja poistuminen
Kokeen aikana on jokaisen istuttava paikallaan. Kokeesta saa poistua aikaisintaan klo 12:30. Salista poistuttuasi et voi enää osallistua kokeeseen. Palauta vastauslomakkeesi ja laskin valvojalle,
kysymysnipun voit ottaa mukaasi kokeesta.
Todistus kokeeseen osallistumisesta (esim. asevelvollisuus, TE-palvelut)
Voit tarvittaessa pyytää todistuksen kokeeseen osallistumisesta koepapereita palauttaessasi.
PISTEYTYS
Koetyyppi
Kokeessa on 40 tehtävää. Kunkin tehtävän vastaus perustuu valintaperusteiden mukaiseen lukion
oppimäärään ja/tai kysymyksen (kysymysten) yhteydessä olevaan aineistoon. Kaikki tehtävät ovat
monivalintakysymyksiä. Tehtävät on laadittu siten, että kuhunkin tehtävään on vain yksi oikea tai
lähinnä oikea vastaus.
Pistelasku
Monivalintakysymysten osalta oikeasta vastauksesta annetaan +1 piste, väärästä vastauksesta
-0,51 pistettä ja tyhjästä 0 pistettä. Vastaamatta jättäminen ei vähennä pisteitä eikä sitä ole rajoitettu. Mikäli kokeen jälkeen kävisi ilmi, että kysymykseen on edellä todettu vastausohje huomioon
ottaenkin useampi kuin yksi oikea vastausvaihtoehto, arvostellaan koe hyväksymällä ko. kysymykseen yhtäaikaisesti kaikki oikeat vastausvaihtoehdot. Mikäli kokeen jälkeen kävisi ilmi, että kysymykseen ei edellä todettu vastausohje huomioon ottaenkaan ole oikeaa vastausvaihtoehtoa, arvostellaan koe jättämällä ko. kysymys huomioon ottamatta.
Tasapistetilanteessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen seuraavasti:
1. Hakijan saama yhteispistemäärä valintakokeen osiosta 1 (kysymykset 1–10)
2. Hakijan saama yhteispistemäärä valintakokeen osiosta 2 (kysymykset 11–20)
3. Hakijan saama yhteispistemäärä valintakokeen osiosta 3 (kysymykset 21–30)
4. Hakijan saama yhteispistemäärä valintakokeen osiosta 4 (kysymykset 31–40)
VASTAAMINEN
Kysymyspaperi
Voit käyttää kysymyspaperin kääntöpuolta suttupaperina. Voit tarvittaessa irrottaa koesivut toisistaan.
Vastauslomake
Lomake tarkistetaan optisesti. Hakija on vastuussa, että lomake on täytetty oikein ja huolelli- sesti.
Optinen lukulaite lukee vähäisetkin merkinnät vastaukseksi.
Kirjaa ja rastita henkilötunnuksesi SELKEÄSTI! Ilman selkeitä merkintöjä on mahdollista, ettei koettasi voida arvostella.
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Voit kirjata vastauksesi kysymyksiin ensin kysymyspaperille. Merkitse vastauksesi henkilökohtaiselle vastauslomakkeelle vasta kun olet varma vastauksestasi. Varaa riittävästi ai- kaa.
Koe arvostellaan vain vastauslomakkeeseen tehtyjen merkintöjen perusteella. Epäselvät ja
ristiriitaiset vastausmerkinnät tulkitaan vääräksi vastaukseksi.
Vastaa merkitsemällä oikeaan kohtaan rasti (X). Jos tarkistusvaiheessa haluat vaihtaa vastaustasi,
voit mustata mielestäsi väärän vastauksen, ja merkitä rastin toiseen kohtaan. Voit korjata vastauksesi vain kerran per kysymys! Jos haluat vaihtaa vastauksesi tyhjäksi (ei vastausta), tulee mustata
vähintään kaksi (2) vastausvaihtoehtoa. Mikäli kysymyksen kohdalla on rastitettuna useampi ruutu
(esim. vain osittain), tulkitaan vastaus vääräksi vastaukseksi.
Älä tee vastauslomakkeelle ylimääräisiä merkintöjä. Kaikki merkinnät on tehtävä huolellisesti ja
selvästi. Mikäli et voi korjata vastaustasi selvästi, pyydä valvojilta uusi vastauslomake.
MALLIVASTAUS
Alla on mallivastaus siirrettynä valintakoevastauslomakkeelle.
Hakija Maija Mallikas, henkilötunnus 250100A012F, on tehnyt malliin jo kaikki merkinnät seitsemänteen vastaukseen saakka.
1. Hakija on kirjoittanut nimensä ja kirjoittanut sekä rastittanut henkilötunnuksensa lomakkeelle.
2. Hakija on rastittanut vaihtoehtoa vastaavan ruudun vastauslomakkeessa (kysymykset 1–
4).
3. Jos hakija haluaa vaihtaa vastauksensa, hän voi mustata jo rastitetun vaihtoehdon
(mallikysymys 5; hakijan lopullinen vastaus esimerkissä on ”A”).
4. Jos hakija on ensin vastannut kysymykseen, mutta haluaakin jättää vastaamatta (tyhjä
vastaus = 0 p.), tulee hakijan mustata vähintään 2 ruutua (mallikysymys 6).
5. Hakija on rastittanut 2 eri vastausvaihtoehtoa (mallikysymys 7) A ja C è tämä tulkitaan
epäselväksi merkinnäksi, ja hakija saa -0,51 p.
MALLILOMAKE
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OSIO 1
1. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?
a) Toiminimeä eli yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimimista pidetään helppona
tapana perustaa yritys. Lisäksi yritysmuotoon liittyvä taloudellinen riski on alhainen, sillä yrittäjä vastaa vain sijoittamallaan pääomalla yrityksen joutuessa talousvaikeuksiin.
b) Avoimessa yhtiössä on vain yksi yhtiömies (yrittäjä itse), joka vastaa yhtiön kaikista sitoumuksista omalla henkilökohtaisella omaisuudellaan.
c) Osakeyhtiön ylintä päätäntävaltaa käyttää yhtiökokous. Yhtiökokouksen
valitsema hallitus tekee keskeiset yhtiön toimintaa koskevat päätökset.
d) Suomessa on runsaasti jäsentensä omistamia yhteisöjä eli osuuskuntia. Osuuskuntien toimintafilosofia ei tähtää voiton maksimoimiseen, minkä seurauksena
osuuskuntia ei lueta osaksi yrityskenttää.

2. Keväällä 2020 koronapandemian seurauksena syntyi negatiivinen shokki ravintolapalveluiden kysynnässä. Koska ravintoloiden toimintaa rajoitettiin viranomaisten toimesta,
myös tarjonta supistui. Toisaalta esimerkiksi kasvomaskien kysyntä kasvoi voimakkaasti
samalla kun tuottajille syntyi toimitusvaikeuksia lyhyellä aikavälillä johtuen muun muassa
koronarajoitusten vaikutuksesta tuotantoon. Kuvioissa 1–4 on esitetty hypoteettisia vaihtoehtoisia kysyntä- ja tarjontatilanteita. Kuvioissa S viittaa tarjontaan ja D kysyntään, P
hintaan ja Q määrään, ja alaindeksi 0 tilanteeseen ennen koronashokkia ja alaindeksi 1
pian sen jälkeen. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa sanotun perusteella olettaen, että muut asiaan vaikuttavat tekijät pysyvät muuttumattomina?
a)
b)
c)
d)

Kuvio 4 kuvaa maskimarkkinoita ja kuvio 1 ravintolapalveluita.
Kuvio 3 kuvaa ravintolapalveluita ja kuvio 2 maskimarkkinoita.
Kuvio 4 kuvaa sekä ravintolapalveluita että maskimarkkinoita.
Kuvio 3 kuvaa ravintolapalveluita ja kuvio 4 maskimarkkinoita.
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Kuviot 1–4.

3. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?
a) Niilin laaksoon syntyi yksi varhaisimmista korkeakulttuureista, ja alueelle kehittynyttä
Kairoa pidetään maailmanhistorian ensimmäisenä varsinaisena kaupunkina.
b) Mesopotamian alueen ensimmäinen sivistyskansa eli babylonialaiset loi alueen korkeakulttuurin.
c) Varhaisille korkeakulttuureille oli ominaista erittäin keskusjohtoinen ja hierark- kinen
yhteiskuntajärjestelmä, jossa hallitsija delegoi valtaa esimerkiksi virka- miehille.
d) Mesopotamialaisen yhteiskunnan luokkaerot olivat suuria. Koska maanviljelyllä oli
merkittävä rooli, käyttivät maan omistavat maanviljelijät huomattavaa vaikutusvaltaa.
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4. Eräässä kyselytutkimuksessa kysyttiin 500 yritykseltä muun muassa investointien
määrä. Investointien keskiarvoksi saatiin 50 000 euroa ja keskihajonnaksi 20 000 euroa.
Tutkimusta varten investointien arvot normitettiin eli standardoitiin. Yrityksen, jonka investointien määrä on 30 000 euroa, normitetuksi arvoksi saatiin
a)
b)
c)
d)

–2,0
–1,0
1,0
2,5

Vastaa kysymyksiin 5–8 liitteessä 1 olevan tekstin perusteella.
5. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?
a) Toimitusketjun vastuullisuuden parannuksista hyötyy vain ketjun toimintaa ohjaava
yritys.
b) Yrityksen tulee aloittaa vastuullisuustyö tarkastelemalla toimitusketjuja ja asettamalla
vaatimuksia tavarantoimittajille sekä luomalla tämän pohjalta malli ja tavoitteet omalle
sisäiselle kehittämiselleen.
c) Toimitusketjussa tehdystä vastuullisuuden kehittämistyöstä voi seurata myös se,
että yritys vaihtaa tavarantoimittajiaan.
d) Alihankkijoiden oma seurantatyö vaikuttaa kielteisesti asiakasyrityksen seurantatyöhön, koska alihankkijat toimivat erilaisten vastuullisuusperiaatteiden mukaan kuin
asiakasyritykset.

6. Miten asiakasyrityksen ESG-vaatimukset vaikuttavat tavarantoimittajiin? Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?
a) Tavarantoimittajat eivät voi myydä komponentteja muille yrityksille kuin sille, joka on
asettanut vastuullisuusvaatimuksia toimitusketjussa.
b) Vastuullisuustyön myötä alihankkijat parantavat kilpailukykyään myös muihin
asiakasyrityksiin nähden.
c) Asiakasyrityksen tavarantoimittajalta vaatima vastuullisuustyö johtaa siihen, että tämän on itsenäisesti perehdyttävä ESG-vaatimusten sisältöihin ja kyettävä toteuttamaan ne toiminnassaan.
d) Jos alihankkijat käyttävät omassa toiminnassaan tiukempia ESG-vaatimuksia kuin
asiakas, ne joutuvat alentamaan vaatimuksiaan voidakseen myydä tavaroitaan tälle
asiakkaalle.
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7. Miten jäljitettävyys toimii kuluttajan näkökulmasta? Mikä seuraavista väittämistä pitää
paikkansa?
a) Kestävän kehityksen kustannukset toimitusketjussa alentavat brändin arvoa kuluttajien silmissä.
b) Jäljitettävyys tarkoittaa, että kuluttajat eivät voi saada tietoa tietyn tuotteen valmistuksen ESG-vaikutuksista.
c) Kuluttajan esimerkiksi paketin QR-koodista lukemat tiedot tuotteen alkuperään
liittyen ovat kooste siitä seurantatyöstä, jonka yritys on suorittanut toimitusketjussa.
d) Seurantatyöllä ei yleensä ole vaikutusta siihen, minkälaisia väitteitä yritys käyttää
markkinoinnissa tuotteen loppukäyttäjälle.
8. Mikä seuraavista yrityksen toimitusketjujen vastuullisuustyötä koskevista väittämistä pitää paikkansa yrityksen sisäisen kehityksen näkökulmasta?
a) Organisaation työolojen paraneminen lisää henkilöstön vaihtuvuutta, parantaa tuotteiden ja palveluiden laatua sekä yrityksen luotettavuutta.
b) Jäljitystyön riskinä on se, että tulevaisuudessa uusia kriittisiä ongelmia voi ilmaantua muuallakin kuin tällä hetkellä työhön sisältyvissä toiminnoissa.
c) Vastuullisuustyöllä yhdessä yrityksen toimitusketjuista on se etu, että tämä antaa
vahvan suojan yrityksen maailmanlaajuiselle maineelle.
d) Tuotteen kestävyyden seuranta koskee ainoastaan niitä palveluita ja komponentteja,
joita yritys ostaa alihankkijoiltaan, joten kestävyyden seuranta kuormittaa ainoastaan
yrityksen osto-osastoa.

9. Piensijoittaja Saana ostaa pörssiosakkeita 100 eurolla kahden vuoden alussa.
Osakkeet rekisteröidään hänen arvo-osuustililleen. Lisäksi hän sijoittaa ensimmäisen vuoden lopussa maksetut osingot arvo-osuustilille ostamalla lisää osakkeita.
Osakkeiden arvo oletetaan muuttumattomaksi. Sijoitus tuottaa osinkoa 5 prosenttia
vuodessa. Arvo-osuustilin osinkojen vero on 25,5 % osinkoa maksettaessa. Osakkeita myytäessä myyntivoitoista maksetaan 30 prosentin pääomatulovero. Saana
realisoi arvo-osuustilin pääoman toisen sijoitusvuoden lopussa. Mikä seuraavista
väittämistä pitää paikkansa?
a) Arvo-osuustilille sijoitetun 200 euron pääoma on kasvanut yli 10 eurolla.
b) Arvo-osuustilille sijoitetun 200 euron pääoman kokonaistuotto on alle 5 prosenttia.
c) Myyntivoitoista maksettava pääomatulovero pienentää Saanan sijoituksen tuoton noin 2,6 prosenttiin.
d) Pääomaan lisättävissä olevaa osinkoa on kertynyt yli 15 euroa.
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10. Olkoon x1=100, x2 =150, x3=200; n=3. Mikä on suureen S arvo, kun

, missä

a)
b)
c)
d)

?

41
50
71
100

OSIO 2
11. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?
a) Maailman kauppajärjestö WTO perustettiin 1995 niin sanottujen GATT-prosessien
jatkajaksi. Sen tavoitteena on vahvistaa niin sanottua subsidiariteettiperiaatetta maailmankaupan keskeisenä periaatteena.
b) John Maynard Keynes ja Milton Friedman ovat kaksi nimekästä taloustieteilijää, jotka
sekä yhdessä että erikseen kehittivät edelleen rahapolitiikan niin sanottua monetaristista koulukuntaa.
c) Euroopan keskuspankin harjoittaman finanssipolitiikan keskeisenä tavoitteena on ylläpitää hintavakautta siten, että kausikorjattu inflaatio pysyy noin kahdessa prosentissa vuodessa.
d) Etenkin keskiajalla käytössä ollut sarkajako tarkoitti, että pellot olivat yhteisomisteisia ja jaettiin sarkoihin siten, että jokainen sai talonsa vaurauden mu- kaisen
osuuden niin hyvistä kuin huonoistakin peltomaista.
12. Kuviossa 5 kuvataan vehnän tuotantomääriä (miljoonaa tonnia) ja viennin osuutta tuotannosta seitsemän maailmanmarkkinoiden merkittävimmän tuottajamaan tai
-alueen osalta. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa kuvion 5 perusteella?
a) Kiina ja Intia ovat vehnän vientimarkkinoilla merkittävämpiä toimijoita kuin esimerkiksi
Kanada ja Ukraina.
b) Koska Ukraina ja Kanada ovat suhteellisen pieniä tuottajamaita maailmanmarkkinoilla, ei niiden merkitys ole suuri myöskään vientimaina.
c) Kanadan ja Ukrainan yhteenlaskettu vienti on suurempi kuin Venäjän tai EU- alueen
vienti.
d) Kuviossa esitetyistä alueista ovat vehnän tuotannon suhteen omavaraisia ainoastaan
Venäjä, USA, Kanada ja Ukraina.
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Kuvio 5. Vehnän maailmanmarkkinat ja merkittävimmät tuottajamaat 2020.

13. Kolme pariskuntaa tapaa illanistujaisissa, ja asettuu satunnaisesti kolmionmuotoisen
pöydän ympärille siten, että kullakin sivulla on kaksi tuolia. Millä todennäköisyydellä vähintään yksi pariskunta istuu vierekkäin samalla sivulla?
a)
b)
c)
d)

7/15
8/15
3/5
2/3

14. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?
a) Elvyttävää finanssipolitiikkaa harjoittavan valtion budjetin ylijäämä suurenee lainanoton lisääntymisen seurauksena.
b) Julkista taloutta rasittavaa kestävyysvajetta voidaan helpottaa nostamalla työn
tuottavuutta, alentamalla eläkeikää ja lisäämällä julkisia menoja.
c) Kiristävää talouspolitiikkaa harjoittavan julkisen sektorin tavoitteena on kotimaisen kysynnän vahvistaminen lainanottoa lisäämällä.
d) Väestön ikääntyminen on yksi osatekijä Suomen julkista taloutta rasitta- valle
kestävyysvajeelle, mikä ilmenee muun muassa julkisen sektorin ve- lan
kasvuna.
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15. Ympäristötaloudellisella Kuznets-käyrällä kuvataan bruttokansantuotteen ja saastumisen välistä yhteyttä. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa kuvion 6 perusteella?

Kuvio 6. Erään valtion bruttokansantuote asukasta kohden (tuhatta euroa) ja saastuminen (indeksoidut rikkipäästöt, 1860 = 100) vuodesta 1860 vuoteen 2020.
a) Saastumisen indeksin (1970 = 4948) perusteella saastumisen määrä on korkeimmillaan ollut yli 4900 prosenttia korkeampi perusajankohdan määrään verrattuna.
b) Kuviossa 6 kuvatun valtion saastumisella ja talouskasvulla on negatiivinen yhteys vuosina 1920–1960, minkä selityksenä voi olla se, että kyseisen valtion
yritykset ovat siirtäneet saastuttavaa tuotantoa vapaamman ympäristösäätelyn
maihin.
c) Matalan tulotason (asukasta kohden) vallitessa saastuminen on korkeaa ja
myös kasvaa nopeasti verrattuna korkean tulotason tilanteeseen.
d) Talouskasvua voidaan luoda myös siten, että saastuminen ei samanaikai- sesti
lisäänny.
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16. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?
a) Mekanistinen luontokäsitys kehittyi teollistumisen alkuaikoina ja sen perustana
oli kristinusko. Sen mukaan luonto nähtiin osana Jumalan luomaa maailmaa,
minkä vuoksi ympäristö nähtiin suojelua vaativana asiana.
b) 1800-luvun teollisuuskaupunkien yleisimpiä kuolinsyitä olivat keuhkotau- dit.
c) 1800-luvun alkupuolella teollisuuskaupunkeihin oli vaikeaa houkutella työntekijöitä esimerkiksi maaseudulta. Tämän seurauksena teollisuustyön hinta kohosi,
mikä johti monia teollisuusaloja kannattavuuskriisiin.
d) Teollisuuden aiheuttamiin saasteongelmiin ei vielä 1800-luvulla kiinnitetty huomiota eikä niihin ollut myöskään ratkaisuja.
17. Usko Ulkomaansijoittaja, jonka kotivaluutta on euro, osti erään kansainvälisen yhtiön
osakkeita. Yhden osakkeen hinta oli 45,50 ulkomaan rahayksikköä. Samalla hetkellä
yksi euro maksoi 2,55 ulkomaan rahayksikköä. Sijoitusjakson lopussa osakkeen hinta
oli noussut 55,50 ulkomaan rahayksikköön ja valuuttakurssi tasolle 3,55. Sekä ostettaessa että myytäessä osakkeita sijoittajaa rasittaa 0,50 prosentin kaupankäyntipalkkio.
Kuinka suuri on sijoittajan saama prosenttimääräinen tuotto kulujen jälkeen, kun sijoitus
palautetaan euroiksi sijoitusjakson lopussa?
a)
b)
c)
d)

–13,3 prosenttia.
–12,4 prosenttia.
+20,8 prosenttia.
+22,0 prosenttia.

18. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?
a) Maailmansotien välissä alkanut vastakkainasettelu ja vihollisuudet Neuvostoliiton ja
länsimaiden välillä kärjistyivät kylmäksi sodaksi toisen maailmansodan jälkeen.
b) Euroopan talousyhteisö (EEC) ja Euroopan vapaakauppa-alue (EFTA) olivat keskenään kilpailevia taloudellisia yhteenliittymiä, jotka laajenivat 1900-luvun puolivälin jälkeen.
c) Sekä Kiinan että Venäjän talous kasvoi nopeasti 1990-luvulla, kun maissa siirryttiin
suunnitelmataloudesta markkinatalouteen.
d) Mikään muista väittämistä ei pidä paikkaansa.
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19. Kestävä kehitys on viime vuosina kasvattanut merkitystään. Niin sanotut ESG-tekijät
edustavat yhtä kestävän kehityksen osa-alueista. Näillä viitataan ympäristötekijöihin
(environmental), sosiaalisiin tekijöihin (social) ja hallintotapaan liittyviin tekijöihin (governance). YK:n edistämät vastuullisen sijoittamisen periaatteet (Principles for Responsible
Investment, UN PRI) on eläkerahastojen, säätiöiden ja vakuutusyhtiöiden kaltaisille
isoille omistajille sekä ulkopuolisille varainhoitajille ja muille sijoitusalan ammattilaisille
suunnattu aloite, jolla kannustetaan ottamaan ESG-tekijät huomioon sijoitustoiminnassa. Kuviossa 7 esitetään isojen omistajien ja PRI-allekirjoittajien lukumäärä ja hallinnoitavat varat toisaalta isojen omistajien osalta, toisaalta ulkopuolisten varainhoitajien
osalta aloitteen syntyvuodesta 2006 lähtien. Hallinnoitavien varojen määrä tarkastelujakson alussa oli 6,5 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria (USD) kun taas allekirjoittajia oli 63.

Isojen omistajien lukumäärä

Allekirjoittajien lukumäärä

Hallinnoitavat varat (biljoonaa USD)

PRI:n piirissä oleva varallisuus sekä omistajien ja allekirjoittajien lukumäärä

Allekirjoittajien

Kuvio 7. PRI:n piirissä oleva varallisuus omistajien ja allekirjoittajien lukumäärä huomioituna. Lähde: https://www.unpri.org.
Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa kuvion 7 mukaan?
a) Tarkastelujakson lopussa PRI:n piirissä olevien hallinnoitavien varojen määrä ylitti
3 750 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria.
b) Allekirjoittajien lukumäärä on kasvanut suhteessa nopeammin kuin hallinnoi- tavat
varat.
c) Isojen omistajien osuus hallinnoitavasta kokonaisvarallisuudesta on kasvanut jokaisena vuotena edelliseen vuoteen nähden.
d) Hallinnoitavien varojen määrä allekirjoittajaa kohden oli suurempi tarkastelujakson
lopussa kuin sen alussa.
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20. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?
a) Osakkeenomistaja voi saada tuottoa sijoitukselleen osinkojen ja osakkeen
hinnannousun muodossa. Mitä suurempi yrityksen voitto on, sitä enemmän
osinkoja yrityksen on mahdollista maksaa, olettaen että muut asiaan vaikutta- vat
tekijät pysyvät muuttumattomina.
b) Hyödykeparit kuten autot–autonrenkaat, makkara–sinappi, gin–tonic ja pultit–mutterit ovat esimerkkejä komplementtihyödykkeistä. Kun toisen hyödykkeen kysynnässä
tapahtuu muutoksia, hyödykeparin toisen hyödykkeen kysyntä muuttuu vastakkaiseen suuntaan.
c) Osakerahastot, korkorahastot, yhdistelmärahastot ja indeksirahastot ovat esimerkkejä välineistä, joita sijoittajat voivat käyttää saadakseen tuottoa pääomalleen. Erityisesti indeksirahastot hyödyttävät riskejä kaihtavia sijoittajia, koska niiden tuotto on
sidottu kuluttajahintaindeksiin ja rahan ostovoima siten turvattu.
d) On olemassa monenlaista pääomaa. Inhimillisellä pääomalla tarkoitetaan kestävän
kehityksen periaatteiden mukaisesti tehtyjä sijoituksia, joiden tavoitteena on edistää
inhimillisiä arvoja yhteiskunnassa.
OSIO 3
21. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?
a) Nykymuotoinen demokratia, jossa kaikki kansalaiset osallistuivat päätöksentekoon,
oli hallintomallina Ateenan kaupunkivaltiossa antiikin ajalla.
b) Maatalous oli keskeinen elinkeino Kreikan kaupunkivaltioissa, ja ne olivatkin omavaraisia tärkeimpien elintarvikkeiden kuten esimerkiksi viljan osalta.
c) Kaupankäynti painottui keskiajalla voimakkaasti merireiteille sekä Etelä- että
Pohjois-Euroopassa. Kuitenkin myös Alppien kautta kulkeva maareitti muo- dostui
tärkeäksi kauppareitiksi.
d) Villa oli tärkeä raaka-aine keskiajalla ja sen tuotanto keskittyi Flanderin alueelle, joka
oli myös villakaupan keskus.
22. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?
a) Löytöretkien perimmäisenä syynä voidaan pitää Euroopan alueen väestönkasvua,
joka pakotti ihmiset etsimään uusia asuinalueita myös valtamerten takaa.
b) Alankomaista muodostui tärkeä kaupan keskus siirtomaavallan aikana, vaikka sillä ei
itsellään ollut siirtomaita.
c) Eurooppaan syntyi uudella ajalla keskusjohtoisia kansallisvaltioita. Nykyisen Italian
alueelle kehittyi yksi tuon ajan tehokkaimmin johdetuista valtioista.
d) Euroopan väestönkasvu hidastui 1600-luvulla. Syinä hidastumiseen voidaan pitää
ilmaston voimakasta viilenemistä niin sanotun pienen jääkauden aikana sekä
runsaita kansallisvaltioiden välisiä sotia.
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23. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa kuvioiden 8a ja 8b sekä lukion oppimäärän
perusteella?
a) Koska Kiinan keskiluokka kasvaa ja vaurastuu nopeasti, Suomen vienti Kiinaan koostuu pääosin kulutustuotteista sen tarpeisiin.
b) Kuviot 8a ja 8b tukevat oletusta, että Kiinan suuri kulutustavaroiden tuotanto johtuu
siitä, että raaka-aineet ovat halvempia Kiinassa kuin Euroopassa.
c) Suomen vienti Kiinaan perustuu suurimmaksi osaksi tuotannolliseen käyttöön
kohdennetuista hyödykkeistä.
d) Kiinalaisten tuotteiden kasvava kysyntä Suomessa johtuu Kiinan vahvasta maabrändistä, joka tukee yritysten markkinointia.

Lähde: tulli.fi

Kuvio 8a. Tuonti Kiinasta Suomeen tavararyhmittäin vuonna 2020.
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Kuvio 8b. Vienti Suomesta Kiinaan tavararyhmittäin vuonna 2020.

24. Yritys valmistaa tuotetta, jonka kiinteät kustannukset ovat 900 € kuukaudessa ja muuttuvat kustannukset kappaletta kohden ovat 10 € kuukaudessa. Yritys on asettanut tuotteen myyntihinnaksi 25 €, ja se arvioi, että tähän hintaan se pystyy tuottamaan ja myymään seuraavan kuukauden aikana 51–100 kappaletta. Koska tuote on uusi, sen kokonaiskysynnälle ei ole tarkempaa arviota. Yritys arvioi kuitenkin myynnin toteutuvan samalla todennäköisyydellä kaikille määrille 51, …, 99, 100. Yritys valmistaa tuotetta vain
kysynnän suuruisen määrän. Millä todennäköisyydellä yrityksen tulos kuukauden aikana
on positiivinen?
a)
b)
c)
d)

60 %
67 %
75 %
80 %
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25. Suurin osa maailmankaupan tuotteista kuljetetaan meriteitse konteissa. Kontit ovat
yleensä standardikoossa, jolle käytetään TEU-mittaa (twenty foot container). Kuviossa 9
esitetään suurimpien kansainvälisten merireittien tuotevirrat (1000 TEU). Suurimmat reitit kulkevat Itä-Aasian ja Pohjois-Amerikan, Pohjois-Amerikan ja Euroopan (Pohjois-Eurooppa ja Välimeren alue) sekä Euroopan ja Itä-Aasian välillä. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa kuvion 9 perusteella?
a) Itä-Aasian, Pohjois-Amerikan ja Euroopan alueiden välinen meriteitse kulkeva
kauppa on arvossa mitattuna keskenään tasapainossa.
b) Pohjois-Amerikasta muille alueille tapahtuva vienti on kokonaisuudessaan suurempaa kuin Euroopasta muille alueille tapahtuva vienti.
c) Itä-Aasian tuonti dominoi määrällisesti meriteitse kulkevaa maailmankauppaa.
d) Itä-Aasiasta Pohjois-Amerikkaan tuleva tuonti on määrällisesti suurempaa kuin tuonti
Itä-Aasiasta Eurooppaan.

Kuvio 9. Meriteitse kulkevan maailmankaupan suurimmat tavaravirrat vuonna 2020 (1000
TEU).
Lähde: Unctad, Review of Maritime Transport, 2021.
26. Rahan tehtäviin kuuluvat toimiminen vaihdon välineenä, arvon mittana ja arvon säilyttäjänä. Mikä seuraavista vaihtoehdoista täyttää parhaiten nämä tehtävät suomalaisten kuluttajien näkökulmasta vakaissa olosuhteissa?
a) Yhdysvaltain dollari, koska sitä pidetään kansainvälisesti turvasatamavaluuttana.
b) Kulta, koska se on perinteinen arvometalli, johon kautta aikain on turvauduttu etenkin
epävarmoina aikoina.
c) Euro, koska se on yleisesti hyväksytty valuutta euroalueella.
d) Bitcoin, koska se on keskuspankeista riippumaton, teknisesti edistyksellinen ja lohkoketjuihin perustuvana mahdoton väärentää.
15
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27. Kuviossa 10 on esitetty joidenkin energiamuotojen osuuksia energian kokonaiskulutuksesta Suomessa sekä Venäjältä tulevan tuonnin osuus kyseisten energiamuotojen Suomeen suuntautuvasta kokonaistuonnista vuonna 2019. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa kuvion 10 perusteella?

Kuvio 10. Energialähteet Suomessa 2019.
a) Suomessa energialähteenä käytettävä öljy muodostaa vajaan neljänneksen energian
kokonaiskulutuksesta ja se tuotiin kokonaisuudessaan Venäjältä vuonna 2019.
b) Maakaasu on kolmen merkittävimmän energialähteen joukossa Suomessa ja 20 %
siitä tuotiin Venäjältä.
c) Puupolttoaineet ovat merkittävin energialähde Suomessa ja Suomessa käytettävästä
puupolttoaineesta noin 17 % tuotiin Venäjältä.
d) Mikään muista vaihtoehdoista ei pidä paikkaansa.
28. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?
a) Lukion historian ja yhteiskuntaopin oppikirjat ovat kirjallisia lähteitä. Niitä ei
kuitenkaan voida pitää luotettavina alkuperäislähteinä tai riippumattomina kuvauksina niissä käsiteltävistä ilmiöistä.
b) Historian tutkimus perustuu esimerkiksi eri aikoina laadittuihin alkuperäisiin kirjallisiin
dokumentteihin. Alkuperäisyytensä vuoksi niitä voidaan pitää luotettavina kuvauksina
oman aikansa tapahtumista.
c) Koska taloutta kuvaava tieto esitetään usein lukusarjoina tai erilaisina kuvioina, voidaan tällaista tietoa pitää objektiivisena ja luotettavana.
d) Kun historian tai taloustieteen tutkijat käyttävät lähteinään lukuisia tutkittavaan ilmiöön liittyviä lähteitä, on lopputuloksena yhteinen ja samalla oikea tulkinta tutkittavasta
asiasta.
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29. Ampumahiihdon maailmancupissa kaudella 2017–2018 Kaisa Mäkäräisen osumatarkkuus pystypaikalla oli 75 %. Ampumahiihdossa ammutaan kerrallaan viisi laukausta peräkkäin. Mikä seuraavista todennäköisyysjakaumista kuvaa Kaisan ohi ampumien laukausten lukumäärää viiden laukauksen sarjassa, jos osumien oletetaan olevan toisistaan
riippumattomia?

Kuvio 11.
Vaihtoehto c.
30. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?
a) Vaikka kaupungistumiskehitys tapahtui kehitysmaissa teollisuusmaita myöhemmin, olivat siihen liittyneet ongelmat kuten esimerkiksi slummiutuminen ja
saastuminen samanlaisia.
b) Keskiajan suurimmat kaupungit syntyivät Hansaliiton vaikutuksesta nykyisen Saksan
alueelle. Niissä oli jopa noin 100 000 asukasta.
c) Kaupungit ja maaseutu eriytyivät voimakkaasti keskiajan alussa. Tämä johtui erityisesti siitä, että kaikenlainen kaupankäynti oli kielletty maaseudulla ja karjanpito sekä
kotitarveviljely kaupungeissa.
d) Teollistumisen myötä 1800-luvun kuluessa nopeutunut kaupungistumiskehitys oli voimakasta koko Euroopan alueella.
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OSIO 4
31. Eurooppalaisessa feodaaliyhteiskunnassa oli muun muassa seuraavia toimijoita: tilanomistaja, kruunuvasalli, aatelisto, lääninherra, vasalli ja maaorja. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?
a) Ritarit kuuluivat aatelistoon ja keräsivät veroja vasalleilta.
b) Alivasallit olivat maaorjia ja joutuivat antamaan kruunuvasallille hevosen ja varusteet
käytettäväksi kuninkaan armeijassa.
c) Toisin kuin lähes koko muussa Euroopassa, Pohjolassa ei ollut maaorjia.
d) Kolmas sääty muodostui papistosta, joka oli vapautettu verojen maksamisesta kuninkaalle.
32. Ylermi Yrittäjä perustaa uuden yrityksen. Käynnistääkseen toimintansa hän on kehittänyt
liikeidean. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkaansa?
a) Liikeidean tulee sisältää luettelo niistä toimittajista, joilta yrittäjä aikoo ostaa liiketoiminnassaan tarvittavat materiaalit.
b) Liikeidea perustuu aina uuteen innovaatioon, jolle yrittäjän mielestä on tilaa markkinoilla.
c) Pelkkä liikeidea ei riitä pysyvän liiketoiminnan ylläpitämiseksi, vaan sen lisäksi pitää
kehittää kilpailukykyisiä tuotteita tai palveluja.
d) Kilpailuviranomaisen pitää hyväksyä liikeidea ennen yrityksen liiketoiminnan aloittamista.
33. Suomen vaihtotase oli Tilastokeskuksen mukaan ylijäämäinen vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa tämän tiedon perusteella?
a) Maksutaseen mukaisen Suomen tavaraviennin on täytynyt olla vuoden 2020
kolmannella neljänneksellä suurempi kuin tavaratuonnin.
b) Suomen kauppatase ei voinut olla vastaavalla neljänneksellä alijäämäinen.
c) Vaihtotaseen ylijäämästä huolimatta Suomen maksutase vuoden kolman- nella
neljänneksellä ei voinut olla positiivinen (ylijäämäinen).
d) Suomen vieraan pääoman ehtoiset sijoitukset ulkomaille pienenivät kyseisellä
neljänneksellä.
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34. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?
a) Suhteellisessa verotuksessa veroprosentti kasvaa tulojen tai verotettavan summan kasvaessa.
b) Kokonaisveroaste (myös veroaste-termiä käytetään) mittaa julkisen sektorin
keräämien pakollisten verojen ja veroluonteisten maksujen vuosikertymää suhteessa saman ajanjakson kyseisen valtion palkansaajien ansaitsemaan bruttotulojen kertymään.
c) Työllisyysasteella kuvataan työllisten osuutta 15–64-vuotiaista työvoimaan
kuuluvista henkilöistä.
d) Työttömyysaste kuvaa sitä, kuinka monta prosenttia työikäisistä (15–74vuotiaat) työtä hakevista työvoimaan kuuluvista on työttömänä.
35. Tilille talletetaan erään vuoden alussa pääoma K>0. Kunkin vuoden lopussa lisätään sen
hetkiseen pääomaan prosentuaalinen korko, korkokannan ollessa p>0. Mikä seuraavista
malleista parhaiten kuvaa pääoman kasvua pankkitilillä pitkällä aikavälillä?
a)
b)
c)
d)

Eksponentiaalinen malli
Lineaarinen malli
Binomimalli
Normaalijakauma

36. Yritys valmistaa tuotetta kolmella eri koneella: A, B ja C. Tuotannosta 30 % tehdään
koneella A, 25 % koneella B ja loput koneella C. Laatuosaston mukaan koneen A valmistamista tuotteista on viallisia 1,5 %, koneen B valmistamista 2,0 % ja koneen C valmistamista 1,0 %. Millä todennäköisyydellä umpimähkään poimittu tuote on viallinen?
a)
b)
c)
d)

0,014
0,015
0,016
Jokin muu

37. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?
a) Korko on rahan hinta, ja korkojen ollessa koholla obligaatiosijoittaja saa korkeampaa
tuottoa sijoitukselleen. Tämä puolestaan tarkoittaa sitä, että jo liikkeeseen laskettujen
obligaatioiden kurssit nousevat korkojen kanssa.
b) Otoskeskihajonta (jakajana n-1) ekonomien laajasta palkkatietokannasta poimituista havainnoista 4 500 euroa, 3 600 euroa, 8 700 euroa, 5 800 euroa ja
11 100 euroa on yhden euron tarkkuudella 3 107 euroa.
c) Taloudella on taipumus edetä sykleissä siten, että lamaa seuraa elpyminen ja kukoistus ja kukoistusta seuraa taantuma ja lama. Tämä tarkoittaa sitä, että talouden ollessa kukoistavimmillaan, osakemarkkinoilla syntyy kupla.
d) Höyrykone oli yksittäisesti tärkein keksintö teollisen vallankumouksen alkuvaiheessa.
Tämä johti työttömyyteen tehdastyöläisten keskuudessa, kapinamielialaan talonpoikien piirissä ja lisäksi hajautettuun tuotantoon.
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38. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?
a) Inflaatio kertoo rahan ostovoiman muutoksesta ja sitä mitataan yleensä
hintaindekseillä. Kuluttajahintaindeksi on yleinen tavaroiden ja myös palveluiden hintakehitystä kuvaava lukusarja.
b) Kuluttajahintaindeksin aleneminen kaksi prosenttia aiempaan mittauskohtaan
verrattuna tarkoittaa, että kyseisessä korissa olevat hyödykkeet halpenivat
kaksi prosenttia kukin.
c) Työvoimakustannusten tai raaka-aineiden kustannusten noustua yritykset pyrkivät nostamaan sellaisten tuotteiden hintoja, joihin kustannusten nousu kohdistuu, aiheuttaen siten kysyntäinflaatiota.
d) Yleisen hintatason laskulla on kokonaistalouden näkökulmasta etuja, sillä deflaation seurauksena kokonaiskysyntä nousee mikä puolestaan lisää investointeja ja työllisyyttä.
39. Tuotantomahdollisuuksien käyrä kuvaa niitä tuotantomäärien yhdistelmiä, jotka
ovat mahdollisia talouden voimavaroilla. Käyrä kuvaa siten suurimman tuotettavissa olevan määrän hyödykettä, kun vaihtoehtoisen hyödykkeen tuotantomäärä
on annettu. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa kuvion 12 perusteella?
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Kuvio 12. Tuotantomahdollisuuksien käyrä kahdelle esimerkkihyödykkeelle.
a) Tuotantomahdollisuuksien käyrästä origoon päin olevalla alueella talouden voimavarat ovat täyskäytössä.
b) Tuotantomahdollisuuksien käyrällä olevan talouden on mahdollista lisätä
toisen hyödykkeen tuotantoa nykyisellä tuotannontekijöiden määrällä ja
tuotantoteknologialla vain vähentämällä toisen hyödykkeen tuotantoa.
c) Tuotantomahdollisuuksien käyrän siirtyminen origosta poispäin johtaa tilanteeseen, missä uudessa tilanteessa olevassa taloudessa on talouden voimavarojen vajaakäytöstä johtuvaa työttömyyttä ja suuria varastoja.
d) Tuotantomahdollisuuksien käyrän siirtyminen origoon päin edellyttää talouden
kasvua.
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40. Osto-optio on niin kutsuttu johdannaissopimus, jossa option myyjä eli asettaja antaa sitovan lupauksen option ostajalle eli haltijalle. Osto-option haltija voi halutessaan ostaa
option asettajalta tietyn kohde-etuuden (esimerkiksi osakkeen) sovittuna hetkenä tai
ajanjaksona tulevaisuudessa tiettyyn option ostohetkellä sovittuun hintaan.
Timi on maksanut osto-optiosta 4 euroa. Osto-option kohde-etuutena on Nosteen osake,
ja osto-optio oikeuttaa Timin halutessaan ostamaan yhden Nosteen osakkeen 105 euron
kappalehintaan tasan kahden kuukauden kuluttua. Nosteen osakkeen tämänhetkinen
arvo on 100 euroa. Timin ystävä Sanna on kauppatieteen opiskelija ja arvioi Nosteen
osakekurssin mahdolliset muutosskenaariot kunkin yhden kuukauden jakson aikana taulukon 1 mukaisesti. Peräkkäisten kuukausien kurssimuutosten oletetaan olevan toisistaan riippumattomia. Kaupankäyntikuluja ei huomioida laskelmissa.
Taulukko 1. Nosteen osakkeen kurssimuutoksen mahdolliset skenaariot kunkin yhden
kuukauden jakson aikana.
Skenaario
Nousee
Laskee
Pysyy samana

Kurssin muutos
15 %
-5 %
0%

Todennäköisyys
46 %
33 %
21 %

Millä todennäköisyydellä Timi jää Sannan skenaarioihin perustuen voitolle sijoittaessaan
kyseiseen optioon yhden desimaalin tarkkuudella?
a)
b)
c)
d)

67,0 %
70,8 %
75,7 %
79,0 %
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LIITE 1
Vastuullinen toimitusketju
Lyhenteellä ESG tarkoitetaan tässä ympäristövastuuta, sosiaalista vastuuta ja hyvää hallintotapaa. Yrityksen vastuullisuus perustuu yrityksen arvojärjestelmään ja liiketoimintastrategiaan. Yrityksen tulee toimia siten, että se täyttää vähintään perusvastuun ihmisoikeuksien,
työn, ympäristön ja korruption torjunnan alueilla. Vastuulliset yritykset noudattavat samoja
arvoja ja periaatteita kaikkialla missä ne toimivat, ja ymmärtävät, että hyvät käytännöt yhdellä alueella eivät korvaa haittoja toisella. Toisin sanoen, yrityksen yhden toimitusketjun
alhaiset kestävän kehityksen standardit heikentävät vakavasti yrityksen kaikkia globaaleja
kestävän kehityksen pyrkimyksiä.
Yritysten toimitusketjut ovat pidempiä ja monimutkaisempia kuin koskaan ennen. Toimitusketju koostuu kaikista niistä yrityksen kumppaneista, jotka osallistuvat tietyn tuotteen tuotantoon ja toimittamiseen loppukäyttäjille, jotka ovat usein kuluttajia. Yritykset ostavat materiaaleja ja ulkoistavat tuotantoa toimittajille kehittyvissä talouksissa, jotka saattavat sijaita
kaukana yrityksen päämarkkinoista. Laadukkaat toimitusketjut voivat tarjota merkittäviä
etuja kustannusten alenemisen, parantuneen kannattavuuden ja osakkeenomistajille lisätyn
arvon muodossa. Ne voivat myös edistää taloudellista ja sosiaalista kehitystä maissa, joissa
yritykset toimivat tai joissa niillä on tavarantoimittajia. Maineeseen liittyy myös sisäisiä etuja
kuten lisääntynyt henkilöstön moraali ja ylpeys organisaatiossa. Toisaalta, jos yritykset eivät
ota huomioon toimittajien ESG-vaikutuksia, ne altistuvat merkittäville toiminta- ja maineriskeille. Maineriskejä syntyy mm. sosiaalisten haittojen ja ympäristövahinkojen aiheuttamien
sakkojen, kielteisten oikeustuomioiden, boikottien, julkisten mielenosoitusten ja negatiivisen
mediahuomion seurauksena.
Toimitusketjujen vastuullisuus nähdään yhä enenevässä määrin yrityksen kestävän kehityksen avaintekijänä. On sekä moraalisesti että kaupallisesti tärkeää käsitellä yrityksen toimitusketjujen sosiaalisia, ympäristöllisiä ja taloudellisia vaikutuksia sekä torjua korruptiota. Yhdistyneiden kansakuntien (YK) Global Compact -periaatteet (katso inforuutu) muodostavat
perustan kestävän toimitusketjun kehittämiselle. Toimitusketjun kestävän kehityksen tavoitteena on kehittää ja suojella pitkän aikavälin ympäristöarvoa sekä sosiaalista ja taloudellista
arvoa kaikille tahoille, jotka osallistuvat tuotteiden ja palveluiden markkinoille saattamiseen.
Yritykset lisäävät vastuullisuutta soveltamalla kymmentä periaatetta kaikkia toimitusketjukumppaneitaan koskevaan toimintaansa. Global Compact -kokonaisuus sisältää myös viitekehyksen, jonka avulla yritykset voivat saavuttaa vastuullisempia toimitusketjuja. Viitekehys perustuu hallintoon, avoimuuteen ja sitoutumiseen. Ajatuksena on, että yritys pystyisi
toteuttamaan kestävän kehityksen ohjelmia koko toimitusketjussa yhteistyössä sekä suorien
toimittajien että alihankkijoiden kanssa. Kyseisen viitekehyksen mukaan on tärkeää integroida arvot ja toimenpiteet aina raaka-ainetuottajiin asti, jotta voidaan maksimoida positiiviset sosiaaliset, ympäristölliset ja eettiset vaikutukset.
Onnistuneen muutoksen toteuttamiseksi on ensin ymmärrettävä liikkeellepanevat voimat ja
kehitettävä tavoitteita toimitusketjun vastuullisuustyölle. On luotava yhteinen käsitys kehittämistyön motiiveista ja siihen käytettävistä resursseista omassa organisaatiossa. Tämä sisältää myös odotukset toimittajien suhteen. Tämän jälkeen voidaan päättää, kuinka laajoihin
toimenpiteisiin tulee ryhtyä. Koska tämä on aikaa vievää ja resursseja vaativaa työtä, työstetään ensin niitä asioita, joiden tällä hetkellä oletetaan sisältävän suurimmat riskit negatiivisille ESG-vaikutuksille. Parannukset toteutetaan viestimällä odotuksista ja sitouttamalla
toimittajia vastuullisuutensa kehittämiseen sekä varmistamalla toimenpiteiden toteuttamista
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ja seuraamalla kehitystä. Suorituksia tulee mitata tavoitteet huomioon ottaen, toiminnan on
oltava läpinäkyvää ja edistymisestä on raportoitava. Tuloksena voidaan saavuttaa useita
etuja: parempi laatu, yrityksen brändin ja arvojen suojaus, lisääntynyt kuluttajien luottamus
ja uskollisuus, sitoutuneet toimittajat, jotka pystyvät luomaan prosessi- ja tuoteinnovaatioita
sekä arvonnousu osakkeenomistajille.
Yksi tapa parantaa toimitusketjun vastuullisuutta on jäljitettävyys. Jäljitettävyydellä tarkoitetaan tuotteiden, niiden osien ja raaka-aineiden tunnistamista sekä seurantaa siitä, mistä ne
tulevat, ja miten niitä on kuljetettu ja käytetty. Tämä tehdään kestävyysväitteiden luotettavuuden varmistamiseksi liittyen ihmisoikeuksiin, työntekoon (mukaan lukien terveys ja turvallisuus), ympäristöön ja korruption torjuntaan. Syventämällä ymmärrystä koko toimitusketjusta voidaan tunnistaa tehokkaat ja vähemmän tehokkaat prosessit ja luomalla dialogia
ketjun eri osapuolten välillä voidaan jakaa parhaita käytäntöjä kaikille toimitusketjun toimijoille. Tavarantoimittajien tulee ymmärtää jäljitettävyyden edut ja yrityksen tulee ymmärtää,
pystyvätkö toimittajat täyttämään vaatimukset, sekä kouluttaa heitä jäljitettävyysjärjestelmää
ja heidän omaa vastuutaan koskevissa asioissa sekä luoda heille odotuksia tällä tavoin.
Pyritään saavuttamaan toiminnan tehokkuutta, kustannussäästöjä sekä parempaa tuottavuutta samalla kun vähennetään riskejä esimerkiksi tunnistamalla ongelmallisia materiaaleja tai työmenetelmiä, joita voidaan tämän jälkeen parantaa. Samalla myös yrityksen sidosryhmät, etenkin kuluttajat, vaativat tuotteilta läpinäkyvyyttä ja uskottavaa kestävän kehityksen dokumentaatiota.
Yrityksen raaka-aineiden ja komponenttien hankintatavat voivat vaikuttaa myös toimittajien
mahdollisuuksiin parantaa toimintaansa. Jos ostava yritys edellyttää alhaisia kustannuksia
ja korkeaa tehokkuutta, tämä voi saada tavarantoimittajat rikkomaan ESG-standardeja. Yritykset voivat taistella tätä vastaan käyttämällä ostovoimaansa hyvien ESG-käytäntöjen luomiseen erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Tämä tehdään asettamalla erilaisia
vastuullisuuteen liittyviä vaatimuksia edellytykseksi sille, minkälaisten tavarantoimittajien
kanssa yritys käy kauppaa.
Monissa tapauksissa yritykset tekevät samanaikaisesti monenlaista vastuullisuustyötä. Tähän voi sisältyä yhteistyötä teollisuusalan sisällä tai kansalaisjärjestöjen kanssa, investointeja parannusohjelmiin ja teknologioihin tuottajamaissa, sekä koulutusohjelmien toteuttamista tuottajatasolla esimerkiksi kestävän maatalouden alalla. Yritykset voivat myös tehdä
yhteistyötä tuottajamaiden hallitusten kanssa lainsäädännön kehittämiseksi ja lainkuuliaisuuden parantamiseksi.
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INFORUUTU
Global Compact, kymmenen periaatetta:
Ihmisoikeudet
Periaate 1: Yritysten tulee tukea ja kunnioittaa yleismaailmallisia ihmisoikeuksia omassa
vaikutuspiirissään.
Periaate 2: Yritysten tulee huolehtia, että ne eivät ole osallisina ihmisoikeuksien loukkauksiin.
Työelämä
Periaate 3: Yritysten tulee vaalia yhdistymisvapautta sekä kollektiivisen neuvotteluoikeuden tehokasta tunnustamista.
Periaate 4: Yritysten tulee tukea kaikenlaisen pakkotyön poistamista.
Periaate 5: Yritysten tulee tukea lapsityövoiman käytön tehokasta poistamista.
Periaate 6: Yritysten tulee tukea työmarkkinoilla ja ammatinharjoittamisen yhteydessä tapahtuvan syrjinnän poistamista.
Ympäristö
Periaate 7: Yritysten tulee tukea varovaisuusperiaatetta ympäristöasioissa.
Periaate 8: Yritysten tulee tehdä aloitteita, jotka edistävät vastuullisuutta ympäristöasioissa.
Periaate 9: Yritysten tulee kannustaa ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämistä
ja levittämistä.
Korruption vastaisuus
Periaate 10: Yritysten tulee toimia kaikkia korruption muotoja, mukaan lukien kiristystä ja
lahjontaa, vastaan.
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