Rules for the 2021 Biz Potential Finland competition
1 Purpose of the competition
Biz Potential Finland (hereinafter ‘competition’) is a competition organised by the Finnish Business School Graduates and Danske Bank Finland, which aims to find Finland’s
top business students. All student members of the Finnish Business School Graduates
can participate in the competition. The competition tests the academic knowledge of
students through theoretical and practical exercises. The competition will be held in
English.
2 Teams
Participants must enter the competition in teams comprising 2–3 members. Each team
must appoint a captain. The team members can be from different student associations.
If this is the case, the team captain’s student association determines the association
for the team’s elimination phase.
As a general rule, one team from each student association is selected for the final. If
no teams enter for a specific student association, the next best team in the elimination
phase will be selected as a replacement. If there are no more than 15 registered
teams, the elimination competition will not be held and all teams can take part in the
final.
3 Schedule
Registrations for the competition begin on 11 March and end on 11 April 2021. The
registration link will be published in the student newsletter and on the Finnish Business
School Graduates website on 11 March 2021. An elimination for the entrants will be
organised remotely on Tuesday 20 April 2021. The teams eligible for the final will be
notified by 31 May 2021. The coronavirus emergency permitting, the final will be held
in Joensuu on 16 and 17 September 2021. Otherwise, the final will be arranged remotely.
4 Progress of the competition
The elimination phase consists of two exercises, the first of which includes multiple
choice questions. The second exercise is a written one. If two teams have the same
score, performance in the written exercise will determine the ranking of the teams.
The written exercise will be evaluated overall, considering the content of the answer,
the inventiveness of the ideas and the method, logic and coherence of the presentation.
The final consists of two phases. All 15 teams will participate in the theory portion,
after which the seven highest-ranking teams will proceed to the case portion. The results of the theory portion will be published during the same day.
The final will be organised as a two-day event in Joensuu on 16 and 17 September
2021. The event will begin in the afternoon on Thursday 16 September with the theory portion of the competition and continue with a topical seminar. The second day of

the finals on 17 September will begin with the presentation of the case exercises. After this, the teams will have three and a half hours to solve the case exercises.
The case exercises will be presented in an order chose by lot on site. All times will sit
in the auditorium for the duration of the presentations. Taking notes or discussing
things during the presentations of other teams is strictly prohibited. Changing a
presentation after submission will lead to immediate disqualification.
5 Assistive equipment
Assistive devices are prohibited during the theory portion. An invigilator tasked with
ensuring that the competition teams adhere to the rules will be present in the classroom during the theory portion. Devices such as calculators or computers are permitted during the case portion. The teams must prepare their presentations using their
own equipment.
6 Panel of judges
The panel of judges consists of one professor, persons selected by Danske Bank and
one representative of the Finnish Business School Graduates, who will serve as the
chair of the panel and ensure that the competition proceeds in compliance with the
rules. Personnel of the Finnish Business School Graduates will serve in assistive
tasks.
7 Performance evaluation
The theory portion and case portion of the final will be evaluated separately. The seven
top teams of the theory portion will proceed to the case portion, which will be evaluated
overall, considering the content of the answer, the inventiveness of the ideas and the
method, logic and coherence of the presentation.
8 Choosing, announcing and rewarding the winner
The winner of the final will be announced at an evening event to be held on 17 September 2021. The first prize will be provided by the event’s main partner Danske Bank
Finland. The teams that rank second and third will also be rewarded.
9 Other information
These rules will be interpreted by the panel of judges and the organisers. In addition
to these rules, the Finnish law, local rules and regulations, and good conduct must
be observed during the competition.

Biz Potential Finland -kilpailun säännöt 2021
1 § Kilpailun tarkoitus
Biz Potential Finland (Kilpailu) on Suomen Ekonomien ja Danske Bank Finlandin järjestämä kilpailu, jossa etsitään Suomen taitavimpia kauppatieteiden opiskelijoita. Kilpailuun voi osallistua jokainen Suomen Ekonomien opiskelijajäsen. Kilpailussa testataan opiskelijoiden akateemista osaamista teorian ja käytännön tehtävissä. Kilpailun
kieli on englanti.
2 § Joukkueet
Kilpailuun osallistutaan joukkueittain. Yksi joukkue voi koostua 2−3 jäsenestä. Jokaisen joukkueen on nimettävä itselleen kapteeni. Joukkueen jäsenet voivat olla eri kylteriyhdistyksistä. Tällöin joukkueen kapteenin kylteriyhdistys määrittää sen, minkä kylterijärjestön karsintaan joukkue osallistuu.
Finaaliin valitaan lähtökohtaisesti yksi joukkue jokaisesta kylterijärjestöstä. Jos jostakin kylterijärjestöstä ei ilmoittaudu mukaan joukkuetta, valitaan kyseisen kylterijärjestön tilalle karsintakilpailun seuraavaksi paras joukkue. Jos kilpailuun ilmoittautuneita
joukkueita on enintään 15, ei karsintakilpailua järjestetä, vaan kaikki ilmoittautuneet
joukkueet voivat osallistua finaaliin.
3 § Aikataulu
Ilmoittautuminen kilpailuun aukeaa 11.3. ja päättyy 11.4.2021. Ilmoittautumislinkki julkaistaan kylteriuutiskirjeessä ja Suomen Ekonomien nettisivuilla 11.3.2021. Ilmoittautuneiden kesken järjestetään karsinta, joka järjestetään etänä tiistaina 20.4.2021. Finaaliin päässeille ilmoitetaan 31.5.2021 mennessä. Finaali järjestetään Joensuussa
koronatilanteen salliessa 16.−17.9.2021. Muussa tapauksessa finaali järjestetään etätapahtumana.
4 § Kilpailun eteneminen
Karsinta koostuu kahdesta tehtävästä. Ensimmäinen tehtävä sisältää monivalintakysymyksiä. Toinen tehtävä on kirjallinen tehtävä. Mikäli kahden joukkueen pisteet ovat
keskenään tasan, ratkaisee joukkueiden keskinäisen järjestyksen suoriutuminen kirjallisessa tehtävässä. Kirjallinen tehtävä arvostellaan kokonaisarviointina, jossa huomioon otetaan vastauksen sisältö, ideoiden kekseliäisyys, esittämistapa sekä esityksen johdonmukaisuus.
Finaali koostuu kahdesta vaiheesta. Kaikki 15 joukkuetta osallistuvat teoriaosuuteen,
jonka seitsemän parasta joukkuetta jatkavat case-osuuteen. Teoriaosuuden tulokset
julkaistaan saman päivän aikana.
Finaali järjestetään kaksipäiväisenä tapahtumana Joensuussa 16.-17.9.2021. Tapahtuma alkaa torstaina 16.9. iltapäivällä kilpailun teoriaosuudella ja jatkuu ajankohtaisseminaarilla. Toinen finaalipäivä 17.9. alkaa case-tehtävien esittelyllä. Tämän jälkeen joukkueilla on kolme ja puoli tuntia aikaa ratkaista case-tehtävät.
Case-tehtävät esitellään auditoriossa arvotussa järjestyksessä. Kaikki joukkueet istuvat salissa esittelyiden ajan. Muiden esityksen aikana muistiinpanojen tekeminen tai

keskustelu on ehdottomasti kielletty. Esityksen muokkaaminen lähetyksen jälkeen johtaa suoraan suorituksen hylkäämiseen.
5 § Apuvälineet
Teoriaosuuden aikana apuvälineiden käyttö on kielletty. Teoriaosuutta tehdessä luokassa on mukana valvoja, jonka tehtävä on huolehtia siitä, että kilpailuun osallistuvat
joukkueet toimivat sääntöjen mukaisesti. Case-osuudessa apuvälineiden, kuten laskimen tai tietokoneen käyttö, on sallittua. Esitykset laaditaan omilla laitteilla.
6 § Tuomaristo
Tuomaristo koostuu yhdestä professorista, Danske Bankin valitsemista henkilöistä
sekä yhdestä Suomen Ekonomien edustajasta. Ekonomien edustaja toimii tuomariston puheenjohtajana ja huolehtii osaltaan siitä, että kilpailu etenee sääntöjen mukaisesti. Avustavissa tehtävissä toimii Suomen Ekonomien henkilöstö.
7 § Suoritusten arviointi
Finaalissa teoriaosuus ja case-osuus arvioidaan erikseen. Teoriaosuuden seitsemän
parasta joukkuetta jatkavat case-osuuteen. Case-osio arvostellaan kokonaisarviointina, jossa huomioon otetaan vastauksen sisältö, ideoiden kekseliäisyys, esittämistapa
sekä esityksen johdonmukaisuus.
8 § Voittajan valinta, julkistus ja palkitseminen
Finaalin voittaja julkistetaan 17.9.2021 pidettävässä iltatilaisuudessa. Pääpalkinnon
tarjoaa tapahtuman pääyhteistyökumppani Danske Bank Finland. Lisäksi toiseksi ja
kolmanneksi paras joukkue palkitaan.
9 § Muuta
Näitä sääntöjä tulkitsee kilpailun tuomaristo ja järjestäjät. Näiden sääntöjen lisäksi
kilpailussa on noudatettava Suomen lakia, paikallisia järjestyssääntöjä ja hyviä tapoja.

