
Biz Potential Finland -kilpailun säännöt 2021 

1 § Kilpailun tarkoitus 

Biz Potential Finland (Kilpailu) on Suomen Ekonomien ja Danske Bank Finlandin jär-

jestämä kilpailu, jossa etsitään Suomen taitavimpia kauppatieteiden opiskelijoita. Kil-

pailuun voi osallistua jokainen Suomen Ekonomien opiskelijajäsen. Kilpailussa testa-

taan opiskelijoiden akateemista osaamista teorian ja käytännön tehtävissä. Kilpailun 

kieli on englanti. 

2 § Joukkueet 

Kilpailuun osallistutaan joukkueittain. Yksi joukkue voi koostua 2−3 jäsenestä. Jokai-

sen joukkueen on nimettävä itselleen kapteeni. Joukkueen jäsenet voivat olla eri kyl-

terijärjestöistä. Tällöin joukkueen kapteenin kylterijärjestö määrittää sen, minkä järjes-

tön karsintaan joukkue osallistuu.  

Finaaliin valitaan lähtökohtaisesti yksi joukkue jokaisesta kylterijärjestöstä. Jos josta-

kin kylterijärjestöstä ei ilmoittaudu mukaan joukkuetta, valitaan kyseisen kylterijärjes-

tön 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 jul-

kaistaan kylteriuutiskirjeessä ja Suomen Ekonomien nettisivuilla 11.3.2021. Ilmoittau-

tuneiden kesken järjestetään karsinta, joka järjestetään etänä tiistaina 20.4.2021. Fi-

naaliin päässeille ilmoitetaan 31.5.2021 mennessä. Finaali järjestetään Joensuussa 

koronatilanteen salliessa 16.−17.9.2021. Muussa tapauksessa finaali järjestetään 

etänä.  

4 § Kilpailun eteneminen 

Karsinta koostuu kahdesta tehtävästä. Ensimmäinen tehtävä sisältää monivalintaky-

symyksiä. Toinen tehtävä on kirjallinen tehtävä. Mikäli kahden joukkueen pisteet ovat 

keskenään tasan, ratkaisee joukkueiden keskinäisen järjestyksen suoriutuminen kir-

jallisessa tehtävässä. Kirjallinen tehtävä arvostellaan kokonaisarviointina, jossa huo-

mioon otetaan vastauksen sisältö, ideoiden kekseliäisyys, esittämistapa sekä esityk-

sen 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. Ta-

pahtuma alkaa torstaina 16.9. iltapäivällä kilpailun teoriaosuudella ja jatkuu ajankoh-

taisseminaarilla. Toinen finaalipäivä 17.9. alkaa case-tehtävien esittelyllä. Tämän jäl-

keen joukkueilla on kolme ja puoli tuntia aikaa ratkaista case-tehtävät. 



Case-tehtävät esitellään salissa arvotussa järjestyksessä. Kaikki joukkueet istuvat sa-

lissa esittelyiden ajan. Muiden esityksen aikana muistiinpanojen tekeminen tai kes-

kustelu on ehdottomasti kielletty. Esityksen muokkaaminen lähetyksen jälkeen johtaa 

suoraan suorituksen hylkäämiseen.  

5 § Apuvälineet 

Teoriaosuuden aikana apuvälineiden käyttö on kielletty. Teoriaosuutta tehdessä luo-

kassa on mukana valvoja, jonka tehtävä on huolehtia siitä, että kilpailuun osallistuvat 

joukkueet toimivat sääntöjen mukaisesti. Case-osuudessa apuvälineiden, kuten laski-

men 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 tuomaris-

ton puheenjohtajana ja huolehtii osaltaan siitä, että kilpailu etenee sääntöjen mukai-

sesti. 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 kokonaisarvioin-

tina, 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 ta-

poja. 

 

 

 

 


