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OPPILAS LUOKKA

KOULU JA KUNTA

LÄÄNI (helsinkiläisten koulujen oppilaat merkitsevät HELSINKI)

TALOUSTIETOKILPAILU 2013

Pisteet

25.3.2013/kilpailuaika 60 min. klo 11 ja 13 välillä.

 ____/1 pistettä

 ____/1 pistettä

 ____/1 pistettä

c) Kummalla setelillä saa tällä hetkellä enemmän karkkia ruotsinlaivalla? 
Merkitse rastittamalla oikea vaihtoehto.  

b) Minä vuonna eurolla sai vähiten kruunuja kuvion esittämänä ajanjaksona? 

d) Miten kruunun vahvistuminen vaikuttaa Suomen vientiin ja matkailuun? Mainitse kolme asiaa.

1. Tutki oheista kuviota ja vastaa kysymyksiin.

 ____/3 pistettä

a) Kuinka monta ruotsin kruunua sai enimmillään 
yhdellä eurolla vuosien 2002–2012 välisenä aikana?
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2. MUSTAVALKOINEN PIZZAKUVA 

3. Nuorisotyöttömyys on kasvanut monissa maissa Eurokriisin jatkuessa.  

a) Saara ja Sanna sanoutuvat irti työpaikoistaan 
ja ryhtyvät pizzeriayrittäjiksi. Miten yrittäjänä 
toimiminen eroaa palkkatyöstä? Mainitse kol-
me asiaa. 

b) Saaran ja Sannan perustaman Pizzeria Pineton asiakkaat saavat aina kuitin ostoksistaan. Miksi on tär-
keää, että yritykset antavat asiakkaalle kuitin jokaisesta ostotapahtumasta? Mainitse kaksi syytä.  

c) Oheisessa kuvassa näkyy mistä pizzan hinta muodos-
tuu. Merkitse kaksi hinnasta puuttuvaa kustannuserää.   

d) Pizzeria Pineto osoittautui kannattavaksi yritykseksi. Mitä hyötyä yrityksestä on sen sidosryhmille? Mai-
nitse kolme esimerkkiä.    

 ____/3 pistettä

 ____/2 pistettä

 ____/2 pistettä

 ____/3 pistettä

 ____/2 pistettä

 ____/2 pistettä

b) Miksi nuorten on vaikeampi työllistyä kuin muiden työntekijöiden?

a) Miksi nuorisotyöttömyys on yhteiskunnan kannalta erittäin huolestuttavaa?

Työvoima
Vuokrat

Ravintolankate ja 
muut kulut
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c) Mitä Suomessa on tehty nuorten työllisyyden parantamiseksi? 

 ____/6 pistettä

 ____/2 pistettä

 ____/x pistettä

4. Yhdistä seuraavat  lainaamiseen liittyvät sanat oikeaan selitykseen. 

5. Harmaan talouden vastustamiseksi käydään kampanjaa. 
Miksi harmaa talous johtaa mustaan tulevaisuuteen?  

A. Kulutusluotto

B. Pikavippi

C. Annuiteettilaina

D. Prime-korko

E. Ohjauskorko

F. Euribor-korko

Tässä lainanmaksutavassa kuukausittaiset 

maksuerät ovat aina samansuuruisia. 

Korkotason noustessa laina-aika kasvaa kun 

taas kuukausierä pysyy ennallaan.

Tämä on vakuudeton lyhytaikainen luotto. Sitä haetaan usein joko tekstiviestillä tai lainatarjoajan Internet-sivujen kautta.

Tämä korko on koko euroalueen 
rahamarkkinoiden viitekorko.

Tätä luottoa kutsutaan myös käyttöluotoksi. 

Se on usein vakuudellinen tai vaatii 

ottajaltaan säännölliset tulot.

Pankkien itse määrittämä viitekorko, jota käytetään sekä laina- että talletuskoron määrittämiseen.

Tämä korko on Euroopan keskuspankin 
(EKP) määräämä korko, jolla se lainaa rahaa 
euro-alueen pankeille. 
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7. Julkisuudessa keskustellaan työurien pidentämisestä. 
 
a) Mistä syistä työuria halutaan pidentää? 

 ____/8 pistettä

 ____/4 pistettä

b) Mitä työurien pidentämiseksi voidaan tehdä? 


