TALOUSTIETOKILPAILU 2014

3.4.2014/kilpailuaika 60 min. klo 9 ja 11 välillä.

Pisteet
OPPILAS

LUOKKA

KOULU JA KUNTA
Aluehallintavirasto (AVI), jonka alueella koulu sijaitsee.

1. Via Baltica –tie Helsingistä Prahaan kulkee kuvassa näkyvän reitin mukaisesti. Jos ajat
autolla mainitun reitin, missä maissa joudut vaihtamaan valuuttaa?

____/3 pistettä

Suomi
Viro
Latvia
Liettua
Puola
Tšekki

2. Alla olevat rahasummat liittyvät 16-vuotiaan Einon elämään. Poimi alla olevasta laatikosta
oikeat summat.
Yksinhuoltajan ainoana lapsena Einosta maksetaan kuukausittain lapsilisää
Eino voi saada yksittäiseltä henkilöltä kerran kolmessa vuodessa
rahalahjoituksen ilman veroseuraamuksia
Eino voi maksimissaan saada opintorahaa kuukaudessa
Eino voi tienata palkkatuloja vuodessa ilman että joutuu maksamaan veroa
Tarkastusmaksu, jonka Eino sai matkustaessaan junassa ilman lippua

0€

80 €

152,74 €

3 999 €

1 210 €
____/5 pistettä

3.

Kauppalehti 30.8.2013

a) Mitä lehden otsikko tarkoittaa?

____/2 pistettä

b) Mistä kyseinen epäkohta johtuu? Mainitse kolme seikkaa.

____/3 pistettä

4. a) Aino haluaa ostaa polkupyörän. Vertaile eri kauppapaikkoja keskenään. Mainitse kaksi hyvää ja kaksi
huonoa puolta kaikista kauppavaihtoehdoista asiakkaan kannalta.
hyvät puolet		

huonot puolet

erikoisliike

supermarket

verkkokauppa

____/6 pistettä

b) Mitä riskejä Aino ottaisi, jos hän ostaisi pyörän nettikirpputorilta? Mainitse
kaksi asiaa.

____/1 pistettä

5. Alla on joukko lauseita, joista osa EI pidä paikkaansa. Korjaa väärät lauseet sisällöltään
oikeaan muotoon.
a)
Saman kunnan asukkaat maksavat ansiotulostaan samansuuruiseen prosenttimäärään perustuvaa
kunnallisveroa.
b)
Eläkeläisten ei tarvitse maksaa eläkkeistään veroa.
c)
Yritysten on maksettava voitoistaan yhteisöveroa.
d)
Puun myyntitulot metsästä ja tulot metsämarjojen poiminnasta ovat verovapaita
e)
Arvonlisäveron nostaminen suosii vähätuloisia kotitalouksia.
Virheellisiä ovat lauseet:
____/1 pistettä

Korjaa virheelliset lauseet oikeaan muotoon:

____/3 pistettä

6. a) Yhdistä oikealla puolella olevat ominaisuudet oikeisiin sijoitustapoihin. Sama ominaisuus voi sopia
useisiin sijoitustapoihin.
OSAKESIJOITTAMINEN

PÄÄOMAVERO TUOTOSTA

MÄÄRÄAIKAINEN PANKKITALLETUS

TALLETUSSUOJA 100 000 EUROON ASTI

OSAKERAHASTO

RISKI SIJOITETUN PÄÄOMAN MENETYKSESTÄ

____/4 pistettä

b) Emma sijoitti vuonna 2009 10 000 euroa viiden vuoden määräaikaistilille, jonka korko on kaksi prosenttia. Katso oheista kuviota. Onko Emman sijoitus ollut onnistunut? Perustele vastauksesi.
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____/2 pistettä

Vuosi

7. Microsoft päätti ostaa syksyllä 2013 Nokian matkapuhelinliiketoiminnan. Millä perusteella uutinen on
huono Suomen taloudelle? Millä tavalla uutista voidaan pitää hyvänä? Mainitse kaksi asiaa kummastakin
näkökulmasta.

____/4 pistettä

8. Valtio kevensi vuoden alusta yritysten voiton verotusta 24,5 prosentista 20 prosenttiin. Millä
tavalla tämän veronalennuksen toivotaan vaikuttavan Suomen talouteen? Pohdi vastausta yritysten, kuntien ja valtion talouden kannalta.

____/12 pistettä

