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2004

1. Fyll ut texten med ord du valt ur ladan nedanfOr.
Anvand samma ord endast en gang.
Konepaja Ab:s produkter hade dalig atgang. Den verkstallande direktOren kallade till sig
________
~

och berattade att fabrikens anstallda hotades av

ken inleddes

_
. Pa fabri-

mellan ledningen och arbetstagarna. Till sist be slOt man

att 20 arbetstagare skulle

fOr tre veckor men att Villes och Kalles jobb

skulle upphora helt. Ville och Kalle anmalde sig som arbetssokande hos

_

Eftersom de inte horde till mlgon arbetslOshetskassa fick de endast grunddagpenning. For att fa den vande de
sig till

pa sin hemort. Efter ett par manader beslOt sig kompisama att

grunda en bilverkstad tillsammans och ansoka om
UTKOMSTSTOD
BOLAGSSTAMMA

fOr detta.

INKOMSTRELATERAD DAGPENNING
FACKFORBUND

ARBETSKRAFTSByRA

PERMITTERING
SAMARBETSFORHANDLINGAR

KOMMUNENS SOCIALBYRA

STARTPENG
FPA

2. Merja skickades till butiken for att kopa frukostflingor. Pa hyllan i butiken
fanns ett paket som hon kande igen fran TV och ungdomsmagasin och ett
motsvarande paket av affarskedjans eget marke.
a) Vilka faktorer bor Merja ta hansyn till nar hon gor sitt kopbeslut?
Namn tre faktorer.

UPPSAGNING
FORETAGSSANERING
FORTROENDEMANNEN

3. Matti oeh Liisa overvager att byta sin hyreslagenhet mot en agobostad. De har redan sparat ihop
25.000 euro. BankdirektOren erbjuder dem ett Ian pa 50.000 euro pa 20 ar. Men valet av ranteform gay
paret bekymmer. Liisa ville binda lanet till 12 manaders euribor medan Matti tyekte att fern ars fast
ranta skulle vara bast.
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12 manaders euribor
5 ars ranta

b) Hur kan Liisa oeh Matti motivera sina val?
Liisa:

e) Vilka andra faktorer i anslutning tillianet bor Liisa oeh Matti ta hansyn till nar de
overvager ett bostadslan? Namn minst 4 faktorer.

4. Exporten ar viktigt fOr utveeklingen av Finlands ekonomi. Ringa in de alternativ som inverkar stimulerande pa exporten till utlandet. For varje fel val avdras en poang.
a) eurons hoga kurs i fOrhallande till dollarn
b) okad satsning pa teknologi oeh kunnande i Finland
e) sparandet okar i Finland
d) produktiviteten okar i Finland
e) snabb ekonomisk tillvaxt pa Finlands viktigaste marknader
f) inflationen okar i Finland

5. I bifogade s.k. befolkningspyramid visas Finlands befolkning
aren 2004 och 2030 (prognos)

Hur gammal
tiT du nu?
Hur gammal
tiT du 2030?

a) Markera med en pil
var i de bada pyramiderna
du befinner dig.
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b) Forklara kort hur pyramiderna skiljer sig fran varandra. Namn tva faktorer.

c) Fundera pa vilken ekonomisk inverkan pyramidernas utveckling kan ha pa din aldersklass.
Namn tre omstandigheter.
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6. Estland ansluter sig till Europeiska unionen 1.5.2004. Redogor fOr vilka ekonomiska foljder Estlands EUmedlemskap kan ha fOr Finland. Anvand dig i ditt svar ocksa av bifogade ekonomiska nyckeltal.
Svara i esstiform.
Finland

Estland

Inkomstskatteprocent

13-59 %

26%

Foretagsskatteprocent

29%

0%

Medellon

2210€/man

4l4€/man

