
Taloustietokilpailun korjausohjeet 2011 

1.  
 a) Enimmäispistemäärä kolme 

     *Kortin haltijan on pidettävä huolta kortistaan 
      *Kortin PIN-koodia ei saa antaa kenenkään tietoon  
      *PIN-koodia ei saa säilyttää maksukortin yhteydessä  
      *PIN-koodi on salattava muiden katseilta maksu- ja nostotapahtumien yhteydessä 
      *Kortin katoamisesta on välittömästi ilmoitettava kortin myöntäjälle 
      *Korttia ei saa lainata toiselle henkilölle 
 
b) Enimmäispistemäärä kaksi  
Debit –puolella maksaminen veloittaa maksun tililtä, credit –puolella ostetaan velaksi (veloitus tapahtuu 
kerran kuukaudessa sovittuna eräpäivänä tai kuukausittain maksettavina lyhennyksinä)  
 

2. Enimmäispistemäärä kuusi. Väärästä vastauksesta vähennetään yksi piste, mutta pisteet eivät voi mennä 
miinukselle. 

a) Viro 
b) Kreikka 
c) Suomi 
d) Luxemburg 
e) Islanti 
e) Saksa 

  

3. Enimmäispistemäärä on neljä.       

Oikeat vastaukset:  
• työsopimuksen 
• koeaika 
• verokortin 
• nettopalkka 
• veroprosentin 
• irtisanomisaika 
• työtodistus 

 

4.   
a) Enimmäispistemäärä on kaksi. Jokaisesta oikeasta vastauksesta saa 0,5 pistettä. Väärästä vastauksesta 
vähennetään 0,5 pistettä, mutta pisteet eivät voi mennä miinukselle. 

Oikeat vastaukset:  
Suomi  USA  Kiina  Sambia 
 6,2maapalloa   8,0 maapalloa  2,2 maapalloa  0,8 maapalloa 

Pisteytys:   6 oikein 3p 
                           5-4 oikein 2p 
                           3-2 oikein 1p 
                           1 oikein 0p 

Pisteytys:  7 oikein 4p 
          6 oikein 3,5p 
          5 oikein 3p 
          4 oikein 2,5p 
          3 oikein 2p 
          2 oikein 1,5 p 
          1 oikein 1 p 

 



 
b) Enimmäispistemäärä on kolme    
 
Oikeita vastauksia ovat esim.: 
* Huonelämpötilan lasku 
* energiatehokas rakentaminen 
* lämmitysratkaisuvalinnat (uusiutuvien energianlähteiden käyttö) 
* Sähkön säästäminen (energiansäästölamput, sähkölaitteiden sammuttaminen kokonaan, valojen 
sammuttaminen niistä huoneista, joissa ei oleskella, jne.) 
* veden säästäminen 
* jätteiden lajittelu ja tavaroiden kierrättäminen 
* asumispaikan ja –muodon valinta 
 
c) Enimmäispistemäärä on kaksi. Oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen. 
 
Oikeita vastauksia ovat esim.: 
* kulutuksen ohjaaminen veroratkaisuilla (verokepit ja –porkkanat) 
* valtion investointituet (esim. uusiutuvan energiantuotannon tukeminen) 
* joukkoliikenteen tukeminen  
* valistaminen 
* rakentaminen ja kaavoittaminen(lainsäädäntö) 
 
5. 
a) Enimmäispistemäärä on kaksi. Oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen. 
 
Oikeita vastauksia ovat esim.: 
* valtio tarvitsee lisätuloja valtiontalouden alijäämän kattamiseksi 
* suomalaiset syövät n. 14 kg makeisia vuodessa, verojen korotuksella halutaan kannustaa suomalaisia 
terveyttä edistäviin valintoihin 
* Terveellisemmät elintavat vähentävät yhteiskunnalle koituvia sairaudenhoitokuluja (mm. hammashoito, 
diabetes) 

 
b) Enimmäispistemäärä on kolme. Oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen. 
 
Oikeita vastauksia ovat esim.: 
* makeisten hinnat nousivat -> kulutus vähenee -> yritysten myyntitulot pienentyvät -> yritysten 
kannattavuus heikkenee 
* kotitalouksien menot kasvavat, jos makeisia ostetaan entiseen tahtiin 
* korkeammat hinnat saattavat lisätä yksityisten kuluttajien makeisten tuontia ulkomailta, ”karkkiralli” 
* veron nosto ei koskenut esim. keksejä, joten niiden valmistajat saavat kilpailuetua 
*korvaavat tuotteet (esim. keksit) eivät välttämättä ole sen terveellisempiä kuin makeiset 
*Esimerkiksi ksylitolituotteet kuuluvat makeisveron piiriin 
 
 

Pisteytys: 4 oikein 3 p 
                  3 oikein 2 p 
                  2 oikein 1 p 
                  1 oikein 0 p 



6.  
a) Enimmäispistemäärä on kaksi. Tämän pistemäärän saa vain täysin oikeasta vastauksesta.  

Oikea vastaus on: 
1. Ruotsi 
2. Saksa 
3. Venäjä 

Väärästä maasta vähennetään yksi piste, vastaus ei voi kuitenkaan mennä miinukselle 
 
b) Enimmäispistemäärä on kaksi. Jokaisesta oikeasta vastauksesta saa 0,5 pistettä. Väärästä maasta 
vähennetään 0,5 pistettä, mutta pisteet eivät voi mennä miinukselle. 
 
Oikeat vastaukset: 
Venäjä, Kiina, Ranska ja Viro 
 
c) Enimmäispistemäärä on kaksi. Oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen. 
 
Oikeita vastauksia ovat esim.: 
*Viennillä yhteys talouskasvuun (viennin osuus kokonaiskysynnästä on yli 30 %) 
* vientiyritykset työllistävät Suomessa 
* viennistä saadaan varoja tuonnin maksamiseen 
* Suomalaiset yritykset tarvitsevat markkina-alueita omille tuotteilleen   
  
7. Esseetehtävä arvostellaan kokonaisuutena, tehtävän enimmäispistemäärä on 12. 
  a)  
* suomalaisten elinikä pitenee ja vanhusväestön määrä kasvaa -> julkiset menot (eläkkeet, sosiaali- ja 
terveyspalvelut) kasvavat 
* epäedullinen huoltosuhde johtaa kestävyysvajeeseen eli verotulojen määrä laskee, mutta julkisten 
menojen määrä kasvaa 
* töissä käyvä väestö vähenee  
* työvoimapula -> resurssien vajaakäyttö 
* muuttoliikkeen aiheuttamat ongelmat (kasvukeskuksissa väestöä riittää, kasvukeskusten ulkopuolisten 
kuntien ongelmat pahenevat) 

b)     
* työelämästä tehdään houkuttelevampaa, kannustetaan ihmisiä jaksamaan työelämässä pidempään, 
porkkanat 
* verotuksen kiristäminen, jotta kasvavat menot voidaan kattaa 
* julkisten palveluiden karsiminen (menoleikkaukset) 
* talouskasvu (tuottavuuden kasvu, uudet innovaatiot, yrittäminen)  
* julkisten palveluiden tehostaminen (esim. ulkoistaminen, kuntayhtymät ja kuntaliitokset) 
* eläkeiän nostaminen 
* opiskelujen tehostaminen (pääsykokeista luopuminen, opiskeluaikojen lyhentäminen..) 
* työperäinen maahanmuutto työvoimapulan ehkäisemiseksi ja lisäveronmaksajien saamiseksi 
* lainan otto 


