
Taloustietokilpailu/Ekonomikunskapstävling 2007 
29.3.2007/tävlingstid 60 min. mellan kl. 11 och 13

ELEV KLASS

SKOLA OCH KOMMUN

LÄN (elever från Helsingfors anger HELSINGFORS)

Uppgift 1.

a) Du planerar att köpa en ny moped. Innan du får köra kommer du, föru-
tom mopedens inköpspris, att ha många andra relaterade obligatoriska 
utgifter. Nämn två obligatoriska utgifter.

/ 2 poäng

b) Vilka kostnader förorsakar användningen av mopeden med tiden? Ge tre exempel.

/ 3 poäng

c) Införskaffandet av en ny moped kan kräva finansiering.Det finns ett stort utbud av kreditformer och en stor 
variation i den verkliga årsräntan. Kombinera rätt.

Snabbkredit vid postorderförsäljning     a) ca. 17%

Konsumtionskredit mot säkerhet från en bank     b) ca. 350-500%

Snabblån via nätet     c) ca. 7%

Kontokort med kredit från butiken     d) ca.  31%

/ 3 poäng

Lärarens poäng
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Uppgift 2.
Maja beställde en röd blus som såg alldeles ljuvlig ut från en webbshop. I paketet hittade Maja en konstigt röd 
blus men beslöt ändå behålla den. När Maja träffade sin granne, som jobbar som konsumentrådgivare, började de 
diskutera nyttan och farorna med att handla på webben. Skriv vid Maja om nyttan av att kunna handla på webben 
och om farorna vid konsumentrådgivaren. Skriv in tre meningar vid vardera.

/ 6 poäng

Uppgift 3.
Markera R (rätt) eller F (fel) för nedanstående påståenden.

R F

1. Alla som haft förvärvsinkomst bör deklarera dem för beskattaren

2. Den skattskyldige bör bifoga kvitton över avdragsgilla utgifter med deklarationen

3. Arbetslöshetsersättning beskattas inte

4. Hyresinkomster beskattas som kapitalinkomst, dvs. med 28%

5. Pensionsinkomster beskattas inte

6. Från bruttolönen har inte skatter avdragits

7. Unga behöver inte betala skatt på en årsinkomst som understiger 1295 €

8. Arvsskattens storlek påverkas av arvets storlek samt arvtagarens släktskap med den avlidne

/ 5 poäng
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Uppgift 4.

a) Varför höjer den Europeiska centralbanken styrräntan?

/ 2 poäng

b) Hur påverkar centralbankens räntehöjning fi nländarnas liv? Nämn tre eff ekter.

/ 3 poäng

Uppgift 5.
a) Hur stor andel av den inhemska elförbrukningen 

produceras ur inhemskt råmaterial. Ringa in rätt 
alternativ.

 A  29,9%
 B  33,2%
 C  43,7%
 D  59,5%

/ 2 poäng

b)  Miksi kotimaiset energialähteet ovat tärkeitä Suo-
melle? Mainitse kolme tekijää.

/ 3 poäng

c) Miten ulkomaisten energialähteiden hinnan nousu vaikuttaa Suomen kauppataseen ylijäämään?

/ 1 poäng

EUROPEISKA 

CENTRALBANKEN 

HÖJDE 

STYRRÄNTAN 

0,25 
PROCENTENHETER

Biobränslen, t.ex. 
trä 10,5%

Vattenkraft 
16,0 %

Importel 
20 %

Vindkraft 0,2 %

Torv 5,3 %

Avfallsförbränning 
1,2 %

Kärnkraft 
26,3 %

Jordgas 
10,5 %

Stenkol 8,2 %

Olja 1,8 %

Energianskaffning per energiform i Finland 2005
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Uppgift 6.
I Finland råder det arbetskraftsbrist inom många branscher men samtidigt är 
arbetslösheten tämligen hög (6,7% i november 2006).

Besvara frågorna i en sammanhängande essä.
• Varför råder det både arbetskraftsbrist och arbetslöshet i Finland?
• Hur kan man avhjälpa arbetskraftsbristen?

/ 12 poäng

6,1

6,7
10,7

9,9

10,6

Arbetslöshetsgrad länsvis 2006/10 
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