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Aihealue Kysymys ja vastausvaihtoehdot 

 

Oikea vastausvaihtoehto vihreällä 

1. Markkinat, talous 
ja taloudellinen in- 
formaatio 

Jos taloutta uhkaa liian voimakas nousukausi, julkinen valta voi 
yrittää hillitä inflaatiopaineita 

 
a) harjoittamalla ekspansiivista finanssipolitiikkaa. 
b) harjoittamalla kontraktiivista finanssipolitiikkaa. 
c) laskemalla ohjauskorkoa. 
d) lisäämällä rahanmäärää taloudessa. 

1. Markkinat, talous 
ja taloudellinen in- 
formaatio 

Jos yhteiskunnan saama rajahyöty jonkin tuotteen lisäyksikön 
tuottamisesta on suurempi kuin lisäyksikön tuottamisesta 
aiheutunut rajakustannus, niin 
 

a) tätä tuotetta tulisi tuottaa enemmän. 
b) tätä tuotetta ei pidä tuottaa lisää, koska sen 

kannattavuudesta ei ole tietoa. 
c) rajahyödyn ja rajakustannusten tasapaino on saavutettu. 
d) tiedetään että, ollaan saavutettu tuotannon optimimäärä. 

 

1. Markkinat, talous 
ja taloudellinen in- 
formaatio 

Bussiyhtiön myyntitulot ovat laskeneet ja sen on siksi pohdittava, 
miten ne saataisiin nousuun. Niinpä bussiyhtiö pohtii kannattaako 
sen laskea hintoja houkutellakseen lisäasiakkaita vai nostaa lipun 
hintaa kasvattaakseen myyntituloja per asiakas.  Mikä seuraavista 
väittämistä ei pidä paikkaansa? 
 

a) Jos bussimatkojen hintajousto on joustamatonta kannattaa 
nostaa lipun hintaa. 

b) Jos bussimatkojen hintajousto on joustavaa kannattaa nostaa 
lipun hintaa. 

c) Jos bussin lisäksi sama matka on helppo tehdä junalla ei 
lippujen hintoja kannata nostaa. 

d) Jos bussimatkojen kysyntäkäyrä on horisontaalinen lipun hintaa 
ei kannata nostaa. 

 

2. Sijoitustuotteet ja 
sijoittaminen 

Viisivuotisen Suomen valtion liikkeeseenlaskeman 
joukkovelkakirjan vuotuinen kuponkikorko on 2 prosenttia. Sijoittaja 
merkitsee 10 000 euron joukkovelkakirjan kurssiin 103. Mikä on 
sijoituksen efektii- vinen korko? 

 

a) 1,94 prosenttia. 
b) 2,00 prosenttia 
c) 2,06 prosenttia. 
d) 3,00 prosenttia. 



 

2. Sijoitustuotteet ja 
sijoittaminen 

Finanssikriisin jälkeen korot ovat olleet matalat. Matalat korot 

tekevät indeksilainan pääomaturvaosuudesta (lainakomponentista) 

kalliin ja vaikeuttavat korkean tuottokertoimen tuotteiden luomista. 

Mikä näistä ei ole keino, jolla toimijat pystyvät säilyttämään korkean 

tuottokertoimen? 

 

a) Keskiarvotuksen pidentäminen. 

b) Tuottokaton asettaminen. 

c) Alikurssiin myyminen. 

d) Indeksilainan juoksuajan kasvattaminen. 

2. Sijoitustuotteet ja 
sijoittaminen 

Mitkä seuraavista warrantteja koskevista väittämistä pitävät 

paikkansa Pääomaturvattu sijoittaminen -kirjan mukaan? (Valitse 2 

vaihtoehtoa)  

a) Warrantti on arvopaperistettu ja hyvin riskipitoinen sijoitustuote. 

b) Koska pörssi toimii jokaisen warranttikaupan vastapuolena, 

vastapuoliriskiä ei ole. 

c) Warrantteja voi käyttää perinteisen pääomaturvatun indeksilainan 

tuottokomponenttina. 

d) Hyvän tuottomahdollisuuden vastapainona warranttisijoittajan on 

mahdollista menettää enemmän kuin on sijoittanut. 

 

3. Sijoituspalvelujen 
tarjontaa koskeva 
etiikka, sääntely ja 
yksityisoikeuden pe- 
rusteet 

Mikä näistä ei ole Black-Scholes -mallissa option arvoon vaikuttava 

tekijä? 

a) Kohde-etuuden hinta. 
b) Toteutushinta. 
c) Volatiliteetti. 
d) Kohde-etuuden tuotto-odotus. 

3. Sijoituspalvelujen 
tarjontaa koskeva 
etiikka, sääntely ja 
yksityisoikeuden pe- 
rusteet 

Milloin enemmistöosakkeenomistajalla on oikeus lunastaa 

vähemmistöosakkaiden osakkeet? 

 

a) Silloin, kun enemmistöosakkeenomistajalla on enemmän kuin 

9/10 yhtiön kaikista äänistä. 

b) Silloin, kun enemmistöosakkeenomistajalla on enemmän kuin 

9/10 yhtiön kaikista osakkeista. 

c) Silloin, kun enemmistöosakkeenomistajalla on enemmän kuin 

9/10 yhtiön kaikista osakkeista tai äänistä. 

d) Silloin, kun enemmistöosakkeenomistajalla on enemmän kuin 

9/10 yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. 

 

4. Sijoittajan verotus 
sekä perhe- ja perin- 
töoikeuden perusteet 

AA kuolee. Hänen varallisuutensa arvo kuolinhetkellä on 800 000 
eu- roa. AA:n perivät tasa-osuuksin rintaperilliset BB ja CC. AA on 
anta- nut BB:lle suosiolahjana 200 000 euron arvoisen asunnon 
viisi vuotta sitten. Kuinka paljon CC perii nyt? 

 
a) 300 000 euroa. 
b) 400 000 euroa. 
c) 500 000 euroa. 
d) 600 000 euroa. 



 

4. Sijoittajan verotus 
sekä perhe- ja perin- 
töoikeuden perusteet 

Mikä osuus pörssiyhtiön osingosta on sen saavalle 
yksityishenkilölle pääomatuloveron alaista? 

 
a) 70 %. 
b) 75 %. 
c) 85 %. 
d) 100 %.  

4. Sijoittajan verotus 
sekä perhe- ja perin- 
töoikeuden perusteet 

BB:llä on pääomatuloja 1 000 euroa ja vähennyskelpoisia 
korkomenoja 3 000 euroa (asuntolainan koron osittainen 
verovähennyskelpoisuus on jo huomioitu tässä). Hän asuu yksin 
ja hänellä on noin 50 000 euroa ansiotuloja. Kuinka paljon BB voi 
vähentää alijäämähyvityksenä ansiotulojensa veroista? 
  

a) 0 euroa. 
b) 600 euroa. 
c) 1 400 euroa. 
d) 2 000 euroa. 

 

5. 
Vakuutussäästäminen 

Kuluttaja-asiakas oli hyväksynyt asiamiehen tekemän tarjouksen si- 
joitussidonnaisesta kapitalisaatiosopimuksesta. Mikä seuraavista 
ensimmäistä vakuutusmaksua koskevista väitteistä on oikein? 

 

a) Vakuutuksen voimaantulon kannalta sillä ei ole merkitystä, 
milloin asiakas maksaa 1. vakuutusmaksun. 

b) Vakuutus tulee voimaan, vaikka asiakas jättäisi 1. vakuutusmak- 
sun vähimmäismäärän maksamatta, jos hän kuitenkin maksaa 
pu- olet vähimmäismäärästä. 

c) Asiakkaan tulee maksaa 1. vakuutusmaksu kokonaan 30 
päivän kuluessa tarjouksen hyväksymisestä, jotta sopimus 
tulee voimaan. 

d) Vakuutusyhtiö voi vaatia, että asiakas maksaa 1. 
vakuutusmak- sun 14 vuorokauden kuluessa tarjouksen 
hyväksymisestä. 

 

5. 
Vakuutussäästäminen 

Mikä seuraavista sijoitusvakuutusten ominaisuuksia kuvaavista 
seikoista on oikein? 
 

a) Sijoitusvakuutusten maksut eivät ole miltään osin verotuksessa 
vähennyskelpoisia. 

b) Sijoitusvakuutusta tehtäessä asiakkaan on aina annettava 
terveysselvitys vakuutusyhtiön vastuunvalintaa varten. 

c) Asiakas voi sijoitusvakuutuksella säästää varoja vain 
myöhempää omaa käyttöä varten. 

d) Luonteenomaista sijoitusvakuutuksille on joustavuus 
vakuutusmaksujen suhteen. 

 


