
Tallinna Tehnikaülikooli majandusvõistlus 2022 
Ülesannete lahendused ja testi vastused 

 

Ülesannete lahendused. 

Ülesanne 1 (6p): Elektri kilovatt-tunni hind eelmise aasta lõpus oli 0,12 eurot. Järgmise aasta I 

kvartali lõpuks oli hind suurenenud 20% võrra. II kvartali lõpuks oli elektri hind võrreldes eelmise 

kvartali lõpuga vähenenud 10% võrra, III kvartali lõpus oli aga hind võrreldes eelmise kvartali 

lõpuga suurenenud 40% võrra. IV kvartali ehk aasta lõpuks oli hind võrreldes III kvartali lõpuga 

kahanenud 5% võrra. Mitu protsenti muutus elektri hind aasta jooksul aasta lõpu seisuga, 

võrreldes eelmise aasta lõpuga? 

 

Lahendus: 

Uue aasta I kvartali lõpus oli elektri kilovatt-tunni hind 1,2*0,12 eurot. 

II kvartali lõpus oli hind 0,9*1,2*0,12 eurot.   

III kvartali lõpus 1,4*0,9*1,2*0,12 eurot. 

IV kvartali ehk aasta lõpus oli elektri kilovatt-tunni hind 0,95*1,4*0,9*1,2*0,12 eurot. 

Järelikult aasta jooksul kasvas elektri hind 0,95*1,4*0,9*1,2 korda ehk 1,4364 korda ehk 43,64%. 

 

Ülesanne 2 (6p): Haigla ühe kuu eelarve on 450000€, millest püsikulud moodustavad 10%. Kui 

on teada, et ühe haige keskmine ravikulu (muutuvkulu) on 6750 eurot, siis mitu patsienti suudab 

haigla teenindada ühes kuus eelarves ettenähtud summaga? Mitme patsiendi raviks on aga 

võimekust järgmisel kuul, kui prognoositavalt püsikulud kasvavad 25% ning muutuvkulu patsiendi 

kohta kasvab 10%, aga eelarve jääb samaks? 

 

Lahendus: 

Tulud 450000.-; Püsikulud 45000.-; muutuvkulud seega 405000.- (1p) 

Muutuvkulud 6750x=405000, siit x = 60 patsienti (1p) 

Püsikulud järgmisel kuul: 45000*1,25=56250 (1p) 

Muutuvkuludele järgmisel kuul jääb 450000-56250= 393750 (1p) 

Muutuvkulu patsiendi kohta: 6750*1,1=7425 (1p) 

Patsientide max arv järgmisel kuul = 393750 / 7425 = 53 patsienti (1p) 

 

Ülesanne 3 (8p): 19-aastane Martin läheb suvel tööle, saades (bruto) töötasu 670€ kuus.  Kogu 

tema netopalk kulub söögi ja esmatarbekaupade ostmisele. On teada, et: 

 •sotsiaalmaks on 33%  

 töötuskindlustusmakse tööandjal 0,8% ja töötajal 1,6% 

 kogumispensioni makse 2% 

 maksuvaba tulu kuus 500€ 

 tulumaksumäär 20%.  



Kui suur on Martini netopalk? Kui palju kogutakse makse töötasult ja tarbimiselt kuus kokku, kui 

on teada, et soetatud kaubad sisaldasid 20% käibemaksu? 

 

Vastus: 

Sotsiaalmaks:221.10 (1p) 

Töötuskindlustusmakse (tööandja):5.36 (0,5p) 

Töötuskindlustusmakse (töötaja):10.72 (0,5p) 

Kogumispension (II sammas): 13.40 (1p) 

Tulumaks: 29.18 ja seega netopalk: 616.70 (3p) 

Kaubad sisaldavad 20% käibemaksu st 102,78€. Kokku tasutakse kuus makse 382,54 eurot (2p) 

 

Ülesanne 4 (10p): Ettevõtte kohta on 31.12.2021 lõppenud majandusaasta kohta teada järgmised 

andmed: 

Raha pangakontol 24 000 € 

Nõuded ostjate vastu 50 000 € 

Müügitulu 200 000 € 

Müüdud toodangu kulud 155 000 € 

Koguvara maksumus 300 000 € 

Lühikohustiste kattekordaja 2,5 

Happetest 2,0 

 

Lühikohustiste kattekordaja arvutatakse käibevara ja lühiajaliste kohustiste suhtena. 

Happetest arvutamisel summeeritakse raha pangakontol ja nõuded ostjate vastu ning saadud 

tulemus jagatakse lühiajaliste kohustistega. 

Ettevõttel ei ole lühiajalisi finantsinvesteeringuid ega lühiajalist bioloogilist vara. Käibevara on 

andmetega üheselt määratud. 

Arvutada ettevõtte varude väärtus majandusaasta lõpus. 

 

Vastus: 

Lühiajalised kohustised = (24 000 € + 50 000 €) : 2,0 = 37 000 € (4 punkti) 

Käibevara = 37 000 € × 2,5 = 92 500 € (3 punkti) 

Varud majandusaasta lõpus = 92 500 € – 24 000 € – 50 000 € = 18 500 € (3 punkti) 

Ettevõtte varude väärtus majandusaasta lõpus 18 500 eurot. 

 

Ülesanne 5 (12p): 20-aastane Juhan on kogunud piisavalt investeerimisalaseid teadmisi ning ta 

otsustas, et alates 31.12.2021 suunab ta järgmise kümne aasta jooksul igakuiselt 500 eurot fondi, 

kus raha teenib intressi aastaintressimääraga 10% ning  teenitud intressitulu makstakse välja 

igakuiselt. Arvuta, kui suur summa on  Juhanil fondis seisuga 30.11.2031 ning kui palju intressitulu 

teenib Juhan detsembris 2031 juhul, kui ta A) võtab teenitud intressitulu igakuiselt tarbimisse; B) 

lisab teenitud tulu igakuiselt investeerimisportfelli. (punktid: fond A 2p, intressitulu A 3p, fond B 4p, 

intressitulu B 3p) 



Lahendus: 

Portfelli suurus 120 kuud x 500 €/kuus = 60 000 €, intressitulu 60 000 € x 10%/12 = 500 €. 

Portfelli suurus 500 €/kuus x [(1+10%/12)120–1]/(10%/12) = 102 422 €, intressitulu 102 422 € x 10%/12 

= 854 €. 

 

Vastus: 

a) Portfelli suurus seisuga 30.11.2031 on 60 000 €, intressitulu detsembris 2031 on 500 € 

b) Portfelli suurus seisuga 30.11.2031 on 102 422 €, intressitulu detsembris 2031 on 854 € 

 

Ülesanne 6 (12p): Firma toodab ühte liiki toodet kahes tehases A ja B. Mõlema tehase kulud 

päevas on arvutatavad kulufunktsiooniga  2( ) 0,4 5 640,C Q Q Q    kus Q tähistab tootmismahtu.  

Mõlemad tehased soovivad koostada tootmisplaani selliselt, et tootmise keskmine kulu oleks 

minimaalne. Leida mõlema tehase jaoks minimaalne keskmine kulu, kui lepingud näevad ette, et 

mõlema tehase tootmismaht päevas peab olema vähemalt 5 tooteühikut ja 

 a) tehase A maksimaalne tootmismaht päevas on 45 ühikut; 

 b) tehase B maksimaalne tootmismaht päevas on 20 ühikut. 

 

Lahendus: 

 

Keskmine kulu AC(Q) avaldub kujul 
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Siis * 40Q   on funktsiooni AC(Q) globaalne miinimum. Kuna tehases A on päevas 40 ühikut 

võimalik toota, siis 

      juhul a) on vastus: min (40) 37AC AC   rahaühikut. 

 Juhul b) ei ole 40 ühiku tootmine võimalik. Kuid lõigul  5, 20  ei leidu ühtegi funktsiooni 

AC(Q)  kriitilist sisepunkti. Järelikult saab AC(Q) minimaalne väärtus olla vaid lõigu  5, 20  ühes 

otspunktis. Et  

(5) 135AC   ja (20) 45,AC   

 siis juhul b) on vastus AC min = AC (25) = 45 rahaühikut. 



 

Ülesanne 7 (16p): Turu nõudlusfunktsioon on  23 4Dp Q   ja pakkumisfunktsioon   9 3 .Sp Q   

a) Leida tasakaaluhind ja tasakaalukogus. (4p) 

b) Avalda hind, millega hakatakse realiseerima toodangut turul, kui iga müüdud toodanguühiku 

pealt peab tootja maksma a rahaühikut aktsiisimaksu. (8p) 

c) Kui suur osa kehtestatud aktsiisimaksust a lisandus esialgsele toote realiseerimishinnale? (4p) 

 

Lahendus: 

a) Võrdsustades nõudlus- ja pakkumishinna, leiame, et tasakaalukogus  * 2Q   ja  vastav  tasakaalu-

hind * 15.p    

b) Peale aktsiisimaksu kehtestamist on uueks tasakaaluvõrrandiks 

D Sp p a   ehk 23 4 9 3 ,Q Q a     

millest leiame uue tasakaalukoguse *
uQ   ja sellele vastava uue  müügihinna (selleks on uus 
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c) Osi a) ja b) võrreldes näeme, et esialgsele toote realiseerimishinnale lisandus kehtestatud 

aktsiisimaksust 
4

.
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Testiosa küsimused. Kokku on 20 küsimust. Iga küsimus eeldab vaid ühte õiget vastust. Iga õige 
vastus annab 1,5p, kokku seega 30p. 
 
Ettevõtluspädevuse üks osapädevus on: 

koostöö 
kirjutamine 
tunnetus 
võistlemine 

 
Mitu osa on Lean Canvas ärimudelil? 

4 
6 
7 
9 

 
Osterwalderi ärimudelis on, aga Lean Canvas ärimudelis ei ole: 

Partnerid  
Mõõdikud 
Kliendisegmendid 
Kulude struktuur 



 
Ettevõtet liigitatakse „keskmise suurusega ettevõtteks“, kui ettevõtte töötajate arv on: 

10-49 
10-50 
50-249 
50-250 

 
Et püsida konkurentsis, otsustas ehituspoe juhataja jaanuaris langetada hindu 30%. Veebruaris 
otsustas juhataja kehtivaid hindu tõsta 30%, kuna müügitulemused ei olnud ootuspärased ja vaevu 
suudeti kulusid katta. Lõppkokkuvõttes: 
  hinnad ei muutunud 
  kõik hinnad langesid 
  sõltuvalt jaanuari tarnehindade muutumisest mõned hinnad võisid tõusta, mõned ka langeda 
  kõik hinnad tõusid 
 
Õpilane, kes on registreerinud end füüsilisest isikust ettevõtjaks (FIE-ks): 
  ei ole kohustatud esitama tuludeklaratsiooni 
  ei ole kohustatud maksma sotsiaalmaksu avansilisi makseid 
  on kohustatud igakuiselt maksma ja deklareerima endale töö eest väärilist tasu 
  on kohustatud esitama majandusaasta aruande 
 
12. klassi õpilane Laura elab Mustamäel ja otsustab hakata tegelema ettevõtlusega, pakkudes 
ümbruskonna inimestele koerte jalutamise teenust ja vajadusel muid abitöid. Otseseid kulusid tal 
teenuse osutamisega ei kaasne. Prognoositavalt laekub 2022. aastal teenuse osutamisest 3200€. 
Kui tal muid sissetulekuid ei ole, siis maksude optimeerimise mõttes oleks tark  
  kasutada LHV ettevõtluskontot  
  asutada OÜ ja teenusest laekunud summa maksta endale välja töötasuna. 
  tegutseda FIE-na 
 
Milline on toetusmeetmestiku täpseim määratlus? 
  toetus koosneb turu-uuringutest, toodete arendusest, hinnakujundusest ja turustuskanalite 
valikust 
  toetuse komponendid on isiklik müük, müügi soodustamine, reklaam  ja suhtekorraldus 
  kõige universaalsem toetus seisneb toodete allahindluses 
  toetus on eelkõige reklaami kavandamine, et konkurentidest eristuda ja veelgi rohkem silma 
paista 
 
Millised järgnevatest on suhtekorralduse vahendid? 
  Isiklik müük, müügi soodustused, reklaam, suhtekorraldus 
  Toode, hind, turustus, toetus 
  Esinemised, mõjuisikute toetus, messid, artiklid, lobitöö 
  Toote tuum, konkreetne toode, laiendatud toode 
 
Kui suur oli 2021 septembri andmetel Eesti keskmine brutokuupalk? 



1363 € 
1463 € 
1563 € 
1663 € 

 
Millise riigi majandus ei kuulu SKP poolest, arvestades ostujõu pariteediga, maailma TOP 20 sekka 
(Maailmapanga andmetel 2020. aasta seisuga)? 

Holland 
Kanada 
Saudi Araabia  
Türgi 

 
Mõõdik on SKP PPP inimese kohta (Maailmapanga 2020. a andmetel). Milline järjestus peab paika, 
järjestades rikkaimast vaeseimani? 
  Jaapan, Horvaatia, Kuveit, Eesti 
  Horvaatia, Jaapan, Kuveit, Eesti 

Kuveit, Jaapan, Eesti, Horvaatia 
  Jaapan, Eesti, Horvaatia, Kuveit 
 
Eestis on 2020 andmetel suhtelise vaesuse määr: 
  8,2% 
  12,2% 
  16,2% 
  20,2% 
 
Sooline palgalõhe on Eestis märgatavalt viimasel kümnendil langenud. Kui suur on sooline 
palgalõhe Eestis (2020 andmetel)? 
  7,6% 
  11,6% 
  15,6% 
  19,6% 
 
Millises tööstuses on hetkel kõige tõsisemad globaalsed tarneraskused? 
  Alkoholitööstuses 
  Haruldaste muldmetallide tööstuses 
  Pooljuhtide tööstuses 
  Terasetööstuses 
 
Milline on töötuse määr Euroopa Liidus (2021 novembri seisuga)? 
  3,2% 
  6,5% 
  9,1% 
  12,6% 
 



Nn „sünge majandusteaduse“ (dismal science) esindajaks on loetletud majandusteadlastest: 
  Adam Smith 
  Thomas Robert Malthus 
  John Maynard Keynes 
  Milton Friedman 
 
Kui keskmine kogukulu (ATC) on 20 eurot, firma tootmiskogus on 100 ühikut ja firma püsikulu (FC) 
on 1000 eurot, siis: 
  firma kogukulu (TC) on 3000 eurot 
  firma muutuvkulu (VC) on 2000 eurot 
  keskmine muutuvkulu (AVC) on 10 eurot 
  firma kogutulu (müügilaekum TR) on 2000 eurot 
 
Kui riigi kogu elanikkond on 100 miljonit inimest, tööealine elanikkond 75 miljonit, kellest töötab 46 
miljonit ja töötuid on 4 miljonit, siis töötuse määr (töötuskordaja) on 

7,5% 
4,6% 
8,0% 
4,0% 
5,3% 

 
Lorenzi kõver kajastab: 

a) maksutulude laekumist sõltuvalt maksumäärast 
b) sissetulekute ebavõrdsust 
c) kogukulutuste taset täishõive tasakaalu korral 
d) tarbimise piirkalduvust MPC 
e) inflatsiooni- ja töötuse määra seost 

 


