
MAA17 / MAB7 Loppukoe 26.11.2012  Jussi Tyni/ Tommi Koivisto 

Valitse kuusi tehtävää, joihin vastaat! Tee pisteytysruudukko ekan konseptin yläreunaan! 

Vastauksiin välivaiheet, jotka perustelevat vastauksesi! Saat pitää kysymyspaperin.  

 

Kokeessa tarvittavat tilastolliset luvut löytyvät lopussa olevasta taulukkokokoelmasta. 

 

1. Matti tallettaa tililleen 500 €. Tilin nettokorkokanta on 1,3 %. Laske kuinka paljon Matti voi nostaa 
tililtään, kun talletuksesta on kulunut 

 a) 2 kuukautta 
 b) 6 kuukautta 
 c) 1 vuosi 
 
2. Jussi vuokraa omistamansa huoneistonsa 900 euron kuukausivuokralla. Huoneistossa joudutaan 

tekemään eräänä vuonna lattiaremonttia 2400 eurolla. Jussi myös maksaa vuokralla pitämästään 
huoneistosta taloyhtiölle yhtiövastiketta 250 euroa/kk. Kuinka paljon Jussi maksaa tuona vuonna 
vuokratuloista veroa?  

 
3.  Erään viikon sademäärät olivat seuraavat: 

Päivä ma ti ke to pe la su 

sademäärä/mm 0,5 12,0 3,0 0,5 4,8 5,1 2,0 

 
Muodosta sademäärien indeksisarja (keskiviikko=100). Laske indeksien avulla 
a) kuinka monta prosenttia enemmän satoi tiistaina kuin perjantaina? 
c) kuinka paljon satoi seuraavalla viikolla päivänä, jonka indeksiluku oli 134? 
 

4. Nuorisourheilun tukisäätiöllä on tällä hetkellä pääomaa 1,8 miljoonaa euroa. Kuinka suureksi 
säätiön pääoma kasvaa seitsemässä vuodessa, jos pääoma tuottaa taitavilla sijoituksilla jokaisena 
vuotena 5,4 prosenttia pääomasta ja vuosittain pääomaa kasvatetaan summalla, joka on 30 
prosenttia tuotosta? (loput tuotosta menevät nuorisourheilun tukemiseen) 

 
5. Piensijoittaja osti vuoden alussa erään yhtiön osakkeita. Osake menetti kuitenkin lyhyessä ajassa 

viidenneksen vuoden alun arvostaan. Tämän jälkeen osakkeen kurssi kääntyi hitaaseen nousuun ja 
nousi vuoden loppuun mennessä alimmalta tasoltaan 7,0 %.  
a) Kuinka monta prosenttia osakkeiden arvo oli muuttunut vuoden alusta vuoden loppuun 
mennessä? 

 b) Mihin hintaan sijoittaja oli osakkeet ostanut, kun hän myi ne vuoden lopussa ja laski 
menettäneensä 900 €? 

 c) Kuinka monta prosenttia osakekurssin olisi tullut edelleen nousta, jotta se olisi saavuttanut 
alkuperäisen tasonsa? Pörssin välityspalkkioita tms. ei laskussa oteta huomioon. 

 
6. Tasaerälainan suuruus on 160000 € ja sille sovitaan 20 vuoden laina-aika. Lainan viitekorko on 

4,2% ja pankin marginaali on 0,9%.  
 a) Laske kuukausierän suuruus 
 b) Lainan viitekorko muuttui, kun lainaa oli maksettu 3,5 vuotta. Uusi viitekorko oli 1,5%. Laina-

aikaa ei muutettu. Laske uuden kuukausierän suuruus.  
 c) Paljonko lainanottaja maksoi yhteensä 20 vuoden aikana korkoja pankille?  
 



 
 

7. Henkilön bruttopalkka vuodessa on 38400 €, josta suoritetaan ennakonpidätys kuukausittain siten, 
että alle 2900 € tuloista pidätetään 25 % ja sen yli menevästä osasta 45 %. Laske miten 
palkansaajalle kävi lopullisessa verotuksessa, kun hänen kunnallisveroprosenttinsa on 17,00, 
kirkollisveroprosentti 1,75 ja sairasvakuutusmaksu 1,5 %. Lopullisessa verotuksessa palkansaaja sai 
tehdä 1600 € kotitalousvähennyksen sekä 1470 € perusvähennyksen. 

 
8. a) Vuonna 2007 erään kerrostalohuoneiston hinta oli 167000 €. Jos huoneiston hinta olisi 

seurannut elinkustannusindeksiä, niin minkä hintainen huoneiston olisi pitänyt olla vuonna 2012?  
 b) Paljonko olisi ollut tässä A-kohdan tapauksessa vuosien 2007 ja 2012 välinen inflaatioprosentti?  
 c) A-kohdan huoneisto pistettiin myyntiin ja siitä saatiin 175000 €. Jos inflaatiota kuvattaisiin 

huoneiston hinnan muutoksella, kuinka suuri olisi ollut keskimäärin vuosittainen 
inflaatioprosentti?  

 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokeen ratkaisumoniste löytyy kokeen jälkeen netistä n. klo 11:30 osoitteesta:  

http://jussityni.wordpress.com/  Käypä heti kattomassa miten tehtävät olisi pitänyt 

ratkaista… 

  

Valtion tuloverotaulukko 

Verotettava ansiotulo (€) Vero alarajan kohdalla 

(€)  

Vero alaraja ylittävästä tulon 

osasta ( % ) 

11 600 – 14 400 8 12,0 

14 400 – 20 000 344 16,0 

20 000 – 31 200 1240 22,0 

31 200 – 55 200 3704 28,0 

55 200 – 10424 35,0 

 

Elinkustannusindeksi  
1951=100 

Vuosi Pisteluku Vuosi Pisteluku 

2001 1539 2007 1632 

2002 1563 2008 1730 

2003 1577 2009 1730 

2004 1580 2010 1751 

2005 1594 2011 1812 

2006 1622 2012 1840 

 

Pääomatulojen veroprosentti on 28 % 

http://jussityni.wordpress.com/


Ratkaisut:  

1. Käytetään yksinkertaista korkokaavaa, josta saatava korko lisätään alkupääomaan 

a) 2
12

500 500 0,013 501,083 501,08      

b) 6
12

500 500 0,013 503,25     

c) 500 500 0,013 1 506,50     

 

2.  Jussin vuokratulot: 900€ 12 10800€  . Tuloista pitää vähentää tulonhankkimiskustannukset, eli 

maksetut yhtiövastikkeet ja tehdyt remontit: 10800€ 2400€ 12 250€ 5400€    . Nettotuloa oli 

siis 5400€. Tästä maksetaan pääomatuloveroa 28% => 5400€ 0,28 1512€   

 

3. Pisteluvut saadaan laskemalla kunkin päivän sademäärän suhde keskiviikon sademäärään ja kertomalla 

osamäärä sadalla. 

 maanantai: 
0,5

0,1666... pisteluku=16,7
3,0

    

 Saadaan pistetaulukko: 

päivä ma ti ke to pe la su 

sademäärä/mm 0,5 12,0 3,0 0,5 4,8 5,1 2,0 

pisteluku ke=100 16,7 400 100 16,7 160 170 66,7 

 a)  
12 4,8

1,5 150%
4,8


   

 b)  Pisteluku 134 tarkoittaa, että kyseisen päivän sademäärä oli 134 % keskiviikon sademäärästä, eli 

  3 ·1,34 4,02 4,0mm mm mm   

 

4.  Tuotosta siirretään pääomaan joka vuosi 0,30 · 5,4% = 1,62%. Seitsemässä vuodessa pääoma 

kasvaa määrään 71,0162 1800000€ 2014300€   

5. a) Olkoon osakkeiden hinta alussa h. Tällöin alennuksen jälkeen niiden hinta oli 
4

5
h , josta saadaan 

 osakkeiden hinta lopussa:

 
4

1,07 0,856 ,  joten arvon lasku on ollut 1 0,856 0,144 14,4%
5

h h      

b) Sijoittajan tappio on arvon alennuksen suuruinen, joten 

 
0,144 900

6250 :  Osakkeiden hinta oli alussa 6250€

h

h Vast




 

c) Jotta olisi saavutettu alkuperäinen taso, niin 0,856 1,1682... : .16,8%q h h q Vast n     

 

  



6.  a)  n=12 x 20 = 240. Lasketaan ensin korkotekijä q: 

  

: 4,2% 0,9% 5,1%

5,1%
: 0,425 1,00425

12

korko

kuukausikorko q

 

  
 

Nyt 240

240

1 1,00425
160000 1,00425 1064,79

1 1,00425
A


   


. Kuukausierä on siis noin 1065€. 

b) Jäljellä olevan lainan määrä 3,5 vuoden, eli 42 maksuerän jälkeen: 
42

42

42

1 1,00425
160000 1,00425 1064,79 142347,57

1 1,00425
V


    


 

Lasketaan nyt tälle lainamäärälle uusi annuiteetin suuruus, kun nyt uusi korko + marginaali on 

2,4% ja  2,4:12 = 0.2, joten uusi q = 1,002 ja n = 240-42=198.  

198

198

1 1,002
142347,57 1,002 871,35

1 1,002
A


   


. Uusi kuukausierä on siis noin 871 € 

c) Lasketaan summa, mikä kaikkiaan maksetaan pankille: 1065 € x 42 + 871 € x 198 = 217188 € 

Korkoja maksetaan siis 217188 € -160000 € =57188 € eli noin 57200 €.  

 

7. Ennakonpidätys: 34800 0,25 (38400 34800) 0,45 10320,00       

 Lopullinen verotus (verotettava varallisuus 38400 – 1600 – 1470 =35330): 

 

 

: 3704 (35330 31200) 0,28 4860,40

:35330 (0,17 0,0175 0,015) 7154,3250

: 4860,40 7154,33 12014,73

:12014,73 10320 1694,73

Valtion vero

Kunnallisverol

Lopullinen vero

Erotus jäänösveroa

   

   

 

 

 

 

8. a)  Elinkustannusindeksi vuonna 2007: 1632 Hinta 2007: 167000 

     Elinkustannusindeksi vuonna 2012: 1840 Hinta 2012: X 

 Verrannolla:  

 

1840 1840 167000
167000

1632 167000 1632

188300€

x
x

x


   



 

b)  Inflaatioprosentti saadaan vertaamalla vuoden 2007 indeksiä vuoden 2012 indeksiin:  

 

1840
1.127

1632
  inflaatioprosentti siis 12,7% 

c) 

 

 

  

Keskimääräinen vuotuinen inflaatio olisi siis ollut noin 0,94% , eli noin 1%.  

 

 

5

5
5

167000€ 175000€

175000€ 175000€
1.0094

167000€ 167000€

p

p p

 

   


