
MAA17 / MAB7 Loppukoe   Jussi Tyni/ Tommi Koivisto 

Tee pisteytysruudukko konseptin yläreunaan! Vastauksiin välivaiheet, jotka perustelevat 

vastauksesi! Saat pitää kysymyspaperin.  

 

OSIO A 

Vastaa 2 tehtävään. Tässä osiossa ei saa käyttää laskinta. 

 

1. a) Selitä miten kaupasta ostetun tuotteen hinnassa olevan arvonlisäveron suuruus määräytyy ja 
miten se lasketaan.  
b) Selitä miten kukin toimija tilittää arvonlisäveroa valtiolle, kun tuote liikkuu yhden kaupan kautta 
maahantuojalta kuluttajalle ja kaikissa ostotapahtumissa maksetaan arvonlisäveroa. Oletetaan 
arvolisäveroprosentin olevan 22 %. 
 

2. Jussilla on taskussaan ylimääräinen 1000 €. Hän miettii mitä rahoilla tekisi.  
- Jussin kaveri Tommi vihjaa, että hän on sijoittanut yhtiöön, jonka osake on viimeksi 

kuluneen kuukauden aikana nostanut arvoaan 12 %.  
- Jussin kaveri Jani kertoo, että hän on seurannut rahastoja, ja tällä hetkellä hänellä on 

sijoitettuna rahastoon, joka on vuoden aikana nostanut arvoaan 6,7 %.  
- Jussi itse on katsellut omasta pankistaan talletustilejä, joille voisi tallettaa tuhat euroa. 

Pankki on tarjonnut hänelle tiliä, jolle maksettaisiin 1,2% korko.  
Mikä näistä hänelle esitetyistä vaihtoehdoista Jussin kannattaisi mielestäsi valita? Perustele 
vastauksesi.  

 
3.  Selitä lyhyesti seuraavat käsitteet. 
 a) jäännösvero 
 b) devalvaatio 
 c) kuluttajahintaindeksi 
 d) annuiteetti 
 e) viitekorko 
 f) inflatointi 
 

Osiossa B tarvittavia taulukoita: 
Perintövero määräytyy perinnön arvon ja sukulaisuussuhteen perusteella seuraavasti: 
I veroluokka 

Perinnön arvo      
 Vero alarajan 
kohdalla   

Veroprosentti 
ylimenevästä osasta 

20 000 – 40 000 100 7 

40 000 – 60 000 1 500 10 

60 000 – 200 000 3 500 13 

200 000 – 1 000 000 21 700 16 

1 000 000 - 149 700 19 

 Perinnönjättäjän avio tai avopuoliso  

 suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa 
oleva perillinen (lapsi, ottolapsi, lapsenlapsi, 
vanhempi, isovanhempi jne.) 

 aviopuolison suoraan alenevassa polvessa 
oleva perillinen  

 perinnönjättäjän kihlakumppani, jolle 
annetaan perintökaaren 8 luvun 2 §:ssä 
tarkoitettu avustus. 

 

II veroluokka  

Perinnön arvo      
 Vero 
alarajan 
kohdalla   

Veroprosentti 
ylimenevästä 
osasta 

20 000 – 40 000 100 20 

40 000 – 60 000 4 100 26 

60 000 – 1000 000 9 300 32 

1 000 000 - 310 100 35 

 muut sukulaiset sekä suvun ja perheen 
ulkopuoliset henkilöt. 

Pääomaveroprosentti on 28 %.  



Osio B 

Vastaa 4 tehtävään. Tässä osiossa saa käyttää laskinta. 

Kokeessa tarvittavat tilastolliset luvut löytyvät edellisellä sivulla olevasta taulukkokokoelmasta. 

 
4. Bensiinin keskimääräisiä litrahintoja eri vuosina: 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1,22 € 1,29 € 1,30 € 1,41 € 1,29 € 1,43 € 1,56 € 

a) Muodosta bensan keskimääräiselle litrahinnalle indeksisarja. (vuosi 2007 = 100) 
b) Jos bensan keskimääräinen litrahinta noudattaa elinkustannusindeksiä, niin mitä bensan 

keskimääräisen litrahinnan pitäisi olla vuonna 2012? 
Elinkustannusindeksit: 2007 = 1662 ja 2012 = 1863 

 
5. Tammikuun 1. päivänä tilille talletettiin 250 €. Tilin nettokorkokanta oli 0,9 %. Laske kuinka paljon 

korkoa maksettiin tilille. 
 a) samana vuonna toukokuun 1. päivänä (kun kyseessä ei ole karkausvuosi) 
 b) vuoden kuluttua talletuksen tekemisestä 
 c) 10 vuoden kuluttua talletuksen tekemisestä? 
 
6. a) Jussi sai perinnökseen mummoltaan 55000 € arvoisen asunnon, sekä rahaa 13000 €. Paljonko 

Jussi joutui maksamaan näistä perintöveroa? (3p) 
 b) Lisäksi tämä mummo on testamentannut paikallisen urheiluseuran tukemiseen 50000 €. 

Paljonko urheiluseura maksaa perintöveroa tästä summasta? (2p) 
 c) Mitä mummolla olisi oikeasti kannattanut tehdä Jussille perinnöksi jättämänsä 13000 € 

rahasumman kanssa, jos hän olisi halunnut Jussin hyötyvän perinnöstään mahdollisimman paljon? 
Laadi mummolle suunnitelma ja kuvaile sitä! (1p) 

 
 
7. Vuonna 2001 henkilön saama kuukausipalkka oli 2105 €. Hänen palkkansa nousi tasaisesti 2,1 % 

joka vuosi vuoteen 2011 saakka. Laske kuinka monta prosenttia hänen kuukausipalkkansa 
 a) muuttui nimellisesti 
 b) muuttui reaalisesti, kun kyseisten vuosien elinkustannusindeksit (1950=100) olivat 1539 ja 1812. 
 
8. Tasaerälainan suuruus on 240000 € ja sille sovitaan 20 vuoden laina-aika. Lainan viitekorko on 

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

kuukausierän suuruus, kun laina-aika ei muutu.  
 c) Paljonko lainanottaja maksoi yhteensä korkoja pankille?  

 
 
 
 
 
 

Kokeen ratkaisumoniste löytyy kokeen jälkeen netistä n. klo 11:30 osoitteesta:  
http://jussityni.wordpress.com/  Käypä heti kattomassa miten tehtävät olisi pitänyt 
ratkaista… 

http://jussityni.wordpress.com/


         Ratkaisut:  

1.  a) Arvonlisävero lisätään kaupassa kauppiaan asettamaan tuotteen tai palvelun verottomaan 
hintaan, josta saadaan kaupassa ilmoitettu myyntihinta. Veron suuruuteen vaikuttaa 
verottoman hinnan lisäksi tuotteen tai palvelun laatu, koska eri tuote- ja palveluryhmillä on eri 
arvolisäveroprosenttinsa. Veron suuruus saadaan laskemalla määrätty prosenttiosuus 

verottomasta hinnasta: 
𝑝

100
⋅ 𝑎, missä 𝑝 =veroprosentti ja 𝑎 =veroton hinta. 

 b) Maahantuoja asettaa tuotteelle verottoman hinnan 𝑎, jolloin kauppias maksaa tuotteesta hinnan 

 1,22𝑎 ja maahantuoja tilittää valtiolle veroa 0,22𝑎.  
 Kauppias asettaa tuotteelle verottoman hinnan 𝑏, jolloin kuluttaja maksaa tuotteesta hinnan 
 1,22𝑏 ja kauppias tilittää valtiolle veroa 0,22𝑏 − 0,22𝑎. 
 
2. Ratkaisu: 

- Jos valitsee osakesijoituksen, niin 4/6 pistettä, jos perusteluissa on: 
o Haluaa yrittää riskillä kovaa tuottoa 

o Pitää seurata koko ajan osakekursseja huolellisesti, että milloin kääntyy laskuun 

o Jokatapauksessa lyhytaikainen sijoitus, ei halua pitkäaikaista  
- Jos valitsee rahastot, niin 6/6, jos perustelut: 

o Suhteellisen varma tuotto, koska kursseja seurattu pitkään 

o vaivaton itselle, ei tarvitse kytätä osakekursseja jatkuvasti 
- Jos valitsee tilin, niin 3/6, jos perustelut: 

o Varma tuotto 

o Ei halua ottaa riskiä  
 

 
3. a) Lopullisessa verotuksessa oleva laskennallisen veron ja tehtyjen pidätysten välinen erotus, 

kun pidätysten suuruus on pienempi kuin laskennallinen vero. 
 b) Devalvaatio tarkoittaa rahan ulkoisen arvon laskua suhteessa ulkomaiden valuuttoihin. 
 c) Kuluttajahintaindeksi on indeksi, jolla kuvataan yleisen hintatason kehitystä. 
 d) Annuiteetti on tasaerälainan hoitomaksu eli yhden lyhennyskauden maksun suuruus, jossa 

on mukana sekä lyhennys että korko. 
 e) Korkokanta joka on pohjana lainan tai talletuksen korolle. Viitekorkoja ovat mm. Euribor ja 

pankkien Prime-korot. 
 f) Inflatoinnilla tarkoitetaan rahan arvon laskennallista muuttamista ajassa eteenpäin. 
 
4.   
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1,22 € 1,29 € 1,30 € 1,41 € 1,29 € 1,43 € 1,56 € 1,46 

93,8 99,2 100 108,5 99,2 110 120  

 
 
5. a) Lasketaan todelliset korkopäivät (1. päivä ei ole, mutta viimeinen päivä on korkopäivä): 
 30 + 28 + 31 + 30 + 1 = 120 (korkopäivää) 

 Korko 𝑟 = 250 ⋅ 0,009 ⋅
120

365
= 0,7397 … ≈ 0,74   Vast: 0,74 € 

 b) Korkoaika on yksi vuosi: 𝑟 = 250 ⋅ 0,009 = 2,25  Vast: 2,25 € 
 c) Koronnut pääoma: 𝐾 = 250 ⋅ 1,00910 = 273,433 … 
 Korko: 273,433 … − 250 = 23,433 … ≈ 23,43  Vast: 23,43 €  



 
6.  a) 3500 0,13 8000 4540   euroa. Alarajalta 3500 € ja 13% ylimenevästä. I taulukko 

 b) 4100 0,26 10000 6700€   . Alarajalta 4100 € ja 26% ylimenevästä. II taulukko 

 c) Hänen olisi pitänyt lahjoittaa hyvissä ajoin se 13000 € Jussille 4000 € erissä, joka kolmas 
vuosi.  
 
7. a) Palkka korotusten jälkeen: 2105 ⋅ 1,02110 = 2591,2512 … ≈ 2591,25 

2591,25 − 2105

2105
= 0,23099 … ≈ 23,1% 

 Vast: Palkka nousi nimellisesti 23,1 %. 
 b) Selvitetään vuoden 2001 palkka vuoden 2011 rahassa: 

2105

𝑥
=

1539

1812
 

1539𝑥 = 2105 ⋅ 1812 |: 1539 
𝑥 = 2478,401 … 

 Muutoksen suuruus: 
2591,25 − 2478,40

2478,40
= 0,0455 … ≈ 4,6% 

 Vast: Palkka nousi reaalisesti 4,6 %. 
 

8.  n=12 x 20 = 240. Lasketaan ensin korkotekijä q: 

  

:1,2% 1,9% 3,1%

3,1%
: 0,258 1,00258

12

korko

kuukausikorko q

 

  
 

Nyt 240

240

1 1,00258
240000 1,00258 1342,60€

1 1,00258
A


   


. Kuukausierä on siis noin 1343€. 

b) Jäljellä olevan lainan määrä 4 vuoden, eli 48 maksuerän jälkeen: 
48

48

48

1 1,00258
240000 1,00258 1342,6 203085,78€

1 1,00258
V


    


 

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

3,9% ja  3,9:12 = 0.325, joten uusi q = 1,00325 ja n = 240-48=192.  

192

192

1 1,00325
203085,78 1,00325 1423,52€

1 1,00325
A


   


. Uusi kuukausierä on siis noin 1424 € 

c) Lasketaan summa, mikä kaikkiaan maksetaan pankille: 1343 € x 48 + 1424 € x 192 = 337872 € 

Korkoja maksetaan siis 337872 € -240000 € =97872 € eli noin 98000 €.  

 


