
MAB7 Loppukoe 25.9.2014     Jussi Tyni 

Lue tehtävänannot huolellisesti. Tee pisteytysruudukko konseptin ekalle sivulle yläreunaan! Valitse kuusi 

tehtävää, joihin vastaat. Muista että välivaiheet perustelevat vastauksesi. Voit pitää tämän paperin.  

 

1.  

a. Paljonko alkuperäinen hinta oli, jos 40% alennuksen jälkeen takin hinta on 70€? 

b. Jussi sai 5% palkankorotuksen. Paljonko hänen uusi palkkansa on, jos entinen palkka oli 

2670€/kk? 

 

2.  

a. 5000 € talletetaan 4% vuosikorolla (nettokorko, ei tarvitse huomioida lähdeveroa) 15 

vuoden ajaksi pankkiin. Laske paljonko talletus tuottaa talletusajalla korkotuloja.  

b. 12000€ sijoitetaan pankkitilille Helmikuun alussa. Sijoittaja nostaa rahat tililtä Heinäkuun 

lopussa. Pankki on luvannut tilille 1,3% nettokoron (ei tarvitse huomioida lähdeveroa). 

Laske paljonko rahaa tilillä on nostohetkellä.  

 

3. Alla olevassa taulukossa on ilmoitettu elokuvalippujen hintoja eri vuosilta.  

 

 

a. Tee indeksisarja elokuvalipun hinnan kehitykselle, missä vuosi 2005 = 100 

b. Katso liitteenä olevaa kuluttajahinta-indeksiä, ja suhteuta sen mukaan elokuvalippujen 

hinnat vuoden 2005 hintatasolle.  

c. Kerro lyhyesti omin sanoin, miten mielestäsi elokuvalippujen hintataso on kehittynyt 

verrattuna muuhun hintatasoon.  

 

4. Matkustaja vaihtaa Suomessa valuuttoja paikallisessa valuutanvaihtoon erikoistuneessa liikkeessä. 

Liikkeen käyttämät valuuttakurssit löytyvät liitteistä. Liike perii yhdestä valuutanvaihdosta 5 € 

käsittelykulupalkkion.  

a. Matkustaja on lähdössä Kroatiaan ja haluaa mukaansa käteisenä paikallista valuuttaa 5000 

HRK. Paljonko euroja hän käyttää vaihtoon? 

b. Matkustaja palaa matkaltaan ja vaihtaa seuraavat valuutat euroiksi: 412 TRY ja 50 GBP. 

Paljonko hän saa euroja?  

 

5.  

a. Veke saa papaltaan perinnöksi 54000€. Paljonko hän joutuu maksamaan veroja 

perinnöstään? Mitä papan olisi mielestäsi kannattanut tehdä Veken 14000 € perinnölle sen 

sijaan, että se jäi odottamaan hänen kuolemaansa? 

b. Selitä lyhyesti mitä eroa on tasaerä- ja tasalyhennyslainassa.  

c. Selitä lyhyesti mitä tarkoittaa inflaatio.  

 

 

 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

7 € 8 € 9 € 10 € 11 € 11 € 12 € 12 € 14 € 15 € 



6.  

a. 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. Lähdeveroa ei 

tarvitse huomioida.  

b. Paljonko voi saada opintotukea itsenäisesti asuva 21 vuotias ammattikorkeakouluopiskelija, 

joka on aloittamassa opintonsa 1.8.2015. Hän asuu vuokralla soluasunnossa, jossa 

kuukausivuokra on 190 €. Tuloista johtuvia vähennyksiä ei tarvitse huomioida.  

 

7. Make asui kunnassa, jonka kunnallisveroprosentti oli 19,5% ja kirkollisvero 1,5%. Hän kuului 

kirkkoon. Lisäksi hän maksoi vuosittain eläkemaksuja ja sairasvakuutusmaksuja palkastaan 2%. 

Maken vuosipalkka on yhteensä 38400 €. Verovähennyksiä ei tarvitse huomioida. Laske paljonko 

hän tuona vuonna maksoi  

a. Valtion tuloveroa? 

b. Kunnallisveroa ja muita veronomaisia maksuja? 

c. Paljonko hän maksoi veroja yhteensä? 

 

8. Jussi aikoo vaihtaa autoa, ja hakee pankilta 8000 € lainaa. Pankki antaa hänelle kuukausittain 

lyhennettävän tasaerälainan, jonka maksuaika on kolme vuotta. Lainan vuotuinen nettokorko on 

aluksi 6%, mutta ensimmäisen vuoden jälkeen korko muuttuu ja nettokorko on 7,2%. Tämä 

korkoprosentti pitää lainan maksun loppuun saakka. Laina aika ei muutu, vaan pysyy kolmena 

vuotena.  

a. Laske paljonko on ensimmäisen tasalyhennyserän suuruus.  

b. Laske paljonko tasaerän suuruus on koron muutoksen jälkeen.  

c. Paljonko Jussi maksoi pankille korkoja? 

 

Pidä tämä paperi ja vaikka lyhyesti merkitse siihen omat vastauksesi. Kokeen 

oikeat vastaukset löytyvät n. klo 12:00 täältä: http://jussityni.wordpress.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LIITTEET: 

  

Kuluttajahintaindeksi:  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

100 101,6 104,1 108,3 108,3 109,7 113,5 116,7 118,4 119,5 

 

 

Valuuttakurssit:   myynti 1 €  osto 1 € 

Yhdysvallat (USD)   1,23 1,3 

Ruotsi (SEK)  8,79 9,3 

Iso-Britannia (GBP)  0,75 0,8 

Thaimaa (THB)  38,14 44 

Turkki (TRY)  2,53 3,14  

Venäjä (RUB)  44,35 50,5  

Kroatia (HRK)  7,16 8,35 

Tanska (DKK)  7,17 7,8  

Norja (NOK)  7,73 8,4 

Unkari (HUF)  291,38 330 

 

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 

 

Perintövero määräytyy perinnön arvon ja sukulaisuussuhteen perusteella seuraavasti: 

I veroluokka 1.1.2013 alkaen 

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 aviopuoliso 

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

 aviopuolison suoraan alenevassa polvessa oleva perillinen 

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

II veroluokka 1.1.2013 alkaen 

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. 

Opintotuki:  

 

 

 

 

  



Vastaukset:  
 

1. a) 0,6𝑥 = 70€ ⟺ 𝑥 =
70

0,6
= 116,67€ 

b) 2670€ ∙ 1,05 = 2803,5 

 

2. a) 5000€ ∙ 1,0415 = 9004,72€ ⟹ 9004,72€ − 5000€ = 4004,72€.   

b)
180

360
∙ 0,013 ∙ 12000€ = 12078 

 

3. a) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

100 114,3 128,6 142,9 157,1 157,1 171,4 171,4 200 214,3 

2005: 8/7=1,144    

2006: 9/7=1,286 jne jne 

b) Hinnat vuoden 2005 tasolle: 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

7 € 7,11 € 7,29 € 7,58 € 7,58 € 7,68 € 7,95 € 8,17 € 8,29 € 8,37 € 

2006: 
100

101,6
=

7

𝑋
⇒ 100𝑥 = 7 ∙ 101,6 ⇒ 𝑥 =

7∙101,6

100
=7,11 

2007: 
104,1

100
=

𝑋

7
⇒ 𝑥 =

7∙104,1

100
=7,29 jne jne 

c) Elokuvalippujen hinnat ovat nousseet TÖRKEÄSTI enemmän, mitä valtakunnan muu 

hintataso! 

 

4.  

a. 5000/7,16=698,32 € . Tähän vielä 5 € käsittelykuluja, eli yhteensä 703,32 €.  

b. 412 TRY/3,14 = 131,21 € ja 50 GBP/0,8=62,5 € => 131,21€ + 62,5€-5€x2=183,71€ 

 

5. a) 54000 € menee haarukkaan 40000-60000. Summasta joutuu alarajan 40000 kohdalla 

maksamaan 1500 € veroja, ja sen yli menevästä osasta 10%. Ylimenevä osa:  

54000€-40000€=14000€. Tästä 10% => 14000 € x 0,10 =1400 €.  

Yhteensä: 1500€+1400€=2900€ veroja.  

 

Papan olisi kannattanut alkaa siirtämään perintöään hyvissä ajoin Vekelle. Hän saa luovuttaa 

yhdelle perilliselle ennakkoperintönä 4000 € kolmen vuoden välein. Alle 20000 € perinnöstä ei 

mene veroa, joten hänen olisi kannattanut luovuttaa loput 34000 kolmen vuoden välein 4000 

euron erissä.  

b) Tasaerälainassa lainan lyhennyksen, eli maksuerän suuruus pysyy koko ajan samana, ellei 

sitten korko muutu, jolloin joko maksuerä kasvaa, tai maksuaika muuttuu.  

Tasalyhennyksessä maksuerän lyhennysosuus pysyy kokoajan samana, mutta koron osuus 

muuttuu. Alussa maksetaan kovasti korkoja, lopussa vähän. Eli maksuerän suuruus muuttuu 

joka kuukausi.  

c) Inflaatio tarkoittaa  rahan sisäisen arvon alenemista. Samalla rahamäärällä ei saa seuraavana 

vuonna samaa määrää esim. kulutushyödykkeitä, kuin edellisvuonna.  

  

6. a) 1800000 ∙ 1,0547 = 2601098,396 ≈ 2,6 𝑚𝑖𝑙𝑗 € 

b) Opintotuki = opintoraha + asumislisä (80% vuokrasta 252€ saakka) 

= 335,32 + 0,8 ∙ 190 = 487,32€ 

 



7. a) valtion tuloverotaulukossa Make kuuluu välille 31200-55200 -> Alarajalta 3704 € ja 

ylimenevältä osalta 28%. Ylimenevä osa on 38400 – 31200 = 7200€ -> tästä 28%: 

0,28 ∙ 7200€ = 2016 €. Yhteensä valtion tuloveroa: 3704€+2016€=5720€ 

b) Kunnallisvero + muut = 19,5%+1,5%+2% = 23% 

0,23 ∙ 38400€ = 8832€ 

c) Yhteensä hän maksoi veroja 5702 € + 8832 € =14534 € 

8. a) n=3x12=36 

p=6%/12=0,5% => q=1,005 

K=8000 

𝐴 = 𝐾𝑞𝑛
1 − 𝑞

1 − 𝑞𝑛
= 8000 ∙ 1,00536

1 − 1,005

1 − 1,00536
= 243,38€ 

b) Ensin pitää laskea paljonko velkaa oli jäljellä koron muuttuessa, eli 12=k maksuerän jälkeen:  

𝑉𝑘 = 𝐾𝑞𝑘 − 𝐴
1 − 𝑞𝑘

1 − 𝑞
⇔ 𝑉12 = 8000 ∙ 1,00512 − 243,38 ∙

1 − 1,00512

1 − 1,005
= 5491,19€ 

Nyt sitten uusi maksuerä, velkaa tuon verran ja uusi korkotekijä q: p=7,2%/12=0,6% => q=0,006. 

Maksueriä on jäljellä kaksi vuotta, eli n=24 

 

𝐴2 = 5491,19 ∙ 1,00624
1 − 1,006

1 − 1,00624
= 246,35€ 

c) yhteensä maksetaan pankille: 243,38 ∙ 12 + 246,35 ∙ 24 = 8832,96 € 

Jolloin korkojen osuus on tietenkin 8832,96€-8000€=832,96€. 

 


