
Korot ja  
valuuttakurssit

Opettajan ohjeet
Luokka-aste: lukio

Oppiaine: matematiikka

Tarvikkeet: tehtävänannot monistettuina, paperi tai vihko vastaamista varten, mahdollisuus  
käyttää Internetiä

Oppitunnin tavoite ja kulku: Tehtävän tarkoituksena on tehdä tutuksi Suomen Pankin korko- ja 
valuutta- kurssitilastoja, harjaannuttaa tilastojen tulkintaan ja käyttöön. Tehtävän voi toteuttaa joko 
luokassa yksilö- tai ryhmätyönä tai kotitehtävänä. 

Vastaukset

Tehtävä 1. 
Selvitä, mitä tarkoitetaan euriborkorolla. Miten se lasketaan? Lisätietoja löydät Suomen Pankin sivuilta:
http://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot/korot/Pages/taulukot.aspx sekä http://www.euribor-ebf.eu/
 
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) on päivittäin julkaistava viitekorko, jolla pankit tarjoutuvat lainaamaan 
vakuudettomasti varoja toisille pankeille. Euriborkorot lasketaan euroalueella toimivien parhaiksi luokiteltujen 
suurten pankkien (n. 50 kpl) klo 12 Suomen aikaa antamien noteerausten pohjalta. Suomesta laskennassa on 
mukana Nordea. Laskennassa jätetään 15 % alimmista ja ylimmistä tarjouksista huomioimatta, ja lopuista 
lasketaan painottamaton keskiarvo.

Tehtävä 2. 
Oletetaan, että asuntolaina on otettu joulukuussa 2005 (kuvaajassa joulukuu on vuosien välisen viivan kohdalla)  
ja sen korkomarginaali on 0,5 %. Paljonko asuntolainan korko on marraskuussa 2007, jos se on sidottu: 
 
a) 12 kuukauden Euriboriin
b) 3 kuukauden Euriboriin
c) 1 kuukauden Euriboriin?

a) lainan korko tarkistetaan vuoden välein, eli se on viimeksi tarkistettu joulukuussa 2006.  
Se on siis noin 3,9 % + 0,5 % = 4,4 %
b) viimeksi tarkistettu syyskuussa, 4,7 % + 0,5 % = 5,2 %.
c) viimeksi tarkistettu marraskuussa, 4,2 % + 0,5 % = 4,7 %.

Lisätehtävä: 
Entä marraskuussa 2009?

2009 samoin: a) 4,0 %, b) 1,2 %, c) 0,9 %.

Yhteystiedot: 
Tilastokeskus 
tilastokoulu@tilastokeskus.fi



Tehtävä 3. 
Oletetaan, että lainaa otetaan 300 000 euroa, vuosikorko on (marginaali ja muut kulut mukaan luettuna) 3 % ja 
laina-aika 20 vuotta. Laske kuinka paljon annuiteettilainan kuukausierä on ja kuinka paljon lainasta maksetaan sen 
aikana korkoja. Entä jos korko on 6 %?

3%: 1 664 €, 99 300 €
6 %: 2 149 €, 215 800 €

Tehtävä 4. 
Kuinka monta dollaria sai 100 eurolla vuoden 2009 lopussa? Entä jeniä?

Noin 146 dollaria, 13 100 jeniä.

Tehtävä 5. 
Kuinka monta jeniä sai sadalla dollarilla vuoden 2009 lopussa?

100 dollaria = 100/1,46 euroa = 68,5 euroa = 68,5*131 jeniä = 8 973 jeniä = noin 9 000 jeniä

Tehtävä 6. 
Oletetaan, että onnistuit vaihtamaan 1 000 euroa jeneiksi sen ollessa euroon nähden heikoimmillaan ja takaisin 
euroiksi jenin ollessa vahvimmillaan. Paljonko sait voittoa?

Heinäkuussa 2008: 1 000 euroa=1 000*168 jeniä = 168 000 jeniä.
Kesäkuussa 2010: 168 000 jeniä = 168 000/111 euroa = 1 514 euroa.
Voittoa tuli noin 510 euroa.

Tehtävä 7. 
Verkkokauppa X toimii USA:ssa ja käyttää siten dollareita rahayksikkönään. Kuluttajaystävällisesti se kuitenkin 
ilmoittaa hinnat myös euroiksi muunnettuina. Haluamasi tuotteen hinnan ilmoitetaan olevan 200 euroa. Sivun 
alareunassa ilmoitetaan käytetyksi kurssiksi 1€=1,3$. Suomen pankin sivuilta tarkistamasi kurssi on kuitenkin 
1€=1,25$. Lisäksi käyttämäsi pankki veloittaa 2 % valuutanvaihdosta. Paljonko joudut todellisuudessa maksamaan, 
olettaen että käytetty kurssi on sama kuin Suomen Pankin ilmoittama?

Tuote on dollareissa 260 $. Siis voimassa olevalla kurssilla 208 €. Lisäksi valuutanvaihtokuluja tulee 4,16 euroa.  
Joudut siis maksamaan 212,16 €.

Mutta voi! USA ei kuulu EU:n tulli- ja veroalueeseen ja joudut näin maksamaan tuotteen hinnasta 12 % tullia ja koko 
summasta (tuotteen hinta + tulli) 23 % arvonlisäveroa. Paljonko tuote tuli kokonaisuudessaan maksamaan?

Tullia menee 0,12*208=24,96 € ja arvonlisäveroa 0,23*(208+24,96)=53,58 €. Siis kokonaisuudessaan jouduit 
maksamaan 212,16+24,96+53,58=290,70 €.

Lisää tehtäviä ja oppimateriaalia löydät Eurokampuksen sivuilla: 
http://www.euro.fi/fi/lukiot-ja-ammattiopistot/suomen-pankki-ja-eurojarjestelma/
Talouspelejä verkossa: 
http://www.euro.fi/fi/lukiot-ja-ammattiopistot/peleja-ja-kilpailuja/talouspeleja-verkossa/


