
Korot ja valuuttakurssit

Oppilaan paperi
Luokka-aste: lukio

Oppiaine: matematiikka

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/

Tehtävä 2. 
Tarkastele alla olevaa kaaviota, jossa on esitetty euriborkorot kuukausittain. Oletetaan, että asuntolaina on otettu 
joulukuussa 2005 (kaaviossa 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? 

Lisätehtävä:  
Entä marraskuussa 2009? 

Vihje: 
Mikäli haluat käyttää laskuissasi tarkkoja arvoja, tutustu taulukoihin Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa: 
http://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot/korot/taulukot.htm 

Ota huomioon, milloin lainan korkoa viimeksi tarkistettiin.

Lähde: Suomen Pankki http://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot/korot/index.htm  



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 %? 

Tehtävä 4. 
Tarkastele alla olevaa kaavioita euron dollari- ja jenikursseista kuukausittain. Kuinka monta dollaria sai 100 eurolla 
vuoden 2009 lopussa? Entä jeniä? 

Lähde: Suomen Pankki http://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot/valuuttakurssit/index.htm 

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

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

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 lähetyskuluineen  
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?

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

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/


