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1 Johdanto

Tässä didaktisessa pro gradu -tutkielmassa tarkoitus on luoda lukion matematiikan
oppimateriaalia talousmatematiikan moduuleihin MAB7 ja MAA9. Näiden kahden
koodin takana on samakurssi, lyhyelle ja pitkällematematiikalle onvain omakoodinsa.
Materiaalin tulee siis sopia sekä lyhyeen, että pitkään matematiikkaan, joka luo omat
haasteensa.

Tutkielma on osa Oulun yliopiston Avoin oppikirja -projektia, missä halutaan luoda
avoimia, kaikille saatavilla olevia ilmaisia oppimateriaaleja. Projektiryhmä sai aiheek-
si lukion talousmatematiikan, mistä jaettiin osuudet ryhmäläisille. Tämän pro gradu
-tutkielman aiheeksi valikoitui lainat. Oppikirjan eri osuudet tehdään täysin erillään,
mutta joistakin yhteisistä tavoitteista kuitenkin sovittiin artikkeleiden Habits of Mind:
An Organizing Principle for Mathematics Curricula [3] sekä Collaborative Learning in Mat-
hematics [9] inspiroimana. Tämä pro gradu -tutkielma koostuu oppimateriaalista, opet-
tajan oppaasta sekä perusteluosasta, jossa perustellaan oppimateriaalissa tehdyt valin-
nat.
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2 Tavoitteet

Tässä kappaleessa esitellään sekä yksin että projektiryhmässä asetetut tavoitteet op-
pimateriaalille. Lisäksi lukion opetussuunnitelma antaa omat velvoitteensa lukioon
tarkoitetulle materiaalille. Aloitetaan tavoitteiden läpikäynti opetussuunnitelmasta.

2.1 Opetussuunnitelma

Tämä projekti perustuu lukion uuteen opetussuunnitelmaan [7], joka määrittää, mitä
asioita talousmatematiikassa tulisi lukiossa opettaa. Uutena asiana opetussuunnitel-
massa ovat moduulit, jotka mahdollistavat matematiikan kurssien jaottelun eri laa-
juisiksi. Laajimmat ovat Analyyttinen geometria ja vektorit -moduuli sekä Derivaatta
-moduuli kolmen opintopisteen laajuuksilla.

Talousmatematiikalla on lyhyellä matematiikalla kaksi moduulia, MAB6 Talousmate-
matiikan alkeet ja MAB7 Talousmatematiikkaa, jotka ovat molemmat yhden opintopis-
teen laajuisia. Pitkältä matematiikalta löytyy vain yksi moduuli, MAA9 Talousmate-
matiikkaa, jonka tavoitteet, sisällöt ja laajuus ovat tismalleen samoja, kuin moduulissa
MAB7. Tämän projektin oppimateriaali kuuluu MAB7/MAA9 moduuleihin, joten ma-
teriaalia tulee voida käyttää niin lyhyen kuin pitkän matematiikan oppilaiden parissa.

Tutustutaan hieman tarkemmin moduulin MAB7/MAA9 opetussuunnitelmassa esitet-
tyihin tavoitteisiin ja erityisesti suhteessa tämän projektin pääaiheiseen eli lainoihin.

• Oppii hyödyntämään matemaattisia valmiuksiaan resurssien riittävyyteen, ta-
louden suunnitteluun, yrittäjyyteen ja kannattavuuden laskentaan.[7]

Sawardin kirjanmukaan korko, lainat jamuut tutut talousmatematiikan pääideat edus-
tavat lopulta hyvin pientä osaa talouteen liittyvistä ja matematiikkaan pohjautuvista
tiedoista ja taidoista. Laajemmat taidot liittyvätkin juuri tämän tavoitteen sisältöihin.[8]
Vastaan asettuu lähinnä aika eli paljonko yhdessä kurssissa ehtii tälläisia syventäviä
teemoja käydä. Esimerkkinä tässä materiaalissa on harjoitustehtävä opintolainan hy-
vityksestä. Se kannustaa olemaan selvillä erilaisista mahdollisuuksista, jotka tuovat
taloudellista hyötyä.

• Soveltaa lukujonojen kaavoja talouteen liittyvissä matemaattisissa ongelmissa.[7]

Tasalyhennyslainassa maksuerien korot muodostavat aritmeettisen jonon. Aritmeetti-
sen summan kaavalla onnistuu siis laskea lainan hinta tai vaikkapa korot vain tietyltä
väliltä. Tälle aiheelle on annettu huomattava osuus materiaalista.

• Oppii soveltamaan taloudellisiin tilanteisiin matemaattisia malleja ja ymmärtää
niiden rajoitukset.[7]

Mitä oikeastaan tarkoittaa matemaattinen malli? Kun huomataan, että jotkin asiat riip-
puvat toisistaan, voidaan yrittää luodamatemaattinenmalli. Helpoimmin tämä selittyy
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fysiikan esimerkin kautta. Tiheydenmatemaattinenmalli onmassa jaettuna tilavuudel-
la. Lainojen suhteen esimerkiksi tasaerän laskukaavaa voisi kuvailla matemaattiseksi
malliksi. Tasaerän suuruus riippuu lainapääomasta, maksukertojen lukumäärästä ja
korosta annetun säännön mukaisesti.

• Osaa hyödyntää ohjelmistoja laskelmien tekemisessä ja sovellusten
yhteydessä.[7]

Nykyaika ajaa matematiikkaa koko ajan sähköisemmäksi ja iso osa muutoksesta onkin
jo tapahtunut sähköisten yo-kokeidenmerkeissä. Tämäkin aihealue tarjoaamielenkiin-
toisen kattauksen eri ohjelmien käyttö mahdollisuuksia. Taulukkolaskennalla saadaan
näppärästi aikaan näkymä, josta yhdellä vilkaisulla näkee jokaisen maksuerän, lyhen-
nyksen ja koron suuruuden. Taulukkolaskentaohjelmilla voi tehdä havainnollistavat
diagrammit maksueristä, jollaisia materiaalissa on myös hyödynnetty. Symboliset las-
kimet ovat ylivoimaisia käsittelemään suhteellisen monimutkaisia kaavoja, joita on
ainakin muutama lainojen matematiikkaan liittyen. Sulkujen käyttö monimutkaisissa
kaavoissa on vaikeaa funktiolaskimen kanssa. Geogebralla funktion kuvaajien piirto
on suurimmalla osalla matematiikan kursseista todella hyödyllistä. Tähän aiheeseen ei
löytynyt sille kuitenkaan perusteltua ja oikeasti hyödyllistä käyttöä.

2.2 Habist of mind

Yhteisiä tavoitteita valittiin kahdesta artikkelista. ArtikkelissaHabits of Mind: An Orga-
nizing Principle forMathematics Curricula [3] kerrotaan,millaisia ajattelumalleja ja -tapoja
oppilailla ja opiskelijoilla olisi hyvä olla. Pro gradu -ryhmässä valittiin tavoitteeksi se,
että oppilaiden olisi hyvä olla visualisoijia. Avataan vielä tarkemmin, mitä artikkelissa
kerrotaan visualisoinnista.

Artikkelin mukaan matematiikan visualisointi jaetaan kolmeen kategoriaan sen mu-
kaan, millainen on lähtökohta visualisoitavalle asialle:

• Ensimmäiseksi jotkut asiat ovat luonnostaan visuaalisia ja visualisoitavissa. Täl-
laisten asioiden kanssa voidaan visualioida pään sisälle sellainen kuva, minkä
silmät voisi kohdata maailmassa tai vaikkapa paperille piirrettynä.

• Toinen tapa on luoda visuaalisia analogeja asioista, jotka eivät ole visuaalisia
kontekstissa, jossa niihin alunperin törmätään. Esim. summan neliön kaava (a +
b)2 = a2 + 2ab + b2 on helppo todistaa pinta-ala-esityksen kautta.

• Kolmanneksi on vielä totaalisen ei-visuaaliset prosessit. Tässä tyypissä käytettä-
vät mentaaliset apukuvat eivät välttämättä selitä tai todista mitään, vaan voivat
olla ihan vain prosessin tukena ja auttaa keskittymään.

Visualisointimahdollisuuksia ei kovin monipuolisesti ole lainoihin liittyen. Maksueris-
tä voidaan tehdä taulukkolaskennalla pylväsdiagrammeja, joissa on eritelty lyhennys ja
korko. Ne havainnoillistavat hyvin maksuerien rakenteen muuttumista ensimmäisistä
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aina viimeisimpiin maksueriin saakka kummassakin tämän materiaalin lainatyypissä.
Yhdessä harjoitustehtävässä vastauksia voi määrittää suoraan pylväsdiagrammeista.
Maksuerät ja korot ovat lähtkökohtaisesti vain lukuja paperilla, jolloin niiden visuali-
sointi lasketaan edellä esiteltyyn tapaan kaksi.

Näiden muutamien itse matemaattisten ideoiden kuvittamisten lisäksi materiaalin
käyttämisestä on tehty mielekkäämpää eri värisillä laatikoilla eri asiatyypeille kuten
pohdinnoille ja lauseille. Myös kuvituskuvat tekevät materiaalista kiinnostavamman
näköisen. Ilmankuvituskuvia oppikirjan sivut olisivat aikapuuduttavia varsinkin opis-
kelijoiden näkökulmasta.

2.3 Collaborative Learning in Mathematics

Toinen yhteinen artikkeli on Malcolm Swanin Collaborative Learning in Mathematics
[9]. Tässä artikkelissa on esitelty erilaisia tehtävätyyppejä yhteistoiminnallisuuteen ja
keskusteluun pohjautuvan oppimisen tueksi. Tehtävätyypeiksi, joita olisi hyvä käyttää
oppimateriaaleissa Pro gradu -ryhmä valitsi erilaisten ratkaisumallien vertailemisen,
niiden korjaamisen sekä matemaattisten väitteiden arvioimisen.

Swanin artikkelissa keskustelupohjaiselle oppimiselle on asetettu vastakohdaksi perin-
teinen tiedon opettajasta oppilaaseen siirtämistyyli. Matematiikka on toisiinsa liittyvä
kokoelma ideoita ja järkeilyä, eikä vain tiedonpalasia, jotka joko sattuu muistamaan tai
ei. Oppiminen on katsomisen ja kuuntelemisen sijaan keskustelemista, jossa oppilaita
haastetaan ja lopulta saavutaan ymmärrykseen vuoropuhelun kautta. Opettaminen on
merkitysten ja yhteyksien etsimistä epälineaarisessa dialogissa oppilaiden ja opettajan
välillä, eikä kaiken tiedon syöttämistä valmiiksi tarjoiltuna. Opettamisessa tulisi esittää
ongelma ennen ratkaisua ja oppia väärinymmärräryksistä.[9]

Kuulostaako seuraava keskustelu tutulta matematiikan tunneilta?

-Hei, paljo sä sait vastaukseks tosta 4b kohdasta?

-öö tota 84,7 astetta taisin ite saada siitä.

-Jes mul on sama, on se varmasti oikee mennää eteenpäi!

Osa saattoikin hoksata, mitä tässä ajetaan takaa. Matematiikka on helposti hyvin rat-
kaisukeskeistä. Monet oppilaat ajattelevat matematiikan olevan sarja erillisiä ulkoa
muistettavia prosesseja.[9] Edellä valitut tehtävätyypit on olemassa suurelta osin sen
vuoksi, että päästäisiin hieman pois ratkaisukeskeisyydestä ja ulkoa muistamisesta.
Pyrittäisiin sen sijaan keskusteluun ja pohtimiseen vaikkapa siitä, missä kohtaa jokin
malliratkaisumeni väärin tai vertailemaan kahta oikean tuloksen tuottanutta ratkaisua.

Ratkaisumallien vertailu -tehtävätyypissä on tyypillisesti kaksi tai kolme erilaista rat-
kaisutapaa samaan tehtävään. Erilaiset oikeat ratkaisut tarjoavat mahdollisuuden sy-
vällisemmille pohdintakysymyksille. Jos taas jokinmalliratkaisuista on väärin, tehtävä-
nä voi olla virheen löytäminen ja sen korjaaminen. Väitteiden arviointi -tehtävätyypissä
vastausvaihtoehdot voivat olla esimerkiksi: aina totta, joskus totta, ei koskaan totta.
Tämä kannustaa miettimään hieman syvällisemmin yksinkertaiselta kuulostavaakin
kysymystä.
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2.4 Lisätavoitteet

Opetussuunnitelman ja pro gradu -ryhmän yhteisten tavoitteiden lisäksi materiaalille
asetetaan kaksi lisätavoitetta. Nämä tavoitteet eli kriittinen ajattelu ja materiaalin op-
timointi kumpuavat kirjoittajalle tärkeistä asioista niin matematiikan kuin muunkin
elämän suhteen. Kriittinen ajattelu mahdollistaa, että ei katsota asioita liian sinisilmäi-
sesti, vaan pyritään kaikessa aidosti fiksuihin ratkaisuihin. Lisäksi tulee tiedostaa, että
oppilaiden elämässä onmuitakin asioita kuin sillä hetkellä käytävämatematiikan kurs-
si. Materiaalien olisi siis hyvä olla mahdollisimman optimaaliseksi mietittyjä, karsien
vältettävissä olevaa työtä pois, jotta opiskelijoilla on aikaa muullekin kuin läksyille.

2.4.1 Kriittinen ajattelu

Kriittinen ajattelu on nykypäivän yksi tärkeimmistä taidoista loputtoman uutisvirran
ja sosisaalisen median keskellä. Kriittisen ajattelun kehittäminen asetetaan tavoitteeksi
oppimateriaalille. Kuinka tätä taitoa voisi parantaa tällä kurssilla ja ylipäätään koulun
matematiikassa?

Aloitetaan kuitenkin hieman tarkemmin avaamalla Widanan artikkelin avulla, mitä
kriittinen ajattelu oikeastaan on. Kriittinen ajattelu on ajattelutaito, johon kuuluu mm.
loogista päättelyä sekä tiedon tulkitsemista, analysointia ja arvioimista, jotta yksilö
voisi tehdä luotettavia, päteviä ja oikeita päätöksiä. Harjaantunut kriittinen ajattelija
kykenee muodostamaan ongelmasta itselleen selkeän ja tarkan käsityksen ja muodos-
tamaan avainkysymyksiä. Lisäksi tälläinen henkilö kykenee keräämään ja kasaamaan
oleelliset tiedot ja tulkitsemaan niitä abstraktien ideoiden avulla, tekemään tietojen
pohjalta loogisia päätelmiä sekä testaamaan niiden paikkaansapitävyyttä. Tämäkään
kaikki ei kuitenkaan riitä, vaan on myös kyettävä pitämään mieli avoinna vaihtoehtoi-
sille ajattelu- ja päättelytavoille, mikä vaatii kykyä hyvään vuorovaikutukseen muiden
kanssa.[10]

Miten tätä taitoa sitten voisi paremmin oppia matematiikan tunneilla? Widanan artik-
kelin mukaan tulisi käyttää opetustapoja, jotka osallistavat oppilasta paremmin oppi-
misprosessiin, eikä vain luennoida ja toivota oppilaiden selviytyvän muistiinpanojen
kanssa. Tunneilla voitaisiin keskittyä myös enemmän oppimisprosessiin eikä vain ma-
teriaaleihin. Kriittisen ajattelun tulisi olla integroitu oppitunteihin, jolloin ei tarvita
erillisiä oppitunteja vain kriittisen ajattelun kehittämistä varten.[10]

Oppituntien ja arvioinnin tulisi kannustaa ulkoa muistamisen sijaan korkeampitasoi-
seen ajatteluun (Higher order thinking skills eli HOTS). Tätä korkeatasoisempaa ajat-
telua saadaan aikaan tehtävillä, jotka eivät ole ennalta kovin tuttuja ja vaativat luovaa
ajattelua rutiininomaisen tekemisen sijaan. Arvioinnin perustuminen muistamiseen
tai rutiininomaiseen työskentelyyn voi jopa heikentää matemaattisia kriittisen ajat-
telun taitoja. Artikkelissa saatujen tulosten mukaan HOTS-ajattelua painottava ope-
tus ja arviointi parantaa oppilaiden matemaattisia kriittisen ajattelun taitoja etenkin
lukiotasolla.[10]

Yhdistetään seuraavaksi kriittisen ajattelun tavoite visuaalisuustavoitteeseen. Batuba-
ran tutkimuksenmukaan ohjatussa tutkivassa työskentelyssä Geogebran käyttö paran-
taa kriittisen ajattelun kehittämistä.[2] Geogebra on monessa mielessä lähinnä visuaa-
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linen lisä normaaliin laskimeen verrattuna, jonka perusteella voisi sanoa, että visuaali-
suus matematiikan oppimisessa parantaa kriittisen ajattelun kehittymistä. Esimerkiksi
voisi ajatella, että kahden suoran yhtälöparia ratkaistaessa ilman visuaalista esitys-
tä helpommin vain tyytyy lopputulokseen, kun taas katsomalla geogebrassa suorien
leikkauspistettä tulee helpommin tarkistettua, että saatu ratkaisu ainakin vaikuttaa
oikealta.

Makinan artikkelin mukaan ilman kriittisen ajattelun mahdollistamaa itseohjautumis-
ta matematiikan oppiminen on vaikeaa ja perustuu muistamiseen. Visualisointi on
korkeamman tason ajattelutapojen käytön ja ymmärtämisen kannalta ensiarvoisen tär-
keää. Visualisaatio on näin ollen ensiarvoisen tärkeää kriittisen ajattelun tukemiseksi.
Visualisointi on tärkeä osa ymmärtämistä ja kriittinen ajattelu määrää ymmärryksen
laadun.[6]

Materiaalissa kriittisen ajattelun kehittymisen tukemiseen pyritään mm. hyvin mie-
tityillä pohdintakysymyksillä, harjoitustehtävien pienimuotoisten kompakysymysten
kautta ja eri ratkaisutapoihin kannustamalla. Visuaalisia elementtejä on niin itse ma-
tematiikan suhteen, kuin myös materiaalin suhteen mm. eri värisinä laatikoina. Pika-
vippeihin perustuvat tehtävät kannustavat ihan yleisesti elämässä fiksuun päätöksen-
tekoon.

2.4.2 Tehtävien ja muun materiaalin optimointi

Millaisia asioita tulisi materiaaleja suunnitellessa ottaa huomioon, jotta riittävät asiat
tulevat ytimekkäästi käytyä läpi ja oppimistavoitteet täyttyisivät? Opettaja on domi-
noivassa asemassa matematiikan opetuksessa.[4] Opettajienkin aika on kuitenkin ra-
jallista, joten käytetyt valmiit oppikirjat ja muut materiaalit ovat helposti isossa roo-
lissa siinä, millaisia oppitunnit ovat. Opettajan tukemisen lisäksi tavoite on, että tämä
materiaali on mahdollista käydä läpi myös itsenäisesti opiskellen.

Dongin talousmatematiikkaa käsittelevän artikkelin mukaan esimerkkitehtävät tulisi
optimoida hyvin ja niiden avulla voi myös esittää teorian samalla. Teorian painoarvoa
voi myös vähentää ja nojata enemmän käytäntöön.[4] Heti materiaalin alussa tasaly-
hennyslainan teoria muodostetaankin pohdintatehtävän pohjalta.

Harjoitustehtävien osalta optimointiin on pyritty mm. siten, että harjoitustehtäviä ei
ole liianmontaa ja että ne kattaisivat asiaamahdollisimmanmonelta näkökulmalta. Ta-
lousmatematiikassa ja erityisesti lainoihin liittyvissä tehtävän annoissa joudutaanusein
kirjoittamaan monta lausetta, että saadaan kaikki alkutiedot annettua. Yhteen tehtä-
vään on usein sijoitettu monta eri kysymystä, jolloin luvut ja muut alkutiedot pysyvät
helpommin mielessä ja työskentelystä tulee tehokkaampaa. Näin eri kysymystyypeille
ei tarvita erillisiä tehtäviä, joiden sisäistäminen veisi turhaan aikaa ja vaivaa.
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3 Perusteluosa

Tässä kappaleessa perustellaan yksityiskohtaisesti oppimateriaalissa tehdyt valinnat.
Materiaali käydään pääosin läpi järjestyksessä, jotta näiden perustelujen lukeminen
olisi lukijalle mahdollisimman vaivatonta.

3.1 Lainat

Oppimateriaali alkaa esittelyllä että mitä laina ja lainan ottaminen ylipäätään tarkoit-
tavat. Aloituksessa esitellään myös lyhyesti erityyppisiä lainoja, kuten asuntolaina ja
opintolaina. Heti alusta lähdetään ottamaan asiaa haltuun keskustelevalla otteella Swa-
nin artikkelin[9] mukaisesti pohdinnalla A.1. Opintolaina on pohdinnan aiheena, kos-
ka se on suurella osalla lukiolaisista tulossa ensimmäisenä elämässä vastaan. Tässä
alustuksessa ei vielä mennä matemaattiseen puoleen ollenkaan. Myös tavoite visuali-
soinnista otetaan heti huomioon havainnollistavalla kuvalla.

3.1.1 Tasalyhennyslaina

Dongin artikkelin mukaan esimerkkitehtävien avulla voi esittää teorian samalla.[4]
Tämän johdosta kappale A.1 aloitetaan tätä ideaa hieman soveltamalla. Kappaleen en-
simmäinen sivu koostuu lyhyestä johdannosta tasalyhennyslainaan, minkä tarkoitus
on antaa valmiudet pohdintatehtävään A.3. Johdannossa ja pohdinnassa annettujen
tietojen perusteella opiskelijan pitäisi pystyä rakentamaan ideat tasalyhennyksen, ko-
ron ja maksuerän suuruuksien laskemiselle. Tämä on haastavaa, koska lainat tulevat
opiskelijalle uutena asiana. Tehtävä saattaa tästä syystä tarvita opettajan johdattelua
pohdintaan. Minimitavoite on herättää opiskelija pohtimaan näitä, jolloin jatkaminen
syvemmälle kappaleeseen on mielekkäämpää.

Dong artikkelin mukaan esimerkkitehtävät ja muut sisällöt tulisi olla hyvin
optimoituja.[4] Mallitehtävien ja pohdintojen optimointiin on pyritty käyttämällä mal-
litehtävän A.5 pohjatietoja myös kahdessa pohdintatehtävissä A.6 ja A.7. Kun pohja-
tiedot ovat valmiiksi tuttuja, niin pohdinnoissa esitetyt uudet ideat on helpompi ottaa
vastaan. Tehtävä A.5 esittää kaikkein keskeisimmät laskut, joita jo pohdinnassa A.3
yritettiin pohtia. Näiden keskeisimpien laskujen esittämistä ei voida sivuuttaa materi-
aalista, joten tämä tehtävä on jo sillä itsestään perusteltu.

Pohdinta A.6 tuo kappaleeseen todella kaivattua visuaalista tarttumapintaa. Kuva-
pohdinnan olisi voinut sijoittaa jo aiemmin kappaleeseen, mutta nyt päädyttiin tähän
ratkaisuun, jotta on hieman enemmän jo tietoa aiheesta ja siten eriteltyjen maksuerien
pohtiminen on monipuolisempaa. Tasaerälainassa vastaava kuvapohdinta onkin kap-
paleen alussa, kun lainojen perusidea on tutumpi jo tämän kappaleen läpikäymisen
jälkeen.

Kappaleessa A.1 tasalyhennyslainan toimintaperiaatteen lisäksi toinen iso esiteltävä
asia on lainan hinta, jota käsitelläänkin koko loppukappale. Lainan hinnan määritte-
lyä edeltää pohdintatehtävä A.7 korkojen muodostamasta aritmeettisesta jonosta, joka
alustaa käsitystä korkojen kokonaismäärästä, joka sitten määritetään lainan hinnak-
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si. Itse lainan hinnan perusidean lisäksi esitetään ensin yksi tapa määrittää korkojen
summa ja perään toinen tapa lauseella A.8, mikä antaa valmiuksia monipuolisem-
paan tehtävien ratkaisemiseen. Lauseen A.8 perässä on oivaltava kuva, josta opiskelija
pystyy itse toteamaan kaavan toimimisen laskemalla ruutuja. Lainan hintaan liitty-
vä ensimmäinen mallitehtävä A.10 on todella tärkeä, sillä siinä hahmotetaan, miten
yksittäisestä maksuerästä voidaan rakentaa ratkaistava yhtälö. Tämän omaksuminen
pohjustaa tietä onnistumiselle haastavammissa tehtävissä.

Kappaleen A.1 viimeinen mallitehtävä A.11 on todella monipuolinen. Uutena asiana
tehtävässä esitetään koron muuttuminen kesken laina-ajan. Visuaalisuustavoite pyri-
tään huomioimaan tässä heti sijoittamalla eri maksujaksojen tiedot taulukkoon hel-
posti nähtäville. Itse ratkaisussa hyödynnetään Swanin [9] tehtävätyypeistä ratkaisu-
tapojen vertailua. Ensimmäisen maksujakson korkojen määrä lasketaan aritmeettisella
summalla ja toisessa maksujaksossa taulukkolaskennalla. Kolmas maksujakso jätetään
harjoitustehtäväksi 6, jolloin opiskelija voi itse päättää kumpaa tapaa haluaa käyttää.
Tässä haen myös Dongin[4] ajatusta tehtävien optimoinnista, eli sitä ettei tarvitse taas
omaksua uusia alkutietoja, vaan voidaan käyttää tuttua mallitehtävää harjoitustehtä-
vän pohjana.

Sawardin kirjan mukaan opiskelijat usein ajattelevat, ettei koulun matematiikka liity
oikeaan elämään. Tämän ratkaiseminen on tärkeimpiä tehtäviä tulevienmateriaalien ja
opetussuunnitelmien kehittäjille. Oppilaiden mielestä realistiset tehtävät, jotka he pys-
tyvät kuvittelemaan kohtaavansa oikeassa elämässä, ovat mieluisampia ja he kokevat
ne hyödyllisemmäksi. Opettajien on helposti mahdollista muokata tehtäviä oppilail-
le merkityksellisemmiksi, esim. etsimällä todellisia hintoja lähiympäristön palveluille
ja tuotteille. Talouden ja matematiikan yhdistäminen myös mahdollistaa oppilaiden
soveltaa oikean elämän tietojaan matematiikan tunneilla.[8] Tämän materiaalin har-
joitustehtäviin on pyritty luomaan laaja katsaus eri tilanteisiin otettavia lainoja, joihin
on etsitty oikeasta elämästä nykyisen korkotason mukaisia korkoja. Tehtävissä otetaan
lainaa taloa varten ja lainataan rahaa kaverille grillillä syömiseen.

Harjoitustehtävistä pyritään saamaan mahdollisimman monipuolisia ilman, että niitä
on turhan montaa. Ensimmäistä tehtävää 1 voisi kuvailla kappaleen ydintehtäväksi,
josta heikommatkin opiskelijat pääsevät alkuun.Visuaalisuustavoite otetaanhuomioon
tehtävällä 2, jossa osan kohdista pystyy suoraan laskemaan kuvasta katsomalla. Ku-
van avulla haetaan myös syvempää ymmärrystä siitä, kuinka korko lasketaan jäljellä
olevasta lainasummasta. Tämä tehtävä kuvastaa tosi hyvin, kuinka visuaalinen lisä voi
parantaa oppimista.

Attardin artikkelin mukaan rahan käytön yhdistäminen matematiikkaan on yksi par-
haista tavoista saada oppilaat paremmin sitoutumaan ja keskittymään matematiikan
oppimiseen. Tämä johtuu siitä, että lähes kaikilla on jotain kokemusta rahan käytös-
tä. Rahatehtävien muokkaaminen nuorten maailmaan sopiviksi auttaa tähän vielä li-
sää. Autenttisuus on hyvin tärkeää ja pitäisi tuntea juuri oma luokka ja mistä he ovat
kiinnostuneita.[1] Tehtävässä 2 pyritään tähän kuvailemalla tilanne, jossa nuorella ei
ole rahaa mopon bensaan tärkeänä bileiltana ja kaveri astuu hätiin ja lainaa rahaa. Tä-
mä on varmasti tilanne, johon nuoret pystyvät eläytymään. Tehtävämenee lopulta jopa
filosofiseksi, kun kysytään käytetyn koron reiluutta lisäkysymyksenä.

Tehtävässä 3 halvempi tarjous kuulostaa kalliimmalta. Tämä tuo kriittistä ajattelua
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mukaan. Myös tehtävän 5 d-kohdassa testataan asian ymmärtämisen lisäksi luotta-
musta omaan tekemiseen. Tässä kysytään tietyn maksuerän lyhennystä, josta viimeis-
tään tulisi hoksata jokaisen lyhennyksen olevan yhtäsuuri. Tämä vaatii muutakin kuin
rutiininomaista tekemistä ja tällä perusteella se tukee Widanan artikkelin mukaisesti
kriittisen ajattelun kehittymistä.[10] Tehtävä 6 on jo perusteltu edellisessä kappaleessa.
Harjoitustehtävät päättää hieman humoristinen tehtävä 7. Tehtävän sijoitus viimei-
seksi ja vaikeimmaksi tehtäväksi on perusteltua, sillä se on aika pitkä ja vaatii paljon
tarkkuutta ja kokonaisuuden kasassa pitämistä.

3.1.2 Tasaerälaina

Tasaerälainan suhteen pystytään käsittelemään samat tiedot kuin tasalyhennyslainas-
sakin eli muun muassa maksuerien suuruus, korko ja lyhennys tietyssä maksuerässä
sekä lainan hinta. Koron ja lyhennyksen määrittäminen tietyssä maksuerässä on hie-
man haastavampaa kuin tasalyhennyslainassa ja se tuo sopivasti haastettamyös pitkän
matematiikan opiskelijoille.

Tasaerälainan kappale A.2 alkaa lyhyellä esittelyllä tasaerä- ja annuiteettilainoista. Täs-
tä edetään suoraan kuvapohdintaan A.12. Kun lainan käsite on tuttu jo edellisestä kap-
paleesta, on mahdollista aloittaa pohtimalla uutta lainatyyppiä maksueriä esittävän
kuvan avulla. Tästä saa varmasti hyvän pohjan oppia uuden lainatyypin käsittely.

Kappaleessa tulevat kaavat A.14 ja A.15 ovat aika monimutkaisia, eikä niiden johta-
minen tämän kurssin puitteissa olisi kovin mielekästä tai edes lisäarvoa tuovaa. On
kuitenkin mahdollista pohtia millaisia asioita niillä voidaan laskea tai määrittää. Poh-
dinnassa A.13 päästäänkin näiden ytimeen. Kohtien 1-4 ratkaisut ovat mahdollisia
määrittää kohtuullisen helposti. Kohdassa 5 taas kohdataan ongelma jäljellä olevasta
lainasummasta. Sen tarkoitus on näyttää, miksi myös kaava A.15 on oleellinen.

Tasaerälainan kaavaa A.14 ei lukiotasolla johdeta, vaan se annetaan valmiina. Sama
pätee kappaleen toiselle kaavalle eli jäljellä olevalle lainasummalle A.15. Nämä hie-
man monimutkaisemmat kaavat tarvitsevat hyvin perinteisen mallitehtävän A.16, jol-
loin niiden omaksuminen onmahdollisimmanmutkatonta. Mallitehtävässä on lähinnä
suorat arvojen sijoitukset kaavoihin.

Lisää pohdiskelevaa otetta lähdetään hakemaan pohdinnalla A.17. Siinä käytetään rat-
kaisutapojen vertailu -tehtävätyyppiä. Yksittäisten maksuerien koron ja lyhennyksen
voi määrittää ainakin näillä kahdella eri esitetyllä tavalla. Tällä haetaan myös jousta-
vuuden tunnetta matematiikkaan. Moniin asioihin ei ole vain yhtä ratkaisutapaa, vaan
omaan ajatteluun voi luottaa monipuolisesti. Tässä pohdinnassa on myös pienimuo-
toinen kompakysymys tietyn maksuerän suuruudesta.

Edellä mainitut kappaleessa olevat kaksi hieman monimutkaisempaa kaavaa tarjoa-
vat hyvän mahdollisuuden haastavampaan yhtälönratkaisuun. Tämä hyödynnetään
ehdottomasti ja tehdään vaikeammasta mallitehtävä A.18 ja hieman helpommasta har-
joitustehtävä 12. Molemmat kuitenkin vaativat mm. logaritmin ottamista puolittain,
joten kyse ehdottomasti hyvistä yhtälönratkaisutehtävistä lukion loppupäähän.

Kappaleen loppupuolella on väitteiden arviointi -tehtävätyypin mukainen pohdin-
ta A.19. Tämä pakottaa toivon mukaan oppilaan luopumaan ratkaisukeskeisyydestä
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edes yhden tehtävän ajaksi. Väitteet ovat matemaattisia, mutta niissä tulee myös esiin
näkökulmiamatematiikan ulkopuolelta. Esimerkiksi väite kolme eli autolainan ja pika-
vipin vertailu on hyvin ennakkoasenteita mittaava tehtävä. Nopealla ajattelulla vasta-
taan herkästi "aina totta", mutta sitten toivottavasti tajutaan, ettei tässä lopulta olekaan
kerrottu mitään lainojen koroista tai laina-ajoista. Tämä tukee kriittistä ajattelua.

Harjoitustehtävät tasaerälainaan tarjoavat jälleen kattavan katsannon aiheesta. Tehtävä
8 on perustehtävä, jolla toivon mukaan jokainen oppilas pääsee alkuun. Tehtävässä 9
motivoi se, että pääsee selvittämään, kuinka kalliita pikavipit oikein voivat olla. Tämän
tehtävän esimerkkikorko on saatu netin pikavippisivustoja tutkimalla. Tehtävässä käy-
dään samalla läpi myös yksittäisten maksuerien korkojen ja lyhennysten laskeminen.
Tehtävät 10 ja 12 ovat lähinnä yhtälönratkaisua, mutta myös vaativat mm. korkoteki-
jöiden kanssa tarkkana olemista. Tehtävä 11 edustaa tehtävätyyppiä, missä tehtävässä
annetaan uutta tietoa, jota pitäisi osata käyttää.
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A Lainat

Elämässä tulee lähes jokaisella vastaan hetkiä, jolloin haluaisi tehdä isomman hankin-
nan, kuin sillä hetkellä on varaa. Tällaisessa tilanteessa erilaiset lainat tulevat tarpee-
seen. Rahalainassa pankilta saadaan rahaa, joka tulee maksaa takaisin sovitulla aika-
taululla. Tutuimpia lainoja isompia hankintoja varten ovat asuntolaina, autolaina ja
yrityslaina. Opintolaina taas on yleisin ihan vain elämisen kuluja varten otettava laina.

Pohdinta A.1 Opintolaina

Pohdi seuraavia kysymyksiä.

1. Miksi ja milloin ihmiset nostavat opintolainaa?

2. Onko opintolaina mielestäsi parempi vaihtoehto, kuin osa-aikatöissä käyminen
opintojen ohella? Perustele.

3. Opintolaina on valtion takaama hyvin matalakorkoinen laina kaikille opiskeli-
joille. Mitä tarkoittavat käsitteet "lainan takaaminen"sekä "korko"?

Tällä kurssilla tutustutaan lainoihin liittyvään matematiikkaan. Tarkemmin käydään
läpi kaksi lainatyyppiä, jotka ovat tasalyhennyslaina ja tasaerälaina. Aloitetaan tasaly-
hennyslainasta. Huomioi myös, että kaikki esimerkeissä ja tehtävissä esiintyvät korot
ovat esimerkkejä. Todellisuudessa korkotasot vaihtelevat koko ajan.
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A.1 Tasalyhennyslaina

Rahalaina tarkoittaa jotain rahamäärää, jonka lainanantaja antaa lainaajalle. Lainaaja
sitoutuu maksamaan kyseisen rahamäärän takaisin lainanantajalle. Lainan takaisin
maksun lisäksi lainaaja yleensämaksaamyös korkoa eli korvausta rahan lainaamisesta.

Tasalyhennyslainassa lainaa lyhennetään saman verran jokaisessa maksuerässä. Tie-
tyssä maksuerässä maksettavan koron suuruus lasketaan jäljellä olevasta lainasum-
masta. Tästä seuraa, että alussa korot ovat isompia ja lopussa pienempiä. Lyhennys
ja korko muodostavat maksuerän, eli summan paljonko pankille maksetaan tietyllä
maksukerralla. Koron määrän muuttuessa maksueränkin suuruus muuttuu.

Huomautus A.2 Termiä korko käytetään tämän oppimateriaalin yhteydessä kah-
dessa eri merkityksessä. Korko voi tarkoittaa joko korkoprosenttia tai sitten mak-
settavan koron määrää, joka lasketaan korkoprosentin avulla.

Pohdinta A.3 Kari sai pankilta tasalyhenteisen 100 000 asuntolainan 15 vuoden
laina-ajalla. Lainaa maksetaan takaisin kuukausittain. Kuukausikorko on 0, 4%.

1. Mitä eroa on lainan lyhennyksellä ja lainan maksuerällä?

2. Laske, paljonko Kari lyhentää lainaansa joka kuukausi.

3. Kari laski ensimmäisen maksuerän koron suuruuden kertomalla koko lainasum-
man kuukausikorolla. Laske toisen maksuerän korko.

4. Miten Kari voi laskea ensimmäisen maksuerän suuruuden? Entä viimeisen?
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Muodostetaan nyt laskusäännöt tasalyhennyslainalle edellisen sivun pohdinnassa opit-
tujen periaatteiden mukaisesti.

Lause A.4 Tasalyhennyslaina

Lyhennyksen suuruus on

Lyhennys =
Lainasumma

Maksuerien lukumäärä
.

Maksettavan koron määrä tietyllä maksukerralla on

Korko = Korkoprosentti desimaalina · Jäljellä oleva lainasumma.

Maksuerän suuruus on

Maksuerä = Lyhennys + Korko.

Mallitehtävä A.5 Pekka otti 11 000 euron tasalyhenteisen autolainan, jonka kuu-
kausikorko on 1, 5%. Laina-aika oli 3 vuotta ja lainaa lyhennettiin kuukausittain.

a) Paljonko yksi lyhennys on?

b) Paljonko ensimmäisen maksuerän korko on?

c) Kuinka suuri on ensimmäinen maksuerä?

Ratkaisut:

a) Koska lyhennykset ovat yhtäsuuria, jaetaan lainasumma maksuerien lukumää-
rällä:

11000 ø
3 · 12 ⇡ 305, 556 ø.

Vastaus: Lyhennys on noin 306 euroa.

b) Korko lasketaan jäljellä olevasta lainasummasta eli ensimmäisessä maksuerässä
koko lainasummasta. Muutetaan korkoprosentti desimaaliksi 1, 5% = 0, 015, jolloin
voidaan laskea paljonko 1, 5% on 11 000 eurosta:

0.015 · 11000 ø = 165 ø.

Vastaus: Ensimmäisessä maksuerässä korkoa maksetaan 165 euroa.

c) Maksuerän suuruus saadaan, kun lyhennykseen lisätään korko:

305, 556 ø + 165 ø = 470, 556 ø.

Vastaus: Ensimmäisen maksuerän suuruus on noin 471 euroa.
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Pohdinta A.6 Pohdi seuraavia kysymyksiä kuvan 1 avulla

1. Miksi maksettavan koron määrä vähenee kuukausi kuukaudelta?

2. Missä vaiheessa puolet lainasta on lyhennetty?

3. Millaiseen tilanteeseen tämä maksutapa voisi sopia?

Kuva 1: Pekan tasalyhenteisen autolainan maksuerät. (Mallitehtävä A.5)
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Pohdinta A.7 Pekan autolainan korot (mallitehtävä A.2)

Jatketaan Pekan autolainan tutkimista. Kuvaa 1 katsomalla vaikuttaisi, että kor-
kojen suuruus tippuu tasaisesti viimeistä maksuerää kohti. Tarkistetaan asia. Vii-
meisessä erässä maksettava korko lasketaan yhdestä tasalyhennyksestä, sillä sen
verran lainaa on enää lyhentämättä:

0.015 · 305, 556 ø ⇡ 4, 58 ø.

Toiseksi viimeisessä maksuerässä lainaa on lyhentämättä kahden lyhennyksen ver-
ran eli 2 · 305, 556 ø, joten korkoa maksetaan:

0.015 · (2 · 305, 556 ø) ⇡ 9, 17 ø.

Kolmanneksi viimeisessä maksuerässä korkoa maksetaan:

0.015 · (3 · 305, 556 ø) ⇡ 13, 75 ø.

Siirretään jäljellä olevien tasalyhennysten lukumäärää osoittava kerroin eteen niin
saadaan selkeämpi esitys korkojen kehittymisestä alkaen viimeisen maksuerän ko-
rosta:

1 · (0.015 · 305, 556 ø) ⇡ 4, 58 ø

2 · (0.015 · 305, 556 ø) ⇡ 9, 17 ø

3 · (0.015 · 305, 556 ø) ⇡ 13, 75 ø

4 · (0.015 · 305, 556 ø) ⇡ 18, 33 ø

...

1. Millaisen lukujonon korot muodostavat?

2. Etsi kaava (esim. taulukkokirjasta) kyseisen lukujonon summalle ja määritä pal-
jonko korkoja maksetaan yhteensä.

3. Muodostavatko myös maksuerät kyseistä tyyppiä olevan lukujonon?
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Lainan hinta tarkoittaa paljonko lainasta yhteensä maksetaan korkoa eli kuinka paljon
enemmän maksetaan takaisin, kuin mitä lainasumma oli. Lainan hinta voidaan mää-
rittää vähentämällä lainasumma takaisin maksetusta rahamäärästä. On myös monia
muita tapoja laskea korkojen yhteismäärä.

Seuraava lause antaa aritmeettista summaa vastaavan kaavan tasalyhennyslainan kor-
kojen summalle eli lainan hinnalle. (Katso pohdinta A.7.)

Lause A.8
Korkojen summa = n · a1 + an

2

n = Maksuerien lukumäärä

a1 = Ensimmäisessä maksuerässä maksettavan koron määrä

an = Viimeisessä maksuerässä maksettavan koron määrä

Alla olevassa kuvassa ruutupylväät esittävät tasalyhennyslainan maksuerissä makset-
tavien korkojen muodostamaa aritmeettista jonoa. Kun ensimmäisestä ja viimeisestä
pylväästä otetaan puolet ja kerrotaan ruutujen yhteismäärä pylväiden määrällä, saa-
daan kaikkien pylväiden ruutujen yhteismäärä eli korkojen summa. Lause A.8 pohjau-
tuu tähän ideaan.

Kuva 2: Esimerkki havainnollistus lauseesta A.8.
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Lisätieto A.9 Lainan koron määräytyminen.

Pankin kiinteän koron eli marginaalin pankit määrittelevät asiakaskohtaisesti. Mar-
ginaaliin lisätään markkinakorko eli viitekorko. Viitekorko voi muuttua kesken
laina-ajan. Suomessa yleisin viitekorko on 12 kuukauden Euribor, eli lainan viite-
korko voi muuttua kerran vuodessa. Kun puhutaan korosta, marginaalista tai vii-
tekorosta oletuksena tarkoitetaan aina vuosittaista.

Vuosikorko saadaan muutettua kuukausikoroksi jakamalla se luvulla 12.

Esimerkiksi, jos pankin tarjoama marginaali on 0, 8% ja viitekorko on 1, 2%, niin
lainan koroksi muodostuu 0, 8% + 1, 2% = 2, 0%.

Mallitehtävä A.10 Tasalyhenteistä lainaa maksettiin kuukausittain yhteensä 15 000
euroa korkoineen takaisin. Vuosikorko on 3, 6% ja laina-aika 8 vuotta. Ensimmäinen
maksuerä oli 176,15 euroa. Mikä oli lainan hinta?

Ratkaisu.

Olkoon x = Tasalyhennys, jolloin koko lainasumma on (8 · 12)x = 96x.
Kuukausikorko = 3, 6%/12 = 0, 3% = 0, 003. Ensimmäinen maksuerä muodostuu
lyhennyksestä ja korosta, joka lasketaan koko lainasummasta:

x|{z}
lyhennys

+ 0, 003 · 96x|       {z       }
korko

= 176, 15 ø|    {z    }
1. maksuerä

.

Otetaan yhteinen tekijä ja ratkaistaan x:

x · (1 + 0, 003 · 96) = 176, 15 ø

x =
176, 15 ø

1 + 0, 003 · 96 ⇡ 136, 762 ø.

Lainattu summa oli 96x eli

96 · 136, 762 ø ⇡ 13129, 152 ø.

Lainan hinta saadaan vähentämällä lainasumma takaisinmaksetusta rahamäärästä:

15000 ø � 13128, 96 ø = 1870, 848 ø.

Vastaus: Lainan hinta on 1871,85 ø
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Mallitehtävä A.11 Keke perustaa oman liikunta-alan yrityksen ja toiminnan aloit-
tamista varten hän ottaa tasalyhenteisen 20 000 euron lainan. Laina-aika on 7 vuotta
ja takaisinmaksu tapahtuu kuukausittain. Pankinmarginaali on 1, 5% ja viitekorko-
na toimii 12 kuukauden euribor. Euribor pysyy ensin neljä vuotta lukemassa 0, 2%,
sitten se on vuoden ajan 0, 05% ja viimeiset kaksi vuotta 0, 4%. Paljonko lainalle
tulee hintaa?

Ratkaisu.

Lainan takaisin maksu rakentuu kolmesta eri maksujaksosta euriborin arvon vaih-
telun mukaan. Taulukoidaan tiedot.

Jakso 1. Jakso 2. Jakso 3.
Maksuerien
määrä

4 · 12 = 48 1 · 12 = 12 2 · 12 = 24

Vuosikorko 1, 5% + 0, 2% 1, 5% + 0, 05% 1, 5% + 0, 4%
= 1, 7% = 1, 55% = 1, 9%

Kuukausikorko 1,7%
12 ⇡ 0, 142% 1,55%

12 ⇡ 0, 129% 1,9%
12 ⇡ 0, 158%

⇡ 0, 00142 ⇡ 0, 00129 ⇡ 0, 00158

Tasalyhennys on sama koko laina-ajan:

20000 ø
7 · 12 =

20000 ø
84

⇡ 238, 0952 ø.

Ensimmäisessä maksuerässä maksetaan korkoa:

0, 00142 · 20000 ø = 28, 4 ø.
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48. erässä maksetaan korkoa:

0, 00142 · (20000 ø) � 47 · 238, 0952 ø) ⇡ 12, 5095 ø.

Määritetään ensimmäisessä jaksossa maksettujen korkojen määrä aritmeettisen
summan kaavalla:

Sn =
48X

i=1

ai = n · a1 + a48
2

= 48 · 28, 4 ø + 12, 5095 ø
2

= 981, 828 ø.

Jaksossa 2 maksettujen korkojen määrän Keke päätti selvittää taulukkolaskennalla.

Lainaa on aluksi jäljellä 20000 ø � 48 · 238, 0952 ø = 8571, 4286 ø.

Lasketaan korko käyttäen 2. jaksolle määritettyä kuukausikorkoa:

Seuraavassa maksuerässä lainaa on jäljellä aina yhden lyhennyksen verran vähem-
män:

Tasalyhennys- ja korkosarakkeet voidaanmyös kopioida yhden solun alaspäin klik-
kaamalla solusta ja vetämällä hiirellä oikean alareunan pisteestä yksi solu alaspäin.

Nyt voidaan vetää kaikki kolme saraketta kerralla alaspäin samoin kuin edellä, niin
että saadaan kaikkien 12 maksuerän korot näkyviin:
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Lasketaan lopuksi korkojen summa
SUMMA-komennolla. Oikeat solut voi
syöttää joko maalaamalla suoraan tau-
lukosta tai itse kirjoittamalla.

Summaksi saadaan 112, 4143 euroa

Tehtävän loppuun laskeminen löytyy
harjoitustehtävistä.
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Harjoitustehtävät

1. Otat 100 000 euron tasalyhenteisen asuntolainan, jonka vuosikorko on 2, 0%. Laina-
aika on kymmenen vuotta ja lainaa maksetaan kuukausittain.

a) Kuinka monta euroa lyhennys on?

b) Kuinka paljon ensimmäisessä maksuerässä maksetaan korkoa?

c) Kuinka suuri ensimmäinen maksuerä on?

2. Tapsa lainasi Miksulle rahaamopon polttoainetta varten, sillä heidän oli pakko pääs-
tä kotibileisiin. Lainatyypiksi he sovivat kuukausittaisen tasalyhennyslainan. Alla ole-
vassa kuvassa esitetään kyseisen lainan maksuerät.

a) Laske kuvasta, paljonko Tapsa tienasi lainaamalla rahaa Miksulle.

b) Tarkista a-kohdan ratkaisu lauseen A.8 kaavalla.

c) Laske kuvasta, kuinka suuri otettu laina oli.

d) Montako prosenttia lainan kuukausikorko on?

Lisäkysymys. Oliko Tapsa mielestäsi kohtuullinen lainalle asetetun koron kanssa?

3. Pankki tarjoaa Aadalle lainaan kuukausikorkoa 1, 0%, johon sisältyy sekä marginaa-
li, että viitekorko. Valtterille taas pankki tarjoaa vuosittaista 8, 0% marginaalia 2, 0%
viitekorolla. Kumpi sai paremman tarjouksen?

4. Simon ottamassa tasalyhennyslainassa on 60 maksuerää. Ensimmäisessä erässä kor-
koa maksetaan 200 euroa ja viimeisessä erässä 23 euroa.

a) Paljonko korkoa maksetaan yhteensä?

b) Maksuerästä numero 35 maksuerään numero 60 maksettiin korkoa 1573 euroa. Pal-
jonko maksuerässä numero 35 maksettiin korkoa?
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5. Tatuotti tasalyhenteisen lainanyrityksenperustamista varten.Vuosikorkoonyhteen-
sä 3, 0% ja laina-aika 6 vuotta. Ensimmäisessä kuukausittaisessa maksuerässä korkoa
maksettiin 50 euroa.

a) Paljonko ensimmäinen maksuerä oli kokonaisuudessaan?

b) Kuinka suuri oli toiseksi viimeinen maksuerä?

c) Mikä oli lainan hinta?

d) Paljonko 14. maksuerässä lyhennetään lainaa?

6. Ratkaise mallitehtävä A.11 loppuun. Voit itse valita käytätkö aritmeettista summaa
vai taulukkolaskentaa.

7. Saku ja Laura olivat viettämässä iltaa ja Saku ehdotti grillillä syömistä. Lauralla ei
kuitenkaan ollut rahaa, jolloin Saku tarjoutui lainaamaan 10 euroa ateriaa varten. Saku
ehdotti, että lainan maksu tapahtuu kuukausittain tasalyhennyslainana 15 vuoden
laina-ajalla. Marginaaliksi Saku haluaa 10, 0% ja viitekorkona toimii 12 kuukauden
euribor. Euribor on ensimmäiset 10 vuotta 0, 1% ja loput 5 vuotta 0, 3%. Paljonko Laura
lopulta maksoi grilliherkuistaan?
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A.2 Tasaerälaina

Toisin kuin tasalyhennyslainassa, tasaerä- ja annuiteettilaina ovat lainoja, joissa mak-
suerän suuruus pysyy samana. Koron ja lyhennyksen osuudet maksuerästä kuitenkin
muuttuvat. Tietyssä maksuerässä maksettavan koron määrä määräytyy jäljellä olevan
lainasumman mukaan, aivan kuten tasalyhennyslainassakin.

Tasaerä- ja annuiteettilainan ero on toiminta tilanteessa, jossa lainan korko muuttuu
kesken lainan maksuajan. Jos korko nousee, niin tasaerälainassa laina-aika pitenee
vastaamaan uutta loppusummaa. Annuiteettilainassa taas maksuerän suuruus kasvaa,
jotta maksuaika pysyy samana.

Pohdinta A.12 Pohdi seuraavia tasaerälainaan liittyviä kysymyksiä alla olevan ku-
van avulla.

1. Miksi koron osuus pienenee maksuerä maksuerältä?

2. Millaiseen tilanteeseen tasaerälaina sopii paremmin kuin tasalyhennyslaina?

3. Kummassa lainatyypissä, tasaerä- vai tasalyhennyslainassa, arvelet lainan hinnan
olevan halvempi, jos lainan suuruus, korko ja laina-aika ovat samoja?

Kuva 3: Erään tasaerälainan maksuerät.
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Pohdinta A.13 Rolle sai pankilta 5000 euron tasaerälainan 4 vuoden laina-ajalla.
Kuukausittaiseksi tasaeräksi määräytyi koron huomioimisen jälkeen 125 euroa. An-
nettuja lukuarvoja ei tarvitse käyttää, mutta niitä voi käyttää apuna pohdinnoissa.

1. Laske paljonko Rolle maksaa yhteensä takaisin pankille.

2. Laske lainan hinta.

3. Laske ensimmäisessä maksuerässä maksetun koron määrä, kun kuukausikorko
on 0, 771%

4. Miten Rolle voi laskea paljonko lainaa on lyhentämättä 1. maksuerän jälkeen?

5. Kuinka hankalaa mielestäsi Rollen olisi yrittää laskea, paljonko lainaa on lyhen-
tämättä 34 lyhennyksen jälkeen?

Tasaerän suuruus määritetään kaavalla A.14, joka otetaan käyttöön ilman todistusta.
Lisäksi otetaan käyttöön soveltava kaava A.15, jolla saadaan tietää, paljonko lainaa on
vielä lyhentämättä tietyssä vaiheessa.

Lause A.14

Tasaerän eli annuiteetin A suuruus on

A = Kqn
1 � q
1 � qn

,

missäK on lainasumma,n onmaksuerien lukumäärä ja q onkorkotekijä. Korkotekijä
q saadaan seuraavasti

q = 1 + Korkoprosentti desimaalina

Lause A.15

Lainan jäljellä oleva määrä Vk tasaerälainassa on

Vk = Kqk � A
1 � qk

1 � q
,

missä K on lainasumma, A on tasaerä, k on jo maksettujen lyhennysten lukumäärä
ja q on korkotekijä.
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Mallitehtävä A.16 Manu ja Asta ottivat 200 000 euron tasaerälainan asuntoa var-
ten. Pankin marginaali on 1, 7% ja viitekorko 0, 15%. Lainaa maksetaan takaisin
kuukausittain 15 vuoden ajan.

a) Kuinka suuri tasaerä on? Vastaa sentin tarkkuudella.

b) Mikä oli lainan hinta? Vastaa euron tarkkuudella.

c) Paljonko Manun ja Astan asuntolainaa oli lyhentämättä 150 maksuerän jälkeen?

Ratkaisu.

a) Lainasumma on K = 200000 ø.

Maksuerien lukumäärä on

n = 15 · 12 = 180.

Vuosikorko on 1, 7%+0, 15% = 1, 85% = 0, 0185, jolloin kuukausittainen korkotekijä
on

q = 1 +
0, 0185
12

⇡ 1 + 0, 0015417 ⇡ 1, 0015417.

Tasaeräksi saadaan

A = Kqn
1 � q
1 � qn

= 200000 · 1, 0015417180 · 1 � 1, 0015417
1 � 1, 0015417180

= 1273, 2533 ø.

Vastaus: Tasaerä on noin 1273,25 euroa.

b) Lainaa maksetaan takaisin yhteensä:

180 · 1273, 2533 ø ⇡ 229185, 5945 ø.

Näin ollen lainan hinta on

229185, 5945 ø � 200000 ø = 29185, 5945 ø.

Vastaus: Lainan hinta on noin 29 186 euroa.

c) Tasaerä Amääritettiin a) kohdassa. Sijoitetaan arvot kaavaan:

Vk = Kqk � A
1 � qk

1 � q

= 200000 · 1, 0015417150 � 1273, 2533 · 1 � 1, 0015417150

1 � 1, 0015417
⇡ 37299, 6379 ø.

Vastaus: Lainaa oli lyhentämättä noin 37 300 euroa
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Pohdinta A.17

Otat kuukausittain tasaerissä takaisinmaksettavan 100 euron pikavipin 5%kuu-
kausikorolla ja 4 kuukauden laina-ajalla. Kuinka paljon lainaa lyhennät kolman-
nessa maksuerässä?

Teemu ja Jari kummatkin ratkaisivat tehtävän. Aluksi he laskivat yhdessä tasaerän
A suuruuden:

A = 100 · 1, 054 · 1 � 1, 05
1 � 1, 054

= 28, 2012 ø.

Teemun loppuratkaisu:

Lainaa on lyhentämättä 2. maksue-
rän jälkeen:

V2 = 100 · 1, 052� 28, 2012 · 1 � 1, 052

1 � 1, 05

⇡ 52, 4375 ø.

Lainaa on lyhentämättä 3. maksue-
rän jälkeen:

V3 = 100 · 1, 053� 28, 2012 · 1 � 1, 053

1 � 1, 05

⇡ 26, 8582 ø.

Kolmannessa maksuerässä makse-
tun lyhennyksen täytyy siis olla:

52, 4375 ø � 26, 8582 ø = 25, 5793 ø.

Vastaus: Noin 25,58 euroa.

Jarin loppuratkaisu:

Lainaa on lyhentämättä 2. maksue-
rän jälkeen:

V2 = 100 · 1, 052� 28, 2012 · 1 � 1, 052

1 � 1, 05

⇡ 52, 4375 ø.

3. maksuerän korko lasketaan jäljel-
lä olevasta lainasta:

0, 05 · 52, 4375 ø = 2, 6219 ø.

Vähennetään korko tasaerästä, jol-
loin saadaan lyhennyksen suuruus:

28, 2012 ø � 2, 6219 ø = 25, 5793 ø.

Vastaus: Noin 25,58 euroa.

1. Perustele, miksi Teemun ratkaisu toimii.

2. Kumman ratkaisutapaa käyttäisit itse?

3. Paljonko toinen maksuerä on?
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Mallitehtävä A.18

Virpi oli ottanut tiukassa tilanteessa pikavipin, jonka pois maksaminen harmitti
jälkeenpäin. Virpistä alkoi tuntua, että lainan maksu kestää todella pitkään, joten
hän päätti tarkistaa montako kertaa hän on jo maksanut lainaa takaisin.

Virpi tiesi, että lainan korkotekijä on 1, 05, lainan määrä on 2000 euroa, tasaerä on
noin 130 euroa ja lainaa on lyhentämättä vielä noin 563 euroa.

Hän päätti tarkistaa asian ratkaisemalla jo maksettujen lyhennysten lukumäärän k
lainan jäljellä olevan määrän Vk kaavasta:

Vk = Kqk � A
1 � qk

1 � q

Vk = Kqk � A � Aqk

1 � q
Kerrottiin osoittaja tasaerällä A.

Vk(1 � q) = Kqk(1 � q) � (A � Aqk) Kerrottiin puolittain nimittäjällä.
Vk � qVk = Kqk � qKqk � A + Aqk Kerrottiin sulut auki.

Vk � qVk + A = Kqk � qKqk + Aqk Lisättiin A puolittain.
Vk � qVk + A = qk(K � qK + A) Otettiin yhteinen tekijä.

qk =
Vk � qVk + A
K � qK + A

Jaettiin puolittain.

ln(qk) = ln(
Vk � qVk + A
K � qK + A

) Otettiin logaritmi puolittain.

k · ln(q) = ln(
Vk � qVk + A
K � qK + A

) Käytettiin logaritmin laskusääntöä.

k =
ln(Vk�qVk+A

K�qK+A )

ln(q)
Jaettiin puolittain.

k ⇡
ln( 563�1,05·563+130

2000�1,05·2000+130)
ln(1, 05)

⇡ 25, 05

Koska kaavaan sijoitetut arvot olivat likiarvoja, voimme hyvin suurella varmuu-
della olettaa, että kyse on luvusta 25.

Vastaus. Virpi on maksanut lainaa takaisin jo 25 kertaa.
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Pohdinta A.19

Ovatko seuraavat tasaerälainasta esitetyt väitteet aina totta, joskus totta vai aina epäto-
sia? Korot pysyvät samoina koko laina-ajan. Korot ovat positiivisia prosenttilukuja.

1. 3000 euron lainan hinta on kalliimpi kuin 2500 euron lainan.

2. Jos kahden eri 5000 euron lainan hinta on sama, myös niiden korko on sama.

3. 30 maksuerän lainassa 11. ja 23. maksuerän erotus on nolla.

4. 3000 euron pikavipin hinta on kalliimpi, kuin 3000 euron autolainan.

5. Maksuerien korot muodostavat aritmeettisen jonon.

Lisätieto A.20

Lainaa voidaanmaksaamyös esimerkiksi vuosittain tai viikoittain. Matemaattisesti
lainat eivät siis ole sidottuna kuukausittaiseenmaksamiseen. Tasaerälainan kaavas-
sa n onkin maksuerien lukumäärä eikä kuukausien lukumäärä. Tämän materiaalin
esimerkeissä ja harjoitustehtävissä pysytään yksinkertaisuuden vuoksi kuukausit-
taisissa maksuerissä.

Lisätieto A.21

Joskus laina sisältää myös muita maksuja koron lisäksi ja lainan todellisen hinnan
päätteleminen on vaikeaa. Koron lisäksi lainanantaja voi periämyösmuitamaksuja,
kuten kuukausimaksun. Todellinen vuosikorko nivoo kaikki lainan kuluerät yhdek-
si prosenttiluvuksi. Todellinen vuosikorko pitää olla nähtävillä lainatarjouksessa
kuluttajasuojalain mukaan.
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Pohdinta A.22

Antti ja Salme hakevat lainaa asuntoa varten. Pankki tarjoaa 120 000 euron lainaa 0,75%
vuosikorolla ja 20 vuoden laina-ajalla. Takaisin maksu tapahtuu kuukausittain. Antti laskee, mikä

on lainan hinta tasalyhennyslainalla ja Salme tasaerälainalla.

Antin ratkaisu Salmen ratkaisu

Lainaa
lyhennetään
aina saman
verran eli

jaetaan laina
kuukausien
määrällä.

120000 €
20 · 12 =

120000 €
240

= 500 € 1 +
0, 75

12
= 1, 000625

Määritin
korkotekijän.

1. korko
lasketaan koko
lainasta ja

viimeinen korko
viimeisestä

jäljellä olevasta
lyhennyksestä.

Ensimmäinen korko:

0, 000625 · 120000 € = 75 €

Viimeinen korko:

0, 000625 · 500 € = 0, 3125 €

120000 · (1, 000625)240

· 1� 1, 000625

1� 1, 000625240

= 538, 59 €

Laskin tasaerän
suuruuden

laskukaavalla
A = Kqn 1�q

1�qn

Laskin korkojen
summan

aritmeettisen
summan
kaavalla.

240 · 75 € + 0, 3125 €
2

= 9037, 5 €

240 · 538, 59 € � 120000 €

= 9262, 34 €

Maksettava
summa on
sama joka
kuukausi eli

kerrotaan luku
kuukausien
määrällä ja
vähennetään
lainan määrä

siitä.

1. Mihin perustuu se, että Salme laski lainalle kalliimman hinnan?

2. Tekivätkö Antti ja Salme yhteistyötä laskuissa? Missä kohdissa?

3. Paljonko olisi tasalyhennyslainan ensimmäinen maksuerä?

4. Miksi joku saattaisi valita tasaerälainan kalliimmasta hinnasta huolimatta?
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Harjoitustehtävät

8. Osku sai pankilta asuntolainatarjouksen. Laina olisi 135 000 euroa, jossa pankin
vuosittainenmarginaali on 1, 0% ja viitekorko 3, 0%. Lainaamaksettaisiin kuukausittain
tasaerissä ja maksuaika olisi 18 vuotta.

a) Kuinka suuri tasaerä olisi?

b) Paljonko Osku kokonaisuudessaan maksaisi takaisin pankille?

c) Mikä olisi lainan hinta?

9. Jaakko otti 300 euron pikavipin, jonka laina-aika oli 9 kuukautta ja kuukausikorko
4, 89%. Lainaa maksetaan tasaerissä kuukausittain.

a) Kuinka suuri tasaerä on?

b) Paljonko korkoa maksettiin 5. maksuerässä?

c) Kuinka paljon lainaa lyhennettiin 4. maksuerässä?

d) Paljonko pikavipille tuli hintaa?

10. Niko aloitti valmistumisen jälkeen maksamaan 13000 euron opintolainaansa kuu-
kausittain tasaerissä. Lainan vuosikorko on 0, 015%. Kymmenen ensimmäisenmaksue-
rän jälkeen lainaa oli lyhentämättä vielä 11500 euroa. Kuinka suuri tasaerä on?

11. Tanja pohtii, että nostaisiko opintolainaa. Tanjaa kiinnostaa erityisesti opintolai-
nasta maksettava hyvitys, minkä saa, jos valmistuu ajallaan. Kela kertoo hyvityksestä
nettisivuillaan seuraavaa:

a) Montako euroa hyvitys enintään olisi, kun tiedetään, että hyvitystä myönnetään 18
000 euron lainamäärään asti?

b)Oletetaan, että hyvitys vähennetään lainasta ja jäljelle jäänyt lainamaksetaan takaisin
kuukausittain tasaerissä. Vuosikorko on 0, 48% ja laina-aika 10 vuotta. Kuinka paljon
Tanja jäisi voitolle, kun hyvitys huomioidaan?

Huomautus, tämä on vuoden 2022 tieto. Mikäli nostat opintolainaa, kannattaa ajan-
kohtaiset tiedot käydä itse lukemassa kelan nettisivuilta.)

12. Eija muisteli, että hänen 20 000 euron yrityslainansa pankin marginaali on 6, 7%
ja viitekorko 1, 5%, joka pysyy samana koko laina-ajan. Kuukausittaisen tasaerän hän
muisteli olevan noin 629 euroa. Kuinka monta maksuerää Eijan lainassa on?
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B Opettajan opas

Opettajan oppaassa kerrotaan ratkaisut pohdintatehtäviin perusteluineen, mikäli vas-
tauksille ja perusteille on tarvetta. Etenkin perustelut toimivat samalla opettajan työ-
kaluna kehitellä apukysymyksiä, mikäli pohdinnat ovat opiskelijoille hankalia.

Pohdinnan A.3 vastaukset ja perustelut.

1. Maksuerä sisältää lyhennyksen lisäksi myös koron.

2. Lainattu summa jaetaan kuukausien lukumäärällä. Saadaan 555,56 euroa.

3. Vähennetään yksi lyhennys lainatusta summasta ja kerrotaan tätä lukua kuukausi-
korolla. Saadaan 397,78 euroa.

4. Laskemalla yhteen ensimmäisen maksuerän koron ja lyhennyksen. Viimeinen korko
lasketaan vain yhdestä enää jäljellä olevasta lyhennyksestä.

Pohdinnan A.7 vastaukset ja perustelut.

1. Aritmeettisen lukujonon.

2. 3052,44 euroa (laskettuna likiarvolla 4,58e).

3. Kyllä.

Pohdinnan A.12 vastaukset ja perustelut.

1. Korko lasketaan jäljellä olevasta lainasummasta, joka pienenee koko ajan.

2. Jos alussa ei ole varaamaksaa hieman isompia eriä tai haluaamuutenvainmaksuerän
olevan sama koko ajan.

3. Tasalyhennyslainassa, koska lainasumma, josta korko lasketaan, lyhenee alussa no-
peampaa.

Pohdinta A.13 vastaukset ja perustelut.

1. Kerrotaan maksuerien lukumäärä tasaerän suuruudella. Rolle maksaa pankille 6000
euroa takaisin.

2. Vähennetään lainasumma edellisen kohdan tuloksesta. Lainan hinta 1000 euroa.

3. Kertomalla koko lainasumman kuukausikorolla, sillä aluksi lainaa on lyhentämättä
koko lainasumma. Saadaan 38,55 euroa.

4. Ensimmäinen lyhennys saadaan vähentämällä ensimmäisen maksuerän korko ta-
saerästä. Vähennetään tämä lyhennys koko lainasummasta.

5. Vähintäänkin aikaa vievää ja työlästä ilman kaavaa A.15. Taulukkolaskenta voisi
varmasti nopeuttaa.

Pohdinnan A.19 vastaukset ja perustelut.

1. Joskus totta. Todella korkea korko ja/tai pitkä laina-aika voi tehdä pienemmästäkin
lainasta kalliimman.

2. Joskus totta. Totta silloin, kun myös laina-aika on sama.

3. Aina totta.
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4. Joskus totta. Nimet pikavippi ja autolaina eivät itsessään kerro lainoista matema-
maattisesta näkökulmasta mitään.

5. Aina epätosi. Korko lasketaan jäljellä olevasta lainasummasta. Laina ei lyhene tasai-
sesti, joten korotkaan ei muutu tasavälein.

Pohdinnan A.22 vastaukset ja perustelut.

1. Tasalyhennyslainassa lainaa lyhennetään alussa nopeammin ja näin maksuerien
korkojen yhteismäärä on pienempi.

2. Salme hyödynti Antin määrittämää maksuerien lukumäärää, ja Antti hyödynsi Sal-
men laskemaa korkoa.

3. 575 euroa.

4. Rahan käyttöä on helpompi suunnitella, kun maksuerä on koko ajan yhtä iso. Tasa-
lyhennyslainassa maksuerät ovat aluksi isompia, mikä voi tiukassa rahatilanteessa olla
hankalaa.
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C Tehtävien vastaukset

Tasalyhennyslaina

t.1 a) 833,33 euroa b) 166,67 euroa c) 1000 euroa.

t.2 a) 15 euroa b) 5 · 5e+1e
2 c) 20 euroa d) 25%.

t.3 Valtteri sai paremman tarjouksen.

t.4 a) 6690 euroa b) 98 euroa.

t.5 a) 327,78 euroa b) 279,17 euroa c) 1825 euroa d) 277,78 euroa.

t.6 1207,10 euroa.

t.7 17,63 euroa.

Tasaerälaina

t.8 a) 877,77 euroa b) 189598,65 euroa c) 54597,65 euroa.

t.9 a) 42,00 euroa. b) 8,92 euroa c) 31,54 euroa d) 78,00 euroa.

t.10 165,41 euroa.

t.11 a) 6200 euroa b) 5912,18 euroa.

t.12 36 maksuerää.
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