
30A03000 � Talousmatematiikan perusteet
Välikoe 1 (kotitentti), kevät 2021
Lauri Viitasaari

Kirjoita palautettavaan tiedostoon nimesi ja opiskelijanumerosi. Voit palauttaa tehtävät

käsinkirjoitettuina skannattuina ratkaisuina tai halutessasi kirjoittaa vastauksesi puh-

taaksi tietokoneella.

Esitä ratkaisuissa myös oleelliset välivaiheet. Pelkkä vastaus ei riitä. Kotitentissä on

erityisen tärkeää osoittaa osaamisesi ja ymmärtämisesi pelkän vastauksen sijaan.

Palauta ratkaisusi mc-sivujen kautta 1.3.2021 klo 12.00 mennessä yhtenä pdf-tiedostona.

Pidä huoli, että palautat ratkaisusi ajoissa välttääksesi esimerkiksi mahdolliset tekniset

ongelmat. Myöhästyneitä ratkaisuja tai väärässä muodossa olevia palautuksia ei oteta

vastaan.

Kokeessa on viisi tehtävää joista jokainen on 0-6 pisteen arvoinen.

1. Lainan määrä on 10 000 euroa, vuosikorko 4% ja laina maksetaan viidessä
vuodessa annuiteettiperiaatteella puolivuosittain.

(a) Mikä on maksuerän suuruus?
(b) Paljonko korkoja maksetaan yhteensä koko laina-aikana?
(c) Paljonko korkoja maksettaisiin yhteensä, jos annuiteetin sijaan lainapääo-

man lyhennys olisi samansuuruinen jokaisena vuosipuolikkaana?

2. Auton arvo uutena on 120 000 euroa ja se vähenee 15 % vuodessa.

(a) Määrää funktio f : R+ → (0, 120000], a = f(t), joka kuvaa auton arvoa t
vuoden kuluttua.

(b) Hahmottele funktion f kuvaaja ja määritä sen perusteella raja-arvo limt→∞ f(t).
(c) Määrää käänteisfunktio f−1 : (0, 120000] → R+, t = f−1(a). Mitä se

kuvaa?
(d) Kuinka pitkän ajan kuluttua auton arvo on 6000 euroa?

3. Yritys valmistaa omenahilloa tuotantokustannuksella 1.5e/kg. Tuotteen kysyn-
nän (tonnia) riippuvuutta kilohinnasta x (e/kg) kuvaa funktio

f : R+ → R, f(x) = 400− 7x.

(a) Muodosta funktio v : R+ → R, joka kuvaa yrityksen voiton/tappion riip-
puvuutta kilohinnasta.

(b) Millä kilohinnoilla tuotanto kannattaa?
(c) Määritä maksimivoitto. Millä kilohinnalla se saavutetaan?

4. Arvioidaan, että yrityksen tuottamien tavaroiden tuotannon määrä m (1000
kpl) ja yksikköhinta h (e/kpl) kehittyvät seuraavalla tavalla ajan t (vko) suh-
teen:

m : R+ → R+, m(t) = 2.6 · ln(t+ 1),

h : R+ → R+, h(t) = 30 · 1.06t.
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(a) Määritä funktio v(t) = m(t) · h(t) ja kuvaile sanallisesti, mitä se kuvaa.
(b) Määrää v:n derivaatta.
(c) Laske v′(0), v′(1) ja v′(5). Tulkitse sanallisesti, mitä ne kertovat.

5. Määritä pisteet x joissa funktio f(x) on derivoituva, ja laske derivaatta f ′(x)
kyseisissä pisteissä, kun

(a) f(x) = 3− 4x2,

(b) f(x) = 2
√
x2+1,

(c) f(x) = |x|.
Muista merkitä välivaiheet näkyviin!
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