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Luku 15: Näkökulmia tehtäviin ja kuviin 
Perustehtävät 

1. Mikä on valuuttakurssi? 

• Valuuttakurssi on valuuttojen vaihtosuhde (vaihtokurssi) eli hinta, jolla ulkomaan raha 
mitataan kotimaan rahassa. 
 

2. Miten kiinteä valuuttakurssi eroaa kelluvasta kurssista? 

• Kelluvan valuutan arvo muuttuu vapaasti markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan. 

• Valtion valuutta on sidottu kiinteällä kurssilla esimerkiksi kultaan tai toisen valuutan 
arvoon. Valuutan arvo ei siis määrity vapaasti markkinoiden mukaan, vaan keskuspankki 
määrittelee arvon. 

 

Syventävät tehtävät 

3. Ota kantaa väitteeseen: Valuuttakurssipolitiikalla voi vaikuttaa valuutan 
arvoon. 
Puolesta: 

• Kiinteää valuuttakurssia voi muuttaa keskuspankin (tai hallituksen) päätöksellä. 

• Keskuspankki voi vaikuttaa kelluvan valuutan kurssiin ostamalla tai myymällä sen 
hallussaan olevia valuuttoja. 

 
Vastaan: 

• Suuri osa maailman valuutoista kelluu. Etenkin suurien valuuttojen kursseihin on vaikea 
vaikuttaa tukiostoilla. Lisäksi esimerkiksi EKP ei mielellään puutu euron kurssiin, koska se 
haluaa antaa markkinavoimien ratkaista valuutan arvon. 

 

4. Euron ulkoinen arvo heikkeni eilen 10 prosenttia. Pohdi, miten se vaikutti 
a) suomalaiseen turistiin matkalla New Yorkiin 

• Vientiyritys hyötyy euron heikkenemisestä, koska sen tuotteiden hinta on laskenut 10 
prosenttia aikaisempaan verrattuna. 
 

b) Lapin joulumatkailubisnekseen 

• Euroalueelta tuleviin turisteihin euron arvon heikentyminen tai kallistuminen ei vaikuta 
mitenkään. Sen sijaan euroalueen ulkopuolelta, esimerkiksi Ruotsista tai Venäjältä, tulevat 
turistit hyötyvät euron heikentymisestä – entistä halvemmat hinnat voivat tehdä Lapista 
houkuttelevamman, mikä lisää turistien määrää. 

 
c) Suomen ja Saksan väliseen lauttaliikenteeseen 

• Vaikutuksia voi olla vaikea havaita, koska sekä Suomi että Saksa kuuluvat euroalueeseen. 
Toki laivojen polttoainekustannukset nousevat, sillä polttoaineiden hinnat määritellään 
dollareissa. 
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d) koko Suomen kansantalouteen. 

• Suomi on hyvin vientivetoinen kansantalous, joten vaikutukset ovat pääosin myönteisiä, 
koska vienti hyötyy euron heikentymisestä. Suomen työllisyys voi kohentua, jolloin 
bruttokansantuote kasvaa. Euroalueen ulkopuolelta tuotavien hyödykkeiden hinnan 
nousulla on kielteinen vaikutus, koska varsinkin teollisuus tarvitsee paljon tuontiraaka-
aineita. Euroalueen ulkopuolisten lainojen korkokulut kasvavat. 

 

5. Mitä etuja ja ongelmia on valuutoissa sijoituskohteena? 

• Etuja: sijoitus on likvidi ja kustannukset ovat pienet. 

• Ongelmia: Kurssivaihtelua on vaikea ennustaa, koska kurssiin vaikuttaa niin moni asia. 
Valuuttaan sijoittaminen vaatii sijoittajalta paljon työtä sekä isoja pääomia, sillä muutokset 
ovat yleensä pieniä. 
 

Aineistotehtävät 

6. Lue artikkeli valuuttakurssimuutoksista ja niiden vaikutuksesta matkailuun. 
a) Mitä syitä eri valuuttojen kurssimuutoksille artikkelissa nostetaan esiin? 

• poliittiset ongelmat (Turkki, Unkari ja Puola) 

• vaaleja edeltänyt poliittinen jännite (Ruotsi) 

• kansainvälinen politiikka ja kauppapakotteet (Venäjä) 

• öljyn markkinahinta (Venäjä) 

• keskuspankin koron nosto (Yhdysvallat) 

• poliittiset kiistat; Brexit (Britannia) 
 

b) Etsi uusimmat valuuttakurssit ja tarkista, onko artikkelin ajankohtaan nähden Turkista, 
Ruotsista tai Thaimaasta tullut suomalaisille matkailijoille halvempia vai kalliimpia 
matkakohteita. 

• Opiskelijan oma vastaus. 


