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Luku 21: Näkökulmia tehtäviin ja kuviin 
Perustehtävät 

1. Miksi järkevästä talouspolitiikasta on erilaisia näkemyksiä? 

• Taloudessa on monimutkaisia syy-seuraus-suhteita, ja se on jatkuvassa muutoksessa. 

• Talouden ennustaminen on vaikeaa. Päätöksenteossa on siten paljon eri vaihtoehtoja. 

• Järkevä talouspolitiikka on arvokysymys. Esimerkiksi tuloeroista ja verotuksesta on paljon 
erilaisia näkemyksiä, eikä ehdotonta totuutta ole. 

• Toivottavan talouspolitiikan taustalla vaikuttavat ideologiset ja poliittiset näkemykset. 

• Etujärjestöt ajavat sellaista talouspolitiikkaa, joka edistää niiden jäsenten etuja. 
 

2. Minkälaiset asiat vähentävät talouspolitiikan tehokkuutta? 

• Rakenteellisiin ongelmiin on vaikea vaikuttaa, ainakaan nopeasti. 

• Talouspolitiikalla voi olla suuria inhimillisiä seurauksia, mikä pitäisi ottaa huomioon. 

• Taloudellisia resursseja on aina vähemmän kuin niille olisi tarvetta. 

• Tehdyt päätökset voivat osoittautua tehottomiksi. 

• Yhden valtion mahdollisuudet vaikuttaa globaaliin talouteen ovat rajalliset. 
 

Syventävät tehtävät 

3.  
a) Kannatat taloudellista liberalismia. Keksi kaksi iskulausetta, joilla tuot esiin näkemyksesi 
järkevästä talouden ohjaamisesta. 

• ”Vapaat markkinat ovat aina oikeassa!” 

• ”Suhdannevaihtelut – normaali olotila!” 

• ”Vastuuta hyvinvoinnista yksilölle, ei yhteiskunnalle!” 
 
b) Muutat näkökantasi keynesiläiseksi. Laadi toiset kaksi iskulausetta, joilla kumoat 
aikaisemmat liberalistiset näkemyksesi. 

• ”Valtio säädelköön ahneita markkinavoimia!”  

• ”Elvytys – lääke suhdannevaihteluihin!” 

• ”Työttömyys olkoon vihollisemme!” 
 
c) Paikalle tulee monetaristi. Miten hän suhtautuu liberalistisiin iskulauseisiisi? 

• ”Liberalistiset ajatukset taloudesta tuntuvat järkeviltä. Markkinoiden valta on parempi 
vaihtoehto kuin säädelty talous, koska julkisen vallan toimet ovat usein epäonnistuneet!” 

• ”Rahapolitiikkaa ei sovi unohtaa, se on tehokkain talouspolitiikan keino!” 

 

4. Tee käsitekartta eurojäsenyyden hyödyistä ja haitoista. 
Näkökulmia: 
Hyötyjä: 

• Yrityksillä ei ole euroalueen kaupassaan valuuttakurssiriskiä. 

• Iso valuutta on vakaampi. 

• Euroalueen inflaatio on ollut matala, samoin korkotaso. 
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• Jäsenyys rahaliitossa lisää turvallisuutta. 

• Matkustaminen toiseen euromaahan on vaivatonta. 
 
Haittoja: 

• Suomella ei ole omaa rahapolitiikkaa. 

• Myös muun talouspolitiikan itsenäisyys on kaventunut, koska Euroopan komissio valvoo 
esim. velkaantumista. 

• Suomellakin on vastuita Euroopan velkamaiden ongelmien hoidossa. 

 

Aineistotehtävät 

5. Tutki Talouspolitiikan arviointineuvoston sivustoa. 
a) Mikä on talouspolitiikan arviointineuvoston tehtävä? 

• Arviointineuvosto pyrkii tarkastelemaan talouspolitiikan tavoitteita ja keinoja 
puolueettomasti. 

• Tällä tavoin neuvosto yrittää parantaa talouspoliittisten päätösten laatua. 

• Neuvosto pyrkii tuomaan tutkimustietoa talouspolitiikan tueksi. 
 

b) Etsi neuvoston uusin vuosiraportti ja lue sen alussa oleva yhteenveto. Tiivistä muutamaan 
virkkeeseen neuvoston kommentit Suomen hallituksen talouspolitiikasta. 

• Opiskelijan oma vastaus. 


