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Luku 10: Näkökulmia tehtäviin ja kuviin 
Kuvatehtävä s. 77 

Minkälaisen mielikuvan tämä pilakuva antaa julkisesta taloudesta? 

• Julkisen talouden menot -säkki on hyvin pullea, joten pilakuvasta saa mielikuvan, menot 
ovat suuret. 

• Säkissä on Suomen lippu, joten sillä kuvataan ensisijaisesti valtion menoja. 

• Pilakuvan mukaan valtio yrittää pienentää menojaan, koska säkki yrittää kiristää vyötään 
tiukemmalle. Säästäminen ei näytä olevan helppoa, koska säkki irvistää. 

• Säästöt kurittavat laihaa kansalaista, joka näkee suorastaan tähtiä. Pilakuva näyttää 
ottavan kantaa siihen, että valtion säästötoimet kohdistuvat kansalaisiin. 
 

Perustehtävät 

1. Mitä eroa on käsitteillä 
a) budjetti – lisäbudjetti 

• Budjetti tarkoittaa valtion talousarviota koko seuraavan vuoden tuloista ja menoista. 
Lisäbudjetti taas tarkoittaa jonkin budjettiin sisältyvän hallinnonalan tarvitsemaa 
lisämäärärahaa, jos arvioitu budjettiraha ei riitäkään esimerkiksi yllättävien lisämenojen 
vuoksi. 

 
b) alijäämäinen – ylijäämäinen budjetti 

• Budjetti on alijäämäinen, kun valtion (tai kunnan) menot ovat tuloja suuremmat, ja se on 
ylijäämäinen, kun tulot ovat suuremmat kuin menot. 

• Alijäämäinen budjetti edellyttää joko velan lisäämistä, verojen korotusta tai menojen 
supistamista. 

• Ylijäämäinen budjetti merkitsee rahan jäämistä säästöön, jolloin voidaan varautua tuleviin 
menoihin, maksaa vanhaa velkaa pois tai alentaa veroja. 

 
c) kunnallisvero – yhteisövero 

• Kunnallisveroa maksaa kuntalainen palkkatuloistaan, kiinteistöveroa maksaa kunnalle 
kiinteistönomistaja, jolla on kiinteistö kunnan alueella. 

 

2. Mistä kunnat saavat tulonsa? 

• (Vastausten kuvaama tilanne on vuodelta 2021, ennen sote-uudistusta.) 
• Kunnat saavat pääosan tuloistaan veroista, joiden suuruuden ne voivat päättää itse oman 

tarpeensa mukaan. 

• Omien verotulojensa lisäksi kunnat saavat valtiolta osan yritysten voitoistaan maksaman 
yhteisöveron tuotosta. 

• Kunnat saavat tuloja myös erilaisista toiminnoistaan, esimerkiksi päivähoitomaksuista sekä 
sairaaloiden ja uimahallien käytöstä. 

• Kunnat voivat myös saada omaisuutensa tuotosta pääomatuloja, esimerkiksi vuokratuloja, 
liikelaitostensa tuottoja sekä osinko- ja korkotuloja. 
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• Koska eri kunnat keräävät tuloja eri tavoin, valtio tasaa kuntien välisiä eroja 
valtionosuuksien tasausjärjestelmän avulla. Mitä vähemmän kunnalla on verotuloja, sitä 
enemmän se saa valtionosuuksia ja päinvastoin. 
 

Syventävät tehtävät 

3. Miksi laajaa julkista sektoria toisaalta kannatetaan, toisaalta vastustetaan? 
Miksi kannatetaan: 

• Julkinen sektori tuottaa kansalaiselle ilmaisia tai puoli-ilmaisia palveluita, joiden katsotaan 
edistävän kansalaisten tasa-arvoa ja kaventavan yhteiskuntaluokkien varallisuuseroja. 

• Myös vähävaraisilla on mahdollisuudet koulutukseen, terveydenhoitoon tai 
kulttuuripalveluihin (kirjastot). 

• Varallisuuserojen tasaamisen katsotaan edistävän yhteiskuntarauhaa. 
 

Miksi vastustetaan: 

• Julkisen sektorin palvelut rahoitetaan pääosin verovaroin, joten Suomessa on korkea 
veroaste. 

• Korkean veroasteen on katsottu ehkäisevän yritteliäisyyttä. 
 

4. Jos Suomessa ei olisi laajaa julkista sektoria, miten se vaikuttaisi 
a) kouluihin 

• Koulujen tulot perustuvat yhteiskunnan rahoitukseen, myös yksityisten koulujen. 

• Yksityisiä kouluja olisi enemmän, ja osassa niistä olisi kenties lukukausimaksut. 

• Koulut jakautuisivat nykyistä selkeämmin hyviin ja keskinkertaisiin kouluihin. 
 
b) sairaaloihin 

• Yksityisten sairaaloiden määrä lisääntyisi. 

• Sairaalamaksujen hinnat nousisivat. 

• Yhdysvaltain mallin mukaisesti hyvätuloiset ottaisivat yhä enemmän vakuutuksia 
sairaalahoidon varalle. Vähävaraisilla ei olisi varaa kalliiden vakuutusmaksujen 
maksamiseen. 

• Sairaalat jakautuisivat voimakkaammin hyviin ja keskinkertaisiin sairaaloihin. 
 
c) tieverkostoon? 

• Yksityisrahoitteisten teiden määrä kasvaisi. 

• Todennäköisesti käyttöön otettaisiin tietullit tai muita tienkäyttömaksuja. 

• Syrjäseutujen teistä ei pidettäisi yhtä hyvää huolta kuin nyt.  
 

5. Ota kantaa väitteeseen: Julkisen sektorin omaisuuden myynti on järkevää 
taloudellista toimintaa. 
Puolesta: 

• Valtio on saanut omaisuuden myymisestä rahaa, jota se on voinut käyttää velkojen 
maksamiseen tai lakisääteisten tehtävien hoitamiseen. 

• Valtion liikelaitosten muuttaminen yksityisiksi osakeyhtiöiksi on auttanut yrityksiä 
kasvamaan. 

• Yksityiset yritykset ovat kasvaneet, koska ne ovat kyenneet hankkimaan ulkopuolista 
rahoitusta liiketoiminnan ylläpitämiseen. 
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• Yksityistäminen on järkevää, koska monet toimet voidaan hoitaa hyvin ilman julkista 
sektoria. 
 

Vastaan: 

• Miksi myydä lypsävää lehmää? Myynnin myötä yhtiöiden tuottama vuosittainen tulovirta 
julkiselle sektorille loppuu; myydä voi vain kerran. 

• Hinnat ovat usein nousseet yksityistämisen seurauksena, tästä esimerkkinä ovat 
esimerkiksi autokatsastusten hinnat. 

• Tietyt talouden ja yhteiskunnan jatkuvan toiminnan kannalta tärkeät avainalat kannattaa 
pitää kotimaisessa omistuksessa, jotta niiden toiminta kriisitilanteissa palvelee suomalaista 
yhteiskuntaa. 

• Julkinen sektori tuottaa palveluita, jotka täytyisi muuten hankkia yksityiseltä sektorilta. 
 

6. Katso luvun 4 kansantalouden kiertokulkukaaviota. Mikä on julkisen sektorin 
rooli kiertokulussa? 

• Julkinen sektori kerää veroja, mikä vähentää palkansaajien mahdollisuuksia kuluttaa. 

• Toisaalta julkinen sektori tasoittaa tuloeroja jakamalla tarveharkintaisia tulonsiirtoja. 

• Julkinen sektori tukee myös yrityksiä erilaisin tukipalkkion. 

• Julkinen sektori kuluttaa lisäksi investoimalla esimerkiksi tieverkoston rakentamiseen tai 
energianhuoltoon. 
 

Aineistotehtävät 

7. Lue oheinen blogikirjoitus koronakriisistä ja julkisen sektorin merkityksestä. 
a) Mitä tehtäviä julkisella taloudella on kirjoittajan mukaan? 
Julkinen sektori 

• voi tehdä korjauksia, kun markkinat ovat epäonnistuneet tuottamaan hyvinvointia lisääviä 
palveluita; se voi myös korjata monia markkinavääristymiä sääntelyllä 

• voi tasata hyvinvointieroja ja kansalaisten eriarvoisuutta, joita saattaa syntyä markkinoiden 
toiminnan tuloksena.  

• voi pyrkiä aktiivisen talouspolitiikan avulla tasapainottamaan talouden 
suhdannevaihteluita; kun taloudessa menee huonosti, julkisia menoja voidaan lisätä tai 
verotusta alentaa, jotta heikosta tilanteesta päästäisiin nopeammin yli. 
 

b) Perustele väite: Koronakriisi osoitti julkisen talouden merkityksen yhteiskunnassa. 
Julkinen sektori 

• on vastuussa yhteiskunnan kannalta keskeisistä aloista, esimerkiksi terveydenhuoltoa, 
hoivapalveluja, pelastustoimia, poliisia, joiden merkitys korostuu kriisitilanteissa 

• pyrki lievittämään eriarvoisuuden kasvua, jota tapahtui koronakriisin aikana esimerkiksi 
etäkoulussa, kun oppimisvaikeudet lisääntyvät osalla opiskelijoita 

• pyrki estämään huono-osaisuuden syvenemistä, koska talouskriisi lisää työttömyyttä ja 
laskee hyvinvointia 

• pyrki tasoittamaan suhdannevaihtelua, jota hyvinvointivaltio tasoittaa jo sinänsä (esim. 
työttömyys- ja sosiaaliturva), mutta aktiivisilla toimilla julkinen sektori voi yrittää lyhentää 
kriisiä ja lyhentää huonojen vaikutusten kestoa 

• ryhtyi tukemaan yrityksiä, jotta ne eivät ajaudu vararikkoon; tämä lisää julkisen sektorin 
velkoja, mutta koko kansantalouden kannalta se on järkevää. 


