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Luku 22: Näkökulmia tehtäviin ja kuviin 
Kuvatehtävä s. 173 

Rahalla on suuri merkitys yksilön hyvinvoinnille. Mikä on pilakuvan sanoma? 

• Pilakuva viittaa kasvaneisiin tuloeroihin. 

• Suurempi, sikaria polttava mies vaikuttaa varakkaalta; lattialla hänen ympärillään on rahaa. 
Miehen taustalla on nouseva käyrä.  

• Kun kuvaa kääntää 90 astetta oikealle, sen keskipisteessä on köyhä kansalainen. Hän on 
laiha ja riutunut, rahan sijasta purkissa on vain luu. Hänen taustallaan on jyrkästi laskeva 
käyrä. 
 

Perustehtävät 

1. Mitä tarkoitetaan käsitteellä elinkeinorakenteen muutos? 

• Elinkeinorakenne tarkoittaa maan tai alueen tuotannon ja työvoiman jakautumista 
alkutuotannon, teollisuuden ja palveluiden kesken. Elinkeinorakenteen muutos kuvaa 
luonnollisesti näiden välillä tapahtuvaa muutosta. 
 

2. Tiivistä Suomen taloushistorian päävaiheet kuuteen virkkeeseen. 
Esimerkiksi: 

• Suomi on muuttunut 1800-luvulta 2000-luvulle tultaessa maatalousyhteiskunnasta 
palveluyhteiskunnaksi.  

• Suomen itsenäistyttyä teollistuminen jatkui, mutta maatalous pysyi pääelinkeinona aina 
sotien jälkeiseen aikaan asti.  

• Teollisuuden pääaloja ovat olleet metsä-, paperi-, metalli- ja elektroniikkateollisuus. 1900-
luvun lopulta alkaen myös kemianteollisuus on noussut yhdeksi pääaloista. 

• Suomen talouden kasvu on ollut riippuvainen ulkomaankaupasta, ja sen tärkeimpiä 
kumppaneita ovat olleet monet nykyiset Euroopan unionin jäsenmaat ja 
Neuvostoliitto/Venäjä. 

• Suomi liittyi Euroopan unioniin vuonna 1995, jolloin talouden toimintaympäristö laajeni ja 
vakiintui. 

• Talouden suurimmat taantumat ovat kytkeytyneet maailmantalouden muutoksiin: 1929 
lamaan, toiseen maailmansotaan, öljykriisiin, kylmän sodan päättymiseen, vuonna 2008 
alkaneeseen finanssikriisiin, Euroopan velkakriisiin ja koronakriisiin. 

 

Syventävät tehtävät 

3. Selvitä, mitkä tekijät aiheuttivat seuraavat taloudelliset laskukaudet Suomessa: 
a) 1990-luvun lama 

• rahamarkkinoiden vapautuminen 1980-luvulla ja siitä aiheutunut talouden 
ylikuumeneminen 

• vientiongelmat: idänkaupan hetkellinen romahdus 

• vakaan markan politiikka 
 

b) teknologiakupla 
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• IT-yrityksille asetetut epärealistisiksi osoittautuneet kasvuodotukset, kansainvälinen 
taantuma 
 

c) finanssikriisi 

• Yhdysvaltojen asuntomarkkinoiden kupla puhkesi, ja globaalien rahamarkkinoiden vuoksi 
ongelmasta tuli maailmanlaajuinen. 
 

d) koronakriisi. 

• Kiinasta levinnyt koronapandemia pakotti valtiot rajoittamaan ihmisten liikkumista maasta 
toiseen sekä maan sisällä, mikä kuritti erityisesti palvelualoja. 

 

4. Miten väestön ikääntyminen ja viennin rakennemuutos vaikuttavat Suomeen? 

• Vanhat ihmiset sairastuvat ja jäävät eläkkeelle. Huoltosuhde heikkenee entisestään. 

• Sairaanhoitoon tarvitaan työvoimaa ulkomailta. 

• Vanhushuoltopalveluiden kysyntä kasvaa, ja niiden hoitaminen vaatii lisää taloudellisia 
panostuksia. 

• Finanssikriisi, Euroopan talouskriisi ja koronakriisi ovat vähentäneet Suomen vientiä. 

• Suomen perusvientialoilla kulutus ja sitä kautta tuotanto vähenee, esimerkiksi paperin 
kulutuksen vähentymisen seurauksena tehtaita on lopetettu ja työpaikkoja on kadonnut. 
Toisaalta pakkausmateriaalien kysyntä on kasvanut voimakkaasti nettikaupan myötä. 

• Suomen täytyy löytää uusia vientialoja ja vienti-innovaatioita. 

• Palveluvienti on kasvanut, etenkin IT-alan vienti. 
 

Aineistotehtävät 

5. Katso Ylen video 1990-luvun lamasta. 
a)  Mitä talouskriisiin vaikuttaneita tekijöitä siinä tulee esille? 

• Videolla käsitellään lähinnä pankkikriisiä ja sitä, kuinka markan vahvaa kurssia puolustettiin 
nostamalla korkoa. Tämä pahensi kriisiä. 

 
b)  Mitä kriittisiä näkökulmia laman hoitamiseen käy videosta ilmi? 

• Laman hoitamiseen vaikutti se, että Suomi pyrki EU:n jäseneksi. Ajateltiin, että tämän 
vuoksi ei olisi soveliasta devalvoida. Suomen johtajat miettivät liikaa, mitä muissa maissa 
ajateltaisiin, jos Suomi devalvoisi. 

• Vakaan markan politiikka ja devalvoinnin välttäminen olivat osin seurausta myös 
asiantuntijoiden virheellisistä neuvoista. 

• Korkean korkotason vaikutuksia talouteen ei huomioitu, vaikka ne olisi pitänyt ymmärtää 
ottaa huomioon. 

• Lama ja pankkikriisi olisi voitu ratkaista monella muulla tavalla, kuten vahvan markan 
politiikasta ajoissa luopumisella. Markkaa olisi siis heikennetty hallitusti.  

• Verojen korottaminen laman aikana oli huono idea. Tulopolitiikassa olisi pitänyt pyrkiä 
maltillisempiin ratkaisuihin. 

• Pankkien asiakkaita olisi voitu tukea pankkien sijaan. Työttömyys olisi näin voinut jäädä 
pienemmäksi, samoin pankkien tappiot. 

• Laman uhreja ei ole hoidettu, ylivelkaantuneiden tilannetta olisi pitänyt helpottaa 
nopeammin. Velalliset kärsivät, velan myöntäjät eivät. 


