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Luku 2: Näkökulmia tehtäviin ja kuviin 
Kuvatehtävä s. 21 

Pohdi metsäkoneen ja kahden miehen sahan tuottavuuden eroa. 

• Kahden miehen saha vaatii kahden miehen työpanoksen. 

• Metsäkonetta käyttää vain yksi kuljettaja, mutta se tekee työn huomattavasti sahaa 
tehokkaammin ja korvaa monen työntekijän panoksen. 

• Metsäkone vaatii suuremman perusinvestoinnin, mutta samalla rahalla ostettu työvoima ja 
sahat eivät olisi yhtä tuottavia. 
 

Perustehtävät 

1. Mitä talouskasvu tarkoittaa? 

• Talouskasvu tarkoittaa sitä, että tavaroita ja palveluita tuotetaan enemmän kuin 

aikaisemmin. 

 

2. Mitä hyötyä talouskasvusta on 
a) kotitalouksille 

• Talouskasvu nostaa yleensä ihmisten elintasoa. Heillä on siis enemmän rahaa käytössä 
esimerkiksi hyödykkeisiin.  

• Ihmisten elinolot paranevat, ja he elävät pidempään ja terveempinä. 
 

b) yrityksille 

• Yrityksen tuotteet menevät paremmin kaupaksi, ja yrityksiin tulee enemmän rahaa.  

• Yritykset voivat työllistää uusia työntekijöitä. 

• Kertyneitä voittoja voidaan jakaa omistajille. 
 
c) julkiselle sektorille? 

• Hyvä työllisyystilanne, lisääntynyt kulutus sekä yritysten ja sijoittajien kasvavat voitot 
lisäävät verotuloja.  

• Talouskasvun ansiosta julkisen talouden menot on helpompi pitää kurissa, koska 
esimerkiksi työttömyyskorvauksiin kuluu vähemmän rahaa. 

 
3. Mitä tarkoittaa tuottavuus? 

• Tuotos-panossuhde kasvaa, eli tuotannossa saadaan enemmän tuloksia aikaan vähemmällä 
panostuksella. 
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Syventävät tehtävät 

4. Miten eri tavoin työn tuottavuutta voisi kansantaloudessa parantaa? 

• Työn tuottavuutta voidaan parantaa innovaatioiden ja investointien avulla. 

• Koulutustason yleinen nousu voi parantaa työntekijöiden osaamista. 

• Työn uudelleenorganisointi ja työntekijöiden koulutus parantaa usein yrityksen 
tuottavuutta. 

• Työolojen parantaminen voi motivoida työntekijöitä ja sitä kautta parantaa työn 
tuottavuutta. Esimerkiksi johtamiskulttuuri, palkkaus ja muut työhyvinvointiin liittyvät asiat 
vaikuttavat myös tuottavuuteen.  

• Yritysten keskinäinen kilpailu voi lisätä tuottavuutta. 
 

5. Pohdi, miksi investoinnit ovat tärkeitä talouskasvun aikaansaamiseksi. 

• Jos esimerkiksi investoidaan uuteen tehtaaseen, sen rakentamiseen tarvitaan usein 
alihankkijoiden tuotteita ja työpanosta, jolloin talouteen tulee uutta rahaa. 

• Investoinnit lisäävät uskoa talouteen ja innostavat myös muita yrityksiä tekemään 
investointeja. 

• Usein investointeja edeltää laajat tutkimustyöt, jotka jo sinänsä taloutta. 

• Uuteen teknologiaan investoiminen tehostaa yleensä tuottavuutta ja kasvattaa taloutta. 
 

6. Tutki kuviota: yksityisten tuotannollisten investointien osuus bkt:sta. 
a) Mitä tarkoittavat kuvion käsitteet investointi ja bkt? 

• Investointi tarkoittaa sijoitusta, jolla pyritään parantamaan tuotantoa. Investointia voi olla 
esimerkiksi uusien tuotantovälineiden hankkiminen. 

• Bkt eli bruttokansantuote on kansantaloudessa (yleensä vuoden aikana) tuotettujen 
hyödykkeiden kokonaismäärä rahamääräisesti laskettuna. Sen kehitystä pidetään 
tärkeimpänä talouden kasvua kuvaavana indikaattorina. Bkt/asukas kuvaa kansantalouden 
keskimääräistä elintasoa. 

 
b) Miten investoinnit ovat kehittyneet kuvion mukaan? 

• Investoinneissa on ollut nousua vuodesta 2005 vuoteen 2008. Vuoden 2008 jälkeen ne 
ovat laskeneet kaikilla alueilla.  

• Maakohtaiset muutokset ovat suuria. 

• Saksan investoinnit seuraavat melko tarkasti euroalueen investointien kehitystä. Tämä 
kertoo Saksan voimakkaasta taloudesta. 

• Kuviossa näkyy hyvin finanssikriisin vaikutus investointeihin. Yleinen epävarmuus 
maailmantaloudessa vähensi niitä kaikkialla. 

 
c) Mikä vaikutus investointien laskulla on talouteen? 

• Investointien lasku heikentää taloutta. Vaikutus on suuri, koska jokaisella investoinnilla on 
kerrannaisvaikutuksia. Esimerkiksi uuden tehtaan rakentaminen työllistää ihmisiä, ja 
talouden eri sektorit saavat investoinneista tilauksia. 

• Investoinnit ovat tärkeitä talouden jatkuvuudelle. Investointeja tarvitaan pitämään 
esimerkiksi nykyinen tuotantokoneisto käynnissä ja kunnossa. 


