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Näkökulmia tehtävien ja kuvien käsittelyyn 

 

12. Maailmantalouden vapautuminen 

 

Kuviotehtävä (s. 104) 

Mitä kuvio kertoo maailmantaloudessa tapahtuneista muutoksista? 

● Huom.! Kuvio ei kerro yksittäisten valtioiden tai alueiden bkt:n kokoa, vaan sen, kuinka 

suuri osuus vuotuisesta bkt:n kasvusta on tullut kyseiseltä alueelta. Lista eri maiden bkt:n 

koosta löytyy Maailmanpankin sivuilta: 

 

http://data.worldbank.org/data-catalog/GDP-ranking-table 

● Maailman bkt on kuusinkertaistunut vuosina 1985-2015. 

● Kasvun painopistealue on muuttunut:  

○  Perinteisissä teollisuusmaissa talous ei kasva enää kovin nopeasti. 

○  Vuonna 1985 Pohjois-Amerikka, Eurooppa ja Japani muodostivat kasvusta 63 %, 

vuonna 2015 luku oli 29 %. 

○  Kehittyvät taloudet kasvavat perinteisiä teollisuuksia nopeammin. 

○  Kiinan ja muun Aasian osuus kasvusta oli vuonna 1985 yhteensä 18 %, vuonna 

2015 luku oli 63 %. 

○  Japanin osuus kasvusta on pienentynyt. 

○  Latinalaisen Amerikan talous ei ole kasvanut juuri lainkaan vuonna 2015. 

 

Kuvatehtävä (s. 108) 

Miksi WTO herättää jatkuvasti arvostelua? 

● Globalisaatio on jatkuvasti ajankohtainen aihe, ja WTO symboloi joillekin tahoille 

globalisaatiota. 

● WTO ei ole vielä kyennyt ratkaisemaan maailmankaupan vapautumisen ongelmia, 

esimerkiksi valtioiden epätasa-arvoisia lähtöasetelmia. 

● Kehittyneet maat ovat edelleen etulyöntiasemassa WTO:n päätöksenteossa. 

 

Kuvatehtävä (s. 109) 

Mikä on tämän vastamainoksen sanoma ja minkälaisia tehokeinoja siinä käytetään? 

Sanoma: 

● Ahne “pääoma” (kapitalistit) haluaa kaikki rahat itselleen. 

● Köyhän vähäiset rahatkaan eivät ole turvassa. Säästöpossun kolikot on kerätty pöydälle 

valmiina pääoman kerättäväksi. 

● Varakkailla menee hyvin (hyvin pyyhkii), köyhillä menee huonosti (löysät pois). 

http://data.worldbank.org/data-catalog/GDP-ranking-table
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Tehokeinot: 

● Kuva pyrkii kiinnittämään katsojan huomion räväkkyydellään: säästöpossun takapuoli on 

kuvan keskiössä.  

● Kuvan perinteinen tausta luo mielikuvaa säästämisestä, mutta säästöpossun idea on 

käännetty päinvastaiseksi: säästöpossu ponnistaa rahoja ulos. 

● Myös ironinen teksti kääntää sanoman päälaelleen: tavallisten ihmisten tulisi antaa 

roponsa rikkaille. 

● Mainoksen kuvamaailma on arkinen. Säästöpossu, pöytä ja kolikot luovat pienuuden ja 

vaatimattomuuden kuvaa, joka yhdistyy suureen asiaan eli pääoman kokoamiseen. 

 

Tehtävä 1 

Miten talouden globalisaatio on näkynyt elämässäsi kuluneen vuorokauden aikana?  

● vaatteet mahdollisesti valmistettu Aasiassa 

● yritysten kova kilpailu ja kauppojen laaja valikoima 

● ylikansallinen viihdetarjonta: musiikki, tv-sarjat, elokuvat, netti jne. 

● verkkokauppa jatkuvasti mahdollista ympäri maailman 

● talousuutiset globaaleja 

● kansainvälisten suhdanteiden vaikutus Suomeen 

 

Tehtävä 2 

Puolusta väitettä: maailmankauppa tarvitsee yhteiset pelisäännöt. 

● Yhteisillä pelisäännöillä on positiivinen vaikutus talouskasvuun. Niiden vastakohtana toimii 

protektionismi, joka heikentää talouskasvua pitkällä aikavälillä. 

● Maailmankaupassa on mukana suuri määrä yrityksiä, ja se vaikuttaa joka valtioon. 

● Maailmankaupan ajatuksena on vapaa kilpailu ja kaupan esteiden purkaminen. 

● Maailmankaupan toimijat ovat hyvin erilaisessa asemassa, on pieniä ja suuria yrityksiä 

sekä heikkoja ja vahvoja valtioita. 

● Ilman yhteisiä pelisääntöjä vahvat toimijat jyräävät. Esimerkiksi monikansalliset yritykset 

pystyvät kukistamaan heikommat kilpailijansa. Silloin idea vapaasta kilpailusta ei toteudu.  

 

Tehtävä 3 

Mitä iloa suuryrityksille on globalisaatiosta? 

● Markkinat ovat laajentuneet, ja suuryritykset voivat kasvattaa myyntiään ja voittojaan. 

● Tieto ja hyödykkeet kulkevat nopeasti. Suuryritykset voivat siirtää tuotantoaan sinne, 

missä se on edullisinta tai muuten järkevintä pitää. 

● Kilpailu valtioiden välillä on kiristynyt. Tämän vuoksi yritysten verotusta on laskettu. 

Suuryritykset voivat kotiuttaa voittojaan maissa, joissa niitä verotetaan vain vähän. 

● Globalisaation myötä työvoima liikkuu paljon maasta toiseen. Tämä takaa suuryrityksille 

riittävästi osaavaa työvoimaa. 
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Tehtävä 4 

Miten toimii yritys, joka kantaa vastuuta yhteiskunnasta? 

● Yritys kunnioittaa ihmisoikeuksia ja pitää huolta työntekijöistään (sosiaalinen 

yhteiskuntavastuu). 

● Se pyrkii energiatehokkuuteen ja minimoimaan ympäristölle aiheuttamansa ongelmat 

(ekologinen yhteiskuntavastuu). 

● Se maksaa veroja ja osallistuu siten yhteiskunnan rakentamiseen ja ylläpitoon. 

 

Tehtävä 5 

a) Mitä lokalisaatiolla tarkoitetaan?  

 

● Se on globalisaation vastakohta. Sillä tarkoitetaan tuotantoa ja toimintaa paikallisesti. 

 

b) Missä tilanteissa lokalisaatio voi olla järkevää ja tehokasta? 

 

● Lokalisaatio on järkevää sellaisissa tapauksissa, joissa hyödykkeet kulutetaan lähialueella. 

● Ihmiset arvostavat esimerkiksi lähiruokaa eli omalla paikkakunnalla tuotettua ruokaa. 

Lähiruoka tuntuu turvalliselta. 

● Palveluiden tuotanto on usein pakko järjestää paikallisesti. Tosin netin myötä palveluitakin 

voi tuottaa aikaisempaa helpommin eri paikassa kuin missä asiakas on. 

 

Tehtävä 6 

Esseetehtävä: Pohdi, millä perusteilla talouden globalisaatiota voi puolustaa ja 

vastustaa. 

● Asiaa olisi hyvä tarkastella monipuolisesti esimerkiksi näkökulmista teollisuus-kehitysmaat 

tai pienet-suuret maat. 

● Globalisaation ansiosta elintaso on selkeästi noussut, mutta samalla maapallon kasvun 

rajat ovat tulleet vastaan. 

● Monet tahot ovat hyötyneet globalisaatiosta, erityisesti suuryritykset, mutta samalla erot 

ihmisten ja maiden välillä ovat kasvaneet. Hyvinvointi ei jakaudu tasaisesti. 

● Vapaakaupan vastakohtana on protektionismi, kansallisvaltioiden välinen kilpailu ja 

pahimmillaan kauppasota, joista kaikista on haittaa maailman talouskasvulle.  

● Kysymystä on hyvä käsitellä myös yritysten, valtioiden ja esimerkiksi WTO:n 

näkökulmasta. 
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Tehtävä 7 (nettitehtävä) 

Tutki Vapaakauppa.fi-sivustoa.  

a) Mitä perusteluja löydät vapaakauppaa vastaan?  

 

● Sivustoa ylläpitävä taho suhtautuu lähtökohtaisesti kriittisesti talouden globalisaatioon: 

“Pyrimme parhaamme mukaan jakamaan kriittistä tietoa vapaakauppasopimuksista…” 

● Esimerkkejä kritiikistä: 

○  Nykyinen vapaakauppa ei ole vapaata, vaan siinä suojellaan tiettyjä tahoja. 

○  Kaupan vapauttamista ajavat tahot haluavat, että vapaakaupan säännöistä 

päättäisivät yritykset ja sijoittajat, ei julkinen valta. 

 

b) Etsi jokin artikkeli tai kannanotto, jossa puolustetaan vapaakauppaa. Miten 

väitteitä perustellaan? 

 

● opiskelijan oma vastaus 

 

c) Mitä mieltä itse olet vapaakaupasta? 

 

● opiskelijan oma vastaus 

 

 

 

 


