
Talouden perusteiden verkkokurssi toisen 
asteen opiskelijoille ja vähän muillekin.
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Talouden ymmärtämisen 
merkitys korostuu.



Suomessa taloustieteen 
osaaminen jää usein kevyeksi.



Tähän 
haasteeseen 

olemme 
päättäneet 

tarttua.
Taloustieteen keskus 
Helsinki GSE haluaa olla 
mukana tekemässä 
suomalaisista maailman 
parhaan talouskansan.



Verkossa suoritettava kurssi 
tarjoaa uusimmat ja 
korkealaatuisimmat taloustieteen 
verkko-oppisisällöt kaikkien 
käytettäväksi – maksutta. 

Kohderyhminä ovat laajasti kaikki 
taloudesta kiinnostuneet 
suomalaiset. Erityisesti on 
panostettu toisen asteen 
opiskelijoihin. 

Olemme tehneet 
verkkokurssin siitä 
miten leipä löytää 
pöytäämme, 
varallisuus maailmassa 
jakautuu ja maailman 
suuret ongelmat 
syntyvät ja voidaan 
myös ratkaista.



Pähkinänkuoressa.
• Taustamateriaalian toimii suomennettu versio 

teoksesta The Economy. Se on julkaistu: 
https://www.core-econ.org/the-economy/fi/

• Tekstipohjainen, mutta pitää sisällään paljon 
graafeja, kuvituksia, harjoituksia, ääniklippejä
ja videoita.

• Ainoa laatuaan: suomenkielinen, 24/7 avoin 
kanditasoinen verkkokurssi taloustieteen 
perusteista (2 op AY/HY).

• Kurssia testattu lukio-opiskelijoiden kanssa ja 
sisällöt tehty yhteistyössä HYOL:n kanssa. 

https://www.core-econ.org/the-economy/fi/


Teema Keskeisiä oppeja

1. Talouden maailma
Kaikki on taloutta. Kasvun ja vaihdannan teemoja.
BKT ja muita hyvinvointimittareita
Suhteellinen etu ja vaihtoehtoiskustannus

2. Markkinat ja hinnanmuodostus
Miten hintamekanismi muodostuu
Mitä tapahtuu, kun hintamekanismi puuttuu
Mitä eroa minimipalkalla ja palkkatuella

3. Ulkoisvaikutukset ja julkistalous
Milloin markkinat eivät toimi, mihin se johtaa 
Miksi ilmastonmuutoksen torjunta on vaikeaa
Miten verotus ja tulonsiirrot toimivat

4. Rahoitusmarkkinat ja investoiminen
Lainaaminen ja säästäminen ovat kulutuksen siirtämistä ajanhetkien välillä
Rahan tehtävät ja pankkien ja keskuspankin rooli

5. Talouskasvu
Mitä talouskasvu on ja mihin sitä tarvitaan
Mistä talouskasvu syntyy ja miten siihen voidaan talouspolitiikalla vaikuttaa
Miten talouskasvu vaikuttaa hyvinvointiin

6. Suhdannevaihtelut
Yksi ihminen säästää vs. koko talous säästää
Rahapolitiikka suhdannemielessä
Lyhyen aikavälin makro – hinnat eivät heti sopeudu

7. Globaalit haasteet
Ilmastonmuutos ja talouskasvun rajat
Ikääntyminen
Digitaaliset alustat



Jokainen kurssin luku lähtee 
liikkeelle Sixten Korkmanin videolla. 
Korkman toimii ikään kuin opiskelijan 
mentorina, joka kulkee hänen 
mukanaan kurssin läpi ja orientoi 
opiskelijan luvun aihepiiriin. 

Luvun alussa käydään läpi aina 
kunkin luvun oppimistavoitteet. 
Talouden teemoihin tutustutaan 
esimerkkien ja kuvaajien avulla. 
Muutamissa luvuissa opiskelija 
pääsee sukeltamaan syvemmälle 
suomalaisten huippuekonomistien 
tutkimukseen ääniklippien kautta.

Kurssi.



Opittua testataan jatkuvasti.
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Toivomme, että mahdollisimman 
moni opettaja lähtee mukaan. 


