SANOMALEHTI OPETUKSESSA –
tehtäviä lukion taloustiedon kurssia varten
Tehtävät ovat laatineet opinnäytetyönä Petrus Liukkonen ja Tuomas Hyttinen

1. Tutki sanomalehden uutisointia
• Etsi sanomalehdestä talouteen liittyviä käsitteitä, joiden merkitys on epäselvä.
• Selvitä, mitä käsitteet tarkoittavat.

2. Tutki sanomalehden uutisointia.
• Millaisia eri elinkeinojen harjoittamista koskevia uutisia löysit?
• Mitä kyseinen uutisointi mielestäsi kertoo Suomen elinkeinorakenteesta?
• Pohdi uutisten perusteella, millaisena eri elinkeinojen merkitys nähdään Suomen talouden
kannalta?

3. Tutki sanomalehdessä sekä internetissä sanomalehtien kautta
julkaistavia työpaikkailmoituksia (linkit alla).
• Millaisia itsellesi aiemmin tuntemattomia ammattinimikkeitä löysit?
• Tarjotaanko ilmoituksissa yleisemmin määrä- ja osa-aikaista vai vakituista työtä? Pohdi syitä,
jotka vaikuttavat työtarjousten pituuteen.
• Miten työpaikkailmoitukset jakautuvat eri alojen kesken? Minkä alojen työpaikkailmoituksia
löysit eniten? Entä vähiten? Pohdi niitä syitä, jotka mahdollisesti vaikuttavat eri alojen
työtarjonnan määrään ja laatuun.
• Miten työpaikkailmoitusten määrä ja niiden keskittyminen eri aloille eroavat eri
paikkakuntien tai Suomen eri osien kesken? Mistä syistä luulet erojen johtuvan?
• Miten yksityisten alojen ja valtion tai kuntien työpaikkailmoitukset eroavat toisistaan
ulkoisesti tai sisällöltään? Pohdi syitä, jotka selittävät mahdollisia eroja tai yhtäläisyyksiä.
• Millaisia ominaisuuksia ja taitoja työnhakijalta eri työpaikkailmoituksissa vaaditaan? Miten
vaatimuksissa painottuvat esimerkiksi koulutuksen, aiemman työkokemuksen, kielitaidon,
luonteenpiirteiden ym. merkitys?
Linkit: http://www.oikotie.ﬁ/, www.uratie.ﬁ, http://www.monster.ﬁ/, www.arena.ﬁ

4. Tutki sanomalehden uutisointia.
•
•
•
•

Millaisia yrittäjyyttä koskevia uutisia löydät? Koskevatko uutiset pieniä vai suuria yrityksiä?
Mitä uutiset kertovat yrittäjyydestä tai yrittäjän arjesta?
Mitä merkitystä pienyrittäjyydellä on kotipaikkakunnallesi?
Mitä merkitystä suuremmilla yrityksillä on paikkakunnallesi?

5. Tutki sanomalehdessä olevia mainoksia ja valitse niistä yksi
syvempään tarkasteluun.
•
•
•
•
•
•

Mitä tuotteita tai palveluja valitsemassasi mainoksessa mainostetaan?
Antaako mainos mainostettavasta kohteesta tarpeeksi tietoa?
Millaiselle kohderyhmälle mainos on mielestäsi tarkoitettu?
Miten mainoksessa mielestäsi yritetään vedota kyseiseen kohderyhmään?
Erottuuko mainos mielestäsi sanomalehden muista ilmoituksista? Millä tavalla?
Millaista piilomainontaa sanomalehdessä voisi olla?

6. Tutki sanomalehdessä olevia mainoksia laajemmin ja pohdi
sanomalehteä mainosmediana.
• Mitä sanomalehden mainokset kertovat kuluttajarakenteesta ja ihmisten
kulutustottumuksista?
• Millainen mainosmedia sanomalehti on mainostajan kannalta?
• Miten sanomalehti eroaa mainosmediana esimerkiksi televisiosta tai internetistä?
• Mitä hyötyä mainoksista on sanomalehdille?
• Ota selvää, mitä mainostaminen maksaa lukemassasi sanomalehdessä.

7. Etsi sanomalehdestä yhtiökokouskutsuja ja tutustu niiden
sisältöön.
•
•
•
•

Miksi kutsut julkaistaan sanomalehdessä?
Mikä taho kutsun esittää?
Keitä kutsu koskee?
Millaisia asioita kokouksissa käsitellään?

8. Tutki sanomalehden uutisointia.
• Mitä keynesiläisen tai monetaristisen taloustieteen piirteitä löydät talouspolitiikkaa
koskevista uutisista? Perustele vastauksesi.

9. Tutki sanomalehden taloussivuja ja etsi markkinakorkotaulukko.
• Miten euribor-korko on kehittynyt viimeisten kuukausien aikana? Pohdi niitä tekijöitä,
jotka mahdollisesti ovat vaikuttaneet korkotason muutokseen.
• Miten viimeisten kuukausien aikana tapahtuneet korkotason muutokset ovat
mahdollisesti vaikuttaneet kotitalouksien talouteen?

10. Tutki sanomalehden taloussivuilla julkaistuja valuuttakursseja.
• Miten euron kurssi suhteessa dollariin on kehittynyt viimeisten kuukausien aikana?
Miten euron kurssin nousut tai laskut vaikuttavat kansainvälisillä markkinoilla toimivien
suomalaisten yritysten asemaan?
• Pohdi myös, minkälaiset tekijät vaikuttavat valuuttakurssien kehitykseen.

11. Tutki sanomalehden taloussivuilla julkaistuja pörssikursseja.
• Selvitä, mitä tietoa taulukot antavat osakkeista.
• Sijoita käytössäsi kuvitteellisesti olevat 20.000 eur valintasi mukaan. Seuraa
sanomalehtien uutisointia ja sijoituksesi tuottavuutta kuukauden ajan, jonka jälkeen
tarkista sijoituksesi markkina-arvo.
• Miten sijoituksesi markkina-arvo kehittyi kuukauden aikana? Pohdi syitä, jotka vaikuttivat
markkina-arvon kehitykseen.

12. Tutki sanomalehden uutisointia.
• Millaisia uutisia löysit, jotka liittyvät jollakin tavalla talouteen? Onko niissä yhtymäkohtia
ﬁnanssipolitiikkaan, rahapolitiikkaan, valuuttakurssipolitiikkaan vai tulopolitiikkaan?
• Kuinka suuri merkitys taloudellisilla seikoilla on valtakunnallisia tai kunnallisia poliittisia
päätöksiä tehtäessä?
• Valitse parisi kanssa tai pienessä ryhmässä yksi talouspolitiikkaa koskeva uutinen.
Pohtikaa uutisen sisältöä sekä uutisoitavan tapahtuman taustoja ja seurauksia
mahdollisimman laajalti. Esitelkää kyseiset asiat muulle luokalle.

13. Tutki sanomalehden ulkomaan uutisia.
• Pohdi, mitä vaikutusta uutisoiduilla ulkomaiden tapahtumilla voi olla suomalaisten
yritysten toimintaan.

14. Tutki sanomalehden mielipidekirjoituksia.
• Millaisia taloudellisia epäkohtia ihmiset ovat kirjoituksissa käsitelleet?
• Mitkä aiheet koskevat yksityistä, mitkä koko yhteiskunnan taloutta?
• Mitä kirjoitukset kertovat kansantalouden nykytilasta tai tulevaisuuden näkymistä?

