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Tämä kurssi tarjoaa johdatuksen taloustieteelliseen ajatteluun ja auttaa muodostamaan 

kokonaiskuvan talouden toiminnasta. Kursilla analysoimme yksittäisen ihmisen valintoja, 
strategista kanssakäymistä, yritysten ja markkinoiden toimintaa, talouspolitiikan 
vaihtoehtoja ja vaikutuksia sekä suhdannevaihtuluiden, inflaation ja taloudellisen kasvun 

syitä ja seurauksia. 
 
Kurssi sisältää 18 luentoa ja 5 pienryhmätapaamista. Se pohjautuu CORE-

ryhmän kirjoittaman The Economy:n lukuihin 1-17 (e-versio on ilmainen ja mielestäni 
painettua versiota parempi). Kirjan ensimmäisten kahdeksan luvun suomenkielinen käännös 

julkaistaan kurssin aikana. Luennoilla ja pienryhmissä käsitellään myös asioita, joita ei löydy 

kirjasta ja toisaalta osa kirjan luvuissa käsitellyistä aiheista on rajattu kurssin ulkopuolelle. 
Tentti pohjautuu pelkästään luennoilla ja pienryhmissä käsiteltyyn materiaaliin. 
 

Syksyllä 2020 kurssi järjestetään pääosin etäopetuksena. Tilanteen salliessa pieni määrä 

kauppakorkeakoulun ensimmäisen vuoden opiskelijoita voi osallistua luennoille myös paikan 
päällä. Pääosin luentoja seurataan kuitenkin etänä ja kysymyksiä on mahdollista esittää 

opetusassistenttien moderoiman chatin kautta. Pienryhmiä järjestetään näillä näkymin sekä 
etänä että paikan päällä, mutta tarvittaessa saatamme siirtyä kokonaan etäopetukseen 
kurssin aikana. Joka tapauksessa kurssi on mahdollista suorittaa täysipainoisesti myös 

kokonaan etänä. Mahdolliseen paikan päällä tapahtuvaan opetukseen voivat osallistua vain 

kauppakorkeakoulun ensimmäisen vuoden opiskelijat. Lähiopetusta toivovat opiskelijat 
jaetaan vuoroihin siten, että lähiopetusaika jakautuu odotusarvoisesti tasan opiskelijoiden 

välillä. 
 
Luentojen diat ilmestyvät näille sivuille viimeistään pari tuntia ennen luentoa ja 

videotallenteet mahdollisimman pian luentojen jälkeen. Ajantasainen tieto kurssin 
rakenteesta on esitetty alla. Arvosana määräytyy tentin ja harjoitustehtävien perusteella. 
Kurssin opettaa apulaisprofessori Matti Sarvimäki. Pienryhmiä vetävät taloustieteen 

maisteriopiskelijat Markus Nieminen, Iida Pajari, Atte Pudas ja Max Toikka. 
 

Alustava luentorunko 

 
(ensimmäinen numero viittaa luentoon, suluissa oleva The Economy:n lukuun) 
Viikko 1 

1: Johdanto (1) 

2-3: Niukkuus ja valinta (3) 
Viikko 2 

4: Strategiset valinnat (4) 

https://www.core-econ.org/contributors/?filter%5b0%5d=2&search=
https://www.core-econ.org/contributors/?filter%5b0%5d=2&search=
https://core-econ.org/the-economy/?lang=en
https://core-econ.org/the-economy/?lang=en
https://www.core-econ.org/how-to-buy-the-economy-print-book/
http://www.aalto-econ.fi/sarvimaki/
https://mycourses.aalto.fi/pluginfile.php/1334561/mod_resource/content/1/TaPe%20L1.pdf
https://mycourses.aalto.fi/pluginfile.php/1338465/mod_resource/content/5/TaPe%20L23.pdf
https://mycourses.aalto.fi/pluginfile.php/1345759/mod_resource/content/1/TaPe%20L4.pdf


5: Instituutiot ja allokaatiot (5) 
6: Yritykset ja työntekijät (6) 

Viikko 3 

7: Yritykset ja asiakkaat (7) 
8-9: Kilpailulliset markkinat (8, 11.3) 

Viikko 4 
10: Työmarkkinat (9; ESPP:n luku 8 on tiiviimpi ja minusta parempi) 
11: Ulkoisvaikutukset (12) 

12: Lainaaminen, säästäminen ja pankit (10) 
Viikko 5 
13: Suhdannevaihtelut (13) 

14: Kerroinvaikutukset ja finanssipolitiikka (14) 
15: Inflaatio ja rahapolitiikka (15) 

Viikko 6: 

16: Suuri lama, stagflaatio ja finanssikriisi (17) 
17: Teknologinen kehitys ja taloudellinen kasvu (16) 
18: Kertaus ja tenttiin valmistautuminen 
 

 

https://mycourses.aalto.fi/pluginfile.php/1347867/mod_resource/content/1/TaPe%20L5.pdf
https://mycourses.aalto.fi/pluginfile.php/1348905/mod_resource/content/2/TaPe%20L6.pdf
https://mycourses.aalto.fi/pluginfile.php/1352079/mod_resource/content/2/TaPe%20L7.pdf
https://mycourses.aalto.fi/pluginfile.php/1352910/mod_resource/content/3/Tape%20L89.pdf
https://mycourses.aalto.fi/pluginfile.php/1356691/mod_resource/content/1/Tape%20L10.pdf
https://mycourses.aalto.fi/pluginfile.php/1357832/mod_resource/content/1/L11.pdf
https://mycourses.aalto.fi/pluginfile.php/1358724/mod_resource/content/2/Taloustieteen%20perusteet%20-%20luento%2012.pdf
https://mycourses.aalto.fi/pluginfile.php/1362046/mod_resource/content/1/TaPe%20L13.pdf
https://mycourses.aalto.fi/pluginfile.php/1363021/mod_resource/content/1/TaPe%20L14.pdf
https://mycourses.aalto.fi/pluginfile.php/1363950/mod_resource/content/2/TaPe%20L15.pdf
https://mycourses.aalto.fi/pluginfile.php/1366788/mod_resource/content/2/TaPe%20L16.pdf
https://mycourses.aalto.fi/pluginfile.php/1367809/mod_resource/content/1/TaPe%20L17.pdf

