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Kauppaa yli rajojen 

Tehtävät 
 

TIEDÄ 
 

1. Miksi valtiot käyvät kansainvälistä kauppaa? Mainitse kolme syytä. 
2. Miksi valtiot asettavat maksuja ja rajoituksia maahan tuotaville tavaroille? 
3. Miten valtiot voivat edistää kansainvälistä kauppaa? 
4. Mitkä maat olivat vuonna 2013 Suomen tärkeimmät kauppakumppanit? 
5. Mitä EU:n ja WTO:n jäsenyydet merkitsevät Suomen ulkomaankaupalle? 
6. Kuvaile lyhyesti Suomen ja Neuvostoliiton / Venäjän välisen kaupan historiaa. 
7. Miten valtioiden rajat voivat "madaltua" ja "vahvistua" kansainvälisessä kaupassa? 

 

SOVELLA 

1. Suomalaisyritykset maailmalla 

Mitä suomalaisia ulkomailla toimivia yrityksiä sinä tunnet? Listatkaa luokassa ja keskustelkaa seuraavien 
kysymysten avulla: 

 Millä alalla yritykset toimivat? 
 Mihin niiden menestys maailmalla perustuu? 
 Millaisia tuotteita tai yrityksiä haluaisitte itse viedä maailmalle? Ideoikaa ryhmissä! 

2. Made in China? 

Valitse kolme itseltäsi löytyvää tavaraa tai vaatetta. Selvitä ja kirjaa ylös: 

 Missä maassa tavarat on valmistettu? 
 Mitä luulet, miksi tavarat on valmistettu juuri niissä maissa? 
 Miten tavarat ovat päätyneet Suomeen? 
 Minkä maalainen yritys on valmistuttanut tavarat? 
 Mistä tavaran raaka-aineet ovat peräisin? 

Keskustelkaa luokassa, missä maassa valmistettuja tavaroita oli eniten. Tarkastelkaa myös International 
Trade Centerin karttoja ja selvittäkää, mitkä ovat maailman suurimpia tuonti- ja vientimaita. Oliko tavaranne 
valmistettu noissa maissa? 
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3. Kansainvälinen bisnes pienoiskoossa 

Jakakaa luokka ryhmiin. Antakaa jokaiselle ryhmälle alla olevasta kartasta oma alue (yksi ryhmä 
saa vuoriston, yksi metsän, yksi järven rantoineen jne.). Piirtäkää rajat alueiden väliin. Ryhmien tehtävänä on 
perustaa omalle alueelleen ”valtio” ja ryhtyä käymään kauppaa muiden valtioiden kanssa. 

 

 Nimetkää valtionne 
 Mitä luonnonvaroja valtiollanne on omasta takaa? 
 Mitä se ryhtyy tuottamaan omalla alueellaan? 
 Mitä se voi myydä muihin valtioihin? 
 Mitä sen pitää ostaa muista valtioista? 
 Keneltä se ostaa tarvitsemiaan tuotteita? Miksi juuri tältä valtiolta? 
 Millaiset ovat valtion rajat? Saako maahan tuoda vapaasti tavaraa vai pitääkö niistä maksaa tullia? 

Toteuttakaa tehtävä roolileikkinä niin, että oppilaat saavat käytännössä käydä kauppaa keskenään. Pohtikaa 
lopuksi, mikä merkitys maantieteellä (sijainnilla, ilmastolla ja alueella olevilla luonnonvaroilla) on valtioille. 

4. Kurkistus kauppatilastoihin 

Suomen tulli pitää tilastoa Suomen ulkomaankaupasta. Tutustu Tullin tilastoihin. Avaa aikasarjataulukko 
”Tuonti ja vienti vuosina 1881–2014 maittain” (tai viimeisin mahdollinen aikasarjataulukko). Valitse maa, 
jota haluat tutkia. Tarkastele, miten Suomen ja valitsemasi maan välinen kauppa on kehittynyt vuosien 
2000–2014 välisenä aikana (voit valita halutessasi myös pidemmän ajanjakson). 

Piirrä Excel- (tai muun vastaavan) taulukko-ohjelman avulla kaavio tuonnin ja viennin kehittymisestä. Jos 
tarvitset apua kaavion luomiseen, lataa ohje (Huom! Ohje on tehty Excel 2013 -ohjelmalle). 

 Miten tuonti ja vienti ovat kehittyneet? 
 Onko kehitys ollut tasaista? 
 Onko kehityksessä ollut nousuja ja laskuja? 
 Mille vuosille nousut ja laskut ovat sijoittuneet? 
 Osaatko kertoa, mistä nousut ja laskut ovat johtuneet? Etsi tarvittaessa lisää tietoa! 
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Kirjoita vastaukset ylös. Vertailkaa tuloksia luokassa ja keskustelkaa tehtävästä yhdessä. 

Vinkki! Voitte tehdä tehtävän myös pienissä ryhmissä tai koko luokan kanssa yhdessä. 

5. Onko reiluu vai ei? 

Kansainväliseen kauppaan liittyy niin kutsuttuja eettisiä kysymyksiä. Lue Elintarvikealan tiede- ja 
ammattilehdestä Eettisyydestä kansainvälisessä elintarvikekaupassa. 

Katso sitten YouTube:sta Reilun kaupan esittelyvideo ja lue Ylen juttu ”Mervi Leppäkorpi kritisoi Reilua 
kauppaa” (30.8.2012). 

Kirjoita pohdiskeleva essee tai keskustelkaa yhdessä luokassa seuraavien kysymysten pohjalta: 

 Mitä eettinen tuotanto tarkoittaa? 
 Mikä on Reilun kaupan toimintaperiaate? 
 Miksi Mervi Leppäkorpi kritisoi Reilua kauppaa? 
 Miten voidaan taata, että tavaroita tuotetaan eettisesti? 
 Pohditko itse tuotteita ostaessasi, ovatko ne eettisesti tuotettuja? 
 Ideoi, miten eettisyyttä voitaisiin edistää kansainvälisessä kaupassa! 

6. Vaateteollisuuden kääntöpuoli 

Huom! Tehtävä vaatii hyvää englannin kielen taitoa. Voitte tehdä yhteistyötä englannin opettajan kanssa. 

Kaupan globalisoitumisella on myös kääntöpuolensa. Katso ensin yksi tai kaikki seuraavista dokumenteista: 

 Aeon-verkkolehden juttu “Unravel ‘Maybe the water is too expensive to wash them’: how Indian 
women recast and recycle the clothes the West throws away” 

 Premières lignes télévisionin juttu “The World According to H and M” 
 BBC Panorama ”Dying for a bargain” 

Kirjoita sitten pohdiskeleva essee (tai keskustelkaa yhdessä luokassa). Käytä apunasi seuraavia käsitteitä: 
globalisaatio, kuluttaminen, eriarvoistuminen, kulttuuri, muoti, kilpailukyky, kestävä kehitys. Kerro, mitä 
ajatuksia dokumentit herättivät sinussa ja liittyvätkö ne jollakin tavalla omaan elämääsi. 

7. Kansainvälinen jätekauppa 

Tiesitkö, että myös jätteillä käydään kauppaa? Yksi jätekaupan kohteista elektroniikkajäte. Tutustu ensin alla 
oleviin materiaaleihin: 

 Kepan juttu ”Suomi vie elektroniikkajätettä kehitysmaihin” (31.3.2013) 
 Greenpeace:n juttu “Where does e-waste end up?” (24.9.2009) Kartan kautta pääsee katsomaan 

myös diaesityksiä ja videoita! 
 Basel Action Networkin kotisivut ja kuvapankki  

Pohdi sitten seuraavia kysymyksiä: 

 Mitä yllä olevissa materiaaleissa kerrottiin kansainvälisestä elektroniikkajätekaupasta? 
 Tiedätkö millä muilla jätteillä käydään kauppaa? 
 Miksi jätteillä ylipäätään käydään kauppaa? 
 Miksi jätekauppa on kansainvälistä? 
 Pitäisikö valtioiden huolehtia itse omista jätteistään? 
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8. Euraasian liitto 

Tutustu Euraasian talousliittoon seuraavien materiaalien avulla: 

 Ulkoasiainministeriön julkaisu ”Maailman markkinat 2014” (sivu 15) 
 Wikipedian artikkeli Euraasian unioni  
 Risto Makkosen kolumni ”Euraasian unioni” (Ylen ykkösaamun kolumni 16.1.2015) 

Pohdi mitä vaikutuksia Euraasian talousliitolla voi olla Euroopan unionin ja Venäjän välisen kaupan 
kehitykseen. Voit myös pohtia kysymystä erityisesti Suomen näkökulmasta. 

 

TUTKI 

 

1. Rajat ylittävä vastuu 
Tutkimuksessa tutustutaan ”yritysvastuun” käsitteeseen ja pohditaan, mitä yritysvastuu tarkoittaa 
kansainvälisessä, rajat ylittävässä kaupassa. Mitä asioita yritykset joutuvat ottamaan huomioon toimiessaan 
ulkomailla ja valtioiden rajoilla? Näitä kysymyksiä lähestytään paperiteollisuuden näkökulmasta. 
Tutkimuksesta laaditaan halutun muotoinen raportti (kirjallinen tutkimusraportti, PowerPoint- tai Prezi-
esitelmä, video tai ääninauha jne.). 

Tutkimuskysymykset: Mitä tarkoittaa ”yritysvastuu”? Mitä asioita yritykset joutuvat ottamaan huomioon 
toimiessaan ulkomailla ja valtioiden rajoilla? 

Tutkimusaineisto: Tutkimusaineistona toimivat Ylen Elävän Arkiston aineistot sekä yritysten yritysvastuu-
materiaalit. 

Tutkimuksen kulku: 
1. vaihe: Etsi tietoa ”yritysvastuun” käsitteestä. Mitä se tarkoittaa? Mihin kolmeen osa-alueeseen Metsä 
Botnia (Metsä Fibre) ja UMP Kymmene jakavat yritysvastuun? Mitä nämä osa-alueet pitävät sisällään? 

2. vaihe: 
Katso YLE Ulkolinjan ohjelma ”Sellupelkoa rajajoella” (14.12.2005) 
Lue myös Ylen Elävän Arkiston juttu ”Paperitehdas vei Suomen, Argentiinan ja Uruguayn diplomaattiseen 
kiistaan” (29.7.2014). 

Poimi dokumentista ja artikkelista seuraavat asiat: 

 Mistä ohjelmassa ja artikkelissa kerrotaan? 
 Mikä yritys perusti sellutehtaan ja mikä yritys omistaa sen nyt? 
 Miksi tehdas perustettiin Uruguayhin? 
 Miksi argentiinalaiset eivät halunneet, että tehdas rakennettaisiin? 

Kiinnitä lisäksi erityistä huomiota yritysvastuuasioihin: 
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 Miten tehtaan perustajat ovat ottaneet huomioon tehtaan vaikutukset ympäristöön ja 
ympäröivään yhteisöön? 

 Mitä tehtaan vastustajat ovat mieltä tehtaan vaikutuksista? 
 Mitä erikoispiirteitä raja aiheuttaa yritysvastuun kannalta? (Verrattuna siihen, että tehdas sijaitsisi 

sisämaassa, ei rajajoen varrella.) 

Tutkimustulosten analyysi ja esittäminen: 
3. vaihe: Laadi haluamasi muotoinen tutkimusraportti. Vastaa raportissa sekä edellisessä vaiheessa 
esitettyihin kysymyksiin että tutkimuskysymyksiin. 

4. vaihe: Esitä tulokset luokalle. 

Tutkimustulosten pohdinta: Keskustelkaa yhdessä, millaisia asioita kansainväliset yrityksen joutuvat 
huomiomaan toimiessaan ulkomailla. Ovatko kaikki kansainväliset yritykset vastuullisia? Noudattavatko 
kansainväliset yritykset samoja vastuullisuuden periaatteita kaikissa maissa, joissa ne toimivat? Millaista 
vastuullisuutta toivoisitte yrityksiltä, jotka toimivat teidän kotikaupungissanne / lähiseudullanne? 

 

2. Tilastojen tulkintaa: EU:n ja Suomen 
Venäjän kauppa 
Venäjä on yksi EU:n ja Suomen tärkeimmistä kauppakumppaneista. Tutkimuksessa tarkastellaan EU:n ja 
Suomen Venäjän kauppaa tilastojen ja laadullisen aineiston avulla. Tehtävänä on tutkia, miten EU:n ja 
Suomen Venäjän kauppa on kehittynyt 2000-luvulla ja mitkä tekijät ovat vaikuttaneet kaupan kehitykseen. 
Tutkimustuloksista laaditaan halutun muotoinen raportti (kirjallinen tutkimusraportti, PowerPoint- tai 
Prezi-esitelmä, video tai ääninauha jne.). 

Tutkimuskysymys: Miten EU:n ja Suomen Venäjän kauppa on kehittynyt 2000-luvulla ja mitkä tekijät ovat 
vaikuttaneet kaupan kehitykseen? 

Tutkimusaineisto: Tutkimusaineisto koostuu Eurostatin ja Suomen Tullin kauppatilastoista sekä EU:n ja 
Suomen Venäjän kauppaa käsittelevistä artikkeleista. 

Tutkimuksen kulku: 
1. vaihe: Hae Eurostatin tilastotietokannasta tilasto siitä, miten EU:n ja Venäjän välinen tuonti ja vienti ovat 
kehittyneet vuosien 2000–2014 (tai vuoden 2000 ja viimeisen tilastoidun vuoden) välillä. Seuraa näitä 
ohjeita. 

2. vaihe: Hae Tullin tilastoista Suomen ja Venäjän välisen kaupan tilasto vuosien 2000–2014 ajalta. Tallenna 
koneellesi tiedosto ”Tuonti ja vienti vuosina 1881–2014 maittain” ja avaa se Excelillä tai muulla vastaavalla 
taulukkolaskentaohjelmalla. 

3. vaihe: Piirrä viivakaaviot sekä EU:n ja Venäjän että Suomen ja Venäjän välisen kaupan (tuonnin ja 
viennin) kehityksestä vuosina 2000–2014. (Tarvittaessa katso ohje Sovella-tehtävästä ”4. Kurkistus 
kauppatilastoihin”.) Liitä kaaviot Word-tiedostoon. Kirjoita kaavioiden alle kuvaus siitä, miten vienti ja 
tuonti ovat kehittyneet. 

4. vaihe: Etsi alla olevista materiaaleista tietoa EU:n ja Suomen Venäjän kaupan kehityksestä: 

 Suomen Moskovan suurlähetystön raportti ”Maailman markkinat: Venäjä” (10.8.2009) 
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 Valtiovarainministeriön julkaisu ”Venäjän talouden näkymät ja vaikutukset Suomeen” 
(2015) (Voit käyttää pelkkää tiivistelmää.) 

 Elinkeinoelämän keskusliiton artikkeli ”Ukrainan tilanteeseen liittyvät pakotteet”  
 Ulkoasiainministeriön julkaisu ”Maailman markkinat 2014” (sivut 7-16) 

Tutkimustulosten analyysi ja esittäminen: 
5. vaihe: Vertaa tilastotietoja ja lukemiasi aineistoja. Pohdi, miksi EU:n ja Suomen Venäjän kaupassa on 
ollut nousuja ja laskuja tutkimallasi aikavälillä. 

6. vaihe: Laadi tutkimustuloksista halutun muotoinen raportti (kirjallinen tutkimusraportti, PowerPoint- tai 
Prezi-esitelmä, video tai ääninauha jne.). 

7. vaihe: Esitä tulokset luokalle. 

Tutkimustulosten pohdinta: Keskustelkaa tutkimuksen tekemisestä. Millaista tutkimuksen tekeminen oli? 
Millaista tietoa saitte määrällisen aineiston avulla (tilastot)? Millaisia tietoa saitte laadullisen aineiston avulla 
(artikkelit)? Miten määrälliset ja laadulliset aineistot sekä niiden analysointi eroavat toisistaan? Miten niiden 
luotettavuutta voidaan arvioida? 

 

3. Kauppaa yli kulttuurirajojen 
Tutkimuksessa tutustutaan hollantilaisen sosiaalipsykologi Geert Hofsteden kehittämään kulttuurivertailuun. 
Tehtävänä on selvittää, mitä Hofsteden kulttuurivertailun kuusi ulottuvuutta tarkoittavat ja millaisia 
kulttuurien välisiä eroja niiden avulla voidaan hahmottaa. Lisäksi pohditaan, miten nämä erot vaikuttavat 
kanssakäymiseen kansainvälisessä kaupassa. Tutkimustuloksista laaditaan halutun muotoinen raportti 
(kirjallinen tutkimusraportti, PowerPoint- tai Prezi-esitelmä, video tai ääninauha jne.). 

Tutkimuskysymys: Mitä Hofsteden kuusi kulttuurivertailun ulottuvuutta tarkoittavat? Millaisia kulttuurien 
välisiä eroja niiden avulla voidaan hahmottaa? Miten Hofsteden kulttuurivertailussa havaitut kulttuurien 
väliset erot vaikuttavat kanssakäymiseen kansainvälisessä kaupassa? 

Tutkimusaineisto: Tutkimusaineistona toimivat Hofstede Centren sivuilta löytyvät kulttuurikuvaukset ja 
kaaviot. Tämä aineisto on englanninkielinen, ja sen tueksi käytetään verkosta löytyvää suomenkielistä 
aineistoa. Voitte myös käyttää Hofstede Centren sivuilta pelkästään kaavioita, ja lisäksi suomenkielisiä 
tekstejä. 

Vinkki! Tutkimusaineistoa voidaan laajentaa haastattelemalla kansainvälisen kaupan toimijoita. Onko heillä 
kokemusta kulttuurien välisistä eroista liiketoiminnassa? Ovatko heidän havaintonsa yhteneviä Hofsteden 
kulttuurikuvausten kanssa? 

Tutkimuksen kulku: 
1. vaihe: Tutustu Geert Hofsteden kehittämään kulttuurivertailuun ja siinä käytettyihin käsitteisiin seuraavien 
aineistojen avulla: 

 Hofstede Centren sivut, joilta löytyvät maakohtaiset kulttuurikuvaukset ja kaaviot  
 John Smithin ”Culture Compass” raportin kohta ”Kansallisen kulttuurin ulottuvuudet” (sivu 5). 
 Pekka Ylöstalon Eläketurvakeskukselle laatima raportti ”Keskustelua suomalaisen työelämän 

luonteesta ja sen muuttumisesta” (2007) (sivut 12–17) 
 Tutkimuskammio-blogin kirjoitus ”Hofsteden kulttuurien vertailu”  
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2. vaihe: Varmista, että ymmärrät kulttuurivertailun käsitteet valtaetäisyys, individualismi, 
maskuliinisuus, epävarmuuden välttäminen, pragmatismi ja heittäytyväisyys. Kirjoita jokaisesta 
lyhyt kuvaus omin sanoin. 

(3. vaihe: Haastattele kansainvälisessä kaupassa toimivaa / toimivia ihmisiä. Valmistele haastattelu hyvin 
miettimällä kysymykset etukäteen. Tee muistiinpanoja tai nauhoita haastattelu. Muista pyytää 
haastateltavalta lupa nauhoitukseen.) 

Tutkimustulosten analyysi ja esittäminen: 
3. vaihe: Vertaile 2-3 maata jaottelun avulla. Valitse Suomi tai muu sinulle tuttu maa yhdeksi maaksi. 
Kirjoita, millaisia eroja kulttuurien välillä on kulttuurivertailun käsitteiden näkökulmasta. 

4. vaihe: Pohdi kriittisesti, miten kulttuurien väliset erot voivat vaikuttaa kanssakäymiseen kansainvälisessä 
kaupassa. Mieti, onko eroilla merkitystä? Ovatko kaikki yhden kulttuurin edustajat samanlaisia? Mikä 
merkitys on yksilöiden välisillä eroilla? 

5. vaihe: Laadi tutkimustuloksista halutun muotoinen raportti (kirjallinen tutkimusraportti, PowerPoint- tai 
Prezi-esitelmä, video tai ääninauha jne.). 

6. vaihe: Esitä tulokset luokalle. 

Tutkimustulosten pohdinta: Keskustelkaa luokassa, millaisia tutkimustuloksia saitte. Pohtikaa, onko 
Hofsteden kulttuurivertailun tuottamasta tiedosta apua kansainvälistä liiketoimintaa tehdessä? Miksi on ja 
miksi ei? Vaikuttavatko digitalisoituminen ja globalisaatio kulttuurien välisiin eroihin? 

Tutkimustulosten luotettavuuden pohdinta: Keskustelkaa tutkimuksen tekemisestä. Millaista tutkimuksen 
tekeminen oli? Miten luotettavia saamanne tutkimustulokset ovat ja voiko niitä yleistää? Mitkä tekijät 
vaikuttavat tutkimustuloksiin (aineiston laajuus, valittu menetelmä jne.)? 

 


