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Sanastoa alalukuun 3.4 

 

elättämään → elättää 

elättää (1) huolehtia, että toisella on kaikki, mitä elämiseen tarvitaan. Perheen elättäminen 

tarkoittaa, että pystyy hankkimaan perheelleen esimerkiksi ruokaa ja asunnon. 

 

luonnonvarat luonnosta saatavat aineet, joita myymällä saa rahaa.  

luonnonvaroja → luonnonvarat 

luonnonvarojen → luonnonvarat 

 

monopoli tilanne, jossa yritys hallitsee kokonaan jonkin alan myyntiä ja sillä ei ole kilpailijoita.  

monopoliksi → monopoli 

omistaja se, jolle jokin asia kuuluu. Esimerkiksi se, kenen kirja on, on kirjan omistaja. 

omistajaa → omistaja 

osakeyhtiö (yhdyssana: osake + yhtiö) yritys, jossa monta ihmistä omistaa osan yrityksestä.  

Ihminen voi saada osan osakeyhtiöstä, kun hän ostaa osakkeita. 

osakeyhtiöitä → osakeyhtiö 

perusti yrityksen perustaa (1) tässä yhteydessä: aloittaa jotakin yrityksen→ yritys tässä 

yhteydessä: synonyymi firma. Yrityksessä ihminen myy jotakin (esimerkiksi tavaroita tai työtään) 

ja siitä rahaa muilta. Esimerkiksi ”hän perusti siivousyrityksen” tarkoittaa, että hän siivoaa tai 

palkkaa ihmisiä siivoamaan ja saa siivouksen kohteelta rahaa. Esimerkiksi oman kioskin 

aloittaminen on yrityksen perustaminen. 

 

rautateitä → rautatie 

rautatie tie, jossa junat kulkevat. 

 

 

 

rikastua (1) tulla rikkaammaksi eli saada enemmän rahaa 
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siirtolainen ihminen, joka on muuttanut toiseen maahan niin, että aikoo asua siellä pysyvästi. 

siirtolaisiksi → siirtolainen 

siirtolaisten → siirtolainen 

 

sisällissodan → sisällissota 

sisällissota (yhdyssana: sisällis- + sota): sota, joka on jonkin maan sisällä. Sisällissodassa maa ei 

taistele toista maata vastaan, vaan maan ihmiset taistelevat toisiaan vastaan. 

 

tuote tässä yhteydessä: jokin ihmisen tekemä eli valmistama tavara tai aine, jota ostetaan ja 

myydään 

tuotteita → tuote 

 

väkiluku se, kuinka paljon jossakin, esimerkiksi maassa tai kaupungissa on ihmisiä. Esimerkiksi 

Suomen väkiluku on yli viisi miljoonaa. 

 

yrittäjyys se, että perustaa oman yrityksen, eli tekee itse oman työpaikkansa, esimerkiksi kaupan 

yrittäjyyttä → yrittäjyys 

yrityksiä → yritys 

yritys firma. Yrityksessä ihminen myy jotakin (esimerkiksi tavaroita tai työtään) ja siitä rahaa 

muilta. 


