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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Nuorille tarkoitetut oppitunnit 
T02: ”Ota iisisti! Veroja maksavat kaikki.” 
Oppitunnin kuvaus 

 

 

Kuvapoiminta 

 
Otsikko Ota iisisti! Veroja maksavat kaikki. 

Lyhyt kuvaus Oppitunti on saatavana verkossa, ja se voidaan opiskella itsenäisenä 
kokonaisuutena. Siinä on neljä pääosaa:  

Osa 1 – Milloin alaikäiset joutuvat maksamaan veroja? 

Osa 2 – Ensimmäinen työpaikka 

Osa 3 – Nettotulojen laskeminen 

Osa 4 – Verovapaus ja veronkierto  

Tarkempi 
kuvaus 

Tarkoitus: 
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Oppilaat pääsevät keskustelemaan ensimmäisistä työpaikoista, velvollisuuksista, 
veronkierrosta ja verotuksesta, jonka avulla tuloista voidaan nauttia enemmän. 

 

Tavoitteet: 

Opettajat voivat suositella oppitunnin aineistoa myös valmistelevaksi 
materiaaliksi etiikan oppitunneille. Oppilaille voidaan antaa tunnin aihepiiristä 
kooste, jossa on esimerkiksi seuraavat kysymykset: 

• Mitä tarkoittavat bruttotulot? 

• Mitä tarkoittavat nettotulot?  

• Milloin alaikäinen voi käydä töissä? 

• Onko alaikäisten maksettava veroja? 

• Miksi veronmaksajien täytyy ilmoittaa tulonsa ja menonsa joka 
vuosi? 

• Mitä tarkoittaa verovapaus? 

 

Aineistot: 
Kurssi ”Ota iisisti! Veroja maksavat kaikki.” 
Interaktiivinen valkotaulu (tai pelkkä LCD-projektori) 
 
Sanasto: 

verot, verotus, veronmaksajat, verovelvollisuus, veroilmoitus, verovapaus 

Näin oppituntia 
hyödynnetään 

Suoritettavat vaiheet: 

Oppituntia voidaan käyttää kertausmateriaalina tai kotitehtävänä, joka annetaan 
sen jälkeen, kun veroista on keskusteltu tunnilla. Oppilaita voidaan pyytää 
vastaamaan kysymyksiin ja tekemään huomioita aineistossa esitetyistä tilanteista, 
jotka vastaavat tunnilla opittuja käsitteitä ja käytyjä keskusteluja. Esimerkkejä 
tehtävistä: 

• Kerro, milloin alaikäinen voi käydä töissä ja millaisia töitä hän voi tehdä.  

• Selvitä oppilaille, että kun he käyvät töissä ja saavat palkkaa, heidänkin on 
maksettava veroja.  

• Kerro, millaisissa tilanteissa alaikäinen työntekijä maksaa tuloveroa.  

• Kerro oppilaille, mitä ensimmäiseltä työpaikalta voi yleensä odottaa.  

• Opeta oppilaita laskemaan palkasta käteen jäävät tulot. 

• Selvitä, mitä eroa on veronkierrolla ja verovapaudella. Motivoi heitä 
tekemään oikeita valintoja.  

 

Yhteenveto: 
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Oppituntia voidaan hyödyntää sellaisenaan, tai opettaja voi valintansa mukaan 
poimia siitä käyttöön yksittäisiä osioita. Koko oppitunnin opiskeluun kuluu noin 30 
minuuttia. 

Kategoria Nuorille tarkoitettu verkko-oppitunti 

Pääasiallinen 
kohderyhmä 

13–17-vuotiaat 

Liittyy 
oppiaineisiin 

Taloustiede, etiikka, englanti A-kielenä, humanistiset tieteet 
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