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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Leike 1: ”Mitä verot ovat?” 
Leikkeen kuvaus 

 

 

Kuvapoiminta  

 
Otsikko Mitä verot ovat? 

Lyhyt kuvaus Tällä leikkeellä esitellään lapsiyleisölle verojen ja verotuksen käsitettä. Apuna on 
ulkoavaruudesta saapunut robotti 2QT, joka toimii oppilaiden oppaana. 
Oppitunnilla perehdytään ”yhteisten varojen” käsitteeseen ja yhdistetään se 
ajatukseen yhteisen hyvän edistämisestä. Käsitteiden selittämisessä käytetään 
oppilaille tuttuja arkielämän esimerkkejä. 

Leikkeellä tehdään ero verojen ja muuntyyppisten maksujen välillä ja selvitetään 
niiden tärkeimmät ominaispiirteet. Ominaispiirteiden selittämisessä 
hyödynnetään visualisointia ja keskustelua, jotta selitys on helppo ymmärtää. 
Lisäksi esitetään verojen synteesinomainen määritelmä, jossa tuodaan yhteen 
oppitunnin aikana esitellyt käsitteet. 

 

Tarkempi 
kuvaus 

Tarkoitus: 

Tunnin tarkoituksena on auttaa oppilaita ymmärtämään verojen ja verotuksen 
käsite. 

Tavoitteet: 

Oppitunti on saatavana verkossa, ja se voidaan opiskella itsenäisenä 
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kokonaisuutena. Sen rakenne on seuraava:  

o Verojen tärkeimmät ominaispiirteet 

o Verot ovat yhteisiä varoja 

o Näin rahoitetaan yhteistä hyvää 

o Miten verot eroavat muista maksuista? 

o Verojen perusmääritelmä 

o Lopuksi 

Oppituntia voidaan hyödyntää sellaisenaan, tai opettaja voi valintansa mukaan 
poimia siitä käyttöön yksittäisiä osioita. Koko oppitunnin sekä sitä täydentävien 
pedagogisten tehtävien opiskeluun kuluu noin 30 minuuttia. 

Aineistot: 
Mikroleike ”Mitä verot ovat?” 
Interaktiivinen valkotaulu (tai pelkkä LCD-projektori) 

  

Sanasto: 

verot, verotus 

Näin oppituntia 
hyödynnetään 

Suoritettavat vaiheet: 

Johdanto 

Tunnin aluksi voidaan keskustella veroista ja verotuksesta: 

- Kuka kertoo, mitä verot ovat?  

- Tunnetko käsitteen?  

- Kuulostaako se vieraalta tai asialta, joka ei kuulu sinun elämääsi 
millään tavoin? 

Keskustelu toimii johdantona leikkeeseen ja sen päähenkilöihin. 2QT-robotti 
tarvitsee tietoa veroista, mutta hänellä ei ole aavistustakaan, mitä veroilla 
tarkoitetaan, miksi ne ovat olemassa, miten verotus toimii tai kenen on 
maksettava veroja. 

Verojen tärkeimmät ominaispiirteet: verot ovat yhteisiä varoja 

Kun tämä osio leikkeestä on katseltu, keskustelkaa, ovatko oppilaat koskaan 
suunnitelleet yhdistävänsä resursseja ystävien tai toisten oppilaiden kanssa 
niin, että jotain saataisiin yhdessä aikaan.  

- Miten kävi?  

- Oliko yhteistyössä voimaa? 

 

Verojen tärkeimmät ominaispiirteet: näin rahoitetaan yhteistä hyvää 

Kun leikkeen tämä osio on katseltu, pohtikaa ”julkisen palvelun” ajatusta. 
Mainitse esimerkkeinä leikkeellä nähtyjä palveluja. Yhdistä julkiset palvelut, 
yhteiset tarpeet ja yhteinen hyvä. 
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Kysy oppilailta, ovatko he koskaan tarvinneet näitä palveluja, ja jos ovat, 
tunnistavatko he niiden merkityksen kaikkien kansalaisten elämässä.  

Keskustelkaa siitä, miten nämä palvelut rahoitetaan. 

 

Miten verot eroavat muista maksuista? 

Tämä on hyvä tilaisuus käsitellä luokan kanssa kysymyksiä, joita 2QT esitti. 
Keskustelkaa kaavion käsitteistä (pakollinen maksu, vain viranomaisten 
pyynnöstä, käytetään julkisten hyödykkeiden ja palveluiden rahoittamiseen) 

Verojen perusmääritelmä 

Pyydä oppilaita määrittelemään verot omin sanoin. Katselkaa tämä osio 
leikkeestä. Verratkaa leikkeellä annettua määritelmää oppilaiden omiin 
määritelmiin ja esittäkää havaintoja. 

Lopuksi 

Mikroleikkeellä esiteltyjen käsitteiden pohjalta oppitunnilla voidaan 
keskustella seuraavista aiheista: 

- Osaatko nimetä jonkin julkisen palvelun? 

- Onko julkisista palveluista sinulle hyötyä? Mistä julkisista palveluista 
sinä hyödyt? 

- Pitäisikö kaikkien maksaa julkisista palveluista? Miksi pitäisi? Miksi ei 
pitäisi? 

- Mitä verojen avulla saavutetaan? 

Oppilaat voivat myös haastatella lyhyesti omia vanhempiaan tehtävän 
lopuksi käsiteltyjen kysymysten pohjalta ja esitellä haastattelujen tulokset 
luokalle. 

 

 

Kategoria Mikro-oppiminen 

Pääasiallinen 
kohderyhmä 

9–12-vuotiaat 

Liittyy 
oppiaineisiin 

Taloustiede, etiikka, Eurooppa-opinnot, matematiikka, englanti A-kielenä, 
humanistiset tieteet 
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