
1 

 

Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Leike 2: ” Miten verot syntyivät?” 
Leikkeen kuvaus 

 

 

Kuvapoiminta 

 
 

Otsikko Miten verot syntyivät? 

Lyhyt kuvaus Tunnin tarkoituksena on auttaa oppilaita huomaamaan, mitä hyötyä verojen 
maksamisesta on. Mukana on myös Euroopan historiasta poimittuja esimerkkejä 
varhaisista ja omituisista veroista. 

Tarkempi 
kuvaus 

Tarkoitus: 

Oppilaat ymmärtävät, mitä hyötyä verojen maksamisesta on. Samalla he kuulevat 
esimerkkejä veroista, joita Euroopassa on aikoinaan ollut käytössä.  

Tavoitteet: 

Opitaan historiallisia esimerkkejä varhaisista ja omituisista veroista, joita 
Euroopassa on aikoinaan kerätty. 

Selvitetään, kuka päättää verovarojen käytöstä. 

Havaitaan, kuka hyötyy verojen maksamisesta ja millä tavoin.  

Aineistot: 
Mikroleike ”Onko veroista minulle hyötyä? Millaista?” 
Interaktiivinen valkotaulu (tai pelkkä LCD-projektori) 

  

Sanasto: 

verot, hyödyt, julkiset palvelut, valtion palvelut. 
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Näin oppituntia 
hyödynnetään 

Suoritettavat vaiheet: 

Katselkaa leikkeen johdanto-osa. Keskeytä leikkeen toistaminen ja varmista, että 
oppilaat ovat ymmärtäneet juonen. 

Katselkaa osio ”Euroopan historiasta poimittuja esimerkkejä veroista ja verojen 
kehittyminen meidän päiviimme saakka”. Keskeytä leikkeen toistaminen ja kysy 
oppilailta, ovatko he koskaan kuulleet leikkeellä mainituista historiallisista tai 
omituisista eurooppalaisista veroista. Keskustelkaa, kuinka tarpeellista näiden 
verojen maksaminen aikoinaan oli. 

Katselkaa osio ”Kuka päättää verorahojen käytöstä?” Keskeytä leikkeen 
toistaminen ja pohdi luokan kanssa, mitä ”varojen käytöstä vastaavat laitokset” 
tarkoittavat. Tehkää yhteenveto siitä, kuka päättää verorahojen käytöstä 
paikallisella ja kansallisella tasolla. 

Katselkaa osiot ”Kaikki maksavat, kaikki hyötyvät” ja ”Huomaatko hyödyt?” Pyydä 
oppilaita koostamaan mainittujen esimerkkien pohjalta luettelo eduista, joista he 
ja heidän perheensä hyötyvät. 

Yhteenveto: 

Voitte keskustella luokassa mikroleikkeellä esiteltyjen käsitteiden pohjalta. 
Käsiteltäviä aiheita voivat olla esimerkiksi seuraavat: 

Osaatko mainita kaksi verolajia Euroopan historiasta? Mikä niistä oli sinusta 
mielenkiintoisin? 

Osaatko kertoa, kuka vastaa siitä, että verorahat käytetään oikeudenmukaisesti 
kansallisella tasolla?  

Pitäisikö kaikkien, jotka hyötyvät tietyistä palveluista, maksaa veronsa? Miksi 
pitäisi? Miksi ei pitäisi? 

Voit myös käyttää tässä osiossa mukana olevaa oppimispeliä kotiläksynä, jotta 
tunnilla käsitellyt käsitteet jäävät varmasti mieleen. 

 

Kategoria Mikro-oppiminen 

Pääasiallinen 
kohderyhmä 

9–12-vuotiaat 

Liittyy 
oppiaineisiin 

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