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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Leike 3: ”Kuka nykyään maksaa veroja?” 
Leikkeen kuvaus 

 

 

Kuvapoiminta 

 
 

Otsikko Kuka nykyään maksaa veroja? 

Lyhyt kuvaus Tunnin tavoitteena on auttaa oppilaita ymmärtämään, kenen tehtävänä on 
nykyään maksaa veroja ja mitkä ovat tärkeimmät veronmaksajaryhmät. 

Tarkempi 
kuvaus 

Tarkoitus: 

Tarkoituksena on saada oppilaat ymmärtämään, kenen tehtävänä on nykyään 
maksaa veroja ja mitkä ovat tärkeimmät veronmaksajaryhmät. 

Tavoitteet: 

Huomataan, että verojen maksaminen on tarpeen, ja nähdään, miten ne 
vaikuttavat yhteisön hyvinvointiin.  

Tunnistetaan kaksi tärkeintä veronmaksajaryhmää. 

Selvitetään veroihin liittyvät edut ja velvollisuudet, joita ihmisellä on ja joista hän 
hyötyy niin lapsena kuin aikuisena. 

Keskustellaan, millaisia veroja eri veronmaksajaryhmät maksavat omasta 
toiminnastaan.  

Aineistot: 

Mikroleike ”Kuka nykyään maksaa veroja?” 

Interaktiivinen valkotaulu (tai pelkkä LCD-projektori) 
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Sanasto: 

verot, veronmaksajat, yhteisö, tulot, sosiaaliturvamaksut 

Näin 
oppituntia 
hyödynnetään 

Suoritettavat vaiheet: 

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

Katselkaa osio ”Erilaisia veronmaksajaryhmiä”. Keskeytä leikkeen toistaminen. 
Kysy, tietävätkö oppilaat, mikä valtiokonttori on ja ymmärsivätkö he, miksi 
Superveronmaksajan maksu oli yhteisölle hyödyllinen. Kerratkaa tärkeimmät 
veronmaksajaryhmät: yksityishenkilöt ja yritykset. 

Havainnoikaa, mitä hyötyjä kehityskulun varrella mainitaan. Kysy oppilailta, missä 
elämänvaiheessa ihmisten heidän mielestään pitäisi maksaa veroja. 

Katselkaa osio ”Verojen oikea jakautuminen”. Keskeytä leikkeen toistaminen. 
Pohtikaa, miten yksityishenkilöiden ja toisaalta yritysten maksamat verot liittyvät 
ja vaikuttavat toisiinsa esitettyjen esimerkkien perusteella. 

Katselkaa osio ”Miten lapset maksavat veroja?” Tuo esiin, että vaikka lapset eivät 
vielä maksa veroja, hekin ostavat kaupasta tavaroita, joiden hinnasta osa menee 
veroihin. 

Yhteenveto: 

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

Mainitkaa yhteisöstänne useita yksityishenkilöitä ja yrityksiä, jotka maksavat 
veroja. 

Tee luettelo tavaroista, jotka perheesi osti sinulle viime viikon aikana. Oletko 
sinäkin maksanut rahaa valtion kassaan? 

Kysy perheenjäseniltäsi, miten he edistävät yhteisön hyvinvointia. 

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 
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