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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Leike 4: ”Kuka kerää veroja ja miksi?” 
Leikkeen kuvaus 

 

 

Kuvapoiminta 

 
Otsikko Kuka kerää veroja ja miksi? 

Lyhyt kuvaus Tässä leikkeessä kuvataan eri jäsenvaltioiden veroviranomaisten tehtävä ja sitä, 
kuinka verotulot muuttuvat arvokkaiksi investoinneiksi ja julkisiksi palveluiksi sekä 
paikallisella että kansallisella tasolla, mikä parantaa kaikkien elämänlaatua. 

Verojen keräämisjärjestelmä esitetään helposti ymmärrettävän 
mehiläispesäanalogian avulla: mehiläisetkin tuovat resursseja pesäänsä ja käyttävät 
ne sitten yhdessä. Leikkeessä kerrotaan paikallisista ja valtion varoista ja selitetään, 
miten ne kootaan ja kuinka ne viime kädessä hyödyttävät veronmaksajia.   

Tarkempi 
kuvaus 

Tarkoitus: 

Oppilaat ymmärtävät eri jäsenvaltioiden veroviranomaisten tehtävän ja sen, kuinka 
verotulot muuttuvat arvokkaiksi investoinneiksi ja julkisiksi palveluiksi sekä 
paikallisella että kansallisella tasolla, mikä parantaa kaikkien elämänlaatua. 

 

Tavoitteet: 

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

o Paikalliset verot ja varat; esimerkkejä paikallisista verovaroista ja siitä, 
mihin niitä yleensä käytetään 

o Valtion varat: valtion varojen tarkoitus ja investoinnit, joita rahoitetaan 
valtion varoista 

o Lopuksi 

Opettaja voi käyttää koko oppituntia tai halutessaan valita siitä yksittäisiä osioita. 
Koko oppitunnin sekä sitä täydentävien tehtävien opiskeluun kuluu noin 30 
minuuttia. 

Aineistot: 

Mikroleike ”Kuka kerää veroja ja miksi?” 

Interaktiivinen valkotaulu (tai pelkkä LCD-projektori) 

 Sanasto: 

verot, verojärjestelmä, paikalliset verot, budjetti, paikalliset varat, valtion varat, 
julkiset palvelut, investoinnit 

Näin 
oppituntia 
hyödynnetää
n 

Suoritettavat vaiheet: 

Johdanto 

Esitä oppilaille kysymyksiä, joilla saat keskustelun käyntiin: 

- Kun vanhempasi maksavat veroja, minne rahat menevät? 

- Pitääkö joku kirjaa siitä, kuinka paljon kukin veronmaksaja on maksanut 
veroja? Kuka? 

- Jos kaikki veronmaksajien veroina maksamat rahat laitetaan yhteen, kuka 
päättää, mitä rahoilla tehdään? 

- Mitä verorahoilla maksetaan? 

Yleinen verotusjärjestelmä 

- Kun leikkeellä esiintyvä veronmaksaja on maksanut veronsa, saatte 
tilaisuuden keskustella veroviranomaisten tehtävistä. 

- Pohtikaa mehiläispesäanalogiaa: 

o Pyydä luokkaa kertomaan arkielämän tilanteista, joissa resurssit 
yhdistetään niin, että saadaan hankittua jotain koko perheelle tai 
isommalle ryhmälle. 

Paikalliset varat 

- Leikkeellä 2QT kysyy: ”Mihin kunnat ja kaupungit tarvitsevat omia säästöjä? 
Eikö se riitä, että meillä on valtion varoja?” Pyydä oppilaita esittämään 
vastauksia sitä mukaa kun niitä tulee mieleen. 

o Keskustelkaa oman kuntanne tai kaupunkinne tilanteesta. 

o Keskustelkaa siitä, miten verot kerätään omassa maassanne tai 
maakunnassanne. 
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o Anna budjettivallan hajauttamisen käsitettä havainnollistavia 
esimerkkejä, kuten: ”Kenen pitäisi saada päättää, mitä saat 
syntymäpäivälahjaksi?” Sinun itsesi, vai koulun rehtorin?” 

o Esitä johtopäätöksiä paikallisten varojen merkityksestä ja siitä, 
miten paikalliset varat kootaan paikallisia veroja maksamalla. 

Valtion varat 

- Leikkeellä 2QT kysyy: ”Jos kaupungeilla ja kunnilla on omat rahansa, jonka 
avulla ne huolehtivat omista tarpeistaan, mihin valtion varoja sitten 
tarvitaan?” Keskustelkaa kysymyksen pohjalta siitä, mitä valtion varoilla 
tehdään. 

o Anna esimerkkejä lähialueen suurista julkisista investoinneista 
(moottoritie, voimalaitos, lentokenttä tms.). 

o Keskustelkaa, kuka niistä hyötyy ja miksi tarvitaan palveluja tai 
infrastruktuuria, joka hyödyttää kokonaisia alueita tai koko maata. 

o Keskustelkaa, miten valtion varoista annetaan rahaa paikallisesti 
käytettäväksi. 

Veronmaksajan tehtävät 

- Kysy oppilailta, miten julkisia investointeja pidetään yllä vuodesta toiseen. 
Tutkikaa, miten julkista infrastruktuuria laajennetaan ja miksi 
mahdollisimman monen kansalaisen pitää hyötyä siitä.  

o Keskustelkaa, miksi paikallisia ja valtion varoja tarvitaan lisää joka 
vuosi. 

o Keskustelkaa tämän pohjalta, miksi veroja on tärkeää maksaa. 

o Kerro, että lapsetkin maksavat veroja (ostamiensa tuotteiden 
hinnassa). 

Lopuksi 

- Kuka kerää veroja? 

- Mitä verorahoille tapahtuu, kun ne on kerätty? Mihin niitä käytetään? 

- Millaisia varoja on olemassa? Miksi tarvitaan sekä paikallisia että valtion 
varoja? 

- Mistä saadaan lisää varoja, kun entiset on kulutettu?  

- Mitä merkitystä on sillä, että paikalliset ja valtion varat riittävät? 

 

 

Kategoria Mikro-oppiminen 

Pääasiallinen 
kohderyhmä 

9–12-vuotiaat 

Liittyy Taloustiede, etiikka, Eurooppa-opinnot, englanti A-kielenä, humanistiset tieteet 
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oppiaineisiin 
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