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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Leike 5: ”Onko veroista minulle hyötyä? Millaista?” 
Leikkeen kuvaus 

 

 

Kuvapoiminta 

 
Otsikko Onko veroista minulle hyötyä? Millaista? 

Lyhyt kuvaus Tällä leikkeellä kerrotaan, miten veroilla parannetaan lasten ja heistä huolehtivien 
aikuisten elämää. Animaatiolla annetaan esimerkkejä erilaisista hyödyllisistä 
asioista, joita saadaan aikaan verojen avulla rahoitetuilla julkisilla palveluilla. 
Keskiössä on näiden hyödyllisten asioiden olennainen merkitys ihmisten 
arkielämässä. 

Leikkeellä kerrotaan myös, mitä tapahtuu, jos veroja ei makseta, ja puhutaan 
veronkierron käsitteestä. Veronkierto kuvataan omien tulojen käsittelemisenä 
laittomalla tavalla. Veronkierron kerrotaan olevan merkki vakavasta 
yhteisvastuullisuuden puutteesta, jolla on kielteisiä seurauksia koko yhteiskunnalle. 
Leikkeellä kerrotaan myös, miksi veroihin on syytä suhtautua vastuullisesti, ja 
korostetaan, kuinka jokaisen veronmaksajan osallistumisella saadaan parannettua 
kaikkien elämänlaatua. 

 

 

Tarkempi 
kuvaus 

Tarkoitus: 

Oppilaat ymmärtävät, miten veroilla parannetaan lasten ja heistä huolehtivien 
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aikuisten elämää. 

Tavoitteet: 

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

o Verojen välitön vaikutus lasten elämään 

o Näin verot hyödyttävät lapsia 

o Veroilla kerätyt rahat hyödyttävät kaikkia 

o Mitä tapahtuu, jos veroja ei makseta? 

o Veronkierto 

o Entä jos veroja ei olisi olemassa? 

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 ”Onko veroista minulle hyötyä? Millaista?” 

Interaktiivinen valkotaulu (tai pelkkä LCD-projektori) 

Sanasto: 

verot, veronkierto, veronmaksajat 

Näin 
oppituntia 
hyödynnetään 

Suoritettavat vaiheet: 

Johdanto 

Esitä oppilaille avoimia kysymyksiä: 

- Mitä verojen avulla kerätyillä rahoilla tehdään? 

- Onko näistä palveluista tai asioista sinulle hyötyä? Miten? 

- Miten elämäsi muuttuisi, jos näitä palveluita tai asioita ei olisi? 

- Mitä  mielestäsi voisi tapahtua, jos suurin osa veronmaksajista päättäisi 
laiminlyödä verovelvoitteensa ja lopettaisi verojen maksamisen? 

Verot hyödyttävät lapsia 

- Keskustelkaa yhdessä:  

o Onko verorahoista hyötyä vain veroja maksaville aikuisille? 

o Nimeä jokin julkinen palvelu, jota käytät. 

Verovaroista on hyötyä kaikille 

- Keskustelkaa yhdessä:  

o Miksi sinäkin hyödyt verorahoilla tuotetuista palveluista, vaikka 
maksat itse vain vähän veroja?  
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o Onko se oikeudenmukaista? Miksi? 

o Keskustelkaa, miksi kaikkien elämänlaadun parantaminen on 
tärkeää ja miten se tekee yhteisöistä menestyneempiä, 
tuottavampia ja onnellisempia ja elinympäristöstä mukavamman. 

Veronkierto 

- Mitä veronkierto tarkoittaa? 

o Veronkierto on sitä, että joku valehtelee tietoisesti 
veroviranomaisille omasta tilanteestaan, koska hän haluaa maksaa 
vähemmän veroja. 

- Keskustelkaa yhdessä, mitä veronkierrosta seuraa. 

o julkisia varoja on vähemmän 

o rehelliset veronmaksajat joutuvat maksamaan enemmän 

o veronkiertäjä saa etuja, joihin hän ei ole oikeutettu. 

- Käyttävätkö veronkiertäjät julkisia palveluja ja infrastruktuuria? Onko 
se oikeudenmukaista?  

Entä jos veroja ei olisi olemassa? 

- Kysy oppilailta:  

o Mitä nykyisille julkisille palveluille tapahtuisi, jos kaikki lopettaisivat 
verojen maksamisen? 

o Millä varoilla julkiset palvelut voitaisiin pitää toiminnassa, jos 
yhteisö ei enää osallistuisi julkisten varojen keräämiseen? 

o Mitkä palvelut kärsivät, jos niiden rahoittamiseen ei ole riittävästi 
verovaroja? 

o Miten tämä vaikuttaisi sinuun ja perheeseesi? 

- Keskustelkaa veronmaksajien roolista julkisten palvelujen ja 
investointien tukemisessa. 

Lopuksi 

- Mitä vaikutusta veroilla on sinun elämääsi? Miten tärkeitä verorahoitteiset 
palvelut ovat sinulle? 

- Vaikuttaako veronkierto sinuun? Miten? 

- Osaatko kuvitella elämää ilman verovaroilla rahoitettuja palveluja? 
Millaista se olisi? 

- Kuka voi varmistaa, että kunnilla ja valtiolla on riittävästi rahaa 
tarvitsemiemme palvelujen tuottamiseen? Kuinka tärkeää on suhtautua 
veroihin vastuullisesti tässä yhteydessä? 

Kategoria Mikro-oppiminen 

Pääasiallinen 
kohderyhmä 

9–12-vuotiaat 
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Liittyy 
oppiaineisiin 

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