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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Leike 11: ”Arvonlisävero (ALV)” 
Leikkeen kuvaus 

 

 

Kuvapoiminta 

 
 

Otsikko Arvonlisävero (ALV) 

Lyhyt kuvaus Tunnin tavoitteena on auttaa oppilaita ymmärtämään, mitä arvonlisäverolla 
tarkoitetaan ja miten sitä maksetaan ja kerätään Euroopan unionissa. 

Tarkempi 
kuvaus 

Tarkoitus: 

Oppilaat ymmärtävät, mitä arvonlisäverolla tarkoitetaan ja miten sitä maksetaan 
ja kerätään Euroopan unionissa. 

Tavoitteet: 

Ymmärretään, mitä tuotteen tai palvelun ”lisäarvo” tarkoittaa. 

Hahmotetaan, miten arvonlisäveroa peritään ja maksetaan, kunnes vero päätyy 
osaksi valtion varoja. 

Tunnistetaan EU:n rooli verojen perimisessä ja ymmärretään, mistä EU:n rahat 
tulevat. 

Aineistot: 
Mikroleike ”Arvonlisävero (ALV)” 
Interaktiivinen valkotaulu (tai pelkkä LCD-projektori) 
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Sanasto: 

verot, lisäarvo, valtion varat 

 

Näin oppituntia 
hyödynnetään 

Suoritettavat vaiheet: 

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

Katselkaa ensimmäinen osio. Keskeytä leikkeen toistaminen. Keskustelkaa siitä, 
miten tuotteen tai palvelun jalostaminen kasvattaa sen arvoa, kunnes tuloksena 
on kuluttajalle valmis tuote tai palvelu. 

Katselkaa animaatio, joka kuvaa arvonlisäveron keräämisprosessia. Tunnistakaa 
kaikki asiat, jotka lisäävät lopputuotteen arvoa, ja pohtikaa, miten tästä syntyy 
veroja kaikille osapuolille, jotka ovat vaikuttaneet tuotteen kehittämiseen.  

Katselkaa osio ”ALV ja EU:n varat”. Keskeytä leikkeen toistaminen. Kiinnittäkää 
huomiota ALV-kannan eroihin EU:n eri jäsenvaltioiden välillä. Tunnistakaa, mikä 
rooli EU:lla on verojen keräämisessä. 

Yhteenveto: 

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

Ottakaa esimerkiksi huonekalukaupassa myytävä tuoli. Kirjoittakaa muistiin 
ainakin kolme tuolin valmistamiseen tarvittavien välituotteiden valmistajaa. 
Kuvitellaan, että tuoli maksaa kaupassa 50 euroa. Osaatteko laskea, paljonko tästä 
tuotteesta on maksettu arvonlisäveroa omassa maassanne? Kuka luettelossanne 
olevista tahoista maksaa arvonlisäveron? 

Mikä on maassanne käytössä oleva arvonlisäverokanta? Jos tuote maksaa 30 
euroa, paljonko siitä on arvonlisäveroa? 

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

 

Kategoria Mikro-oppiminen 

Pääasiallinen 
kohderyhmä 

13–17-vuotiaat 

Liittyy 
oppiaineisiin 

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