
 



 

 
 

Erasmus + Personal Finance Programme Moduuli 4: Verot 
Ydinasiat ja tuntisuunnitelma 
 
 
 

 
Alla oleva suunnitelma on ohjeellinen. Voit käsitellä verotusta eri näkökulmista oman ja opiskelijoiden mielenkiinnon ja näkökulman mukaan.  
 
Voit esimerkiksi tarkastella verotusta nuoren näkökulmasta, jolloin voit keskittyä siihen, mistä nuori saa verokortin ja mistä hän maksaa veroja. Voit tarkastella 
verotusta myös valtion ja/tai kunnan näkökulmasta, jolloin voit keskittyä siihen, miksi veroja kerätään ja mihin verovarat käytetään. Kolmanneksi voit tarkastella 
esimerkiksi veroparatiiseja sekä niistä käytyä laajaa ajankohtaista keskustelua eri medioissa. Verotusta voi tarkastella myös Euroopan unionin näkökulmasta, 
jolloin voi vertailla verotusta eri maissa.  
The following scheme of work is for guidance only. Delivery of content will depend on time availability, teacher expertise and preference and pupil preference. 
 

Viikko ja  
tunti  
Week & 
Lesson  
 

Aihe: VEROTUS 
 
 
 
 

Ydinasiat:  
 
 

Ehdotuksia lisätiedosta, 
aktiviteeteiksi ja aineistoiksi :  
 

Huomaa:  

 
1.  Mitä verot ovat? Esimerkkejä 

yleisimmistä veroista 

 

A: tulovero maksetaan palkkatulosta 
B: kulutusta verotetaan, arvonlisävero 
esimerkkinä 
C: myös pääomatuloja verotetaan  
D: perinnöstä ja suuresta lahjasta 
maksetaan veroja  

https://www.vero.fi/tietoa-
verohallinnosta/tietoa_verotuksest/
esitys_ja_opetusmateriaali/verotus
_suomess/ 
https://www.verokampus.fi/opettaj
ille/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v
=0opG3ts_pd0&list=PLTSxsSRl7QAH
o-Xz5SjRa9e6tvYN87Vo1&index=8 
 
https://vm.fi/verotus/verotusjarjest
elma 

Verot ovat pakollisia 
maksuja, joita kerätään 
tuloista, esimerkiksi palkka- 
kuin omaisuustuloista. 
Veroilla pyritään 
ohjaamaan myös kulutusta, 
esim. energiaverot. 
  
Pakolliset 
sosiaaliturvamaksut ovat 
veronluonteisia maksuja. 
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 2. Miksi veroja maksetaan?   A: Valtion toimintoja rahoitetaan 
verovaroin.  
B: Kansalaiset saavat vastineeksi 
maksamistaan veroista runsaasti erilaisia 
palveluja.  

https://www.youtube.com/watch?v
=nm6qL2aZRbA&index=3&t=0s&list
=PLTSxsSRl7QAHo-
Xz5SjRa9e6tvYN87Vo1 
 
https://www.vero.fi/tietoa-
verohallinnosta/tietoa_verotuksest/
esitys_ja_opetusmateriaali/verotus
_suomess/ Avaa PP-esitys sivulta 
 
https://www.veronmaksajat.fi/Palk
ka-ja-elake/Verotietoa-nuorille/ 
 

Opiskelijoille/ oppilaille 
tuttuja yhteiskunnallisia 
palveluita ovat esimerkiksi 
ilmainen peruskoulutus, 
lapsilisä, kirjastot, 
liikuntapaikat sekä 
infrastruktuuri.  

 3. Välilliset ja välittömät verot A: Välittömät verot esim. tulovero 
B: Välilliset verot maksetaan tuotteiden ja 
palveluiden hinnoissa 

https://vm.fi/verotus/verotusjarjest
elma 
 

Osa veroista maksetaan 
ostettujen tuotteiden 
hinnoissa, osa veroista 
kerätään suoraan 
ansiotuloista.  

 4. Progressiivinen vero vai 

tasavero? 

 

A: Progressiivinen tuloverotus 
B: Tasavero 
 

https://www.veronmaksajat.fi/Palk
ka-ja-
elake/Veroprosentit/veroprosentit-
2019/ 
 
 

Progressiivinen vero kasvaa 
asteittain tulojen mukana. 
Kun kaikki maksavat yhtä 
suuren osuuden tuloistaan, 
kyse on tasaverosta.  

 5. Erilaisia verovähennyksiä A: Verohallinnon viran puolesta tekemät 
verovähennykset 
B: Ilmoita itse verottajalle erilaisista 
verovähennyksistä 
 

https://www.verokampus.fi/opettaj
ille/vahennykset/ 
 
 

Yleisimmät 
verovähennykset ovat 
työmatkakulu-, 
tulonhankkimisvähennys ja 
ammattiliiton jäsenmaksu. 

 6. Nuori ja verotus 

 

A: Oma verokortti 15-vuotiaalle 
B: Kesätyö saattaa olla verovapaata, kun 
tulot jäävät alle 10 500 euron* 

https://www.vero.fi/omavero 
 
https://www.youtube.com/watch?v
=pDPOQde4mYo&list=PLTSxsSRl7Q
AHo-
Xz5SjRa9e6tvYN87Vo1&index=6 
 

Hanki verokortti ennalta, 
jos verokorttia ei ole, 
työnantaja pidättää 
palkasta 60 % veroa.  
 
Opintoraha on veronalaista 
tuloa eli se vaikuttaa 
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https://www.youtube.com/watch?v
=h0X9PNkOLm4&list=PLTSxsSRl7QA
Ho-Xz5SjRa9e6tvYN87Vo1&index=3 
 
https://www.youtube.com/watch?v
=VqvoSdQMhf8&index=4&list=PLTS
xsSRl7QAHo-Xz5SjRa9e6tvYN87Vo1 
 
 
 

kesäansioista maksettavan 
veron määrään.  
 
* Huomaa, että vaikka 
ennakonpidätysprosenttisi 
olisikin nolla, palkastasi 
voidaan pidättää erilaisia 
veronluonteisia maksuja 
yhteensä 8,25 prosenttia. 
 

 7. Miksi veroja maksetaan?   A: Valtion toimintoja rahoitetaan 
verovaroin.  
B: Kansalaiset saavat vastineeksi 
maksamistaan veroista runsaasti erilaisia 
palveluja.  

https://www.youtube.com/watch?v
=nm6qL2aZRbA&index=3&t=0s&list
=PLTSxsSRl7QAHo-
Xz5SjRa9e6tvYN87Vo1 
 
https://www.vero.fi/tietoa-
verohallinnosta/tietoa_verotuksest/
esitys_ja_opetusmateriaali/verotus
_suomess/ Avaa PP-esitys sivulta 
 
https://www.veronmaksajat.fi/Palk
ka-ja-elake/Verotietoa-nuorille/ 
 

Opiskelijoille/ oppilaille 
tuttuja yhteiskunnallisia 
palveluita ovat esimerkiksi 
ilmainen peruskoulutus, 
lapsilisä, kirjastot, 
liikuntapaikat sekä 
infrastruktuuri.  

 8. Yritysverotus 

 

A: Yritykset maksavat veroja myös. 
 

https://www.veronmaksajat.fi/Yritt
aja/ 
 
https://www.vero.fi/yritykset-ja-
yhteisot/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v
=T79hz-
TSo0c&index=9&list=PLTSxsSRl7QA
Ho-Xz5SjRa9e6tvYN87Vo1 
 
https://www.youtube.com/watch?v
=EzB7ToYHFc8&index=10&list=PLTS
xsSRl7QAHo-Xz5SjRa9e6tvYN87Vo1 

Yrityksen ja yhteisön 
tuloverotukseen vaikuttaa 
sen oikeudellinen muoto. 
Esimerkiksi osakeyhtiö on 
itsenäinen verovelvollinen, 
kun taas 
liikkeenharjoittajaa 
verotetaan 
omistajayrittäjänä.  
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https://www.youtube.com/watch?v
=0RQxgnVVu3U&list=PLTSxsSRl7QA
Ho-
Xz5SjRa9e6tvYN87Vo1&index=11 
 
https://europa.eu/youreurope/busi
ness/taxation/business-
tax/company-tax-eu/index_fi.htm 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Yhteisöverotus EU:ssa, 
katso viereinen linkki 

 9. Veroparatiisit A: Veroparatiisi - käsite https://yle.fi/aihe/termi/finto/http
wwwysofiontokokop50561/veropar
atiisit 
 
https://www.vero.fi/tietoa-

verohallinnosta/tietoa_verotuksest/

verovaj/veroparatiisi/ 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/03

/29/kaksi-vuotta-panaman-

papereista-suomen-verottajan-

tahanastinen-saalis-on-laiha 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/06

/20/uusi-tietovuoto-paljastaa-

teidan-vuoksi-joudumme-

maksamaan-veroja 

 

Varallisuutensa voi 
laillisesti siirtää 
veroparatiisissa olevan 
yhtiön nimiin, mutta 
verotuksellista hyötyä siitä 
ei juuri ole, jos noudattaa 
Suomen verolakeja. 
Veroparatiisien 
käyttäminen on veron 
kiertämistä, kun Suomessa 
veronalaista tuloa 
siirretään keinotekoisin 
järjestelyin Suomen 
verotuksen ulkopuolelle. 
 
 

 10. Harmaa talous 

 

A: Harmaa talous 
B: Pimeä työvoima 
C: Virtuaalivaluutat 
D: Työnteon uudet muodot 

https://www.verokampus.fi/opettaj
ille/harmaa-talous/ 
 
 
https://www.mustatulevaisuus.fi/fi/
ilmiot 

Pimeästä työstä ei kerry 
eläkettä, eikä pimeää työtä 
teettävä työnantaja ole 
vakuuttanut työntekijää 
tapaturmien varalta.  
Harmaan talouden 
seurauksena, muiden 
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https://www.youtube.com/watch?v
=KThQbdi6vOE&index=16&list=PLTS
xsSRl7QAHo-Xz5SjRa9e6tvYN87Vo1 
 

täytyy maksaa enemmän 
veroja.  

 11. Asunnon ostaminen ja verotus 

 

A: Asunnonostaja maksaa 
varainsiirtoveroa 
 

https://www.veronmaksajat.fi/Asun
to-ja-auto/Varainsiirtovero/ 
 

Nuoret ensiasunnon 
ostajat (18-39-vuotiaat) on 
vapautettu 
varainsiirtoveron 
maksamisesta.  
 

 12. Perintö- ja lahjavero 

 

A: Perintövero 
B: Lahjavero 
 

https://www.vero.fi/henkiloasiakka
at/omaisuus/perinto/ 
perintöverolaskuri 
 
https://www.vero.fi/henkiloasiakka
at/omaisuus/lahja/verollinen-vai-
verovapaa-lahja/ 
 
https://www.veronmaksajat.fi/Peri
nto-ja-lahja/ Sivulla linkit 
podcasteihin aiheista parisuhde ja 
verotus, sekä kuka maksaa 
perintöveroa 

Huomaa, että joudut 
maksamaan lahjaveroa, 
kun samalta lahjoittajalta 
saa lahjoja vähintään 5 000 
eurolla kolmen vuoden 
aikana. 
 
Perintöveroa ei makseta 
alle 20 000 perinnöistä.  
 
Sukulaisuus vaikuttaa niin 
lahja- kuin perintöveroon.  

 13. Veroprosenttilaskuri 

 

A: Kokeile veroprosenttilaskuria ja näe, 
miten erilaiset tulot vaikuttavat 
ennakonpidätysprosenttiin 

https://prosentti.vero.fi/VPL2018/Si
vut/Henkilotiedot.aspx 
 

Laskuri huomioi vain verot, 
veronluontoiset 
vakuutusmaksut tulevat 
veron lisäksi.   

 14. Verotussanastoa  A: Verotussanasto tutuksi https://vnk.fi/documents/10616/34
3825/Verosanasto_2002/a83bb463-
8e34-4952-a486-
6a79f1510b84/Verosanasto_2002.p
df 
 

Kun tunnet käsitteet, asian 
ymmärtäminen on 
helpompaa.  
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