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Tavoitteet
Kielelliset tavoitteet:
Oppia hahmottamaan oppikirjatekstin rakennetta ja löytämään tekstistä tärkeimmät asiat
Oppia tiivistämään tekstin ydinsisältö
Oppia ratkaisemaan matemaattisia ongelmia ja keskustelemaan niistä yhdessä toisten kanssa
Oppia kertomaan, miten prosenttiosuus lasketaan
Oppia pohtimaan omia kielellisiä taitoja ja arvioimaan kielellisten tavoitteiden saavuttamista

Sisällölliset tavoitteet:
Matematiikka T13: tukea oppilasta laajentamaan ymmärrystään prosenttilaskennasta
Yhteiskuntaoppi T8: ohjata oppilasta talouden perusteiden ymmärtämiseen, oman talouden
hallintaan ja vastuulliseen kuluttamiseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L4 Monilukutaito

Polun rakene
I Aktivoi ajatuksesi
II Tutki teemaa
III Ota omaksi
Kesto: mahdollisuuksien mukaan 6-8 tuntia
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Materiaalin taustalla olevat pedagogiset periaatteet
Tässä materiaalissa integroidaan yhteiskuntaopin ja matematiikan opiskelua ja keskitytään
erityisesti näiden tiedonalojen kielenkäyttötapojen oppimiseen. Talouden perusasioita lähestytään
ilmiölähtöisesti siten, että oppilas voi koko ajan nojata omiin aiempiin kokemuksiinsa rahankäytöstä
ja taloudenpidosta, pohtia niitä ja samalla oppia opetussuunnitelman mukaisia talouden
ymmärryksen ja laskemisen taitoja. Tehtävät on rakennettu niin, että ne sidostuvat oppilaan oman
elämän tilanteisiin ja opettavat lähestymistapoja ratkoa oikeita ongelmia. Tekstien lukemista ja
kuuntelemista palastellaan siten, että oppilaat oppivat samalla myös strategisia taitoja, jotka
auttavat heitä koulun ulkopuolellakin tulkitsemaan käsitteellisiä, haasteellisia tekstejä, joista he
eivät ymmärrä kaikkea. Myös laskutehtäviin on rakennettu tukitoimia, joiden avulla oppilaat oppivat
sanoittamaan ajatuksiaan ongelman ratkaisussa ja kehittämään ajattelu- ja
ongelmanratkaisutaitojaan myös muissa tilanteissa.

Punaisena lankana kielitietoisessa opetuksessa on:


osallistaa kaikki oppijat oppiaineesi tiedonrakentelussa



ohjata oppijat oppimaan vuorovaikutuksessa ja



tukea oppijoiden kielellisiä taitoja, jotta he pääsisivät opetuksen tavoitteisiin

Tietoa rakennetaan tavoitteellisesti kielen avulla


Materiaaliin rakennettu kielitietoinen polku pyrkii havainnollistamaan, miten tietoa rakennetaan
kielen avulla ja miten moninaisten suullisten, kirjallisten ja visuaalisten tekstien parissa tiedon
rakentaminen tapahtuu.



Samaa asiaa käsitellään eri tavoin (suullisesti, kirjoittamalla, lukemalla…) ja sekä
arkikielellä että kiinnittäen huomio tiedonalan kieleen.



Tällainen monipuolinen käsittely syventää oppimista ja ymmärrystä ja vahvistaa samalla
oppijoiden monilukutaitoa.
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Tietoa ja kielitaitoa opitaan limittäin - ei irrallaan toisistaan


Sisältötietoa opiskellessa myös kielitaito kehittyy, eikä tiedonalan kieltä oikein voikaan opettaa
irrallisena kielitaitona.



Kielellisten taitojen ohjattu harjoittelu osana tiedonalan sisältöjen opiskelua on tietenkin aikaa
vievää. Ideana on, että laatu eli oppimisen syvyys korvaa määrän. On myös hyvä huomata,
ettei kaikkia oppiaineen aihealueita tarvitse käsitellä yhtä perusteellisen polun kautta.
Esimerkkimateriaalissa on esitelty monenlaisia tehtävätyyppejä, mutta polkua opettaja voi
tietenkin karsia tilanteen, käytettävissä olevan ajan ja oppijaryhmän tarpeiden mukaan.



On tärkeää kohdistaa tietoista huomiota kieleen ja ohjata oppijoiden kielellistä toimintaa
tavoitteellisesti ja niin, että oppijat oppivat itsekin erittelemään sitä. Tämän(kin) vuoksi monissa
tehtävissä on apufraaseja ja oppijoita ohjataan lukemaan ja kirjoittamaan yhdessä.



Oppilaat tarvitsevat myös tietoista ohjausta lukemisessa ja kirjoittamisessa. Kun luetaan
erilaisia tekstejä, erilaiset lukemisen tavat ja strategiat kulkevat luontevasti mukana. Tekstien
sisällöistä puhuttaessa on myös hyvä käydä keskustelua siitä, miten voisi lukea tehokkaammin.
Oppimisen taitojen kehittämisessä oppilaat voivat oppia paljon toisiltaan.

Arkikokemuksista ja arkikielestä tiedonalan kieleen ja tapaan ajatella


Tiedonalojen opetuksessa on hyvä lähteä liikkeelle arkikokemuksista, joita kuvataan
arkikielellä. Pikkuhiljaa ilmiön ymmärtämistä syvennetään ja siitä aletaan puhua yhä
tarkemmin, jolloin tarvitaan tiedonalan kieltä. Koko oppimisen ajan arkikieli ja tiedonalan kieli
kuitenkin limittyvät: alussa arkikieli ja arkikäsitykset ovat enemmän fokuksessa, sitten edetään
kohti tiedonalan kieltä, mutta omakohtaiseksi tekemisessä arkikieli on aina mukana.



On hyvä tavoitella sitä, että oppija osaisi selittää käsitteitä ja ilmiöitä sekä tiedonalan kielellä,
että arkikielellä, koska arkikieli on tarpeen todellisen ymmärtämisen ja syvällisen oppimisen
varmistamiseksi. Esimerkiksi käsitteen määritelmä voi hyvin olla ulkoa opittu, jolloin sen
papukaijamainen toistaminen ei vielä kerro käsitteen ymmärtämisestä.
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Vuorovaikutuksesta tukea oppimiseen


Materiaalissa iso osa tehtäväosioista on määritelty parin kanssa tehtäviksi, mutta työmuotoja
vaihdellaan tietenkin joustavasti kulloisenkin ryhmän ja kulloistenkin tavoitteiden mukaisesti.
Olennaista on, että kukin oppija saa tarpeidensa mukaan riittävästi tukea toimintaan.
Opettajajohtoista koko luokan keskustelua tarvitaan usein, vaikka sitä ei olisikaan mainittu
ohjeissa.

Kaikki kielelliset resurssit käyttöön!


Oppijoiden moninaista kielitaitoa kannattaa hyödyntää eri tiedonalojen opiskelussa. Moni
suomenkielinen hakee luontevasti tietoa esimerkiksi englanniksi, mikä on mahtava oppimisen
resurssi! Myös oppijoiden oman äidinkielen käyttöä voi kutoa sisään toimintaan polun eri
kohdissa oppijoiden tarpeiden ja taitotason mukaan. Heikot suomenpuhujat voivat hyötyä siitä,
että saavat tehdä tehtäviä omalla äidinkielellään ja raportoida sitten suomeksi. Toisaalta myös
edistyneitä suomenpuhujia kannattaa kannustaa eri kohdissa työstämään opittavia sisältöjä
myös omalla äidinkielellään ja näin vahvistamaan oman äidinkielen taitojaan.

Huom! Tutkimusten mukaan oppilaan oman äidinkielen hyödyntäminen eri oppiaineiden
oppimisessa ei ole suomen kielen oppimisesta pois vaan vahvistaa molempien kielten
taitoa.
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I

Aktivoi ajatuksesi

TEHTÄVÄ 1: Mihin sinä käytät rahaa?

1. Mieti, mihin rahasi menevät. Laita rasti ruutuun niihin kohtiin, joihin sinä käytät rahaa.
herkut (karkit, sipsit…)

viihde (puhelin, pelit, musiikki…)

juomat (limsat, energiajuomat..)

muut tavarat

välipalat

harrastukset

kosmetiikka

tapahtumat (elokuvat, keikat…)

vaatteet ja kengät

muu, mikä?

2. Piirrä ympyrä ja jaa se kymmeneen yhtä suureen osaan. Väritä sitten ympyrän osia sen
mukaan, mihin ja kuinka paljon rahaasi käytät. Esimerkiksi herkut → kolme osaa
punaisella, juomat → kaksi osaa sinisellä jne.

3. Mieti seuraavaksi, kuinka paljon eri väreillä väritetyt osuudet ovat murtolukuina?
Määritä osuudet myös prosentteina.
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4.Mieti vielä, millaisissa arkisissa elämäntilanteissa olet törmännyt prosentteihin ja mitä
prosentti mielestäsi tarkoittaa?

5. Kootaan yhdessä koko luokan kanssa vastaukset.
A. Mihin oppilaat käyttävät eniten rahaa?
B. Kuinka monta prosenttia kaikesta käytössä olevasta rahasta tähän menee?
C. Missä kaikkialla olette törmänneet prosentteihin ja mitä prosentti tarkoittaakaan?
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TEHTÄVÄ 2: Kertaa prosenttilaskentaa!
Pohtikaa parin kanssa seuraavia ongelmia ja ratkaiskaa ne! Huolehtikaa, että kumpikin parista
osaa selittää, miten ongelma on ratkaistu. Tehtävät puretaan tunnin päätteeksi opettajan johdolla.

1. Aiot ostaa polkupyörän, jonka normaalihinta on 390 €. Alennuspäivillä kaikki tuotteet
myydään 20 %:n alennuksella. Paljonko maksat pyörästä tuolloin?

Miten lasket 20%?
→ Muuta prosentti desimaaliluvuksi.
→ Suorita kertolasku.
Mitä tehtävässä kysytään?
→ Vähennä alennus normaalihinnasta.
Huom! Voit myös vähentää ensin alennusprosentin ja laskea sitten jäljelle jäävän
prosenttiosuuden uuden hinnan.
Huom! Tällaiset tehtävät voi myös ratkaista määrittämällä ensin yhden prosentin (jaetaan
sadalla) ja kertomalla sitten halutulla prosentilla.
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2. Suunnittelet ystävällesi syntymäpäivälahjaksi langattomia kuulokkeita, joiden
perushinta on 39 €. Verkkokaupassa kaikki tuotteet ovat viikonloppuna 15 %:n
alennuksessa. Toisaalta sinulla on myös 5 €:n etukuponki tavarataloon, josta saat lisäksi
etukortilla 5 %:n alennuksen. Kannattaako langattomat kuulokkeet hankkia
verkkokaupasta vai tavaratalosta?

Mistä hinnoista alennukset lasketaan?

Miten alennettu hinta lasketaan?
→ Muuta prosentti desimaaliluvuksi.
→ Suorita kertolasku.
→ Vähennä alennus.
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3. Kännykän akku kestää aktiivista nettisurffausta 5 tuntia. Näytöllä oleva prosenttiluku
kertoo, että akkua on jäljellä 75 %. Kuinka kauan käyttäjä on surffannut netissä?



Kuinka monta prosenttia akkua on käytetty?

Miten lasket käytetyn akun mukaisen prosenttiosuuden?
→ Muuta prosentti desimaaliluvuksi.
→ Suorita kertolasku.

Opettajalle
Ohjaa oppilasta huomaamaan vastauksessa, että 1,25 h = 1 h ja 15 min

4. Ostat kaverisi kanssa perhepitsan, joka maksaa 15 €. Sinä maksat pitsasta 9 € ja kaverisi
loput. Pitsa jaetaan maksuosuuksien mukaisesti. Kuinka monta prosenttia on sinun
osuutesi pitsasta ja kuinka monta prosenttia jää kaverillesi?


Kuinka paljon kumpikin maksaa pitsasta?

Miten lasketaan “kuinka monta prosenttia”?
→ Suorita jakolasku (luku, johon verrataan, tulee nimittäjäksi eli “alakertaan”)
→ Muunna desimaalivastaus prosenteiksi
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5. Kuukausipalkkasi on 2000 €, josta maksat veroa 500 €. Kaverisi tienaa 1800 € ja
maksaa veroa 360 €.
A. Laske kummankin veroprosentit. (eli veron suhde kuukausipalkkaan)

B. Kuinka monta prosenttiyksikköä suurempi on sinun veroprosenttisi?

C. Kuinka monta prosenttia suurempi on sinun veroprosenttisi kuin kaverisi veroprosentti?

D. Kumpaa käsitettä (prosenttiyksikkö vai prosentti) käyttäisit tässä yhteydessä? Keksitkö
tilanteita, joissa nämä käsitteet menevät helposti sekaisin?

Kuinka lasket veroprosentit?
→ jakolasku
Miten vertaillaan prosenttiyksiköillä?
→ vähennyslasku
Miten vertaillaan prosentteina?
→ jakolasku (erotus jaetaan vertailuarvolla eli luvulla, johon verrataan)
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Opettajalle


Prosenttiyksikkö on käsite, joka puhekielessä korvataan helposti prosentilla.
Prosenttiyksikkö määritetään suoraan prosenttilukujen erotuksena, joten sen
matemaattinen määrittäminen on helppoa. Prosentuaalinen muutos puolestaan pitää
suhteuttaa aina vertailu- / perusarvoon, jolloin määrittämiseen tarvitaan jakolaskua.
Tyypillinen tilanne, jossa prosenttiyksikköä käytetään on esimerkiksi vaali- tai muita
äänestystuloksia vertailtaessa.



Pareittain tai ryhmässä laskiessa kannattaa seurata oppilaiden keskustelua: onko kaikilla
valmiuksia käydä ongelmanratkaisukeskustelua. Jos tuntuu, että jollakulla on vaikeuksia
osallistua, kannattaa antaa oppilaille joko keskustelua jäsentäviä kysymyksiä, joiden
mukaan edetä, tai fraasinalkuja, joilla keskusteluun pääsee mukaan. Jokaisen tehtävän
jälkeen on laitettu ohjaavia kysymyksiä tai ohjeita laskun suorittamiseen. Niitä ei ole
valmiina oppilaan materiaalissa, mutta opettaja voi tarvittaessa antaa ne tueksi. Lisäksi
opettaja voi antaa oppilaille valmiita fraaseja, joiden avulla matematiikan lausekkeita
kielennetään.
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TEHTÄVÄ 3: Mistä saa tuloja?
1. Pohdi ja kirjoita ylös, mistä saat rahaa.


Saatko viikkorahaa? Jos saat, paljonko ja keneltä?



Saatko itse päättää lapsilisäsi käytöstä?



Oletko joskus ollut työssä ja saanut siitä rahaa? Millaisessa työssä (esim. kotityöt,
sukulaislapsen hoito, pihatyöt...)?



Jos olet ollut töissä, paljonko olet saanut rahaa ja miten olet käyttänyt rahat?



Oletko joskus säästänyt rahaa? Mihin tarkoitukseen?

2. Vieraile sivulla nuortenelama.fi ja lue teksti Miten saada taskurahaa?
https://www.nuortenelama.fi/miten-saada-taskurahaa Kerää lista, millä keinoilla tekstin
mukaan alle 15-vuotiaat voivat saada taskurahaa. Vertaile listaasi parisi kanssa ja
täydentäkää listanne.

3. 15-vuotiaana voit hankkia tuloja esimerkiksi tekemällä kesätöitä. Menkää pareittain
verokampus.fi-sivustolle osoitteessa https://www.verokampus.fi/verotietoa/toihin/.
Kohdassa “Verokampus haastatteli kesätyöntekijöitä” katsokaa 3- 5 haastatteluvideota.
Keskustelkaa sen jälkeen seuraavista kohdista:


Miksi kesätöihin kannattaa mennä?



Tiesivätkö kesätyöntekijät veroprosenttiaan?



Mistä he olivat hankkineet verokortin?



Kuka videon nuorista olisi eniten sinun kaltainen?



Oletko itse ajatellut tehdä kesätöitä? Onko sinulla jo verokortti?
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TEHTÄVÄ 4: Aseta tavoitteet
KIELELLISET TAVOITTEET













HALUAISIN KYSYÄ,
TIETÄÄ JA OPPIA…

TIEDÄN TAI OSAAN JO…

HALUAISIN KYSYÄ, TIETÄÄ
JA OPPIA…

Opin hahmottamaan
oppikirjatekstin rakennetta, miten
se etenee ja mitkä ovat
tärkeimmät asiat.
Opin etsimään tekstistä
pääkäsitteet ja niiden
määritelmät.
Opin tiivistämään tekstin
ydinsisällön käsitekartaksi.
Opin ratkaisemaan
matemaattisia ongelmia yhdessä
toisten kanssa.
Opin kertomaan, miten
prosenttiosuus lasketaan.

SISÄLTÖTAVOITTEET


TIEDÄN TAI OSAAN JO…

Ymmärrän, että työstä
maksetaan palkkaa ja palkasta
vähennetään verot
Opin keskustelemaan
rahankäytöstä käyttämällä
matematiikan ja yhteiskuntaopin
käsitteitä (esimerkiksi bruttotulo,
nettotulo, verotus, prosentti ja
prosenttiyksikkö).
Osaan suunnitella
rahankäyttöäni ja ymmärrän
säästämisen merkityksen
omassa elämässäni.
Osaan käyttää
prosenttilaskentaa omiin rahaasioihini liittyvissä tilanteissa.

Opettajalle
Oppilaantuntemuksen ja oppilaan yksilöllisen tavoitteenasettelun pohjalta kannattaa
tarvittaessa järjestää tukitunti, jossa kerrataan prosenttilaskennan perusteita.
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II

Tutki teemaa

TEHTÄVÄ 1: Omaa talouttaan voi suunnitella
1. Lukekaa parin kanssa otsikko Omaa talouttaan voi suunnitella (Memo Yhteiskuntaoppi).


Pohtikaa, mitä oman talouden suunnittelu tarkoittaa teidän elämässänne. Kirjoittakaa ainakin
kolme asiaa post it -lapuille ja viekää ne luokan seinälle.



Tutkikaa luokan kanssa seinälle kertyvät laput ja ryhmitelkää ne aiheiden mukaisiin ryhmiin.
Mitä näkökulmia luokassanne syntyy?

2. Tekstissä on kolme kappaletta. Lukekaa parin kanssa jokaisen kappaleen ensimmäinen
lause.
A. Selittäkää toisillenne omin sanoin, mitä ensimmäinen lause tarkoittaa.
B. Miettikää sitten, mitä luokkakavereiden mielipiteiteitä rahankäytöstä haluaisitte tietää. Tehkää
jokaiseen lauseeseen liittyvä gallupkysymys.
C. Kootkaa koko luokan laatimat kysymykset yhteen niin, että mahdolliset samat kysymykset ovat
samassa kasassa. Muotoilkaa sitten kysymyksistä lopulliset gallupkysymykset, joihin jokainen
luokan oppilas vastaa itsenäisesti ja anonyymisti (esim. Kahootin kautta tai kirjallisesti lapuilla).
D. Jokainen pari tai pienryhmä raportoi yhden kysymyksen tulokset toisille. Keskustelkaa, mitä
ajatuksia luokkanne mielipiteistä herää.

3. Palatkaa sitten parin kanssa tekstiin ja selvittäkää tekstin avulla, mitä käsitteet budjetti
ja kiinteät menot tarkoittavat. Keskustelkaa sitten,


Mitä hyötyä budjetin laatimisesta voi olla a) teille itsellenne ja b) urheilujoukkueelle.



Millaisia kiinteitä menoja teidän perheillänne on joka kuukausi.
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TEHTÄVÄ 2: Talous tasapainoon
1. Kaksi nuorta aikuista, Aleksi ja Jenny, ovat laatineet omista tuloistaan ja menoistaan
budjetin taulukkomuotoon. Tutki seuraavalta sivulta molempien taulukoiden tuloja ja
menoja ja keskustelkaa yhdessä seuraavista kysymyksistä:



Mistä Jenny ja Aleksi saavat rahaa?



Mihin heillä menee eniten rahaa?



Mitä ongelmallista heidän budjetissaan on, jos katsot yhteenlaskettuja menoja ja tuloja?



Mitkä menoista ovat kiinteitä, joka kuukausi meneviä rahamääriä?



Mitkä menoista ovat ehkä ainoastaan tässä kuussa olevia rahamääriä?



Missä he voisivat säästää?

Kirjoittakaa lopuksi yhdessä taulukoiden alla oleviin laatikoihin ehdotuksia siitä, miten Jenny ja
Aleksi voisivat muuttaa rahankäyttöään, jotta he saisivat taloutensa tasapainoiseksi.

Muokattu Memo Yhteiskuntaoppi-tehtäväkirjan tehtävästä 3, sivu 67 (Edita 2015).
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Aleksi
Tulot

Euroa

Menot

Euroa

opintotuki

270

vuokra ja vesi

730

asumislisä

316,80

sähkö

40

palkasta jää käteen

530

vakuutusmaksu (vuosimaksu)

30

lahjaraha mummolta

50

bussikortti (1 kk:n maksu)

45

puhelin ja netti

20

uudet vaatteet

50

ruokaostokset

330

ravintolat/kahvilat

250

parturi

25

Menot yhteensä

1520

Tulot yhteensä

1067

Ehdotuksia Aleksille:
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Jenny
Tulot

Euroa

Menoa

Euroa

palkasta jää käteen

1730

vuokra ja vesi

690

kirpputorimyyntiä

150

sähkö

30

vakuutusmaksu (puolivuotiserä)

53

puhelin ja netti

50

auto

250

vaatteet,kengät, asusteet

220

ruokakauppa

250

kosmetiikka

30

ravintolat/kahvilat

55

ulkomaanmatka

450

Menot yhteensä

2078

Tulot yhteensä

1880

Ehdotuksia Jennylle:
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TEHTÄVÄ 3: Mihin maksamani verot menevät?
1. Merkitse rastilla, mitä näistä palveluista olet joskus käyttänyt.

aurattu tie talvella

konserttisali

koulu

rokotus

pyörätie

päiväkoti

hammaslääkäri

palokunta

skeittipuisto

terveydenhoitaja

sairaala

poliisi

urheilukenttä

ambulanssi

liikennevalot

uimahalli

puisto

2. Tiesitkö, että ne maksetaan verorahoista?

Seuraavan kerran, kun kävelet koulusta kotiin, katso ympärillesi.Tie, jolla kävelet ja silta,
jonka ylität, on rakennettu yhdessä keräämistämme verovaroista. Koulu, jota käyt,
rahoitetaan veroilla. Meidän kaikkien yhteisessä käytössä olevia verovaroin kustannettuja
kohteita löytyy joka puolelta.

Katso video Veroeuron tarina - eli mihin meidän veromme menevät?
https://www.verokampus.fi/nakokulma/veroeuron-tarina/

3. Videon katsomisen jälkeen keskustelkaa pareittain alla olevista kysymyksistä.
Keskustelun jälkeen tiivistäkää vastauksenne ja kirjoittakaa se kysymyksen perään.
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Mihin valtio tarvitsee verotusta ja mihin maksetut verot menevät?



Millaista sinun elämäsi olisi ilman näitä verorahoilla tuotettuja palveluja?



Miltä ympäristö näyttäisi ilman niitä?



Mistä palveluista olisit valmis luopumaan? Pitäisikö jotakin palvelua laajentaa ja kehittää?



Miten näitä palveluja voi saada, jos valtio ei tarjoa niitä verorahoilla? Tiedätkö, miten palvelut
on järjestetty jossain toisessa maassa?

Lähde: https://www.verokampus.fi/nakokulma/veroeuron-tarina/
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TEHTÄVÄ 4: Palkasta maksetaan veroa
1. Tutkikaa pareittain kappaletta Palkasta maksetaan veroa (Memo yhteiskuntaoppi).
A. Lukekaa ensin otsikko ja väliotsikot ja päätelkää:


Mistä osista teksti koostuu?



Mitä asioita osat käsittelevät?

B. Tehkää kolme käsitekarttaa, yksi jokaisesta alaotsikosta.


Lukekaa jokaisen kappaleen ensimmäinen lause ja selvittäkää, mitä se tarkoittaa. Kirjoittakaa
lauseen ajatus omin sanoin käsitekarttaan.

C. Miettikää, mitä asioita kappaleessa todennäköisesti on.


Millainen kokonaisuus aiheesta syntyi käsitekarttoihinne?

D. Silmäilkää tekstin pääkäsitteet. Miten löydätte ne?


Mitkä käsitteet ovat teille ennestään tuttuja?



Yrittäkää päätellä ja arvata, mitä teille uudet käsitteet tarkoittavat.



Lisätkää käsitekarttaan ne käsitteet, joita ei vielä ole siellä ja selittäkää toisillenne, mitä ne
mielestänne tarkoittavat. Älkää vielä lukeko tekstiä laajemmin. Merkityksistä kannattaa
keskustella niillä kielillä, joilla saatte ajatuksenne parhaiten keskustelussa muotoiltua.

E. Lukekaa tekstiä lihavoitujen pääkäsitteiden ympäriltä.


Alleviivatkaa kohta, jossa pääkäsite on määritelty.



Kirjoittakaa pääkäsitteiden määritelmät mahdollisimman yksinkertaisesti käsitekarttoihinne.
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F. Parit yhdistyvät neljän hengen ryhmiksi. Vertailkaa tekemiänne käsitekarttoja.


Missä määrin vastauksenne ovat samanlaisia, missä määrin erilaisia?



Tutkikaa tarkemmin kohtia, joista olette eri mieltä. Korjatkaa ja täydentäkää käsitekarttojanne
toiselta parilta saamienne ideoiden pohjalta.

G. Mitä uutta opitte palkasta ja verotuksesta? Keskustelkaa koko luokan kanssa.

H. Kertokaa vielä toisillenne, mitä tarkoittaa bruttopalkka ja nettopalkka.Tutkikaa sen
jälkeen graafia linkistä ja selvittäkää seuraavat asiat:
https://www.veronmaksajat.fi/luvut/Laskelmat/palkkakuitti/



Millaisia veroja (oranssilla) tai muita maksuja (keltaisella) bruttopalkasta vähennetään?



Tarkastele kolmea erilaista palkansaajaa (bruttopalkka 1600 €, 3000€ ja 6000€) ja laske,
kuinka paljon kukin heistä maksaa
a) veroja (yhteensä) b) työeläkevakuutusmaksuja ja c) työttömyysvakuutusmaksuja.



Määritä, kuinka monta prosenttia kukin palkansaaja maksaa veroja (veroprosentti).



Määritä, kuinka monta prosenttia kukin palkansaaja maksaa a) työeläkevakuutusmaksuja ja b)
työttömyysvakuutusmaksuja.



Millaisia havaintoja teet verojen maksamisesta? Entä työeläkevakuutus- ja
työttömyysvakuutusmaksuista?



Millä nimellä tällaista verotusta kutsutaan?
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TEHTÄVÄ 5: Työelämä ja verot
1. Lukekaa seuraavat kysymykset koko ryhmän kanssa yhdessä läpi ja varmistakaa, että
ymmärrätte ne.


Kenelle lähetetään verokortti postitse kotiin?



Jos haluat muuttaa verokortin veroprosenttia, missä voit sen tehdä?



Jos haluat muuttaa verokorttiasi, mitä tietoja sinun tulee tietää?



Miksi verokortti on tärkeää antaa työnantajalle?



Mitä sinun tulee itse tärkeimpänä asiana muistaa verokorttiin liittyen?

2. Katso video Verotietoa nuorille: 2. Työelämä ja verot ja yritä löytää vastaus edellä oleviin
kysymyksiin.
Videoon pääset tästä linkistä: https://youtu.be/h0X9PNkOLm4
Voit katsoa halutessasi myös ohjevideon verokortin tekemisestä OmaVeropalvelussa. #verokampus: verokortti verkosta opiskelijalle -videoon pääset linkistä
https://youtu.be/VqvoSdQMhf8


Keskustellaan yhdessä koko ryhmän kanssa kysymyksistä.

3. Katso esimerkkiverokorttia ja vastaa kysymyksiin.


Kuinka monta prosenttia on maksettava veroa, jos verokauden tulot ovat alle kortissa olevan
tulorajan (39 928,00 €)?



Kuinka paljon keskimääräinen kuukausiansio voi olla, että verokortissa olevan ajanjakson tulo
pysyy verokortissa olevan tulorajan alla?



Kuinka monta euroa kuukaudessa on maksettava veroa, jos kuukausiansio on 2 800 €?



Mitä tarkoittaa kortissa oleva lisäprosentti (38,0)?
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Kuinka monta euroa vuodessa on maksettava veroa, jos verokortin ajanjakson tulot ovat 45
000 €?

III Ota omaksi
TEHTÄVÄ 1: Oma budjettini
Laadi itsellesi budjetti jollekin valitsemallesi ajankohdalle (esim. viikko- tai kuukausibudjetti). Kirjaa
taulukkoon tulosi ja menosi ja laske sen jälkeen yhteen, paljonko saat rahaa ja paljonko kulutat
sitä.
TULOT

MENOT

MAANANTAI

TIISTAI

KESKIVIIKKO

TORSTAI

PERJANTAI

LAUANTAI

SUNNUNTAI

YHTEENSÄ
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TEHTÄVÄ 2: Oma säästösuunnitelma
1. Mieti, mihin kaikkeen sinä käytät rahaasi. Listaa kolme asiaa, jotka haluaisit ostaa, tehdä
tai toteuttaa ja joihin sinulla ei vielä ole riittävästi rahaa.

2. Valitse sitten yksi näistä listaamistasi asioista ja tee suunnitelma, paljonko tarvitset
siihen rahaa. Kirjoita muistiin,



mistä voisit saada rahat tähän asiaan.



paljonko pystyisit säästämään kuukaudessa



kuinka pitkä aika menisi, jotta olisit saanut rahat säästettyä.

3. Esitelkää sitten pienissä ryhmissä suunnitelmanne toisillenne. Tehkää lista tavoista,
miten voi säästää.
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TEHTÄVÄ 3: Mitä palkalla saa ostettua?
1. Pohdi ensin yksin seuraavia kysymyksiä:


Syötkö usein pikaruokaravintolassa? Jos syöt, mitä yleensä ostat? Tiedätkö, paljonko maksaa
Big Mac -hampurilainen Suomessa? Oletko koskaan maistanut sitä? Piditkö siitä?

2. Jakakaa sitten pohdintanne pienessä ryhmässä ja perustelkaa toisillenne, miksi pidätte
tai miksi ette pidä Big Mac -hampurilaisesta tai miksi joku muu hampurilainen on
parempaa.
3. Tutkikaa parin kanssa seuraavan sivun taulukkoa, joka kertoo vähimmäispalkoista ja
pikaruokaketju McDonaldsin myymien Big Mac -hampurilaisten hinnoista eri maissa.
Vastatkaa sen perusteella vähintään 4 alla olevaan kysymykseen.


Missä maassa Big Macin hinta on korkein Yhdysvaltain dollareiksi muutettuna?



Kuinka pitkään vähimmäispalkalla olisi työskenneltävä Kanadassa, jotta voisi ostaa yhden Big
Macin?



Kuinka monta kokonaista Big Macia intialainen työntekijä pystyisi ostamaan palkalla, jonka hän
tienaa kahdeksan tunnin työpäivän aikana?



Kuinka monta Big Macia suomalainen vähimmäispalkkaa saava työntekijä voisi ostaa
kahdeksan tunnin palkallaan McDonalds-ravintolasta, joka sijaitsee Intiassa?



Big Mac maksaa lähes saman verran Sierra Leonessa ja Uudessa Seelannissa. Kuinka monta
tuntia uusiseelantilaista enemmän sierraleonelaisen pitää tehdä työtä, jotta voisi ostaa yhden
hampurilaisen?



Kreikassa hampurilainen maksaa melkein puolet vähemmän kuin Suomessa. Miksi
suomalainen Bic Macin syöjä on kuitenkin paremmassa asemassa kuin kreikkalainen?



Missä maassa asuisit mieluiten? Miksi?



Millaista taloudellista eriarvoisuutta taulukko ilmentää?
Muokattu Memo Yhteiskuntaoppi -tehtäväkirjan tehtävästä 4, sivut 40-41 (Edita
2015)
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Maa

Vähimmäispalkka

Big Macin hinta

Työaika Big Macin

(yhdysvaltain dollareina

(yhdysvaltain

tienaamiseksi (tunteina)

per työtunti)

dollareina)

Uusi-Seelanti

11,18

4,05

0,4

Ranska

12,09

4,43

0,4

Iso-Britannia

9,83

3,82

0,4

Kanada

9,75

4,63

0,5

Japani

8,17

4,16

0,5

Suomi

9,50*

5,50

0,6

Yhdysvallat

7,25

4,20

0,6

Kreikka

5,06

4,43

0,9

Puola

2,83

2,58

0,9

Portugali

4,19

4,43

1,1

Venäjä

0,97

2,55

2,6

Brasilia

1,98

5,68

2,9

Kiina

0,80

2,44

3,1

Intia

0,28

1,62

5,8

Afganistan

0,57

3,51

6,2

Sierra Leone

0,03

4,08

136,0

* Suomessa palkat perustuvat työehtosopimuksiin, joten vähimmäispalkka vaihtelee ammattialoittain. Työttömyysturvalaista saadaan
kuitenkin laskennalliseksi vähimmäispalkaksi 7,09 euroa tunnissa.
Lähteet: Converg Ex, The Economist, ILO, Edpatisan.com, McDonalds ja STM
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4. Kiinassa Big Macin hinta on noussut 25 % vuodesta 2010. Yhdysvalloissa vastaava
nousu on ollut 12,5 % ja Venäjällä ainoastaan 10 %.
Kiina 1,95 (2,44) Yhdysvallat 3,73 (4,20)

Venäjä 2,33 (2,55)

Esimerkki
Kuinka paljon Big Macin hinta oli Kiinassa vuonna 2010?
Mallivastaus
Merkitään vuoden 2010 hintaa kirjaimella x. Hinta on noussut 25 %, joten hinta on 125 % vuoden
2010 hinnasta. Tiedetään, että nykyinen hinta on 2,44 $, joten

x ・1,25 = 2,44

/ :1,25

x ≈ 1,95
Vastaus: 1,95 $

Huom!
25 % pitää laskea alkuperäisestä hinnasta! Sitä ei voi laskea ja vähentää taulukossa
olevasta arvosta.

Laske
Kuinka paljon Big Macin hinta oli vuonna 2000 a) Yhdysvalloissa ja b) Kiinassa ?
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TEHTÄVÄ 4: Verokorttia käyttämään!
1. Ratkaise tehtävä parin kanssa:
Ystäväsi opiskelee ammattiopistossa sähköasentajaksi. Hän nostaa opintorahaa yhdeksältä
opiskelukuukaudelta (250 € / kk) ja tienaa opiskelujen ohessa 1000 € / kk lähikaupan kassalla.
Kesällä hän on töissä kolmen kuukauden ajan setänsä rakennusfirmassa. Ystäväsi bruttopalkka
kesätyöstä on 2 000 € / kk.



Kuinka paljon ystäväsi maksaa vuodessa veroa? (Ennakonpidätysprosentti 6,0% tulorajalle 18
000 € ja lisäprosentti 31,0%)



Palkasta vähennetään myös työeläkevakuutusmaksuja 6,75 % ja työttömyysvakuutusmaksuja
1,5 %. Kuinka paljon ystäväsi kesätyön palkasta jää verojen ja maksujen jälkeen käteen? (Eli
mikä on ystäväsi nettopalkka kesällä?)

Huom! Myös opintoraha on veronalaista tuloa. Opintorahasta ei kuitenkaan makseta
veroa, jos sinulla ei ole opintorahan lisäksi muita veronalaisia tuloja. Jos sinulla on muita
tuloja, maksat veroa myös opintorahastasi.

Pohtikaa vielä:
Mitä hyötyä ja haittaa saattaa olla työnteosta opiskelujen ohessa?

Miksi veroja kannattaa maksaa?
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TEHTÄVÄ 5: Mitä opit: kielelliset ja sisältötavoitteet
1. Palaa jakson alun itsearviointiisi.


Mitä asioita jo osasit?



Mitä asioita halusit kysyä, tietää tai oppia?

2. Mieti sitten koko tätä materiaalia.


Millä eri tavoilla olet käyttänyt kieltä opiskellessasi aihetta?



Mikä on auttanut sinua oppimisessa?



Mitkä 3 tärkeintä asiaa olet oppinut? (rahankäytöstä ja veroista, prosenttilaskuista, kielestä…)

Opettajalle
Kokonaisuuden lopussa on hyvä käydä oppilaiden kanssa keskustelua siitä, mitä on opittu niin
kielellisesti, sisällöllisesti kuin oppimis- ja ajattelutaitojenkin osalta. Kaikilta keskustelu ei
välttämättä heti luonnistu, mutta kun tällaista keskustelua säännöllisesti käydään, oppilaat
oppivat kyllä erittelemään omaa oppimistaan. Tässä tietenkin kullanarvoisia ovat vertaisten
kommentit ja kokemukset sekä niiden suhteuttaminen kunkin omiin ajatuksiin.
Myös kielellisistä tavoitteista on hyvä käydä keskustelua:





Mikä oli kielellisesti haasteellista? Mikä tuntui helpolta?
Missä asioissa huomaatte kehittyneenne (esim. ei tuntunut enää yhtä vaikealta kuin
aiemmin lukea oppikirjatekstiä, oli helpompi selittää käsitteitä omin sanoin…)
Keskustelutilanteet, lukeminen (graafit, tekstit, laskukaavat), kirjoittaminen - kaikkia
kannattaa käsitellä erikseen
Hyödynsitkö tehtävissä muuta kielitaitoasi kuin suomea? Mitä kieliä? Miten niiden
käyttö syvensi oppimista? Miten niiden käyttöä voisi kehittää jatkossa?
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Kielitietoinen polku: teemana Tulot ja menot tasapainossa
I Aktivoi
ajatuksesi

Tekstilaji

Kielenkäytön
funktio

Kielenkäytön
tapa

Työtapa

1. Mihin sinä käytät
rahaa?

taulukko,
graafi →
keskustelu

pohdi, tunnista,
kuvaile, tulkitse,
sovella → vertaile
määrittele

yksin ajattelu,
lukeminen,
kirjoittaminen →
suullinen
vuorovaikutus

yksin → koko
luokka

2. Kertaa
prosenttilaskentaa!

tehtävänanto,
kuvaus
→ keskustelu

tulkitse, kuvaile,
neuvottele, tiivistä

lukeminen,
suullinen
vuorovaikutus,
kirjoittaminen,
laskeminen

pienryhmä →
koko luokka

3. Mistä saa tuloja?

kuvaus,
mediateksti,
video,
keskustelu

pohdi, tulkitse,
kokoa lista,
vertaile, tulkitse
videota,
keskustele

yksin ajattelu,
kirjoittaminen,
videon katsominen,
suullinen
vuorovaikutus

yksin, parin
kanssa

4. Aseta tavoitteet

taulukko

pohdi ja arvioi

lukeminen &
kirjoittaminen

yksin
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II Tutki
teemaa

Tekstilaji

Kielenkäytön funktio

Kielenkäytön tapa

Työtapa

1. Omaa
talouttaan voi
suunnitella

Oppikirjateksti:
otsikko, lause,
määritelmä
Keskustelu

tulkitse, pohdi, määrittele,
tiivistä, ryhmittele, tulkitse,
pohdi, kysy, luokittele,
sanallista, vastaa,
neuvottele, tulkitse, arvioi,
raportoi, keskustele,
tulkitse, määrittele, sovella

lukeminen, suullinen
vuorovaikutus,
kirjoittaminen

parin kanssa,
koko luokka,
yksin

2. Talous
tasapainoon

budjetti,
taulukko,
keskustelu

pohdi, arvioi, kuvaile,
määrittele, kirjoita, ehdota,
perustele

lukeminen, suullinen
vuorovaikutus,
kirjoittaminen

parin kanssa /
pienryhmässä

3. Mihin
maksamani
verot
menevät?

lista,
tehtävänanto,
video,
keskustelu,
graafi

tulkitse, tunnista, rastita,
tulkitse videota,neuvottele,
arvioi, tiivistä, kirjoita

lukeminen, suullinen
vuorovaikutus,
kirjoittaminen, videon
katsominen &
kuunteleminen

parin kanssa /
pienryhmässä

4. Palkasta
maksetaan
veroja

oppikirjateksti,
käsitekartta,
graafi

tulkitse, arvioi, pohdi,
tiivistä, tulkitse, ennakoi,
arvioi, päättele, määrittele,
vertaile, perustele

lukeminen,
kirjoittaminen,
suullinen
vuorovaikutus

parin kanssa
pienryhmissä
koko luokka

5. Työelämä
ja verot

video,
kysymys,
keskustelu,
verokortti,
tehtävänanto

tulkitse, keskustele, pohdi,
arvioi, perustele

videon katsominen &
kuunteleminen,
lukeminen, suullinen
vuorovaikutus,
kirjoittaminen,
laskeminen

pienryhmissä,
koko luokka
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III Ota omaksi

Tekstilaji

Kielenkäytön
funktio

Kielenkäytön
tapa

Työtapa

1. Oma budjettini

taulukko
budjetti

pohdi, arvio

kirjoittaminen,
laskeminen

yksin

2. Oma
säästösuunnitelma

lista, keskustelu pohdi, arvioi,
listaa, esittele

yksin ajattelu,
kirjoittaminen,
suullinen
vuorovaikutus

yksin → parin
kanssa

3. Mitä palkalla saa
ostettua?

tehtävänanto,
keskustelu,
taulukko

pohdi, keskustele,
kuvaile, perustele,
tulkitse, arvioi

yksin ajattelu,
suullinen
vuorovaikutus,
lukeminen,
laskeminen,
kirjoittaminen,

yksin, parin
kanssa

4. Verokorttia
käyttämään!

tehtävänanto

tulkitse, arvioi,
päättele

lukeminen,
suullinen
vuorovaikutus,
laskeminen,
kirjoittaminen

parin kanssa

5. Mitä opit:
kielelliset ja
sisältötavoitteet

kysymykset,
taulukko

pohdi, arvioi

lukeminen ja
kirjoittaminen

yksin
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