
MINÄ JA YHTEISÖ 

Yhteiskunta = ihmisistä ja yhteisöistä koostuva vuorovaikutusverkosto. Ihmiset 

toimivat ja asioivat keskenään esimerkiksi harrastusten tai työnteon kautta. 

Yhteisö = ihmisryhmä, jolla on jokin heitä yhdistävä tekijä esimerkiksi koulu, työpaikka, 

harrastus. 

Oikeus= Jokaisella tasapuolisesti oleva mahdollisuus toimia tietyllä tapaa sallitusti. 

Esimerkiksi sananvapaus. 

Äänioikeus = Määrittelee, ketkä yhteisön tai yhteiskunnan jäsenistä saavat osallistua 

äänestykseen. Kriteerinä voi olla esimerkiksi ikä tai tarve kuulua yhteisöön, jossa 

äänestetään. 

Vastuu = Olet vastuussa toiminnasta ja yhteisön tai yhteiskunnan sääntöjen 

rikkomisista. Tästä voi olla seuraamuksia. Esimerkiksi yksilön vastuu lain 

noudattamisesta, liikennesäännöistä tai yhteisön sääntöjen noudattamisesta. 

Rikkomus voi johtaa rangaistuksiin. 

 

YHTEISKUNNAN TOIMINTA 

Yritys = Voittoon tähtäävä yhden tai useamman henkilön harjoittama taloudellinen 

toiminta. Voi olla tuotteiden tai palvelun myyntiä ja mahdollisesti tuotteiden 

valmistamista. 

Julkinen palvelu = Palvelu, jonka valtio tai kunta rahoittaa verovaroin. Käyttämisestä 

voidaan periä pieni käyntimaksu, mutta pääosin rahoitettu ja kaikille tasapuolisesti 

saatavilla oleva palvelu. 

Yksityinen palvelu = Muutoin kun verovaroin rahoitettua palvelua, jonka käyttäjä 

maksaa palvelun pääosin kokonaisuudessaan. 

Kansalainen = Henkilö, joka on esimerkiksi valtion jäsen, esim. Suomen kansalainen. 

 

VEROT JA VEROTUS 

Suomessa maksat palkasta tuloveroa. Maksat veroa myös esimerkiksi näistä tuloista: 

 työttömyyspäivärahat 

 vanhempainpäivärahat 

 eläkkeet 

 opintotuki 

Verorahoilla valtio ja kunnat maksavat esimerkiksi: 

 terveydenhoitoa 

 koulutusta 

 päivähoitoa 

 maanpuolustusta  

Suomessa verotus on progressiivista. Se tarkoittaa, että suuresta palkasta maksetaan 

suurempi osuus veroja kuin pienemmästä palkasta. Veroprosentti lasketaan Suomessa 

jokaiselle erikseen.  

Työnantaja maksaa verot suoraan palkastasi. Sitä varten työnantaja tarvitsee sinulta 

verokortin. Vero, joka maksetaan suoraan palkasta, on ennakonpidätys. Verohallinto 

laskee jokaisen vuoden jälkeen, onko tuloista maksettu tarpeeksi veroa. Jos veroja on 

maksettu liikaa, saat veronpalautusta. Jos veroja on maksettu liian vähän, joudut 

maksamaan jäännösveroa. ” 

Tasavero = maksat palkastasi yhtä suuren prosenttiosuuden veroa riippumatta tulon 

määrästä. 

Arvonlisävero = myyntihintaan lisättävä arvonlisän veromäärä. Suomessa yleisimmin 

tällä hetkellä 24% (2018), joitakin poikkeuksia on. Eri maissa eri suuruiset 

arvonlisäverot. 

Perintävero = perittävästä omaisuudesta perittävä vero. Esimerkiksi voit periä 

vanhemman kuoltua heidän omaisuuttaan, josta peritään perintövero. 

Yhteisövero = Yritys maksaa toiminnastaan yhteisöveroa. 



YRITYSTOIMINTA 

Yritys myy palveluja tai tuotteita kuluttajille tai yrityksille, josta yritys saa 

tuloja. Tuloista täytyy vähentää menot, joita ovat esimerkiksi palkkakulut, 

verot, vuokrat, toiminnan yleiset kulut (kuten vesi, sähkö, netti jne..). 

Vähennysten jälkeen selviää yrityksen toiminnan tulos. Jos rahaa jää 

ylimääräistä, sitä kutsutaan voitoksi. Mikäli maksuja jää vielä maksamatta ja 

yritys joutuu sen vuoksi ottamaan velkaa, sitä kutsutaan tappioksi, eli tulos jää 

”miinukselle”. 

Palvelu on jonkinlainen aineeton hyödyke joita yritys tai muu yhteiskunnan 

toimija tuottaa. Tämä voi olla esimerkiksi hiusten leikkuu tai hieronta. Maksat 

palvelusta. Tuote on jokin fyysinen esine tai asia, josta maksat. 

Yrityksen työvoimaksi kutsutaan työntekijöitä. Työvoimaan voi kuulua myös 

yrityksen johtohenkilökuntaa. Tuotantovälineillä tarkoitetaan laitteita, koneita 

tai tehtaita, joita tarvitaan tuotteiden tai palveluiden tekemiseen. 

Kiertotaloudella tarkoitetaan tapaa tuottaa taloudellista hyvinvointia ilman 

että tuhlataan luonnonvaroja. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi ostamisen 

sijaan vuokraamalla tai lainaamalla. Käytettyjen tuotteiden kierrättäminen on 

myös hyvä tapa toteuttaa kiertotaloutta. Oleellista on välttää uuden ostamista 

tai tuottamista ja sen sijaan kierrättää jo tuotettuja asioita. 

 

RAHANKÄYTTÖ 

Rahankäyttöä voidaan suunnitella tarkkaan, jotta taloutta pystytään 

hallinnoimaan paremmin. Oleellista on budjetointi, jolloin kerätään ylös 

tulojen ja menojen arviointi, josta syntyy talousarvio. Talousarviolla 

pystymme näkemään esimerkiksi viikon, kuukauden tai vuoden tulot ja menot 

ja hyödyntämään tietoa rahan käytön suunnitteluun. 

Säästämällä voimme säilyttää rahaa tulevaisuutta varten, esimerkiksi 

suurempaa ostoa varten. Sijoittamalla voimme käyttää rahaa 

rahoitusvälineisiin, esimerkiksi osakkeisiin ja yrittää myydä ne myöhemmin 

tulevaisuudessa kalliimmalla. Näin voimme tehdä voittoa. 

Pankkikortti on yleinen maksuväline, jolla maksettaessa rahat veloitetaan 

kortin omistajan tililtä. Verkkopankissa pankki tarjoaa palvelua joilla voidaan 

hoitaa omia raha-asioita. 

Joskus voimme joutua lainaamaan rahaa. Yleisimmät lainan tarpeet ovat 

esimerkiksi asuntolainan, jota käytetään asunnon ostamiseen. Myös autoa 

varten voimme nostaa autolainaa. Yleensä lainaa otetaan, koska ostettava asia 

voi olla summaltaan niin suuri, että sen säästäminen voisi viedä vuosia tai 

vuosikymmeniä. 

Toisinaan voimme tarvita pieniä lainoja pikkuisiin ostoksiin. Usein, mitä 

pienempi lainasumma myönnetään, sitä korkeampi korko sille annetaan. Korko 

on lainasta perittävä korvaus, jota voidaan pitää eräänlaisena lainan hintana. 

Korko voi vaihdella suurestikin aina alle prosentin koroista jopa satojen 

prosenttien korkoihin. Korko on tärkein mittari mitattaessa lainan 

kannattavuutta. Todellisen lainan hinnan voit mitata todellisella vuosikorolla, 

johon on laskettu mukaan kaikki lainan muut maksut, esimerkiksi lainanhoito 

tai aloitusmaksut. 

Vuosikorko tarkoittaa lainaan lisättävää summaa vuodessa. Esimerkiksi 

100 000€ lainan 1% vuosikorko tarkoittaa sitä, että vuoden aikana lainaan tulee 

hintaa 1% lisää, eli 1000€. Mikäli lainan vuosikorko 100 000€ summalle olisi 

100%, joutuisit maksamaan lainan vuoden aikana tuplana takaisin! 

Pankit myöntävät lainojen lisäksi monenlaisia eri palveluita. Pankit ovat 

yrityksiä, jonka palveluita voivat käyttää yksityiset ihmiset tai yritykset. Pankki 

tarjoaa esimerkiksi pankkitilejä, joille voi tallettaa rahaa. Säästöistä voi 

kerryttää myös pankkitilillä korkoa. Pankit hallinnoivat myös 

pankkikorttitoimintaa ja mobiilimaksamisia. 

 



TYÖELÄMÄ 

Ammatti kertoo mitä ihminen tekee työkseen. Työ voi tarkoittaa ammatissa 

tehtävän työn lisäksi myös muuta toimintaa, mikä liittyy jonkin tehtävän 

suorittamiseen ansaintatarkoituksessa. Joskus työ voi olla myös tuottoa 

tavoittelematonta vapaaehtoistyötä, josta ei makseta rahallista palkkaa. 

Työntekijä on henkilö joka työllistää itsensä johonkin ammattiin, jossa hänellä 

on työnantaja. Työnantajalla tarkoitetaan yritystä, joka tarjoaa sinulle työn. 

Yrittäjä on henkilö, joka työllistää itse itsensä esimerkiksi perustamalla oman 

yrityksen. Yrityksen perustamista varten tarvitaan yritysidea, joka kertoo siitä 

mihin yrityksen olemassaolo perustuu. Yritysideana voi olla esimerkiksi 

jonkinlainen keksintö, jota halutaan myydä tai palvelu jota halutaan tarjota. 

Töihin mentäessä solmitaan työsopimus, jonka allekirjoittaa työnantaja ja 

työntekijä. Työsopimuksessa on sovittu esimerkiksi työtehtävät, työajat ja 

mahdolliset velvoitteet ja säännöt joita tulee noudattaa. Sopimuksessa on myös 

määritelty palkan suuruus työstä. 

Työsopimus voi olla kokoaikainen, jolloin työtä tehdään täysimääräinen aika, 

usein 37,5 tuntia viikossa. Työsuhde voi olla myös osa-aikainen jolloin työtä 

tehdään vähemmän, esimerkiksi 10 tuntia viikossa. Työsopimus voi olla 

voimassa toistaiseksi, jolloin työtä tehdään sama määrä kunnes joko työntekijä 

irtisanoutuu tai työnantaja irtisanoo työntekijän. Määräaikainen työsuhde 

tarkoittaa, että työtä tehdään ennalta tiedossa ollut pituus. Esimerkiksi yksi 

vuosi tai vaikka 6kk. 

 

 

 

 

MAINONTA JA MARKKINOINTI 

Mainonta tulee kuluttajasuojalain nojalla olla sellaista, että siinä käytetään 

yleisesti hyväksyttyjä arvoja sekä periaatteita. Mainos ei saa esimerkiksi olla 

syrjivä tai rasistinen. Mainos ei myöskään saa olla harhaanjohtava, esimerkiksi 

niin, että siinä väitetään jotakin mikä ei todellisuudessa pidä paikkaansa. 

Mainontaa valvoo mainonnan eettinen neuvosto, joka mainitsee mainoksista 

seuraavaa: 

”Hyvän tavan vastainen mainos voi olla esimerkiksi syrjivä, lapsille sopimaton 

tai ihmisarvoa loukkaava mainos. Neuvosto soveltaa Kansainvälisen 

kauppakamarin (ICC) markkinointisääntöjä ja neuvoston hyvää 

markkinointitapaa koskevia periaatteita. 

Neuvoston toimivaltaan ei kuulu esimerkiksi seuraavien asioiden arviointi: 

 markkinoinnin harhaanjohtavuus; 
 markkinoinnin totuudenvastaisuus; 
 markkinoinnin hyvän maun vastaisuus; 
 poliittisen tai uskonnollisen mainonnan sisältö; tai 
 tuotesijoittelu.” 

Hyvää markkinointitapaa koskevat periaatteet ovat neuvoston mukaan 
seuraavia: 

”1. Mainos on hyvän markkinointitavan vastainen, jos 

a) naista tai miestä käytetään katseenvangitsijana tai seksiobjektina ja 

sukupuolta käytetään alentavalla, väheksyvällä tai halventavalla tavalla; 

b) naista tai miestä käytetään seksiobjektina tai asiattomasti katseenvangitsijana 

eikä sillä ole mainostettavan tuotteen tai palvelun kanssa mitään tekemistä; tai 

https://kauppakamari.fi/wp-content/uploads/2012/01/Markkinoinnin-kansainvaliset-ohjeet-ICC-Markkinointisaannot_-final-version-2012.pdf
https://kauppakamari.fi/wp-content/uploads/2012/01/Markkinoinnin-kansainvaliset-ohjeet-ICC-Markkinointisaannot_-final-version-2012.pdf
https://kauppakamari.fi/lautakunnat/men/sovellettavat-saannot/
https://kauppakamari.fi/lautakunnat/men/sovellettavat-saannot/


c) mainoksessa on seksuaalisia vihjailuja tahi lupauksia, joilla ei ole 

mainostettavan tuotteen kanssa mitään tekemistä. 

2. Mainos on hyvän markkinointitavan vastainen, jos siinä väitetään tai 

vihjataan, että toisen sukupuolen asema on sosiaalisesti, taloudellisesti tai 

kulttuurillisesti alempiarvoinen kuin toisen, tai jos mainoksessa ylläpidetään 

kaavamaista roolikäsitystä siitä, mikä on tyypillistä tai tunnusomaista naisille 

tai miehille tai heidän persoonallisuudelleen tai työskentelylleen. 

3. Mainos ei ole hyvän markkinointitavan vastainen vain sen vuoksi, että siinä 

esiintyy vähäpukeisia tai alastomia ihmisiä, jos heitä ei ole kuvattu alentavalla, 

väheksyvällä tai halventavalla tavalla.” 

(Lähteet: https://kauppakamari.fi/lautakunnat/men/sovellettavat-saannot/ 

https://kauppakamari.fi/lautakunnat/men/) 

Hyvänä mainoksena voidaan pitää sellaista, mikä vangitsee katsojan katseen 

sekä saa hänet jollakin tavalla muistamaan mainoksen. Hyvä mainos voi olla 

myös jollakin tapaa ”ärsyttävä” mainos, koska tällöin se jää myös mieleen. 

Tehokeinoina mainoksissa voidaan käyttää asiantuntijoita, sertifikaatteja, 

musiikkia, käyttäjän kokemuksia ym. asioita joilla saadaan mainoksesta 

tehokkaampi. 

Tuote voidaan myös brändätä. Brandnews –sivusto tiivistää brändin ja sen 

hyödyt seuraavasti: 

” Brändi = Imago + Maine 

Brändi koostuu imagosta ja maineesta. Mutta mitä ne sitten ovatkaan? 

Imago 

Imago – henkilön, liikeyrityksen tm. tietoisesti itsestään antama kuva. 

(suomisanakirja.fi) 

[--] Imago on yrityksen haluama ja huolella rakentama kuva itsestään. Se 

sisältää lupauksia asiakkaille, työntekijöille, rahoittajille ja yrittäjille. Se 

sisältää lupauksia laadusta, toimintatavoista, arvoista, tuotteista. 

Maine 

Maine – jostakin vallitseva käsitys, mielipide. (suomisanakirja.fi) 

Maine puolestaan on toiminnalla kerättyä ja ansaittua aineetonta pääomaa. 

Maine perustuu ihmisten kokemuksiin yrityksestä. Maine on se mitä sinusta 

puhutaan, kun et ole huoneessa. Mainetta ei voi hallita, mutta kaikki 

tekemisemme tai tekemättä jättämisemme vaikuttavat maineeseen. 

Brändi antaa laskuttaa enemmän 

Brändi tekee tuotteesta tai palvelusta ainutlaatuisen. Se on se arvo, mikä ollaan 

valmiita maksamaan enemmän kuin kilpailijan vastaavasta tuotteesta. Hyvästä 

brändistä on on siis myös suoraa taloudellista hyötyä.” 

(Lähde: http://brandnews.fi/mika-on-brandi/) 

Mitä brändejä tiedät? Ainakin Louis Vuittonin laukut ovat tunnettuja tai vaikka 

Applen kännykät. 

Yritykset myös perustavat mielikuvaansa monesti yrityksen logolle eli 

yrityksen ”tunnuskuvalle”. Logon avulla ihmiset muistavat yrityksen 

paremmin. Monesti yrityksen ydin perustuu myös toimivalle sloganille. Slogan 

kuvaa yleensä yrityksen ydinideaa ja toimintaperiaatetta, jonka pohjalle yritys 

on perustettu. Slogan esiintyy monesti myös mainoksissa. Sloganesimerkkejä 

ovat esimerkiksi Gigantin ”se nyt on vaan tyhmää maksaa liikaa”. 

https://kauppakamari.fi/lautakunnat/men/sovellettavat-saannot/
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