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Verohallinnon palvelu 

ennen…



Verohallinnon palvelu 

nyt…





Tämä on Verohallinto Tehtäväämme tukevat strategiset tavoitteet

Tehtävänämme on kerätä oikea määrä veroja oikeaan

aikaan yhteiskunnan toiminnan rahoittamiseksi.

Turvaamme verojen kertymisen antamalla ennakoivaa

ohjausta ja hyvää palvelua sekä valvomalla verojen
kertymistä uskottavasti.

Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita

toimimaan omatoimisesti oikein.

Verovaje pienenee merkittävästi.

Asiakkaat toimivat oikein.

Prosessit ovat sujuvia ja tehokkaita.

Henkilöstö on osaavaa ja motivoitunutta.









Verotuksen tehokkuus perustuu laajalle 
tietointegraatiolle 
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Digitalisaatio on suurin muutosajuri maailmassa
- käytännössä se näkyy näin:

 Taloudellinen toiminta 

digitalisoituu ja siirtyy 

perinteisten toimintamallien 

ulkopuolelle:

– Ei maksuja perinteisillä 

valuutoilla

– Ei työsuhteita, ei 

palkanmaksua

– Ei fyysistä omaisuutta

 Digitalouden toimintaa ei voi 

valvoa perinteisin 

menetelmin

Maailman suurin pankki, ei 

lainkaan perinteistä valuuttaa.

Maailman suurin taksiyhtiö, 

ei omista yhtään autoa.

Maailman suosituin media,

ei tuota omaa sisältöä.

Maailman suurin jälleenmyyjä, 

ei omista yhtään tavaraa, 

ei varastoa.

Maailman suurin 

majoituspalveluiden tarjoaja, ei 

omista yhtään kiinteistöä.





Nordic Smart Government 

 Digitalisaation edistäminen yrityksissä

 Yritysten tiedonvaihdon edistäminen

 Taloushallinnon täydellinen automaatio

 Hallinnon tehostaminen ja hallinnollisen 

taakan vähentäminen

 Talouden ennustettavuuden ja 

läpinäkyvyyden parantaminen

 Tehokkaampi harmaantalouden torjunta

 Verojen maksamisen helppous



Some - viranomaisen 
leikkisämpi puoli luo 
mielikuvia ja antaa 
herätteen



@NannaJussila



Läsnäolo sosiaalisessa mediassa 
tukee strategisia tavoitteitamme

Päätavoite: Asiakas toimii oma-aloitteisesti oikein.

 Olemme läsnä. Meihin voi ottaa yhteyttä ja kanssamme voi keskustella. 

 Olemme aktiivisia: tuotamme sisältöä ja vuorovaikutamme. 

 Käytämme asiakkaalle ja kohderyhmälle ymmärrettävää, selkeää arkikieltä ja 

visualisoimme asioita. 

 Tuomme esiin verotuksen yhteiskunnallista merkitystä. 

 Olemme rohkeasti mukana toimintaamme koskevissa keskusteluissa. 

 Näytämme Verohallinnon asiantuntemuksen, luotettavuuden ja kyvyn uudistua.





Seuraa meitä!

Facebook – Verohallinto

@Verouutiset @VeroRekry @Palkka.fi @TaxFinland @Tulorekisteri

Youtube – Verohallinto

Linkedin – Verohallinto

Instagram – Verohallinto

Soundcloud – Veronkantaja

https://www.facebook.com/verohallinto
https://twitter.com/verouutiset
https://twitter.com/verorekry?lang=fi
https://twitter.com/palkka_fi?lang=fi
https://twitter.com/taxfinland?lang=fi
https://twitter.com/TuloRekisteri
https://www.youtube.com/channel/UCVGeKHwTsAKYnksI5RArrWg
https://www.linkedin.com/company/finnish-tax-administration
https://www.instagram.com/verohallinto/
https://soundcloud.com/veronkantaja


Miltä se sote-digitalisaatio oikein 
näyttää ulkopuolelta katsottuna?





STM:n ja THL:n sivulta otettua



Päätavoite lienee:

Asiakas saa oikean palvelun oikea-aikaisesti, vaikuttavasti ja laadukkaasti 

(asiakaslähtöisyys)

Päätavoite ei liene:

Työllistää henkilöstöä, pyörittää hallintoa tai hankkia kalliita järjestelmiä?

Tarjota palveluja asiakkaille organisaatiolähtöisesti?

Asiakkaan näkökulma



 Kuinka tähän päästään?

 Mitä on tehty?

 Potilastietojärjestelmät ovat toiminnanohjausjärjestelmiä, mutta ne on tehty niiden 

käyttäjien (lääkärit, hoitajat, sosiaalityöntekijät, jne, …) näkökulmasta

– ovat silti hankalakäyttöisiä, vievät työaikaa, koetaan raskaiksi, …

– paljon järjestelmiä, tiedon liikkuvuus, rajapinnat, ekosysteemit, …

– mistä asiakas voi tietää, minne kaikkialle hänestä on tietoja tallennettu paitsi Kanta-palveluun?

 Miksi asiakkaalle suunnattuja palveluita on "miljoona"?

– terveyskylä, omakanta, omaoulu, omamikälie, omasote, omapörriäinen, …

– kuinka valitsen omani? Onko se varmasti oikea juuri minulle?

Asiakkaan näkökulma



Testattuja hakuja nettiin 



Testattuja hakuja nettiin 



Tietojärjestelmät - yleisötehtävä

 OHJE: siirry osoitteeseen menti.com 

ja syötä koodi  57 00 11 9

 Kysymys: kuinka monta soteen liittyvää tietojärjestelmää tunnet nimeltä?

 Tehtävä: luettele kirjoittamalla viisi ensimmäistä, jotka tulevat mieleesi!



Havaintoja sote-tietojärjestelmistä

 Lukumääräisesti paljon; erikoisaloittain

 Rakennettu organisaatiolle, rekisterit

 Hirvittävä määrä rajapintoja

 Ylläpito on hankalaa ja kallista

 Toimittajat isossa roolissa, enemmän kumppanuutta

 Käytettävyys ei vastaa tarpeita, käyttäjät eivät ole tyytyväisiä

=> aiheuttaa ATK-kompurointia  

=> lääkkeeksi sote-uudistus ja järjestelmien migraatio isommiksi kokonaisuuksiksi

=> mikä on oikea ydintietojärjestelmien lukumäärä?



Velvoitteet sitovat

 Tiedot on kirjattava ja säilytettävä

 Potilaan ja asiakkaan asioiden hoito on turvattava kaikissa tilanteissa

 Erilaiset regulaatiot ohjaavat järjestelmien kehittämistä ja käyttöä

 Organisaatioita on paljon ja rekisterinpitäjyyksistä on huolehdittava => siilot

 Julkishallinnon toimijoiden on hoidettava omat velvoitteet lakiin pohjautuen 

kustannustehokkaasti

– Yritetään pitää asiakas poissa

– Yksityiset taas haluavat asiakkaita maksamaan palvelusta

=> aiheuttaa paradoksin, ei tue asiakaslähtöisyyttä, on virastomainen



Muutama käytännön esimerkki
 Poliisi, rikosilmoituksen teko sähköisesti

 Koronatestin varaaminen

 Silmätulehdus

 PRH

 Call centre -ajatus



Palvelumuotoilu alueellisesti asukkaille

Yhtenäinen markkinointiviesti - some haltuun

Hoitopolut - asiakas keskiöön

Ammattilaisten työ: automatiikka, analytiikka ja tekoäly mukaan

Yhteistyö ja yhdessä tekeminen => tulokset kaikkien käyttöön

Mitä pitäisi tehdä?




