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Suomi.fi-viestit osana Veron toimintaa 

 Verolle Suomi.fi-viestit on tärkeä osa paperittomuuteen pyrkimisessä. 

 Mobiili viestit-sovellus on hyvä apu selainversion rinnalla. Asiakas päättää 

kumpaa haluaa käyttää. 

 Mobiilisovelluksella suomalaiset tavoittaa varsin hyvin 

– suomalaisten puhelimista lähes kaikki älypuhelimia 

– 88% käyttää nettiä (16-89-vuotiaista, lähde Suomen virallinen tilasto). 

 Mobiilisovellusta käyttävien osalta viranomaisille ei kuluja tekstiviestiherätteistä 

ja useista tunnistautumisista. 
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Viestinvälitys Verossa 

 OmaVerossa taktiikaksi on muodostumassa: 

– yritysasiakkailla 11/2017 ei vielä yhteyttä Suomi.fi-viesteihin 

– henkilöasiakkaille 11/2018 valmius lähettää herätteet Suomi.fi-viesteihin. Logiikka kuvataan 

osana OmaVeron tavoitetilatyötä, yhteistyössä VRK:n ja tarvittaessa D9-tiimin kanssa. 

 

 Muita Suomi.fi-viestien käyttötarpeita huomioidaan kun tarpeita tulee esille: 

– Veron Tärkeät päivämäärät-mobiilisovellus + vero.fi tiedot perustuvat yhteen kalenterilistaan, 

saman datan voi tarjota myös Suomi.fi-viesteihin (tapahtumatieto). 

– selvitetty lomakkeiden tietojen toimittamista turvallisesti ja rakenteisessa muodossa 

asiakkailta Verohallintoon Suomi.fi-viestit-palvelun välityksellä. 
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Viestinvälitys osana OmaVero-konseptia 

 Alustava idea, jota tarkennetaan 2017 aikana: 

– OmaVeroon tulleista tiedoista henkilöasiakkaille heräte käyttäen 

samoja yhteystietoja, joita Suomi.fi-viestitkin käyttää.  

Pyyntö siirtyä OmaVeroon, jossa tarkemmat tiedot ja jossa 

asiointi Verohallintoon tapahtuu. 

 

 11/2018 henkilöasiakkaiden tuloverotukseen liittyvät tiedot 

ja viestit tallennetaan OmaVeroon. Sähköisille asiakkaille 

herätteet, muille paperikirjeet. 

 Yritysasiakkailla useita yhteystietoja, siksi yhteystietojen 

hallinta ja herätteet ainakin aluksi suoraan OmaVerosta. 
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Ehdotus Suomi.fi-viestit jatkokehitykseksi: 
henkilöasiakkaan yhteystietojen täydentäminen 
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Suomi.fi 

tunnistautuminen, 

samalla tarkistetaan 

VRK:sta käyttäjän 

henkilö- ja 

yhteystiedot 

Tilanne: Jos käyttäjällä 

ei ole sähköposti-

osoitetta (tai 

suostumusta) 

sähköiseen asiointiin, 

sitä tiedustellaan ennen 

OmaVeroon  

siirtymistä. 

Yhteystiedot 

päivitetään 

reaaliaikaisesti 

asiakkaan henkilö-

tietoihin (VRK/VTJ). 

 

1. Kirjautuminen OmaVeroon 2. Suomi.fi-tunnistus 

3. Kehitysehdotus: yhteystietojen   

(tarvittaessa suostumuksen) kysyminen 

4. Kehitysehdotus: mahdollisuus yhteystietojen 

päivitykseen viranomaisen sähköisessä palvelussa 



Veron mobiilipalvelut 



Tullista Veroon siirtynyt ajoneuvon 
käyttöönottoilmoitus: 99% sähköisesti 

 Ajoneuvojen käyttönottoilmoituksista 

asiakkailta 99 % mobiililaitteilla. 

 Hyvä esimerkki käyttötilanteeseen 

sopivasta, helppokäyttöisestä palvelusta. 

Responsiivinen palvelu, ei 

tunnistautumista. 

 Ilmoituksia n. 20 000 kpl /vuosi. 

 Asiakas saa sähköpostitse vahvistuksen 

ajoneuvon tilapäiseen käyttöön 

(varsinainen ilmoitus annettava 5 pv 

kuluessa). Pdf-vahvistuksen voi näyttää 

poliisille ja muille viranomaisille vaikka 

kännykällä. 
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Mobi16-projekti Verossa: taustatyötä ja protoja 

 Mobi16-projektin tavoite 

– Saada kokemusta mobiilikehityksestä 

– Luoda ohjeistusta tulevaa mobiilikehitystyötä varten  

– Toteutus tärkeät päivämäärät -ladattava sovellus (iOS + 

Android). Tärkeät päivämäärät toimitettavissa myöhemmin 

tapahtumaviesteinä myös Suomi.fi-viesteihin. 

Opittua jatkoa varten: 

– mobiilialusta ja arkkitehtuuri hyvä tietää ajoissa, jos 

toimintamallia haluaa laajentaa 

– tiedot sisään/ulos rajapintojen kautta (myös jotta kaikkea ei 

tarvitse tehdä itse ja muut voivat kehittää omaa liiketoimintaa) 

 

Proto: responsiivinen 

verokorttipalvelu 
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