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Haasteita 

• Verotus on monimutkainen asia. 

• Verot ovat vain yksi osa meidän jokaisen 

arkea.  

• Kohtaamme asiakkaan: 

• verotuksen vuosikello 

• elämäntilannemuutokset 
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Verotus ja elämäntilanteet 
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Olemme osa 

kokonaisuutta 
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Mukana rakentamassa asiakaslähtöisiä 

palveluja, yhdessä! 

• Verohallinto osa julkishallinnon palvelukokonaisuutta. 

 Palvelua osana kokonaisuutta. 

 Palvelua yhdessä muiden tahojen kanssa. 

 Ohjataan ja kohdataan asiakas oikeassa kohdassa. 

• Palvellaan asiakasta siinä tilanteessa, jossa hän on. 

• Tavoitetaan asiakas myös kun hän ei ole tietoinen 

verotuksesta. 
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Asuntoa ostamassa 

• Olet yhteydessä moneen tahoon, esim. 

Verohallinto, Maanmittauslaitos, Suomi.fi, 

Maistraatti, Posti, Pankki, Kiinteistövälittäjä, 

Rakennuttaja, Taloyhtiö jne. 

• Raha-asiat ovat ehkä päällimmäisinä mielessä, 

mutta myös: perheenlisäys, uusi asuinalue, 

muuttojärjestelyt, uudet kunnallispalvelut jne. 
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Verohallinto 

uudistuu 
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Verohallinto uudistuu 

• Entistä monipuolisempia palveluja digitaalisesti 
 

• Chat ja Vastauspankki avattu 

• ”OmaVero”-portaali 2017, täydentyy vuoteen 

2020 mennessä 

• Automaatiolla vähennetään asiointitarvetta.  
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Verohallinto PTV:ssä 

• Mukaan kevyillä pilottiaiheilla! 

• Ennakoidaan, kokeillaan, opetellaan 

• Monta kärpästä samalla iskulla? 

• Vero.fi uudistus 

• Sähköisen asioinnin uudistuminen 

• Palvelu- ja kanavakuvaukset PTV:ssä 
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Mitä tietoa PTV:oon viedään? 
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Verohallinto (organisaatio) 

Palvelukokonaisuudet 

Palvelut Asiointikanavat 

Palvelupisteet 



Työmäärä 
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Palvelukanavat Palvelukuvaukset 

Muut kuvaukset 

Valmistelu 



Tavoite: tieto päivitetään vain kerran. 
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Palveluoppaat Vero.fi Muut kanavat 
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Mitä PTV mahdollistaisi VH:ssa? 

• kokeilukulttuuri 

• ontologiayhteistyö 

• rajapinnat, palvelupistekartat 

• mukaan Beta.suomi.fi-palvelunäkymiin 

• monipuolisempaa palvelua asiakkaalle 

• poikkiorganisaatioyhteistyö 



Lähde sinäkin mukaan! 

• Helppo kokeilla 

• Vähemmän työtä ja helpompaa kuin luulet 

• Rajapinnoilla voidaan automatisoida tiedon 

päivittyminen - tieto päivitetään vain kerran. 

• Mahdollisuus tarkastella omaa palveluntarjontaa 

uudella tavalla 

• Ole mukana digitalisaation aallon harjalla! 
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Miten mukaan? 

• Innostu ja innosta 

• Valitse 1-2 pilottiaihetta 

• PTV-yhteisön tuella 

• Slackissa kokemusten vaihtoa 

• VRK:n PTV-tiimi 
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Kysy lisää kokemuksistamme! 

Twitter: @ITPxVero 

anni.leppanen@vero.fi 

Kysy lisää! 

@ITPxVero 

anni.leppanen@vero.fi 


