
Korona &
kansalais-
viestintä

Verohallinto



Korona pisti suunnitelmat uusiksi –
veroviestintään mielenrauhaa, 
lempeää huumoria ja empatiaa
@NillaHietamaki
viestintäpäällikkö, Verohallinto



Työyhteisön sisälläkin korona oli iso juttu
 siirtyminen lähes täysin etätöihin

– hyvät valmiudet, tekniikka ja valtakunnallisuus tukena
– kaikki viestintä intrassa ja koronatyötilassa, ei sähköpostiviestintää
– blogi, keskustelufoorumi

 erinomainen palaute: työt sujuvat, jaksaminen hyvää, esihenkilöiden tuki
– silti etätyöväsymystä ja kasvokkaiskontaktien kaipuuta

 osa asiakaspalvelijoista toimistolla
– maski-, visiiri-, pleksi- ja tartuntavaarakysymykset
– Q&A asiakaspalvelijoille intrassa

 sairastumiseen, karanteeniin jne liittyvät kysymykset
 lisäksi: asiakkaiden hämmennys ja kysymykset



Kuinka sisäinen viestintä ja vuorovaikutus on korona-
aikana sujunut?

Kaikki
vastaajat

tyhjä 1 2 3 4 5

työyhteisössä 0% 0% 4% 17% 44% 34%

lähiesihenkilön
kanssa 1% 1% 4% 15% 40% 40%

ylimmän johdon
viestintä 4% 2% 9% 33% 33% 19%

1 = 
huonosti

5 = erittäin
hyvin

78%

80%

52%

Source: A web survey was conducted among the whole Tax Administration staff between 4 and 26 June 2020.











Ideasta pikatoteutukseen: pentulive 
Instassa koronakevään 2020 aikana



Maskikulut, lounassetelit, etäpikkujoulut, 
koronatestit, maksujärjestelyt



Inhouse-festarit kuumimpaan verokorttiaikaan 
joulukuussa 2020 iloksi koronakotoilijoille



Hetkeen tarttuminen koronakulmalla



Miljoona siirtyi etätöihin



Veroilmoitukset ja kevään seuranta



Sisäinen kulttuurinmuutos: verovelvollisista 
asiakkaiksi, hallintoalamaisista kavereiksi
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1%

10%

veroasioista hoidettiin toimistoilla vuonna 2020 

puhelimessa

89% sähköisesti - OmaVero
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40
25

miljoonaa vero.fi-kävijää vuonna 2020

miljoonaa OmaVero-kirjautumista
-lähes 3 miljoonaa uniikkia henkilöasiakasta

85% veroilmoitusten täydennyksistä OmaVerossa
-palkansaajat 95,6%





Asiakkaiden tarpeet ykköseksi
Sosiaalisen median tulokulma
 Olemme läsnä ja aktiivisia 
 Tuotamme sitouttavaa sisältöä
 Vuorovaikutamme yhteisöjen kanssa
 Äänensävymme on arvostava ja empaattinen

 Meidän kannustama vuorovaikutus
 Yleisön kysymykset
 Ilmiöistä syntyvä
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?

"

Somevuoropuhelu
Ymmärrys, miksi veroja maksetaan.
Tavoitteemme saada asiakas toimimaan oikein -
muistutus, tuki, kannustus.

Äänensävyllä on väliä
Pitkäjänteinen työ. 
Oman tyylin löytäminen vie aikansa. 
Verohallinnon äänensävy on asiakasta arvostava.

+ Vuorovaikutus on sisältöä.
Vuorovaikutus saa sisällöt laulamaan
ja yhteisöt sitoutumaan - ja tekee veroasioista
helpommin lähestyttäviä. 
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Hyötymistä & viihtymistä

Kuuntelua & selkeitä vastauksia

Mielenrauhaa & lempeää huumoria





Mitä ajatuksia äskeinen herätti?



Teidän ajatuksianne?



Yksi sana, joka kuvaa 
tämänhetkistä olotilaasi?



Suurimmat työhösi liittyvät 
haasteet juuri nyt?



Suurimmat työhösi liittyvät 
ilonaiheet juuri nyt?



Teemoja, joista haluaisit 
kuulla & jutella muiden 
julkissektorin viestijöiden 
kanssa?




