
Verorekkakiertue ja Pop up 2015 
- veroilmoitus kuntoon helposti - 

Verohallinto 



Tavoite: veroilmoitus vaivattomasti 

• Lisätä sähköistä ilmoittamista 

ennakoivalla ohjauksella 

• Poistaa asiakkailta käytön esteitä 

opastamalla 

• Muistuttaa veroilmoitus verkossa –

palvelusta 

• Lisätä veromyönteisyyttä olemalla siellä, 

missä asiakkaat 

• Vähentää asiointitarvetta toimistoissa ja 

puhelimessa 
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Mitä tehtiin? 

• Verorekka ajoi 18 paikkakunnalle 9.4.        

–28.4. (arkisin 11–19, la 10–15) 

• Pop up -verotoimisto pystytettiin 

Helsingin rautatieasemalle 5.5.–7.5. (klo 

7–19) 

• Molemmissa 

• opastettiin täydentämään veroilmoitus verkossa 

• vastattiin veroilmoituskysymyksiin 

• autettiin muissa veroasioissa 



Tapahtumapaikkakunnat  

Verorekkakiertue: 
 

• 9.4. VANTAA, Lauri Lairalan aukio 

Tikkurilassa 

• 10.4. ESPOO, Tapiolan tori 

• 11.4. TURKU, kauppatori 

• 13.4. SALO, tori 

• 14.4. PORI, Eetunaukio 

• 15.4. HÄMEENLINNA, tori 

• 16.4. LAHTI, satama 

• 17.4. MIKKELI, tori 

• 18.4. TAMPERE, keskustori 

• 20.4. SEINÄJOKI, Minimani-tavaratalon 

parkkipaikka 

• 21.4. VAASA, tori 

• 22.4. OULU, tori 

• 23.4. ROVANIEMI, Lordinaukio 

• 24.4. KUOPIO, tori 

 

 

 

• 25.4. JYVÄSKYLÄ, Are-aukio 

• 27.4. JOENSUU, tori 

• 28.4. LAPPEENRANTA, kauppatori 

• 29.4. KOUVOLA, kävelykatu Manski 

 

Pop up -verotoimisto 
 

• 5.5.–7.5. HELSINKI, Rautatieasema 
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Asiakkaat 

• Verorekassa yhteensä lähes 4000 

• Porissa ennätys 426 

 

• Pop upissa keskimäärin 500 päivässä 

• yli 200 asiakasta teki veroilmoituksen verkossa 

saman tien  

14.9.2015 

5 



Tältä Verorekkakiertue näytti 
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Verorekkavideo Youtubessa 

https://www.youtube.com/watch?v=xbmm6-lnJZM
https://www.youtube.com/watch?v=xbmm6-lnJZM


Tällaista oli Pop upissa 
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Yleisimmät kysymykset 

• matkakulut 

• miten veroilmoitus verkossa toimii 

• luovutusvoitot ja -tappiot 

• kotitalousvähennys 

• miksi veroilmoitus ei ole vielä tullut 

• kiinteistöverotus 

• eläkeläisten veroprosentti 

• vuokratulojen ilmoittaminen 

• tulonhankkimiskulut 

• perintö- ja lahjaverotus 
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Asiakaspalaute 
• Lähes pelkästään positiivista 

palautetta 

• Moni antoi spontaaneja kehuja ja 

kiitteli jalkautumisesta ja hyvästä 

palvelusta 
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Asiakkaiden suusta 

• Tämä oli hauska keino saada nopeasti vastaus omaan kysymykseen! 

• Sähköiset palvelut toimivat todella hyvin. 

• Hienoa, että Verohallinto on täällä. 

• Vuori on tullut ihmisten pariin! 

• Olette valtionhallinnon kärki palveluissa. 

• Helkutin hyvä. Sain kaikkiin kysymyksiin vastauksia. Ihanaa ettei tarvii jonottaa. Hyvää 

palvelua oon aina saanu. 

• Tämä on tärkeä juttu. 

• Mahtavaa tää rekka! 

• Muuten olisin mennyt toimistoon istumaan, mutta nyt sain apua täältä ja tehtiin saman tien 

verkossa. En nähnyt tästä ilmoitusta lehdissä, mutta kuulin radiosta. Vapaapäivän 

pelastus! 

• Rekan pitäisi tulla joka vuosi, koska puhelimessa ja toimistossa on ruuhka. 

• Hyvä palvelu, tosi tarpeellinen. Enemmän infoa tästä palvelusta! 

• Kiva verorekka! 

• Hyvä kiertue työssäkävijöille. 

• Kiitos vaan modernisoinneista. Tuntuu inhimillisemmältä. 
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Mediaseuranta 

• Verorekka sai tasaisesti mediahuomiota paikallismedioissa:  

• mm. Radio Pori, Radio Voima 16.4., Radio Mikkeli 17.4, Radio Pooki ja 

Iskelmäradio 21.4., 23.4. Yle Lappi, 23.4., Yle Keski-Suomi, Radio 

Joensuu ja Yle.  

• Valtakunnallista näkyvyyttä 

• Pirjo Korvola antoi kiertueen avajaispäivänä 9.4. haastattelun Yle Puheen 

aamussa ja Harriet Mallenius esiintyi Ylen aamu-tv:ssä 10.4.     

• Kauppalehti teki avajaisista Vantaalta laajan printtijutun. 

• Pop up -verotoimistosta lähetettiin lehdistötiedote 

pääkaupunkiseutujakelulla. 

• Metro-lehti julkaisi 6.5. kannessa suuren lukijan ottaman kuvan Pop 

upista. 

• Radio Rock, Iskelmä ja City tekivät aiheesta puhelinhaastattelut 
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Media oli myyty 

• Kaikki aiheesta julkaisut artikkelit olivat sävyltään erittäin positiivisia.  

• Taloussanomien kolumnissa kehuttiin verokarhun muuttuneen 

verohipsteriksi. 

• Helsingin Sanomien artikkelissa asiakkaat kehuivat pop up –toimistoa. 

 

• Verrattuna viime vuoteen ylipäänsä veroilmoitusaiheet esiintyivät 

mediassa nyt useammin ja pidemmällä aikavälillä.  

• Viime vuonna mediaosumia oli yhteensä 71 kpl ja ne pääosin huhtikuulle.  

• Tänä vuonna mediaosumia oli noin 120 ja veroilmoitukset näkyivät myös 

radiossa ja tv:ssä.  

• Lisäksi verorekan vierailut näkyivät monella tapahtumasivustolla.  

 

• Verrattuna viime vuoteen huomionarvoista oli myös mediahuomion positiivinen 

sävy: Verohallintoa kiiteltiin mediassa julkishallinnon malliesimerkkinä ja 

toimivia sähköisiä palveluita kehuttiin. 
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http://www.taloussanomat.fi/kolumnit/2015/05/05/verokarhusta-tuli-verohipsteri/20155691/145
http://www.taloussanomat.fi/kolumnit/2015/05/05/verokarhusta-tuli-verohipsteri/20155691/145
http://www.hs.fi/kaupunki/a1305952701412
http://www.hs.fi/kaupunki/a1305952701412
http://www.hs.fi/kaupunki/a1305952701412
http://www.hs.fi/kaupunki/a1305952701412
http://www.hs.fi/kaupunki/a1305952701412


Someseuranta 

• #verorekka ja #popupvero 

• Twitterissä (89 twiittiä) 

• Facebookissa (paikkakunnista  

 tapahtumat, 32 omaa julkaisua,  

 Pop up -toimiston avajaispäivitys  

 tavoitti 3866 asiakasta) 

• Instagramissa (31 kuvaa,  

 194 tykkäystä) 

• YouTubessa (1 video, 273 katselua) 

• omaa materiaalia ja kävijöiltä tullutta 
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Suosituin twiitti, jolla todella 

hyvin impressioita 



Saavutettiinko tavoitteet? 

• Lisätä sähköistä ilmoittamista ennakoivalla ohjauksella > 

Veroilmoitus verkossa –ilmoituksia 42 000 viime vuotta 

enemmän 

• Poistaa asiakkailta käytön esteitä opastamalla > 

opastettuja kävijöitä yhteensä n. 5000 

• Muistuttaa veroilmoitus verkossa -palvelusta > aiheella 

erinomainen medianäkyvyys, Verorekka ja Pop up 

näkyvillä paikoilla 

• Lisätä veromyönteisyyttä olemalla siellä missä asiakkaat > 

mahtava asiakaspalaute 

• Vähentää asiointitarvetta toimistoissa ja puhelimessa > 

5000 kysyjää autettu ja muistutettu myös chatistä, käyviä 

asiakkaita  -7 % 
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Missä onnistuttiin? 

• Tervetullutta toimintaa, joka otettiin hyvin 

vastaan 

• Käytännön järjestelyt toimivat erinomaisesti 

• Loistavaa asiakaspalautetta 

• Mahtava medianäkyvyys 

• Onnistunut resursointi 

• Tekijöillä oikea asiakaspalveluasenne 

 

• Lisäksi  

• Konseptia jo kopioitu  

• Kiinnostusta kansainvälisesti  
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http://intranet.verotus.fi/tyotilat/heveviestinta/Jaetut asiakirjat/Pankki perustaa Pop up -toimiston.docx


Kiertue jatkuu 2016 

• Jatketaan Verorekalla samalla konseptilla 

• 20 kaupunkia, 22 kiertuepäivää 

• Verorekkakiertue 16.4.–13.5. 

• Kokeillaan uusia paikkakuntia 

• Aukioloajat 

• arkisin klo 10–18 

• lauantaisin klo 10–15   
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