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Kun entinen ei enää riitä
! Viestinnällinen toimintaympäristö on muuttunut 

perusteellisesti 10 vuodessa
! Näkyvyys pitää rakentaa ja ansaita, tilasta ja 

huomiosta on valtava kilpailu 
! Julkaiseminen - näkyvyys - vaikuttavuus
! Somen merkitys kasvaa

– ihmiset ovat joka tapauksessa somessa
– siellä kannattaa viranomaistenkin olla
– somessa tehdään sisältöjä somen ehdoilla

! herättely, muistutus, kannustus

– someen ei voi vain tuutata sisältöä - pitää näkyä, olla läsnä ja 
vuorovaikuttaa

Aiemmin = yksisuuntaista, 
tekstipainottunutta 
viranomaistiedottamista

Nyt = vuorovaikutteista, 
nopeaa, audiovisuaalista ja 
monikanavaista 
organisaatioviestintää 







Hoida veroasiat kätevästi OmaVerossa

24/7
Hoida asiasi, kun 

sinulle parhaiten sopii
Ei jonoja

Kaikki veroasiat 
yhdessä paikassa

Postin kulkuun ei 
kulu aikaa

Voit hoitaa veroasiat 
ikääntyvien puolesta

Ei hukassa olevia 
papereita

Vähennyksen tiedot 
veroilmoitukseen heti

Paperin määrä vähenee 
ja ympäristö kiittää

? ? ?
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Työ tuo tulosta: eka somen huippuviikko syksy 2018



Asiakkaiden tarpeet ykköseksi

Teot ja sanat Verohallinnon arvojen mukaan
! luottamus
! yhteistyö
! uudistuminen

Sosiaalisen median tulokulma
! Olemme läsnä (pääkanavat FB, TW, IG, LI)
! Olemme aktiivisia ja tuotamme sitouttavaa sisältöä
! Vuorovaikutamme yhteisömme kanssa







Mitä seurasi: mielenrauhaa-konsepti, eli joogasta 
veromeditaatioon ja koiranpentuihin



Case: meemikokeiluista omaan giffituotantoon

! Internet-kulttuuri: asiakasystävällistä
! Tietäjät tietää: yhteisöä luodaan siten, 

että se ei välttämättä aukene kaikille 
koko ajan

! Tunnereaktion herättäminen veroasioilla 
vaikeaa, hetkeen tarttuminen toimii



Epic Tax Guy – giffit käyttöön



Case: Veroilmoitukset ja kevätseuranta 2021



Some on yhteisö
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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. 



Työtavat ja tiimityö
Psykologinen turvallisuus. Kun volyymi kasvaa, yhteiset työskentelyalustat ovat 
tärkeitä. Niiden avulla sometekeminen on tehokasta ja yhtenäistä. Mukana sekä 
viestijät että asiakaspalvelijat. Markkinointiosastoa meillä ei erikseen ole.



Sometiimin työkalut: Socialbakers ja Teams



Tulokset







Pääkanavien yleisö ja ansaitun 
median arvo 2015-2019



Vuorovaikutus

Eniten reaktioita keränneet sisällöt 1/1
Jan 01, 2020 - Dec 31, 2020 Sort by: Total Interactions 4 of 3 315 results

Verohallinto
/verohallinto

Oct 07, 2020 6:12

Post Photo

Meidän asiakkaat 💎💎💎 Kyllä te olette 
usein niin kekseliäitä ja nokkelia, että…

13 042
Interactions

0,46
Int. per 1k Fans

176
Comments

Verohallinto
/verohallinto

Nov 11, 2020 6:50

Post Photo

Sinkkupäivän kunniaksi mietimme, pitäisikö 
meidät tavoittaa myös Tinderistä. 😏…

10 781
Interactions

342
Int. per 1k Fans

301
Comments

Verohallinto
/verohallinto

Sep 02, 2020 13:05

Post Photo

Meillä on nyt yhteensä 100 000 seuraajaa 
somekanavissamme. Kiitos! 🤝🙌 Juhlan …

10 684
Interactions

0,51
Int. per 1k Fans

136
Comments

Verohallinto
/verohallinto

Feb 29, 2020 7:15

Post Photo

Jos joudut tänään kosinnan kohteeksi ja 
avioliittoehdotus ei miellytä - hyviä uu…

10 277
Interactions

468
Int. per 1k Fans

283
Comments

Profile Labels: Omat kanavat
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Todistettavasti toimiva!

PARAS SOSIAALISEN
MEDIAN PRESENSSI

ASMR-VIDEOT
HAUSKIMMAT

KUNNIAMAININTA:
BEST CX ACT

VERO.FI TOP10
VERKKOBRÄNDIT

VUODEN
VIESTINTÄTEKO 2020
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Hyötymistä & viihtymistä

Kuuntelua & selkeitä vastauksia

Mielenrauhaa & lempeää huumoria



Strategia

YleisöIlmiöt

Rohkeus Luovuus

Empatia

Sisältö-
taju

Tavoitteet ja mittaaminen

Kanavakulttuurien
noudattaminen

Vaikutteet ja 
osallistuminen

Empatia on iso trendi, joka tukee asiakaslähtöistä lähestymistapaamme. 
Kuuntelusta ja läsnäolosta kullekin kanavalle ominaisella tavalla seuraa yleisössä usein ymmärrys.

Asiakaslähtöisyys nousee suoraan 
strategiasta. Sen toteuttaminen somessa
vaatii luovuutta ja osaamista. 
Luovuudesta ja osaamisesta seuraa 
yleisössä usein oivallus.  

Hetkeen tarttuminen ei onnistu ilman 
ympäristön seuraamista, strategian 
ymmärrystä ja organisaation tukemaa 
rohkeutta. Rohkeudesta seuraa yleisössä 
usein ilahtuminen.



Resepti sosiaalisessa mediassa onnistumiselle 

1. Yleisön / yhteisön tarpeet ykköseksi 
2. Hyvän sisällön tekeminen vaatii aikaa, käsipareja ja osaamista
3. Rohkeus ja luovuus tarvitsevat vapautta ja luottamusta
4. Sisältöjen konseptointi
5. Tartu hetkeen
6. Seuraa dataa
7. Huumori: ei helpoin laji
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Resepti sosiaalisessa mediassa onnistumiselle

1. Lähde liikkeelle oman organisaatiosi lähtökohdista
2. Viestinnän pitää heijastaa organisaation muuta toimintaa ja arvoja
3. Pohjaa vahvuuksiisi
4. Organisaation tavoitteet taustalla, viestit muotoillaan asiakkaille
5. Etene askel kerrallaan
6. Kokeile, kuuntele, vuorovaikuta
7. Viestintä vastaa kanavavalinnoista ja viestinnän muotoiluista
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