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VERO

Ekosysteemejä, joissa Veron tulisi olla mukana



Yrittäminen Velvoitteet

Yrittäjän elinkaaripalvelut

Operaattorit/alustat

Vero Pankit PRH
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Mitä verotuksen ekosysteemi voisi olla 
tulevaisuudessa?

 Yritysverotus kuten henkilöverotus: automaattista ja 
helppoa

 Ulkoisten palveluiden tuottamisen mahdollistaminen

 Uusien teknologioiden kuten lohkoketjun hyödyntäminen

 Veropohjan turvaaminen digitaalisessa maailmassa

– Virtuaalivaluutat, toiminta perinteisten rakenteiden ulkopuolella

– Valtavasti uutta tietoa

– Uusia veroja ja verotuskohteita entisten sijaan?

 Yhteistyö globaalien ja lokaalien alustojen kanssa

 KV lainsäädännön kehittäminen tietojen saannin 
näkökulmasta 

 Veromyönteisyyden kehittyminen

– Nykyisin pohjoismaissa hyvä, miten jatkossa?

– Luottamusyhteiskunta?



Keskeiset toimintaympäristön muutosajurit

Yritystoiminnan 

muutokset

• Verokostossa arvoa syntyy 

monen toimijan kesken

• Vaihdannan välineitä on  

monia

• Digitaalisista transaktioista 

jää aina jälki

• Liiketoimintamallit ja toimijat 

muuttuvat nopeasti

Uudet teknologiat

• Lohkoketjut

• Tekoäly

• Robotiikka
Työn muutokset

• Työmarkkinat pirstaloituvat

• Kv-alustat

• Keikkatyöt

• Välittäjät

• Korvausta työstä ei aina makseta

pankkitilille

• Työtä siirtyy ihmisiltä koneisiin

Suomen 

yhteiskunnallinen 

viitekehys

• Hyvinvointiyhteiskunnan 

kustannukset ovat  kasvussa

• Perinteiset arvot eivät ole 

itsestään selviä 

vaikutukset 

yhteisvastuuseen ja 

veromyönteisyyteen

• Julkisten toimijoiden 

menokehykset tiukentuvat 

Kiihtyvä 

kansainvälistyminen

• Verotusperustaa on vaikea määritellä

• Toimintaa, työtä ja pääomia on 

helppo siirtää

• Digitaalisten jättien voima haastaa

valtioita

Suomen 

yhteiskunnallinen 

viitekehys

• Hyvinvointiyhteiskunnan 

kustannukset ovat  kasvussa

• Perinteiset arvot eivät ole 

itsestään selviä 

vaikutukset 

yhteisvastuuseen ja 

veromyönteisyyteen

• Julkisten toimijoiden 

menokehykset tiukentuvat 



Keskeiset toimintaympäristön muutosajurit,
Työn muutokset 

Eräajoista 

luopuminen 

(osittain)

Tiedot verotukseen 

suoraan käyttämäni 

palvelun kautta 

Ilmoitustarve vähenee

Oman talouden hallinta 

reaaliaikaistuu

- ajantasainen tieto 

tuloista ja veroista
Hallinnollinen taakka pienenee

• JOS tiedonantovelvollisuus 

maksajalla

• Sähköinen vuorovaikutus 

viranomaisen kanssa, jos 

asiointia ollenkaan

• Palveluntarjoaja hoitaa 

viranomaisasioinnin 

puolestani

Verokortista 

luopuminen

Prosessit

• Helpot prosessit 

automatisoidaan

• Tiedon hyödyntäminen 

toiminnassa

Rajapinnat

• Tekninen kyvykkyys

• Tuotteistettu kokonaisuus

• Kehitystyö 

palveluntarjoajien kanssa 

• Verotuksen toimittaminen 

osana alustojen ja 

palvelujen tarjoajien 

toimintaa

Tiedonsaanti

• Reaaliaikaistuu

 Verotus 

reaaliaikaistuu

• Yhteistyö 

alustojen 

kanssa

• Kv-yhteistyö

Työn muutokset

• Työmarkkinat pirstaloituvat

• Kv-alustat

• Keikkatyöt

• Välittäjät

• Korvausta työstä ei aina 

makseta pankkitilille

• Työtä siirtyy ihmisiltä koneisiin

ARVO 

ASIAKKAALLE



Tulotiedot valmiina 

verotuksessa ja  

etuuksia haettaessa

Eräajoista 

luopuminen 

(osittain)

Alustoilta tiedot Verolle 

rajapintojen kautta

Tiedot verotukseen 

suoraan käyttämäni 

palvelun kautta

Oman talouden hallinta reaaliaikaistuu

- ajantasainen tieto tuloista ja veroista

Verokortista 

luopuminenTietoja saadaan 

reaaliaikaisemmin

Hallinnollinen taakka 

pienenee

Verotuksen 

reaaliaikaistuminen

Ilmoitustarve 

vähenee

Helpot prosessit 

automatisoidaan

Veron ja asiakkaan 

vuorovaikutus 

tapahtuu sähköisesti

Tiedon hyödyntäminen

toiminnassa

Kehitystyö verotuksen 

toimittamiseksi osana alustojen ja 

palvelujen tarjoajien toimintaa

ARVO 

ASIAKKAALLE

Yritystoiminnan 

muutokset
• Verkostossa arvoa syntyy 

monen toimijan kesken ja 

vaihdannan välineitä monia

• Digitaalisista transaktioista 

jää aina jälki

• Nopeasti muuttuvat 

liiketoimintamallit ja toimijat

Keskeiset toimintaympäristön muutosajurit, 
Yritystoiminnan muutokset 



Erilaiset alustatalouden mallit tekevät jatkossa 
ekosysteemeistä entistä monimutkaisempia

ostaja myyjä 1-tasoinen

ostaja myyjä

välittäjä

2-tasoinen

ostaja mainostaja

myyjä

välittäjä

3-tasoinen

ostaja

App välittäjä myyjä

välittäjä

IOT

Integraattori

mainostaja

myyjä

ostajaN-tasoinen



Ekosysteemissä on erikoistuttava, roolien 
kuvaaminen tärkeää

eKuitti-ekosysteemin rooleja

 eKuitin antaja – myyjä 

 eKuitin saaja – ostaja, yritys, julkishallinto, kuluttaja 

 eKuitin näyttäjä – kuittipalvelu tai kanta-asiakasjärjestelmä 

 eKuitin analysoija – kuittipalvelu 

 eKuitin kuljettaja – verkkolaskuvälittäjä / kuittipalvelu 

 eKuittiin liittyvä maksun välittäjä – maksuvälineen antaja 

 eKuitti -tiedon hyödyntäjä – kirjanpitäjä, erityispalvelu ja sovellukset 

 eKuitti -tiedon yhdistäjä muuhun tietoon - paikkatietosovellus 

 eKuitti -tiedon hyödyntäjä uudessa palvelussa – MaaS-palvelu

Lähde: RTECO eKuitti -ekosysteemi aloitusseminaari 22.1.2018

https://www.teknologiateollisuus.fi/sites/default/files/file_attachments/ekuitti_ekosysteemin_aloitusseminaari_v3_002.pdf


”Ihmiskeskeinen yhteiskunta” edellyttää toimijoiden 
ekosysteemejä

Kuva: SuomiDigi



”Vero voisi olla se organisaatio joka tekee 
seuraavat isot innovaatiot”

”On ollut hieno huomata että 

Vero on organisaatio joka 

kiinnostaa teidän sidosryhmiä 

paljon. Te voisitte olla se 

organisaatio josta tulevat 

seuraavat isot innovaatiot, 

koska voitte käyttää sisäistä 

ja ulkoista tietoa ja olla 

avoimia uudelle paremmin 

kuin monet kaupalliset 

toimijat.”

Väitöskirjatutkija Roosa Ligthart, 

University of Cambridge



Kokeilut



Esimerkki lohkoketju-kokeilusta (DLT): 
Digitaalinen asuntokauppa 

 Teknologia (Corda) ja ajattelun kehittyminen 

mahdollistaa asuntokauppaprosessin uudelleen 

muotoilun

 Hyötyjiä:

– Kansalaiset ja yhteiskunta

– Verohallinto

– Pankit, välittäjät, yms.

 Häviäjiä:

– Mikäli ansaintalogiikka nojaa raskaaseen paperiprosessiin



Hyödyt Verolle

 Kaupankäyntialustalla asuntokauppa ei mene maaliin ellei:

– Varainsiirtoveroilmoitusta anneta

– Varainsiirtoveroa makseta

– Tästä huolehtii älysopimukset

 Mahdollisuus automatisoida omaa prosessia

– Kustannussäästöt

 Suomessa tehtyjen asuntokaupat tulevat täysin läpinäkyviksi, mikäli tehty kaupankäyntialustalla

 Ymmärrys lohkoketjuteknologiasta ja sen käytettävyydestä kasvanut merkittävästi (oppiva 

organisaatio)



Twitter @kyharainen  


