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tere, mina 
olen Janno. 
Isa (11a), abikaasa (12a), poeg, vend, 

düsleksik ja introvert (40a) 

  

Strateegiline disainer, partner @ Velvet (15 a) 

Juhatuse liige @ ADC*Europe (11a) 

Nõukogu Liige @ Noored Olümpiale (1a)



velvet on 
#1 empathy-first 
disainiagentuur 
maailmas. Me oleme üpris kindlad. 

Me guugeldasime.



Maksu- ja Tolliameti 
iseteeninduskeskkondade 
stiiliraamat ja teenusedisain



Maailmarekord? Jah! 
Hea tulemus? Ei!



Saagu see lihtne ja mugav!



Hankematemaatika: 

50 000€  >  150 000€



Räägi 
inimestega

Kujunda 
teenused

Kujunda 
põhimõtted

Kujunda 
kasutajaliidesed

valideeri valideeri valideeri



24h intervjuusid, vaatluseid ja 
vestlusi enne töö algust.



Inimesed ei taha makse maksta 
ega neid deklareerida, nad ei 
soovi täita tollipabereid, 
registreerida töötajaid ja kõike 
seda muud...



...see on tülikas, ei ole igapäevase 
toimetamise vooga kooskõlas ja 
"mis kasu sellest* mulle on?"

* Mis kasu on kasutajal maksude maksmisest, saavad inimesed 
üldiselt aru. Aga mis kasu on kodanikul deklareerimisest?











Kui põhimõtteid ei ole, 
on ainult uitmõtted.



"Don't fuck with my system" 

Maksuamet on teenusasutus, 
mitte karistusasutus 

Me ei küsi asju, mida me juba teame 

Me selgitame, miks midagi küsime 

Me tasume kasutaja vaeva, pakkudes väärtust



Meie asi on teha ära raske töö, 
et kasutajal oleks lihtne.



"Riik ei ole eesmärk, riik on 
vahend... ja inimene ei ole 
vahend, inimene on eesmärk." 
~Kristian Kirsfeldt, Velvet   |   ADC*E Aasta Disainer 2019





Selgus on nagu hea kook



Koostisosad peavad 
olema kvaliteetsed, 
need peavad tulema 
puhtast allikast ja 
nende kokku 
segamine on oskus, 
isegi kunst.

350 g Dansukkeri Valget suhkrut 
2 muna 
210 g nisujahu 
5 g soodat 
1 g soola 
20 g kakaopulbrit 
5 g Dansukkeri Vanillisuhkrut 
15 ml valge veini äädikat 
100 ml vedelat margariini 
250 ml hapupiima 
45 ml punast karamellvärvi 
600 g maitsestamata Philadelphia 
toorjuustu, soovi korral väherasvast 
30 ml värskeltpressitud sidrunimahla 
250 g Dansukkeri Tuhksuhkrut 
Kaunistamiseks šokolaadipralineesid.



175°C, 40min



Kõige lihtsam ja raskem 
küsimus, millele vastamiseks 
ei kuluta me piisavalt ühist 
küpsetusaega...



Miks me siin oleme?



Maksu- ja Tolliamet on teenusasutus 
ja maksude mugavalt maksmise 
võimaldamine on teenus.



Meie ülesanne on luua Tallinnast meeldiv 
elukoht siin viibijaile, ihaldatud sihtkoht siia 
saabujaile ning hea lähtekoht siit alustajatele. 
Selleks loome ja arendame keskkonnda ja 
teenuseid ning hoiame väärtusi.



ARENDUSOSAKOND 
Loome tervikliku lahenduse 
(lego klotsidest saab maja, 
majadest linn)

HALDUSOSAKOND 
Tagame süsteemide kiire 
ja tõrgeteta töö 

KVALITEEDI- JA 
PROTSESSIJUHTIMISE 

OSAKOND  
Tagame 100% optimaalsed 

tööprotsessid 

ÜLDOSAKOND  
Tagame, et sisuosakonnad saaks 

100% keskenduda oma 
põhieesmärkidele 

INFOTURBE OSAKOND  
Andmed on ohtude eest kaitstud 

ANDMEKORRALDUSE JA 
-ANALÜÜSI OSAKOND 

Andmed on selged, st üheselt 
mõistetavad ja taaskasutatavad. 

Teame, mida teeme ja peame 
tegema 

et kasutaja kulutaks meie 
süsteemides 100% vähem 

ebavajalikku aega



kultuur sööb 
strateegiaid 
hommikusöögiks!

~ Peter Drucker



For us, the process is simple

IANVS



For us, the process is simple

IANVS

TulevikMinevik



For us, the process is simple

IANVS

TulevikMinevik Liminaalsus    



"Me valime minna kuule, 
enne selle dekaadi 
lõppu, mitte selle 
pärast, et see on lihtne, 
vaid selle pärast, et see 
on raske!"
~ John F. Kennedy



"... Aga lõpuks on kõik 
selge. Kui ei ole veel 
selge, siis ei ole veel 
lõpp!"
~ Janno Siimar, Velvet



Selguse matemaatika: 

1h  >  200h
... ja kui ise ei oska, küsi abi.



Palju tänu!

Janno kõik teised Velvetis. 
Kirjuta janno@velvet.ee kui on küsimusi ja kommentaare


