
smoisala/18.03.2016

Verkkomaksamisen pilotti 
Turun kaupungilla

Vaski-kirjastojen ohjausryhmä



• Kuntalaistili kokoaa yhteen 
viranomaisasioinnin ja -viestittelyn, yhteydessä 
suomi.fi:hin

• Ostoskori tuo organisaatiorajat ylittäen eri 
toimialojen tuotteet saman hallinnoinnin ja 
verkkomaksamiskäytäntöjen piiriin

Turkuun tulossa yhteiset välineet 
asioinnille



• Verkkomaksamisesta asiointitilillä näkyisi

– Ostokset (tilatut ja historia)

– Lokitiedoissa maksamisesta 

toiminta, kuten muukin asiointi

– Asiointi-kohdassa laskut

– E-aineistot omana 

kokonaisuutenaan

– Viesteissä ostokuitit

– Kalenterissa tulevat tapahtumat, 

joihin on ostettu lippu

o Ja kartalla tapahtumapaikka

• Suosittelut osto-, käyttäjäprofiilin 

mukaan, jos asiakas on antanut luvan 

– esim. lapsiperheille, asuinalueelle,

ostohistoria, -muistutukset

Asiointitili ja ostoskori

http://xdieam.axshare.com/#p=etusivu


• Olennaisinta 
asiakkaalle on palvelun 
maksaminen 
välittömästi

• 1. vaiheessa: lainaus- ja
varausmaksut 
verkkomaksamisen 
piiriin

• Myöhemmin
mahdollisesti poisto-
kirjat, tilavuokrat

• Sekä yhteys kuntalais-
tiliin

Verkkomaksaminen mahdollistuu



• Optimitilanteessa käyttäjä huomaisi 

”vain” siirtyvänsä verkkokauppaan 

tavalliselta verkkosivulta ostoskorin 

ilmaantuessa sivun yläkulmaan

• Todennäköisimmin ainakin aluksi 

verkkopalvelusta ohjataan 

– asiayhteydestä linkillä 

tuotteen/palvelun ostoon 

verkkokaupan puolelle

– Sivun yläosan linkeistä 

kokonaiseen verkkokauppaan

o Käyttäjän ja brändin kannalta 

olisi olennaista, että avautuva 

koko verkkokauppanäkymä 

painottaisi kyseisen 

teeman/laitoksen tuotteita ensin

Verkkopalvelu ja 
verkkokauppa



Kohti asiointitiliä



Kevät 2016 Syksy 2016 2017

• Myytävien tuotteiden osalta

• Liityntä Metkuun

• Käytön tuki (ohjeistukset, markkinointi)

• Ostoskori

• Maksaminen

• Palveluohjaus

Palvelukartta 2.0 Palvelujen haku kartalta

Käytön tuki digitaalisessa asioinnissaMonikanavainen asiakaspalvelu

Resurssivarausten toteutusResurssivarausten toimintamalli

Suunnittelu

Maksuvälinepalvelun kilpailutus

Verkkokaupan laajentaminenToteutus piloteillaMinikilpailutusTeknologiaselvitys

Tuotetaan muualla, liitetään 
verkkokauppaan ja 

verkkopalveluun

Palvelu-
kuvaukset

Käyttövaltuushallinta
Tunnistautuminen

Asiointitili

Verkkokauppa-
osuudessa

Tapahtumien

luvitus

Digitaalisten palvelujen kehittäminen



Tavoitteena: 

– Prosessien mahdollisimman pitkälle viety automatisointi

– Vähentää perinteisen laskutuksen määrää 

o Tarjoamalla yleisesti käytetyt monipuoliset 

maksutapavaihtoehdot asiakkaille

– Huomioida erityisesti mobiililaitteet 

Verkkokauppa - maksaminen



Verkkokauppa

• Korttimaksaminen

• Verkkomaksupainikkeet

• Laskutus

• Asiakastili → ”kukkaro”

– Laskun tulostus asiointitililtä

• Muut maksunvälittäjän tarjoamat 

vaihtoehdot

Maksaminen

Kuvan lähde: http://bouillondidees.com/wp-content/uploads/2014/11/courses-sans-gluten-Bouillondidees.jpg  25.11.2015

Kivijalkakauppa

• Korttimaksaminen

• Käteinen

• Laskutus

• Eri tunnistevälineiden käyttö 

maksuvälineenä  

(”TurkuCard”, liikuntaranneke), 

– kytköksissä asiakastiliin

• Muut setelit, lipukkeet



Vaski-kirjastojen verkkomaksamispilotti

Taustalla:

1. Yksi pankkitili

• ”Isäntäkunta”

• Alv 0%, poistokirjat - miten hoidetaan?

• Jyvitys 

• Jakoperuste

• Miten usein?

• käytännön toteutus

2. ”Hajautettu malli”

• Joka kunnan toimitettava omat maksutiedot Finnan 

järjestelmään

Siirry maksamaan



Huomioita/kysymyksiä:

• Suomi.fi-palvelu?

• Maksutiedon pitää siirtyä Finnan palveluun 

• Tiedonkulku kahteen suuntaan

• Minkä tunnistetiedon Finna vaatii?

• Kirjastokortin numero?

• Voiko numero tulla automaattisesti Finnasta?

• Mistä tiedot kuittiin?

• Jos tulee maksujenvälittäjä-palvelusta, tiedot määriteltävä

• Pitääkö näkyä kunta?

• Jossakin myöhäisemmässä vaiheessa kuntien osuudet 

voisivat muodostua käyttötietojen perusteella?



Kiitos!

www.turku.fi/driveturku
@DriveTurku


