
Verkkomaksamisen palvelu 
 

VM KaPA aamukahvit 

11.10.2016 Hotel Crowne Plaza 
Hankepäällikkö: Jukka Sorvali 



KaPA tuottaa Suomi.fi-palveluita 

Tuotantokäyttö ja jatkokehitys KaPA = Kansallinen palveluarkkitehtuuri -ohjelma 

Hankkeet 

Asiointivaltuudet 

Palveluväylä 

Tunnistaminen 

Palvelunäkymät 

Palvelutietovaranto 
Toteutus 

Ohjaus 

 Palveluväylä 

 Palvelunäkymät 

 Sähköinen tunnistaminen 

 Roolit ja valtuudet 

Suomi.fi-palvelut organisaatioille 
Aikataulu  9.6.2014 - 31.12.2017 

Viestinvälitys 
Muu digitalisaatiokehitys 

Maksaminen $ 

Vuoden 2018 alusta alkaen palveluiden tuottaminen tulee Väestörekisterikeskuksen lakisääteiseksi tehtäväksi. 



Yhteinen palvelukokonaisuus sähköisen 
asioinnin tueksi 

• Verkkomaksaminen-hankkeella tavoitellaan julkishallinnon 
organisaatioille yhtenäistä palvelukokonaisuutta ja järjestelmäratkaisua 
sähköisen asioinnin tueksi. 

• Yhtenäinen palvelu on kustannustehokas, ja sille voidaan tarjota 
keskitettyä tukea ja palvelunhallintaa. 

• Hankkeessa määritellään palvelukonsepti ja tietotekninen ratkaisu 
sähköisissä asiointipalveluissa tapahtuvaan maksamiseen ja siihen 
liittyvään maksujen hallintaan. 

• Palvelun määrittely ja kilpailutus sekä räätälöinti julkishallinnolle 
toimivaksi tehdään vuoden 2016 aikana. Testaus, pilotointi ja 
käyttöönotot tehdään puolestaan vuoden 2017 aikana. 
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Verkkomaksamisen palvelu 

• Verkkomaksamisen palvelun järjestämisestä ja hallinnoinnista vastaa Valtiokonttori 
VM:n määräyksestä. 

º Tarkemmin palvelusta on säädetty KaPA-lain yhteydessä joka astui voimaan 15.7.2016 

º Laki velvoittaa julkishallinnon organisaatioita käyttämään yhteistä palvelua 1.1.2018 alkaen, muutamin 
erikseen määritellyin poikkeuksin. 

º Palvelua on oikeutettu käyttämään myös liikelaitokset, 3. sektorin organisaatiot ja yksityiset yritykset, 
jotka toteuttavat julkishallinnolle lain nojalla säädettyä tehtävää. 

º Mahdollisia käyttäjäorganisaatioita on 1000+ 

• Verkkomaksamisen palvelu liitetään olemassa oleviin asiointipalveluihin 
(verkkokaupat, OmaVero tms.). Verkkomaksamisen palvelu ei itsessään sisällä 
verkkokaupan ratkaisua. 

• Verkkomaksamisen palvelulla suoritetaan julkishallinnolle viranomaismaksut tilatusta 
palvelusta, suoritteesta tai muu vastaava maksu (esimerkiksi alv, varainsiirto- ja muut 
ei palkasta perittävät verot, päivähoitomaksut, aselupa tms.) 4 



Verkkomaksamisen palvelun käyttöönotto 

• Käyttöönotot on tarkoitus toteuttaa vuoden 2017 aikana 
º Käyttöönottoryhmät esim. valtio, kunnat, muut 
º Erityispiirteet 
º Resurssit 
º Sopimukset 

• Niiden organisaatioiden, joilla on olemassa oleva verkkomaksamisen 
palvelu, ei ole välttämätöntä siirtyä käyttämään uutta keskitettyä palvelua 
ennen nykyisin käytössään olevan palvelun sopimuskauden loppua. 

• Mikäli organisaatio on jo ottamassa käyttöön tai suunnittelemassa 
sähköiseen asioimiseen liittyvää verkkomaksamisen palvelun 
käyttöönottoa 2016–2017 aikana, on sen huomioitava keskitetyn 
verkkomaksamisen palvelun aikataulu. 
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Hankkeen aikataulu 

Tilaisuus, Esittäjä 6 


