Kunta

Tunnistus

Valtuudet

Palveluväylä

Hämeenkyrö

Suun terveydenhuolto
Kirjastot-PIKI
Kurssivaraukset

Kirjastot-PIKI
Kurssivaraukset
Ajanvaraukset yms.
esim. suun terveys
Kirjastot – PIKI
Vapaa-aikapalvelut
lasten/vanhempien
puolesta varaukset
ja maksut.

PIKIn tiedot
Tarvitaan Kelasta tieto
esim. eläkeläinen, työtön
=> Vaikutus maksuun

Terveystasku, Efficat,
teknisellä luvan
hakeminen, kirjasto;
lainaus toisen
puolesta, valtuus
hoitaa
henkilötietoja,
Timmiin,
ilmoittautumiset
muiden puolesta,

tekniselle tulotiedot,
osakaskuntien
yhteystiedot,
kuolinpesän hoitajan
tiedot, ajantasaiset
osoitetiedot, henkilön
etuustiedot, Timmiin,
Kelasta tiedot
sairauksista esim astma?,

Kangasala

Lempäälä

Nokia

Vetuma korvaukset:
Efficat, Lupapiste,
Medixine
Kirjastot – PIKI
Kaikki tulevaa maksua
vaativat esim.
tonttivaraukset,
kuntosalit, venepaikat,
viljelypalstat jne.
Vetuma korvaukset:
Efficat (vaka, vammais,
sosiaali), Lupapiste
(nykyisin rakennuslupa),
Terveystasku (vetuma
korvataan suomi.fitunnistuksella)
Timmi tilat ja kurssit,
kirjasto, kulttuuri,
seuraverkko, vakailmoittautuminen,
palvelusetelin hakeminen,

Vetuma korvaukset:
Efficat, Lupapiste

Viestit

Verkkomaksaminen
Kurssimaksut
Kirjastomaksut

Kaikki varaamiset ja
maksut tapahtuisivat
verkkomaksua
hyödyntäen. Varaus =
Ostettu ja maksettu
palvelu (1. erä)

virallisen
kirjepostin
korvaaminen,
yleinen alueellinen
tiedottaminen,
avustukset, vakan
e-laskun
näköisversio
viestillä
tulevaisuudessa
eikä enää postitse,

Timmi, lupien
maksaminen
lupapiste.fissä,
lupakuvien ostaminen,
kaikki teknisen
maksut, kirjasto;
tapahtumat,
myöhästymismaksu,
varausmaksu,
kaukolainamaksu,
aineistokorvaus,
tilavaraukset yms.,
Hellewiin,
kuntosalimaksut,

Orivesi

Pirkkala

Tarpeita: Lupapiste,
Varhaiskasvatus, Kirjastot.
Kaikki, joissa sopimuksia
tai maksamisia.
Sidonnaisuusrekisteri
Asianhallinta

Varhaiskasvatus
Kurssit ja
ilmoittautumiset,
varaukset
Vuokra-asunnot

Vetuma korvaukset:
Efficat (vaka ja sopa),
Lupapiste, Sähköinen
asiointi/Elomake

Hallinnon lomakkeet
tunnistautuneena
esim. yhdistysten
avustusten haku ja
varaukset.

Kaikki muualla
rekistereissä olevat
tiedot lomakkeille ja
järjestelmiin valmiiksi
täytettynä, kun
tunnistautuneena
täytetään.
Esim. ajantasaiset
oppilaiden ja huoltajien
väestötiedot
väestötietojärjestelmästä
Primukseen kotikunnasta
riippumatta.

Kurssit
Kirjasto
Tilavaraukset

Twebistä
päätökset tiedoksi
sähköisesti
asiakkaan
suomi.fiasiointitilille.

Vetuma korvaukset

Vesilahti
Ylöjärvi

Vetuma korvaukset
Asiointi ja omien asioiden
viestintä sekä hoitaminen
linkeillä esim. Dynastyyn
Koulupaikan määritys =
Lähikoulu
Kurssit, koulutukset
Koulukyydit
Tunnistautuneena
kaikkialle, jossa tarvitaan
sotua ja/tai generoituu
maksua

Koulut
Vapaa-aika
Sivistys
Varhaiskasvatus;
yhteishuoltajuudessa
olevat
etävanhemmat

Kuva 1: Yhteenveto tulevaisuuden suomi.fi palveluista kunnittain

Varhaiskasvatus:
Luettaisiin verotuksen
tulotiedot hakemukseen
Muuallakin, jossa tuloilla
merkitystä, voitaisiin
saada ne
olemassaolevista
rekistereistä
tunnistautuneena..
Työntekijöiden
rikosrekisteritiedot.
Lasten terveystiedot,
esim. allergiat suoraan
keittiölle tiedoksi

Varhaiskasvatus;
päätösten
tiedottaminen ja
muu viestintä
asiakkaille

Kurssimaksut
Kirjastomaksut
Tilavaraukset

