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Verkkopankkien käyttö
Verkkopankkia kannattaa opetella käyttämään, koska 
verkkopankissa maksut voi maksaa nopeasti ja halvimmalla 
tavalla. Pankkitunnusten käyttöä kannattaa muutenkin 
opetella, sillä ne avaavat pääsyn moneen paikkaan. 
Verkkopankkitunnuksilla voi mm. ostaa matkalippuja  
ja hoitaa asioita eri viranomaisten kanssa sähköisesti. 

Verkkopankin käyttöä voi opetella pankkien omilla verkkosivuilla.  
Joidenkin pankkien verkkopalveluita pääsee opettelemaan 
harjoittelutunnuksilla tai kokonaan ilman tunnuksia.  
Joidenkin pankkien verkkosivuilla on videoita, joiden avulla pääsee 
tutustumaan verkkoasiointiin. Pankeista voi pyytää myös  
henkilökohtaista opastusta verkkopankin käyttöön.

Kun pyydät muilta apua verkkopankin käyttöön, muista, ettet anna 
omia tunnuksiasi kenellekään. Jos esimerkiksi puolisosi auttaa sinua 
usein verkkopankin käytössä, kannattaa harkita hänelle käyttöoikeuden 
antamista tiliin. Silloin hän saa virallisestikin käyttää tunnuksia.

Verkkopankissa on usein eri toiminnoissa kohta ’Ohje’ tai ’?’,  
josta saat ohjeita palvelun käyttöön. Yleisimpien pankkien tarjoamia  
tunnuksia ja ohjeita verkkoasioinnin tueksi ovat:

OP  
www.op.fi

OP:lta löytyy verkkopankkiin tunnukset, joilla palveluun voi kirjautua 
ja palvelua voi opetella käyttämään ilman, että rahaa oikeasti liikkuu 
mihinkään. 

OP:n tunnukset: 
• Käyttäjätunnus:  123456
• Salasana:   7890
• Avainluku:   mikä tahansa nelinumeroinen luku.

Opastusta OP:n verkkopalveluihin löydät myös videoista: 
• https://media.op.fi/media/opdemo/index.html
• https://www.youtube.com/user/OPPohjola
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Aktia  
www.aktia.fi

Aktialla ei ole tunnuksia verkkopankin opetteluun ja tutustumiseen.  
Aktian verkkosivuilla on kuitenkin videoita, joista voi olla apua 
verkkopankkia käytettäessä: 
• http://www.aktia.fi/fi/verkkopankki/verkkopankin-apuvideot
• https://www.youtube.com/user/AktiaOyj 

Nordea  
www.nordea.fi

Nordealla ei ole tunnuksia verkkopankin opetteluun ja tutustumiseen. 
Nordean verkkosivuilla on kuitenkin videoita, joista voi olla apua 
verkkopankkia käytettäessä:
• http://www.nordea.fi/helppoasioida
• http://www.youtube.com/user/NordeaSuomi

 

S-Pankki  
www.s-pankki.fi

LähiTapiola ja S-Pankki ovat yhdistyneet, mutta niillä on vielä erilliset 
verkkopankit. Verkkopankkeihin pääsee tutustumaan ilman tunnuksia.

Danske Bank  
www.danskebank.fi

Danske Bankilla on tunnukset, joilla voi opetella mobiilipankin tai 
tabletpankin käyttöä. Ohjelma täytyy ensin ladata puhelimeen tai tablettiin.

Danske Bankin tunnukset: 
• Käyttäjätunnus: 6666
• Salasana:  mikä tahansa numerosarja.  

Opastusta Danske Bankin verkkopalveluihin löydät myös videoista:
• https://www.youtube.com/user/DanskeBankSuomi

Säästöpankki  
www.saastopankki.fi

Säästöpankilla ei ole tunnuksia verkkopankin opetteluun ja tutustumiseen. 
Säästöpankin verkkosivuilla on kuitenkin videoita, joista voi olla apua 
verkkopankkia käytettäessä:
• https://www.youtube.com/user/saastopankkiryhma


