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TIIVISTELMÄ 
 
Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona FutuVision Media Oy:lle. Työn tarkoituk-
sena oli tuottaa selvitys siitä, millaiset verkkomaksutavat vastaisivat parhaiten toimek-
siantajan ja sen asiakkaiden tarpeita. Selvityksen perusteella oli tarkoitus valita käyttöön 
sopivimmat tavat ja havainnollistaa, miten ne voidaan ottaa käyttöön toimeksiantajan 
Magento-verkkokauppaohjelmistoa käyttävässä Radio86 Kiinakaupassa. 
 
Selvitystä on tehty vertailemalla verkkomaksupalveluiden ominaisuuksia sekä tutkimal-
la, millaisia tapoja suositut verkkokaupat käyttävät. Työn tavoitteena oli selvittää mil-
laiset maksutavat sopivat parhaiten suomalaiselle asiakkaalle ja millaiset taas 
ulkomaalaiselle. Maksutapoja on pohdittu työssä myös kauppiaan näkökulmasta. 
 
Selvityksen perusteella käyttöönotettaviksi verkkomaksutavoiksi valikoituivat suoma-
lainen Luottokunnan Digitaalinen maksupalvelu luottokortti- ja Visa Electron  
-maksamista varten. Lisäksi käyttöön otettiin PayPalin Website Payments Standard  
-palvelu, jonka avulla voi maksaa luottokortilla, erilaisilla debit-korteilla ja pankkitililtä 
ilman maksukorttia. Verkkomaksutapojen lisäksi kaupassa voi maksaa myös perinteisel-
lä laskulla.  
 
Monipuolisten maksutapojen tarjoaminen on hyvää asiakaspalvelua. Työssä on esitelty 
myös, kuinka maksutapavalikoimaa voitaisiin kehittää jatkossa edelleen kun asiakas-
määrät kasvavat. Vaikka työ on tehty toimeksiantona, se pyrkii tarjoamaan aiheeseen 
melko yleisen näkökannan. 
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ABSTRACT 
 
This Bachelor’s thesis is done for FutuVision Media Ltd. The purpose of this thesis was 
to study what kinds of payment methods would best suit the needs of FutuVision Media 
and its customers. Based on the study, the best methods would be chosen. The thesis 
work also explain how to get them work in the Magento e-commerce platform which is 
the solution used by company’s Radio86 China Store. 
 
The study has been done by comparing the features of different payment services and by study-
ing what kind of payment services popular web stores use. The aim of this thesis was to report 
which methods suit Finnish customers and which suit customers abroad. The payment methods 
are also explored from the seller’s point of view. 
 
As the outcome of the study, Finnish Luottokunta Digital payment service was chosen for credit 
card and Visa Electron payments. Another method chosen was PayPal’s Website Payments 
Standard service. With that, it is possible to pay with credit cards, debit cards or without 
any cards, straight from the bank account. In addition to the two actual online payment 
services, you can pay with an invoice in Radio86 China Store. 
 
Providing multiple payment methods is good customer service. In this thesis, there are also 
several future development ideas for online payment method services, since the amount of 
customers in Radio86 China Store is growing. Even though this thesis is made for particular 
company; it tries to provide quite a general outlook into the subject. 
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1 Johdanto 
 
Tämä opinnäytetyö käsittelee verkkomaksupalveluiden valintaa suomalaiseen verkko-

kauppaan. Seppo Vehmaan (2008) mukaan verkkokaupalla tarkoitetaan ostosprosessia, 

joka hoidetaan kokonaisuudessaan verkon välityksellä etäkauppana. Prosessiin sisältyy 

kaikki vaiheet aina tuotteen löytämisestä ja tutkimisesta ostostapahtuman varmistami-

seen saakka. Verkkokauppana ei voida pitää sellaista kaupankäyntiä, joka edellyttää 

esimerkiksi liikkeeseen soittamista tai asiakkaalta kauppiaalle lähetettävää sähköpostia, 

esimerkiksi tuotetilausta (Vehmas 2008, 4).  

 

Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan kuluttajille suunnattuja verkkokauppoja, sillä suurin 

osa toimeksiantajani asiakkaista on kuluttajia. Kuluttaja- ja yrityskaupassa on olennaisia 

eroja muun muassa verotuksen suhteen. Yrityksille myyminen saattaa aiheuttaa myös 

erilaisia vaatimuksia käytetyille maksutavoille.  

 

Verkkokaupassa ostokset voidaan maksaa verkon kautta esimerkiksi luottokortilla tai 

suoraan pankkitililtä verkkopankin kautta. Verkkokaupassa voidaan maksaa myös 

muilla perinteisemmillä tavoilla kuin verkon kautta. Keskityn työssäni verkossa tapah-

tuviin maksutapoihin. 

 

Verkkomaksaminen on selvästi yleistynyt, sen huomaa jo ilman erityisempiä tutkimuk-

sia. Ennen kaikkea verkkokauppojen määrä on moninkertaistunut viime vuosina. Mutta 

kuinka yleistä verkkokaupasta ostaminen nykyään todella on, ja miten se on saavuttanut 

asemansa? Jo yli puolet suomalaisista on ostanut verkosta, kertoo verkkolehti Digitoday 

sivuillaan maaliskuussa 2009 (Nikulainen 2009). Verkko-ostajien määrä on ollut jatku-

vasti kasvava - tekniikan kehitys on tuonut tavarapaljouden ja ostomahdollisuudet mel-

kein joka kotiin. Tilastokeskuksen vuonna 2008 tekemästä tutkimuksesta käy ilmi 

kasvun kehitys. Vuonna 2003 kyselyyn vastaajista 13 % oli tehnyt ostoksia verkkokau-

passa viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana. Vastaava osuus vuonna 2008 oli 33 

% (Tilastokeskus 2008). Näistä lukemista voidaan todeta, että verkkokauppa on tullut 

entistä merkittävämmäksi tavaksi käydä kauppaa ja joillekin yrityksille se on jopa ainoa 

tapa käydä kauppaa. Näin ollen myös verkkoliiketoimintaan panostaminen vaatii 

enemmän aikaa kilpailun kasvaessa. 
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Tutustuessani aihealueen kirjallisuuteen huomasin, että verkon maksutavoista on vaikea 

löytää laajasti materiaalia. Aikaisemman tutkimuksen vähäisyys osaltaan perustelee 

tutkimuksen tarpeellisuutta. Uuden verkkokauppiaan ongelmana onkin, mitä kaikkea 

hän todella kauppansa maksutavoiksi tarvitsee ja mitä ei. Asia monimutkaistuu edelleen 

tulevaisuudessa, kun uusia maksuvaihtoehtoja tulee markkinoille.  

 

Tärkeimpinä lähteinä tässä työssä on käytetty Seppo Vehmaan opasta Perusta menesty-

vä verkkokauppa (2008). Teos on yleispätevä näkemys verkkokaupan perustamisesta, ja 

yhtenä monista asioista siinä käsitellään myös maksutapojen valintaa. Opinnäytetyöni 

nojautuu myös TIEKEN, Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n, Sähköisen kaupan-

käynnin aapiseen (2003), joka on laadittu PK-yritysten tarpeisiin ja löytyy verkosta pfd-

tiedostona. Opas ei ole aivan tuore, mutta sen maksutapoihin ja niiden perusteisiin 

liittyvät asiat eivät ole juurikaan muuttuneet. Lisäksi aineiston kokoamisessa on hyö-

dynnetty maksutapapalveluiden ja pankkien omia sivustoja, jotka tarjoavat ajankohtaista 

tietoa tarjolla olevista maksutavoista.  

 

Opinnäytetyön toimeksiantajana on FutuVision Media Oy, jonka Radio86 Kiinakaupas-

sa myydään lähinnä kirjoja ja teetä. Suurin osa Kiinakaupan asiakkaista on Suomesta, 

mutta kauppa myy ja toimittaa tuotteita myös kaikkiin muihin maihin.  

 

Työn tavoitteena on tutkia, millaisia maksuvaihtoehtoja tämän hetken markkinat tarjoa-

vat verkkokauppoihin ja mitkä sopivat juuri toimeksiantajani FutuVision Median Ra-

dio86 Kiinakaupan tarpeisiin.  

 

Opinnäytetyön taustat ja tavoitteet -luku selvittää työn taustoja, tutkimusongelmia ja 

tavoitteita. Tämän jälkeen työni etenee verkkomaksamiseen, asiakkaan luotettavaan 

tunnistamiseen (luku 3, ”Maksaminen verkossa”) ja eri maksutapojen esittelyyn ja 

vertailuun (luku 4, ”Verkkomaksupalvelut”). Teoreettisen osuuden jälkeen perehdytään 

Radio86 Kiinakaupan asiakkaisiin ja erityispiirteisiin, sekä tarkastellaan vertailun tulok-

sia ja suoritetaan niiden perusteella maksutapojen valinta kyseisessä verkkokaupassa 

(luku 5, ”Maksupalveluiden valinta Radio86 Kiinakaupassa”). Tämän jälkeen esitellään 

valittujen tapojen käyttöönotto Magento-verkkokaupassa (luku 6, ”Maksupalveluiden 

käyttöönotto Magento-verkkokaupassa”). Magentoon perehdytään työssä lyhyesti myös 

erikseen. Lopuksi tutkitaan saatuja tuloksia (luku 7, ”Lopuksi”).
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Opinnäytetyöni on suunnattu lukijalle, jolla on perustiedot web-ohjelmoinnista ja 

(X)HTML-merkintäkielestä. Erityisesti lomakkeen käsittely verkossa on tärkeä esitieto 

työtä luettaessa. 
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2 Opinnäytetyön taustat ja tavoitteet 
 
Opinnäytetyöni toimeksiantaja on FutuVision Media Oy, jonka palveluksessa suoritin 

työharjoitteluni ja jatkoin töissä verkkokaupan kehittäjänä harjoittelun jälkeen. Opin-

näytetyöni liittyy harjoittelun aikana aloitettuun verkkokauppaprojektiin, jonka oli 

tarkoitus vaihtaa entinen verkkokauppaohjelmisto X-Cart verkkokaupan nykyisiä tarpei-

ta paremmin vastaavaan ohjelmistoon. Yrityksen verkkokauppa myy Kiinaan liittyviä 

tuotteita kuten teetä ja kirjoja. Kaupan tuotteiden hinnat vaihtelevat noin viidestä euros-

ta aina noin 40 euroon asti, muutamia kalliimpia poikkeuksia lukuun ottamatta. Kaupas-

sa saatetaan tulevaisuudessa myydä myös reilusti kalliimpia tuotteita (noin 500 €), ja 

tätä vaihtoehtoa on pidetty silmällä tutkimusta tehtäessä. Tuotteiden hinnoilla on vaiku-

tusta valittaessa sopivia maksutapoja.  

 

Kauppa on osa laajaa ”Radio86 kaikkea Kiinasta”-sivustoa, jonka tarkoitus on tarjota 

käyttäjilleen Kiina-tietoutta niin kielen, kulttuurin kuin vaikkapa matkailunkin osalta. 

Radio86-sivusto on tarjolla useilla eri kielillä, ja sillä on tuhansia käyttäjiä kuukaudessa. 

Verkkokaupan tarkoitus on täydentää yrityksen tarjoamaa Kiina-pakettia ja samalla 

tuottaa hieman lisätuloja kassaan.  

 

Tarve selvittää erilaisten maksutapojen mahdollisuuksia oli ilmeinen ja kiinnostava osa 

verkkokaupan kehitysprojektia. Verkkokaupan ensimmäisen julkaisun 2005 syksyn 

jälkeen markkinoille on tullut uusia maksutapoja ja kaupan asiakasmäärät ovat kasva-

neet hiljalleen. Uusia maksutapoja oli tarpeen arvioida muiden ympäristössä tapahtuvi-

en muutosten yhteydessä. Tavoitteena oli kehittää verkkokauppapalvelua ja tutkia 

millaiset maksutavat vastaisivat parhaiten sekä erilaisten asiakasryhmien että ylläpidon 

toiveita ja odotuksia.  

 

Tein tutkimusta kartuttamalla tietoa eri maksutavoista ja vertailemalla niitä keskenään, 

mutta myös katselmoimalla suosittuja suuria verkkokauppoja ja niiden asiakkailleen 

tarjoamia mahdollisuuksia. Työni pohjautuu myöhemmissä luvuissa myös omiin koke-

muksiini työskellessäni FutuVision Medialla. Tutkimuksessa on mukana yleisesti tun-

nettuja maksutapapalveluita, ja myös muutamia hieman vieraampia, jotka otin mukaan 

tutkimukseen niiden kiinnostavuuden takia. Tutkittavia maksutapoja löytyi sekä haku-

koneella etsien että verkkokauppaohjelmistoon valmiiksi liitetyistä maksumoduuleista. 
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Työssäni pyrin muodostamaan selkeän kuvan maksutapojen valinnasta niiden käyttöön-

ottoon asti. Tarkoitukseni oli löytää Kiinakaupan asiakkaiden tarpeet huomioiva ja 

kustannuksiltaan sopiva valikoima erilaisia maksutapoja. Työssä otetaan kantaa myös 

siihen, miten maksupalveluita olisi hyvä kehittää valittujen tapojen käyttöönoton jäl-

keen, jos ja kun kaupan kävijämäärät kasvavat ja uudet maksutavat tulevat suositum-

miksi. 

 

Aikaisemmin käytetyssä X-Cart-kauppaohjelmistossa asiakkaan oli mahdollista maksaa 

ostoksensa luottokortilla joko PayPalin tai Luottokunnan Digitaalisen maksupalvelun 

kautta. Luottokunnan Digitaalinen maksupalvelu oli liitetty verkkokauppaohjelmistoon 

erikseen lisätyllä maksumoduulilla. Tarvittaessa ja erikseen sovittaessa oli mahdollista 

myös saada tilauksestaan lasku tilausta vastaanotettaessa. Tällainen tapa oli hyödylli-

nen, jos asiakkaalla oli ongelmia luottokortin tai PayPalin käytössä, mutta sitä ei haluttu 

tarjota suoraan yhtenä vaihtoehtona siitä aiheutuvan ylimääräisen vaivan ja luottotap-

pioriskin takia, joka voisi näkyä esimerkiksi vastaanotettuina, mutta maksamattomina 

tilauksina. Lisäksi henkilökunnan jäsenille tarjottiin joustavaa tapaa maksaa tilisiirrolla 

annettuun tilinumeroon.  

 

Yrityksellä on toisinaan myös käteisasiakkaita esimerkiksi tapahtumissa suoritettavan 

myynnin takia, ja tätä varten oli kauppaan luotu erillinen käteisasiakastunnus, jonka 

kautta pystyi maksamaan käteisellä/suoraan tilille. Käytettäessä käteisasiakastunnusta 

saatiin kaupasta tulostettua kuitteja esimerkiksi kirjanpitoa varten. 

 

Edellisessä verkkokauppaohjelmistossa on ollut valmiina PayPal-mahdollisuus, jonka 

saa toimimaan syöttämällä toiminnot aktivoiviin kenttiin tarvittavat tunnukset. Lisäksi 

Luottokunnan kautta maksamista varten oli verkkokauppaohjelmistoyritykseltä tilattu 

edulliseen hintaan moduuli, jossa oli tarvittavat toiminnot. Käteis- ja laskumaksamis-

vaihtoehdot olivat myös valmiina ohjelmassa. Laskumaksamisvaihtoehtoa oli ainoas-

taan räätälöity hieman paremmin tarkoitukseen sopivaksi. 

 

Työssäni pyrin vastaamaan maksutapojen valintaan liittyviin olennaisiin kysymyksiin. 

Millaiset maksutavat vastaisivat parhaiten suomalaisen asiakkaan tarpeita, entä ulko-

maalaisen? Työssä tutkitaan myös kauppiaan näkökulmaa ja maksutapapalveluiden 

kustannuksia. Selville pyritään saamaan lisäksi, millaiset tavat ovat yleisesti asiakkaan 

kannalta turvallisia ja millaiset taas kauppiaan kannalta.  Lopuksi pyritään päätymään 
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sekä kotimaan- että ulkomaanmyynnin kannalta taloudelliseen, mutta riittävän kattavaan 

maksutapavalikoimaan.  

 

Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa ajantasainen selvitys tarjolla olevista maksutapa-

vaihtoehdoista. Selvityksen perusteella valitaan sopivimmat ratkaisut Radio86 Kiina-

kauppaan ja perehdytään vielä muutamien valittujen tapojen käyttöönottoon 

verkkokauppaohjelmisto Magentossa. Tarkoitus on, että käyttöönottoselvitystä voisi 

pienin muutoksin hyödyntää myös missä tahansa muussa verkkokauppaohjelmistossa.  

 

Tein syksyllä 2008 vertailevan tutkimuksen markkinoilla olevista verkkokauppasovel-

luksista. Magento on avoimen lähdekoodin ohjelmisto, joka valittiin tämän arvioinnin 

perusteella Radio86 Kiinakaupan uudeksi alustaksi. Vertailussa oli mukana sekä avoi-

men lähdekoodin ohjelmistoja, että myös kaupallisia ohjelmia. Tein verkkokauppojen 

vertailun harjoitteluni alussa.  

 

Tärkeimmät kriteerit ohjelman valinnassa olivat mahdollisuus perustaa ns. kauppakes-

kus, johon olisi mahdollista avata useampia kauppoja ja tarjota kauppatilaa kolmansille 

osapuolille. Lisäksi oli tärkeää, että kauppa oli helposti lokalisoitavissa ja että se sopisi 

käytettäväksi Suomessa. Koska Magento on alkuperältään yhdysvaltalainen, sen tuki 

Euroopan verotukselle on ollut aluksi täysin olematon, mutta ohjelman valinnan aikoi-

hin parannusta oli tullut jo sen verran, että se pystyttiin valitsemaan. Erityisesti kauppa-

keskus-ominaisuus karsi suurimman osan haastajista, ja lopulta valinnan tekeminen 

muutamien parhaiden joukosta oli melko helppoa. 
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3 Maksaminen verkossa  
 
Aina kun raha vaihtaa omistajaa, osapuolten pitää toimia reilusti, jotta kauppa tyydyttää 

molempia. Kauppias haluaa saada varmasti rahansa, ja ostaja haluaa varmistua oikeuk-

sistaan, kuten kaupan purkamisesta tilanteissa, joissa hän on saanut vääränlaisen tuot-

teen. Kauppiaan pitää tietää, kenelle hän tuotteen lähettää ja miten menetellään 

mahdollisissa palautustilanteissa.  

 

Seuraavissa alaluvuissa käydään läpi kauppatapahtumaa. Verkossa maksamiseen on 

monia eri palveluita, joita esitellään yksityiskohtaisemmin luvussa 4, Verkkomaksupal-

velut. Tässä luvussa otetaan esimerkiksi joitakin Suomessa tavanomaisia ja keskenään 

erilaisia palveluita, joiden avulla havainnollistetaan tapahtumaan yleisellä tasolla. Käyt-

täjän tunnistukseen kiinnitetään erityistä huomiota ja selvitetään, minkälaista turvaa 

uudehko pankkien maksupalveluiden käyttö tunnistuksessa tuo kaupankäyntiin. 

 

3.1 Käyttäjän tunnistus kauppapalvelussa 

 

Kauppapalvelun tarjoajan on tunnistettava asiakkaansa muutamista syistä. Tunnistamal-

la asiakas voidaan markkinointia suunnata oikein juuri tietyn asiakkaan kiinnostuksen 

mukaisesti personoimalla kauppaa (Vehmas 2008, 210). Tunnistamista tarvitaan ehdot-

tomasti myös tilaus- ja maksutapahtumassa. Kauppiaan pitää voida yksilöidä asiakkaan-

sa jollain tavalla, jotta hän voi erottaa tilaukset. Luotettava käyttäjän tunnistaminen 

vähentää ennen kaikkea kauppiaan luottoriskiä. Tämä on huomattava etenkin, jos on 

kyse suurista summista. Jos kauppias lähettää tuotteitaan asiakkaille ennen kuin on 

saanut maksun, on aina pieni riski menettää rahansa (Vehmas 2008, 119). Tämä pieni 

riski aiheutuu siitä, että asiakas on voinut esiintyä jonain muuna kuin todellisuudessa 

on. Tällöin asiakasta ja rahoja voi olla vaikeaa tavoittaa. 

 

Asiakkaan tunnistamisessa ei pidä sekoittaa itse kaupan tunnistusta ja maksupalvelun 

tunnistusta. Itse kaupassa asiakkaan tunnistamiseen ei yleensä liity niin suuria riskejä, 

kuin mitä taas liittyy maksupalvelun käytön yhteydessä olevaan tunnistukseen. 

 

Asiakkaan tunnistaminen voidaan jakaa eri tasoihin. Hyvin epäluotettavasti käyttäjä 

voidaan tunnistaa sähköpostiosoitteensa perusteella. Näin menetellään, jos asiakkaalla ei 
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ole valmiita tunnuksia verkkokauppapalvelussa. Asiakkaan rekisteröityessä palveluun 

salasana lähetetään hänen antamaansa sähköpostiosoitteeseen. Jos halutaan olla var-

mempia asiakkaan henkilöllisyydestä, voidaan vaatia luotettavaa sähköpostiosoitetta. 

(Vehmas 2008, 209.) Vehmaan mukaan luotettava sähköpostiosoite on yleisesti jonkin 

yrityksen tai organisaation päätteellä varustettu, ei siis vapaasti tarjolla oleva ilmainen 

sähköpostipalvelu, jossa niin ikään voi kuka tahansa esiintyä kenenä tahansa. Tasoltaan 

järein tunnistus on vahva tunnistus. Vahva tunnistus määritellään esimerkiksi näin:  

 

Vahva tunnistaminen koostuu jostain, mitä käyttäjä: tietää (esim. käyttäjätunnus), 

omistaa (esim. salasanalista tai kertakäyttöisiä tunnuksia generoiva turvalaskin tai 

muu väline), on (esim. sormenjälki). Kahden näistä vaatimuksista on toteuduttava 

samanaikaisesti, jotta tunnistustapahtuma täyttää vahvan tunnistamisen määritel-

män. (Finanssialan Keskusliitto 2008, 3).  

 

Vahva tunnistus on käytössä esimerkiksi pankeilla. Usein verkkokaupoissa taas on 

käytössä kiinteä käyttäjätunnus ja salasana, joka määritelmän mukaan ei kuulu vahvaan 

tunnistamiseen. Vahvaa tunnistusta tarvitaan silloin, kun halutaan olla täysin varmoja 

asiakkaan henkilöllisyydestä.  Tällaisia tapauksia ovat tapahtumat, joissa käsitellään 

luottamuksellisia tietoja ja jotka ovat vuorovaikutteisia (Valtiovarainministeriö 2006, 

15). Esimerkkinä voisivat olla verkkokaupan maksutapahtumat sekä erilaisten virastojen 

kanssa asiointi verkossa, vaikkapa Väestörekisterikeskukseen tehtävä muuttoilmoitus.  

 

Verkkokaupan tai minkään muunkaan palvelun suhteen ei ole Suomessa lailla säädetty 

vahvaa tunnistautumista. Erillisiä säännöksiä voi kuitenkin löytyä yksittäisistä laeista. 

Näiden säännösten määrä on kasvanut viime aikoina (Miettinen 2009). Kasvu johtuu 

mitä ilmeisimmin verkkokaupankäynnin kasvusta. Jos kuitenkin mietitään verkkokau-

pan maksutapahtumaa, voidaan todeta, että koska kyse on sopimuksesta, kauppatapah-

tumasta, jossa raha siirtyy asiakkaalta kauppiaalle, on vahvalle tunnistamiselle usein 

tarvetta.  

 

Jos verkkopalvelu käyttää sellaisia etupainotteisia maksutapoja (esim. luottokorttimak-

su), että sille ei aiheudu luottoriskejä asiakkaan maksaessa ennen tavaran vastaanotta-

mista, ongelmaa ei normaalisti ole. Mikäli asiakasta ei ole asianmukaisesti ja varmasti 

tunnistettu, kauppias on usein vastuussa. Jos kuitenkin asiakkailla on mahdollisuus 

maksaa takapainotteisesti laskulla vasta vastaanotettuaan tilauksen, vahvasta tunnistau-
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tumisesta on se hyöty, että tällöin kauppiaalla on asiakkaan oikeat tiedot, joiden avulla 

hän voi ongelmatilanteissa perätä maksua tai tavaraa takaisin sitovan sopimuksen perus-

teella. Asiakkaalle takapainotteisuus taas tuo rohkeutta kaupankäyntiin; tavara makse-

taan vasta, kun se on vastaanotettu, eikä riskiä rahan menetykseen tällöin ole. 

 
 

3.2 Maksutapahtuma maksupalvelussa 

 

Verkkomaksuprosessi on yksinkertainen, ja jokaisella ulkoisella maksupalvelulla karke-

asti havainnollistaen suunnilleen samanlainen. Esimerkiksi yhteystietojen antamisen 

järjestys voi vaihdella, mutta sillä ei ole tässä tapauksessa suurta merkitystä. Maksuta-

pahtumaa pankin maksupalvelun kautta voidaan havainnollistaa näin (kuva 1): 

 

 

Kuva 1. Pankkien verkkomaksuprosessi 

 

Suomessa on hyvin yleistä maksaa verkkokaupassa pankkien lisäksi Luottokunnan 

luottokorttimaksuilla. Luottokunnan prosessi toimii samoin kuin kuvassa 1 on esitetty. 

Prosessi voidaan toteuttaa myös niin, ettei asiakas siirry Luottokunnan palveluun, aino-

astaan maksun tiedot lähetetään Luottokunnalle, mutta tässäkin tapauksessa prosessi on 

periaatteessa sama. (Luottokunta n.d.a, 2.) Myös esimerkiksi PayPalilla prosessi on 

hyvin samankaltainen. Asiakas siirtyy maksutavan valinnan jälkeen PayPalin palveluun, 

kirjautuu sisään jo olemassa olevilla tunnuksilla tai antaa omat tietonsa, hyväksyy las-

kun tiedot, ja palaa takaisin kauppaan suorittamaan tilauksen loppuun (PayPal 2009a). 
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Maksutapahtuman aikana maksupalveluun välitetään useita tietoja, yleensä (X)HTML-

lomakkeella. Luottokortilla maksaminen toteutetaan suomalaisissa kaupoissa usein 

Luottokunnan palvelun kautta ja pankkitililtä maksaminen pankin maksupalvelussa. 

Kummassakaan tapauksessa lähetettävillä tiedoilla ei ole merkittävää eroa. Myyjän 

yksilöinti tapahtuu asiakasnumerolla tai vastaavalla tunnuksella, jonka se on maksupal-

velulta saanut. Tilauksesta lähetetään yksilöivän tiedon lisäksi summa, valuuttakoodi ja 

mahdollisia turvatarkistetietoja. Pankkien tapauksessa lähetetään myös eräpäivä. Tila-

ukseen liittyy myös kolme erilaista url:ia, jotka lähetetään.  Niitä käytetään tilanteesta 

riippuen kun asiakas on onnistunut maksamisessa, ei ole onnistunut maksamisessa tai 

keskeyttää maksamisen. Luottokortilla maksettaessa asiakkaan pitää antaa luottokortin 

tiedot: kortin numero, voimassaoloaika ja tarkastusluku. (Nordea 2008, 7; Luottokunta 

n.d.a, 4-7.)   

 

Jotta verkossa maksaminen olisi turvallista ja salaiseksi tarkoitettu tieto pysyisi turvas-

sa, ovat American Express, Discover Financial Services, JCB International, MasterCard 

Worldwide, ja Visa yhteistyössä kehitelleet tietoturvastandardin. Payment Card Industry 

Data Security Standard (PCI DSS) eli PCI-standardi sisältää useita vaatimuksia koskien 

esimerkiksi verkkoarkkitehtuuria, ohjelmistosuunnittelua ja tietoturvakäytäntöjä. Stan-

dardi on kehitetty toimimaan ennaltaehkäisevänä ohjeena organisaatioille, ja näin suo-

jaamaan asiakastietoja. (PCI Security Standards Council 2009.) Standardin 

Luottokunnan (2009a) suomentamat pääkohdat on listattu alle.  

 

Standardin pääkohdat:  

1. Suojaa tiedot asentamalla palomuuriratkaisu ja ylläpitämällä sitä.  
2. Älä käytä ohjelmistotoimittajan määrittämiä oletussalasanoja tai muita tietotur-

va-asetuksia.    
3. Suojaa tallennetut kortinhaltijatiedot.  
4. Siirrä kortinhaltijoiden tiedot ja muut luottamukselliset tiedot julkisissa tietover-

koissa salattuina.  
5. Käytä virustorjuntaohjelmistoa ja päivitä se säännöllisesti.  
6. Kehitä turvallisia järjestelmiä ja sovelluksia sekä ylläpidä niitä.  
7. Rajoita pääsy tietoihin koskemaan vain niitä, jotka tarvitsevat niitä liiketoimin-

nallisiin tarkoituksiin.  
8. Luo jokaiselle tietojärjestelmän käyttäjälle yksilöllinen käyttäjätunnus.  
9. Rajoita fyysinen pääsy kortinhaltijoiden tietoihin.  
10. Seuraa ja valvo kaikkea verkkoresurssien ja kortinhaltijoiden tietojen käyttöä.  
11. Testaa tietoturvajärjestelmät ja -prosessit säännöllisesti.  
12. Luo työntekijöitä ja alihankkijoita koskeva tietoturvakäytäntö.  



15 (68) 
 

 

 

 

 

Standardista ilmenee esimerkiksi, että pääkohdan 3 ja 9 mukaan korttitiedot tulee suoja-

ta huolellisesti. Helpottaakseen vastuutaan kauppiaan ei kannata kerätä ja säilyttää 

korttitietoja itsellään, vaan antaa säilytysvastuu kolmannelle osapuolelle, jolla on asian-

tuntemusta. Näin toimitaankin, kun verkkokaupassa käytetään maksutapana esimerkiksi 

pankkien verkkomaksupalveluita tai Luottokunnan luottokorttimaksuja. Standardin 

noudattaminen on pakollista kaikille, jotka käsittelevät, säilyttävät tai välittävät maksu-

korttitietoja (PCI Security Standards Council n.d.). Näin ollen maksukortteja vastaanot-

tavat verkkokaupat kuuluvat osaltaan myös standardin alaisuuteen pankkien, 

luottolaitosten ja muiden varsinaisten verkkomaksupalveluiden lisäksi.  

3.2.1 Maksun tilitys kaupalle 

 
Asiakkaan maksettua tilauksen maksupalvelun kautta, maksupalvelu välittää rahat 

edelleen kauppiaalle. Tilitykseen kuluva aika riippuu maksupalvelusta. Aika vaihtelee 

välittömästä siirrosta useisiin pankkipäiviin. 

 

PayPal on esimerkki välittömästä rahojen siirrosta kauppiaan kauppiastilille (PayPal 

2009b). PayPalissa sekä asiakkaalla että kauppiaalla on tilit samassa järjestelmässä, 

mikä nopeuttaa rahan siirtoa. Kauppiaan pitää kuitenkin siirtää rahat omalle pankkitilil-

leen, mikäli haluaa käyttää niitä muualla kuin PayPalissa. Pankkitilille siirtämisessä 

saattaa vierähtää muutama päivä. Luottokunnan Digitaalisen maksupalvelun kautta 

maksettaessa kauppias joutuu odottamaan rahojaan 7 päivää (2009b). Käytettäessä 

pankkien verkkomaksupalveluita tilitys kauppiaan tilille tapahtuu kuten normaalistikin 

siirrettäessä rahaa tililtä toiselle, eli joko heti, tai hieman myöhemmin mikäli se on 

eräpäiväominaisuudella sallittu (Nordea 2008,3; Sampo Pankki 2009, 3). Luonnollisesti 

eri pankkien välisten tilisiirtojen viiveitä ei ole, sillä asiakkaalla on aina tili siinä pan-

kissa, jonka maksupalvelua hän käyttää. 

 

Erilaisista maksutavoista kootut palvelut, kuten Suomen Verkkomaksut Oy:n tilitykset 

kestävät pisimpään, pankkimaksut 2 pankkipäivää ja luottokorttimaksut 10 päivää 

(Suomen Verkkomaksut 2008a). Checkout-palvelu suorittaa tilitykset kahdessa viikossa 

(Checkout n.d.a). Pitkät tilitykset selittyvät sillä, että palvelut vastaanottavat asiakkaan 

maksut omille tileilleen, jonka jälkeen ne keskittävät tilityksen kauppiaalle yhdelle 

ainoalle kauppiaan määrittämälle tilille. 
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3.2.2 Maksunpalautus 

 
Joskus asiakas haluaa palauttaa ostetun tuotteen, jos se on esimerkiksi väärä tai vialli-

nen. Joskus taas tuotetta ei voida toimittaa ollenkaan. TIEKEn (2003, 29) mukaan on 

suositeltavaa, että kauppiaalla on jokin mekanismi palauttaa asiakkaalle maksu siinä 

tapauksessa, että asiakas haluaa palauttaa tuotteen. Myyjän tulee varautua siihen, että 

aiheutuvat kulut tulevat hänen maksettavakseen. 

 

Maksupalveluissa on yleensä olemassa jokin valmis menetelmä rahojen palauttamiseen. 

Esimerkiksi Luottokunnalla maksun palautus asiakkaalle tapahtuu www-

käyttöliittymästä (Luottokunta 2009c), myös PayPalin maksunpalautus toimii palvelun 

kautta kauppiaan omalta PayPal-tililtä selainpohjaisesti (PayPal 2009c).  Maksu voidaan 

palauttaa kokonaan ja nykyään useissa palveluissa myös osittain (PayPal 2009k; Nordea 

2008, 3). PayPalissa ja pankeissa maksunpalautus onnistuu sekä osittain että kokonaan.  

 

3.3 Pankkitunnus käyttäjän tunnistuksessa 

 

Kun jokapäiväinen asiointi on siirtynyt enemmän ja enemmän internetiin, tulevat säh-

köiset tunnistusmenetelmät (sekä verkkopankkitunnistautuminen että sirullinen henki-

lökortti) entistä tärkeämmiksi.  Kasvokkain tapahtuva tunnistus on helppo hoitaa 

passilla tai ajokortilla, mutta samanlaista varmuutta on vaikeampi saavuttaa internetissä, 

missä kuka tahansa voi esittää ketä hyvänsä.  Uusia palveluita tulee jatkuvasti. On sekä 

asiakkaan että palveluntarjoajan etu, että tunnistus voidaan tehdä luotettavasti hyödyn-

täen pankkien verkkomaksupalvelua. Sähköisin allekirjoituksin ja luotettavin tunnistuk-

sin saadaan aikaan sitovuutta, joka turvaa palveluntarjoajan palvelua ja asiakkaan 

henkilöllisyyttä. 

 

Pankkitunnuksilla tunnistautuminen on melko uusi menetelmä, mutta siihen törmäämi-

nen ei ole nykyisin epätavallista, jos asioi usein verkon välityksellä. Verkkoasiakkaiden 

henkilöllisyyden varmennus on mahdollista erityisen pankkien yhdessä laatiman Tupas-

varmennepalvelun avulla (Finanssialan Keskusliitto 2008, 3). Palvelu tunnistaa asiak-

kaat erityisten Tupas-varmenteiden avulla. Näitä varmenteita voidaan käyttää myös 

sähköisten allekirjoitusten muodostamiseen, jos niin on sovittu. Palvelu käyttää vahvaa 

tunnistusta, eli palveluun kirjaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla. Kiinteää salasa-
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na-käyttäjätunnus -yhdistelmää ei käytetä, vaan tunnusluku vaihtuu joka kerta. Pankkien 

asiakkaan tunnistaminen perustuu lakiin, joka velvoittaa sitä tunnistamaan asiakkaansa. 

Ensimmäisellä kerralla tunnistus suoritetaan passista, ajokortista tai muusta pankkien 

hyväksymästä tunnistamisasiakirjasta.  

 

Pankkitunnuksilla tunnistamista käyttävät ainakin Kelan asiointipalvelu, Työ- ja elin-

keinoministeriön henkilöasiakkaan sähköinen asiointi ja Verohallinnon ePalvelut. Mai-

nittuihin palveluihin voi kirjautua joko verkkopankkitunnuksilla tai sirullisella 

henkilökortilla, joka vaatii kortinlukijan ohjelmistoineen. (Tunnistus.fi 2009.) Koska 

Kela saa varmenteen avulla henkilötunnuksen, se voi sen avulla tarkastaa omista tie-

doistaan myös osoitetiedot, eikä niitä tarvitse antaa erikseen.  

 

Tunnistautumistapahtuma etenee usein seuraavasti: 

 

1. Palveluntarjoaja, eli pankin tunnistuspalvelua sivuillaan käyttävä taho, lähettää 

asiakkaalle varmennepyynnön. 

2. Asiakas siirtyy pankin palveluun painamalla pankkinsa logoa. 

3. Varmennepyyntö välitetään asiakkaalta Tupas-palveluun. Palvelu lähettää tun-

nistamisen jälkeen asiakkaalle erityisen Tupas-varmenteen. 

4. Asiakas tarkastaa varmenteen tiedot. Jos asiakas hyväksyy tiedot, varmenne vä-

litetään palveluntarjoajalle. (Finanssialan Keskusliitto 2007, 2.) 

 

Näin palveluntarjoaja voi varmistua asiakkaan henkilöllisyydestä. Varmenne sisältää 

aina tietoja asiakkaasta. Nimi ja selväkielinen tai salattu yksilöintitieto välittyy aina. 

Selväkielinen yksilöintitunnus voi olla esimerkiksi henkilötunnus tai Y-tunnus, kun taas 

salattua yksilöintitietoa varten palveluntarjoajan tulee pyytää asiakkaalta erikseen henki-

lötunnusta. Salatun varmenteen ja selväkielisen asiakkaan antaman tiedon avulla oikea 

henkilöllisyys voidaan varmistaa pankilta. (Finanssialan Keskusliitto 2008, 3.) 

 

Verkkopankkitunnusten käyttö tunnistautumisessa on ollut huomattavasti suositumpaa 

kuin sähköisen henkilökortin, jonka toiminnassa on ollut puutteita alusta asti. Valtiova-

rainministeriön työryhmä onkin esittänyt harkittavaksi sen käytön lopettamista koko-

naan, sillä kallis järjestelmä ei ole saavuttanut sellaista käyttöastetta, että sitä olisi 

järkevää pitää yllä (Aamulehti 2009a). Tieto ei ole ollenkaan yllättävä, sillä useimmilla 

suomalaisilla on pankkitili, ja monilla myös verkkopankkitunnukset, joita käytetään 
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säännöllisesti myös varsinaiseen pankkiasiointiin. Sen lisäksi että sähköisen henkilökor-

tin käyttöön vaaditaan kortinlukija, on sen käyttö muutenkin hankalampaa epäsäännölli-

sen tarpeensa vuoksi. Toisaalta taas olisi hyvä, jos eurooppalaisilla olisi jokin yhteinen 

tunnistautumismenetelmä. Sähköisiä varmenteita henkilökortteihin myöntävän Väestö-

rekisterikeskuksen varmennepalveluiden johtaja Pekka Jelekäinen onkin huolissaan 

siitä, että ulkomailla ollaan toden teolla ottamassa vastaan sähköisen varmenteen käyt-

töä, Suomessa siitä ollaan luopumassa (Elisa 2009). 

 

Pankkitunnuksilla tunnistautumista voidaan pitää erittäin luotettavana menetelmänä 

tunnistaa asiakas, sillä Finanssialojen Keskusliitto on laatinut tarkat ohjeet turvajärjeste-

lyistä. Fyysiset ja ohjelmalliset turvatoimet pitävät huolen siitä, ettei pankkitunnuksiin 

pääse käsiksi kukaan asiaton. Yksilötason valvontaan ja jokaisen tunnuksen käyttötoi-

menpiteen jäljitykseen on kiinnitetty huomiota. Jokainen varmenne on ainutkertainen, 

sitä ei voida käyttää uudelleen. Siltä varalta että jonkun pankkikortti olisi varastettu ja 

kortin omistaja jäädyttänyt kortin, pankit eivät myönnä Tupas-varmenteita sulkulistalla 

oleville pankkitunnuksille (Finanssialan Keskusliitto 2008, 10).  

 

Finanssialan Keskusliiton mukaan pankit eivät vaadi tunnistuspalvelua käyttäviltä pal-

veluntarjoajilta juuri muuta kuin SSL-suojatun yhteyden. Näin ulkopuoliset eivät pääse 

näkemään tietoja eivätkä muuttamaan niitä. (Finanssialan Keskusliitto 2007, 3.) SSL-

tekniikka (Secure Socket Layer) on salausmenetelmä suojaamaan http-liikennettä. 

Palvelimella tulee olla erityinen SSL-sertifikaatti, jotta menetelmää voidaan käyttää. 

(VeriSign 2009.) 

 

Pankit tarjoavat tätä turvallista tunnistautumismuotoa palveluissaan, joten se on saata-

vissa lähes mihin tahansa suomalaiseen asiointipalveluun, vaikkapa verkkokauppaan. 

Tunnistusta voidaan käyttää henkilöasiakkaiden tunnistamiseen, mutta myös yritykset 

voivat hyödyntää tunnistusta erillisin sopimuksin hieman rajoitettuna (Nordea 2007, 4).  

Kaikki pankit eivät kuitenkaan tarjoa yritysten tunnistamista (Finanssialan Keskusliitto 

2007, 3).  

 

Palvelun käytettävyys ei ole maailmanlaajuinen, kun kyseessä ovat suomalaiset pankit. 

Esimerkiksi Nordean palvelu sopii pääasiassa suomalaisille kuluttajille suunnattuihin 

palveluihin (Nordea 2007, 4).  Samasta syystä voidaan katsoa myös muiden suomalais-

ten pankkien tunnistuspalveluiden soveltuvan pääasiassa suomalaisille kuluttajille.  
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Useissa tapauksissa tällainen tunnistuspalvelu saattaa olla myös hieman ylimitoitettu 

tavanomaiselle verkkokaupalle, maksutapahtumaa lukuunottamatta (Vehmas 2008).  

Tunnistuspalvelun hankkiminen saattaa olla pienelle yritykselle mittava investointi, eli 

verkkokaupan on tarkkaan pohdittava, onko pankkitunnistautumisen kaltaiselle vahvan 

tunnistuksen menetelmälle todellista tarvetta. Onko esimerkiksi asiakkaiden maksuhäi-

riöiden aiheuttama riski niin suuri, että siihen pitää varautua näinkin järeällä keinolla?  

Jos asiakkaat suorittavat maksun ennen tavaraan vastaanottamista, riski kauppiaalle on 

vähäisempi.  
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4 Verkkomaksupalvelut  

Maksujärjestelmien soveltuvuutta voidaan tarkastella useista näkökulmista. Esimerkiksi 

TIEKE (2003, 25 - 26) on koonnut listan tärkeistä asioista. Asiakkaan sijainti vaikuttaa 

hyvin paljon maksutavan valintaan. Suomalaisen pankin verkkomaksu tuskin toimii, 

kun kiinalainen haluaa maksaa ostoksiaan.  

Merkittävän huomion ansaitsevat maksutapojen kustannukset. Mitä enemmän maksu-

vaihtoehtoja voidaan tarjota, sitä todennäköisemmin jokaiselle asiakkaalle löytyy jokin 

tapa maksaa. Ikävä kyllä näiden maksutapojen tarjoaminen ei ole täysin ilmaista, sillä 

niihin liittyy kolmansia osapuolia, kuten luottokorttiyhtiöitä ja pankkeja, jotka osaltaan 

vaikuttavat rahan turvalliseen kulkuun asiakkaalta myyjälle. On myös huomattava 

yhtiöiden/pankkien veloittamat komissiot, provisiot ja muut välityskustannukset. Jos 

komission osuus on lähes puolet tuotteen hinnasta, onko myynti kannattavaa?   

Asiakkaat saattavat olla myös tottuneet käyttämään jotakin tiettyä tapaa esimerkiksi 

ikänsä vuoksi. Useilla nuorilla ei ole luottokorttia käytössään, koska pankit eivät myön-

nä sitä ellei kortin hakijalla ole säännöllisiä tuloja (Luottokortti.com 2001a).  Niinpä 

esimerkiksi nuorille suunnatun kaupan on hyvä tarjota asiakkailleen muuta maksutapaa.  

Maksun turvallinen kulku asiakkaalta myyjälle on myös luotettavan kaupan edellytys. 

Maksutietojen vuotaminen ulkopuolisille ei taatusti houkuttele asiakkaita kauppaan. 

Kauppiaan kannalta tärkeä näkökulma on maksutapaan liittyvä mahdollinen luottoriski. 

Asiakkaat saattavat suhtautua etukäteen maksamiseen varauksella, kauppiaalle aikainen 

rahojen saanti taas tarkoittaa riskittömyyttä (Vehmas 2008, 119).   

Seuraavissa alaluvuissa vertaillaan ja arvioidaan erilaisia tapoja maksaa verkkokaupois-

sa näiden näkökulmien valossa. Maksutapojen tiedot perustuvat ennen 25.11.2009 

kerättyihin tietoihin. Tarkemmat hinnat ja esimerkkejä maksukustannuksista kauppiaal-

le löytyy taulukoituna liitteestä 1. 

4.1 Pankkien verkkomaksut 

 
Kaikki yleisimmät pankit tarjoavat verkkomaksupalveluita verkkokaupoille. Vehmas 

selvittää, että pankkien verkkomaksut ovat rinnastettavissa tilisiirtoihin, mutta ne ovat 

nopeampia ja ne toimivat yhdessä verkkokauppaohjelmiston kanssa. Tämä on tehokasta 

ja ihmissilmin tehtäviltä tarkastuksilta vältytään, kun automatiikka hoitaa rutiinit. 
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(Vehmas 2008, 128.) Ostoprosessi on asiakkaalle helppo, mikäli hän löytää oman pank-

kinsa maksuvaihtoehtojen joukosta. Verkkomaksun kulkua havainnollistaa kuva 1 (luku 

3.2, Maksutapahtuma maksupalvelussa). 

 

Verkkomaksut myyjän näkökulmasta 

 

Myynnin kannalta on hyvä, mitä enemmän asiakkaille tarjoaa vaihtoehtoja maksami-

seen. Myyjän kannalta vaihtoehtojen tarjoaminen ei ole aivan niin helppoa, sillä jokai-

nen tapa lisää yleensä kustannuksia. Pankkien verkkomaksupalvelut sisältävät usein 

avausmaksun, kuukausimaksun ja jokaiseen maksutapahtumaan liittyvän pienen provi-

sion. FutuVisionin sisäisen selvityksen mukaan avausmaksun suuruus on usein alle 200 

euroa, kuukausimaksu vaihtelee noin viidestätoista kahteenkymmeneen euroon. Provi-

sio on muutaman kymmenen sentin suuruinen. (Sederholm 2008.) Aivan pienillä asia-

kasmäärillä ei siis ole kannattavaa tarjota tätä maksuvaihtoehtoa, sillä useamman 

palvelun avaaminen ja kuukausittainen ylläpito ei ole halpaa. Provision suuruudesta 

johtuen ei kovin halpojen (alle euron) tuotteiden maksamiseen kannata välttämättä 

tarjota maksutapana pankkien verkkomaksuja. 

 

Joissain verkkokaupoissa erityinen pankkikohtainen verkkomaksupainike toimintoineen 

on valmiina, mutta jos näin ei ole, pitää toiminnot erikseen rakentaa kauppaan. (Vehmas 

2008, 128). Itse rakentaminen tai valmiin ratkaisun tilaaminen toiselta yritykseltä vaatii 

työaikaa, eli se kannattaa huomioida arvioitaessa maksutavan käyttöönoton kokonais-

kustannuksia.  

 

Myyjän kannalta on hyödyllistä, että maksut siirtyvät tilille heti. Maksuissa voidaan 

käyttää myös eräpäiväominaisuutta, joka jättää asiakkaalle aikaa maksaa. Pankit tarjoa-

vat maksutoiminnon lisäksi myös oman palautustoimintonsa, jonka avulla asiakkaalle 

voidaan palauttaa tilauksen koko summa tai vain osa summasta. (Sampo Pankki 2009, 

3; Nordea 2008, 3; Op-Pohjola-ryhmä n.d.a..) Koska tilaus maksetaan yleensä etukä-

teen, kyseessä on myös kauppiaalle luottotappioton maksutapa.  

 

Verkkomaksut asiakkaan näkökulmasta 

 

Verkkomaksut ovat asiakkaalle maksuttomia ja helppoja (Nordea 2008, 3; Sampo 

Pankki 2009, 3). Yhteys suojataan SSL-tekniikalla, jolloin tietojen vuotamisen riskiä 
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ulkopuolisille ei ole (Nordea 2008, 3; Sampo Pankki 2009, 3). Mikäli eräpäiväominai-

suutta ei ole käytössä pankista tai kauppiaasta riippuen, asiakas kantaa luottoriskin 

(TIEKE 2003, 26). 

 

Pankkien verkkomaksaminen ei kuitenkaan sovi kaikille asiakkaille. Ne käyttäjät, joilla 

ei ole tarjolla olevien pankkien tiliä ja verkkopankkitunnuksia, eivät voi näitä maksuta-

poja tietenkään käyttää. Tähän joukkioon kuuluvat lähes poikkeuksetta kaikki ulkomaa-

laiset, joten pankkien verkkomaksut vaativat rinnalleen jonkin muun tavan, mikäli on 

tarkoitus myydä Suomen ulkopuolelle. Sen sijaan luottokortittomalle, pankkiasioitaan 

normaalisti verkossa hoitavalle henkilölle pankkien maksupalvelu on helppo ja tuttu 

tapa maksaa. 

 

4.2 Luottokorttimaksaminen 

 
Luottokortti on maksuaikakortti, joka mahdollistaa asiakkaalle joustavan takaisinmak-

suajan. Luottokortti kelpaa maksamiseen myös ulkomailla. Kortille sovitaan luottoraja, 

jonka puitteissa korttia voidaan käyttää. Maksuaikakortit sisältävät yleisesti noin kuu-

kauden korotonta maksuaikaa. Varsinaiset luottokortit sisältävät tämän korottoman 

maksuajan lisäksi luotto-ominaisuuden, joka mahdollistaa enemmän maksuaikaa korol-

lisena. Luottokortilta maksua ei veloteta heti tililtä, vaan asiakas maksaa luottokorttilas-

kun kerran kuukaudessa. (Luottokortti.com 2001b.) Luottokortti voidaan myöntää 

henkilölle, joka on täysi-ikäinen ja jolla on säännölliset tulot. 

 

Luottokorttimaksaminen toimii hyvin samalla tavalla kuin pankkien verkkomaksutkin. 

Katso kuva 1 pankin verkkomaksusta (luku 3.2, Maksutapahtuma maksupalvelussa).  

 

Suomessa verkkokauppaan liitetään usein Luottokunnan maksupalvelu, joissain tapauk-

sissa se saattaa olla ohjelmoitu kauppaan valmiiksi. Palvelun kautta on mahdollista 

vastaanottaa maksuja seuraavilla korteilla: Visa, Visa Electron, MasterCard ja American 

Express. Näistä American Express vaatii erillisen sopimuksen (Luottokunta 2009c).  

 

Suomalaisen Luottokunnan lisäksi myös muita mahdollisia luottokorttimaksuja vas-

taanottavia palveluita on tarjolla. Tutuin näistä lienee maailmanlaajuisesti maksuja 

välittävä PayPal, jonka Website Payments Standard -palvelu on yksinkertainen tapa 

liittää sivuille luottokorttimaksut. Palvelu löytyykin valmiiksi integroituna useista verk-
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kokauppaohjelmistoista, koska se on niin suosittu tapaa maksaa. PayPalin sivuilta käy 

ilmi, että maksun voi suorittaa Suomessa joko Visalla, MasterCardilla tai American 

Express -kortilla. Omien kokemusten perusteella myös Visa Electron käy Suomesta 

maksettaessa, vaikka se ei PayPalin, eikä Visa Electronia myöntävien pankkien sivuilta 

käykään selkeästi ilmi. Maksuja voi vastaanottaa ulkomailta myös useilla muilla korteil-

la maksettuina. (PayPal 2009d.)  

 

PayPal tukee useita eri valuuttoja. Asiakas voi maksaa omalla valuutallaan, ja kauppias 

voi taas vastaanottaa maksun omallaan (PayPal 2009e).  PayPal ei sekään ole ilmainen. 

Kaupankäyntiä varten tarvittava PayPal-tili ei maksa mitään. Maksu kerätään vain rahan 

vastaanottamisesta. Jokaisesta maksutapahtumasta peritään 0,34 € suuruinen palkkio ja 

lisäksi muuttuva kuukausittaisen myynnin mukaan laskettava pieni prosenttiosuus. 

(PayPal 2009f.) Mitä suuremmat ovat kuukausittaiset myyntitulot, sitä pienempi pro-

sentti on ja sitä kannattavampaa PayPalin käyttäminen on. Esimerkiksi 2500 € myynnil-

lä kuukaudessa prosentti on 3,4 % (PayPal 2009d).  

 

Koska PayPal on suuri ja tunnettu yhtiö, asiakkaiden on helppo luottaa sen toimintaan. 

PayPalista erityisen hyvän tekee se, että sen käyttö on levinnyt ympäri maailman, eli 

luottokorttimaksujen vastaanottaminen onnistuu niin Suomesta kuin muualtakin maail-

masta. Lisäksi PayPal-maksukäytännön voi mieltää hyvin turvalliseksi, sillä kauppias ei 

missään vaiheessa saa tai näe asiakkaan korttitietoja (PayPal 2009g). 

 

Melko tuoreena palveluna luottokorttimaksamisessa on Google Checkout. Sen toimin-

taperiaate on uudenlainen ja se helpottaa ostosten tekemistä. Asiakas kerää tuotteita 

koriin kaupoista, joissa on käytössä ko. maksutapa. Maksu suoritetaan kirjautumalla 

Google Checkout –tilille ja maksamalla kaikki ostokset kerralla. Maksu suoritetaan 

myyjän käyttämässä valuutassa. Asiakkaalle Googlen palvelun käyttäminen on ilmaista. 

Mikäli verkkokauppaan halutaan liittää Google Checkout, tulee myyjällä olla kauppias-

tili. (Google Checkout 2009a.) Palvelun kautta voidaan maksaa ja vastaanottaa maksuja 

muun muassa Visa-, Visa Electron, MasterCard-, American Express –korteilla. Korttien 

kelpaaminen on kuitenkin maakohtaista (myyjän sijainti), joten jokaisella kortilla ei 

automaattisesti voi maksaa joka paikassa, eikä kaikkia kortteja voida hyväksyä Suomes-

sa. (Google Checkout 2009b.) Google Checkoutin kustannukset myyjälle määräytyvät 

myynnin mukaan niin, että mitä suurempi myynti on kuukaudessa, sitä pienempi on 
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ostotapahtumakohtainen provisio. Alle 3000$ (noin 2000 €) myynnillä provisio olisi 

esimerkiksi 2,9 % + $0.30. (Google Checkout 2009c.) 

 

Huomattavaa on, että luottokorttimaksujen käsittelyä tarjoavien yritysten kautta maksu 

onnistuu usein myös Visa Electronilla, joka ei ole luottokortti, vaan online-maksukortti, 

jolloin maksu veloitetaan tililtä heti. Visa Electronilla voi yleensä maksaa ainakin 

PayPalin ja Luottokunnan kautta. Kortin saaminen ei ole yhtä vaikeaa kuin luottokortin, 

vaan se voidaan myöntää myös alaikäiselle huoltajan suostumuksella (Vaivattomasti 

Visa n.d.a.). Visa Electronilla maksaminen avaa ostosmahdollisuuden myös useille 

luottokortittomille nuorille, ja on siksi erittäin hyvä, että se löytyy maksuvaihtoehdoista. 

 

Luottokortilla maksaminen kauppiaan näkökulmasta 

 

Luottokortti maksuvaihtoehtona mahdollistaa rajattoman kauppa-alueen, niinpä se on 

tärkeä maksuvaihtoehto, mikäli aikoo myydä ulkomaille (Vehmas 2008, 122).  Luotto-

kunnan palvelun käyttöönoton ja ylläpidon kustannukset ovat huomattavat. Suomessa 

varteenotettavan Luottokunnan digitaalisen maksupalvelun avausmaksu on 85 euroa, ja 

vuodessa verkkokauppiaalle kertyy maksettavaa lisäksi palvelupaketin hinta, noin 500 

euroa. Luottokorttimaksujen vastaanottaminen ei toki ole ilmaista sekään. Jokaisesta 

maksukorttitapahtumasta veloitetaan erillinen provisio, joka on hieman yli prosentti 

maksusta. (Luottokunta 2009c.) Näiden kustannusten valossa huomataan, ettei verkko-

kauppaa ole järkevää pitää vain huvin vuoksi.  

 

Suuret kustannukset ovat toki perusteltuja, onhan potentiaalinen asiakaskunta maail-

manlaajuinen.  Luottokunnan (2009d) mukaan jo pelkästään Suomessa luottokortteja ja 

muita verkossa maksamiseen soveltuvia kortteja on käytössä noin viisi miljoonaa. Kan-

sainvälisesti määrä on jo yli 2 miljardia. Verkko-ostoksista jo yli puolet tehdään Visa-

kortilla, joten voidaan todeta luottokorttimaksamisen olevan hyvin suosittua. 

 

Luottokortissa piilee riskejä kauppiaalle. Luottokunnan sopimusehdoista käy ilmi, että 

palvelu ei ota vastuuta esimerkiksi tapauksessa, jossa luottokorttia on käytetty väärin 

toisen nimissä. Tällöin kauppa joutuu korvaamaan maksun kortin oikealle omistajalle. 

Luottokunta ei vastaa myöskään jos kuluttaja sanoo esimerkiksi, että häntä on veloitettu 

perusteettomasti tai hän ei ole saanut tavaraa, vaan kauppa joutuu korvaamaan summan. 

Kauppias parantaa oikeuksiaan huomattavasti käyttämällä todentamispalvelua (Verified 
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by Visa tai MasterCard SecureCode, esitelty hieman alempana), jolloin asiakas pysty-

tään luotettavasti tunnistamaan ja vastuu kortin käytöstä siirtyy pois kauppiaalta. Vastuu 

jää kauppiaalle vain muutamissa tapauksissa: jos kortti on myönnetty EU-alueen ulko-

puoliselle yritykselle, tietoliikenne on katkennut tai jos liike on saanut paljon valituksia 

palvelustaan. (Luottokunta 2007a, Luottokunta n.d.b.). 

 

Luottokortilla maksaminen asiakkaan näkökulmasta 

 

Luottokortilla maksaminen on verkossa hyvin yleistä ja turvallista, sillä sekä asiakas 

että kauppias välttyvät luottoriskiltä. Riskin kantaa luottokortin myöntänyt taho (TIEKE 

2003, 29). On tietysti huomattava, ettei luottokorttiyhtiö kanna vastuuta, jos korttia on 

käytetty väärin. Luottoriskittömyys voi kannustaa tekemään suurempia ostoksia. Luot-

tokorttimaksut ovat asiakkaille jopa edellytys kalliimpien tuotteiden ostamiseen, toteaa 

Vehmas (2008, 122). Edelleen Vehmaan mukaan (m.t.s.) hyvänä esimerkkinä luottokor-

tin hyödyistä ovat esimerkiksi tilanteet, joissa kauppa menee konkurssiin. Tällöin asia-

kas voi vaatia menetettyjä rahojaan suoraan luottokorttiyhtiöltä. Luottokortti 

mahdollistaa myös kalliimpien heräteostosten teon, vaikka sillä hetkellä ei rahaa tilillä 

olisikaan. 

 

Luottokortilla maksaminen on turvallista myös teknisestä näkökulmasta, ainakin silloin, 

kun luottokorttimaksu hoidetaan jonkin palvelun – kuten Luottokunta tai PayPal – 

kautta automaattisesti. Joissakin verkkokauppaohjelmissa, myös tässäkin opinnäyte-

työssä myöhemmin esiteltävässä Magentossa, on maksuvaihtoehtojen joukossa saved 

credit card payments –tyyppinen maksutapa. Magenton sivuilla esitetyn tiedon mukaan 

tämä tarkoittaa tapaa, jossa asiakas antaa luottokorttitietonsa kauppiaan säilytettäväksi 

ja käytettäväksi, ja kauppias veloittaa asiakasta kun ehtii omalla maksupäätteellään. 

Kuitenkaan tätä tapaa ei ainakaan Magentossa suositella käytettäväksi tuotantokäytössä, 

vaan se on ennemminkin testaamista varten. (Magento 2009a, Magento 2009b.) Tapa ei 

ole Magentossa valmiiksi PCI–standardin mukainen, eli se ei täytä tietoturvastandardin 

vaatimuksia. Magentossa ongelmaksi nousee esimerkiksi se, missä ja miten kauppias 

säilyttää asiakkaan luottokorttitietoja. Jos tapaa halutaan käyttää tuotannossa, kauppiaan 

tulee itse huolehtia tietojen suojaamisesta. 

 

Mikä sitten on tietoturvallista? Visa on kehitellyt oman kansainvälisesti toimivan Veri-

fied by Visa –todentamispalvelunsa, jonka avulla Visalla maksavan asiakkaan tulee 
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tunnistautua salasanan avulla (Vaivattomasti Visa n.d.b). Onnistunut salasanalla tunnis-

tautuminen todistaa, että kortti on oikeissa käsissä, eli se vastaa kortinhaltijan allekirjoi-

tusta. Asiakas saa palvelun käyttöönsä sopimalla asiasta oman pankkinsa tai 

luottolaitoksensa kanssa, esimerkiksi rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi.  

 

Luottokunta tarjoaa verkkomaksupalvelussaan Verified by Visa -todentamispalvelua ja 

sen lisäksi myös toista vastaavaa laajasti käytettyä todennuspalvelua, MasterCard Secu-

reCodea (ks. kuva 2). Kaikki kaupat eivät käytä näitä todentamispalveluita, eivätkä ne 

olekaan välttämättömiä. Tällöin asiakkaan on varmistuttava, että hän on käyttämässä 

korttiaan turvallisesti. Luottokunnan kokoama visa.fi –sivusto antaakin tähän hyvät 

ohjeet. Maksuyhteyden tulee aina olla salattu, eli käytössä pitää olla Verified by Visa 

(jos käytetään Visa-korttia) tai sitten käytössä on oltava SSL–menetelmä, jonka tunnis-

taa osoiterivin https-alusta ja selaimessa näkyvästä lukon kuvasta. (Vaivattomasti Visa 

n.d.c.) 

 

 

Kuva 2. $äistä logoista tunnistat Verified by Visa ja MasterCard SecureCode –

todentamispalvelut (Visa Europe 2009, MasterCard 2009) 
 

Luottokortin omistaminen ei ole yleensä ilmaista. Luottokorttiin liittyy usein vuosimak-

su ja muita kuluja, kuten automaattinostoista aiheutuvat pienet veloitukset (Luottokort-

ti.com 2001c). Erillisistä ostoista ei kuitenkaan veloiteta asiakkaalta mitään, joten 

luottokortilla maksamiseen ei ole suurta kynnystä, jos sellainen on jo käytössä.  

 

4.3 Digitaalinen raha 

 
Digitaalista rahaa, eli lyhemmin digirahaa voisi sananmukaisesti verrata normaaliin 

käteiseen rahaan, raha on ainoastaan digitaalisessa muodossa. Digiraha.net-palvelun 

(2009) etusivulta on nähtävissä palvelua käyttävät kauppiaat. Määrä ei ole vielä suuri, 

mutta tulevaisuudessa digiraha saattaa olla hyvinkin suosittu, kun erilaiset ladattavat 

sisällöt nettisivuilla yleistyvät.  
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Suomalaista Digiraha-palvelua tuottaa OP-Pohjola-ryhmä (OP-Pohjola-ryhmä n.d.b). 

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että vain kyseisen pankin asiakkailla olisi mahdollisuus 

käyttää palvelua, vaan myös muiden suomalaisten pankkien kautta digitaalisen kukka-

ron avaaminen onnistuu (Digiraha 2008). Saadakseen käyttöön digitaalisen kukkaron, 

asiakkaan tulee olla yli 15-vuotias ja hänellä tulee olla vakituinen osoite Suomessa. 

Lisäksi hänellä tulee olla pankkitili jossain suomalaisessa pankissa, matkapuhelin ja 

sähköpostiosoite. (m.t..) Mainituista syistä palvelua ei voida hyödyntää kansainvälisessä 

verkkokaupassa. 

 

Toimintaperiaatteeltaan digiraha on varsin yksinkertainen: asiakas hankkii itselleen 

kukkaron ja liittää siihen pankkitilinsä. Tilin ja kukkaron välillä voidaan siirtää rahaa 

vapaasti, mutta kuitenkin niin, ettei kukkaron arvo ylitä 250 euroa. Kukkaroa voisi 

verrata pankkitiliin, mutta se on rajatumpi, eikä siellä olevalle summalle makseta esi-

merkiksi korkoa. (Digiraha 2008.)  

 

Turvallisuusnäkökulmasta digitaalista kukkaroa voidaan pitää luotettavana maksutapa-

na. Digirahan käyttöehdoista (Digiraha 2008) käy ilmi, että asiakkaan hankkiessa kuk-

karon, hän vastaanottaa käyttäjätunnuksen, salasanan ja avainlukulistan. Koska 

avainlukulista sisältää vaihtuvat avaimet, voidaan digirahan käyttöä pitää turvallisena, 

tietysti vain mikäli tunnuksia säilytetään asianmukaisesti. 

 

Myös PayPalia voi pitää digirahapalveluna. Sen lisäksi, että sen kautta on mahdollista 

maksaa luottokortilla ja Visa Electronilla, on myös mahdollista liittää omaan PayPal-

tiliin pelkästään pankkitili ilman korttitietoja (PayPal 2009h). PayPal-tilille voi sitten 

siirtää rahaa tarpeen mukaan, tai vaikka odottamaan tulevia ostoksia. 

 

Digiraha asiakkaan näkökulmasta 

 

Digiraha-palvelu on suomalaiselle asiakkaalle helppo ratkaisu. Oman kukkaron avaami-

nen ei maksa mitään, myös rahan siirtäminen kukkaroon tai kukkarosta pankkitilille on 

ilmaista. Digirahapalvelun käytöstä peritään ainoastaan kuukausittainen 0,33 euron 

suuruinen maksu, joka sekin peritään vain niiltä kuukausilta jolloin kukkaroa on käytet-

ty. (Digiraha n.d..) Ahkeralla käytöllä kukkarolle tulee vuodessa hintaa noin neljä euroa, 

joka on pienehkö summa, eikä se varmastikaan rajoita asiakaskuntaa.  
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Digirahan käyttö on joustavaa, palvelua voidaan käyttää sekä internetistä että matkapu-

helimella. Lisäksi palveluun liittyy valtuutus-ominaisuus, joka nopeuttaa kaupankäyntiä 

tietyn kauppiaan kanssa huomattavasti. Maksuvaltuuden avulla asiakas voi antaa kaup-

piaalle valtuuden veloittaa kukkaroa mutkattomammin ilman käyttäjätunnusten syöttä-

mistä. (Digiraha 2008.) 

 

PayPalin hyödyntäminen verkkokukkarona on helppoa, eikä eroa kovinkaan paljon sen 

hyödyntämisestä luottokorttimaksuihin. PayPal toimii kansainvälisenä kukkarona, eikä 

rahasummien suuruutta ole rajoitettu.  

 
 
Digiraha myyjän näkökulmasta 
 
Koska digiraha ei ole vielä kovin laajassa käytössä, voidaan sen käyttöönottajia pitää 

eräänlaisina edelläkävijöinä, mainostaa OP-Pohjola-ryhmä (n.d.b). Mainospaikka on 

taattu digiraha.fi –etusivulla. Käyttääkseen digirahaa maksutapana, kauppiaalla tulee 

olla tili Osuuspankissa (m.t.). 

 

Digiraha on erittäin käytännöllinen tehtäessä pieniä ostoksia, selvittää OP-Pohjola 

(n.d.). Jopa 0,20 € maksavan tuotteen myyminen onnistuisi verraten edullisesti. Näistä 

pienistä maksuista käytetään termiä mikromaksu (TIEKE 2003, 27). Edelleen TIEKEN 

mukaan mikromaksut ovat omiaan juuri erilaisten artikkelien, musiikkikappaleiden ja 

soittoäänien maksamiseen. Koska asiakkaan maksama raha on kauppiaan käytössä 

välittömästi, mahdollistaa digiraha sellaisen sisällön, joka on heti maksun jälkeen asiak-

kaan saatavilla. 

 

Tampereen Seudun Osuuspankin (2009) hinnasto valottaa kustannuksia. Digirahapalve-

lun käyttöönotosta peritään kauppiaalta kertaluontoinen 160 € maksu. Kuukausimaksua 

ei ole ollenkaan, vaan käyttökustannukset muodostuvat tapahtumakohtaisesti kaavalla 

0,03 € + 3 %, kuitenkin enintään 0,36 €. Myös TIEKE (2003, 27) puhuu digirahan 

kustannustehokkuudesta erityisesti pienten ostosten yhteydessä.  

 

Digiraha on kauppiaalle luottoriskitön tapa hyväksyä maksuja, sillä asiakas maksaa 

ennen tavaran vastaanottamista, ellei kyseessä ole heti saatava palvelu.  
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4.4 Eri verkkomaksutavat kokoavat maksupalvelut 

 
Melko uutena mukaan on tullut myös kokoavia maksupalveluita, joihin sisältyy usein 

pankkien verkkomaksupalvelut ja luottokorttimaksut. Näiden kokoomapalveluiden 

avulla asiakkaille on mahdollista tarjota laajat maksumahdollisuudet. Käyttöönottajat eli 

kauppiaat taas nauttivat käyttöönoton helppoudesta. Palvelut mahdollistavat ison nipun 

maksutapoja vain yhdellä sopimuksella.  

 

Esimerkiksi Suomen Verkkomaksut Oy tarjoaa maksuyhteyden kymmeneen suomalai-

seen pankkiin, lukuun ottamatta Nordeaa, jonka kanssa tulee tehdä erillinen sopimus. 

Lisäksi se tarjoaa luottokorttimaksamista varten yhteyden Luottokuntaan sekä lasku-

vaihtoehdon. Kaikkien maksujen hallinnointia varten PayPalin käyttöönotto vaatii myös 

erillisen sopimuksen tekoa. (Suomen Verkkomaksut 2008b.) Joka tapauksessa maksuta-

pavalikoima on laaja, etenkin suomalaiselle käyttäjälle tarjotut pankkien maksupainik-

keet ovat vertaansa vailla. 

 

Myös Checkout-palvelu toimii samoin kuin Suomen Verkkomaksujen tarjoama palvelu. 

Checkout on suomalainen ja siihen sisältyy myös kymmenen suomalaista pankkia. 

Luottokorttimaksut ovat mahdollisia seitsemällä eri kortilla ja lisäksi mahdollista mak-

saa myös laskulla. (Checkout n.d.b.) 

 

Suomen Maksuturva eroaa edellisistä tarjoamalla vain pankkien verkkomaksuja. Se 

mainostaa palvelua luotettavaksi sekä asiakkaan että kauppiaan kannalta, sillä se välittää 

asiakkaan ennakkoon maksaman maksun kauppiaalle vasta, kun asiakas on vastaanotta-

nut ja hyväksynyt tuotteen. (Suomen Maksuturva Oy 2009a.) 

 

Mitä tämä kaikki sitten maksaa? Suomen Verkkomaksut veloittaa paketistaan kuukau-

sittaisen 59 € summan. Lisäksi jokaisesta maksutapahtumasta veloitetaan 0,35 € ja 

luottokorttitapahtumista 2 % provisio. (Suomen Verkkomaksut 2008c.) Checkout nou-

dattelee samaa linjaa ja perii jokaisesta verkkopankkimaksutapahtumasta fyysisiä tava-

roita myyvältä kauppiaalta 0,35 € summan. Luottokorttimaksuista peritään lisäksi 

vaihtelevia siirtomaksuja kortin mukaan, Visalla ja MasterCardilla maksamisesta peri-

tään 5 %. Erona Suomen Verkkomaksuihin on kuukausimaksuttomuus. (Checkout 

2009a.) Suomen Maksuturva on sekä avaus- että kuukausimaksuton, ja perii kauppiaalta 

1,9 % välityspalkkion jokaisesta kauppatapahtumasta (Suomen Maksuturva Oy 2009b). 
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Jotta nämä palvelut toimisivat verkkokaupassa, pitää verkkokaupassa olla ohjelmoituna 

jonkinlainen tuki palvelulle. Checkout on mahdollista ladata ilmaiseksi joihinkin verk-

kokauppaohjelmistoihin, toisiin taas tukiohjelmisto pitää ostaa toiselta yritykseltä 

(Checkout 2009b). Palveluiden rajapintakuvausten avulla sellaisen voi tehdä myös itse. 

Ostetun tukiohjelman hinta voi vaihdella esimerkiksi sadan ja kahden sadan euron 

välillä (Aivomatic n.d.). Koska kyse on kertaluontoisesta maksusta, se ei ole kovin suuri 

investointi. Se voidaan mieltää ikään kuin maksupalvelun avausmaksuksi, jota millään 

näistä kolmesta palvelusta itsessään ei ole.  
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5 Maksupalveluiden valinta Radio86 Kiinakaupassa 
 

Seuraavissa alaluvuissa tutustutaan Radio86 Kiinakaupan asiakaskuntaan. Perehdytään 

siihen, millaisia asiakkaita kaupassa on tähän mennessä käynyt ja miten he ovat tottu-

neet maksamaan. Lisäksi tarkastellaan normaalista verkkokaupankäynnistä poikkeavia 

tilanteita, joiden valossa on myös hyvä pohtia, millaiset maksutavat vastaisivat näihin 

erityistarpeisiin.  Jotta asiaan saataisiin hieman laajempaa näkemystä, katsotaan, millai-

silla maksutapavalmiuksilla muutama maailmalla ja Suomessa suosittu verkkokauppa 

asiakkaitaan palvelee. 

5.1 Verkkokaupan kohderyhmä 

  
Verkkokauppa myy tuotteitaan maailmanlaajuisesti, sillä jo yrityksen toiminta-ajatus on 

edistää Euroopan Kiina-tietoutta. Verkkokaupan asiakkaat ovat enimmäkseen suomalai-

sia, mutta myös ulkomaalaisia tulee jonkin verran esimerkiksi pääsivujen kautta. Ra-

dio86-pääsivut on versioitu kymmenelle eurooppalaiselle kielelle: suomi, ruotsi, 

englanti, ranska, tanska, liettua, viro, islanti, hollanti ja norja. Kauppa on toistaiseksi 

ainoastaan englanniksi ja suomeksi. Päähuomio maksutapojen valinnassa keskittyy 

siihen, että asiakasta voidaan palvella, olipa hän minkä maalainen tahansa. 

 

Aiemmin verkkokaupassa on ollut tarjolla maksuvaihtoehtoina PayPal sekä Luottokun-

nan maksupalvelu. Erikseen sopimalla on voinut maksaa myös laskulla jälkikäteen. 

Kokemuksieni mukaan ulkomaalaiset ovat tottuneet käyttämään PayPalia maksamiseen, 

kun taas suomalaiset suosivat Luottokuntaa. Yhtä kaikki, maksaminen tapahtuu useim-

miten luottokortilla. Radio86 Kiinakaupassa suositaan luottoriskittömiä maksuvaihtoeh-

toja, eikä laskulla maksamista tarjota sen vuoksi julkisesti yhtenä maksuvaihtoehtona.  

 

Laskulla maksaminen aiheuttaa henkilökunnalle lisäksi ylimääräistä työtä. Vaihtoehto 

on kuitenkin sisällytetty käytettävien tapojen joukkoon, muun muassa siksi, että Kulut-

tajavirasto (2007, 3) suosittelee vahvasti jonkin asiakkaalle mahdollisimman hyvät 

oikeudet turvaavan tavan käyttämistä ennakkomaksujen joukossa. Etukäteen maksaes-

saan kuluttaja ei voi esimerkiksi pidättäytyä maksusta tuotteen ollessa virheellinen tai 

jos tuote ei saavukaan. TIEKEN (2003, 27) mukaan laskua ei kannata pitää kansainväli-

sessä kaupankäynnissä yhtenä maksutapana, sillä luottoriski on suuri.  
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Nopealla selvittelyllä kävi ilmi, että kolmen kuukauden ajalta mitattuna asiakkaista 

pääosa on suomalaisia, mutta edelleen selvityksen mukaan noin 20 % on Suomen ulko-

puolelta. Ulkomailta suoritettavista tilauksista iso osa tulee Yhdysvalloista. Selvityksen 

mukaan luottokortilla maksaa kolme neljästä suomalaisesta asiakkaasta. Loput maksa-

vat PayPalilla ja erittäin pieni osa jälkikäteen laskulla. Ulkomaisessa myynnissä PayPal 

näyttäisi olevan suosituin, mutta myös Luottokunnan luottokorttimaksua on käytetty. 

Tyypillinen Radio86 Kiinakaupan asiakas on tämän selvityksen perusteella luottokortil-

la maksava suomalainen. 

 

5.2 Yleiset käytännöt 

 
Tutkin työssäni myös hieman, millaisia maksutapoja muut verkkokaupat käyttävät 

palvellakseen asiakkaitaan. Valitsin tutkittavaksi muutamia suosittuja kirjakauppoja, 

joista yksi on ulkomainen ja loput suomalaisia. Lisäksi valitsin tarkasteluun myös muu-

ta kuin kirjoja myyviä kauppoja, joiden brändi on tunnettu. Osa näistä valituista harjoit-

taa kansainvälistä myyntiä, ja osa myy vain Suomeen. Tutkimuksen ei ole tarkoitus olla 

kovin kattava, ainoastaan suuntaa antava katsaus verkkokauppojen maksutapoihin. 

Tarkastelun tulokset ovat tarkemmin nähtävissä liitteessä 2. 

 

Erikoista valitsemissani kaupoissa on se, ettei mikään niistä käytä PayPalia yhtenä 

maksutapana. Tämä saattaa olla täysin sattumaa, mutta voi myös kertoa siitä, ettei 

PayPal ole Suomessa yhtä suosittu kuin maailmalla. Myös vertailuun valitut kaupat 

vaikuttavat, osa on suunnannut myyntinsä selkeästi pelkästään Suomeen vaikka toimit-

taakin tilauksia ulkomaille. 

  

Vertailun verkkokaupoista osa toimittaa tilauksia myös ulkomaille, Adlibris tosin hie-

man rajatusti vain Suomeen, Ruotsiin, Norjaan ja Tanskaan, Verkkokauppa.com ja 

NetAnttila vain Suomeen (todennäköisesti myös Gigantti) ja H&M tiettyihin maihin. 

Varsinaista kansainvälistä myyntiä harjoittavana verkkokauppana voidaan pitää vain 

niitä kauppoja, jotka ovat versioineet sivujaan eri kielille ja palvelevat selvästi myös 

ulkomaalaisia asiakkaita.  

 

Kaupoilla on lähes poikkeuksetta hyvä tarjonta erilaisia maksuvaihtoehtoja. Luottokor-

teista Visalla ja MasterCardilla maksaminen onnistuu kaikissa tutkituissa verkkokau-

poissa. Myös joillain muilla luottokorteilla ja Visa Electronilla voi maksaa ainakin 
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Booky.fi:ssä, NetAnttilassa ja Gigantissa. Muiden kauppojen maksutapaluetteloissa 

Visa Electronia ei varsinaisesti mainittu, mutta on silti mahdollista, että se käy, jos 

kaupat käyttävät Luottokunnan Digitaalista maksupalvelua. Luottokorttiasiakkaiden 

palvelu näyttäisi olevan hoidettu varsin hyvin. 

 

Pankkien verkkomaksuilla maksaminen onnistuu niissä kaupoissa, jotka ovat suunnan-

neet myyntinsä pääasiallisesti suomalaisille kuluttajille. Kaikki pankkien verkkomaksu-

ja tarjoavat kaupat tarjoavat vähintään Nordean, Sammon ja Osuuspankin 

verkkomaksuja. Tuloksien perusteella ei voi yleistää, että erityisesti isommilla ja tunne-

tummilla kaupoilla olisi laajempi valikoima pankkien maksupalveluita.  

 

Kaikki kaupat eivät tarjoa mahdollisuutta maksaa jälkikäteen laskulla. Niissä kaupoissa, 

joissa laskulla maksaminen on mahdollista, vaaditaan usein asiakkaan rekisteröitymistä 

tai vähintään kaupat ilmoittavat tarkastavansa asiakkaan luottotiedot ennen tuotteiden 

lähetystä. Lisäksi laskulla maksamiselle edellytyksenä on lähes joka kaupassa täysi-

ikäisyys. On myös tavanomaista periä laskutuslisää. Lasku-vaihtoehtoa tarjoavat sekä 

Suomeen että Suomeen ja ulkomaille myyvät kaupat. 

 

Luottokortittomalle asiakkaalle löytyy joka kaupasta vaihtoehto. Vaihtoehtoja ovat 

yleisimmin pankkien verkkomaksut, lasku tai postiennakko.   

 

5.3 Erityistarpeet 

 
Kaikki kauppa ei suinkaan suju ilman poikkeuksia. Erityistarpeet ilmenevät lähinnä 

erilaisina asiakasryhminä. Koska jokaisesta verkkokaupan maksutapojen kautta tehdystä 

transaktiosta veloitetaan provisio, henkilökuntaa varten pitäisi olla jokin muu maksuta-

pa. Käteisen rahan käsittely ei ole toimistossa järkevää, mutta esimerkiksi tavallinen, 

ilman verkkokaupan maksujärjestelmää suoritettu tilisiirto on ilmainen tapa siirtää 

rahaa. Koska henkilökunnan jäsenet ovat tunnistettuja henkilöitä, huijauksen mahdolli-

suus on hyvin pieni ja epätodennäköinen. Tällöin tilisiirron ajoituksella suhteessa tila-

ukseen ei ole merkitystä ostajalle eikä myyjälle. Tilisiirto on henkilökunnalle 

entuudestaan tuttu tapa tehdä ostoksia yrityksen verkkokaupassa, ja se on toiminut 

hyvin. 
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Vaikka käteisen käsittelyä pyritään välttämään, on tapauksia, jolloin käteismaksu on 

ainoa vaihtoehto. Joskus joku toimistossa vieraileva henkilö päättää ostaa tavaran kätei-

sellä. Maksu pitää käsitellä verkkokauppaohjelmiston kautta jotta saadaan kirjanpitoa 

varten kuitti.  

 

5.4 Tulosten yhteenveto 

 

Päätulokset 

 

Luvun 4 ”Verkkomaksupalvelut” esittelyiden ja tässä luvussa aiemmin läpi käytyjen 

asioiden valossa saatiin pääosin laadullista tietoa erilaisista maksutavoista. Tavoitteena 

oli selvittää, millaiset maksutavat sopivat parhaiten suomalaisille asiakkaille ja millaiset 

puolestaan ulkomaalaiselle. Tulokset perustuvat palveluiden ominaisuuksiin ja hintoihin 

ennen 25.11.2009. 

 

Yleisellä tasolla asiakkaan kannalta hyvä maksuvaihtoehto on sellainen, jossa hän voi 

maksaa ostoksensa ensin tutustuttuaan niihin ja varmistuttuaan, että tuotteet ovat asian-

mukaiset.  

 

Ulkomaalaisia asiakkaiden palveluun tutkituista maksutavoista parhaiten sopivat luotto-

korttimaksut (esimerkiksi Luottokunnan kautta) ja luottokortti, sekä muut maksut 

PayPalin kautta. Ulkomaalaisien asiakkaiden palvelemiseen eivät sovi suomalaisten 

pankkien verkkomaksut eikä suomalainen Digiraha.fi palvelu, koska asiakkaalla on 

tällöin oltava suomalainen pankkitili. Jos ulkomaalaisella asiakkaalla ei ole luottokort-

tia, voisi kyseeseen tulla PayPal, jonka kautta maksu onnistuu myös ilman ainuttakaan 

korttia. Ulkomaille myynnissä hankalaa on maksamisen järjestäminen asiakkaalle taka-

painotteiseksi niin, että hän voi tutustua tuotteisiin ennen maksamista, sillä luottoriski 

on kauppiaalle todella suuri. 

  

Kotimaan kuluttajaa pystyvät palvelemaan kaikki työssä esitellyt maksutavat. Suoma-

laisten asiakkaiden kannalta ajateltuna luottokorttimaksuille on myös tarvetta verkko-

kaupankäynnissä niiden turvallisuuden takia. Parhaiten luottokorttimaksamiseen 

Suomessa soveltuu Luottokunnan Digitaalinen maksupalvelu. Suomalaiset ovat tottu-

neet maksamaan myös pankkien maksupalveluiden kautta, ja useat kaupat tarjoavatkin 
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tätä tapaa maksaa. Jos asiakas omistaa Visa Electron –kortin, maksu onnistuu myös 

Luottokunnan kautta. Toisaalta pankkien verkkomaksupalvelut voidaan korvata myös 

PayPalilla, jonne voidaan siirtää rahaa omalta pankkitililtä.  

 

Kuten luvussa 5.3 ”Erityistarpeet” on esitetty, henkilökunta-asiakkaita varten ei kannata 

käyttää sellaista maksutapaa, jonka käytöstä aiheutuu kuluja yritykselle, etenkään jos 

jokin taloudellisempi tapa on helposti järjestettävissä. Toistaiseksi henkilökunta- ja 

käteisasiakkaiden maksujen käsittelyssä ei voida hyödyntää mitään tutkituista palveluis-

ta. Aiempien lukujen perusteella on nähtävissä, että kaikkien maksupalveluiden maksu-

tapahtumat aiheuttavat kustannuksia kauppiaalle. Täten henkilökunnalle paras tapa 

maksaa on esimerkiksi lasku tai tavallinen tilisiirto.  

 

Työssäni on tarkoitus pohtia maksutapoja myös kauppiaan näkökulmasta. Kauppiaan 

kannalta hyvä maksutapa on sellainen, missä hän ei joudu odottamaan maksua jo asiak-

kaalle lähetetystä tuotteesta. Sekä kauppiaan että asiakkaan kannalta ihannetilanteessa 

raha ja tavara vaihtavat omistajaa samanaikaisesti.  

 

PayPalin eduksi kauppiaan kannalta voidaan lukea sen ilmainen käyttöönotto, mutta sen 

perimät, myyjältä veloitettavat maksukohtaiset provisiot ovat korkeahkot. Luottokunnan 

etu on taas sen edullisuus maksujen vastaanottamisessa, mutta sen käyttämisestä koitu-

vat vuosimaksut ovat korkeahkot, jolloin tarvitaan runsaasti ostoja, jotta palvelun ylläpi-

to olisi kannattavaa.  

 

PayPalin ongelmiksi halpojen tuotteiden myynnissä koituu kiinteä ostoskohtainen kulu. 

Samantasoinen kulu on myös pankkien verkkomaksupalveluissa. Jos halutaan myydä 

todella halpoja (esimerkiksi 20 senttiä) tuotteita, on ostoskohtainen kulu (pankkien ja 

PayPalin perimä 0,35 €) täysin järjetön. Toisaalta myös perittävä prosentuaalinen kulu 

(3,4 %) muodostuu euroina melko suureksi kalliimpien tuotteiden kohdalla. Prosentuaa-

lisen kulun puuttumisessa piilee siis mahdollisuus myydä kaupassa kalliimpiakin tuot-

teita ilman jättikustannuksia. 

 

Tilausten käsittelyn kannalta hyviä maksutapoja ovat myös eri tavat kokoavat palvelut, 

koska ne vähentävät sopimusten ja tilien määrää ja mahdollistavat keskitetyn hallinnan 

verrattuna siihen, että kauppias tekisi useita sopimuksia eri pankkien kanssa. 
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Johtopäätökset 

 

Johtopäätöksiä ja valintoja tehdessä ei aloitettu aivan puhtaalta pöydältä, koska kauppa 

oli ollut käytössä jo ennen maksutapojen uudistamista. Kaupassa oli ollut käytössä 

Luottokunnan Digitaalinen maksupalvelu sekä PayPal, joiden positiiviset käyttökoke-

mukset väistämättä vahvistivat niiden asemaa vertailussa suhteessa niihin, joita ei ollut 

koskaan käytetty. 

 

Vaikka liitteen 2 tutkimuksen mukaan PayPal ei ole käytössä tunnetuissa verkkokau-

poissa, näyttäisi kuitenkin siltä, että PayPalilla on Radio86 Kiinakaupassa käyttäjäryh-

mänsä, ja sen maksutapana olo on perusteltu etenkin, kun suurin osa ulkomaalaisista 

käyttää sitä maksamiseen ennemmin kuin Luottokunnan luottokorttimaksuja ja jopa osa 

suomalaisista toimii samoin. PayPalin ja Luottokunnan luottokorttimaksuilla ei ole 

asiakkaan kannalta kovinkaan suurta eroa. Molemmat ovat kolmannen osapuolen palve-

luita, ja huolehtivat luottokorttitiedoista, ilman että kaupan niitä tulee minnekään tallen-

taa. Molempien kautta on myös mahdollista maksaa Visa Electronilla, jolloin 

luottokortitonkin voi tehdä ostoksia. PayPalin suosio ulkomaisissa maksuissa saattaa 

selittyä ainakin sillä, että se on englanninkielinen palvelu, tunnettu laajasti kaikkialla 

maailmassa. Kynnys sen käyttämiseen on pienempi kuin suomalaisen luottokorttiyhtiön 

palvelun.  

 

Radio86 Kiinakaupan maksutapavaihtoehtoja valitessa PayPalin puolesta puhuu se, että 

sille on entistä enemmän tarvetta tulevaisuudessa kun sivusto laajenee kattamaan use-

ampia kieliä. Huomattavaa on myös PayPalin kautta saatava mahdollisuus maksaa 

ostokset omalta pankkitililtä ilman ainuttakaan korttia. Tämä helpottaa kortittomien 

ulkomaalaisten ja suomalaisten asiakkaiden palvelua todella paljon. Kieliongelmien 

takia kaikki suomalaiset eivät tätä vaihtoehtoa todennäköisesti pysty hyödyntämään, 

mutta heitä varten on mahdollisuus maksaa laskulla. PayPal on monipuolinen palvelu, 

jonka avulla voidaan tarjota monenlaisia maksutapoja englantia ymmärtäville asiakkail-

le. Myyjälle PayPalin tarjoaminen vaihtoehtona on helppoa, sillä siitä ei koidu avaus- 

tai vuosimaksuja. Lisäksi tuki PayPalille löytyi valmiina Magento-

verkkokauppaohjelmistosta.  

 

PayPalin lisäksi maksutavaksi valikoitui ennestään tuttu Luottokunnan Digitaalinen 

maksupavelu, vaikka nämä kaksi palvelua eivät eroa toisistaan kovin paljon. PayPalin 
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englanninkielisyys rajoittaa sen käyttöä kuitenkin suomalaisten keskuudessa jonkin 

verran, joten siksi tarvittiin erillinen suomalainen palvelu. Luottokunnan valintaa hel-

pottivat myös olemassa oleva sopimus Luottokunnan kanssa ja helppokäyttöisyys hen-

kilökunnalle. Palvelu mielletään Suomessa luotettavaksi, ja se on tuttu suomalaisille. 

Sen kautta voi maksaa laajasti kansainvälisessä käytössä olevilla Visalla ja MasterCar-

dilla, jotka myös liitteen 2 tutkimuksen perusteella ovat hyvin yleisiä luottokortteja 

suomalaisissa kaupoissa. Luottokunnan käyttöalue ei rajoitu ainoastaan suomalaisiin, 

vaan se on käytettävissä kansainvälisesti, joten se soveltuu äärimmäisen hyvin Radio86 

Kiinakauppaan. 

 

Erilaisia maksutapoja yhdistävää maksupalvelua pohdittiin vakavasti. Sellainen tarjoaisi 

sekä pankkien maksupalvelut että luottokorttimaksamisen ja keskitetyn hallinnan ansi-

osta selkiyttäisi henkilökunnan työtä. Esteeksi valintahetkellä muodostui palvelun hin-

noittelu kauppiaalle. Suomen Verkkomaksut Oy:n luottokorttimaksusta perittävä 

provisio muodostuu kiinteästä 0,35 € summasta ja 2 % komissiosta. Tuotteesta velote-

tun komission osuus olisi ollut liian suuri, jos kaupassa myytäisi tulevaisuudessa myös 

kalliimpia tuotteita (hinta yli 200 €). Samoin Checkout.fi -palvelun komissiot luotto-

korttimaksamisen suhteen hintavammissa ostoksissa nousivat todella suuriksi, koska 

provisiosummalla ei ole mitään kattoa. Pelkästään edullisten (esimerkiksi alle 40 €) 

tuotteiden myynnissä Checkout on selvästi halvempi kuin muut vertaillut tavat.  

 

Luottokunnalla ja Suomen verkkomaksuilla vuosikustannukset eivät muutu yhtä rajusti 

myytäessä erihintaisia tuotteita. Alla olevassa taulukossa on vertailtu palveluiden eroja 

luottokortilla maksettaessa huomioiden, minkä hintaisia tuotteita kaupassa myydään 

(taulukko 1). Arvot eivät ole täysin vertailukelpoisia, sillä Suomen Verkkomaksut ja 

Checkout tarjoavat samalla vuosikustannuksella lisäksi pankkien verkkomaksut. Todel-

lisuudessa kaupassa saattaa olla myynnissä useamman hintaisia tuotteita. 
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Taulukko 1: Maksutavan kustannukset kauppiaalle kun maksu suoritetaan Visa- tai 

MasterCard-luottokortilla. Esimerkkinä 100 ostoa vuodessa. Hinnat eivät sisällä alv:ia. 

 

10€ ostos x 100 

Palvelu Välityskulut Kokonaiskustannukset vuodessa

Checkout 85,00 € 85,00 €

Suomen Verkkomaksut 55,00 € 763,00 €

Luottokunta (maksu EU-alueen korti lla) 10,50 € 505,50 €

40 € ostos x 100

Palvelu Välityskulut Kokonaiskustannukset vuodessa

Checkout 235,00 € 235,00 €

Suomen Verkkomaksut 115,00 € 823,00 €

Luottokunta (maksu EU-alueen korti lla) 42,00 € 537,00 €

200 € ostos x 100

Palvelu Välityskulut Kokonaiskustannukset vuodessa

Checkout 1 035,00 € 1 035,00 €

Suomen Verkkomaksut 435,00 € 1 143,00 €

Luottokunta (maksu EU-alueen korti lla) 210,00 € 705,00 €  

 

Kahdesta edellä mainitusta kokoavasta palvelusta poiketen Suomen Maksuturva ei 

käsittele luottokorttimaksuja. Maksuturvaa voitaisiin suosia sen maksuttoman käytön 

takia. Se mahdollistaisi halpojen tuotteiden myynnin, koska se ei peri kiinteää provisiota 

maksunvälityksestä. Kalliiden tuotteiden myynti sen avulla taas tulisi todella kalliiksi 

verrattuna muihin pankkimaksuja välittäviin palveluihin.  

 

Seuraavassa taulukossa (taulukko 2) on vertailtu eri palveluiden kautta suoritettujen 

pankkimaksujen kokonaisvuosikustannusten eroja. Taulukko on muodostettu selittä-

mään juuri pankkien verkkomaksujen hintoja, mutta taulukkoa tulkitessa on huomioita-

va, että osa palveluista tarjoaa pankkimaksujen lisäksi myös muita palveluita, joka 

osaltaan voivat vaikuttaa kustannuksiin. Lisäksi yksittäisten pankkien palveluita käytet-

täessä omilla sopimuksillaan usein on käytössä vähintään kolme eri pankkia. 
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Taulukko 2. Sadan verkkopankkimaksutapahtuman kokonaiskustannukset (välityskus-

tannukset + vuosi/kuukausimaksut) vuodessa ilman avausmaksua ostettaessa vain tietyn 

hintaisia tuotteita. 

 

 

Palvelu 10 € tuote 40 € tuote 200 € tuote

Sampo Pankki 215 € 215 € 215 €

Suomen Verkkomaksut 743 € 743 € 743 €

Checkout 35 € 35 € 35 €

Suomen Maksuturva 19 € 76 € 380 €  

 

Toistaiseksi yksittäisten pankkien verkkomaksupalveluita ei valittu käyttöön, koska 

niiden ei vielä katsottu tarjoavan lisähyötyä kaupalle suhteessa myyntimäärään. Yksit-

täisillä sopimuksilla kolmenkin pankin liittäminen maksutapojen joukkoon olisi tullut 

melko kalliiksi sekä aloitusmaksultaan että vuosikustannuksiltaan. Lisäksi niiden hal-

linnointi olisi ollut vaivalloista. 

 

Digiraha.fi –palvelun tarjoama mahdollisuus digitaaliseen kukkaroon ja sen kautta 

tehtäviin pikkuostoksiin jätettiin toistaiseksi pois valikoimista, sillä se on parhaimmil-

laan erityisen pieniä summia maksettaessa ja sen käyttö vaatii rahan siirtämistä kukka-

roon, joka on kooltaan rajoitettu. Valitsematta jäämiseen vaikuttaa myös sen 

tuntemattomuus ja epäily siitä, olisiko maksutavalla käyttäjiä.  

 

Verkkomaksupalveluiden ohella valikoimissa pidetään myös laskulla maksaminen, joka 

mahdollistaa maksut ongelmatilanteissa ja tarjoavat asiakkaille turvaa. Lasku-vaihtoehto 

jätettiin edelleen asiakkaan erikseen pyydettäväksi.  

 

Tulevaisuudessa 

 

Aiemmin tutut maksutavat osoittautuivat edelleen sopiviksi, vaikka uusia vaihtoehtoja 

haettiinkin aktiivisesti. Tutkimuksesta jäi materiaalia tulevaisuuden tarpeisiin.  

 

PayPalin ja Luottokunnan kattavien maksutapojen ansiosta ulkomaalaiset asiakkaat on 

huomioitu toistaiseksi hyvin Radio86 Kiinakaupassa. Jotta kaupan toiminta olisi entistä 

taloudellisempaa, olisi tulevaisuudessa hyvä löytää PayPalille edullisempi ensisijainen 

vaihtoehto käsittelemään ulkomaalaisia maksuja, tai saada ulkomaalaiset käyttämään 

Luottokunnan Digitaalista maksupalvelua ennakkoluulottomammin. Alla olevassa 
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taulukossa (taulukko 3) on esimerkein havainnollistettu, millaiset erot PayPalin ja Luot-

tokunnan maksukohtaisilla kustannuksilla on. 

 

Taulukko 3: Maksun välityksen kustannukset kauppiaalle kun asiakas ostaa 30 € hintai-

sen kirjan Visa- tai MasterCard-luottokortilla. Hinnat eivät sisällä alv:ia   

 

Palvelu Kustannus

Luottokunta, EU-alue 0,32 €

Luottokunta, EU:n ulkopuolinen alue 0,35 €

PayPal 1,37 €  

 

Tulevaisuudessa voitaisiin parantaa myös suomalaisten maksutapojen tukea, sillä valta-

osa kaupan asiakkaista on suomalaisia. Käyttöönotettavaksi voisi harkita pankkien 

verkkomaksujen ottamista mukaan, sillä moni verkkokauppa tarjoaa niitä jo asiakkail-

leen. Koska useimmilla suomalaisilla on pankkitili, potentiaalisia pankkien verkkomak-

sujen käyttäjiä on runsaasti.  

 

Vaikka erilaisia maksutapoja kokoavat palvelut hylättiinkin toistaiseksi niiden luotto-

korttimaksuista perimien suurten provisioiden takia, en sulkisi niiden käyttöönottoa pois 

niiden tarjoaman keskitetyn hallinnoinnin ja yleisen hinnoittelun vuoksi. Niiden avulla 

pankkien verkkomaksujen tarjoaminen tulee reilusti halvemmaksi ja helpommaksi kuin 

jokaisen pankin maksupalvelun erikseen ostaminen. Liitteestä 1 on nähtävissä, miten jo 

kolmen pankin palvelun vuosimaksut muodostuvat kalliimmiksi tai lähes yhtä kalliiksi 

kuin useampien pankkien maksuja tarjoavien kokoomapalveluiden vuosimaksut. Suo-

men Verkkomaksujen tapauksessa lienee syytä odotella, milloin Nordean verkkomak-

supalvelu liitetään osaksi kokonaisuutta, jotta sitä varten ei tarvitsisi tehdä erillistä 

sopimusta, joka taas nostaa kustannuksia reilusti.  

 

Tässä opinnäytetyössä suoritettavan maksupalveluiden valinnan ja käyttöönoton kannal-

ta törmäsin liian myöhään Suomen Maksuturva –palveluun, joka vaikuttaa erittäin 

kustannustehokkaalta pankkien verkkomaksut kokoavalta palvelulta ottaen huomioon 

Kiinakaupan tuotteiden yleisen hintatason (ks. taulukko 2). Sen käyttöönotto edellyttää 

ainoastaan sopivan moduulin ohjelmoimista tai ostamista, ja onkin siksi erittäin potenti-

aalinen palvelu Radio86 Kiinakauppaan, mikäli pankkien verkkomaksut päätetään ottaa 

käyttöön.  
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Jos kaupan tuotevalikoimaan tulisi erityisen edullisia tuotteita tulevaisuudessa, voitai-

siin Digiraha.fi-palvelua vakavasti harkita. Palvelun valikoimiin ottamiseen ei tosin ole 

nytkään kovin suurta kynnystä, sillä sen kustannukset ovat todella matalat suhteessa 

muihin verkkomaksupalveluihin ja se on suomalainen luotettavan tahon ylläpitämä 

palvelu. Jos palvelulla ei ole juurikaan käyttäjiä, ei sen ottamiselle ole kuitenkaan tois-

taiseksi varsinaista tarvetta. 

 

Niin hyvää palvelua kuin olisikin tarjota asiakkaille kaikki mahdolliset maksutavat 

käytettäviksi, ei se ole pienelle yritykselle taloudellisesti kannattavaa, eikä aina edes 

mahdollista. Siksi valinnassa päädyttiin sellaisiin maksutapoihin, jotka pystyvät palve-

lemaan kattavasti erilaisia asiakasryhmiä. 
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6 Maksupalveluiden käyttöönotto Magento-
verkkokaupassa 

 

Seuraavissa alaluvuissa esittelen hieman Magentoa pääpiirteissään, sekä perehdyn 

erityisesti sen valmiina tai lähes valmiina tarjoamiin maksupalveluihin. Koska maksu-

palveluiden käyttöönotto on verkkokauppaohjelmasta riippumatta hyvin samantyyppi-

nen prosessi, ei Magentoon tässä opinnäytetyössä ole tarpeen syventyä enempää. 

Lisäksi tarkastelen varsinaisia käyttöönottotoimenpiteitä PayPal- ja Luottokunta-

maksamisen mahdollistamiseksi verkkokaupassa.  

 

6.1 Magento-verkkokauppaohjelmisto 

 

Magento on yhdysvaltalainen avoimen lähdekoodin ohjelmisto. Nykyisin ohjelmasta 

löytyy kaksi erilaista editiota, yrityskäyttöön suunnattu uudempi kaupallinen Magento 

Enterprise Edition ja alkuperäinen ilmainen OSL 3.0 lisensoitu Magento Community 

Edition. Open Software License (OSL) v3.0 lisenssi tarkoittaa sitä, että ohjelmaa voi-

daan vapaasti kehittää ja kopioida, mutta jos ohjelmaan tehdään esimerkiksi laajennuk-

sia, myös ne kuuluvat OSL 3.0 lisenssin alaisuuteen (Open Software License 2005). 

Radio86 Kiinkaupassa on käytössä Community Edition, joka oli valinnan aikaan ainoa 

tarjolla oleva versio.  

 

Avoin lähdekoodi mahdollistaa ulkoasun, toiminnan ja sisällön täyden hallinnan. (Ma-

gento 2009c.) Ohjelmisto pohjautuu Zend-ohjelmistokehykseen, ja noudattaa mvc-

ohjelmistoarkkitehtuuria (model, view, controller – malli, näkymä, ohjain) (Zend Fra-

mework 2009). Magento on suunnittelultaan uudenaikainen ja se hyödyntää käyttöliit-

tymässään Ajax-tekniikkaa. Ajaxin (Asyncronous Javascript And XML) avulla on 

mahdollista tuoda sivuille lisää interaktiivisuutta ilman sivun lataamista tai erillisten 

selainliitännäisten asennusta (Lauriat 2007, 2). Ajax tekee Magenton käytöstä sulavaa ja 

miellyttävää sekä asiakkaalle että ylläpitäjälle.  

 

Magentossa on runsaasti erilaisia ominaisuuksia kaupankäynnin tehostamiseen. Tällai-

sia ovat esimerkiksi hakukoneoptimointi ja lukuisat alennus- ja tarjousmahdollisuudet. 

Ohjelma on suunniteltu skaalautuvaksi, eli siihen on mahdollista tehdä uusia toimintoja 
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rakentamalla uusi moduuli. Kehittäjäyhteisön panos ja tuki ovat varsin aktiivisia, joten 

Magento on erittäin vakuuttava verkkokaupparatkaisu. 

 

Maksuvaihtoehtojen suhteen Magento on melko monipuolinen, mutta Euroopan ja 

Suomen suhteen ohjelman yhdysvaltalaisen alkuperän takia jotkin vaihtoehdoista kar-

siutuvat heti pois. Sopivistakin osan käyttöön on suhtauduttava varauksella, sillä niiden 

alkuperä on muualla kuin Suomessa, ja niinpä tukipalveluiden saanti voi suomeksi olla 

mahdotonta. Asiakkaaltakin vaaditaan kielitaitoa palvelun käyttämiseen, esimerkiksi 

PayPalin. Seuraavassa taulukossa (taulukko 3) on esitettynä Magentosta valmiina löyty-

vät maksutavat ja niiden soveltuvuus suomalaiseen verkkokauppaan. 

 

Taulukko 4: Magentoon integroidut maksutavat ja niiden sopivuus Suomalaiseen verk-

kokauuppaan (taulukon tiedot poimittu lähteistä: Amazon.com 2009a, Amazon.com 

2009b, Authorize.$et 2009, Google Checkout 2009d, Magento 2009d, Magento 2009e, 

PayPal 2009i, PayPal 2009j, PayPal 2009k) 
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Checkout By Amazon
Helppoa maksamista 
Amazonin asiakkaille

ei, myyjällä tulee 
olla yhdysvaltalainen 
pankkitili

Amazon Simple Pay

Helppoa maksamista 
Amazonin asiakkaille, 
digitaaliset tuotteet, 
lahjoitukset, tilaukset

ei, ks. yl lä

PayPal

Website Payments Standard

Helppo ja yksinkertainen 
maksutapa verkkokauppaan

sopii

PayPal

Website Payments Pro (Express and Direct)

Tilausten vastaanottaminen
suoraan sivuilta,
puhemimitse, sähköpostilla
 ta i faksilla

sopii

PayPal

Website Payments Pro UK (Express and Direct)
ks. yllä ei

PayPal 

PayFlow Pro

Turvallista maksamista,
kaupasta ei poistuta välillä
PayPalin palveluun, myös 
mahdollista hoitaa maksu 
puhelimella, faksilla tai 
sähköpostitse

sopii

Authorize.net

Vastaanottaa 
luottokorttimaksuja
yleisimmillä luottokorteilla

ei

Google Checkout (Level 2)
Googlen maksupalvelu 
luottokorttimaksamiseen

sopii

Saved Credit Card method for offline payments Sop ii testaukseen sopii

Checks/Money Orders Offline-maksut sopii

Purchase Orders Offline-maksut sopii  
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Valmiiksi integroitujen maksutapojen lisäksi löytyy useita yhteisön tekemiä liitännäisiä, 

ks. liite 3. Nopeasti arvioituna näistä liitännäisistä ei löydy montaakaan suomalaiseen 

verkkokauppaan sopivaa vaihtoehtoa. 

 

Koska Magento on melko uusi ohjelmisto, sen Suomi-tuki on vielä hieman heikkoa, 

eikä vapaasti käytettävissä ole erityisiä pankkien verkkomaksuliitännäisiä tai tukea 

esimerkiksi Luottokunnan kautta maksamiseen.   

 

6.2 Käyttöönottotoimenpiteet  

 
Aiemmin tässä opinnäytetyössä selvitettiin, että verkkomaksutavoista käyttöön valikoi-

tuivat ennestään tutut PayPal ja Luottokunnan Digitaalinen maksupalvelu. Esittelen 

vaiheittain kahden hieman erilaisen, mutta hyvin yleisesti suomalaisissa verkkokaupois-

sa käytetyn tavan käyttöönoton Magento-verkkokaupassa. Luottokuntaa varten tehtiin 

oma erillinen moduuli, kun taas PayPal-maksuliikennettä varten Magentossa oli val-

miiksi tarvittavat toiminnot. Tämä käyttöönottokuvaus ei ota kantaa Luottokunta-

moduulin rakentamiseen, vaan pyrkii hahmottamaan prosessia kokonaisuutena. 

6.2.1 Luottokunta  

 
Luottokuntaa varten Magentossa ei ole valmiina toiminnallisuuksia, joten sellainen piti 

toteuttaa tai ostaa kolmannelta osapuolelta. Tässä tapauksessa päädyttiin toteuttamaan 

moduuli itsenäisesti.  

 

Sopimukset ja maksut 

 

Ennen moduulin tekoa tulee tehdä erillinen Digitaalinen maksupalvelu -sopimus Luot-

tokunnan kanssa. Lomake on Luottokunnan sivuilla osoitteessa 

http://www.luottokunta.fi/fi/etamyynti/sopimus/.  Sopimuksessa kerrotaan esimerkiksi, 

otetaanko käyttöön Luottokunnan maksulomake, vai käyttääkö kauppa omaa lomaket-

taan, jolloin korttitiedot tulee suojata asianmukaisesti (Vehmas 2008, 123-124). Oma 

lomake on mahdollista versioida eri kielille ja näin sen käyttö onnistuu myös muilta 

kuin suomalaisilta. 
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Verkkokauppaan tarvittavan eStandard-paketin hinta on 495 €/vuosi, ja avausmaksu on 

85 € 1.7.2009 päivätyn hinnaston mukaan ilman alv:ia. Moduulin rakentamista varten 

tarvittava HTML-rajapintakuvaus tulee pyytää Luottokunnalta erikseen sähköpostitse. 

(Luottokunta 2009c.) 

 

Radio86 Kiinakaupalla oli olemassa oleva sopimus Luottokunnan kanssa, sillä aiempi 

kauppa käytti palvelua. Tässä tapauksessa ei siis tarvittu kokonaan uutta sopimusta, 

mutta erillinen käyttöönottoilmoituslomake tuli täyttää, ks. liite 4. Sisällöltään se vastasi 

melko paljon Luottokunnan sivuilla olevaa Kauppapaikan tiedot –lomaketta, joka täyte-

tään tehtäessä palvelun avaussopimusta. Lomake lähetettiin sähköpostilla takaisin Luot-

tokunnalle. Tämän jälkeen Luottokunta testasi toteutetun maksupalvelun toiminnan ja 

antoi sille hyväksyntänsä, eli käyttövalmiuden. 

 

Koska kauppa ei ollut kokonaisuudessaan valmis tuotantokäyttöön Luottokunta-

moduulin testivaiheessa, testaus suoritettiin avaamalla kauppa hetkeksi julkiseksi IP-

suojatusta tilasta, jotta Luottokunta pystyi sen testaamaan. Testauskellonaika oli sovittu 

etukäteen, jotta kauppaa ei pidetty tarpeettomasti julkisena. 

 

Moduulin toiminta 

 

Moduulia tarvitaan, jotta kauppa ja Luottokunnan maksupalvelu voisivat keskustella 

keskenään. Radio86 Kiinakaupassa on käytössä oma lomake, jolloin Luottokunnan 

sivuille ei missään vaiheessa siirrytä, eli asiakas on koko tapahtuman ajan Radio86 

Kiinakaupassa. Ainoastaan lomakkeen tiedot lähetetään Luottokunnalle, josta tulee 

paluuviestinä tieto maksusuorituksen onnistumisesta. Kuva 3 havainnollistaa tapahtu-

maa. 
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Kuva 3. Kaupan ja Luottokunnan välinen yhteys 

 

Lomake, joka kauppaan on tehty (kuva 4), on tehty Luottokunnan ohjeiden mukaisesti. 

Ohjeet on saatavissa sähköpostitse pdf-tiedostoina. Asiakasta varten lomakkeella tulee 

olla kentät luottokortin tietoja varten. Lomakkeella lähetetään myös useita piilotettuja 

(hidden) kenttiä, joissa on tärkeää tietoa maksusta. Lomakkeella lähetetään esimerkiksi 

kauppiaan liiketunnus, uniikki tilaustunnus, asiakastunnus, tilauksen arvo sentteinä, 

onnistuneen maksun palautusosoite ja epäonnistuneen maksun palautusosoite (Luotto-

kunta n.d.a, 3-8).  

 

Liitteenä on nähtävissä täytetty (X)HTML-esimerkkilomake kaikkine tarvittavine kent-

tineen (liite 5). Alla nähtävissä kaupan sivuille tehty lomake (kuva 4). Lomakkeen 

tiedot lähetetään Luottokunnalle kuvan 3 mukaisesti. 
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Kuva 4. Maksulomake Radio86 Kiinakaupan sivuilla. Tiedot lähetetään Luottokunnalle 

samalla kun tilaus lähetetään. 

 

Kun Luottokunta on käsitellyt onnistuneen maksun, se ohjaa asiakkaan kaupassa sivul-

le, joka kertoo maksun onnistumisesta (Luottokunta n.d.a, 6-7). Vastaavasti maksun 

epäonnistumistilanteessa asiakas ohjataan kauppiaan määrittämälle virhesivulle. Vir-

hesivulle siirryttäessä Luottokunta lähettää myös paluukoodeja, jotka kertovat virheen 

laadusta. Virhekoodit lähetetään url:in parametreinä, jolloin niitä on tarpeen vaatiessa 

mahdollista käyttää asiakkaan informoimiseen tulostamalla virheviesti näytölle. Virheet 

tulostuvat myös kauppiaan käytössä olevaan Luottokunnan maksujen hallintapaneeliin. 

(Luottokunta n.d.c, 2.)  

 

Luottokunnan moduulin asetusvälilehti on nähtävissä kuvassa 5. Välilehden tiedot 

siirretään ohjelmallisesti Luottokunnalle lähetettävään lomakkeeseen. Tietojen syöttö 

kaupan web-käyttöliittymästä helpottaa ylläpidon työtä, eikä varsinaiseen (X)HTML-

lomakkeeseen tarvitse koskea. 
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Kuva 5. Luottokunnan moduulin konfigurointivälilehti  

 

Käytettäessä Luottokunnan lomaketta, ei luottokorttitiedon salaamiseen tarvitse juuri-

kaan kiinnittää huomiota. Jos kaupalla on käytössä oma lomake, kuten Radio86 Kiina-

kaupan tapauksessa, tulee lomakesivulla käyttää vähintään 128 bitttistä SSL-salausta 

(Luottokunta 2007b, 1). Tämän lisäksi on suositeltavaa, että salausta käytetään myös 

niillä sivuilla, jonne Luottokunta palauttaa asiakkaan maksutapahtuman jälkeen (m.t., 

2).  

 

Asiakkaan tiedonsaannista on pidettävä huolta. Luottokunta (m.t.s.) ohjeistaa kauppiaita 

myös tiedottamaan asiakkaille salaus- ja turvallisuuskäytännöistä aiheeseen liittyvällä 

sivulla, joka voi olla esimerkiksi FAQ-sivu. Edelleen Luottokunta ohjeistaa, että asiak-

kaan tulee voida varmistaa sivulta, että sen alareunassa on lukon kuva merkkinä salatus-

ta yhteydestä. Tämän takia kehyksiä (frame) käyttävät sivut eivät ole sallittuja, vaan 

maksulomake pitää esittää kokonaisella sivulla. 
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6.2.2 PayPal Website Payments Standard 

 
Radio86-käyttöön valittu PayPal Website Payments Standard on hyvin yksinkertainen ja 

helppo tapa vastaanottaa maksuja verkon kautta ympäri maailman. Tuki löytyy Magen-

tosta oletusarvoisesti (ks. taulukko 1). Tämä tarkoittaa, ettei PayPalia varten tarvitse 

erikseen toteuttaa mitään ohjelmallista ratkaisua, vaan sen käyttöönotto on lähinnä 

tietojen ja asetusten antamista.  

 

PayPalin kautta voidaan hyväksyä luottokortteja, debit-kortteja ja omalta pankkitililtä 

PayPal-tilille siirrettyä rahaa. Maksun ajaksi asiakas siirretään automaattisesti PayPalin 

palveluun, josta hänet maksamisen jälkeen siirretään automaattisesti takaisin kauppiaan 

sivuille. (PayPal 2009d.) PayPal hyväksyy useita eri valuuttoja, joista kauppias voi 

päättää minä valuuttana hän haluaa maksuja vastaanottaa (PayPal 2009e). Radio86-

verkkokaupassa hyväksytään vain euroja.  

 

Seuraavissa kuvissa nähdään, millaisia asetuksia Website Payments Standard –palvelu 

tarvitsee toimiakseen Magenton ohjeiden mukaan. Ohjeita voi laatia yhteisön jäsen, 

joten ohje ei ole virallinen, mutta se on havaittu kokeilemalla toimivaksi. Kuvan 5 

esittelemä valikko löytyy Magenton hallintapaneelista polusta System -> Configuration 

-> PayPal Accounts (2009l).: 

 

 

Kuva 5. PayPal-tilin konfigurointivälilehti Magentossa 

 

Jotta maksuja voidaan vastaanottaa, kauppias tarvitsee erityisen maksuttoman kauppias-

tilin (business account). Kauppiastilin tunnukset on tarkoitus syöttää kahteen ylimpään 

kenttään (Business Name ja Business Account). Paypalissa kauppiastilin rekisteröinti on 

melko samantapainen prosessi kuin tavallisenkin (personal) tilin rekisteröinti, annettavat 
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tiedot ovat toki hieman erilaisia. Kauppiastili on nimensä mukaisesti tarkoitettu kauppi-

aille, jotka myyvät tuotteita yrityksen kautta.  

 

Website Payments Standard –palveluun kuuluu myös Sandbox –ominaisuus. Sandbox 

on testiympäristö, jossa voidaan selvittää maksun toimintaa ennen tuotantokäyttöä, 

ilman että raha vaihtaa omistajaa. Sandboxia varten tarvitaan oma kehittämistili (test 

account). (Paypal 2009m.) Debug Flag on Magenton oma toiminto, joka helpottaa 

virheiden etsintää ongelmatilanteissa (Magento 2009g). Tuotantokäytössä näitä ominai-

suuksia ei saa käyttää. 

 

Kun asiakas maksaa ostoksensa PayPalissa, kauppaohjelma ei normaalitilanteessa tiedä, 

että maksu on hoidettu. Niinpä maksu pitäisi varmistaa ihmisvoimin, ja sen jälkeen 

merkitä kauppaohjelmaan tieto, että tilaus on maksettu. Jotta ihmistyöltä vältyttäisiin, 

Magento käyttää Website Payments Standard –maksutavan kanssa Instant Payment 

Notification -lisäominaisuutta, eli IPN:ää. IPN on viestipalvelu, joka antaa tiedon, kun 

jokin tapahtuma on suoritettu (PayPal 2009n; PayPal 2009l). IPN-ominaisuus ei ole 

ollut käytössä Radio86 Kiinakaupan aiemmassa versiossa. 

 

IPN:ää voidaan käyttää hyväksi esimerkiksi varmistamaan asiakkaan maksusuoritus. 

Viesti lähtee kaupalle, ja kauppa muuttaa automaattisesti tilauksen tilan maksetuksi, jos 

viesti sitä edellyttää. Kuvassa 6 on välilehti, josta on mahdollista säätää PayPal Website 

Payments Standard –maksutavan asetuksia. Välilehti löytyy polusta System–> Configu-

ration–> Payment Methods–> PayPal Standard. Tällä välilehdellä kohdassa Type on 

nähtävissä IPN-asetus. 
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Kuva 6. PayPal Website Payments Standardin muut asetukset 

 

Muita kuvan 6 lomakkeella olevia asetuksia ovat otsikko (title), joka näkyy maksutavan 

nimenä kaupassa asiakkaille ja ylläpidolle. Payment action ja sen arvo ”Sale” määrittä-

vät että rahat siirretään heti. PayPalin mukaan vaihtoehtoinen arvo olisi ”Authorizati-

on”, ja se tarkoittaisi, että rahat eivät siirry heti, vaan ostaja antaa kauppiaalle valtuuden 

lunastaa rahat myöhemmin. Kauppias voi lunastaa summasta vain osan, lunastaa sen 

useassa osassa tai lunastaa hieman ylimääräistä, esimerkiksi postimaksujen verran. 

(PayPal 2009o.) Tilaukselle voi valita maksun jälkeisen tilan (new order status). Trans-

action Type ja arvo ”Aggregate Order” määrittävät, että PayPal-laskulla tilausta ei 

eritellä tuotekohtaisesti. Tuotekohtaisen erittelyn saisi arvolla ”Individual Item”. Lisäksi 

välilehdellä voidaan määrittää, mistä maista PayPalilla on mahdollista maksaa kaupassa. 

(Magento 2009f.) 

 

IPN vaatii säätöjen tekemistä PayPalissa. PayPal-tilillä sallitaan IPN menemällä valik-

koon My Account-> Profile. Ks. kuva 7. Pelkän sallimisen lisäksi PayPalille on annet-

tava osoite, mihin viesti lähetetään. Osoitetta kirjoittaessa on huomattava, onko 

Magentossa käytössä url rewrite, joka vaikuttaa osoitteen muotoon. Jos url rewrite on 
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käytössä niin kuin Radio86 Kiinakaupassa, osoitteet ovat ulkoasultaan hakukoneystä-

vällisempiä ja tällöin osoite on http://www.kaupannimi.com/paypal/standard/ipn/. Jos 

url rewrite ei ole käytössä, osoite on muotoa 

http://www.kaupannimi.com/index.php/paypal/standard/ipn/. 

 

Kuva 7. IP$:n laittaminen toimintaan PayPal tilillä 

 
Kun IPN on konfiguroitu, asetetaan Auto Return toimintaan. Auto Return on toiminto, 

joka palauttaa asiakaan takaisin kauppaan maksun jälkeen asetetun osoitteen mukaiselle 

sivulle. Jälleen pitää huomioida url rewrite. Kuva 8 osoittaa, millaiset asetukset PayPa-

liin tulee tehdä. 

 

 
 

Kuva 8. Auto Return –ominaisuuden konfigurointi PayPal-tilin asetuksista 

 
Kun nämä säädöt on tehty, tulisi PayPalin toimia.
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7 Lopuksi 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa FutuVision Medialle selvitys maksutavoista, jotka 

sopivat suomalaiseen verkkokauppaan, joka myy tuotteitaan myös ulkomaille. Tarkaste-

lin työssäni verkkomaksutapoja ja Kiinakaupan asiakasryhmiä. 

 

Tutkimukseni perusteella mikään yksittäinen maksupalvelu ei pysty täysin palvelemaan 

kaikkia mahdollisia asiakasryhmiä, sekä vastaamaan kaikkia turvallisen ja samalla 

käyttäjäystävällisen ostoprosessin vaatimuksia. Työni tuloksena valitsin monesta eri 

maksutavasta 1) Kiinakaupan kohderyhmiä kattavasti palvelevan, 2) tietoturvallisen ja 

3) kustannuksiltaan kaupan myyntiodotuksiin sopivan kokonaisuuden. Tarkemmat 

tulokset ja valinnat perusteluineen löytyivät tästä työstä luvusta 5.4, Tulosten yhteenve-

to. 

 

Maailmanlaajuisesti erilaisia maksupalveluita on tarjolla hyvin paljon. Työssä ei mil-

lään pystytty käsittelemään kaikkia, vaan tutkittiin ennestään tutuimmat ja tutkimuksen 

myötä uudet kiinnostavat vastaan tulleet mahdollisuudet. Varmasti olisi ollut vielä 

varteenotettavia palveluita tutkittavaksi, mutta jo nyt suurin osa tutkituista edustaa 

melko kattavasti Suomessa helposti käytettäviä palveluita.  

 

Verkkomaksaminen alueena oli myös laajempi, miltä se päällepäin vaikutti. Verkko-

maksuihin ja maksamiseen liittyy runsaasti esimerkiksi lakeja ja säädöksiä, joita ei 

tämän työn puitteissa ole voitu kaikkia tuoda esille. Esimerkiksi henkilötietojen kerää-

minen ja säilytys liittyy usein läheisesti verkkomaksamiseen, ja siitä on säädetty lakeja. 

Maksamisen turvallisuutta määrittelevä PCI-standardi on työssä pintapuolisesti esitelty, 

mutta myös se pitää omaksua syvemmin verkkokaupankäynnissä.  

 

Tutkiessani erilaisia maksutapoja tietoni aiheesta karttuivat runsaasti. En ollut esimer-

kiksi käyttänyt koskaan PayPalia maksamiseen, joten en ollut tullut koskaan ajatelleek-

si, millaisia vaihtoehtoja se tarjoaa erilaisille asiakasryhmille.  Hämmästyin myös, 

kuinka hyvät mahdollisuudet Visa Electron -kortilla on maksaa verkkokaupoissa. Us-

koisin, että nämä asiat saattavat olla hieman epäselviä myös joillekin asiakkaille, ja 

tämä aiheuttaa harhaluuloja siitä, ettei itselle löydy sopivaa maksutapaa kaupasta, jol-

loin tilaus saattaa jäädä tekemättä. Tutkiessani erilaisia verkkokauppoja ja niiden mak-
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sutapoja, kiinnitin huomiota kauppojen asiakaspalvelusivuihin, joissa olisi toisinaan 

voinut selvittää erilaisia maksutapoja ja niiden käyttöä paremmin. Joiltain kaupoilta en 

löytänyt ollenkaan maksutavoista kertovaa ohjeistavaa sivua. 

 

Maksutapojen tarkkailu tulevaisuudessakin on suotavaa, sillä uusia palveluita syntyy 

jatkuvasti. Tämänkin työn elinkaaren aikana ovat eri palvelut kehittäneet tuotepaketti-

aan reilusti ja hinnoitelleet palvelujaan uudestaan, jopa siinä määrin, että se on aiheutta-

nut minulle työn kirjoittajana ongelmia loppumetreille asti. Työn lukijan on 

varauduttava siihen, että työn sisältämät tiedot eri palveluista ja niiden hinnoittelusta 

pätevät varmasti vain työn kirjoitushetkellä. 

 

Aamulehdessä (2009b) hiljattain julkaistun artikkelin mukaan EU-komissio on rapor-

toinut huolestuttavia tietoja Eurooppalaisen verkkokaupan tilasta. Rajat ylittävässä 

verkkokaupassa on ollut ongelmia tuotteiden toimittamisessa ja maksutapojen tarjoami-

sessa. Yli 11 000 testitilauksesta vain 40 % onnistui, muut kaatuivat maksu- ja toimitus-

vaikeuksiin. Erilaisille kuluttajille toimivat maksutavat ovat siis avainasemassa 

tehtäessä kauppaa ympäri maailman, ja niihin tulee kiinnittää huomiota jatkossakin, 

mikäli ulkomaalaisia asiakkaita pidetään yhtenä tärkeänä asiakasryhmänä.  

 

Lähdemateriaalia kootessani havaitsin, että verkkomaksamista yksinään ei ole olemassa 

kovin laajalti kirjallisuutta tai tukimusta. Olisin kaivannut enemmän objektiivisia ja 

tuoreita kirjalähteitä maksutapojen omien sivujen rinnalle. Verkkoliiketoimintaan koko-

naisuutena liittyviä kirjoja toki on, mutta maksutapojen tarkempi tutkimus ja etenkin 

taloudellinen vertailu on jätetty kauppiaiden omille harteille. Erityisesti verkkomyynnin 

teknisestä puolesta kirjallisuutta on erittäin vähän, kun taas markkinoinnista ja verkko-

myymisestä yleensä sitä löytyy runsaasti.  

 

Työn tekeminen avasi silmiäni näkemään paremmin verkkokaupan koko myyntipalettia. 

Tässäkin työssä on sivuttu kaupan kohderyhmää, jotta tiettyjen maksutapojen tarvetta 

olisi helpompi hahmottaa, mutta aiheesta riittäisi ammennettavaa vielä hyvin paljon 

enemmän. Selvittämällä laajemmin ja systemaattisemmin kaupan asiakasryhmien omi-

naisuuksia ja toiveita saataisiin arvokasta tietoa kaupan kehittämiseen. Erittäin kiinnos-

tava selvityskohde voisi olla esimerkiksi kaupan tuotevalikoima. Haluaisivatko 

asiakkaat ostaa jotakin tiettyä Kiinaan liittyvää tuotetta, mitä ei vielä ole saatavissa 

kaupasta?  
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Työn aikana huomasin, että maksutapojen valintaan vaikuttaa hyvin paljon se, minkä 

hintaisia tuotteita kaupassa myydään ja millaiset kaupan vuosittaiset myyntimäärät ovat.  

Tämän työn yhtenä heikkoutena voidaankin pitää sitä, ettei Kiinakaupan myyntimääriä 

ole juurikaan tilastoitu. Selkeä tilastointi olisi auttanut maksutapojen valinnassa siten, 

että maksutapojen vuosikustannuksia olisi helpommin voinut arvioida suhteessa myyn-

timääriin, ja näin valita mahdollisimman kannattavat maksutavat. Olen työssäni turvau-

tunut vain arvioihin omien kokemusteni pohjalta. Myyntimäärien ja muiden 

kaupankäyntiin liittyvien mitattavien asioiden tilastointi voisi helpottaa kaupan kehitys-

tä myös muilla tavoin ja ennustaa tulevaisuuden tarpeita.  

 

Myös verkkokaupassa aihealueena riittää tutkittavaa, vaikka sitä kokonaisuutena onkin 

kirjoitettu paljon. Tutkittavaa voisi löytyä sen yksittäisistä osa-alueista, esimerkiksi 

tuotteiden toimituksesta. Myös uusia tuulia kannattaa haistella: digitaalisten tuotteiden 

myynti on yleistynyt musiikin ja pääsyoikeuksien muodossa, millaisia mahdollisuuksia 

ja haasteita se tarjoaa kauppiaille ja kuluttajille? Entä miten onnistuu maksaminen 

puhelimen välityksellä? 

  

Työ onnistui odotusteni mukaisesti ja kuvaa mielestäni eheästi verkkomaksutapojen 

valintaprosessin ja valittujen maksutapojen käyttöönoton verkkokaupan kehitysprojek-

tissa. Teknisestä alustasta riippuvaa maksumoduulin kehitystyötä ei työssäni tarkoituk-

sella yksityiskohtaisesti tarkastella. Tutkimukseni on tehty toimeksiantotyönä 

yritykselle, mutta uskon, että se tarjoaa arvokasta yhteen koottua tietoa myös muille 

oman verkkokauppapalvelun kehittäjille. Käyttöönottoselvitys on tarkoitettu melko 

yleiseksi, mutta sen avulla käyttöönotto helpottuu etenkin Magento-verkkokaupassa. 

 
 



56 (68) 
 

 

 

 

 

Lähteet 
 
Aamulehti 18.7.2009a. Kallis sähköinen tunnistautuminen aiotaan lopettaa. A6. 
 
Aamulehti 23.10.2009b. Rajat ylittävä verkkokauppa yskii Euroopassa. A12. 
 
Adlibris Oy 2009. Asiakaspalvelu. [online] [viitattu 12.11.2009]. 
http://www.adlibris.com/fi/customerservice.aspx 
 
Aivomatic n.d.. Tuotteet ja hinnat. [online] [viitattu 1.10.2009]. 
http://www.aivomatic.com/tuotteet 
 
Akateeminen Kirjakauppa n.d.. Verkkokaupan ohjeet. [online] [viitattu 12.11.2009]. 
https://www.akateeminenkirjakauppa.fi/webapp/wcs/stores/servlet/OpenCmsView?lang
Id=-
11&storeId=10052&catalogId=10001&contractId=&pageId=info/kayttoohjeet.html#ma
ksutavat 
 
Amazon.com 2009a. Overview of Checkout by Amazon. [online] [viitattu 12.11.2009]. 
https://payments.amazon.com/sdui/sdui/business?sn=cba/faq#o_countrie 
 
Amazon.com 2009b. Amazon Simple Pay. [online] [viitattu 12.11.2009]. 
https://payments.amazon.com/sdui/sdui/business?sn=paynow/o 
 
Amazon.com 2009c. Payment, Pricing & Promotions. [online] [viitattu 12.11.2009]. 
http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=hp_navbox_lnpay_meth?no
deId=513058 
 
Authorize.Net 2009. Knowledge Base. [online] [viitattu 12.11.2009]. 
http://www.authorize.net/support/knowledgebase/ 
 
Booky.fi Oy n.d.. Booky.fi:n toimitusehdot. [online] [viitattu 12.11.2009]. 
https://www.booky.fi/delivery.php 
 
Checkout 2009a. Hinnasto. [pdf-tiedosto] [viitattu 10.11.2009] Saatavissa: 
http://www.checkout.fi/index.php?action=download_resource&id=35&module=resourc
esmodule&src=%40random4a4b2795ea09f 
 
Checkout 2009b. Hinnasto. [online] [viitattu 1.10.2009]. 
http://www.checkout.fi/index.php?section=20  
 
Checkout n.d.a. Kauppias. [online] [viitattu 4.11.2009]. 
http://www.checkout.fi/index.php?section=4&1=Kauppias 
 
Checkout n.d.b. Kumppanit. [online] [viitattu 1.10.2009]. 
http://www.checkout.fi/index.php?section=22 
 
Digiraha.fi 2004. Digirahan käyttöehdot. [online] [viitattu 11.9.2009]. 
https://kultaraha.op.fi/cgi-bin/krcgi?hekuk_ehdot.htm 



57 (68) 
 

 

 

 

 
Digiraha 2008. Usein kysyttyjä kysymyksiä. [online] [viitattu 11.9.2009]. 
http://www.digiraha.net/digirahaKysymykset.html 
 
Digiraha  n.d.. Digiraha kuluttajahinnasto. [online] [viitattu 11.9.2009]. 
https://kultaraha.op.fi/opastus/hekuk_khinnasto.htm 
 
Elisa 2009. Sähköisen tunnistamisen järjestelmä aiotaan lopettaa. [online] [viitattu 
11.9.2009]. 
http://elisa.net/uutiset/kotimaa/?id=45798862 
 
Finanssialan Keskusliitto 2007. Pankkien TUPAS-varmennepalvelu palveluntarjoajille. 
Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan ohje Versio 2.2. [pdf-tiedosto] [viitattu 21.7.2009] 
Saatavissa: 
http://www.fkl.fi/modules/system/stdreq.aspx?P=2414&VID=default&SID=647219003
627916&A=process%3aida.aspx%3acaller%3dopenDocument%3aprm1%3dwwwuser_
fkl%3adocid%3d11267%3asec%3d%3aext%3d.pdf&S=1&C=61649 
 
Finanssialan Keskusliitto 2008. Pankkien Tupas-varmennepalvelun varmenneperiaatteet 
v1.1. [pdf-tiedosto] [viitattu 21.7.2009] Saatavissa: 
http://www.fkl.fi/modules/system/stdreq.aspx?P=2414&VID=default&SID=647219003
627916&A=process%3aida.aspx%3acaller%3dopenDocument%3aprm1%3dwwwuser_
fkl%3adocid%3d24774%3asec%3d%3aext%3d.pdf&S=1&C=61691 
 
Gigantti Internet 2009. [www-sivu] [viitattu 12.11.2009]. http://www.gigantti.fi 
 
Google Checkout 2009a. Tietoja Google Checkoutista. [online] [viitattu 7.10.2009]. 
https://checkout.google.com/support/bin/answer.py?hl=fi&answer=105653 
 
Google Checkout 2009b. Maksutavat. [online] [viitattu 7.10.2009]. 
https://checkout.google.com/support/bin/answer.py?hl=fi&answer=105916 
 
Google Checkout 2009c. Increase online sales using Google Checkout. [online] [viitattu 
7.10.2009]. https://checkout.google.com/sell/?gsessionid=wklpadVcPNg 
 
Google Checkout 2009d. Tietoja Google Checkoutista. [online] [viitattu 12.11.2009]. 
https://checkout.google.com/support/bin/answer.py?hl=fi&answer=105653 
 
H&M  AB 2009. Change Country. [online] [viitattu 12.11.2009]. 
http://www.hm.com/fi/abouthmcom/changecountry__exnsettings.nhtml 
 
H&M AB  n.d.. Maksutapa. [online] [viitattu 12.11.2009]. 
http://shop.hm.com/fi/customerservice?display=payment 
 
Kuluttajavirasto 2007. VERKKOKAUPAN MARKKINOINTI JA SOPIMUSEHDOT. 
[online] [viitattu 5.11.2009]. 
http://www.kuluttajavirasto.fi/File/e32d0345-a4ad-4228-8286-
2b3273cc326a/Verkkokaupan+markkinointi+ja+sopimusehdot.pdf 
 
Lauriat, Shawn M. 2007. Advanced Ajax. Boston : Pearson Education, Inc.. 
 



58 (68) 
 

 

 

 

Luottokortti.com 2001a. Kenelle voidaan myöntää luottokortti. [online] [viitattu 
19.08.2009]. http://www.luottokortti.com/kenelle-voidaan-myontaa-luottokortti/ 
 
Luottokortti.com 2001b. Luottokortit ja maksuaikakortit. [online] [viitattu 20.08.2009]. 
http://www.luottokortti.com/luottokortit-ja-maksuaikakortit/ 
 
Luottokortti.com 2001c. Mitä luottokortti maksaa. [online] [viitattu 20.08.2009]. 
http://www.luottokortti.com/mita-luottokortti-maksaa/ 
 
Luottokunta 2007a. Digitaalinen maksupalvelu –sopimus. Yleiset ehdot 1.4.2007. [onli-
ne] [viitattu 16.11.2009]. http://www.luottokunta.fi/midcom-serveattachmentguid-
51a82a1ca67f11de99b6c32a505f70b770b7/dmp001_0909.pdf 
 
Luottokunta 2007b, Verkkokaupan korttitietojen syöttölomakesivun vaatimukset. [pdf-
tiedosto] [viitattu 12.10.2009] Saatavissa: pyynnöstä  
sähköpostitse Luottokunnalta 
 
Luottokunta 2009a. PCI-tietoturvastandardi. [online] [viitattu 3.11.2009].  
http://www.luottokunta.fi/fi/pci/ 
 
Luottokunta 2009b. Usein kysyttyä. [online] [viitattu 4.11.2009]. 
http://www.luottokunta.fi/fi/etamyynti/usein-kysyttya/ 
 
Luottokunta 2009c. Digitaalinen maksupalvelu. [pdf-tiedosto] [viitattu 20.08.2009]. 
http://www.luottokunta.fi/midcom-serveattachmentguid-
48a7fc54660011dea4a0079c9bd356855685/dmp_esite_fi_06_2009.pdf 
 
Luottokunta 2009d. Verkkomaksaminen on turvallista. [online] [viitattu 20.08.2009]. 
http://www.luottokunta.fi/fi/media/tiedotteet/view/1248955601/  
 
Luottokunta n.d.a HTML-lomakerajapinta Versio 1.1.. [pdf-tiedosto] [viitattu 
12.10.2009] Saatavissa: pyynnöstä sähköpostitse Luottokunnalta    
 
Luottokunta n.d.b. Todentamispalvelut. [pdf-tiedosto] [viitattu 16.11.2009] Saatavissa: 
pyynnöstä sähköpostitse Luottokunnalta 
 
Luottokunta n.d.c. Paluukoodit kauppiaille Versio 1.1.. [pdf-tiedosto] [viitattu 
12.10.2009] Saatavissa: pyynnöstä sähköpostitse Luottokunnalta 
 
Magento 2009a, Chapter 4: Get Ready for Selling. [online] [viitattu 7.10.2009].   
http://www.magentocommerce.com/wiki/welcome_to_the_magento_user_s_guide/chap
ter_4#saved_cc 
 
Magento 2009b. PCI Compliance. [online] [viitattu 27.10.2009].  
http://www.magentocommerce.com/company/pci-compliance 
 
Magento 2009c. Frequently Asked Questions. [online] [viitattu 4.8.2009]. 
 http://www.magentocommerce.com/product/faq/. 
 
Magento 2009d. Payment. [online] [viitattu 1.10.2009].  
http://www.magentocommerce.com/product/features/payment/view 
 



59 (68) 
 

 

 

 

Magento 2009e. How Do I Accept Checks and Money Orders as Payment? [online] 
[viitattu 12.11.2009]. http://www.magentocommerce.com/knowledge-base/entry/how-
do-i-accept-checks-and-money-orders-as-payment 
 
Magento 2009f. Paypal Standard Payments Setup with IPN. [online] [viitattu 
12.11.2009]. 
http://www.magentocommerce.com/wiki/how_to/paypal_standard_payments_setup_wit
h_ipn 
 
Magento 2009g. Magento Admin: System->Configuration->Pay Pal Accounts. [online] 
[viitattu 12.11.2009].  
http://www.magentocommerce.com/wiki/modules_reference/english/mage_adminhtml/
system_config/edit/paypal 
 
MasterCard 2009. MasterCard Secure Code. Credit Card Security: Safe & Secure 
Online Shopping. [online] [viitattu 28.11.2009]. 
http://www.mastercard.com/us/personal/en/cardholderservices/securecode/index.html 
 
Miettinen, Kirsi 2009. Vahvalle tunnistamiselle pelisäännöt. [online] [viitattu 
22.7.2009]. 
http://www.tietosuoja-lehti.fi/Digipaper/News.aspx?id=814 
 
Nelly.com n.d.. Maksuehdot. [online] [viitattu 12.11.2009]. 
http://nelly.com/viewPage.asp?page=PAYMENT_TERMS&language_id=4&gender=1
&qSiteId=1 
 
NetAnttila n.d.. Maksutavat. [online] [viitattu 12.11.2009]. 
http://www.netanttila.com/webapp/wcs/stores/servlet/HelpView?infoLevelId=4&infoCa
tId=3&catalogId=1444&storeId=1444 
 
Nikulainen, Kalevi 2009. Yli puolet suomalaista tekee verkko-ostoksia. [online] [viitat-
tu 14.7.2009]. 
http://www.digitoday.fi/viihde/2009/03/17/yli-puolet-suomalaista-tekee-verkko-
ostoksia/20097131/66 
 
Nordea 2007. E-tunniste, palvelukuvaus 09/2007 2007. [pdf-tiedosto] [viitattu 
21.7.2009] Saatavissa: 
http://www.nordea.fi/sitemod/upload/Root/fi_org/liite/s/yritys/pdf/etunnist.pdf 
 
Nordea 2008. E-Maksu. Palvelukuvaus. [pdf-tiedosto] [viitattu 7.10.2009] Saatavissa: 
http://www.nordea.fi/sitemod/upload/root/fi_org/appx/fin/yri/pdf/E_maksu.pdf 
 
Op-Pohjola-ryhmä n.d.a. Verkkomaksupainike - lisää myyntiä verkossa. [online] [viitat-
tu 20.08.2009]. https://www.op.fi/op?cid=150190010 
 
OP-Pohjola-ryhmä n.d.b. Digiraha - halvin ja helpoin maksujärjestelmä Internet- ja 
mobiilipalveluille. [online] [viitattu 6.10.2009]. https://www.op.fi/op?cid=150106325 
 
Open Software License ("OSL") v. 3.0. 2005. [online] [viitattu 14.10.2009]. 
http://opensource.org/licenses/osl-3.0.php / 
 
 



60 (68) 
 

 

 

 

PayPal 2009a. Using Your PayPal Account Profile. [online] [viitattu 27.10.2009]. 
https://cms.paypal.com/us/cgi-bin/?&cmd=_render-
content&content_ID=developer/e_howto_html_ProfileAndTools 
 
PayPal 2009b. Send Money. [online] [viitattu 4.11.2009].  
https://www.paypal.com/fi/cgi-
bin/webscr?cmd=_flow&SESSION=Z6E2h7G4WsA4uw_hIHz3poZMRbpgGDCXTsU
5ec0EA2tX55_ngrKuf_xJ_Pi&dispatch=5885d80a13c0db1ffc45dc241d84e9538c532da
79baccf7c1009429e47706c4e 
 
PayPal 2009c. Send a refund for a purchase. [online] [viitattu 5.11.2009].   
https://www.paypal.com/fi/cgi-bin/webscr?cmd=xpt/Marketing/bizui/SendRefund-
outside 
 
PayPal 2009d. Website Payments Standard: Overview. [online] [viitattu 11.9.2009]. 
https://www.paypal.com/fi/cgi-bin/webscr?cmd=_wp-standard-overview-outside 
 
PayPal 2009e. Multiple Currencies. [online] [viitattu 11.9.2009]. 
https://www.paypal.com/fi/cgi-bin/webscr?cmd=p/sell/mc/mc_intro-outside 
 
PayPal 2009f. Is PayPal free? [online] [viitattu 11.9.2009].  
https://www.paypal.com/helpscr?cmd=_help&locale=en_US&countrycode=FI&_dynch
arset=UTF-8&t=solutionTab&ps=solutionPanels&solutionId=13138 
 
PayPal 2009g. Privacy to Fight Identity Theft. [online] [viitattu 8.10.2009]. 
https://www.paypal.com/fi/cgi-
bin/webscr?cmd=xpt/Marketing_CommandDriven/securitycenter/buy/Privacy-outside 
 
PayPal 2009h. You can Top Up your account. [online] [viitattu 8.10.2009]. 
https://www.paypal.com/en_US/FI/html/TopUp/buyer.html 
 
PayPal 2009i. Website Payments Pro. [online] [viitattu 12.11.2009].   
https://www.paypal.com/uk/cgi-bin/webscr?cmd=_wp-pro-overview-outside 
 
PayPal 2009j. Payflow Pro: Online Payment Gateway. [online] [viitattu 12.11.2009].   
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_payflow-pro-overview-outside 
 
PayPal 2009k. Compare our payment solutions. [online] [viitattu 12.11.2009].   
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_profile-comparison 
 
PayPal 2009l. Website Payments Standard Overview. [online] [viitattu 27.10.2009]. 
https://cms.paypal.com/us/cgi-bin/?&cmd=_render-
content&content_ID=developer/howto_html_wp_standard_overview 
 
PayPal 2009m. PayPal Sandbox. [online] [viitattu 3.11.2009]. 
https://cms.paypal.com/us/cgi-bin/?cmd=_render-
content&content_ID=developer/howto_testing_sandbox 
 
PayPal 2009n. Introducing IPN. [online] [viitattu 3.11.2009]. 
https://cms.paypal.com/us/cgi-bin/?cmd=_render-
content&content_ID=developer/e_howto_admin_IPNIntro 
 



61 (68) 
 

 

 

 

PayPal 2009o. Using Authorization & Capture. [online] [viitattu 11.11.2009].   
https://cms.paypal.com/us/cgi-bin/?&cmd=_render-
content&content_ID=developer/e_howto_html_authcapture 
 
PCI Security Standards Council 2009. About the PCI Data Security Standard (PCI 
DSS). [online] [viitattu 3.11.2009]. 
https://www.pcisecuritystandards.org/security_standards/pci_dss.shtml 
 
PCI Security Standards Council n.d.. FAQ. [online] [viitattu 3.11.2009]. 
http://selfservice.talisma.com/display/2n/index.aspx?c=58&cpc=MSdA03B2IfY15uvLE
Ktr40R5a5pV2lnCUb4i1Qj2q2g&cid=81&cat=&catURL=&r=0.161092698574066 
 
Sampo Pankki 2009. Sampopankin verkkomaksupalvelu. Palveluntarjoajan ohjekirja. 
[pdf-tiedosto] [viitattu 7.10.2009] Saatavissa:  http://www.sampopankki.fi/fi-
fi/Yritysasiakkaat/YrityksetJaKonsernit/Verkkopalvelut/verkkomaksupalvelu/Documen
ts/Verkkomaksupalvelu_ohjekirja.pdf 
 
Suomen Maksuturva Oy 2009a. Yleiset kysymykset. [online] [viitattu 25.11.2009]. 
https://www.maksuturva.fi/palvelut/yleiset_kysymykset.html 
 
Suomen Maksuturva Oy 2009b. Hinnoittelu. [online] [viitattu 25.11.2009]. 
https://www.maksuturva.fi/palvelut/kauppiaille/hinnoittelu.html 
 
Suomen Verkkomaksut 2008a. Palvelukuvaus. [online] [viitattu 4.11.2009]. 
http://www.verkkomaksut.fi/index.php?id=3 
 
Suomen Verkkomaksut 2008b. Maksutavat. [online] [viitattu 1.10.2009]. 
http://www.verkkomaksut.fi/index.php?id=33 
 
Suomen Verkkomaksut 2008c. Hinnasto. [online] [viitattu 1.10.2009]. 
http://www.verkkomaksut.fi/index.php?id=8 
 
Tampereen Seudun Osuuspankki 2009. Yleisimmät palvelumaksut 1.7.2009. [online] 
[viitattu 11.9.2009]. 
https://www.op.fi/op?id=81203&hoid=51300&valittuPankki=573008&srcpl=3 
 
TIEKE 2003. Sähköisen kaupankäynnin aapinen. [pdf-tiedosto] [viitattu 6.10.2009] 
Saatavissa: 
http://www.tieke.fi/mp/db/file_library/x/IMG/12422/file/Sahkoisenkaupankaynninaapin
en.pdf 
 
Tilastokeskus 2008. Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2008. [online] [viitattu 
14.7.2009]. 
http://www.stat.fi/til/sutivi/2008/sutivi_2008_2008-08-25_kuv_003.html 
 
Tunnistus.fi. [www-sivu] [viitattu 21.7.09]. http://www.tunnistus.fi/. 
 
Vaivattomasti Visa n.d.a. Visa-vaihtoehdot. [online] [viitattu 7.10.2009]. 
http://www.visa.fi/fi/visa_kotimaassa/visa-vaihtoehdot/ 
 
Vaivattomasti Visa n.d.b. Verified by Visa. [online] [viitattu 8.10.2009]. 
http://www.visa.fi/fi/visa_sahkoisesti/verkko-ostosten-tekeminen/verified-by-visa  



62 (68) 
 

 

 

 

 
Vaivattomasti Visa n.d.c. Osta luotettavasti verkosta. [online] [viitattu 8.10.2009]. 
http://www.visa.fi/fi/visa_sahkoisesti/verkko-ostosten-tekeminen/osta-luotettavasti-
verkossa/ 
 
Valtiovarainministeriö 2006. Tunnistaminen Julkishallinnon verkkopalveluissa. [pdf-
tiedosto] [viitattu 22.10.09] Saatavissa: 
http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/05_valtionhallinnon_tiet
oturvallisuus/20061204Tunnis/Vahti_12_06.pdf  
 
Vehmas, Seppo 2008. Perusta menestyvä verkkokauppa. Jyväskylä : WSOYpro : Do-
cendo. 
 
VeriSign 2009. FAQ: SSL Basics. [online] [viitattu 20.08.2009]. 
http://www.verisign.com/ssl/ssl-information-center/ssl-basics/index.html 
 
Verkkokauppa.com. [www-sivu] [viitattu 12.11.2009]. 
http://www.verkkokauppa.com/  
 
Visa Europe 2009. Verified by Visa. [online] [viitattu 28.11.2009]. 
http://www.visaeurope.com/merchant/handlingvisapayments/cardnotpresent/verifiedbyv
isa.jsp 
 
Zend Framework 2009. Zend Framework Components. [online] [viitattu 30.10.2009]. 
http://framework.zend.com/about/components 
 
 
EI-JULKINEN: 
 
Sederholm, Marianne 2008. Verkkomaksupalvelut – hintaselvitys. Selvitysraportti. 
FutuVision Oy.  



63 (68) 
 

 

 

 

 

Liitteet 
 
LIITE 1. Eri maksupalveluiden hinnat taulukoituna. Taulukossa on huomioitu ainoas-
taan verkkopankkimaksut ja luottokorttimaksut. Mahdollisten laskupalveluiden hintoja 
ei ole tutkittu. Hinnat eivät sisällä alv:ia. Alemmassa taulukossa esimerkein ilmaistuna 
maksutavasta kauppiaalle koituvat maksukohtaiset kulut.  

Palvelu Maksun kustannukset Avausmaksu Vuosikustannukset

Nordea Pankin verkkomaksu 0,35 170 € 264 €

Sampo Pankki Pankin verkkomaksu 0,35 170 € 180 €

Osuuspankki Pankin verkkomaksu 0,34 160 € 192 €

Luottokunnan Digitaalinen 
maksupalvelu

EU-alueen luottokortit 1,05%
EU-alueen Visa Electron 0,55%
Ulkomaiden luottokortit ja Visa 
Electron 1,15% 

85 € 495 €

Suomen Verkkomaksut
Pankk ien verkkomaksut 0,35 €
Luottokorttimaksut 0,35 € + 2 %

maksuton 708 €

Suomen Maksuturva Pankkien verkkomaksut 1,9% maksuton maksuton

Checkout
Pankk ien verkkomaksut 0,35 €
Luottokorttimaksut 5% + 0,35 €

maksuton 199 €

PayPal Website Payments
 Standard

Kaikki 0,34 € + 3,4 % * maksuton maksuton

Google Checkout
Luottokorttimaksut 2,9 % + $0.30** 
($0.30 on noin 0,67 €)

maksuton maksuton

Digiraha
Kukkaromaksu 0,03 € + 3 %, 
kuitenkin enintään 0,36 €. 

160 € maksuton

*myynti alle 2500€/kk ** myynti alle 3000$ (noin 2000 €)  
 
Palvelu tuote 15 € tuote 500€

Nordea 0,35 € 0,35 €

Sampo Pankki 0,35 € 0,35 €

Osuuspankki 0,34 € 0,34 €

Luottokunnan Digitaalinen maksupalvelu: EU-alueen Visa 0,15 € 5,25 €

Luottokunnan Digitaalinen maksupalvelu: EU:n ulkopuolinen Visa 
tai Visa Electron

0,17 € 5,75 €

Luottokunnan Digitaalinen maksupalvelu: eu-alueen Visa Electron 0,08 € 2,75 €

Suomen Verkkomaksut: pankin verkkoamksu 0,35 € 0,35 €

Suomen Verkkomaksut: luottokortti 0,65 € 10,35 €

Suomen Maksuturva 0,29 € 9,50 €

Checkout: luottokortti 1,10 € 25,35 €

Checkout: pankki 0,35 € 0,35 €

PayPal Website Payments Standard 0,85 € 17,34 €

Google Checkout 1,11 € 15,17 €

Digiraha 0,36 € ei onnistu*

*digirahakukkaron enimmäissumma on 250€  
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LIITE 2. Tunnettujen verkkokauppojen yksityisille kuluttajille suunnattujen maksutapo-
jen vertailu. (Taulukon tiedot poimittu lähteistä: Amazon.com 2009c, Suomalainen.com 
Oy n.d., Akateeminen Kirjakauppa n.d., Adlibris Oy 2009, Booky.fi Oy n.d., Verkko-
kauppa.com, NetAnttila n.d., Gigantti Internet 2009, H&M AB  n.d., H&M  AB 2009, 
Nelly.com n.d.). 
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Amazon.com

englanti 
kiina
ranska
saksa
japani

American Express
Diners Club
Discover
JCB
Visa
MasterCard /EuroCard

Amazonin lahjakortit
Amazonin lahjakoodit
Amazon Store Card
pankkitililtä maksaminen
monia muita tapoja

kaikki

Suomalainen.com suomi
Visa
MasterCard
EuroCard

Nordea
Osuuspankki
Sampo Pankki

x x* kaikki

Akateeminen 

kirjakauppa

suomi
englanti

Visa
MasterCard

Nordea
Osuuspankki
Sampo Pankki

x x**
Sockmann tilikortti
Stockmann MasterCard

kaikki

AdLibris

suomi
ruotsi
tanska
norja

Visa 
Mastercard/Eurocard

x x

Suomi
Ruotsi
Norja
Tanska

Booky.fi suomi
Visa
Visa Electron
MasterCard

Sampo Pankki
Osuuspankki
Nordea
Aktia
SP
POP

x x* ennakkolasku kaikki

Verkkokauppa.com suomi
MasterCard
Visa

Nordea*
Sampo Pankki*
Osuuspankki*
Aktia/SPOP*
Ålandsbanken*

x

Aktiiviraha
Käyttöluo tto
tilisiirto etukäteen*
osamaksu

Suomi

NetAnttila
suomi
lyhyesti ruotsiksi

Visa
Visa Electron
MasterCard
American Express

Nordea
Osuuspankki
Sampo Pankki
Aktia
Säästöpankki
Paikallisosuuspankki
Ålandsbanken

x x

erämaksut
Kotiostostili
Pohjola Pankin 
verkkoluotto

Suomi

Gigantti suomi
Visa 
Visa Electron
MasterCard

Nordea
Sampo Pankki
Osuuspankki
Aktia
Säästöpankki

Suomi?

H&M
lähes 40  maassa
oma nettikauppa

Visa
MasterCard

x
KuukausiLasku
erämaksut (tili)

lähes 40 
maata

Nelly.com

suomi
ruotsi
tanska
norja

Visa
MasterCard

x osamaksu, NLY-raha

*rekisteröityneet
**rek isteröityneet kanta-asiakkaat  
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LIITE 3. Magento-yhteisön toteuttamat maksutapaliitännäiset/moduulit, tilanne 
1.10.2009 (Magento 2009d). 
 
Fontis Australia  
Cybersource  
Protx  
Tweakmag Payment 
SPPLUS  
Fontis New Zealand  
eWAY  
ChronoPay  
ePay 
iDEAL  
Flo2Cash Web Service  
Protx Direct Payment Module 
PagSeguro Payment Module 
CyberMUT Paiement / Paiement CIC 
Payone  
Moduł platnosci.pl dla Lento 
PaySimple 
UOS Paymentmodule 
Fontis Paymate 
Fontis Payment Express 
Saferpay 
Dibs Payment 
WorldPay  
Bank Prepayment 
VCS 
Datatrans Paymentgateway 
SecureTrading XPay Module 
Ogone Payment 
Payment Module: ECS Clearing Inter-
face 
Modulo Banca Sella 1.7 
Magento LinkPoint API Payment Mo-
dule 
LinkPoint API Payment Module for 
Magento 
Fontis SecurePay 
Cash On Delivery 
PSiGate API Payment Module 
Platnosci.pl (STO) 
Nedbank iVeri Paygate 
PayPoint.net (SECPay) Payment Gate-
way Module 
Metodo de pago Servired 
Servired 
2Checkout.com payment module 
Fast Transact Integration module 
ClickandBuy 
BBS Payment Gateway 

Fontis Westpac PayWay 
Fontis NAB Transact 
Barclays ePDQ 
Optimal Payments Firepay 
FIA-NET ReceiveAndPay 
MultiSafepay Payment Module 
Novalnet Payment Module 
Fontis Commonwealth Bank Comm-
Web 
1&1 ipayment 
sofortüberweisung.de 
PayPoint.net (MetaCharge) Payment 
Gateway Module 
Mokejimai.lt payment gateway 
Magento FirstData API Payment Modu-
le (Originally LinkPoint) 
QENTA QPAY 
HSBC Remote Payment Gateway Mo-
dule v0.8 
Datatrans 
Advanced Cash On Delivery 
Bankeinzug / Lastschrift (Debit 
Payment) 
IPPay Credit Card Gateway 
Interac Payment (Beanstream) 
Quantum Gateway Transparent db 
engine 
Verified by Visa and MasterCard Secu-
re payment via FirstData Global Gate-
way Alternative Payments Platform 
Mediafon Gateway 
Payjunction API Payment Module 
(Trinity Gateway) QuickLink 
NETBilling Direct Mode API Payment 
Module 
Magento SecurePay SecureXML API 
Payment Module (Australian) 
Realex Payments Module 
Plug 'n Pay API Payment Module 
eProcessingNetwork Payment Module 
Beanstream Payment Module 
goEmerchant Payment Module 
BankCardCentral VerePay Payment 
Module 
USAePay(http://usaepay.com/) payment 
module for seamless single page check-
out
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jatkoa sivulta 59 (Liite 2) 

 
Amazon Flexible Payment System( 
FPS) Payment Module 
Pasat 4b Payment Module 
ACH Payment - ACH Direct Payment 
Module 
Paybox  
Paystation Payment Module for Magen-
to (paystation.co.nz) 

Fontis St. George IPG 
PaymentFilter for Products and Custo-
mer Groups 
Moneybookers 
Beanstream Credit Card 
Shine Software IWSmile
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LIITE 4. Luottokunnan maksupalvelun käyttöönottoilmoituslomake.  
 

 
 
KÄYTTÖÖNOTTOILMOITUS  
 
Täytä pyydetyt tiedot huolellisesti. Tähdellä merkityt ovat pakollisia. Lähetä ilmoitus sähköpostin 
liitteenä osoitteeseen dmp@luottokunta.fi otsikolla "Käyttöönottoilmoitus" 
 
1 Yrityksen tiedot * Täytä yrityksen tiedoilla.  
Yrityksen nimi*         

Sähköpostiosoite*       Puhelin*       

Liiketunnus*       

Käyttöönotto pvm       

 
2 Korttitietojen vastaanottotapa * Valitse liiketunnuksella käytössä olevat vaihtoehdot.  

 Käytössämme on puhe-

lin- ja postimyynti 

eClassic ja eCombined -

pakettiratkaisut 

Otamme korttitiedot vastaan puhelin- ja postimyynnissä:  

 puhelimitse tai faksilla 

 jollain muulla tavalla, miten?       

 

 Käytössämme on verk-

kokauppa 

eStandard ja eCombined -

pakettiratkaisut 

 

 

 

Otamme korttitiedot vastaan verkkokaupassa; valitse vain yksi vaihto-

ehto: 

 Luottokunnan HTML-maksulomakkeella 

 Kauppapaikan omalla HTML-maksulomakkeella.  

Sivu on suojattu SSL-varmenteella, jonka myöntäjä on       

 Kauppapaikan omalla lomakkeella käyttäen XML-rajapintaa, 

jossa todentaminen tapahtuu HTML-lomakerajapinnalla.  

Sivu on suojattu SSL-varmenteella, jonka myöntäjä on       

 
3 Kauppapaikan osoite ja muut tiedot Kohta on pakollinen, jos käytössänne on verkkokauppa.  
Kauppapaikan www-osoite       

 Käytössämme on erillinen 

testiympäristön www-osoite 

 Käytössämme ei ole 

erillistä testiympäristöä  

Testiympäristöä varten salasanat tai muuta huomioitavaa 

      

 
Luottokunta suorittaa kauppapaikassa testin. Tätä varten liikkeen tulee ilmoittaa 
tarvittavat tiedot Luottokunnalle, jotta testaaminen on mahdollista.  

 
Muuta huomioitavaa 
      
 

Tallenna lomake ja lähetä se liitetiedostona osoitteeseen dmp@luottokunta.fi. Saat sähköpostitse 
kuittausviestin, kun käyttöönotto on mahdollista ja Luottokunta on tarkistanut tarvittavat tiedot 
sekä tehnyt verkkokaupan osalta tarvittavan testin.  
 
Lisätietoja käyttöönotosta saat dokumentista Käyttöönotto -ohje sekä arkisin 8.00 - 16.30 
numerosta 09 6964 614 tai osoitteesta dmp@luottokunta.fi.  
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LIITE 5. Esimerkki täytetystä HTML-lomakkeesta kauppiaan sivulla (Luottokunta n.d.a 
8). 
 
<FORM ACTION="https://dmp2.luottokunta.fi/dmp/html_payments" 

METHOD=POST>  

<INPUT TYPE=HIDDEN NAME="Merchant_Number" value="7778883">  

<INPUT TYPE=HIDDEN NAME="Card_Details_Transmit" value="1">  

<INPUT TYPE=HIDDEN NAME="Device_Category" value="1">  

<INPUT TYPE=HIDDEN NAME="Order_ID" value="987654321">  

<INPUT TYPE=HIDDEN NAME="Customer_ID" value="Asiakas123">  

<INPUT TYPE=HIDDEN NAME="Dossier_ID" value="Dossier123">  

<INPUT TYPE=BOX NAME="Ecom_Payment_Card_Number" 

value="4920190012345678">  

<INPUT TYPE=BOX NAME="Ecom_Payment_Card_ExpDate_Month" 

value="11">  

<INPUT TYPE=BOX NAME="Ecom_Payment_Card_ExpDate_Year" 

value="2009">  

<INPUT TYPE=BOX NAME="Ecom_Payment_Card_Verification" value="123">  

<INPUT TYPE=HIDDEN NAME="Amount" value="12345">  

<INPUT TYPE=HIDDEN NAME="Currency_Code" value="978">  

<INPUT TYPE=HIDDEN NAME="Order_Description" value="Olli Ostelija  

Ostoskatu 8  

02210 ESPOO">  

<INPUT TYPE=HIDDEN NAME="Success_Url" 

value="https://www.kauppapaikka.fi/success?order=987654321">  

<INPUT TYPE=HIDDEN NAME="Failure_Url" 

value="https://www.kauppapaikka.fi/failure?order=987654321">  

<INPUT TYPE=HIDDEN NAME="Transaction_Type" value="1">  

<INPUT TYPE=HIDDEN NAME="Authentication_Mac" 

value="94AAD08B257BBA57754D470C67A3D894"> 


