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SANASTO

Poplatek Payments Oy / Poplapay Tuotteistettuja
maksuratkaisuja
tarjoava yritys. Irtautettu Poplatek
Oy:stä vuonna 2015.
PCI DSS

Payment Card Industry Data
Security
Standards.
Kaikkien
korttitietoja käsittelevien yritysten
tulee olla PCI-sertifioituja, eli
noudattaa PCI DSS:n sääntöjä ja
ohjeistuksia.

PCI Security Standards Council

Päätäntäelin, joka päättää PCI DSS:n
säännöt ja ohjeistukset.

SaaS

Software as a Service. Useimmiten
internetissä käytettävä ohjelmisto,
sen
sijaan
että
ohjelmisto
asennettaisiin käyttäjän omalle
laitteelle.

UUID

Universally Unique Identifier. 128bittinen
yksilöllinen
tunniste
objektille.

SDK

Software Development Kit. Yksi tai
useampi
ohjelmistokehittäjille
tarkoitettu
kirjasto,
joka
mahdollistaa integroinnin johonkin
toiseen alustaan tai ohjelmistoon.
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JOHDANTO
Opinnäytetyössä tarkastellaan verkkokauppojen ja verkkomaksamisen
historiaa sekä toteutetaan tuotteistettavissa oleva verkkokauppa-alusta,
johon myyjät voivat rekisteröityä ja luoda omia kampanjoitaan. Kullekin
kampanjalle on määriteltävissä verkko-osoite, jonka myyjä voi jakaa
esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Vaivattoman maksutapahtuman
mahdollistamiseksi kussakin kampanjassa on ostoskori valmiina.
Opinnäytetyön toimeksiantaja on Poplatek Oy, joka on PCI DSS -sertifioitu
erilaisiin
maksuratkaisuihin
keskittynyt
espoolainen
ohjelmistokonsultaatioyritys. Yrityksen keskeisimpiin asiakkaisiin kuuluvat
mm. rahapeliyhtiö Veikkaus sekä pääkaupunkiseudun joukkoliikenteestä
vastaava Helsingin Seudun Liikenne (HSL).
Opinnäytetyö pyrkii vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:
•
•
•

Miten kaupankäynti verkossa on tapahtunut historiassa?
Miten maksaminen verkossa on tapahtunut historiassa?
Mikä on popup-verkkokauppa ja miten se toteutetaan?
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DIGITAALISEN KAUPANKÄYNNIN HISTORIAA
Koska tietokoneet ja verkkoyhteydet eivät vielä olleet ennen 2000-lukua
kotitalouksissa vielä itsestäänselvyys, alkoi sähköinen kaupankäynti
nimenomaan yritysten välisenä.
Ensimmäiset kuluttajaverkkokaupat aloittivat toimintansa 90-luvun
alkupuolella kun Yhdysvaltain kansallinen tiedesäätiö NSF poisti internetiä
koskevat kaupalliset rajoitukset sekä aloitti verkkotunnusten myynnin.

2.1

Electronic Data Interchange (EDI)
Digitaalisen kaupankäynnin ensiaskeleet otettiin 60-luvulla Yhdysvalloissa
EDI:n (Electronic Data Interchange) kehittämisen johdosta. EDI on joukko
standardeja, jotka määräävät miten tietoa kuten esimerkiksi tilauksia,
laskuja sekä rahtikirjoja organisaatioiden välillä siirretään yhtenäisessä
muodossa. Yhdysvalloissa suuret toimijat kuten Walmart, Home Depot, JC
Penney, Costco ja Sears edellyttävät tavarantoimittajiltaan tukea EDI:lle.
(TrueCommerce, n.d.)
Suositumpia EDI-standardeja ovat X12 sekä EDIFACT, joista X12:ta
käytetään erityisesti Yhdysvalloissa. EDIFACT taasen on enemmälti
käytössä Euroopassa.
Suomessa EDI:ä hyödyntävät useat tuhannet yritykset useilta eri
toimialoilta, suurimpina metalliteollisuus sekä tukku- ja vähittäiskauppa.
Näissä yrityksissä EDI:n hyödyiksi on katsottu mm. kulujen ja virheiden
vähentyminen, tiedonsiirron nopeutuminen sekä kilpailukyvyn ja
sidosryhmien välisen kommunikaation parantuminen. (Koskentalo, 2011)
EDI-viestien
välittämiseen
voidaan
käyttää
useita
eri
tiedonsiirtomenetelmiä esimerkiksi HTTP:tä (HyperText Transfer
Protocol), FTP:tä (File Transfer Protocol) tai sähköpostia. Käytettävä
tiedonsiirtomenetelmä valitaan sopijaosapuolten kesken.

2.2

Amazon
Amazon on Jeff Bezosin vuonna 1995 perustama verkkokauppa.
Kuluttajaverkkokauppa oli tuolloin vielä alkutekijöissään, joten Bezosin
idea kirjakaupasta, jota ei sido perinteisen kivijalkakaupan tilarajoitteet ja
josta voi ostaa kirjoja mihin vuorokaudenaikaan tahansa, osoittautui
menestykseksi. Amazonin ensimmäinen voitollinen tilikausi oli vuonna
2003. (Miva, 2011)
Myöhemmin Amazonista on kasvanut monipuolinen verkkokauppa, josta
voi ostaa melkein mitä tahansa korvakoruista televisioihin. Vuonna 2018

3
yhtiön liikevaihto oli noin 12 miljardia Yhdysvaltain dollaria. (The Guardian,
2019)

Kuva 1.

Amazonin logossa kirjaimet A ja Z kuvaavat kaiken kattavaa
valikoimaa ja oranssi nuoli tyytyväistä asiakasta. Logo on yksi
maailman tunnetuimmista. (Fine Print, n.d.)

Amazonin liiketoiminnasta merkittävän osan muodostaa nykyään myös
Amazon Web Services (AWS), joka tarjoaa asiakkailleen pilvilaskenta-,
tiedon tallennus- sekä tekoälyratkaisuja. Poplatek hyödyntää laajasti
AWS:n tuotetarjontaa osana kehittämiään ohjelmistoja ja tarjoaa
asiakkaillen myös AWS-konsultaatiota.
2.3

Ebay
Ebay (alun perin AuctionWeb) on Pierre Omidyarin vuonna 1995
perustama yhdysvaltalainen verkkohuutokauppa. Kauppapaikan läpi
virtasi ensimmäisen vuoden aika yli 7 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria ja
suuren suosion siivittämänä Ebay listautui NASDAQ-pörssiin syyskuussa
1998. Yhden osakkeen myyntihinnaksi arvioitiin 18 Yhdysvaltain dollaria,
mutta jo ensimmäisen pörssipäivän aikana osakkeen hinta päätyi yli 53
Yhdysvaltain dollariin.
Vuonna 2000 yritys lanseerasi Buy it now -painikkeen, joka mahdollistaa
tuotteen ostamisen myyjän ennakkoon määrittelemällä hinnalla.
Ominaisuus teki verkkohuutokaupasta verkkokaupan, joka on vielä
nykyäänkin erittäin suosittu. (Ebay, n.d.)
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VERKKOMAKSAMISEN HISTORIAA
Verkossa maksaminen on tapahtunut historiassa pääosin pankki- ja
luottokorteilla joko suoraan tai erilaisten ladattavien verkkolompakoiden
kautta. Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa on ollut pitkään käytössä myös
eri pankkien verkkomaksupainikkeita, joissa maksu veloitetaan suoraan
asiakkaan pankkitililtä. Enenevissä määrin verkossa tavataan myös erilaisia
lainanmyöntäjiä, joilla osalla on hyvinkin korkeat takaisinmaksukorot.
Tulevaisuudessa taasen tulemme näkemään maksutapoina myös erilaisia
kryptovaluuttoja, joissa rahaliikennettä ei hallinnoi keskitetty taho kuten
pankki.

3.1

Korttimaksut
Korttimaksujen suurimpia välittäjiä ovat Paypal noin 60 prosentin
markkinaosuudella sekä Stripe noin 20 prosentin markkinaosuudella. Sekä
Paypalin että Stripen liiketoiminta perustuu kustakin myyntitapahtumasta
vähennettävään palkkioon. (Datanyze, 2019)

3.1.1 Paypal
Paypal on vuonna 1998 toimintansa aloittanut yhdysvaltalainen
maksunvälittäjä, joka alussa keskittyi yksityishenkilöiden välisiin
rahasiirtoihin. Nykyään kuitenkin merkittävin osa Paypalin kautta
tehdyistä maksuista on kuluttajien ja yritysten välisiä. Yritys kasvoi
nopeasti ja listautui NASDAQ-pörssiin jo 2000-luvun alkupuolella.
Verkkokauppajätti Ebay osti Paypalin koko osakekannan hyvin pian tämän
jälkeen, mutta 13 vuotta myöhemmin vuonna 2015 Paypal irrotettiin
jälleen omaksi yhtiökseen.
3.1.2 Stripe
Stripe on yhdysvaltalainen vuonna 2011 perustettu yritys, jonka
tuoteportfolioon kuuluu verkkomaksujen välitys, petosten havaitseminen
sekä fyysisten maksupäätteiden tarjoaminen kauppiaille. (Stripe, n.d.a)
Yrityksen valuaatio oli vuoden 2019 alussa yli 22 miljardia Yhdysvaltain
dollaria. (CNBC, 2019)
Stripen valtaisaan suosioon on vaikuttanut sekä palvelun käyttöönoton
helppous
että
ohjelmistokehittäjille
tarjottavien
rajapintadokumentaation monipuolisuus ja usealle eri ohjelmointikielelle
toteutetut SDK:t. Uuden asiakkaan luominen, maksukortin liittäminen sekä
tilauksen aloittaminen vapaasti määriteltävällä kokeilujaksolla onnistuu
kaikki yhdellä API-kyselyllä. (Volkers, 2013)
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Stripe Elements mahdollistaa korttitietojen keräämisen suoraan
verkkokaupan sisällä, ilman että käyttäjää tarvitsee ohjata erilliselle
korttitiedot keräävälle maksusivulle. Tämä parantaa sivuston
käytettävyyttä ja vähentää ostoskorin hylkäyksiä. (Dimitrova, 2018)
Kauppiaan ei tarvitse olla PCI-sertifioitu sillä korttitietojen keräämiseen
tarkoitetut iframe-elementit saavat sisältönsä suoraan Stripen
palvelimilta, eikä verkkokauppa ei pääse käsiksi iframe-elementtien
sisältöön. (Stripe, n.d.b)
3.2

In-app -maksaminen
Sovellusten sisäinen maksaminen (in-app payments, IAP) on yleistynyt
viimevuosina älypuhelimen löytyessä lähes jokaisen taskusta. Sovelluksen
sisäisellä maksamisella voidaan tarkoittaa sovelluskaupan keräämää
maksua tai omaa maksuintegraatiota.
Poplatek on ollut mukana maksuintegraation toteuttamisessa esimerkiksi
HSL-sovellukseen. Sovelluksesta voi ostaa kerta-, vuorokausi- ja
kausilippuja HSL:n tilaamaan joukkoliikenteeseen joko kortti- tai
puhelinmaksulla. (Poplatek Oy, 2018)

Kuva 2.

Vasemmalla HSL-sovelluksen maksukortin
Oikealla sovelluksen lippunäkymä.

lisäysnäkymä.

Sekä Applen että Googlen sovelluskaupat ottavat välittämistään maksuista
30 prosentin palkkion. Suuremmissa maksuvolyymeissa palkkio on niin iso
että monet toimijat toteuttavat mieluummin HSL-sovelluksen kaltaisen
integraation ulkopuoliseen maksunvälittäjään. (The Register, 2018)
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Toisaalta Apple edellyttää että App Store -sovelluskauppansa kautta jaetut
sovellukset käyttävät Applen omaa maksujärjestelmää. (Apple, n.d.) Koska
tällöin joutuisi sovelluskehittäjä maksamaan tuloistaan App Storen 30
prosentin palkkion, vaatimusta useissa sovelluksissa kierretään esimerkiksi
kehottamalla käyttäjää rekisteröitymään sekä suorittamaan maksu
toisaalla ja sen jälkeen käyttämään samoja tunnuksia sovellukseen
kirjautumiseen. Google ei aseta samanlaista rajoitusta Google Play sovelluskauppansa kautta jaetuille sovelluksille.
3.3

MobilePay
MobilePay on erityisesti kuluttajien välisiin rahasiirtoihin keskittynyt
mobiilisovellus sekä yritys, joka oli alun perin osa tanskalaista
DanskeBankia, mutta joka myöhemmin irtautettiin omaksi yrityksekseen.
Mobiilisovelluksella on myös mahdollista maksaa verkkokaupassa, jolloin
asiakas vahvistaa maksun puhelimessaan joko biometrisella tunnisteella
tai pin-koodilla ja summa veloitetaan sovellukseen liitetyltä maksukortilta.
Suomessa MobilePayn kautta voi tilata esimerkiksi Helsingin Sanomat.
(MobilePay, n.d.)

Kuva 3.

MobilePay-sovelluksen päänäkymä

Muita MobilePayn kaltaisia mobiilisovellukseen pohjautuvia, Suomessa
toimivia maksutapoja ovat Siirto sekä Pivo.
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3.4

Kryptovaluutat
Kryptovaluutalla tarkoitetaan digitaalista rahoitusinstrumenttia, joka
perustuu kryptografisilla funktioilla laskettaviin varmisteisiin, joilla
käyttäjät voivat vahvistaa toinen toistensa maksuja – perinteisemmistä
maksutavoista tutun keskitetyn tahon sijaan. Yksi tunnetuimmista
kryptovaluutoista on Bitcoin.
Bitcoin-maksut voidaan integroida osaksi verkkokauppaa käyttämällä
”bitcoind”-ohjelmaa ja tämän JSON-RPC -rajapintoja. Rajapinnan kautta
voidaan luoda uusi bitcoin-lompakko kullekin maksutapahtumalle sekä
kuunnella saapuvia maksutapahtumia. (Bitcoin, n.d.)
Koska bitcoinin sekä muiden kryptovaluuttojen käyttömahdollisuudet ovat
toistaiseksi vielä melko rajalliset ja kryptovaluuttojen vaihtokurssissa
tapahtuu nopeasti suuriakin muutoksia, haluavat kauppiaat usein
realisoida summan perinteiseksi rahaksi, kuten esimerkiksi euroiksi tai
Yhdysvaltain dollareiksi. Tällöin saattaa olla luontevampaa käyttää Bitpayn
tai Coinbasen kaltaisia välittäjäpalveluita, jotka muuntavat ja tilittävät
summat säännöllisesti kauppiaan pankkitilille.
Kryptovaluuttojen käyttönotossa on usein haasteita, milloin verotuksen ja
milloin maksutavan laillisuuden osalta. Valtaosassa maailmaa
kryptovaluuttoja ei tunnusteta viralliseksi rahaksi ja osassa sen käyttö
katsotaan rikokseksi. (The Law Library of Congress, 2018)
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POPLASTOREN KONSEPTI
Poplastore on konseptitoteutus SaaS-palveluna tarjotusta verkkokauppaalustasta, johon myyjän on mahdollista rekisteröityä ja luoda omia
kampanjoitaan. Tyypilliseen verkkokauppaan verrattuna Poplastoren idea
on mahdollistaa valmiin ostoskorin tarjoaminen loppukäyttäjälle
yksinkertaisen, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa jaetun linkin kautta.
Lisäksi ohjelma tallentaa asiakkaan osoite- sekä korttitiedot tulevia
käyttökertoja varten.
Projektia lähdettiin toteuttamaan alun perin yksittäisen asiakkaan
toimeksiannosta marraskuussa 2018, mutta heti projektin alkuvaiheilla
tehtiin päätös, että Poplastoren tulee olla useiden eri asiakkaiden tarpeet
täyttävä tuotteistettava verkkokaupparatkaisu. Alussa projekti tunnettiin
nimityksellä
”popup-kauppa”,
jonka
tarkoitus
oli
korostaa
verkkokauppojen yksinkertaisuutta sekä väliaikaisuutta, mutta
uudelleenbrändäys Poplastoreksi päädyttiin tekemään myöhemmin.
Ohjelmisto vietiin rajallisilla ominaisuuksilla ensimmäisen kerran
tuotantoon helmikuun puolivälissä 2019. Kehitystä on jatkettu aktiivisesti
tämän jälkeen.
Ohjelmisto koostuu kahdesta osasta, jotka esitellään seuraavaksi.

4.1

Poplastore Admin
Poplastore Admin on työkalu, jolla kauppias luo ja hallitsee kampanjoita
sekä seuraa tehtyjä maksutapahtumia. Työkalun kautta kauppias voi myös
päivittää oman yrityksensä tietoja sekä luoda kertaluonteisia laskuja.
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Kuva 4.

4.2

Poplastore
Admin
mahdollistaa
mm.
kampanjoiden
värimaailman, fonttien ja kuvien valitsemisen graafisella
työkalulla.

Poplastore Checkout
Poplastore Checkout on loppukäyttäjälle näkyvä osuus ohjelmistosta.
Ohjelma kerää asiakkaalta toimitusosoitteen mikäli kauppias on merkinnyt
sen tarvitsevansa, käsittelee maksutapahtumat sekä vastaa kauppiaan ja
asiakkaan kuittien lähettämisestä.

Kuva 5.

Asiakas tekee maksun kampanjasivulla, jonka osoite on
kauppiaan määriteltävissä.
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POPLASTOREN TOTEUTUS
Poplastoren koodipohja on jaettu kahteen keskeiseen kansioon, jotka ovat
poplastore-admin ja poplastore-checkout. Molemmat kansiot sisältävät
front-kansion käyttöliittymää varten ja back-kansion taustajärjestelmää
varten.
Ohjelmisto on kirjoitettu TypeScriptillä, joka on Microsoftin kehittämä
staattisesti tyypitetty JavaScriptiksi kääntyvä ohjelmointikieli. (Microsoft,
n.d.) Staattinen tyypitys estää vääränmuotoisten arvojen asettamisen
muuttujiin sekä syöttämisen funktioille vähentäen näin virheiden määrää.
JavaScript-koodin ajamiseksi palvelinympäristössä, käytetään Node.js:ää.
(Node.js Foundation, n.d.)
Projektilla on riippuvuuksia ulkoisiin ohjelmakirjastoihin ja työkaluihin
kuten AWS SDK, Express.js, Parcel Bundler, React sekä TypeScript. Näiden
riippuvuuksien asentamiseen käytetään Yarn-pakettienhallintaohjelmaa,
joka verkkosivuillaan kuvaa itseään nopeaksi, luotettavaksi ja turvalliseksi
pakettienhallintaohjelmaksi. Riippuvuudet haetaan JavaScript-projekteille
tyypillisesti NPM:stä, joka on verkkopohjainen alusta erilaisille JavaScriptkirjastoille. (Yarn, n.d.)

5.1

Tiimityöskentely
Ohjelmistoa on ollut kehittämässä kaksi henkilöä ja projektin tilasta sekä
ominaisuuksista on ollut helppo keskustella keskenään. Projektia hallitaan
myös Trellossa, joka on Atlassianin omistama verkkopohjainen
projektinhallintatyökalu.
Projektissa hyödynnetään Githubia, joka on selainpohjainen työkalu gitin
käyttöön. Git on versionhallintaohjelmisto, joka on alun perin luotu Linuxkäyttöjärjestelmän kehitykseen, mutta jota käytetään nykyään hyvin
laajasti erilaisten ohjelmistojen kehityksessä. Poplastoren tapauksessa
gitissä luodaan master-haarasta feature-haaroja, joissa kehitetään uusia
ominaisuuksia. Kun ominaisuus on valmis, se yhdistetään master-haaraan.

5.2

Amazon Web Services
Poplatek hyödyntää laajasti Amazon Web Servicesin (AWS) palveluita ja
myös Poplastoressa käytetään niitä. Hyödynnettäviä palveluita ovat muun
muassa seuraavat:

Lambda

Lambda on muistin sekä ajallisen käytön
mukaan
laskutettava
palvelu
ohjelmakoodin ajamiseen. Keskeinen ero
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perinteiseen virtuaalikoneeseen on se että
palvelussa ajettavat ohjelmakoodit, eli
lambdat, ovat käynnissä useimmiten
lyhyitä aikoja kerrallaan. Lambdat
skaalautuvat helposti, sillä niillä ei ole
pysyvää levyjärjestelmää tai muita
perinteisen järjestelmän riippuvuuksia. Ne
ovat myös edullisia koska laskutusta synny
lambdan ollessa käyttämätön.
API Gateway
API Gateway reitittää HTTP-pyynnöt
oikeille lambdoille. Sitä voidaan käyttää
myös varmistamaan AWS Cognitosta että
käyttäjällä on oikeus käyttää tiettyjä
rajapinnan ominaisuuksia.
Cognito
Cognito on käyttäjätietokanta, jossa on
sisäänrakennettuna
mm.
sähköpostiosoitteen sekä puhelinnumeron
vahvistus,
sosiaalisten
medioiden
käyttäminen
kirjautumiseen
sekä
istunnonhallinta.
DynamoDB
DynamoDB on Amazonin itsensä kehittämä
automaattisesti
skaalautuva
dokumenttitietokanta.
SES (Simple Email Service) SES mahdollistaa sähköpostin lähettämisen
ja vastaanottamisen ohjelmallisesti.
S3
(Simple
Storage S3 mahdollistaa tiedostojen varastoimisen
Service)
pilveen sekä jakamisen internetissä.
CloudFormation
CloudFormationin
avulla
pilviinfrastruktuurin luonti ja elinkaaren
hallinta voidaan automatisoida. Pilvessä
olevia resursseja kuvaa nk. templatetiedosto,
jonka
lataamalla
CloudFormationiin, tekee
ohjelmisto
tarvittavat muutokset pilviresursseihin.
CloudFront
CloudFront
on
sisällönjakeluverkko
(Content Delivery Network, CDN).
Vähentää
resurssien
lähetysaikaa
hajauttamalla resurssit eri puolilla
maailmaa sijaitseville ”edge-palvelimille”.
Taulukko 1. Poplastoren kanssa hyödynnettäviä AWS:n tuotteita
Myyjän rekisteröityessä Poplastoreen, luodaan hänelle AWS Cognito käyttäjätili. Ennen tilin käyttöönottoa, tulee siihen liitetty sähköpostiosoite
vahvistaa. Sähköpostiosoitteen vahvistuksen yhteydessä luodaan
Poplastoren DynamoDB-tietokantaan myyjän tiedot sisältävä rivi.
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5.3

Tietokanta
Poplastoren tietojen tallettamiseen käytetään kolmea DynamoDB-taulua,
joidenka rakenne esitellään seuraavaksi. DynamoDB-tauluihin
tallennetaan kauppaiden, kampanjoiden ja maksutapahtumien tiedot
JSON-muodossa.

5.3.1 Kauppiaat
Poplastoreen rekisteröityneistä kauppiaista säilötään tietoja merchantstaulussa. Tällaisia tietoja ovat mm. kauppiaan yhteystiedot, kuittien
lähetysosoitteet sekä aliverkkotunnus, jossa asiakkaat ostoksensa tekevät.
Sarake
id
address
postal_code
city
country

Tyyppi
number
string
string
string
string

contact_name
contact_phone
receipt_recipients

string
string
string[]

root

boolean

subdomain

string

terminal_id

number

Kuvaus
Automaattisesti luotu tunniste
Katuosoite
Postinumero
Kaupunki
Kauppiaan maa ISO 3166-1 alpha2 -standardin mukaisesti
Yhteyshenkilön nimi
Yhteyshenkilön puhelinnumero
Sähköpostiosoitteet
johon
maksutapahtumista
syntyvät
kauppiaskuitit lähetetään
Pääkäyttäjän
oikeudet
Poplastoressa
Aliverkkotunnus, jossa kauppiaan
kampanjat sijaitsevat. Arvon
ollessa ”esimerkki”, sijaitsevat
kampanjat
osoitteessa
esimerkki.poplastore.com.
Kauppiaan
maksupalvelusopimuksen
tunniste

Taulukko 2. merchants-taulun rakenne
5.3.2 Kampanjat
Taulussa ”campaigns” säilötään tietoja kauppiaiden luomista
kampanjoista, kuten mm. kampanjan nimi sekä alku- ja loppuajat.
Sarake
id
name

Tyyppi
number
string

Kuvaus
Automaattisesti luotu tunniste
Kauppiaan
kampanjalle
valitsema
tunniste. Arvon ollessa ”ystavanpaiva”,
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collectAddress

boolean

collectMessage

string

amount

number

starts

number

ends

number

message

string

merchant

string

olisi kampanja nähtävissä osoitteessa
esimerkki.poplastore.com/ystavanpaiva.
Kertoo
kerätäänkö
asiakkaalta
toimitusosoite
Kertoo kerätäänkö asiakkaalta tilausta
koskevia lisätietoja
Asiakkaalta
veloitettava
summa
sentteinä
Kampanjan alkamisajankohta UNIXaikaleimana. Kampanjan kautta ei voi
aloittaa uusia maksutapahtumia ennen
määritettyä ajankohtaa.
Kampanjan päättymisajankohta UNIXaikaleimana. Kampanjan kautta ei voi
aloittaa
uusia
maksutapahtumia
määritetyn ajankohdan jälkeen.
Kauppiaan
määriteltävissä
oleva
asiakkaalle
näkyvä
viesti
kampanjasivulla.
Kauppiaan tunniste

Taulukko 3. campaigns-taulun rakenne
5.3.3 Maksutapahtumat
Tauluun ”transactions” on tallennettu mm. kauppias, osoite johon asiakas
ohjataan onnistuneen maksun jälkeen sekä kauppiaan asettama
viitenumero.
Sarake
ext_id

Tyyppi
string

acquirer_reference
amount

string
number

completed

boolean

confirmed

boolean

currency

number

Kuvaus
Automaattisesti
luotu
tunniste.
Tätä
käytetään
Poplapay
API:n
kanssa
viestimiseen.
Poplapayn luoma tunniste
Maksutapahtuman
summa
sentteinä
Arvon kertoo onko käyttäjä
palannut korttimaksusivulta
takaisin Poplastoreen
Arvo
kertoo
onko
maksutapahtuma
viety
loppuun
Poplapay
API:n
päädyssä
Valuutan numeerinen tunniste
ISO
4217
-standardin
mukaisesti
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delivery_address

object

language

string

merchant_reference
origin_url

string
string

popupshop_merchant_id string
result_code

string

return_url

string

start_time

number

Asiakkaan
syöttämä
toimitusosoite
Kielikoodi, jolla asiakas on
maksun tehnyt. Käytetään
esimerkiksi
asiakaskuitin
kielen valitsemiseksi.
Kauppiaan viite
Verkko-osoite,
jossa
maksutapahtuma aloitettiin
Kauppias, jonka puolesta
maksutapahtuma on luotu
Maksutapahtuman tila
Verkko-osoite, johon käyttäjä
ohjataan
onnistuneen
maksutapahtuman jälkeen
Maksutapahtuman
aloittamisajankohta.

Taulukko 4. transactions-taulun rakenne
5.4

Taustajärjestelmä

5.4.1 Taustajärjestelmän arkkitehtuuri
Sekä Poplastore Adminin että Poplastore Checkoutin taustajärjestelmä on
kirjoitettu TypeScriptillä, kootaan Parcelilla sekä sijoitetaan AWS Lambda palveluun. Taustajärjestelmä on molemmissa yksinkertainen Express.js kirjastolla toteutettu HTTP-palvelin, joka tarjoaa tarpeelliset rajapinnat
käyttöliittymälle maksutapahtuman, kampanjoiden sekä laskujen
luomiseksi.
Taustajärjestelmä ei käsittele lainkaan kirjautumistietoja tai hallitse
istuntoja vaan nämä ovat AWS Cogniton vastuulla. Käyttöliittymä lisää
kuhunkin tekemäänsä API-pyyntöön istunnon tunnisteen, jotta
käyttöoikeus tiettyihin resursseihin voidaan taustajärjestelmässä tarkistaa.
5.4.2 Virtualisointi Dockerilla
Ohjelmistoa kehitetään Dockerin päällä, joka on työkalu ohjelmiston
paketoimiseksi ”levykuvaksi” ja ajamiseksi muusta järjestelmästä
eriytetyssä ympäristössä ”kontteina”. Poplastoressa hyödynnettävät
levykuvat haetaan Docker Registry -verkkopalvelusta, joka kokoaa yhteen
paikkaan erilaisiin käyttötarkoitukseen sopivia Docker-levykuvia.
(Opensource.com, n.d.)
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Kirjoitushetkellä Node.js viimeisin versionumero oli 10.15.3, mutta AWS
Lambda tuki korkeintaan versiota 8.10 (Amazon Web Services, n.d.). Näin
ollen on Poplastore Admin ja Poplastore Checkout -Docker-konttien
pohjana päädytty käyttämään node:8 -levykuvaa. Lisäksi käytössä on
kehityksen aikana ollut paikallinen DynamoDB-tietokanta, joka perustuu
amazon/dynamodb-local -levykuvaan.
5.5

Käyttöliittymä
Sekä Poplastore Admin että Poplastore Checkout -ohjelman käyttöliittymä
on ”yhden sivun sovellus” (single page app, SPA) eli sivu, jonka toiminta
perustuu kokonaisuudessaan käyttäjän selaimessa suoritettavaan
JavaScriptiin.
Parcel
kääntää
TypeScriptillä
kirjoitetun
käyttöliittymäkoodin selaimien tukemaksi JavaScriptiksi sekä paketoi muut
käyttöliittymäresurssit yhteen kansioon. Ohjelmiston käyttöliittymästä
muodostuvat kansiot ladataan Amazon S3 -palveluun ja ne tarjotaan
käyttäjille Amazon CloudFront -palvelun kautta.
Interaktiivisen, komponentteihin perustuvan käyttöliittymän renderöintiin
hyödynnetään Facebookin kehittämää React-kirjastoa. (Facebook, n.d.)

5.5.1 Käyttöliittymäkirjastot
Poplastore Admin hyödyntää Material UI -käyttöliittymäkirjastoa, joka
tarjoaa Googlen Material Design -ohjeistusta noudattavia Reactkomponentteja esim. tekstikenttiä, alasvetolaatikoita sekä sivupalkkeja
käytettäväksi omassa ohjelmistossa. (Material UI, n.d.)
Aiemmin myös Poplastore Checkout -ohjelman puolella oli käytössä
Material UI -kirjasto, mutta myöhemmin päädyttiin käyttämään itse
toteutettua käyttöliittymää styled-components -kirjaston avulla.
Muutoksen syynä oli halu tehdä alustasta persoonallisempi sekä
helpommin asiakkaan tarpeisiin muokattava.
5.6

Ohjelmiston julkaisu

5.6.1 Tuotanto- ja testausympäristöt
Poplatekin pilvi-infrastruktuuri jakautuu kahteen keskeiseen ympäristöön,
joilla on eri käyttöoikeudet. Tuotantoympäristöön (production)
koskeminen edellyttää admin-roolia, joka on vain muutamilla yrityksen
työntekijöillä. Testausympäristöä (syte) voi taasen käsitellä kuka tahansa
yrityksen kehittäjistä, eli henkilöt, joilla on developer-rooli.

Nimi

Kuvaus

Käyttöoikeus
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syte

production

Testausympäristö, joka vastaa developer
infrastruktuuriltaan
admin
mahdollisimman
paljon
tuotantoympäristöä. Lyhenne tulee
englannin
kielen
järjestelmätestausta tarkoittavista
sanoista system testing.
Tuotantoympäristö.
admin
Testausympäristön
julkaisut
sijoitetaan riittävien testausten
jälkeen tänne, jolloin ne ovat
kaikkien käyttäjien käytettävissä.

Taulukko 5. Poplatekin pilvi-infrastruktuurin ympäristöt
5.6.2 PCI Code Review
PCI DSS edellyttää että kaikille ohjelmakoodiin tehdyille muutoksille
tehdään aina tarkistus toisen henkilön toimesta. Pyrkimyksenä on välttää
tietoturvapuutteet sekä haitallinen koodi.
Oheinen taulukko esittää PCI:n tarkistuslistan sisältämät asiat.
Tarkistettava asia
Validoimaton
käyttäjäsyöte
Rikkinäinen
pääsynvalvonta
Rikkinäinen
kirjautuminen
istunnonhallinta
XSS-haavoittuvuudet

Selite
Ohjelma käsittelee tai tallentaa väärän
muotoisen käyttäjäsyötteen
Ohjelma
sallii
sellaisten
resurssien
katsomisen tai muokkaamisen, johon
käyttäjällä ei ole oikeuksia
Ohjelma käsittelee istuntoja tai kirjautumisia
tai väärin

Ohjelma on haavoittuvainen hyökkäyksille,
jossa ohjelmiston toimintaa voi muokata
väärin muotoillulla merkkijonolla
Muistin ylivuodot
Ohjelma jättää muistiin tarpeettomat
muuttujia, hidastaen ohjelman toimintaa
Injektiohaavoittuvuudet Ohjelma on haavoittuvainen SQL-injektiolle,
(esim. SQL-injektio)
eli hyökkäykselle, jossa käyttäjä voi suorittaa
sellaisia SQL-komentoja, joihin hänelle ei ole
oikeutta. Tämä on mahdollista esimerkiksi
ulkopuolisen
syötteen
tarkistuksen
puutteesta.
Soveltumaton virheiden Ohjelma näyttää loppukäyttäjälle sisäisiä
hallinta
virheitään, jotka saattavat antaa tietoa
järjestelmän toiminnasta tai paljastaa
asiakkaiden yksityisiä tietoja.

17
Turvaton
tallennus

tietojen Ohjelma tallentaa, salaa tai suojaa tiedot
epäasianmukaisesti, jolloin ulkopuolisella
saattaa
olla
mahdollisuus
päästä
tietokantaan tai sen sisältämiin tietoihin
käsiksi.
Palvelunestohyökkäys
Ohjelma on haavoittuvainen hyökkäykselle,
jossa ohjelman kyky palvella muita
asiakkaita
estetään
esimerkiksi
suurikokoisella verkkopyynnöllä.
Turvaton konfiguraatio
Ohjelmiston asetukset ovat sellaiset etteivät
käyttäjä- tai maksutiedot ole turvassa
Taulukko 6. PCI Code Review -tarkistuslista (Davidrook, EoinKeary,
Herlea, T., KirstenS, 2010)
Lisäksi PCI edellyttää säännöllisesti tehdyn manuaalisen ja automaattisen
lähdekoodin sekä mahdollisten haavoittuvuuksien skannauksen ja
analysoinnin. OWASP Top Ten -projekti toimii yhtenä mahdollisena
lähteenä haavoittuvuuksien tunnistamisessa. (PCI Security Standards
Council, 2008)
5.6.3 Testiympäristöön vienti
Ennen ohjelmiston vientiä tuotantoon, tehdään julkaisu testiympäristöön.
Julkaisun tekemiseksi testiympäristöön hyödynnetään Poplatekin tekemää
työkalua, joka luo viittauksen ohjelmakoodin tilaan sen viimeisimmän
muutoksen ajankohtana sekä tarkistaa että toinen henkilö on tehnyt PCI
Code Review -tarkistuksen ohjelmakoodille. Mikäli tarkistuksessa ilmenee
puutteita, tulee ne korjata tässä vaiheessa ja suorittaa työkalu uudelleen.
Tämän jälkeen erillisellä deploy-skriptillä pakataan lambdan koodi ziptiedostoksi ja ladataan se Amazon S3 -palveluun. Tiedostot tallennettuaan,
palautetaan käyttäjälle S3-versionumerot, jolla ladattuja tiedostoja
versioidaan.
Asettamalla aiemmin luodun versionumeron CloudFormationkonfiguraatiotiedostoon ja ottamalla konfiguraation käyttöön, päivittyvät
lambdat käyttämään uutta koodia.
5.6.4 Tuotantoympäristöön vienti
Kun testiympäristöön tehty julkaisu todetaan toimivaksi, viedään
ohjelmisto tuotantoon, joka tapahtuu luomalla kortti Trelloon PCI Change
Request -tauluun. Tiketissä kerrotaan työvaiheet, jolla admin-roolin
omaava henkilö voi tehdä tarvittavat muutokset tuotantoympäristöön.
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Kuva 6.

PCI
Change
Requests
-taulu
Trellossa
tuotantoympäristöön tehtävät muutokset

kertoo

Poplastoren muutospyynnöissä on työtehtävinä pääasiassa ollut
testiympäristön konfiguraatiotiedostoon tehtyjen muutoksien vienti
tuotantoympäristön konfiguraatiotiedostoon. Koska Poplastore ei
itsessään käsittele korttitietoja, se ei kuulu PCI:n piiriin. Tällöin riittää vain
yhden admin-roolin omaavan henkilön hyväksyntä muutoksille. PCImuutoksille edellytettäisiin vahvistus myös toiselta admin-roolin
omaavalta henkilöltä.
5.7

Jatkuva integraatio
Jatkuva integraatio (Continuous Integration, CI) on toimintatapa, jossa
kehitettävää ohjelmaa kehitetään pienissä osissa, testataan jatkuvasti ja
viedään mahdollisimman usein tuotantoon. Jatkuva integraatio
mahdollistaa virheiden havaitsemisen nopeammin. (ThoughtWorks, n.d.)
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Kuva 7.

Travis CI -työkalu käytössä

Poplastore hyödyntää kaupallista Travis CI -palvelua, joka tarkistaa
automaattisesti kunkin koodimuutoksen jälkeen että ohjelmakoodissa
noudatetaan ennalta sovittuja käytäntöjä ja että ohjelman koonti
onnistuu.
5.8

Maksutapahtuman kulku

5.8.1 Maksutapahtuman aloittaminen
Käyttäjän painaessa Maksa kortilla -painiketta Poplastore Checkoutissa,
luo taustajärjestelmä alkavalle maksutapahtumalle UUID:n, joka
tallennetaan muiden maksutapahtumalle keskeisten tietojen kanssa
Poplastoren tietokannan transactions-tauluun.
Tiedot lähetetään Poplapay API:in uuden maksutapahtuman luomiseksi.
Rajapinta palauttaa vastauksena osoitteen johon käyttäjä ohjataan
syöttämään maksukorttinsa tiedot. (Poplatek Payments, n.d.)
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Kuva 8.

Poplapayn korttimaksulomake

Kun käyttäjä on syöttänyt korttinsa tiedot ja painanut maksupainiketta,
tehdään kortille katevaraus ja ohjataan käyttäjä takaisin Poplastoreen.
5.8.2 Transaktionaalisuus
Transaktionaalisuudella varmistetaan että maksu tulee käsitellyksi myös
tilanteessa, jossa käyttäjä ei jostain syystä ole palannut maksusivulta
takaisin verkkokauppaan. Tähän voi olla syynä esimerkiksi verkkoyhteyden
katkeaminen tai selaimen sulkeminen liian aikaisin.
Poplastore hakee kerran minuutissa transactions-taulusta keskeneräiset
maksutapahtumat, tarkistaa niiden mahdollisesti muuttuneen tilan
Poplapay API:sta ja tarvittaessa päivittää tiedon takaisin transactionstauluun. Maksutapahtumat joiden katevaraus on onnistunut, muutetaan
lopulliseksi maksuksi tekemällä jälleen pyyntö Poplapay API:in.
5.8.3 Kuitin lähetys
Onnistuneen maksun jälkeen, Poplastore Checkout luo kuitin erikseen sekä
asiakkaalle että myyjälle ja lähettää nämä sähköpostitse AWS Simple Email
Service -palvelua hyödyntäen. Kuitit sisältävät maksetun summan,
viitenumeron, asiakkaan antaman toimitusosoitteen sekä asiakkaan
mahdollisesti antamia lisätietoja.
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Kuva 9.

Kauppiaan kuitti
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6

PANDAN SUKLAAKAMPANJA
Ohjelmiston julkaisun jälkeen päätettiin luoda oma kampanja Poplastorea
hyödyntäen. Yhteistyökumppaniksi saatiin Orkla Confectionery & Snacks
Finland Ab, jonka Panda Vadelmamuru -suklaalevyjä kampanjassa myytiin.
Suklaalevyn lisäksi lähetyksissä oli mukana pieni kirje, jonka sisältö oli
tilausvaiheessa asiakkaan päätettävissä. Mikäli asiakas ei omaa viestiä
antanut, kirjeen viestinä oli ”Terkkuja Poplatekin suklaapuodista”.

Kuva 10. Ilahduta Pandan suklaalla -kampanjasivu
Noin kuukauden mittaisen kampanjan aikana postitettiin yli 20 suklaalevyä
eri puolelle Suomea. Vastaanottajia oli Espoossa, Helsingissä, Kaarinassa,
Kihniössä, Lappeenrannassa, Lempäälässä, Lohjalla, Mikkelissä, Oulussa,
Parkanossa, Porissa, Seinäjoella sekä Turussa.
Kampanjassa kokeiltiin erilaisia sosiaalisen median markkinointikanavia
mm. Facebookia ja Instagramia kampanjan myynnin edistämiseksi, joiden
avulla saimme tietoa kuluttajamarkkinoista. Poplatekin ollessa kuitenkin
ohjelmistokonsultaatioyritys, tulevien Poplastore-asiakkuuksien kanssa
markkinoinnista tulee vastaamaan kauppiaat itse.
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7

YHTEENVETO
Opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella sähköisen kaupankäynnin ja
verkkomaksamisen historiaa sekä konseptoida ja toteuttaa
tuotteistettavissa oleva verkkokauppa-alusta nimeltään Poplastore.
Verkkokauppa-alustaa on kehitetty loppuvuodesta 2018 alkaen ja keväällä
2019 se otettiin tuotantokäyttöön. Ensimmäiseksi luotiin Poplatekin
yhteistyökumppanin kanssa pilottikampanja, jossa myytiin Pandan
Vadelmamuru-suklaalevyjä. Kampanjaa markkinoitiin sosiaalisessa
mediassa ja myyntiä saatiin reilun kuukauden mittaisen kampanjan aikana
noin 20 suklaalevyä. Verkkokauppa-alusta on teknisesti sillä tasolla, että
sitä voidaan hyödyntää muissakin kampanjoissa.
Ohjelmiston jatkuva kehittäminen sekä siinä kehityksen aikana
tapahtuneet isot muutokset ovat asettaneet haasteita opinnäytetyön
kirjoittamiselle. Lisäksi haasteita on aiheuttanut se, ettei aihetta ole rajattu
riittävän tarkasti.
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