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1. Maksutavat

2. Maksuratkaisut

3. Suositukset



Maksutavat



Maksutavat

› Verkkopankki (”pankin maksupainike”) / Ennakkomaksu

› Käytännössä tilisiirto, ostajalla ”riski”

› Maksaminen vastaanotettaessa

› Postiennakko, logistiikkakulut

› Korttimaksaminen

› Debit / credit, varmentaminen, pci-dss standardit

› Lasku ja osamaksu

› Kauppiaan tai luottoyhtiön luotottamana

› Sähköiset tilit ja kukkarot

› Rahan lataaminen etukäteen

› Mobiilimaksaminen

› Lähimaksaminen (NFC, RFID)



Maksutapojen käyttö ”Mitä maksutapoja mieluiten käyttäisi verkossa?”



Maksutapojen käyttö ”Mitä maksutapoja mieluiten käyttäisi verkossa?”



Maksuratkaisut



Maksuratkaisut

› Maksuratkaisulla tarkoitetaan järjestelmää, jonka avulla 

saadaan keskitetysti monipuoliset maksutavat käyttöön.

› Maksuvälittäjäoperaattorit tarjoavat maksuratkaisuja 

palveluna.

› Sopimusteknisesti kauppa syntyy kuluttajan ja operaattorin välillä.

› Nyrkkisääntö: Maksuratkaisu kannattaa ostaa palveluna, 

koska räätälöidyn maksuratkaisun tekeminen ei ole 

kustannustehokasta ja veisi kauan.



› Point

› Klarna

› Checkout Finland

› Suomen Maksuturva

› Paytrail eli entinen Suomen Verkkomaksut

› Muissa maissa on vastaavia toimijoita

Maksuvälittäjäoperaattorit - Suomessa



Maksutapojen jakauma verkkokaupassa

› Verkkokauppojen maksutapajakauma vaihtelee paljon.

› Jakaumaan vaikuttaa merkittävästi mm.

› Toimiala

› Tuotteiden keskihinta

› Keskiostos 

› Tarjolla olevat maksutavat

› Kauppias voi myös itse ohjata asiakkaita tiettyihin maksutapoihin 

esim. korostamalla niitä markkinoinnissa ja jättämällä pois jotain 

maksutapoja omasta tarjoamastaan



Tilastoja maksutapojen jakaumasta

Klarna CoF SM Paytrail Point

Verkkopankit 20 % 80 % 65 % 75 % 60 %

Luottokortit 20 % 10 % 15 % 10 % 20 %

Lasku/osamaksut
(Klarna, Svea, Collector, 
Joustoraha, Everyday…)

60 % * 10 % 20 % 10 % 20 %

Muut 5 % **

* Laskun / osamaksun suuruus selittyy sillä, että ne ovat Klarnan oma tuote ja siksi painottuvat korkealle heidän 
valikoimassaan 

** Paytrail-tili (=Paytrailin oma keskitetty ratkaisu), tämän voinee myös kategorisoida osioon lasku/osamaksut



Luvut pyöristetty lähimpään sataan. Joidenkin palveluntarjoajien kohdalla summissa on kohtalaisen suuriakin eroja edelliseen 
laskelmaan,  esimerkiksi Suomen Maksuturvalla (SM). Maksuturvan kohdalla ero johtuu mm. siitä että uudessa laskelmassa 
oletettu laskun osuus pieneni merkittävästi ja Maksuturvalla laskulla maksaminen on kilpailijoihin nähden erittäin kallista (2,95 €
/ kpl + 2,95 % provisio).

Hinnat suuntaa antavia, ns. listahintojen mukaan. Laskettu 100 € keskiostoksen mukaan. Täsmähintoja ei voi vielä laskea koska 
esimerkiksi Klarnan tapauksessa hinnat ovat asiakas- ja sopimuskohtaisia (volyymi, toimialan riskit ym. vaikuttavat). Lisäksi esim. 
Suomen Maksuturvalla on lasku-/osamaksuhinnoittelussa vielä keskenään varsin erihintaisia vaihtoehtoja aina 0-hintaisesta 
Svea-tilistä edellämainittuun 2,95 € + 2,95 % provision maksavaan laskuun.

Maksuvälittäjien kustannusvertailu jakaumalla:
70 % verkkomaksut / 15 % luottokortit / 15 % lasku-osamaksu

TRANSAKTIOTA Klarna CoF SM Paytrail Point

5 000 7 500 € 5 400 € 8 100 € 4 600 € 6 000 €

10 000 15 000 € 10 100 € 15 100 € 9 200 € 11 200 €

20 000 30 000 € 19 700 € 29 100 € 18 500 € 21 800 €



Suomalaiset maksuvälittäjäoperaattorit –
Vertailu

Klarna CoF SM Paytrail Point

Maksutavat 12 21 16 20 18

Integroitavuus *** ** * ** **

Operoitavuus
Web-

portaali
Web-

portaali
Web-

portaali
Web-

portaali
Web-

portaali

Kustannukset 15 000 € 14 040 € 30 108 € 13 860 € 14 500 €

Sopimustyyppi
Sopimuskausi / 
irtisanomisaika

24kk /12kk
neuvoteltavis

sa

Toistaiseksi
/ 1kk

Toistaiseksi
/ 1kk

Toistaiseksi
/ 1kk

Toistaiseksi / 
1kk



Ulkomaisia 
maksuratkaisuja



Ulkomaiset toimijat

› Näitä voi käyttää toki myös kotimaisissa 

palveluissa, mutta näillä voi ratkaista 

maksamisen ja maksutavat myös ulkomaille 

suunnatuissa palveluissa.



Adyen

› Adyen on esim. kotimaisen Paytrailin kaltainen toimija, joka tarjoaa 

keskitetysti lukuisia maksuratkaisuja

› Esimerkkejä Adyenin valikoimasta:



Adyen

› Adyen - online-maksaminen:

maksusivu, 1 klikin ostaminen, 

konversioanalytiikka, A/B-testaustyökalu (!)



Adyen

› Myös maksaminen 

maksupäätteellä:

› Valmiiksi monikanavainen

› Yksi ratkaisu, kaikki maat



› PayPal-maksutavalla yritys voi 

laittaa “Osta”-painikkeen mihin 

tahansa ww-sivulleen:

› Rekisteröidy PayPaliin, luo 

painike, kopioi lyhyt koodi ja liitä 

se www-sivuille:

ALOITA KAUPANKÄYNTI!

PayPal – “maksunappi”



› Näin se menee:

› Yrityksen www-sivulla on tuotteen / palvelun yhteydessä PayPalin 

Buy now –painike

› Asiakas haluaa tuotteen ja klikkaa painiketta, joka johtaa PayPalin 

maksusivulle

› Asiakas kirjautuu sisään omilla PayPal-tunnuksillaan ja maksaa 

PayPal-palvelussa luottokortilla tai omalla PayPal-creditillään.

› Yritys saa tilityksensä muutamassa minuutissa PayPal-tililleen, josta 

sen voi ohjata pankkitililleen tai mihin tahansa, mihin PayPal-tili on 

mahdollista liittää.

PayPal – “maksunappi”



› PayPal on maailman johtava online-

maksujärjestelmä, yleisesti käytössä 190 maassa.

› Yli 100 miljoonaa aktiivista miljoonaa käyttäjää

› Turvallinen ja luotettava: 

verkkokauppayhtiö eBayn omistama

› https://www.paypal.com

PayPal – “maksunappi”

https://www.paypal.com


iZettle

› Mobiili maksupääte - liitetään langattomasti 

älypuhelimeen tai tablettiin

› Sopii torille, messuständille, tien päälle, 

myymälään, kioskiin jne.

› Kaikki yleisimmät maksukortit

› Turvallinen ja varma (EMV-hyväksytty, PCI DSS –

standardin mukainen)

› Ruotsalainen yritys



iZettle

› Kortinlukija 59 €

(myy Verkkokauppa.com)

› Komissio 1,50 – 2,75 % / tapahtuma

› Ilman kortinlukijaa tapahtuvat 

maksutapahtumat 0,15 € + 3,50 %

› Ei kiinteitä kustannuksia



iZettle

› Edistyneet raportointi- ja hallintatyökalut



Suositukset



Suomalaiset maksuvälittäjäoperaattorit –
johtopäätökset

› Mikä tahansa operaattori soveltuu perusverkkokaupan tarpeisiin

› Paytrail erottuu hiukan edukseen hinnallaan ja maksutavoillaan

› Point:lla ainoana kotimaisena operaattorina sekä kansainvälisten 

korttijärjestöjen PCI DSS –tietoturvasertifikaatti että Finanssivalvonnan 

myöntämä maksulaitoslupa

› Kustannuksia ja sopimusehtoja kannattaa vielä tarkentaa pyytämällä 

viralliset tarjoukset

› Myös kyky palvella ulkomailla (esim. kumppanin avulla) kannattaa selvittää



Muut maksuvälittäjäoperaattorit

› PayPal – helppo, globaalisti tunnettu

› Adyen – vastaavanlainen yritys kuin suomalaiset 

toimijat, mutta toimii globaalisti



Kuluttajille tarjottavat maksutavat

› Maksutapoja laaja kirjo

› Lasku, osamaksu, tili, pankkimaksut, credit- ja debit-kortit, Paypal, maksu 

noutopisteeseen

› Suositus: Tarjotaan mahdollisimman monipuoliset 

maksutavat

› Jokainen puuttuva maksutapa heikentää konversiota

› Maksutavat saadaan operaattorin kautta yhdellä sopimuksella

› Kalliitakaan maksutapoja ei kannata karsastaa, koska lisäkulu voidaan 

haluttaessa siirtää läpinäkyvästi kuluttajalle



Verkkokaupan ja maksuratkaisun integraatio

› Maksaminen

› Vaatii räätälityötä, mutta maksuratkaisuissa on valmiit rajapinnat: lomakeintegraatio tai 

REST API

› Käyttöliittymä voidaan upottaa verkkokaupan sivupohjaan (iFrame) tai ohjata käyttäjä 

operaattorin sivustolle

› Hyvitykset

› Kuluttaja saa hyvityksen maksuvälittäjäoperaattorilta, jonka täytyy siis saada tieto 

palautuksesta, vaihtoehdot:

› Käytetään operaattorin web-portaalia ja merkitään palautus käsin

› Toteutetaan integraatio



Tilitykset ja raportointi

› Tilitykset tapahtuvat kauppiaalle maksutavasta riippuen n. 1-10 

päivän kuluessa ostotapahtumasta

› Ei luottotappioriskiä

› Kauppa syntyy maksuvälittäjäoperaattorin ja kuluttajan välille

› Maksutapahtumat nähtävissä operaattorin web-portaalissa

› Useat operaattorit tarjoavat mahdollisuuden täydelliseen back-

office-integraatioon.

› Palautusten käsittely.



KIITOS.
Twitter: @SolitaOy

solita.fi/tapahtumat




