
ALKUSANAT 

Suomalainen matkaviestinkulttuuri edustaa maailman huippua. Samoin Suomen kehittyneet 
sähköiset pankkijärjestelmät ovat monin tavoin pioneereja globaalissa rahoitusmaailmassa. Suomi 
on osoittautunut ihanteelliseksi laboratorioksi uusien matkaviestinpohjaisten maksamisjärjestelmien 
kehittämisessä ja lanseerauksessa. Uusia mobiilimaksamisen malleja haettaessa maailman katseet 
kohdistuvat helposti Suomeen, ja suomalaiset teleoperaattorit, pankit ja matkapuhelinvalmistajat 
ovatkin hyvin edustettuina uusien ratkaisujen kehitys- ja standardointifoorumeissa. Suomi tulee 
säilyttämään viehätysvoimansa ja iskukykynsä jatkossakin uusien mobiilien maksamispalveluiden 
kehityksen suunnannäyttäjänä. 

Tämän selvityksen kautta liikenne- ja viestintäministeriö haluaa tarjota riippumattoman 
näkemyksen mobiilimaksamisen ja sen vaihtoehtojen kehityksen tilasta ja tulevaisuudennäkymistä. 
Selvitys on laadittu osana ministeriön Mobiilipalveluiden kehitysohjelmaa, Monaa. Mona-
ohjelman ohjausryhmä, joka edustaa sekä matkaviestinpalveluiden tarjoajia että muutoinkin varsin 
laajasti suomalaista elinkeinoelämää, haluaa selvityksen kautta vertailla erityisesti 
mobiilimaksamisen pohjaratkaisuja: vahvaan tunnistukseen perustuvia, matkapuhelimella 
toteutettuja maksamismenetelmiä. Samalla selvitys tarjoaa runsaasti perustietoa muidenkin 
mobiilimaksamisen ratkaisujen kehityksestä ja haasteista. 

Selvityksen on toteuttanut EPStar Oy liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiantona. Haluan 
kiittää EPStaria ja selvityksen laatineita konsultteja hyvästä raportista, joka on laadittu vielä 
murrosvaihettaan elävässä mobiilimaksamisen ja matkaviestinperusteisen tunnistamisen 
haasteellisessa ympäristössä. Samalla esitän kiitokseni elinkeinoelämän asiantuntijoille, jotka ovat 
tarjonneet tärkeän näkemyksensä selvityksen taustaksi. 
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TERMIT JA LYHENTEET 

3-D Secure. Katso Visa 3-D Secure. 

Bluetooth. Edullinen lyhyen kantaman radioteknologia, jota voidaan käyttää monissa 
tiedonsiirtosovelluksissa. 

Certification Authority (CA). Varmenneviranomainen eli varmennepalvelun tarjoaja. Vastaa 
varmennehakemiston hallinnoimisesta. 

Debet-kortti. Tavallinen pankkikortti, jossa ostajan tiliä veloitetaan heti ostamisen tapahduttua. 

Debet-tili. Pankkitili, jota veloitetaan suoraan ostettaessa.  

Device Certificate. Varmenne, jota käytetään ainoastaan kirjauduttaessa palveluun ensimmäisen 
kerran. Device Certificate varmenteen tarjoaa sirukortin liikkeellelaskija. 

Digitaalinen allekirjoitus. PKI-tekniikalla toteutettu, vahvaan salaukseen perustuva 
yksikäsitteinen käyttäjän tunniste ja viestin aitouden todiste. 

Domain. Katso kolmen domainin malli. 

EBPP. Electronic Bill Presentation Protocol. Maksamisjärjestelmä, joka avulla laskut ja maksut 
voidaan esittää elektronisesti Internetin yli. 

ECBS. The European Committee for Banking Standards. Yleiseurooppalainen pankkien 
koordinaatioelin. 

ECML. Electronic Commerce Modeling Language. W3C:n kehittämä sivunkuvauskieli, joka 
määrittelee sähköiseen kaupankäyntiin liittyviä viestirakenteita. 

EMV. Europay Internationalin, MasterCard Internationalin ja Visa Internationalin yhteenliittymä, 
joka standardisoi muun muassa uutta sirukorttiin pohjautuvaa luottokorttijärjestelmää. EMV 
kehittää kaikkia luottokorttimaksamiseen liittyviä kysymyksiä. 

Etämaksaminen. Maksutapahtuma, jossa maksu välitetään myyjälle verkon yli. Tässä 
tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti matkapuhelinverkkoa. 

GPRS. Global Packet Radio Services. Pakettikytentäisyyteen perustuva, GSM-verkkoa 
hyödyntävä datasiirtoteknologia. 

GSM. Global System for Mobile Communication. Maailmanlaajuinen matkapuhelinjärjestelmä.  

HST. Henkilön sähköinen tunnistaminen. Suomalainen, julkishallinnon jakelema, virallinen 
asiointivarmenne. 

ID1. Tavallisen pankki ja luottokortin kokoinen toimikortti. 

ID2. Pienen SIM-kortin kokoinen toimikortti. 

Juurivarmentaja. Organisaatio, joka varmentaa muiden varmentajien sertifikaatit. PKI-
järjestelmään luottavan tahon tulee ensisijaisesti luottaa juurivarmentajaan. 

Kaksoissiru. Dual-chip. Matkapuhelin, johon voidaan laittaa kaksi ID2-kokoista (SIM-kortin 
kokoista) korttia, esim. operaattorin SIM-kortti ja rahalaitoksen WIM-kortti. 



 

 

Kolmen domainin malli. Pankki- ja luottokorttien maksuliikenteen kolmen sopimussuhteen 
malli, johon kuuluvat kortin haltijan (maksaja) ja liikkeellelaskijan välinen sopimus, kauppiaan 
(maksun saaja) ja maksun saajan pankin välinen sopimus sekä liikkeellelaskijan ja maksun saajan 
pankin välinen sopimus. 

Kortin haltija. Kortin liikkeellelaskijan asiakas, maksaja. 

Kredit-tili. Luottotili, jolloin asiakasta veloitetaan suuremmissa erissä, ennalta sovitulla 
aikataululla. 

Kukkaropalvelin. Mobey Forumin PPA-järjestelmään kuuluva rahalaitoksen palvelin, joka 
suorittaa transaktion vaatiman tiedonsiirron kauppiaan järjestelmien kanssa. 

Liikkeellelaskija. Pankki-, luotto- tai varmennekortin liikkeellelaskija, joka vastaa korttien 
valmistuksesta, jakelusta ja käytöstä. 

Lähimaksaminen. Maksutapahtuma, jossa maksutapahtuma välitetään suoraan ostajan 
päätelaitteelta myyjän maksupäätteeseen. Ei tarvitse tietoliikenneverkkoa toimiakseen. 

Maksamisjärjestelmä. Maksujen tekemiseen ja välittämiseen kehitetty järjestelmä, joka 
koostuu maksamisessa käytettävästä infrastruktuurista ja maksujen välittämiseen soveltuvista 
prosesseista. 

Mobey Forum. Matkapuhelinvalmistajien, luottokorttiyhtiöiden ja etenkin eurooppalaisten 
pankkien yhteinen mobiilimaksujen standardointifoorumi. 

Mobiilimaksaminen. Matkapuhelimen avulla suoritettava maksamisen. Jakaantuu etä- ja 
lähimaksamiseen sekä pieniin (esim. alle 10 euron) ja suuriin (esim. yli 10 euron) maksuihin. 

MPF. Mobile Payment Forum. Luottokorttiyhtiöiden, operaattoreiden ja matka-
puhelinvalmistajien yhteinen mobiilimaksamisen standardointifoorumi. Keskittyy luottokorttien 
käyttämiseen mobiilimaailmassa. 

OTA. Over-The-Air, ilmateitse. Menetelmä, jossa WIM-moduuliin voidaan tallentaa uusia 
salaisia avaimia ja hakemistoviittauksia radioverkon kautta. 

PIN-G. Access PIN, pääsy-PIN. WPKI:ssä määritely tunnusluku, jonka avulla käyttäjä aktivoi 
WIMillä olevan salainen avaimen langattomiin palveluihin kirjauduttaessa. 

PIN-numero. Personal Identification Number, käyttäjän henkilökohtainen tunnusluku. 

PIN-NR. Signature PIN, allekirjoitus-PIN. WPKI:ssä määritelty tunnusluku, joka aktivoi 
WIMillä olevan salaisen digitaalisen allekirjoituksen avaimen ja allekirjoittaa tapahtuman. 

PKI. Public Key Infrastructure, julkisen avaimen menetelmä. Julkisiin ja salaisiin avaimiin 
perustuva nykytekniikalla lähes murtamaton salausjärjestelmä.  

POS. Point-of-Sale. Myyntipaikka, liike, jossa asioidaan olemalla fyysisesti paikalla. 

PPA. Preferred Payment Architecture. Mobey Forumin kehittämä mobiilimaksamisjärjestelmä, 
joka perustuu puhelimeen asennettavaan kahteen toimikorttiin. Toisen korteista myöntää 
perinteisesti matkaviestinoperaattori, toisen pankki.  

PTD. Personal Trusted Device. Henkilökohtainen luotettu laite, joksi matkapuhelinvalmistajat ja 
mobiilimaksamisen foorumit ovat puhelinta standardoimassa. 



 

 

Registeration Authority (RA). Rekisteröinti viranomainen, joka vastaa varmennehakemusten 
käsittelystä ja hyväksymisestä. 

RF-ID. Radio Frequency Identification. Yleensä passiivinen integroitu piiri, jonka muisti voidaan 
lukea sähkömagneettisen kentän avulla. Voidaan implementoida esimerkiksi tarroille tai korteille. 

Rinnakkaiskäyttö. Menetelmä, jossa toinen palveluntarjoaja tallentaa asiakkaan tunnistustiedot 
operaattorin SIM-kortille. 

RSA-avain. Yleisin PKI-tekniikassa käytetty, Rivest-Shamir-Adleman -salausalgoritmiin 
perustuva salauksen ja digitaalisen allekirjoituksen avain. 

Security Element (SE). Turvaelementti, jolle voidaan tallentaa esimerkiksi salaiset RSA-
avaimet. 

Sertifikaatti. Varmennetietokantaan tallennettu tiedosto, joka sisältää käyttäjän henkilötiedot ja 
julkisen RSA-avaimen. Sertifikaatin myöntää ja allekirjoittaa digitaalisesti 
rekisteräintiviranomainen. 

SIM-kortti. Subscriber Identification Module. Matkapuhelinoperaattorin asiakkaalleen antama 
liittymän tunnistusmoduli ID2-kokoiselle kortilla. 

SSL. Secure Socket Layer. Internetin tietoturvaprotokolla, jonka avulla voidaan Internet-
istuntojen tiedonsiirto salata. 

SWIFT. Pankkimaailman standardi maksujen välittämiseen. 

SWIM-kortti. Yleensä operaattorin liikkeellelaskema SIM-kortti, joka sisätää WIM-moduulin. 

Toimikortti. Mikroprosessorin ja muistin sisältävä sirukortti, jolle voidaan ohjelmoida ja tallentaa 
sovelluksia sekä ajaa niitä kortilla. 

TSL. SSL:stä edelleen kehitetty tietoturvaprotokolla. 

URL. Uniform Resource Locator. Internet-tekniikassa käytettävä tekstimuotoinen osoiteviittaus. 
PKI-järjestelmässä URL-viittaus kertoo käyttäjän sertifikaatin sijainnin varmennetietokannassa. 

W3C. World Wide Web Consortium. Internetin standardointiyhteisö. 

WAP. Wireless Application Protocol. Langattomia palveluita varten kehitetty sivunkuvauskieli. 

WAP Forum. Operaattoreiden, matkapuhelinvalistajien ja ohjelmistotalojen yhteinen elin, jonka 
tehtävänä on edistää WAPin kehittämistä. 

Varmennetietokanta. Varmennepalveluntarjoajan (varmenneoperaattorin) ylläpitämä, julkinen 
tietokanta, jonka sisältämälle sertifikaatille on tallennettu asiakkaan salaisia avaimia vastaavat 
julkiset avaimet. 

WIM. Wireless Identification Module. WAP Forumin standardoima matkaviestimen 
tunnistusmoduli, joka sisältää suojattua muistia salausavainten tallentamiseksi. 

Visa 3-D Secure. 3-D Secure on Visa Internationalin kehittämä jalostunut versio liian raskaaksi 
muodostuneesta Visa SET:istä. 3-D Secure perustuu Visan hallinnoimaan kansainväliseen 
juurivarmentajaan, jonka avulla maksun osapuolet tunnistetaan. 

Visa International. Eri maiden Visa-luottokortin liikkeellelaskijoiden kattoyhtiö, joka koordinoi 
korttien kehitystyötä ja ylläpitää liikkeellelaskijoiden yhteistä varmennetietokantaa. 



 

 

Visa SET. Raskas, mutta erittäin turvallinen Internet-maksamisjärjestelmä, jonka kehitti Visa 
International 1990-luvun lopulla. Järjestelmän käyttö jäi vähäiseksi. 

WPKI. Wireless PKI. WAP Forumin standardoima julkisen avaimen salausmenetelmän 
käyttäminen langattomassa ympäristössä, kuten matkapuhelimissa (katso PKI). 

VRK. Väestörekisterikeskus. Toteuttanut HST-kortin. 

WWM. Wallet Wakeup Message. PPA:han kuuluva viesti, jonka myyjä generoi ja lähettää 
ostajan kautta ostajan pankille eli kortin liikkeellelaskijalle. 

Yksisirupuhelin. Single-chip. Matkapuhelin, johon voidaan laittaa yksi ID2-kokoinen sirukorttia. 

XML. Extensible Markup Language. W3C:n märittelemä perinteistä HTML-kieltä (Hyper-Text 
Markup Language) laajempi sivunkuvauskieli, joka soveltuu perinteisiä kieliä paremmin myös 
mobiilille päätelaitteelle. 





1 

 

1 JOHDANTO 

Tämä raportti on laadittu osana liikenne- ja viestintäministeriön Mona-ohjelmaa. Se toimii 
projektiryhmien apuna Mona-projekteissakin kohdattaviin sähköisen maksamisen 
mobiilisovellusten ymmärtämisessä ja vertailussa. 

Raportti vertailee vahvaan tunnistukseen tukeutuvaa maksamista 

Tämä raportti vertailee niitä maksamisjärjestelmiä, jotka perustuvat mobiiliin 
päätelaitteeseen ja vahvaan tunnistamiseen. Tällaiset järjestelmät tarjoavat sekä 
maksajan että maksun saajan kannalta turvallisen ja aukottoman maksamisketjun, jossa 
transaktion osapuolet voidaan identifioida, transaktiot salata ja niiden muuttamattomuus 
taata. Eri maksamisjärjestelmien pohjana toimiva käyttäjän vahva tunnistaminen voidaan 
toteuttaa kolmella tavalla: 

– Rahalaitos, esimerkiksi pankki, toimittaa asiakkaalle oman tunnistekortin (WIM-kortin) 
joka asennetaan kaksi kortinlukijaa sisältävään kaksoissirupuhelimeen operaattorin 
liittymäkortin (SIM-kortin) lisäksi. 

– Rahalaitos rinnakkaiskäyttää operaattorin SWIM-korttia (SIM- ja WIM-korttien 
yhdistelmä), jolloin rahalaitos tallentaa asiakkaan tarvitsemat tunnistetiedot operaattorin 
SWIM-kortille operaattoririippumattomasti. 

– Operaattori toimii rahalaitoksen puolesta varmentajana eli rahalaitos alihankkii SWIM-
korttipohjaisen varmennepalvelun operaattorilta. 

Vertailussa analysoidaan toteutusten toimintaperiaatteiden ja -prosessien nykytila sekä 
tarkastellaan niiden odotettavissa olevia muutoksia. Analyysi pureutuu etsimään toteutusten 
edut ja haitat, joiden pohjalta esitellään konsultin näkemys ratkaisujen käyttökelpoisuudesta 
ja mahdollisista ongelmakohdista tai ristiriidoista. Tarkastelun yhteydessä laaditaan 
yhteenvedot mobiilimaksamisen pelisääntöasioista. 

Vertailu rajoittuu vahvaa tunnistamista hyödyntäviin järjestelmiin 

Vertailu rajoittuu vahvan tunnistamisen maksamisratkaisuihin, joita jo nyt hyödynnetään 
pankkien sirukorteissa. Toisin sanoen sekä asiakkaan tunnistamisessa että maksutapahtuman 
varmentamisessa käytetään niin sanottua julkisen avaimen menetelmää (PKI, Public Key 
Infrastructure, katso liite 1). Raportissa esitellään myös muita matkaviestimeen perustuvan 
maksamisen muotoja, koska kaikkien mobiilimaksamisratkaisujen ei uskota perustuvan 
korkean turvallisuuden vuoksi varsin kalliiseen PKI-pohjaiseen ratkaisuun. 

Salaamisen toteuttaminen PKI-järjestelmällä vaatii luotettavan ja tietoturvallisen tavan 
tallentaa menetelmän vaatimat RSA-salausavaimet. Kaikissa vertailtavissa ratkaisuissa 
avainten tallennusmediana ovat nykyisten SIM-korttien kokoiset (ID2) WIM- ja SWIM-
älykorttit, jotka voidaan asentaa puhelimien SIM-korttipaikkoihin. Vaihtoehtoinen 
kaksoissiruratkaisu, jossa tavallisen luottokortin kokoinen (ID1) älykortti asennetaan 
puhelimeen, ei ole yleistymässä. Laitevalmistajat ovat luopuneet suunnitelmistaan tuottaa näitä 
puhelimia, sillä kortin aukko ja lukija vähentävät puhelimen kestävyyttä ja saattavat jopa 
lisätä sen aiheuttamaa säteilyä. Lisäksi suureen korttiin perustuva ratkaisu on kömpelö 
käyttää ja lisää väistämättä puhelinten kokoa. Kolmas tapa avainten taltioimiseksi on tallentaa 
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ne suoraan puhelimeen. Tämäkään ratkaisu ei toteudu, sillä vastuukysymykset rajoittavat 
puhelinvalmistajia ja toteutuksesta tulisi monimutkainen RSA-avainten koskemattomuus-
vaateiden, erotettujen muistien ja niihin käsiksipääsemättömyysvaatimusten vuoksi. Edellä 
mainituista syistä johtuen tässä tutkimuksessa tarkastellaan ainoastaan WIM- ja SWIM-
kortteihin perustuvia toteutuksia. Vähäisten etujen ja suurten ongelmien takia, dual-slot -
puhelimiin ja avainten suoraan puhelimeen tallentamiseen perustuvat ratkaisut rajattiin tämän 
tutkimuksen ulkopuolelle. 

Tämä luku esittelee lyhyesti matkapuhelimeen perustuvien maksamisratkaisujen taustoja ja 
peruskysymyksiä. Seuraavassa luvussa kuvataan matkaviestimeen perustuvan 
maksamisratkaisun ympäristöä, ratkaisujen perustoja ja vaatimuksia. Luvussa 3 vertaillaan 
kolmen valitun tunnistamis- ja varmentamisratkaisun maksamissovelluksia. Lopuksi, luvussa 
4, tehdään yhteenveto mobiilimaksamisesta, kehitysnäkymistä ja vertailuista.  

Raportin liitteessä 1 esitetään julkisen avaimen salakirjoituksen perusperiaatteet. Liitteessä 2 
listataan ne asiantuntijahaastattelut, joihin tukeutuen selvitys on toteutettu. Liite 3 esittelee 
rahoitusmaaliman ja mobiilimaksamisen taustavaikuttajia, standardeja. Liite 4 kokoaa yhteen 
luvussa 3 vertailtujen menetelmien kustannuskomponentteja.  

1.1 Toimikortit 

Asiakkaiden identifiointiin, transaktioiden salaukseen ja asiakkuuden hallintaan käytettävät 
toimikortit voidaan jakaa kuvan 1 mukaisesti. Tässä tutkimuksessa tarkoitettuja toimikortteja 
ovat mikroprosessorilla ja muistilla varustetut kortit: GSM-liittymäkortit (SIM, Subscriber 
Identity Module), SIM Toolkit -kortit (STK), Java-kortit, sähköisen tunnistamisen WIM-
kortit (Wireless Identity Module) ja kolmannen sukupolven matkaviestinverkon liittymäkortit 
(USIM, Universal SIM). Luonnollisesti myös korttien yhdistelmät, kuten SIM- ja WIM-
kortin yhdistelmä (SWIM-kortti) ovat mikroprosessorillisia toimikortteja. 

MagneettiraitakorttiMagneettiraitakortti

MuistikortitMuistikortit

ÄlykortitÄlykortit

IC-muistikortitIC-muistikortit IC-kortit ja prosessoriIC-kortit ja prosessori Optiset muistikortitOptiset muistikortit

SIM-kortit
STK-kortit
Java-kortit
WIM-kortit

USIM-kortit

SIM-kortit
STK-kortit
Java-kortit
WIM-kortit
USIM-kortit

 
Kuva 1 – Toimikorttien jaottelu1. 

                                                 

1 Liikenne- ja viestintäministeriö 2001. SIM-kortin rinnakkaiskäyttö, A53/2001. LVM, Helsinki. 
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Toistaiseksi matkapuhelin-SIM on ainoa laajalle levinnyt älykortti. Sirukortteihin perustuvien 
pankki- ja luottokorttien saapumista markkinoille on odotettu jo kauan, mutta niiden 
yleistyminen on vasta vähitellen alkanut. Vuoteen 2005 mennessä koko suomalaisen pankki-
infrastruktuurin pitäisi tukea sirukorttiratkaisuja. Sirupohjaiset tunnistamisjärjestelmät ovatkin 
edullisia ja kestäviä toteutuksia, kun vaaditaan korkealuokkaista ja käytännössä aukotonta 
tietoturvaa. 

Toimikortti sisältää salaiset avaimet ja salaa viestit 

Toimikorttia voidaan käyttää PKI-teknologian (Public Key Infrastructure) mukaisten 
salausavainten tallettamiseen sekä viestien salaukseen ja niiden digitaaliseen 
allekirjoittamiseen. PKI-ratkaisussa käyttäjälle muodostetaan julkisesta ja salaisesta 
avaimesta muodostuva avainpari. Julkinen avain tallennetaan varmenneviranomaisen 
hallitsemaan tietokantaan kaikkien saataville. Viestien salaaminen tapahtuu vastaanottajan 
julkisen avaimen avulla, jolloin viestiä ei voi lukea kukaan muu kuin sen vastaanottaja. 
Vastaavasti digitaalista allekirjoitusta varten viestistä lasketaan tiiviste, joka salataan 
lähettäjän salaisella avaimella. Tällöin viestin vastaanottaja pystyy purkamaan tiivisteen 
lähettäjän julkisella avaimella ja vertaamaan sitä itse laskemaansa. Näin vastaanottaja pystyy 
aukottomasti tunnistamaan viestin lähettäjän ja sen, onko viestiä muutettu. PKI:n toimintaa on 
esitelty tarkemmin liitteessä 1. 

WAP Forumin määrittelemässä WPKI-ratkaisussa kortin muistiin on taltioitu kaksi 
käyttäjäkohtaista salaista avainta: toinen tietoliikenteen salaamiseen, toinen sanomien 
digitaaliseen allekirjoittamiseen. Toimikortin kryptoprosessori puolestaan salaa ja 
allekirjoittaa viestit. Tämän ansiosta salaisia avaimia ei tarvitse siirtää WIM-modulin 
ulkopuolelle. Lisäksi sirukortit on rakennettu siten, että ne tuhoavat itsensä, mikäli salaisia 
avaimia pyritään vihamielisen hyökkäyksen avulla lukemaan toimikortilta. Tämä ehkäisee 
tehokkaasti järjestelmän mahdollista väärinkäyttöä. PKI:n ja toimikortin avulla pysytään 
tarjoamaan salaamisen tärkeimmät tehtävät: käyttäjän autentikaatio, viestinnän yksityisyys ja 
viestien muuttamattomuus eli eheys. 

Rinnakkaisia ja rinnakkaiskäytettäviä sirukortteja markkinoille 

Sirukorteilla saavutetaan monia merkittäviä etuja perinteisiin magneettiraitaan perustuviin 
kortteihin nähden. Kortit sisältävä suuren muistikapasiteetin ja vahvat tietoturvaominaisuudet, 
mikä myös laajentaa korttien käyttömahdollisuuksia. Sirukorteille voidaan tallentaa 
käyttäjäkohtaisia tietoja, kuten henkilötietoja, kauppaketjujen asiakkuustietoja, bonuspisteitä 
ja salausavaimia. Onkin varsin todennäköistä, että sirukortit tulevat muutamassa vuodessa 
syrjäyttämään perinteiset magneettiraitaan perustuvat kortit lähes kaikessa asioinnissa. 

Toimikortin tyypistä riippuen, sillä voidaan tallentaa yksi tai useampia sovelluksia. 
Jälkimmäisessä tapauksessa puhutaan toimikortin rinnakkaiskäytöstä. Tällöin kortin 
omistaja – usein pankki tai operaattori – antaa luvan kolmansille tahoille ladata toimikortin 
vapaana olevaan muistiin uusien palveluiden vaatimia sovelluksia tai esimerkiksi RSA-
avaimia. Toisaalta aukotonta tunnistamista vaativat tahot, joille luotettavuus on keskeinen osa 
liiketoimintaan, eivät halua jakaa toimikorttia toisen tahon kanssa. Korttien jakamisesta ei ole 
esimerkkejä millään toimialalla, vaan liikkeellelaskijat ovat turvautuvat omiin, jakamattomiin 
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kortteihinsa. Jaetun WIM-kortin sovellusten hallinta olisi työlästä ja siten kustannuksiltaan 
kallista. 

Toimikortti on myös yrityksen brandin rakentaja. Yksikään haastatelluista henkilöistä ei 
pitänyt oman kortin lanseeraamisen kriittisimpänä tekijänä brandin rakentamiseta, mutta he 
eivät myöskään vähätelleet tätä seikkaa. 

Suomen viestintälainsäädäntö antaa Viestintävirastolle mahdollisuuden säännellä SIM-korttien 
rinnakkaiskäyttöä, mutta mahdollisuutta ei olla vielä käytetty. Myöskään operaattorit eivät 
vielä ole tarjoa toimikorttien rinnakkaiskäyttöä, joskin tämä on jo teknisesti mahdollista. Sitä 
vastoin operaattorit ovat tuoneet markkinoille itse toteuttamaansa PKI-infrastruktuuriin 
perustuvan sähköisen identiteetin.  

Edellä mainitut suuntaukset voidaan kiteyttää tulevaisuuden skenaarioon, jossa kortteja 
liikkeellelaskevien tahojen määrä kasvaa ja markkinoille tulee yhä useampia, erillisiä 
sirukortteja. Kehityksen seurauksena korttimarkkinat tulevat sirpaloitumaan entisestään ja 
käyttäjillä tulee olemaan entistä enemmän kortteja hallittavinaan. 

Toimikorttien sisältöä voidaan päivittää radioverkon kautta. Tällöin puhutaan WIM-moduulin 
OTA-päivityksestä (Over the Air). Näin salaisia avaimia ja sertifikaattien URL-viittauksia, 
joiden avulla vastaavat julkiset avaimet löytyvät varmennehakemistosta, voidaan vaihtaa ja 
jopa lisätä ilman, että puhelimen SWIM-kortti joudutaan viemään päivitettäväksi. 

1.2 Matkapuhelimesta muotoutuu henkilökohtainen luotettu laite 

Matkapuhelin soveltuu maksamiseen varsin luontevasti, sillä se on laite, joka on periaatteessa 
aina käsillä ja omistajansa hallinnassa. Maksamisjärjestelmien kehittäjät käyttävätkin 
mieluummin matkapuhelin-käsitteen tilalla ”henkilökohtaisen luotetun laitteen” (PTD, Personal 
Trusted Device) -käsitettä, joka lujittaa kuvaa vahvoista tietoturvaominaisuuksista ja laitteen 
henkilökohtaisuudesta. Matkapuhelimen merkittävimmiksi eduiksi maksamispäätelaitteena 
lasketaan olevan valmis näppäimistö ja sisäänrakennettu kortinlukija. Näiden avulla voidaan 
sovellusten tarvitsemat PIN-koodit syöttää ja turvallisuuselementtinä toimiva WIM-kortti 
liittää puhelimeen ilman ulkoista kortinlukijaa. Tällöin matkapuhelimesta pysytään luomaan 
maksamisen vaatima tietoturvallinen päätelaite, mikä osaltaan vähentää kassapäätteiden 
uusimistarvetta. 

RSA-avaimet sisältävä WIM-moduuli, joka mahdollistaa luotettavan tunnistamisen, voidaan 
implementoida joko erillisillä WIM-kortilla tai operaattorin SIM-korttiin integroituna SWIM-
korttina. Periaatteessa matkapuhelimeen voitaisiin asentaa myös sisäänrakennetun WIM-
moduuli ja RSA-avaimet, jolloin erillistä toimikorttia ei tarvittaisi. Puhelinvalmistajat eivät 
kuitenkaan tarjoa mahdollisuutta: uusista puhelinmalleista löytyy kyllä tuki WIMin käytölle, 
mutta käyttäjän salaiset avaimet on tallennettava erilliselle muisti- tai toimikortille. 
Vastuukysymysten, standardoinnin ja vaikean tyyppihyväksynnän vuoksi valmistavat eivät ole 
tuomassa salaisia avaimia itse puhelimeen. 

PKI-järjestelmän luotettavuuden kannalta sitä käyttävien osapuolten on luotettava 
varmenneviranomaisen lisäksi sirukorttien valmistajiin ja RSA-avainten tallettajiin. Myös 
henkilökohtaisten tunnuslukujen (PIN-koodien) luontialgoritmit tulevat korttivalmistajalta ja 
ne on pystyttävä pitämään salaisina. Maksamisjärjestelmän rakentajien on helpompi luottaa 
itse valittuihin kortinvalmistajiin kuin lukuisiin päätelaitevalmistajiin. Puhelimeen suoraan 
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taltioitujen RSA-avainten käyttäminen pankkisovelluksissa edellyttäisi, että palvelun tarjoaja 
voisi auditoida ja valvoa puhelinten valmistusprosessia. 

Uusista matkapuhelimista löytyy tuki ostotapahtumassa usein tarvittavien tietojen 
tallettamiseen puhelimen muistiin, jolloin niitä ei tarvitse joka kerralla syöttää erikseen 
näppäimistöltä. Tämä ECML (Electric Commerce Modeling Language) -kieleen perustuva 
ostoavustaja helpottaa esimerkiksi henkilötietojen, toimitusosoitteiden ja asiakasnumeroiden 
käsittelyä. Valmiiksi syötetyt tiedot voidaan noutaa puhelimen muistista ja syöttää ne 
automaattisesti tilaus- tai asiointilomakkeeseen. Ostoavustajaa ei kuitenkaan käytetä korkean 
tietoturvan maksamissovelluksissa tunnistamiseen tai varmentamiseen, vaan ainoastaan 
täydentämässä WIM-pohjaista ratkaisua. 

Standardointityö useassa organisaatiossa – pilotit käynnissä 

Matkapuhelinvalmistajien yhteiset standardointielimet, kuten GSM Association ja WAP 
Forum, laativat matkaviestimiin liittyvät globaalit standardit, mutta eivät ole yksin standardoi 
varsinaisia mobiilimaksamiseen liittyviä ratkaisuja. Näiden ratkaisujen työstämistä ja 
standardointia tehdään monella yhteistyöfoorumilla. Esimerkkeinä voidaan mainita pankkien 
ja matkapuhelinvalmistajien Mobey Forum (www.mobeyforum.org), operaattoreiden ja 
matkapuhelinvalmistajien Mobile electronic Transactions MeT (www.mobiletransaction.org), 
Euroopan pankkien standardointikomitea ECBS (www.ecbs.org) sekä luottoyhtiöiden, 
operaattoreiden ja laitevalmistajien Mobile Payment Forum 
(www.mobilepaymentforum.org).  

Viime aikoina Suomessa ollaan pilotoitu kolmea mobiilimaksamisjärjestelmää. Vuoden 2001 
syyskuusta maaliskuuhun 2002 käynnissä on ollut Mobey Forumin PPA:han perustuva 
pilottijärjestelmä, johon ovat osallistuneet muun muassa Nokia ja Nordea. 
Operaattorivarmenteisiin perustuvat Radiolinjan, NetAnttilan, Luottokunnan, Nokian ja 
IBM:n yhteinen pilottihanke käynnistettiin syyskuussa 2001 ja sen on määrä päättyä kesällä 
2002, jonka jälkeen palvelu tulee kaupallisesti saataville. Näiden lisäksi Sonera on tuonut 
markkinoille oman Sonera Shopper -järjestelmän. Tämä ei kuitenkaan perustu vahvaan 
salaukseen, joten sitä käsitellään tässä raportissa kursiivisesti. 

Eurooppa, erityisesti Pohjola, on johtavaa aluetta mobiilimaksamisen kehittämisessä. 
Suomalaiset toimijat, Nokia, pankit ja operaattorit, ovat hyvin aktiivisia mobiilimaksamisen 
standardointielimissä. Suomi toimiikin monille ratkaisuille laboratoriona, ja suomalaista 
ympäristöä – regulaatio mukaan luettuna – tarkkaillaan erityisellä mielenkiinnolla. 

Mobiilimaksamisen standardointifoorumien työhön ja pilottihankkeisiin paneudutaan 
tarkemmin liitteessä 3. Samalla esitellään laajemminkin kaksi mobiiliratkaisujenkin taustalla 
vaikuttavaa rahoitusmaailman perusstandardia: Visan 3-D Secure ja EMV-sirukortti-
standardi. 

1.3 Maksamisjärjestelmän viitekehys 

Tässä raportissa maksamisjärjestelmä on jaettu kahteen pääkohtaan: maksamis-
infrastruktuuriin ja maksamisprosessiin. Maksamisinfrastruktuuri määrittelee ne laitteet ja 
komponentit, jotka tarvitaan maksamisjärjestelmän rakentamiseksi. Tämä on jaettu edelleen 
maksajan päätelaitteeseen, kauppiaan maksupäätteeseen, maksun saajan ja maksajan 
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pankkien järjestelmiin, erillisen PKI-infrastruktuurin toteuttamiseen ja RSA-avainten 
tallennusmediaan. Maksamisprosessit puolestaan kuvaavat mobiilimaksamiseen liittyviä 
prosesseja sekä eri infrastruktuurikomponenttien yhteistoimintaa, sitä miten maksutapahtuma 
käsitellään komponenttien sisällä sekä niiden välillä. Prosessit on jaettu sirukorttien 
valmistukseen, mobiilimaksamispalvelun tilaamiseen, korttien jakeluun sekä lähi- ja 
etämaksamiseen. Viitekehyksen avulla voidaan maksamisjärjestelmistä muodostaa nopea 
kokonaiskuva, joka kokoaa järjestelmien oleelliset komponentit ja toimintaprosessit yhteen. 
Maksamisjärjestelmän komponentit suhteineen on hahmoteltu kuvassa 2. 

Maksamisjärjestelmä

MaksamisinfrastruktuuriMaksamisinfrastruktuuri

Päätelaite

Maksupääte

Pankin järjestelmät

PKI-infrastruktuuri

MaksamisprosessitMaksamisprosessit

RSA-avainten tallennusmedia

Lähimaksaminen

Etämaksaminen

Korttien valmistus

Palvelun tilaaminen

Korttien jakelu

 
Kuva 2 – Tutkimuksessa käytetty maksamisjärjestelmän viitekehys. 
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2 MOBIILIMAKSAMISEN HAASTAVA YMPÄRISTÖ 

Mobiilipäätelaitteen käyttö yleistyy maksamisessa, mutta menetelmän laajempi yleistyminen 
edellyttää ostamistottumisten muutosta. Perinteistä rahan ja korttien käyttöä ei hylätä 
hetkessä, vaan maksaminen siirtyy mobiiliin ympäristöön vähitellen. Matkapuhelimeen 
tarjottava digitaalinen sisältö, kuten logot, soittoäänet ja uutiset sekä pienten ostosten 
maksaminen ovat kehityksen ensimmäisiä mobiilimaksamiskohteita. Perinteisen kaupan 
ostoksissa käteistä rahaa ei korvata mobiilimaksamisjärjestelmillä lähitulevaisuudessa, 
luottokortteja ei välttämättä milloinkaan. 

Mobiilimaksamisratkaisun kehittäminen ei ole operaattoreiden tai rahalaitosten yksinoikeus. 
Kestävän ja käyttökelpoisen ratkaisun taakse tarvitaan maksamisarvoketjun kaikki 
osapuolet, kuten pankit, operaattorit, laitevalistajat, ohjelmistotalot, luottokorttiyhtiöt, kaupat 
ja regulaattorit. Näyttää siltä, että mobiilimaailman maksamisratkaisut tulevat pitkällä 
aikavälillä pohjautumaan perinteiseen pankki- ja luottokorttimaksamisen arkkitehtuuriin, jota 
täydennetään sopivin komponentein mobiliteetin rakentamiseksi. 

Tässä luvussa hahmotellaan nykyistä maksamisarkkitehtuuria ja esitellään mobiilin 
maksamisratkaisun perustaa. Samalla käsitellään pilottihankkeita ja luodaan katsaus 
maksamismarkkinoiden tilaan. Lopuksi esitellään mobiilin maksamisratkaisun vaatimukset 
järjestelmille, infrastruktuurille ja toimijoille. 

2.1 Kolmen domainin maksamisarkkitehtuuri 

Nykyiset korttimaksut perustuvat kolmen domainin malliin, joka kuvaa maksamiseen 
tarvittavat osapuolet ja heidän väliset suhteet. Transaktioiden hyväksyminen ja maksunvälitys 
vaatii neljä osapuolta ja kolme niiden välistä luottamussuhdetta. Riippumatta siitä, miten 
maksamisjärjestelmä on rakennettu, voidaan eri osapuolten väliset riippuvuudet kuvata 
kolmen sopimussuhteen (alueen, domainin) mallilla, joka esitellään kuvassa 3. Korttimaksujen 
lisäksi esitettyä viitekehystä tulevat käyttämään myös tulevaisuuden 
mobiilimaksamisjärjestelmät. 
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Maksun saajan
domain

Liikkeellelaskijan
domain

Yhteiskäytön
domain

Kortin haltija, asiakas
(card holder)

Kortin haltija, asiakas
(card holder)

Kauppias
(merchant)
Kauppias

(merchant)

Liikkeellelaskija
(issuing bank)

Liikkeellelaskija
(issuing bank)

Maksun saajan
pankki

(acquiring bank)

Maksun saajan
pankki

(acquiring bank)

 
Kuva 3 – Maksujärjestelmän osapuolet ja niiden väliset sopumussuhteet (domainit). 

Ensimmäistä sopimussuhdetta kutsutaan liikkeellelaskijan domainiksi (issuer domain) ja se on 
solmittu kortin liikkeellelaskijan ja haltijan välille.. Tämän sopimussuhteen sisältö määräytyy 
kortin haltijan pankkisuhteesta, luottotiedoista ja maksukyvystä, joiden perusteella 
ratkaistaan asiakkaalle myönnettävän pankki- tai luottokortin tyyppi ja siihen kuuluvan 
palvelupaketin laajuus. Juuri liikkeellelaskijan domainiin kuuluvat toiminteet eroavat toisistaan 
eniten fyysisen ja mobiilimaksamisen välillä. Mobiilimaksamisessa korostuvat kortin haltijan 
tunnistaminen, maksun hyväksyntä ja asiakkaan pankkitilin veloittaminen. 

Toinen, yhtä kiinteä sopimussuhde määritellään kauppiaan ja hänen pankkinsa välillä. Myös 
tämä, maksun saajan domain (acquirer domain), on pankkisuhde, jossa kauppias on 
hankkinut käyttöönsä pankin maksupäätteet korttimaksamista varten. Suomessa käytettävien 
maksupäätteiden on täytettävä Suomen Pankkiyhdistyksen määräykset korttien laajan 
käytettävyyden turvaamiseksi. Maksun saajan pankki vastaa kauppiaan maksuliikenteestä ja 
siitä, että kauppias toimii järjestelmässä määriteltyjen ohjeiden mukaisesti.  

Kolmas sopimussuhde on yhteyskäytön domain (interoperability domain), joka mahdollistaa 
transaktioiden välityksen eri pankkien välillä. Sopimussuhteen on solminut kansainvälinen 
yhteenliittymä, jonka jäseninä ovat maksukorttien liikkeellelaskijat ja maksujen saajat eli 
kauppiaiden pankit. Tämä alue määrittelee yhteiset maksuprotokollat ja -palvelut, joiden 
tehtävänä on mahdolistaa transaktiot kahden edellä esitellyn domainin välillä. Yhteiskäytön 
domanin on perinteisesti perustunut SWIFT-järjestelmään, mutta Visan 3-D Secure 
korvannee tämän Internet- ja mobiilimaailmassa.  

Kaikki luottokortti-, verkko- ja mobiilimaksamisratkaisut noudattavat samaa kolmen alueen 
viitekehystä ja maksamisprosessia, joka on esitetty kuvassa 4. Transaktion aluksi kauppias 
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luo maksupyynnön, jonka kortin haltija vahvistaa ja välittää takaisin kauppiaalle. Kauppias 
välittää maksupyynnön omalle pankilleen, joka välittää sen edelleen kortin liikkeellelaskijalle. 
Liikkeellelaskija tarkastaa kortin haltijan luottotiedot ja välittää hyväksytyn maksun 
kauppiaan pankin kautta kauppiaalle. Kauppias toimittaa kuitin asiakkaalle, luovuttaa tilatut 
tavarat ja saa maksun pankiltaan. Lisäksi asiakkaan pankki maksaa asiakkaan tilitä 
kauppiaan pankin tilille transaktion mukaisen summan. 

Maksun 
saajan
domain

Liikkeellelaskijan domain

Kortin haltija, asiakasKortin haltija, asiakas KauppiasKauppias

LiikkeellelaskijaLiikkeellelaskija Maksun saajan
pankki

Maksun saajan
pankki

Maksusuorite

Tavarasuorite

Sähköinen 
kauppatapahtuma

Yhteiskäytön domain

 
Kuva 4 – Maksamisjärjestelmän eri osapuolten väliset riippuvuussuhteet maksutapahtumassa. 

Kolmen domainin malli luo luottamusketjun, jonka avulla voidaan varmentaa asiakkaan 
(kortin) ja kauppiaan (maksupäätteen) välinen transaktio. Nämä kolme erillistä sopimusta 
varmistavat ostajan ja myyjän identiteetin sekä maksutapahtuman toisistaan riippumattomasti. 
Maksujärjestelmän toimivuus perustuu yllä kuvattujen kolmen sopimussuhteen aukottomaan 
luottamukseen. 

2.2 Maksun suuruus ja etäisyys 

Maksamisratkaisut voidaan jakaa kahden ulottuvuuden perusteella neljään eri ryhmään. Kuva 
5 esittelee transaktioiden luokittelun 1) maksujen suuruuden ja 2) maksamisetäisyyden 
perusteella. Pienten rahasummien siirto ei välttämättä vaadi yhtä aukotonta tietoturvaa tai 
varmistamisketjua kuin suuret summat. Vastaavasti lähimaksaminen, jossa maksu välitetään 
suoraan päätelaitteelta maksupäätteelle ilman julkisia tietoliikenneverkkoja, on 
yksinkertaisempia toteuttaa kuin etämaksut. Tässä osiossa pohditaan maksun suuruuden ja 
maksamisetäisyyden vaikuttavat mobiilimaksamiseen ja mitä vaatimuksia se asettaa 
järjestelmälle. 
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Kuva 5 – Maksamisen jaottelu suuruudet ja etäisyyden mukaan. 

Suuret ja pienet maksut 

Maksaminen jaetaan maksujen koon perusteella suuriin ja pieniin maksuihin. Yleensä rajana 
on pidetty noin kymmentä euroa. Suuria mobiilimaksuja varten voidaan nykyiset fyysisen 
maailman ratkaisut, kuten luotto- ja pankkikortit tai kanta-asiakastilit, siirtää suoraan 
mobiiliympärsitöön. Tämä on yksinkertaisin, joskaan ei aina tehokkain tapa. Pienissä 
maksuissa mobiiliratkaisujen on ajateltu korvaavan lähinnä käteistä rahaa, jolloin 
turvallisuusvaatimukset eivät ole yhtä korkeat kuin suurilla maksuilla. Turvallisuuden lisäksi 
tämä on myös kustannuskysymys. Vahvaan tunnistukseen perustuvat suurten maksujen 
ratkaisut ovat huomattavasti kalliimpia kuin pienten maksujen yksinkertaisemmalla 
tietoturvalla rakennettujen toteutetut ratkaisut, jolloin transaktiokohtaiset kustannukset 
muodostuvat luonnollisesti korkeimmiksi kuin pienissä maksuissa. 

Toistaiseksi pääosa rahoitusmaailman mobiiliratkaisujen kehityshankkeista on keskittynyt 
suuriin maksuihin. Syinä tähän ovat edellä esitettyjen kustannustekijöiden lisäksi 
standardoinnin ja tekniikan kehittyneempi tila. Useita vuosia tarjolla olleet sirukortteihin 
pohjautuvat pienten maksujen kukkarosovellukset (esimerkiksi Avant-kortti) eivät ole 
vakiinnuttaneet paikkaansa markkinoilla, saati yleistyneet. Pienmaksusovelluksia ovat 
rakentaneet pankkien ohella ja niiden kanssa yhteistyössä varsin monet tahot, kuten 
teleoperaattorit ja kunnat. Alkuperäisiksi sovelluskohteiksi näille ratkaisuille suunniteltiin 
puhelinkioski- ja matkalippumaksuja sekä suoraa käteisen korvaamista. Nämä käyttökohteet 
ovat läheisesti samoja kohteita, mitä nykyään suunnitellaan mobiiliin lähimaksamiseen. 
Teleoperaattorit ovat myös kiinnostuneet toteuttamaan pienten maksujen 
maksamisjärjestelmiä. Niiden roolina on perinteisesti ollut pienten maksujen kokoaminen. 
Esimerkiksi telesisältöpalveluiden, matkapuhelinlogojen, soittoäänten ja joidenkin pienten 
etäostosten maksamisessa operaattoreilla on jo vakiintunut paikkansa. 

Pienten ja suurten maksujen järjestelmät tulisi kehittää toisiaan tukeviksi. Molemmat 
järjestelmät voivat pohjautua samoihin perusratkaisuihin, jolloin järjestelmien toteutus- ja 
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käyttökustannukset alenevat. Nykyisen kehityspolun mukaan, kehittämisen painopiste on 
ollut suuriin maksuihin sopivissa järjestelmissä. Tekniikan kehittyessä ja kustannusten 
laskiessa suurempien volyymien myötä voidaan järjestelmien käyttöalueita ulottaa entistä 
pienempiin maksuihin, jolloin pienten ja suurten maksujen erilliset ratkaisut konvergoituisivat 
samaan maksamisjärjestelmään. 

Maksun etäisyys: etämaksaminen vs. lähimaksaminen 

Matkapuhelimeen perustuva maksaminen voidaan jakaa maksutapahtumassa käytettävän 
tiedonsiirtoetäisyyden perusteella etä- ja lähimaksamiseen (remote/local payment). 
Etämaksamisessa transaktion vaatima tietoliikenne ostajan päätelaitteen ja myyjän 
maksupäätteen välillä tapahtuu julkisten tietoverkkojen yli. Nykyiset ratkaisut pohjautuvat 
pääsääntöisesti Internetiin, mutta mobiiliverkkojen hyödyntäminen lisääntyy. 
Lähimaksamisessa ostos maksetaan suoraan myyntipaikalla (POS, Point-of-Sale), siten että 
ostajan ja myyjän laitteet kommunikoivat suoraan keskenään ilman ulkoista tietoverkkoa.  

Tällä hetkellä pilotoitavat ja käytössä olevat mobiilimaksamisen ratkaisut on kehitetty pääosin 
etämaksuja varten. Syynä tähän on ollut nyt käytettävien etämaksamismenetelmien heikko 
tietoturva. Verkko- ja puhelinostaminen perustuu edelleenkin suurelta osin luottokortin 
tietojen salaamattomaan lähettämiseen joko puhelimessa tai Internetissä, jolloin maksun 
saajalla ei ole mahdollisuuksia varmistua ostajan identiteetistä. Tätä taustaa vasten tarve 
kehittää ja tietoturvallinen uusi etämaksamisjärjestelmä korostuu.  

Lähimaksamiseen on perinteisesti käytetty tavallista, ID1-kokoista magneettiraita- tai 
sirukorttia. Ratkaisu on kustannustehokas ja toimiva ja lisäksi sirukortteihin perustuvana 
myös hyvin turvallinen. Useat lähimaksamisen ratkaisut siirtävät huomattavan määrän tietoa 
maksukortin ja maksupäätteen välillä. Tämä hankaloittaa mobiililaitteisiin perustuvien 
etämaksamistekniikoiden kehittämistä. Maksutapahtumassa käytettävän tietoliikenneyhteyden 
muodostaminen tulee olla nopeaa ja koko prosessi on voitava rakentaa ilman hidastavaa 
operaattorin verkkoyhteyttä. Matkaviestinperusteinen lähimaksaminen tulee tukeutumaan 
johonkin matkaviestinverkosta erilliseen siirtotiehen, kuten kulunvalvontakorteissa käytet-
tävään RF-ID-tekniikkaan, Bluetoothiin tai infrapunatiedonsiirtoon. 

Sekä etä- että lähimaksaminen voisivat käyttää tunnistamiseen ja varmentamiseen samaa 
PKI-infrastruktuuria. Yhden tunnistamis- ja varmentamismenetelmän hyödyntäminen 
molemmissa maksamissovelluksissa vähentää tarvittavien järjestelmien määrää kaupassa ja 
pankeissa. Näiden lisäksi samaa ratkaisua voidaan käyttää mobiilimaailman lisäksi myös 
muissa verkkomaksuissa sekä sirukorttipohjaisissa pankki- ja luottokorttimaksuissa.  

Useiden ennusteiden mukaan lähimaksaminen mobiililaitteilla yleistyy hyvin hitaasti vanhojen 
käyttötottumusten ja vielä standardoimattoman teknologian takia. Lähimaksamisen 
ensimmäiset sovelluskohteet voisivat olla myyntiautomaatit, esimerkiksi virvotusjuoma- tai 
bensiiniautomaatit. Kaikkien kaupan myyntipisteiden varustaminen mobiilimaksamiseen 
soveltuvilla laitteistoilla on hidas ja huolellista suunnittelua vaativa prosessi. Maksamisen 
volyymit ovat kuitenkin lähimaksamisessa, jolloin ilman uskottavaa ja helposti omaksuttavaa 
lähimaksamisjärjestelmää ei mobiilimaksaminen voi yleistyä. 



12 

 

2.3 Varmenneratkaisut ja maksaminen 

Matkapuhelinmaailman varmenneratkaisut on standardoitu WAP Forumissa. 
Standardointityön lähtökohtana oli WAP-palveluiden laskuttaminen ja aukoton tietoturva. 
Näistä tavoitteista WAP Forum määritteli sekä WIM-moduuliin (Wireless Identity Module) 
että siihen perustuvan PKI-pohjaisen tietoturvaratkaisun, joka rakentuu WAP-standardissa 
määriteltyjen siirtoprotokollien päälle. Valittu toteutus on osoittautunut toimivaksi ja vahvan 
teknologisen taustan ansiosta se tarjoaa kestävän kehityspolun myös pitkälle tulevaisuuteen. 

Yhden sirun ratkaisua tukevia SWIM-puhelimia on markkinoilla jo monta mallia. Niitä 
valmistavat jo Nokia, SonyEricsson ja Siemens. Puhelinten lisäksi esimerkiksi Radiolinja on 
jo toteuttanut maailman ensimmäisen SWIM-varmentamisen palvelun. Erillisen WIM-kortin 
käyttö eli kaksoissiruratkaisu on valmistajien, ainakin Nokian kannalta, vakavasti otettava 
ratkaisu maksamispalveluiden integroimiseksi mobiililaitteisiin. Näitä puhelimia ei kuitenkaan 
ole vielä markkinoilla ja esimerkiksi Nokian mukaan niiden tulo riippuu markkinan 
kypsymisestä.  

Uudet puhelinmallit yleistyvät varsin nopeasti: puhelin on totuttu vaihtamaan keskimäärin 18 
kuukauden välein; alle 20-vuotiaat jopa kerran vuodessa2. Maailmalla liittymämyynnin 
kytkykauppana puhelimia ei enää juurikaan myydä, sillä maailmalla liittymäkasvu on 
tyrehtymässä. Suomen matkaviestin markkinoiden odotetaan jopa hieman taantuvan. Nyt 
houkuttimeksi tarvitaan uusia palveluita. 

Tässä osiossa esitellään erilaisten varmenneratkaisujen periaatteita. Esimerkkinä käytetään 
rahalaitoksen tarjoamaa mobiilimaksamisen ratkaisua. Tarkempi kuvaus varsinaisen 
maksamisen menetelmistä ja prosesseista esitellään luvussa 3 Maksamisjärjestelmien vertailu.  

Kaksoissiru 

Rahalaitos voi teettää omia, tulevaisuuden kaksoissirupuhelimiin sopivia WIM-kortteja, joita 
käytetään operaattorin liittymäkortin (SIM-kortin) rinnalla. Omien korttien jakelu jonkun 
verran resursseja, mutta Nordean Eero Vaseniuksen ja Liisa Kanniaisen mukaan ID1-
kokoisen sirukortin jakelun ohessa ID2-kokoisen rinnakkaiskortin jakelu on varsin 
mutkatonta ja se voidaan helposti integroida pankin nykyisiin järjestelmiin. 

Uusien maksamisjärjestelmien on perusteltua pohjautua olemassa oleviin 
maksamisjärjestelmiin. Suomessa korttimaksutapahtumia oli noin 275 miljoonaa kappaletta 
vuonna 2001. Pankki- ja yhdistelmäkortteja oli samana vuonna liikenteessä noin 2,8 
miljoonaa kappaletta, ja maksupäätteitä 67 000 kappaletta. Toimivaa, jo rakennettua 
pohjaratkaisua ei kannata lähteä muuttamaan ainakaan suurten maksujen osalta. 

Operaattoria vaihdettaessa rahalaitoksen WIM-kortti säilyy puhelimessa sellaisenaan. 
Rahalaitosta vaihdettaessa uusi pankki toimittaa asiakkaalle oman WIM-korttinsa. 
Rahalaitoksen kannalta ID2-kokoinen WIM-kortti on perinteisen ID1-kortin 
rinnakkaiskortti, joten se ei aiheuta kuin pieniä muutoksia nykyisiin korttien jakelu- ja 

                                                 

2 Lapintie P 2002, A11. Matkapuhelinten käyttäjien määrä ei enää kasva Suomessa. Helsingin Sanomat 
12.6.2002. 



13 

 

ylläpitoprosesseihin. Uuden teknologian käyttö toki tuo uusia haasteita, mutta pankin 
prosessien integroiminen operaattorin SWIM-korttiprosesseihin on vielä suurempi haaste. 

Rahalaitosten näkemyksen mukaan WIM-korttimaksamista voidaan käyttää maksun 
suuruudesta riippumatta. Palvelun tuotantokustannukset eivät massatoteutuksessa välttämättä 
nouse liian suuriksi pienten maksujenkaan välittämiseen, varsinkin jos molemmissa 
ratkaisuissa pystytään käyttämään jo olemassa olevaa infrastruktuuria. Tällöin erillisten 
kukkarosovellusten tai esimerkiksi puhelinlaskulla tehtävien pienten maksujen koontien tarve 
vähenee. Toisaalta erittäin turvallisen WIM-pohjaisen maksamisjärjestelmän 
transaktiopohjaiset käyttökustannukset tullevat aluksi niin suuriksi, että erillisille 
mikromaksujen koontisovelluksille on kysyntää markkinoilla. Nämä kaksi järjestelmää 
voidaan kuitenkin yhdistää suurten maksujen tiliratkaisuihin. 

Kaksoissiruvarmenteet maksunvälityksessä 

Rahalaitoksen käyttäessä asiakkaan tunnistamiseen ja transaktion varmentamiseen omaa 
WIM-korttia ja varmenneinfrastruktuuriaan maksutapahtuman osapuolet ovat samat kuin 
korttimaksuarkkitehtuurissa, joka esiteltiin aiemmin kuvassa 3. WIM-korttiratkaisuun 
perustuvan maksutapahtuman periaate on esitetty kuvassa 6. 
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Kortin haltija,
asiakas KauppiasKauppias

Kortin liikkeelle-
laskija ja varmentaja

Kortin liikkeelle-
laskija ja varmentaja

Maksun saajan
pankki

Maksun saajan
pankki

Salaisella avaimella varmennettu tiiviste

Juurivarmentaja
(Visa, MasterCard)
Juurivarmentaja

(Visa, MasterCard)

Asiakkaan
salaiset
avaimet

Liikkeellelaskijan  
salaiset avaimet

Tiivisteen ohessa viittaus
asiakkaan sertifikaattiin       

Asiakkaan julkinen
avain tiivisteen avaamiseen

Hakemiston salaisella avaimella varmen-
nettu tiiviste vastauksena hakemiston

varmentamispyyntöön

Tiivisteen ohessa viittaus
juurihakemistoon    

Hakemiston julkinen
avain hakemistotiivisteen

aukaisuun

 
Kuva 6 – Transaktion vahvistaminen kaksoissiruratkaisussa. 

Julkisen avaimen menetelmällä eli PKI-tekniikalla toteutettuna maksutapahtuma koostuu 
kahdesta varmenteiden tarkastamisesta: 
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1) Asiakkaan WIM-kortti ja kauppiaan verkkopääte ovat yhteydessä, jolloin asiakkaan 
kortin salaisia avaimia käytetään asiakkaan tunnistamiseen ja transaktion varmentamiseen 
sähköisellä allekirjoituksella. Asiakkaan salaisella avaimella allekirjoitetaan tiiviste 
kauppiaan lähettämästä kuittauspyynnöstä, ja samalla maksupääte saa asiakkaan kortilta 
URL-viittauksen asiakkaan julkiseen avaimeen eli asiakkaan pankin 
varmennehakemistoon. Saatuaan asiakkaan julkisen avaimen maksupääte purkaa 
tiivisteen ja laillisessa tapauksessa hyväksyy transaktion. 

2) Jotta asiakkaan pankin hakemistosta löytyvää julkista avainta voidaan käyttää, kauppiaan 
pankki tarkistaa hakemiston luotettavuuden. Tämä tapahtuu esimerkiksi siten, että 
hakemiston salaisella avaimella koodattu tiiviste pu retaan ja hyväksytään pankkien 3D-
yhteistoimintaa varmentavasta juurihakemistosta, esim. Visa Root Directorystä tai 
MasterRootista, saatavalla hakemistoa vastaavalla julkisella avaimella. Jos asiakkaan 
pankin varmennehakemisto on laillinen, sieltä löytyvää asiakkaan julkista avainta voidaan 
käyttää maksupäätteessä asiakkaan tiivisteen purkamiseen edellä kuvatun mukaisesti. 

Ratkaisu on selkeä eikä muuta nykyistä pankkien välistä toimintatapaa. Samaa 
infrastruktuuria ja toimintatapaa käytetään sellaisenaan paitsi mobiilimaailmassa myös toisen 
PKI-ratkaisun, perinteisten ID1-kokoisten sirukorttien, yhteydessä. 

Rinnakkaiskäyttö ja operaattori varmentajana 

Kaksoissiruratkaisun sijaan rahalaitos voi tukeutua operaattorin mahdollisesti tarjoamaan 
SIM- ja WIM-yhdistelmäkorttiin eli SWIM-korttiin tunnistusratkaisussaan. Rahalaitos voi 1) 
tallentaa omat varmenteet operaattorin SWIM-kortin vapaalle muistialueelle eli 
rinnakkaiskäyttää operaattorin SWIM-korttia tai 2) alihankkia koko varmennuspalvelun 
operaattorilta ja näin luottaa operaattorin tekemään tunnistukseen. 

Operaattorin SWIM-kortin käytössä rahalaitoksella on kolme periaatteellista vaihtoehtoa: 

1) Rahalaitos käyttää operaattorin SWIM-kortille tallennettuja varmenteita. Tällöin 
rahalaitos liittää tarjoamansa palvelut operaattorin varmenteeseen. 

2) Rahalaitos tallentaa omat varmenteet, eli salaiset avaimet ja hakemistoviittaukset, 
operaattorin SWIM-kortille operaattorin varmenteiden rinnalle. Rahalaitoksen 
varmenteet joudutaan tässä ratkaisussa tallentamaan SWIM-kortille joko korttia 
valmistettaessa tai se joudutaan viemään rahalaitokselle kortin päivittämistä varten. 

3) Operaattori toimii kertavarmentajana ja tarjoaa asiakkaalleen niin sanotun device 
certificate -varmenteen, jonka avulla asiakas voi rekisteröityä eri palveluntarjoajien, kuten 
rahalaitoksen, palveluihin. Samalla asiakaan SWIM-kortille voidaan tallentaa uudet 
palvelukohtaiset varmenteet ja hakemistoviittaukset matkaviestinverkon yli. 

Ensimmäisestä vaihtoehdosta puhuttaessa ei tarkoiteta varsinaista SWIM-kortin 
rinnakkaiskäyttöä, vaan sähköisen tunnistuspalvelun alihankkimista operaattorilta. Tällöin 
operaattorin varmenteita voidaan käyttää rahalaitoksen oman järjestelmän sijaan. 
Varsinaisessa rinnakkaiskäytössä operaattorin SWIM-kortille talletetaan rinnakkaiskäyttäjän 
omat salaiset avaimet ja varmennehakemistoviittaukset. 

Operaattoria vaihdettaessa käyttäjän täytyy rekisteröidä uuden operaattorin varmenteet 
kaikkiin käyttämiinsä palveluihin (tapaus 1) tai tallettaa rinnakkaiskäytettävät varmenteet 



15 

 

uuteen SWIM-korttiinsa (tapaukset 2 ja 3). SWIM-korttia ja sillä olevia avaimia ja 
hakemistoviittauksia ei voi siirtää toisen operaattorin verkkoon. 

Rahalaitosta vaihdettaessa operaattorin varmenteiden ja asiakkuuden välinen kytkentä 
poistetaan edellisen rahalaitoksen järjestelmästä ja uusi rahalaitos rekisteröi operaattorin 
varmenteen omaan asiakkuutteensa (tapaus 1). Varsinaisessa rinnakkaiskäytössä SWIM-
kortilla oleva varmenteet ja hakemistoviittaukset vaihdetaan uuteen, eli vanhat varmenteet 
poistetaan SWIM-kortilta ja uudet varmenteet tallennetaan näiden sijaan(tapaukset 2 ja 3). 

SWIM-kortin kaksoiskäytön todellinen voima on toimikortin sisällön radiotien kautta 
tapahtuvassa päivittämisessä. Tällöin puhutaan WIM-moduulin OTA-päivityksestä (Over the 
Air). Näin salaisia avaimia ja sertifikaattien URL-viittauksia, joiden avulla vastaavat julkiset 
avaimet löytyvät varmennehakemistosta, voidaan vaihtaa ja jopa lisätä ilman, että puhelimen 
SWIM-kortti joudutaan viemään päivitettäväksi. 

Single-chip-varmenteet maksunvälityksessä 

Rahalaitoksen kaksoiskäyttäessä operaattorin sirukorttia, maksutapahtuman periaate on 
sama kuin kaksoissiruratkaisussa (katso kuva 6). Tällöin rahalaitoksella on omat salaiset 
avaimet, jotka vain sijaitsevat operaattorin SWIM-kortilla. Pankilla on samoin omat 
varmennehakemistonsa, joka liittää varmenteet pankin asiakkuuteen. Sen sijaan jos rahalaitos 
alihankkii varmennepalvelun operaattorilta eli käyttää operaattorin salaisia avaimia ja 
varmennehakemistoja, maksunvälityksen periaate muuttuu edellä kuvatusta. Tähän ratkaisuun 
perustuva varmenneratkaisu on esitetty kuvassa 7. 
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Juurivarmentaja

(Visa, MasterCard)
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Kuva 7 – Transaktion vahvistaminen operaattorin toimiessa varmentajana. 

Käytettäessä operaattorin varmennepalvelua asiakkaan sirukortilla olevat 
hakemistoviittaukset osoittavat operaattorin varmennehakemistoihin. SWIM-kortin 
kaksoiskäytössä asiakkaan tunnistaminen ja varmenteiden tarkistus tapahtuu samoin kuin 
edellä esitetyssä kaksoissiruratkaisussa. Sen sijaan kortin liikkeellelaskijan 
varmennehakemiston varmentaminen pankkien välisen 3D-yhteistyön osalta hoidetaan toisin. 
Jotta operaattorin hakemistosta löytyvää julkista avainta voidaan käyttää, kauppiaan pankin 
lähettämä hakemiston varmentamispyyntö välitetään operaattorilta asiakkaan pankille. 
Liikkeellelaskija varmentaa operaattorin hakemiston tiivisteellä, joka vastaa 3D-yhteis-
toiminnan juurihakemistosta löytyvää ko. pankin julkista avainta. 

Periaate on siis karkeasti sama kuin pankin omilla varmenteilla toimittaessa, mutta 
alihankkijana toimiva operaattori joutuu välittämään pankkien välisen yhteistoiminnan 
todentamispyynnöt edelleen asiakkaan pankille. Jos operaattori pystyy tarjoamaan 
aukottoman, täysin luotettavan asiointiketjun, Sampo Pankin Hannu Kuokka kertoo 
toteutusratkaisun valinnan pelkistyvän yksinkertaiseksi kustannusanalyysiksi. Toisaalta 
operaattori voisi myös itse ryhtyä luottolaitokseksi ja saada edellä kuvatun 3D-statuksen 
itselleen. 

2.4 Operaattorit pilotoimassa maksamisratkaisuja 

Suomessa on Nordean johdolla on pilotoitu Mobey Forumin kehittämää kaksoissirun 
perustuvaa maksamisratkaisua. Myös suomalaiset matkaviestinoperaattorit ovat olleet 
innokkaita maksamisratkaisujen kehittäjiä. Tässä luvussa esitellään kaksi operaattorivetoista 
pilottijärjestelmää ja arvioidaan myös operaattorin roolia mobiilimaksujen maailmassa. 

Radiolinja tarjoaa omiin varmenteisiinsa perustuvaa SWIM-ratkaisua muille palveluntarjoajille 
Suomessa. Myös Luottokunta ja Osuuspankit ovat yhteistyössä Radiolinjan kanssa. 
Radiolinjan Mikko Saarela esittelee ratkaisun helppona ja nopeana toteutuksena 
rahalaitoksille ja muille vahvaa tunnistamista vaativille toimijoille. Saarelan mukaan 
tulevaisuudessa teleoperaattorit toteuttavat joka tapauksessa vahvaan tunnistamiseen ja 
SWIM-korttiin perustuvat palvelut osana operaattorin tarjoamaa palvelupakettia. 

Sonera IN on toteuttanut kaikkien matkapuhelinoperaattorien asiakkaille avoimen, 
tekstiviestipohjaisen maksupalvelun, Sonera Shopperin. Siinä asiakas voi maksaa Soneran 
yhteistyökauppiaiden ostoksia tilaamalla tekstiviestillä itselleen kuhunkin maksuun 
kertakäyttöisen maksutunnisteen. Maksu tapahtuu Soneran Shopper -tilin kautta tai suoraan 
Luottokunnan luottokorttitililtä. Shopper ei menetelmänä käytä vahvaa tunnistusta, vaan se 
perustuu operaattorin SIM-kortin tunnistamiseen. Shopper toteuttaa usein esitetyn ajatuksen 
operaattorista maksujen kokoajana. Jatkossa tavoitteeksi on valittu toimia matkapuhelimella 
tehtävien pienmaksujen toteuttajana. Ilman pankkeja toimiessaan kaikkien kauppiaiden 
taivuttaminen uuteen operaattoriperusteiseen järjestelmään on kuitenkin suuri haaste 
Soneralle. 

Operaattori pilotoi varmentajana toimimista 

Radiolinja on ensimmäisenä maailmassa toteuttanut SWIM-korttipohjaisen salauspalvelun. 
Pilottiprojekti, joka alkoi syksyllä 2001 ja käsitti loppuvaiheessaan noin 100 asiakasta, 
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vakinaistettiin kaupalliseksi palveluksi keväällä 2002. Palvelussa Radiolinjalta saadaan uusi, 
salaiset avaimet sisältävä SWIM-kortti varmennehakemuksen rekisteröintiä ja 
henkilöpapereiden esittämistä vastaan. Varmenteiden henkilökohtaiset tunnusluvut, PIN-
koodit, lähetetään postissa kotiin, ja ne ovat käyttäjän muutettavissa. Palvelun käyttämiseen 
tarvitaan WIM-tuettu WAP 1.2.1 -puhelin, joita kesällä 2002 oli jo markkinoilla useita eri 
malleja. 

Pilotoidussa järjestelmässä Radiolinja toimii kortin ja varmenteen myöntäjänä ja hakemistojen 
ylläpitäjänä sekä tarjoaa luonnollisesti GSM- ja GPRS-yhteyden käyttöä varten. Nokian 
päätelaite mahdollistaa sähköisen allekirjoituksen WIM-modulin avulla. Päätelaitteessan on 
myös ECML-ostoavustaja (Electronic Commerce Modeling Language) helpottamassa 
ostostietojen syöttämistä. Luottokunta tarjoaa luottokorttipalvelut ja toteuttaa kauppapaikan 
digitaaliseen maksupäätteeseen palvelua tukevan päivityksen. IBM toimittaa palvelimet 
lompakoiden/hakemistojen ylläpitoon. NetAnttila toimii pilottikauppana (WAP-kauppa ja 
ECML-lompakko).  

Luvussa 3.3 Operaattori varmentajana käsitellään operaattorin SWIM-pohjainen 
varmennuspalvelu tarkemmin. 

Operaattori maksujen kokoajana 

Teleoperaattoreilla on perinteisesti ollut vahva rooli pienten maksujen kokoajana ja niiden 
laskuttajana. Tästä syystä varsin pitkään on teleoperaattorin uudeksi rooliksi hahmoteltu 
pienten maksujen kokoajana (broker) toimimista. Ongelmana on puhelinlaskun ja ostosten 
erottaminen toisistaan. Ostosten olisi oltava helposti erotettavissa puhelinlaskusta, mikä 
helpottaa kuluttajan ostosten seuraamista. Lisäksi ostosten kerääminen puhelinlaskulle 
aiheuttaa yrityksissä verotusteknisiä ongelmia työntekijöiden erilaisia matkaviestintään 
liittymättömiä ostoksia. Täytyy muistaa, että yritykset hallinnoivat huomattavaa osaa 
suomalaisista matkapuhelimista. 

Operaattorin toimiessa maksujen kokoajana olisi yhteystyö rahalaitosten kanssa toivottavaa. 
Tällöin vältetään ennalta ladattavien maksupalveluiden tarve, eikä operaattorin tarvitsisi ryhtyä 
pankkitoimintaan. Kestävässä maksamisen arkkitehtuurissa raha on asiakkaiden debet-tilillä 
ja sieltä käytettävissä, kuten nykyisillä korteilla. 

Sonera Shopper yhdistää maksamisen ja SMS-palvelut 

Suomessa Sonera on lanseerannut Sonera Shopper -konseptin, jossa Sonera toimii 
asiakkaidensa maksutapahtumien yhteenkokoajana yhteistyökauppiaidensa kassa- tai 
maksupäätteiltä. Shopper toimii SMS-perusteisesti: asiakas tilaa Soneralta tekstiviestillä 
kertakäyttöisen maksutunnisteen, joka vastaanotetaan tekstiviestinä ja näytetään kaupan 
kassalle. Sonera kokoaa Shopper-ostokset kootaan yhteen ja käyttäjä saa ostoserittelyn 
netistä tai SMS-kyselyllä. 

Ostokset kootaan Soneran Shopper-tilille, jolle on etukäteen ladattu rahaa viitepankkisiirrolla 
esimerkiksi verkkopankissa, tai maksu veloitetaan Luottokunnan Visa-, Mastercard- tai 
Eurocard-luottokorttitililtä. Rahan lataaminen tilille ennalta on laajamittaisen käytön ja 
kestävän kehityksen kannalta epäkäytännöllinen ratkaisu. Sonera yrittää saada Luottokunnan 
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kredit-tilien lisäksi liitettyä palveluun myös pankkeja ja asiakkaiden debet-tilejä, mutta 
toistaiseksi ilman tulosta. 

Teknisesti tunnistaminen tehdään liittymänumeron (SIM-kortilta) ja edellä mainitulla maksun 
PIN-koodin avulla, joten vahvaa tunnistamista ei tässä järjestelmässä käytetä. Rekisteröityjän 
tunnistaminen on tämänkin luottamusketjun heikoin lenkki. Lisäksi käyttäjä voi itse tallentaa 
tarvittavan maksun PIN-koodin omaan puhelimeensa ostosten teon nopeuttamiseksi. 
Shopperin ostosten maksimikertaveloitus on 500 € Shopper-tilin tapauksessa ja 1000 € 
luottokorttiveloituksella. 

Sonera Shopperia pilotoidaan kaupallisesti elokuun 2002 loppuun asti, jonka aikana palvelun 
piiriin ovat kaikki kauppiaat ja kuluttajat tervetulleita. 

Rekisteröityminen ja maksuprosessi 

Sonera Shopper -palvelu otetaan käyttöön Soneran matkapuhelinasiakkaan omia Sonera IN 
-tunnuksia käyttämällä tai käymällä Soneran palvelupisteessä. Palvelupisteissä myös muiden 
matkapuhelinoperaattorien asiakkaat voivat rekisteröityä palveluun. Henkilökohtainen 
maksu-PIN lähetetään postissa kotiin, ja näin toimitaan myös, jos maksukoodin unohtuu. 

Sonera Shopperin maksuprosessi on varsin yksinkertainen: 

1) Käyttäjä lähettää tekstiviestin maksu xxxx numeroon 13130, missä xxxx on maksu-
PIN. 

2) Soneran järjestelmä palauttaa käyttäjälle tekstiviestinä maksutunnisteen, joka on 
voimassa 30 minuuttia. 

3) Kassa syöttää (näppäilee) maksutunnisteen kassa- tai maksupäätteeseensä. 

4) Kassa- tai maksupääte lähettää Soneran järjestelmään tiedon myyjästä, maksutunnisteen 
ja summan. 

5) Soneran järjestelmä tekee veloituksen Shopper-tililtä tai Luottokunnan tililtä. Järjestelmä 
tarkastaa luottokorttitiedot samalla. 

6) Soneran järjestelmä lähettää kauppiaan maksu- tai kassapäätteelle maksuvarmistuksen. 

7) Soneran järjestelmä lähettää asiakkaan kännykkään vahvistuksen tapahtumasta. 

Asiakkaan tilin veloitus tehdään heti, ja raha tilitetään kauppiaalle ostosta seuraavan viikon 
loppuun mennessä. Ainakin merkittävimmät maksupääte- ja jotkin kassapäätevalmistajat 
ovat jo kehittäneet Shopper-maksut mahdollistavat ohjelmistopäivitykset järjestelmiinsä. 
Järjestelmän vaatima on-line-yhteys tuntuu olevan suurin huolenaihe, mutta vastaava yhteys 
tarvitaan myös PKI-perusteisissa ratkaisuissa. 

2.5 RF-ID:n pilotointi lähimaksamisessa 

RF-ID (Radio Frequency Identification) on yleensä passiivinen, eli ilman virtalähdettä 
toimiva, integroitu piiri, jonka muistiin (muutamia kilobittejä) tallennetut tiedot muisti voidaan 
lukea sähkömagneettisen kentän avulla. Piiri voidaan rakentaa esimerkiksi tarroille tai 
korteille. Tällä hetkellä RF-ID:tä käytetään lähinnä kulunvalvontakortteissa, postilähetysten 
seuraamisessa ja kauppojen varashälyttimissä, mutta vastaavaa tekniikkaa voitaisiin käyttää 
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myös lähimaksamisessa. RF-ID on muita lähimaksamisvaihtoehtoja, kuten Bluetoothia tai 
infrapunaa, käyttökelpoisempi lähinnä nopeutensa, yksinkertaisuutensa ja hintansa vuoksi. 
Kaupan suurin vaatimus lähimaksamistekniikalle onkin juuri käytön nopeus. 

Lähimaksamiseen tarvittavat asiakastunnisteet voidaan tallettaa RF-ID-piirille, joka voidaan 
asentaa esimerkiksi puhelimen kuoreen. RF-ID-ratkaisuja on pilotoitu USA:ssa ja Aasiassa. 
Ensin mainitussa pilotissa tarvitaan maksunvälittäjä (broker), joka liittää omissa 
järjestelmissään RF-ID-piirin tunnistenumeron luotto- tai maksukorttiin. Tämä edellyttää 
maksupäätteen ja maksunvälittäjän välistä on-line-tietoliikenneyhteyttä. Jälkimmäisessä 
pilotissa RF-ID:lle on suoraan tallennettu pankkikortin sähköisen asiakastunnisteen tiedot: 
kortin numero, haltijan nimi ja voimassaoloaika. USA:ssa öljy-yhtiöillä on 6–10 miljoonaa 
RF-ID-avaimenperää, jolla tankkaus voidaan maksaa vaivattomasti. Vastaavanlaisia 
pilottihankkeita on odotettavissa myös Suomeen. 

RF-ID teknologia kehittyy nopeasti. Markkinoille on tullut dual-interface-sirukortteja, joita 
voidaan lukea sekä fyysisten kontaktien että radiotekniikan avulla. Keväällä 2002 esiteltiin 
ensimmäiset kaupalliset PKI-tekniikkaa hyödyntävät dual-interface-kortit. Lisäksi 
tulevaisuudessa RF-ID:tä voidaan tarvittaessa käyttää myös kaksisuuntaisesti, eli piirien 
muistissa olevan tiedon lukemisen lisäksi niille voidaan kirjoittaa. Nämä uudistukset lähentävät 
RF-ID-teknologiaa ja sirukortteja. Nykyisellään RF-ID-sirun tietoturva on parempi kuin 
luotto- ja pankkikorttien magneettijuovan, mutta huonompi kuin sirukorttien. Uudet, entistä 
turvallisemmat RF-ID-kortit yleistyvät, jos tietoturvavaatimukset tiukentuvat ja maksamisen 
turvallisuus tätä edellyttää. 

2.6 Mobiilimaksamisen yleistyy hitaasti 

Kansainväliset markkinatutkimuslaitokset uskovat mobiilikaupan hitaaseen liikkeellelähtöön. 
Forrester Research3 esittää varsin maltillisen näkemyksen mobiilimaksamisen kehittymisestä 
Euroopassa vuosina 2000–2005. Arvion mukaan mobiilimaksaminen alkaisi yleistyä vuoden 
2003 aikana. Ensimmäiset käyttökohteet olisivat fyysisen maailman mikromaksut, kuten 
parkkimaksut ja virvoitusjuomat. Suurten maksujen odotetaan ylittävän pienet volyymilla 
mitattuna vuonna 2005. Koko ajan suuren osan mobiilimaksuista muodostaa mobiilisisältö. 
Tutkimuksen tulokset on koottu kuvaan 8. 

                                                 

3 Forrester Research 2001. Mobile Payment’s Slow Start. Forrester Research Inc., Cambridge, MA. 
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Kuva 8 – Mobiilimaksamisen kokonaistuotanto Euroopassa 2000–20054. 

Hitaan kehityksen linjoilla on myös Gartner Group5. Heidän mukaansa maksamisen 
yleistyminen riippuu voimakkaasti eri maiden olosuhteista: mobiili- ja Internet-penetraatioiden 
kehittymisestä. Internetin alhaisen levinneisyyden vuoksi kaupankäynti siirtyy nopeasti 
mobiililaitteille Kaakkois-Aasiassa. Sen sijaan Yhdysvalloissa laajalle levinneet Internet-
yhteydet hidastavat mobiilimaksamisen yleistymistä. Heterogeenisena alueena ennusteen 
laadinta Eurooppaa varten vaikeaa. Tosin Gartner näkee Pohjoismaat mobiilimaksamisen 
tärkeimpinä kehitysalueina maailmassa suuren mobiili- ja Internet-penetraation vuoksi. 

Puhelimeen liittyvien digitaalisten sisältöjen, kuten soittoäänien ja logojen, markkinoiden 
kooksi ennakoidaan 560–1 000 miljoonaa euroa vuonna 2002. Tämän ennustetaan edelleen 
kasvavan. Uusina tuotteina tulee olemaan puhelimen toiminnallisuuden lisääminen verkon yli 
ladattavien ominaisuuksien myötä. Tätä käyttötapaa ollaan vasta esittelemässä. Java middletit 
ja Symbian-ohjelmat tulevat markkinoille jo lähiaikoina. 

Mobiilimaksamisessa itse maksamisprosessi on tärkeämpää kuin maksukortit. Käyttäjällä 
tulee olla selkeä kuva maksuprosessin toiminnasta, jotta luottamus järjestelmään kehittyisi. 
Mobiilimaksamisessa järjestelmien menestyminen eri riipu teknologian kehittymisestä, ei edes 
käytettävyydestä, vaan käyttötottumuksen luomisesta6.  

Digitaalisia mikromaksujen palveluita lukuunottamatta mobiilimaksamiselle ei ole vielä 
markkinaa. Tämä selittää eri intressitahojen politikoinnin aiheella: ”politikointiin on aikaa, 

                                                 

4 Forrester Research 2001. Mobile Payment’s Slow Start. Forrester Research Inc., Cambridge, MA. 

5 Ardian B & Kerr K 2002. Mobile Payment Forecast for 2002. Gartner Inc., Stamford, CT. 

6 McGuire M 2001. What Makes M-Commerce Run? Gartner Inc., Stamford, CT. 
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koska kun todellisen markkinan syntymistä vasta odotetaan”, kuten Nokian Martti Granberg 
asian tiivistää. 

Digitaalisen mobiilisisällön jälkeen matkaviestimellä maksaminen tullee ensimmäisenä 
etämaksamiseen ja pienten ostosten maksamiseen esimerkiksi ostosautomaateilla. Hyvin 
toimiva ja suosittu maksamissovellus on Helsingin raitiovaunulippujen maksaminen 
tekstiviestillä. Palvelun provisiorakenteet eivät kuitenkaan ole maksun saajalle houkuttelevat 
nykyisellään. Kauppaliikkeiden maksuvaihtoehdoksi mobiilimaksaminen tulee vasta kestävien 
ratkaisujen moninaisten vaatimusten täyttymisen ja käyttötottumuksen syntymisen kautta. 

2.7 Ratkaisun moninaiset vaatimukset 

Matkaviestimiin perustuva maksaminen vaatii oman sovellus- ja toimintalogiikkansa. 
Maksamisjärjestelmiä ei voida kehittää kopioimalla fyysisen maailman ratkaisut ensin Internet 
ja edelleen mobiiliympäristöihin. Mobiilimaksamismuotojen tulee kuitenkin olla läheisessä 
yhteydessä muihin maksamisen perusratkaisuihin, jotta maksamisratkaisun kustannukset 
saataisiin pidettyä. Näiden lisäksi uusien maksamistapojen tulisi perustua samaan 
käyttölogiikkaan kuin nykyiset ratkaisut, jotta uudet käyttötottumukset saisivat vahvan 
kasvupohjan. 

Luottamus ja muut perusvaatimukset 

Luottamus maksusovelluksen tarjoajaan on mobiilimaksamispalvelun tärkein menestystekijä. 
Luottamuksella tarkoitetaan turvallisuutta ja uskottavuutta koko maksupalvelun 
tuotantoketjuun tunnisteiden eli kortin liikkeellelaskusta niiden päivittäiseen käyttöön ja 
väärinkäytösten estämiseen sekä maksujen oikeaan veloitukseen ja tilitykseen. 

Turvallisuuden ohella ratkaisun perusvaatimuksia ovat käytön nopeus ja helppous sekä 
avoimuus muita järjestelmiä kohtaan. Pilotoiduista ratkaisuista hankittujen kokemusten 
perusteella, näyttä ilmeiseltä, että mobiilimaksaminen on pidettävä erillään puhelinlaskusta ja 
ratkaisun on tavoitettava ratkaisun on yleistyttävä sekä kauppiaiden että kuluttajien massan 
keskuudessa. Hyvän mobiilimaksamisratkaisun on myös mahdollistettava yksinkertainen 
teleoperaattorin tai pankin vaihto. Luonnollisesti maksamisratkaisun tulee olla sekä 
investointi- että käyttökustannuksiltaan kohtuullinen. 

Maksamisessa sovellus on tärkeämpi kuin mikään kortti. Kun puhelimeen tulee 
mobiilimaksamisratkaisu tai -kukkaro, maksamistransaktio täytyy visualisoida käyttäjälle 
selkeästi. Käyttäjän on koettava käyttöliittymä helppokäyttöiseksi: erityisesti satunnaisten 
suoritusten tekemisen helppouteen on syytä panostaa. Säännöllisesti käytetyissä 
palveluissakaan mobiililaitteen käyttö ei saa hankaloittaa nykyrutiineja esimerkiksi useiden 
salasanojen syöttämisellä tai muilla pitkäkestoisilla proseduureilla. 

Maksamisratkaisua tulee voida käyttää ostosten lähimaksamiseen (POS-maksut) sekä 
palveluiden, sisältöjen ja etätilausten maksamiseen. Kokonaisratkaisu voi koostua erillisistä 
komponenteista, jotka käyttäjälle kuitenkin yhdistetään kokonaisuudeksi. Soneran Päivi 
Helannon mukaan maksamisratkaisun tulee ennen kaikkea olla palvelu, jossa mobiliteetista 
on arvoa loppukäyttäjälle. Mobiilimaksamisen lisäarvoa voidaan kasvattaa siihen liitettävillä 
lisäsovelluksilla. Maksamissovelluksen rinnalle voidaan ajatella esimerkiksi liitettävän kulun-
valvontakortit ja sähköinen henkilöllisyys esimerkiksi asiointisovelluksia varten. 
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Kauppasektorin valinnat maksamisprosessissa vaikuttavat merkittävästi maksutapojen 
kehittymiseen. Tietoturvan merkitys tulee yhä korostumaan. Kuitenkin on otettava huomioon 
maksettava summa ja maksutapahtuman kustannukset. Erityisen tärkeää on maksamisen 
nopeus: maksuratkaisu ei saa pidentää ostavan asiakkaan maksutapahtuman aikaa. 

Eri maksamisteknikoiden määrää ei saa enää kasvattaa. Jokainen uusi järjestelmä tarvitsee 
omat lisälaitteensa , jonka lisäksi on myyjät koulutettava uuden maksutavan käyttöön. Eri 
maksutapojen maksujen tilittäminen aiheuttaa lisätyötä ja -kuluja. Esimerkiksi jo 
mobiilimaksamisen linkittäminen e-kauppapaikkaan tuo merkittäviä lisäkuluja. Keskon Niila 
Rajalan mukaan mobiilimaksujärjestelmän hankinta ja ylläpito edellyttävät kaupalta 
lisämyyntiä, jota kaupan kokemusten valossa ei ole helppo synnyttää uudella 
maksamisvaihtoehdolla. Rajala ei uskokaan mobiilimaksamisen tulevan laajassa 
mittakaavassa kivijalkakauppoihin vielä pitkään aikaan. 

Lainsäädännölliset vaatimukset 

Tärkein maksuliikennettä ja mobiilimaksamista säätelevä laki on luottolaitoslaki. Suomen 
Pankkiyhdistyksen mukaan tällä hetkellä akuutteja sähköiseen rahaan liittyviä 
lainsäädännöllisiä haasteita ovat muun muassa: 

– Viranomaislainsäädännön muutokset, jotka liittyvät rahanpesuun, rahan alkuperään ja 
jäljitettävyyteen.  

– Valtiovarainministeriössä valmisteilla oleva luottolaitoslain muutos, joka velvoittaa 
maksuliikennettä harjoittavia yrityksiä hankkimaan maksulaitosstatuksen. 

– Varautumislaki, joka velvoittaa luottolaitoksia tarjoamaan samat palvelut kaikissa 
olosuhteissa. 

– Oikeusministeriössä valmisteilla olevat kuluttajaan liittyvät lakihankkeet, jotka liittyvät 
lakien harmonisointiin EU:ssa. Näihin liittyviä ovat muun muassa korttitoimintaa koskevat 
muutokset sekä 1.7.2002 voimaan tuleva hinta-asetus, joka määrää korttipalveluille 
samat hinnat kaikissa EU-maissa (sisämarkkinamuutos).  

Hitaasti kiiruhtaen, vaihtoehtoja tarjoten 

Maksamisessa aika tekniikan läpimurrosta uusien menetelmien käyttöönottoon on pitkä. 
Maksukortti patentoitiin jo vuonna 1952, mutta se otettiin Suomessa käyttöön 1981. Kortti 
yleistyi nopeasti ja 1980-luvun lopussa kortti oli lähes kaikilla, mutta edelleenkin vain 
kolmasosa kauppaostoksista maksetaan kortilla. Tämä kuvaa hyvin maksamistottumusten 
erittäin hidasta muuttumista. 

Stabiili tekniikkapohja on edellytys palvelujen toteutumiselle. Esimerkiksi nykyisten 
päätelaitteiden lyhyet elinkaaret vaikeuttavat palveluiden kehitystä. Tarvitaankin 
yksinkertaisia, eteenpäin vieviä toimenpiteitä, joissa uudet muutokset ovat pieniä, eivät 
radikaaleja. Käyttötottumus siis muuttuu hitaasti, kuten jo aiemmin todettiin, joten 
Mobiilimaksamisen palvelut eivät vielä ole kannattavaa liiketoimintaan. Käyttäjät on hitaasti 
kiiruhtaen opetettava uuteen palveluympäristöön. Samalla erilaiset käyttöliittymä- ja käyttöä 
helpottavat ominiasuudet kehittyvät. 



23 

 

Markkinoille täytyy saada useita mobiilimaksamisen vaihtoehtoja, jotta mikään niistä ei pääse 
liian varhain monopoliasemaan. Tuskin lopullisesti maksamisessakaan tulee olemaan yhtä 
ainoaa, kaikkivoipaa ratkaisua. Vaihtoehtoja tarjoamassa ovat ne tahot, joilla on pitkä 
kokemus maksamiseen liittyvästä liiketoiminnasta ja joiden ansaintalogiikat ovat kunnossa. 
Kaikkia eri toimijoita tarvitaan. Nokian Martti Granbergin mukaan kaikkien edun mukaista 
olisi ensiksi kasvattaa mobiilimaksamismarkkinoita tarjoamalla useita vaihtoehtoja ja vasta 
tämän jälkeen etsiä tarkat roolit ja sopia mahdollisista uusista katejaoista. 
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3 MAKSAMISJÄRJESTELMIEN VERTAILU 

Tämän tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli vertailla kolmea eri maksamisjärjestelmää: 1) 
Mobey kehittämää Forumin kaksoissiruperusteista PPA:ta, 2) operaattorin 
varmennepalvelulle perustuvaa sekä 3) SWIM-kortin rinnankaiskäyttöön perustuvaa 
maksamisjärjestelmää. Näistä PPA on loppuun asti määritelty maksamisjärjestelmä, joka 
voidaan ottaa käyttöön heti, kun sen vaatimat kaksoissirupäätelaitteet ovat markkinoilla. 
Operaattorin varmennepalveluun perustuvat maksamisjärjestelmät ovat jo teknisesti 
toteutuskelpoisia, mutta ratkaisu ei ole saavuttanut maailman laajuisen standardin asemaa. 
Vielä keskeneräisempiä ovat SIM-kortin rinnakkaiskäyttöön perustuvat järjestelmät, joiden 
tekniset ja kaupalliset yksityiskohdat ovat vielä määrittelemättä, eikä pilotointeja olla vielä 
tehty. 

Edellä mainitut rajoitukset huomioiden kuva 9 esittää kaikkien maksamisjärjestelmien 
perusprosessit ja -toiminnot, jotka vaaditaan järjestelmän käyttöönottoon ja käyttämiseen 
sekä ne lisätoiminnot, mitä näillä maksamisjärjestelmillä voidaan toteuttaa. Nämä prosessit 
toimivat lähtökohtina maksamisjärjestelmien tarkastelussa ja myös osaltaan auttavat 
hahmottamaan eri menetelmien eroja. Luvun loppuosassa keskitytään tarkastelemaan kolmen 
maksamisjärjestelmän vahvuuksia ja ongelmakohtia sekä analysoidaan syvällisemmin näitä 
kolmea maksamisjärjestelmää ja viittätoista asiointiprosessia. Luvun lopuksi luodaan 
yhteenveto eri järjestelmien vahvuuksista ja heikkouksista. 

Pankin oma WIM-kortti 

1. Päätelaitteet päivittäminen 
kaksoissiruyhteensopivaksi

2. Pankki- ja luottokortin 
tilaaminen

3. Luottokortin noutaminen
4. Ostaminen ja maksaminen

Pankin oma WIM-kortti 

1. Päätelaitteet päivittäminen 
kaksoissiruyhteensopivaksi

2. Pankki- ja luottokortin 
tilaaminen

3. Luottokortin noutaminen
4. Ostaminen ja maksaminen

Operaattori varmentajana

1. Päätelaitteet päivittäminen 
WIM-yhteensopivaksi

2. Operaattorin SWIM-kortin 
hankinta

3. Rekisteröityminen operaattorin 
varmennepalveluun 

4. Pankki- ja luottokortin 
liittäminen operaattorin 
tunnisteeseen

5. Ostaminen ja maksaminen

Operaattori varmentajana

1. Päätelaitteet päivittäminen 
WIM-yhteensopivaksi

2. Operaattorin SWIM-kortin 
hankinta

3. Rekisteröityminen operaattorin 
varmennepalveluun 

4. Pankki- ja luottokortin 
liittäminen operaattorin 
tunnisteeseen

5. Ostaminen ja maksaminen

SWIM-kortin rinnakkaiskäyttö

1. Päätelaitteet päivittäminen 
WIM- ja kaksoiskäyttöyhteen-
sopivaksi

2. Pankin palveluiden tilaaminen
3. Pankin tunnusten lataaminen 

SWIM-kortille
4. Ostaminen ja maksaminen

SWIM-kortin rinnakkaiskäyttö

1. Päätelaitteet päivittäminen 
WIM- ja kaksoiskäyttöyhteen-
sopivaksi

2. Pankin palveluiden tilaaminen
3. Pankin tunnusten lataaminen 

SWIM-kortille
4. Ostaminen ja maksaminen

 
Kuva 9 – Vertailtavien maksamisratkaisujen sisältämät perusprosessit. 

3.1 Vertailuun valittiin kolme maksamisjärjestelmää 

Maksamisjärjestelmät voidaan rakentaa usein eri tavoin. Toteutusten yksityiskohdat 
määräytyvät järjestelmien kehittämisen lähtökohdista. Raportin vertailuun on valittu kolme 
maksamisjärjestelmää, jotka kaikki perustuvat vahvaan tunnitamiseen ja joiden eron määrää 
RSA-avainten fyysinen tallennusmedia. Kuitenkin järjestelmien eri prosessien toiminnan ja 
taloudellisuuden vertailemiseksi sekä niiden vahvuuksien ja heikkouksien määrittämiseksi 
joudutaan tarkastelemaan kokonaisia maksamisjärjestelmiä, ei pelkästään avaintentallennus-
medioita. Raporttia varten valittiin, tai tarvittaessa määriteltiin, kolme maksamisjärjestelmää, 
yksi jokaista RSA-avainten tallennusalustaa varten.  
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Kaksoissiruratkaisuun perustuvaksi maksamisjärjestelmäksi valittiin Mobey Forumin 
kehittämä Preferred Payment Architecture (PPA), joka edustaa eräiden merkittävien 
eurooppalaispankkien näkemystä mobiilimaksamisjärjestelmän toteutuksesta. Järjestelmässä 
käytettävät RSA-avaimet tallennetaan pankin liikkeellelaskemalle sirukortille ja 
matkaviestinverkon palveluita käytetään operaattorin omalla SIM-kortilla. PPA-
maksamisjärjestelmä vaatii kaksi SIM-korttipaikkaa sisältävän kaksoissirupuhelimen. 

Toinen vaihtoehto mobiilimaksamisen vaatiman vahvan tunnistamisen toteuttamiseksi on 
operaattorin tarjoama ja hallinnoima varmennepalvelu. Tällöin operaattori tarjoaa 
matkaviestinliittymän SWIM-kortille tallennettujen omien RSA-avaimiensa käyttöä kaikille 
halukkaille palveluntarjoajille. Vertailuun valittiin mukaan WAP Forumin määrittelemään 
yleiseen WPKI-infrastruktuuriin perustuva järjestelmä, jota muun muassa Radiolinja ja 
Luottokunta ovat Suomessa pilotoineet. Järjestelmät ovat vielä osin testausvaiheessa eivätkä 
tällaisenaan sovellu kansainvälisille maksuille eikä lähimaksamiseen. Yhtälailla vertailuun olisi 
voitu valita kolmannen osapuolen liikkeellelaskemaan sirukorttiin perustuva ratkaisu. Tällaista 
ratkaisua ei kuitenkaan vielä ole näköpiirissä, sillä nykyisten toimialarakenteiden puitteissa 
tämä merkitsisi kortin liikkeellelaskijan ryhtymistä virtuaaliseksi mobiilipalveluoperaattoriksi.  

Yhdelle SWIM-kortille voidaan myös tallentaa eri organisaatioiden tarjoamia, toisistaan 
riippumattomia palveluita, esimerkiksi eri varmennepalveluihin liittyviä RSA-avaimia. Tällöin 
puhutaan SWIM-kortin rinnakkaiskäytöstä. Tähän menetelmään perustuvia palveluita ei 
vielä ole markkinoilla saati pilotoitu, eikä lähitulevaisuudessa ole näköpiirissä yhden 
dominoivan ratkaisun nousemista hallitsevaan markkina-asemaan. Jotta rinnakkaiskäyttöön 
perustuva maksamisjärjestelmä saatiin sisällytettyä tutkimukseen, luotiin keinotekoinen 
ratkaisu yhdistelemällä jo nyt kehitettyjä maksamisjärjestelmien komponentteja. 
Tarkasteltavaan järjestelmään sisällytettiin Visan 3-D Secureen perustuvasta 
maksamisjärjestelmä, pankin varmennetietokanta ja operaattorin jakelema, rinnakkaiskäytön 
mahdollistavasta SWIM-kortti. 

Tämä luku esittelee eri maksamisjärjestelmien toteutusvaihtoehdot ja vertailee niitä. 
Tarkastelun näkökulmaksi on valittu prosessikohtainen tarkastelu, jossa pureudutaan 
järjestelmien ylläpidon ja maksamisen vaatimiin toimintoihin. Tällaisia ovat esimerkiksi 
päätelaitteen päivittäminen, sirukorttien tilaaminen ja jakelu, etä- ja lähimaksaminen, 
järjestelmien toiminta kansainvälisesti ja monioperaattoriympäristössä sekä järjestelmiin 
liitettäviin lisäpalvelut. Vertailtavien järjestelmien toteutusten, RSA-avainten 
tallennusmedioiden ja maksamisjärjestelmien välinen yhteys on koottu taulukoon 1. 
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Taulukko 1 – Tutkimuksessa tarkasteltavien RSA-avainten tallennusmediat ja niitä vastaavat 
maksamisjärjestelmät. 

RSA-avainten 
tallennusmedia 

Pankin oma WIM-moduuli Operaattorin SWIM-kortti Operaattorin SWIM-
kortin rinnakkaiskäyttö 

Maksamisjärjestelmä Mobey Forumin Prefered 
Payment Architecture 
(PPA) 

Radiolinjan ja 
Luottokunnan pilotoima 
järjestelmä, joka pohjautuu 
Visan 3-D Secureen. 

Visan 3-D Secureen 
perustuva järjestelmä, 
jossa pankki toimii 
varmentajana ja 
operaattori kortin 
liikkeellelaskijana 

3.2 PPA perustuu pankin omaan WIM-korttiin  

Mobey Forumin kehittämä Preferred Payment Architecture (PPA) on kokonaisvaltainen 
maksamisjärjestelmä, joka esittää suosituksia rakennettavan mobiilimaksamisjärjestelmän 
komponenteiksi ja prosesseiksi. PPA:n suunnittelun lähtökohtina ovat olleet pankin nykyiset 
järjestelmät ja toimintatavat, jolloin maksamisjärjestelmä painottaa ehdottoman 
luottamuksellista asiakassuhdetta ja operaattoririippumattomuutta. Tässä kappaleessa 
käydään läpi PPA:n keskeiset komponentit ja prosessit sekä pohdiskellaan PPA:n 
soveltumista mobiiliksi maksamisjärjestelmäksi.  

Keskeisinä komponentteina 3-D Secure, EVM, WIM ja kaksoissiru 

Mobey Forumin kehittämä PPA koostuu kiteytetysti seuraavista komponenteista: 

– Etämaksaminen on toteutettu Visan kehittämällä 3-D Secure -maksamisjärjestelmällä. 

– Lähimaksaminen perustuu EMV-standardin mukaiseen sirupohjaiseen 
luottokorttitoteutukseen. 

– PKI-avaimet säilytetään WIM-kortilla, jonka liikkeellelaskijana toimii rahalaitos, eli 
yleensä pankki. 

– Päätelaitteena toimii kaksoissirupuhelin, jossa on kaksi ID2-kokoisen kortin lukijaa: 
toinen operaattorin SIM-kortille, toinen WIM-pankkikortille. 

Mobey Forumin PPA ei sinällään sulje pois mitään maksumuotoa, se ainoastaan ilmaisee ne 
vaihtoehdot, jotka Mobey Forum katsoo soveltuvan parhaiten mobiilimaksamiseen. Tätä 
varten PPA on avoin arkkitehtuuri, toisin sanoen uusien maksamisprotokollien ilmaantuessa 
ne voidaan liittää osaksi PPA:ta. Tälläkin hetkellä Mobey Forum arvioi uusia 
maksamissovelluksia ja saattaa sisällyttää niitä myöhemmin maksamisjärjestelmäänsä. 
Kuvassa 10 on esitelty PPA:n vaatima keskeinen infrastruktuuri ja sen maksamisprosessit. 
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Maksamisjärjestelmä: Mobey Forum PPA

MaksamisinfrastruktuuriMaksamisinfrastruktuuri

kaksoissirupuhelin

PPA / EMV

PPA Wallet / EMV

Visan ja pankin PKI-ratkaisu

MaksamisprosessitMaksamisprosessit

Rsa-avainten tallennusmedia

Pankin järjestelmät

Maksupääte

Päätelaite

Varmenneviranomainen

pankin myöntämä WIM-kortti

EMV
Lähimaksaminen

PPA / 3-D Secure
Etämaksaminen

pankin alihankkima valmistus
Korttien valmistus

palvelu tilataan pankissa
Palvelun tilaaminen ja rekisteröinti

pankit jakelevat kortit
Korttien jakelu

 
Kuva 10 – Mobey Forumin määrittelemän PPA:n keskeisimmät komponentit tarkasteluviite-

kehyksessä. 

PPA:n edellyttämiä kaksoissirupuhelimia ei vielä saatavilla 

Mobey Forum suosittelee henkilökohtaiseksi luotetuksi laitteeksi (PTD, Personal Trusted 
Device) kaksoissirupuhelinta, jolloin pystytään erottamaan pankkiasioinnissa käytettävät 
tunnisteet operaattorin SIM-kortista. Näitä puhelimia ei kuitenkaan vielä ole markkinoilla, 
eivätkä matkapuhelinvalmistajat ole esittäneet edes alustavia aikatauluja puhelimien 
toimitusten aloittamiseksi. Tästä huolimatta esimerkiksi Nordea uskoo kaksoissirupuhelinten 
tulevan myyntiin vuoden 2002 loppupuoliskolla. Nokian Martti Granberg ilmaisi 
kaksoissirupuhelinten olevan heidän kannalta vakavasti otettava ratkaisu, mutta samalla totesi 
Nokian odottavan markkinoiden kypsymistä ja pankkien ilmaisemaa halua ennen puhelinten 
lanseeraamista. Nokia on ollut myös mukana piloitoimassa kaksoissirupuhelimiin pohjautuvia 
maksamissovelluksia. 

Uusien kaksoissirupuhelinten hinnasta on vaikea esittää arvioita. Odotettavissa on, että toinen 
kortinlukija tulee ensin hintavimpiin puhelimiin ja vasta tämän jälkeen se yleistyy 
edullisimmissa malleissa, jolloin kehitys on analogista WAP-toiminteilla varustettujen 
puhelinten yleistymiseen. Sinällään toisen SIM-korttipaikan implementoiminen puhelimiin ei 
ole kallista, sillä vaadittavien komponenttien hinta on vain muutamia euroja. 

Matkapuhelimet vaihdetaan keskimäärin puolentoista vuoden välein. Näin ollen, mikäli 
laitevalmistajat ottavat kaksoissirupuhelimet tuotantoonsa, ne yleistyvät nopeasti. Tällöin 
merkittävä käyttäjämäärä voidaan saavuttaa jo noin vuodessa laitteiden esittelyn jälkeen.  

Kaksoissirupuhelinten tuotannon aloittamisen suurimpana esteenä on 
matkapuhelinvalmistajien epätietoisuus maksamisjärjestelmien kehittymisestä ja niiden 
tulevaisuudesta. Mikäli laitevalmistajat eivät usko kahden sirukortin ratkaisuun, näitä ei 
puhelimia tulla näkemään markkinoilla. Tämä on myös Mobey Forumin PPA:n suurin haaste, 
miten vakuuttaa laitevalmistajat kaksoissiruratkaisun paremmuudesta yhden kortin 
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ratkaisuihin nähden ja näin varmistaa laitteiden saatavuus. Vastauksia uusien 
kaksoissirupuhelinten saatavuudesta saadaan todennäköisesti vuoden 2002 lopulla. 

Uudet WIM-kortit jaetaan nykyisten pankkikorttien ohessa 

Mobey Forumin PPA ei määrittele puhelimiin asennettavien ID2-kokoisten pankki- ja 
luottokorttien jakelua. Luontevinta on käyttää nykyistä pankki- ja luottokorttien tilaus- ja 
jakelumenetelmää, joka on vakiintunut ja toimiva. Tällöin asiakas tilaa luottokorttitilauksen 
yhteydessä molemmat kortit, jolloin hänelle toimitetaan yhden kortin sijasta kaksi käyttäjää 
varten räätälöityä korttia. Tämä kahden kortin jakelu ei sinällään rasita korttien 
jakeluinfrastruktuuria nykyistä enempää. 

Pankille aiheutuvat kustannukset ovat lähinnä toisen kortin valmistamisen luokkaa. Nykyään 
sirukorttien hinnat ovat olleet huomattavassa laskussa ja nykyään tavallisen WIM-moduulilla 
varustetun kortin saa kohtuullisella kustannuksella, noin viidellä eurolla. 

Etämaksaminen pohjautuu laajennettuun 3-D Secureen 

Mobey Forumin määrittelemä PPA-maksamisarkkitehtuuri määrittelee, miten ostaminen 
tapahtuu mobiilipäätelaitteella. Tämän hetkinen määrittely kattaa etämaksamisen, mutta 
vuoden 2002 aikana on määritelmää tarkoitus laajentaa myös lähimaksamiseen. PPA asettaa 
tiettyjä vaatimuksia maksamisprosessien osille ja käytettävälle infrastruktuurille. Näistä 
merkittävimmät ovat kaksoissirupäätelaite ja 3-D Securen käyttäminen 
etämaksamisprotokollana. Näiden lisäksi määritellään muutamia viestimuotoja, jotka ovat 
käyttäjälle näkymättömiä, mutta joita käytetään osana maksamisprosessia. 

PPA:n ostoprosessi koostuu ostajan tunnistautumisesta, kauppiaan ja pankin välisestä 
ostoksen määrittelystä ja ostajan hyväksynnästä. Tarkennettuna PPA:n mukainen 
ostoprosessi koostuu seuraavista 11:sta vaiheesta (katso myös kuva 11). 

1) Ostoprosessin aluksi asiakas valitsee tuotteet, jotka hän haluaa ostaa.  

2) Asiakas ilmaisee kauppiaalle, että hän maksaa PPA-arkkitehtuurin mukaisella 
maksamistavalla. 

3) Myyjä generoi WWM:n (Wallet-Wakeup Message) ja lähettää sen ostajalle. WWM:n 
tehtävänä on kertoa myöhemmin pankille myyjän palvelimen URL-osoite. 

4) Ostaja ohjaa WWM:n pankilleen, joka näin saa selville myyjän URL-osoitteen. 

5) Pankin kukkaropalvelin (Wallet Server) pyytää käyttäjää identifioimaan itsensä.  

6) Käyttäjän onnistuneen sisäänkirjoittautumisen jälkeen pankki avaa yhteyden WWM:ssä 
välitetyn myyjän palvelimen ja pankin kukkaropalvelin välille. 

7) Myyjän palvelin lähettää kaupan kohteena olevien tuotteiden tiedot ECML- tai XML-
formaatissa pankin kukkaropalvelimelle. 

8) Pankin kukkaropalvelin välittää yhteenvedon ostoksista ostajan päätelaitteelle. Ostaja 
tarkastaa ostoksen yksityiskohdat ja allekirjoittaa maksupyynnön. Tässä vaiheessa 
pankki voi pyytää ostajaa täyttämään osan avoinna olevista toimitustiedoista ja välittää ne 
myyjän palvelimelle. 
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9) Pankki välittää käyttäjän antamat yksityiskohdat (esimerkiksi toimitusosoite) myyjälle. 

10) Varsinainen maksamisprosessi pankin palvelimen ja myyjän välillä voidaan toteuttaa eri 
protokollilla. PPA:n dokumentaatio suosittelee ratkaisuksi 3-D Securea, mutta 
arkkitehtuuri salli myös monien muiden maksamisprotokollien käyttämisen. 

11) Pankin kukkaropalvelin ilmoittaa ostajalle, että tapahtuma on käsitelty ja kukkaro on 
suljettu. 

päätelaite myyjä ekukkaropalvelin ekukkaro
Maksupyyntö

WWM

WWM

Istunnon alku (WWM:n tallennus)Tunnistekysely (istunnon ID)

Tunniste (istunnon ID)

ekukkaron avaaminenOstoskysely

Ostoksen sisältö (XML)

Ostoksen sisällön tallentaminenOstoksen tietojen tarkentaminen

Tarkennukset ja ostoksen allekirjoitus

Täydennystiedot

Täydennykset OK

Maksaminen

Maksaminen OK

Kuitin yksityiskohdat

ekukkaron sulkeminen

Istunnon päättäminenTunnistekysely (istunnon ID)

Kuitin yksityiskohdat

Ostosten teko ja maksu käyttäen ekukkaroa

WWM-viesti, joka aktivoi ekukkaron käyttäjällej

Käyttäjän päätelaite lähettää WWM:n pankkiin

ekukkaro pyyttää käyttäjältä tunnistetiedot

Käyttäjä identifioi itsensä

ekukkaro tiedustelee ostoksen yksityskohdat

Myyjän ja ostoksen tiedot lähetetään pankille

ekukkaro esittää yhteenvedon ostettavasta tuotteesta

Ostaja vahvistaa ostoksen ja tarkentaa tietoja

Tarvittaessa lisätietoa myyjälle

Tarvittaessa lisätietoa ostajalle

Maksamisen tiedonvaihto (3-D Secure, 3D SET, ym.)

Maksamisen hyväksyminen (3-D Secure, 3D SET, ym.)

Tarvittaessa kuitin tuottamien

Maksun tapahduttua tiedot lähetettään päätelaitteelle

Kuitin toimitus pankille

 
Kuva 11 – Etämaksaminen Mobey Forumin PPA-arkkitehtyyrin mukaan. 

Lähimaksaminen perustuu kiinteästi EMV:hen  

Lähimaksaminen PPA:ssa toteutunee EMV-määritelmien mukaan. Mobey Forum ei ole vielä 
määritellyt kaikkia lähimaksamiseen liittyviä kysymyksiä, joten nykyinen määritelmä on osin 
avoin ja epätäydellinen. Tästä huolimatta lähimaksaminen on määritelty tätä tutkimusta 
ajatellen riittävällä tarkkuudella, jotta se voidaan esitellä ja arvioida. Lähimaksamisen EVM-
prosessi on esitelty liitteen 3 luvussa 3.2 EMV määitellyt uuden sirupohjaisen luottokortin. 

Pankin varmenteita voidaan käyttää kaikissa palveluissa 

Suomessa on käytössä noin 2,8 miljoonaa pankkikorttia, joten pankkien myöntämien 
sirukorttien avulla voidaan luoda laajalle levinnyt ja yleisesti hyväksytty 
tunnistamisinfrastruktuuri.  

PPA mahdollistaa pankkien tallentamien salausavainten käytön myös muissa kuin 
maksamispalveluissa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että esimerkiksi julkisessa asioinnissa 
voitaisiin käyttää pankin myöntämiä tunnuksia. Tämän mahdollisuuden toteutuminen riippuu 
sekä pankkien halukkuudesta tarjota tunnistamispalveluita kolmansille tahoille että kolmansien 
osapuolten luottamuksesta pankkia kohtaan tunnistamisen tarjoajana. Muun muassa Nordea 
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on ilmaissut kiinnostuksensa tarjota omaa varmennepalveluitaan myös muiden käyttöön. 
Esimerkkinä jo olemassa olevasta palveluista voidaan mainita Suomen Postin verkkopalvelu, 
johon kirjaudutaan joko Nordean, Osuuspankkien tai Sammon verkkotunnuksilla. 

Käytännössä muiden palveluiden liittäminen pankin varmenteisiin ja varmenteiden 
käyttäminen olisi helppoa. Transaktion tapahduttua kolmanen osapuolen tulisi noutaa pankin 
varmennetietokannasta käyttäjän sertifikaatti, jonka avulla hän voisi verifioida käyttäjän 
tekemän digitaalisen allekirjoituksen ja varmistua transaktion eheydestä. Järjestelmän 
käyttäminen edellyttää kolmannen osapuolen luottamusta sertifikaatin myöntäjää 
(rahalaitosta) kohtaan. 

Rahalaitoksen WIM-kortille on mahdollista implementoida pankin tarjoamien tunnisteiden 
lisäksi myös kolmannen osapuolen varmenteet. Tämä tosin edellyttää pankkien hyväksyntää, 
eivätkä pankit ole vielä ilmaisseet mielenkiintoaan tällaisen palvelun tarjoamista kohtaan. 
Tässä ratkaisussa pankin varmenteiden avulla (device certificate -varmenne) rekisteröitäisiin 
uudet varmenteet ja ne voitaisiin tallentaa matkaviestin verkon yli WIM-moduulille, jonka 
jälkeen niitä voitaisiin käyttää pankin alkuperäisistä varmenteista riippumatta. 

PPA on sovellettavissa globaalisti 

Mobey Forumin määrittelemän PPA-arkkitehtuurin mukainen maksamisjärjestelmä on 
suunniteltu toimimaan globaalisti. Mobey Forum -konsortiossa on mukana suuria pankkeja 
Euroopasta ja Aasiasta. Mukana on myös edustus Pohjois-Amerikasta, mutta Yhdysvaltain 
kehittymättömien maksamisjärjestelmien takia, kehityksen painopiste ja pilotointi tapahtuvat 
aluksi Euroopassa ja Aasiassa. 

Mobey Forumin PPA perustuu pääosin jo nykyään olemassa olevaan luottokortti-
infrastruktuuriin. Lisäksi tämä infrastruktuuria tullaan päivittämään vastaamaan EMV:n 
sirukorttimäärittelyjä muutaman vuoden kuluessa. Tällöin PPA:n maantieteellinen käyttöalue 
vastaa nykyistä luottokorttimaksamisaluetta, eli käytännössä koko maailmaa.  

Mobey Forumin PPA on implementoitu pankin jakelemalle WIM-kortille. Toisin sanoen 
järjestelmä on täysin matkaviestinoperaattorista riippumaton maksamisratkaisu. PPA asettaa 
kolme vaatimusta matkaviestinnälle: 1) päätelaitteiden on tuettava WAP 1.2.1 -protokollaa, 
2) niistä on löydyttävä kaksi sirukortinlukijaa ja 3) käytetyn matkaviestinverkon on tuettava 
WAP-palveluita. Näistä kolmesta vaatimuksesta kaksi on helppo täyttää. Lähes jokainen 
operaattori tarjoaa nykyään WAP-palveluita ja lisäksi WAP:ia tukevia matkapuhelimia on 
markkinoilla runsaasti. Sen sijaan, kuten edellä on todettu, rajoittaa kahdella SIM-kortin 
lukijalla varustettujen puhelinten puuttuminen suurimman esteen Mobey Forumin PPA:n 
toteuttamiselle. 

PPA on kehittynyt, mutta päätelaitteet puuttuvat 

PPA on kehittynyt ja tarkasti määritelty maksamisinfrastruktuuri. Järjestelmän vahvuuksina on 
sen soveltuvuus etä- ja lähimaksamiseen, täydellinen operaattoririippumattomuus sekä 
suurelta osin valmiinaan oleva maksamisinfrastruktuuri. PPA:n heikkoutena on sen vaatima 
kaksoissirupäätelaite, jollaisia ei ole vielä markkinoilla. 
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3.3 Operaattori varmentajana 

Hyödynnettäessä operaattorin tarjoamia varmennepalveluita joudutaan maksaminen 
jakamaan kahteen osaan: 1) itse maksutapahtumaan ja 2) sen vahvistamiseen. Tällöin 
varmentaminen voidaan toteuttaa WAP Forumin standardoimalla langattomalla julkisavaimiin 
perustuvalla infrastruktuurilla (WPKI, Wireless Pubilc Key Infrastructure) ja maksaminen 
millä tahansa mobiilimaksamisjärjestelmällä. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella 
kokonaisia maksamisjärjestelmiä, joten operaattorivarmentajan rinnalle valittiin Visan 3-D 
Secure -maksamisjärjestelmä. Tässä kappaleessa käydään läpi ne keskeiset komponentit ja 
prosessit, joita operaattorin toimiminen varmentajana aiheuttaa sekä pohdiskellaan 
menetelmän soveltumista mobiilimaksamisjärjestelmäksi. 

Järjestelmän komponentit jo markkinoilla 

Operaattori ei toimiessaan varmentajana tarjoa kokonaisvaltaista mobiilimaksamispalvelua, 
vaan ainoastaan yhden, joskin keskeisen, komponentin sen toteuttamiseksi. Operaattorin 
varmennehakemiston rinnalle tarvitaan maksamisjärjestelmä ja yhteystyökumppanit sen 
toteuttamiseksi. Tätä tutkimusta varten luotiin osin keinotekoinen maksamisjärjestelmä, jotta 
vertailut eri menetelmiin olisi mielekästä tehdä. Tarkastellun ratkaisun pohjaksi valittiin 
Radiolinjan ja Luottokunnan keväällä 2002 pilotoima hanke, jota modifioitiin tarvittavin osin. 
Tarkasteltavassa järjestelmässä on varmennepalvelu toteutettu teleoperaattorin toimesta ja 
maksamisjärjestelmänä käytetään Visan kehittämää 3-D Securea. Näin laadittu järjestelmä ei 
kaikilta osin ole vielä toteuttamiskelpoinen, mutta se antaa riittävät valmiudet järjestelmän 
tarkasteluun. 

Operaattorin toimiessa varmentajana mobiilimaksamisjärjestelmän keskeisinä 
komponentteina ovat: 

– WAP 1.2.1 -mukainen WIM-modulia tukeva päätelaite 

– operaattorin SWIM-pohjainen varmennepalvelu 

– nykyiset pankkien ja luottokortin liikkeellelaskijoiden järjestelmät 

– WAP Forumin standardoima WPKI-infrastruktuuri. 

Järjestelmän komponentit ja prosessit on esitetty kuvassa 12. 
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Maksamisjärjestelmä: operaattori varmentajana

MaksamisinfrastruktuuriMaksamisinfrastruktuuri

WAP 1.2.1 -puhelin

3-D Secure -yhteensopiva

3-D Secure -yhteensopiva

operaattorin PKI-ratkaisu

MaksamisprosessitMaksamisprosessit

Rsa-avainten tallennusmedia

Pankin järjestelmät

Maksupääte

Päätelaite

Varmenneviranomainen

operaattorin SWIM-kortti ei mahdollinen
Lähimaksaminen

tässä 3-D Secure
Etämaksaminen

operaattorin alihankkima
Korttien valmistus

tunnistamispalvelu tilataan operaat-
torilta, maksamissovellus luotto-
kortin liikkeellelaskijalta

Palvelun tilaaminen ja rekisteröinti

operaattorin edustajat
Korttien jakelu

 
Kuva 12 – Radiolinjan ja Luottokunnan pilotoima maksamisjärjestelmä. 

Päätelaitteeksi riittää WAP-puhelin 

Operaattorin tarjoamaa varmennepalvelua varten tarvitaan puhelin, joka tukee SIM-kortin 
WIM-moduulia eli SWIM-korttia ja tätä käyttävää käskykantaa. Käytännössä tämä 
tarkoittaa WAP 1.2.1 -määritykset täyttävää puhelinta, joita on vähitellen alkanut ilmestyä 
markkinoille (kesä 2002). SWIM-tuki on yleistynyt ensin kalliimmista puhelimissa, mutta 
ominaisuuden odotetaan yleistyvän myös edullisimpiin malleihin. Tällä hetkellä SWIM-
yhteensopivien puhelinten hinnat vaihtelevat välillä 400–700 euroa. 

Tunnisteen tilaaminen ja jakelu operaattorin käsissä 

Tunnisteiden tilaaminen ja jakelu ovat PKI-järjestelmän luotettavuuden kannalta kriittisimmät 
komponentit. Siksi niiden luotettava toteuttaminen on elintärkeää järjestelmän turvallisuuden 
ja uskottavuuden kannalta. Näistä syistä uuden varmenteen rekisteröinti ja valmistus 
tapahtuvat valvotusti operaattorin toimesta. Operaattori myöntää osalle jälleenmyyjistään 
rekisteröintiviranomaisen statuksen, jolloin nämä valitut jälleenmyyjät saavat käsitellä ja 
hyväksyä varmennehakemuksia. Esimerkkinä varmenteen tilaamisesta ja rekisteröinnistä 
esitellään tässä osiossa Radiolinjan varmenteen rekisteröintiprosessi, jota käytetään 
referenssiratkaisuna analysoitaessa operaattoria varmentajana. 

Radiolinjan varmenneta tarvitseva käyttäjä vierailee Radiolinjan valtuuttamassa 
toimipisteessä. Aluksi käyttäjä täyttää Radiolinjan varmennehakemuksen ja todistaa 
henkilöllisyytensä. Samalla hän saa Radiolinjan SWIM-kortin haltuunsa. Tämän jälkeen 
Radiolinja tarkastaa hakijan henkilötiedot Väestörekisterikeskuksesta ja luo SWIM-kortille 
tallennettua salaista avainta vastaavan julkisen avaimen. Radiolinja luo, allekirjoittaa ja 
tallentaa käyttäjän julkiset avaimet sisältävän sertifikaatin omaan julkiseen 
varmennehakemistoonsa eli varmenneviranomaisen (CA, Certification Authority) 
tietokantaan. Salaiset avaimet aktivoivat PIN-koodit lähetään käyttäjälle 
väestörekisterikeskukseen merkittyyn osoitteeseen. Saatuaan salaus- ja allekirjoitusavaimia 
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suojaavat PIN-G- ja PIN-NR-koodit voi käyttäjä aloittaa varmennepalveluiden käytön. 
Kuvassa 13 on esitetty Radiolinjan varmenteen myöntämis- ja rekisteröintiprosessi. 
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Kuva 13 – Tunnisteen tilaaminen ja rekisteröinti Radiolinjan prosessin mukaan. 

Radiolinjan varmenteen rekisteröintiprosessi on toimintavarma ja turvallinen. Käytännössä 
ainoa mahdollinen tietoturva-aukko on Radiolinjan ulkoistama varmenteen haltijan 
henkilötietojen tarkastaminen ja hakemuksen allekirjoittaminen. Tämä prosessin luoma riski ei 
kuitenkaan ole merkittävä, sillä varmeenteen käytön mahdollistavat PIN-numerot lähetetään 
ainoastaan väestörekisterikeskukseen merkittyyn henkilön viralliseen osoitteeseen. Tällöin 
riskiksi muodostuu ainoastaan samassa osoitteessa asuvat muut ihmiset. 

Etämaksaminen toteutetaan kuten 3-D Securessa 

Operaattorin toimiminen varmentajana ei rajoita maksamisjärjestelmän valintaa. Luontevin ja 
yksinkertaisin alusta etämaksamisjärjestelmän rakentamiseksi on Visan kehittämä 3-D 
Secure, joka sallii luottokortin liikkeellelaskijan toteuttaa käyttäjän tunnistamisen itse 
haluamallaan tavalla. Tällöin etämaksaminen pelkistyy täsmälleen Visan 3-D Secure 
järjestelmään, eikä sitä tässä yhteydessä ole enää tarkoituksen mukaista kuvata (katso liitteen 
3 luku L3.1 Visa 3-D Secure luo pohjan luottokortin sähköiselle käytölle). Järjestelmän 
käyttö on ostajalle ja myyjälle turvallista, sillä järjestelmään liittyvät riskit kantaa kortin 
liikkeellelaskija (Suomessa Luottokunta) eli tunnistamisjärjestelmän valitsija. 

Pankkien kannalta järjestelmään liittyvät riskit ovat lähinnä liiketoiminnallisia ja saattavat 
realisoitua brandin rapautumisena. Luottokorttiyhtiöiden valta kasvaa suhteessa kortteja 
liikkeellelaskeviin pankkeihin. Lisäksi, jos suomalaiset PPA:han sitoutuneet pankit kokevat 
operaattorin tarjoaman tunnistamispalvelun uhaksi, niin ne saattavat estää jo lanseeratun 
järjestelmän tarjoamisen.  
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Lähimaksaminen ei voi perustua operaattorivarmentajaan 

Operaattorin toimiessa maksamisjärjestelmän varmentajana lähimaksaminen joudutaan 
toteuttamaan joko käyttäen hyväksi nykyistä maksamisinfrastruktuuria tai se joudutaan 
rakentamaan kokonaan uudelleen. Edellisessä tapauksessa maksamisen tulee käytännössä 
perustua EMV-ratkaisuun, joka siis jouduttaisiin toteuttamaan operaattorin 
liikkeellelaskemalle SWIM:ille. Tällöin operaattorin liikkeellelaskemasta liittymän SWIM-
kortista tulisi luottokortti ja suora kilpailija pankkien tuotteiden kanssa. Luottokorttiyhtiöiden 
kanta ratkaisuun on vielä avoin. 

Toinen lähimaksamisratkaisu edellyttää täysin uuden maksamisinfrastruktuurin luomista, joka, 
varsinkin maailmanlaajuisena, on erittäin kallis ja aikaa vievä toteutusprojekti. Tällöin 
mahdollisina ratkaisuina ovat nykyisen SWIM-kortin rinnakkaiskäyttö tai operaattorivetoinen 
lähimaksaminen. Ratkaisusta riippumatta lähimaksamisen ongelmat keskittyvät palvelun 
käytön laajennettavuuteen. Euroopan, saati maailman laajuisen järjestelmän kehittäminen 
lienee mahdotonta paikallisten operaattoreiden voimin. Ainoastaan suurilla, kansainvälisillä 
organisaatiolla saattaa olla riittävästi resursseja ja vaikutusvaltaa järjestelmien toteuttamiseksi. 

Muut palvelut helposti mukaan operaattorin varmennepalveluun 

Operaattorin toteuttama varmennepalvelu voidaan helposti laajentaa koskemaan kaikkia niitä 
palveluita, joka vaativat käyttäjän vahvaa tunnistamista. Tällöin kyseeseen tulevat lähinnä 
Suomessa tarjottavat palvelut, sillä operaattorin varmennepalvelun käyttäminen globaalisti 
edellyttää sitä, että palvelun tarjoajan luottaa paikalliseen operaattoriin tai tämän varmenteen 
allekirjoittajaan. Sen sijaan kotimaiselle käytölle ei ole esteitä. Muun muassa julkinen valta on 
ilmaissut kiinnostuksensa hyväksikäyttää operaattorin tarjoamaa varmennepalvelua. Tämä 
tarkoittanee sitä, että operaattorin varmenteet tunnustetaan myös hyväksytyiksi asioitaessa 
julkisissa palveluissa. 

Operaattorin varmennepalvelun hyödyntäminen muissa palveluissa on helppoa. Käyttäjä 
rekisteröityy haluamaansa palveluun lähettämällä palvelun tarjoajalle digitaalisesti 
allekirjoittamansa oman julkisen avaimensa URL-osoitteen. Palvelun tarjoaja noutaa 
operaattorin tietokannasta käyttäjän julkisen avaimen ja tarkastaa digitaalisen allekirjoituksen 
aitouden. Tämän jälkeen käyttäjän julkisen avaimen URL-osoite liitetään rekisteröitävään 
palveluun, jolloin käyttäjä voi aloittaa palvelun käytön. 

Operaattorin palveluihin perustuvien ratkaisujen ongelmana on niiden operaattoririippuvuus. 
Tällöin operaattorin vaihtaminen automaattisesti merkitsee käyttäjän kaikkien 
varmenneperusteisten palveluiden uudelleen rekisteröitymistä. Toisen riskin operaattorin 
käyttämiselle varmenneviranomaisena on hinnoittelupolitiikka. Tämän hetkiset varmennehinnat 
saattavat nousta tulevaisuudessa, jolloin palvelun käyttäminen vaikeutuu tai muuttuu jopa 
mahdottomaksi. 

Useat operaattorit johtavat useisiin sopimuksiin 

Operaattorin toimiminen varmentajana kiinnittää käyttäjän yhteen operaattoriin ja sen 
tarjoamaan PKI-infrastruktuuriin. Järjestelmä toimii hyvin esimerkiksi Visan 3-D Securen 
yhteydessä, jossa luottokortin liikkeellelaskijalla on itse mahdollisuus päättää 
varmennepalvelun hankinnasta. 
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Pankin näkökulmasta tarkastellen järjestelmän toimiminen kansainvälisesti edellyttää useita 
sopimuksia eri maksunvälittäjien ja operaattoreiden välillä. Jo pelkästään Suomen 
asiakaskunnan kattavaa palvelua varten pankki joutuisi tekemään neljä sopimusta eri 
operaattoreiden kesken ja operaattoreiden määrä kasvaisi, mikäli järjestelmä siirretään 
ulkomaille. Lisäksi pankkien ja maksukorttien liikkeellelaskijoiden tulisi luottaa kaikkien 
operaattoreiden varmenteiden myöntämisprosesseihin. Näiden tekijöiden seurauksena pankki 
voi joutua tilanteeseen, jossa se olisi pakotettu epäämään palvelut tietyiltä asiakkailtaan 
väärän operaattorivalinnan johdosta. 

Ongelmaksi saattaa nousta myös asiakaspalvelu. Pankin tunnistuksen perustuessa 
operaattorin varmennepalveluun asiakas voi helpostikin joutua sekaannukseen mahdollisen 
ongelmatilanteen ratkaisijasta: soittaako asiakas pankin vai operaattorin palveluun. 

Järjestelmät valmiina, operaattorin vaihto ongelmana 

Mobiilimaksamisen perustuessa operaattorin tarjoamaan varmennepalveluun joudutaan 
maksaminen ja varmentaminen erottamaan toisistaan. Matkaviestinoperaattorit ovat 
pilotoineet ja osin myös implementoineet omia ratkaisujaan varmennepalveluiden 
toteuttamiseksi. Sen sijaan mobiilimaksamisen järjestelmät ovat vielä määrittelemättä. 
Etämaksamiseen voidaan käyttää esimerkiksi Visan 3-D Secure -järjestelmää, mutta 
lähimaksamisen sisällyttäminen järjestelmään on lähestulkoon mahdotonta ilman suuria 
muutoksia vallitsevaan maksamisinfrastruktuuriin. Muiden palveluiden liittäminen 
operaattoritunnisteiden piiriin on helppoa, mutta operaattorin vaihdon yhteydessä joudutaan 
kaikki sopimukset tekemään uudelleen. 

Operaattorin toimiminen varmentajana ei vaadi kokonaan uusia matkapuhelimia, vaan 
nykyiset WAP 1.2.1 -yhteensopivat puhelimet tukevat tätä toimintoa. SIM-korttien 
tilaaminen ja jakelu voidaan hoitaa kuten nykyäänkin operaattorin toimesta, eikä se näin ollen 
aiheuta merkittäviä lisäkustannuksia. Operaattorit toteuttavat varmennepalvelunsa joka 
tapauksessa, riippumatta millaiseksi globaali mobiilimaksamisinfrastruktuuri kehittyy. 

3.4 Rinnakkaiskäyttö mobiilimaksamisessa 

SWIM-kortin rinnakkaiskäytöllä tarkoitetaan, että samalle toimikortille voidaan tallentaa 
matkaviestin-, maksamis- ja muiden palveluiden sovelluksia. Tällöin sovellukset sijaitsevat 
fyysisesti samalla SWIM-kortilla, mutta ovat loogisesti täysin erillisiä. Valtaosa SWIM-kortin 
rinnakkaiskäyttöön perustuvaan maksamiseen liittyvistä prosesseista on jo esitelty kahdessa 
edellisessä luvussa, sillä pääsääntöisesti nämä ratkaisut ovat yhdistelmä edellä kuvatuista 
järjestelmistä.  

Järjestelmä rakentuu useiden palveluntarjoajien komponenteista 

Rinnakkaiskäyttö ei suoraan muodosta kilpailevaa teknologiaa kaksoissiru- tai operaattori-
varmentajaratkaisulle. Rinnakkaiskäytettäviä SWIM-kortteja voidaan hyödyntää molempien 
järjestelmien yhteydessä, ja esimerkiksi Mobey Forumin PPA:ssa EMV:hen perustuva 
lähimaksaminen toteutettaneen juuri SWIM-kortin rinnakkaiskäytöllä. Tässä luvussa SWIM-
kortin rinnakkaiskäyttöön perustuvalla maksamisjärjestelmällä tarkoitetaan toteutusta, jossa 
esimerkiksi operaattorin tai kaupan liikkeellelaskemalle sirukortille on toteutettu pankin tai 
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luottokorttiyhtiön hallinnoima, kortin liikkeellelaskijasta riippumaton maksamisjärjestelmä. 
Käytännön tarkastelussa lähtökohtana on pidetty operaattorin liikkeellelaskemaa korttia, jolle 
on tallennettu luottokorttiyhtiön 3-D Secure ja EMV-sovellukset, mutta myös kaikki muut 
SWIM-kortin varaan rakentuvat maksamisjärjestelmät soveltuvat rinnakkaiskäyttöön. 

SWIM-kortin liikkeellelaskijoina voivat toimia useat eri tahot. Liikkeellelaskijalla tarkoitetaan 
pääsääntöisesti SWIM-kortin omistajaa ja sen pääsovelluksen hallinnoijaa. Riippuen 
käytetystä korttiteknologiasta, pääsovelluksen hallinnoija hyväksyy ja lataa uudet palvelut 
SWIM-kortille sekä päättää kortin päivittämisestä uudempaan versioon. Kortin 
liikkeellelaskijoina voivat toimia muun muassa operaattorit, pankit, kauppaketjut ja öljy-
yhtiöt. 

SWIM-kortin rinnakkaiskäyttö tarjoaa suurimman liikkumavaran ja samalla sekavimmat 
rakenteet maksamisjärjestelmän kehittämiseksi. Rinnakkaiskäyttöön perustuvien 
maksamissovellusten standardointia ei olla vielä aloitettu, sillä toimijakenttä on vielä liian 
hajanainen ja lisäksi standardointi koetaan osittain tarpeettomana. Kuvassa 14 on esitelty 
tässä tarkasteltu rinnakkaiskäyttötapaus, sen vaatima keskeinen infrastruktuuri ja sen 

maksamisprosessit. 

Kuva 14 – Rinnakkaiskäyttöratkaisun keskeisimmät komponentit tarkasteluviitekehyksessä. 

Rinnakkaiskäyttö edellyttää uusia toimikortteja 

Sirukortin rinnakkaiskäyttöön perustuvaa mobiilimaksamista varten tarvitaan matkapuhelin, 
joka tukee tunnistamista sekä toimikorttien rinnakkaiskäyttöä. Näitä päätelaitteita ei vielä ole 
markkinoilla, mutta standardoituna ratkaisuna teknologian odotetaan yleistyvän nopeasti. 
Päätelaitteen lisäksi rinnakkaiskäyttö vaatii uuden, operaattorin, kaupan tai pankkien 
liikkeellelaskeman SWIM-kortin perinteisen SIM-kortin sijaan. Nykyisin käytössä olevien 
korttien muistiavaruus ei riitä rinnakkaiskäytön vaatimuksiin, ja lisäksi korteilta puuttuu PKI-
järjestelmien vaatima WIM-moduuli ja sen käyttöön tarvittava SIM Toolkit -ohjelmisto. 

Maksamisjärjestelmä: SWIM-kortin rinnakkaiskäyttö
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Rinnakkaisten sovellusten lataaminen toimikortille ongelmallista 

Tässä osiossa kuvataan ne prosessit, jotka liittyvät rinnakkaiskäyttöisen 
maksamissovelluksen käyttöönottoon. Samalla pohditaan prosessien mahdollisia 
ongelmakohtia. Seuraavassa osiossa esitellään ne vaihtoehdot, joilla maksamissovellukset 
voidaan toteuttaa sekä maksaminen prosessit. 

Rinnakkaiskäytettävän kortin omistaja, eli yleensä operaattori, toimittaa käyttäjälle 
rinnakkaiskäyttöön soveltuvan SWIM-kortin. Maksusovellukset voidaan ladata kortille joko 
sen valmistusvaiheessa tai matkaviestinverkon kautta jälkeenpäin. Riippumatta 
lataamistavasta törmätään ongelmiin. Sovellusten lataaminen kortille valmistusvaiheessa 
hidastaa korttien tuotantoa ja jakelua, sillä kortin valmistajan tulisi ennen kortin valmistamista 
tietää, mitä sovelluksia käyttäjä tarvitsee. Nykyään esimerkiksi luotto- ja pankkikorttien 
ominaisuudet ja luottorajat räätälöidään kunkin asiakkaan elämäntilanteen ja maksukyvyn 
mukaan, jolloin kortit voidaan tuottaa vasta asiakkaan ne tilattua. Samalla tavalla täytyisi 
menetellä rinnakkaiskäytettävien korttien yhteydessä. Toisaalta radioteitse tapahtuva 
maksusovellusten lataaminen SWIM-korteille on teknisesti monimutkaista eikä vielä toimi 
nykyisissä matkaviestinverkoissa, sillä lataamisen edellyttämää 100 %:sta viestien 
synkronointia ei vielä pysytä tarjoamaan. Sovellusten lataaminen korteille törmää vielä 
nykyään joko teknisiin tai prosessiongelmiin. Näiden ratkaisemiseksi ei ole helppoja 
vaihtoehtoja, vaan ongelmat on hyväksyttävä osaksi SWIM-kortin rinnakkaiskäyttöä. 

Rinnakkaiskäyttöisen toimikortin hankinnan ja maksamissovellusten lataamisen jälkeen 
voidaan maksamisjärjestelmiä ryhtyä käyttämään. Maksuprosessit ja niiden käytännöt 
riippuvat valituista maksamissovelluksista. Jos esimerkiksi kyseeseen tulevat 
luottokorttiyhtiöiden 3-D Secure ja EMV, noudattaa rinnakkaiskäyttöön perustuva sovellus 
niitä kuten liitteessä 3 on kuvattu. 

Maksusovellusten lisäksi myös muut palveluntarjoajat voivat tallentaa omia sovelluksiaan 
SWIM-kortille sen muistiavaruuden sallimissa rajoissa. Nämä palvelut voivat käyttää joko 
kortin liikkeellelaskijan tarjoamia varmenteita tai SWIM-kortille voidaan ladata 
palvelukohtaiset sovellukset ja varmenteet. Esimerkiksi Suomen Posti on ilmaissut halunsa 
varmenteiden rinnakkaiskäyttöön, samoin Kesko on pohtinut mahdollisuutta jopa oman 
WIM-pohjaisen varmennepalvelun toteuttamiseen. 

Tekniikka tukee kaikkia lähi- ja etämaksamisjärjestelmiä 

Toimikortin rinnakkaiskäyttö mahdollistaa etämaksamisen toteuttamisen operaattorista 
riippumattomasti kaikilla sirukortteihin perustuvilla maksamisjärjestelmillä. Kortille voidaan 
esimerkiksi ladata esimerkiksi Visa 3-D Securen vaatimat tunnisteet tai jopa Mobey Forumin 
PPA-sovellus. Kuitenkin osa haastatelluista pankeista suhteutuu kielteisesti SWIM-kortin 
jakamiseen operaattorin kanssa. Pankki perustellusti pelkää liiallista riippuvuutta kortin 
liikkeellelaskeneesta operaattorista. 

Rinnakkaiskäytettävälle SWIM-kortilla voidaan myös ladata mikä tahansa sirukorttiin 
perustuva lähimaksamistekniikka. Tällöin matkapuhelin toimii, kuten pankin 
liikkeellelaskeman WIM-kortin tai operaattorivarmentajan tapauksessa. Käytännössä 
kyseeseen tulee EMV, joka on tällä hetkellä ainoa varteenotettava, sirukorttiin perustuva 
lähimaksamisjärjestelmä. EMV on esitelty tarkemmin liitteessä 3. 
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SWIM-kortin rinnakkaiskäyttö avaa uusia mahdollisuuksia operaattorin varmennepalveluun 
perustuville maksamispalveluille. Merkittäväin puute operaattorivarmentajaan perustuvissa 
maksamisjärjestelmissä on lähimaksamisen puuttuminen, mikä voitaisiin toteuttaa toimikortin 
rinnakkaiskäytöllä. 

Hallinnointi, vastuut ja riippuvuus liikkeellelaskijasta ongelmina 

SWIM-kortin rinnakkaiskäytölle ei ole teknisiä esteitä. Usein kuitenkin muut syyt estävät 
SWIM-kortin rinnakkaiskäytön. Tällaisia ovat taloudelliset kysymykset, kortin hallinnointiin 
liittyvät käytännön ongelmat, vastuiden hämärtyminen sekä riippuvuus kortin 
liikkeellelaksijasta. Rinnakkaiskäyttön teknisiä ja taloudellisia ongelmia on käsitelty liikenne- 
ja viestintäministeriön aihetta käsittelevässä raportissa7. Ongelmista merkittävimpiä olivat 
korttien saatavuus, sovellusten lataaminen sekä korttien ja niiden käyttökohteiden nopean 
kehittymisen aikaansaama standardien puuttuminen. Lisäksi Nokian mukaan 
rinnakkaiskäytön perustana oleva turvallisuuselementin jakaminen useiden organisaatioden 
kesken muodostaa loogisen ongelman turvaelementtien käytölle. 

Hallinnointiongelmat voidaan kiteyttää kysymykseen: kuka antaa luvan tallentaa 
rinnakkaiskäytettävälle korteille sovelluksia? Yksinkertaisimmassa tapauksessa on SWIM- 
tai WIM-kortille tallennettu yksi pääsovellus, jonka rutiineja kortin muut sovellukset voivat 
käyttää. Tällöin kaikkien uusien sovellusten lataaminen täytyy tehdä pääsovelluksen 
hallinnoijan toimesta joko viemällä kortti päivitettäväksi tai lataamalla sille SIM Toolkitillä 
uudet sovellukset radioverkkoa käyttäen. Rinnakkaiskäytön vakavimmat ongelmat liittyvät 
tilanteeseen, jossa kortille voidaan asentaa useita, toisistaan riippumattomia sovelluksia. 
Tällöin kukaan ei enää hallinnoi kortin sisältöä, eikä kukaan myöskään vastaa kortin 
aiheuttamista virheistä tai ongelmista. Jos kortin sovellusten teknisiä vaatimuksia ei ole tarkoin 
määritelty, voivat kortilla olevat sovellukset häiritä toisiaan, mikä pahimmallaan aiheuttaa 
koko kortin tietosisällön tuhoutumisen. Näin ollen mitään rinnakkaiskäytettäviä kortteja tuskin 
voidaan laskea liikkeelle ilman vastuullista hallinnoijaa: kauppaa, operaattoria tai pankkia. 

Käytännössä rinnakkaiskäyttö ei ratkaise mobiilimaksamisen operaattori- tai 
pankkiriippuvuutta, sillä korttia hallinnoiva taho määrittelee kortille tallennettavien sovellusten 
tekniset vaatimukset ja myös hyväksyy, miten ja millä ehdoilla sovelluksia voidaan kortille 
ladata tai poistaa. Rinnakkaiskäytön avulla saavutettaisiin vain näennäinen riippumattomuus 
kortin liikkeellelaskijasta ja käytännössä liikkeellelaskijan, useimmissa tapauksissa 
operaattorin, vaihtuminen vaatisi edelleen kaikkien sovellusten uudelleen lataamisen tai 
rekisteröinnin. 

Kuluttajan silmissä rinnakkaiskäyttö, kuten myös operaattorin varmentajana toimiminen, 
hämärtää sovelluksen hallinnoijan ja kortin liikkeellelaskijan väliset roolit. Ilmiöstä käytetään 
englannin kielistä termiä ”service confusion”. Tällöin kuluttajat eivät tiedä, kuka vastaa 
minkäkin palvelun toteuttamisesta ja kenen puoleen pitäisi kääntyä ongelmatilanteissa. 
Service confusion on visainen kysymys jo operaattorivarmentajan tapauksessa, mutta se 
korostuu SWIM- tai WIM-kortin rinnakkaiskäytössä, jossa samalla toimikortilla voi olla 

                                                 

7 Liikenne- ja viestintäministeriö 2001. SIM-kortin rinnakkaiskäyttö, A53/2001. LVM, Helsinki. 
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useita sovelluksia. Tämä on eräs perustelu, miksi pankit eivät mielellään toteuttaisi omia 
palveluittaan operaattorin liikkeellelaskemille SWIM-kortteille. 

Rinnakkaiskäyttö jakaa mielipiteet 

Liikenne- ja viestintäministeriön tutkimuksen mukaan8 SWIM-korttien rinnakkaiskäyttöön 
suhtautuvat positiivisimmin teleoperaattorit ja palveluyritykset, joiden käytössä ei tälläkään 
hetkellä ole omaa korttia. Perusteina rinnakkaiskäytön lisäämiselle pidettiin etenkin kuluttajan 
hallussa olevien korttien lukumäärän kasvua ja tekniikan kehittymisen mukanaan tuomia 
mahdollisuuksia. Vastaavasti negatiivisimmin rinnakkaiskäyttöön suhtautuvat palveluyritykset, 
joilla on olemassa oleva kortti-infrastruktuuri. Tällaisia ovat esimerkiksi pankit, kaupat ja 
öljy-yhtiöt. Rinnakkaiskäyttöä vastustettiin tietoturvan, vaikeiden sopimusteknisten 
kysymysten, ja oman brandin suojelemisen takia. 

Rinnakkaiskäyttö täydentää muita maksamispalveuita 

Kaikkiaan SWIM-kortin rinnakkaiskäyttö tarjoaa joustavat ja monipuoliset mahdollisuudet 
täydentää muita maksamissovelluksia. Rinnakkaiskäyttöä joudutaan joka tapauksessa 
käyttämään esimerkiksi EMV-sovellusten yhteydessä. Sen sijaan tilannetta, jossa pankki 
toteuttaisi palvelunsa jonkun muun tahon liikkeellelaskemalle toimikortille ei ole näköpiirissä. 

Rinnakkaiskäytön vahvuuksina on joustavuus. Samalla kortille voidaan tallentaa hyvinkin 
erilaisia maksamissovelluksia ja käyttää niitä rinnan toisiaan täydentäen. Järjestelmän 
heikkouksina on sovellusten vaikea hallinnointi, niiden lataamisen hankaluus ja riippuvuus 
kortin liikkeellelaskijasta. 

3.5 Maksamisjärjestelmissä eroja ja yhteneväisyyksiä 

Tämän raportin toimeksiannon mukaisesti tarkasteluun on otettu kolme mobiilimaksamisen 
tunnistusjärjestelmää: 1) Mobey Forumin kaksoissiruperusteista PPA:ta, 2) operaattorin 
varmentajana toimimista sekä 3) SWIM-kortin rinnankaiskäyttöä. Ainoastaan Mobey 
Forumin PPA on kokonaan standardoitu järjestelmä. Operaattorin varmenteisiin perustuvat 
järjestelmät ovat teknisesti standardoituja, mutta ne eivät ole vielä yleistyneet standardien 
asteelle. Rinnakkaiskäyttöön perustuvat maksamisjärjestelmät ovat vielä täysin 
kehitysasteella.  

Tämä osio sisältää yhteenvedon tutkittujen kolmen maksamisjärjestelmän yhtäläisyyksistä ja 
eroista. Alla on käsitelty maksamisen kannalta oleellisia tekijöitä. Maksamisjärjestelmien 
kustannusvertailu on koottu liitteeseen 4 olevaan taulukkoon. Osion lopuksi laaditaan 
yhteenveto tarkasteltavista järjestelmistä. 

Päätelaitteiden saatavuudessa suuria eroja 

Ainoastaan operaattorin varmentamalle maksamisjärjestelmälle löytyy päätelaitteita. SWIM-
kortin kaksoiskäytön mahdollistavien puhelinten odotetaan tulevan markkinoille piakkoin. 

                                                 

8 Liikenne- ja viestintäministeriö 2001. SIM-kortin rinnakkaiskäyttö, A53/2001. LVM, Helsinki. 
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Sen sijaan Mobey Forumin PPA:n vaatimien kaksoissirupuhelinten valmistuksen aloittaminen 
riippuu sekä matkapuhelinvalmistajien että pankkien sitoutumisesta ja tahdosta. Näin ollen 
tällä hetkellä kaupallisesti ainoan mahdollisen mobiilimaksamisjärjestelmän on perustuttava 
operaattorin tarjoamaan varmennepalveluun.  

Palvelun tilaaminen ja rekisteröiminen 

Maksupalvelun tilaaminen ja rekisteröinti riippuu valitusta ratkaisusta. Yksinkertaisimmillaan 
käyttäjä tilaa Mobey Forumin PPA:n mukaisen WIM-kortin pankistaan ja asentaa sen 
kaksoissirupuhelimeensa. Operaattorin toimiessa varmentajana täytyy operaattorivarmenne 
rekisteröidä maksupalvelun tarjoajan tietokantaan. Monimutkaisin tilaamismenettely on 
SWIM-kortin rinnakkaiskäytön tapauksessa. Operaattorin SWIM-kortti joudutaan viemään 
päivitettäväksi tai sille on ladattava monimutkaisen proseduurin avulla uudet sovellukset 
matkaviestinverkon yli. 

Kaikkien tutkittujen järjestelmien tunnisteita voidaan käyttää maksamisen lisäksi myös muihin 
palveluihin. Operaattorin ja pankin varmenteita voidaan suoraan käyttää muissakin 
asiointipalvelussa. Näiden lisäksi voidaan rinnakkaiskäytettävälle SWIM-kortille tallentaa 
muiden palveluiden vaatimia sovelluksia. Uusien palveluiden rekisteröinti ja käyttöönotto 
vaihtelevat valitun varmenneratkaisun mukaan. Operaattorin tai pankin toimiessa 
varmentajana riittää, kun uuden palveluntarjoaja rekisteröi palvelunsa liikkeellelaskijan 
varmenteen. Rinnakkaiskäyttöiselle SWIM-kortille joudutaan sen sijaan lataamaan palvelut 
erikseen monimutkaista prosessia käyttäen. 

Riippuvuus operaattoreista tai pankeista 

Operaattorin tai pankin varmennepalvelua käytettäessä lukkiudutaan näiden organisaatioiden 
järjestelmiin. Tällöin operaattorin tai pankin vaihtaminen aiheuttaa kaikkien vanhan SWIM- 
tai WIM-kortin tunnisteilla rekisteröityjen palveluiden uudelleen rekisteröimisen. Ongelma on 
merkittävämpi operaattorin tarjoaman varmennepalvelun kohdalla, sillä operaattorin 
vaihtaminen on toistaiseksi yleisempää kuin pankin. Mobey Forumin ajamassa 
kaksoissiruratkaisussa pankkisuhde ja pankin sirukortit pysyvät samoina operaattorista 
riippumatta. 

Etämaksaminen toteutettu kaikissa järjestelmissä samalla tavoin 

Kaikkien kolmen vertaillun järjestelmän etämaksaminen perustuu mallissamme Visan 3-D 
Secure järjestelmään, joka on riittävän yksinkertainen ja samalla turvallinen. Erot tulevat esiin 
vasta, kun tarkastellaan, miten 3-D Securen vaatima varmenneinfrastruktuuri on rakennettu.  

Lähimaksaminen ei onnistu operaattorin varmennepalvelun avulla 

Lähimaksamisen, jossa maksamisen volyymit ovat, odotetaan perustuvan tulevaisuudessa 
EMV-infrastruktuuriin, jonka määrittelyt ovat vielä osin puolitiessään. 
Lähimaksamissovellukset voidaan implementoida pankin omalle WIM-kortille tai 
rinnakkaiskäytön sallivalle operaattorin SWIM-kortille. Näillä näkymin mitään olemassa 
olevaa lähimaksamisjärjestelmää ei voida rakentaa operaattorin tarjoaman varmennepalvelun 
varaan. 
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Järjestelmien kustannukset samaa suuruusluokkaa 

Kaikki tutkitut mobiilimaksamisjärjestelmät perustuvat WAP-palveluun, jolloin niiden 
käyttämisen peruskustannukset ovat samat. Yhteyskustannusten lisäksi järjestelmien käytöstä 
aiheutuu myös muita kuluja. Esimerkiksi Radiolinja ei peri WAP-yhteyksien lisäksi palvelun 
käyttäjältä, maksajalta, muita maksuja, mutta kauppiaalle varmennetietokannan käyttö on 
maksullista. Nordean mukaan pankkipalvelut pitää hinnoitella selvästi, jolloin 
yksinkertaisimpana ratkaisuna olisi mobiilimaksamispalvelusta perittävä kiinteä kuukausihinta. 

Myyjän tietojärjestelmien kannalta mobiilimaksamisjärjestelmät eivät eroa toisistaan. 
Kassajärjestelmät vaativat joka tapauksessa päivitystä. Samalla EMV-sirukorttien 
aiheuttaman investoinnin jälkeen maksupäätteiden päivittäminen uusia mobiilimaksuratkaisuja 
tukeviksi vaatii pitkällisen pohdinnan ja hyvän perustelun. Useamman rinnakkaisen 
järjestelmän käyttöönotto lisää järjestelmien kustannuksia ja vaatii lisätyötä samalla aiheuttaen 
uutuuksia käyttävälle henkilökunnalle lisäkoulutuspaineita. Siksi uusien järjestelmien olisi hyvä 
tukeutua mahdollisimman paljon olemassa olevaan infrastruktuuriin. 

Yhteenveto maksamisjärjestelmien edusta ja haitoista 

Taulukkoon 2 on koottu yhteenveto tässä tutkimuksessa vertailluista kolmesta 
maksamisjärjestelmästä.  

Taulukko 2 – Yhteenveto kolmen vertaillun maksamisjärjestelmän eduista ja haitoista. 

Pankin sirukortti Operaattori varmentajana SWIM-kortin rinnakkaiskäyttö 

+ täydellisen 
operaattoririippumaton 

+ voidaan olemassa oleviin 
käytäntöihin tukeutuen 
toteuttaa sekä etä- että 
lähimaksaminen 

+ EMV-yhteensopiva, mikä takaa 
laajan sovellettavuuden 

 

+ toimii markkinoilla olevissa 
WIM-modulia tukevissa 
päätelaitteissa 

+ operaattorien PKI-ratkaisujen 
voidaan käyttää esimerkiksi 
Visa 3-D Securen kanssa, 
jolloin järjestelmä soveltuu 
ulkomaille 

+ mahdollistaa nopean liikkeelle-
lähdön, jos kaikki operaattorit 
tarjoavat tätä palvelua 

+ käytännöllinen alusta useille 
eri palveluille 

+ palvelut operaattori- ja 
pankkiriippumattomia 

+ EMV-yhteensopiva 

+ sallii rinnakkaisten PKI-
ratkaisujen käytön 

 

- päätelaitteiden markkinoille tulo 
hidasta tai epävarmaa ja joka 
tapauksessa palvelun 
yleistyminen vie aikaa 

- vaatii operaattorin SIM-kortin 
vaihdon SWIM-kortiksi 

- vaatii sopimusneuvottelut 
pankin ja kaikkien sen 
palvelualueen operaattoreiden 
välillä 

- täysin operaattorista riippuva; 
operaattorin vaihto johtaa 
uuteen rekisteröintiin 

- maksamispalveluiden tarjoaja 
tarvitsee sopimukset kaikkien 
palvelualueensa operaattorien 
kanssa  

- kuluttajan vaikea hahmottaa 
kuka on palvelun tarjoaja 

- vaatii operaattorin SIM-kortin 
vaihdon SWIM-kortiksi  

- ei olemassaolevia käytäntöjä: 
vaatii laajat sopimus-
neuvotottelut pankin ja 
SWIM-kortin omistajan 
kanssa  

- kortin liikkeellelaskijan 
vaihtaminen johtaa 
palveluiden 
uudelleenrekisteröintiin 

- kortin valmistuksen yhtey-
dessä täytyy tie tää, mitä 
sovelluksia kortille tulee 

- kuluttajan vaikea hahmottaa 
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- lähimaksamisen toteutus liian 
vaikea  

kuka on palvelun tarjoaja 

- ei ole vielä edes pilotoitu 
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4 YHTEENVETO 

Maksamisratkaisujen kehityspolku ei kulje suoraan fyysisen maailman ratkaisuista Internetin 
kautta mobiilimaailmaan. Internetkin on osoittautunut haastavaksi maksamisympäristöksi ja 
nähtävissä on, että mobiilimaailmasta tulee vieläkin haastavampi. Maailmalla pankit ovat 
yleensä vasta kehittämässä Internetiin soveltuvia sähköisiä pankkipalveluita. 

Maksamisjärjestelmiä on nykyisellään runsaasti ja niitä kehitetään koko ajan lisää. 
Markkinoille ei ole vielä syntynyt hallitsevaa mobiilimaksamisen järjestelmää. Pilotoitujen 
hankkeiden kautta ollaan lähinnä löydetty rakennettujen järjestelmien heikkouksia, jolloin 
mikään järjestelmä ei ole osoittautunut toista paremmaksi. 

Erilaisten sovellusten ja erinäisten tarpeiden maailmassa yhtenäisen maksamisratkaisun 
synnyttäminen on hyvin vaikeaa. Tällä hetkellä mobiilin maksamispalvelun helppokäyttöisyys 
on vasta kehityksensä alussa, kun jo pelkän matkapuhelinten käytettävyys esimerkiksi WAP-
palveluissa on edelleen ongelma. Lisäksi todellisen mobiilimaksamisen käyttötottumuksen 
syntyminen vie aikaa useita vuosia. 

Suomi edustaa sekä matkaviestinten että sähköisen pankkitoiminnan kehityksessä maailman 
kärkeä. Kuitenkaan suomalaiset eivät voi toteuttaa mobiilimaksamisen ratkaisuaan irrallaan 
muusta maailmasta. Suomalaiset toimijat ovat olleet aktiivisia uusien ratkaisujen 
kehittämisessä ennen ja tulevaisuudessa. Nyt olemme mukana kehittämässä mobiilin 
maksamisen universaalia standardia – tätä jopa odotetaan meiltä. Samalla suomalainen 
regulaatio toimii osaltaan suunnannäyttäjänä. 

Uusien maksamisratkaisujen kehityksessä kannattaa tukeutua jo olemassa oleviin, hyviksi 
koettuihin ja globaalisti käytettyihin ratkaisuihin. Rahalaitosten välinen yhteistoiminta suurten 
maksujen välityksessä on yksi alue, jota uusilla ratkaisuilla ei ehkä kannata järkyttää. 
Toisaalta rahalaitokset eivät ole perinteisesti toimineet pienten maksujen kokoajina. Tämä 
rooli on langennut operaattoreille puheluiden laskuttamisen kautta. Kuva 15 esittää raportin 
löydösten perusteella muodostetun esimerkkinäkemyksen mahdollisesta, kestävään 
kehitykseen perustuvasta mobiilimaksamisen kokonaisratkaisusta ja niiden liittymisestä 
toisiinsa. 

operaattori maksujen 
kokoajana

operaattori maksujen 
kokoajanaEtämaksaminen

Lähimaksaminen

Suuret maksutPienet maksut

tilitysraja

operaattori maksujen 
kokoajana

operaattori maksujen 
kokoajana

10 € 100 € 1000 €

pankin on-line debit-sovelluspankin on-line debit-sovellus

luottoyhtiön on-line kredit-sovellusluottoyhtiön on-line kredit-sovellus

EMV-perusteinen RF-ID lähimaksusovellus, 
vuonna 2007–

EMV-perusteinen RF-ID lähimaksusovellus, 
vuonna 2007–

on-line maksupääteyhteys

1 € 10 €

 
Kuva 15 – Yksi erimerkkivisio tulevaisuuden maksamisjärjestelmistä riippuvuuksineen. 
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Selvityksessä vertailtiin vahvan tunnistuksen menetelmiä 

Tämä raportti on laadittu osana liikenne- ja viestintäministeriön Mona-ohjelmaa. Tutkimuksen 
toimeksiantona oli vertailla kolmea vahvaan tunnistukseen perustuvaa 
mobiilimaksamistoteutusta. Vahvan tunnistuksen vaatimia varmentamistietoja voidaan käyttää 
kolmella tavalla: 

– Rahalaitos, esimerkiksi pankki, toimittaa asiakkaalle oman tunnistekortin (WIM-kortin) 
joka asennetaan kaksi SIM-kortin lukijaa sisältävään kaksoissirupuhelimeen operaattorin 
liittymäkortin (SIM-kortin) lisäksi. 

– Rahalaitos rinnakkaiskäyttää operaattorin SWIM-korttia (SIM- ja WIM-korttien 
yhdistelmä), jolloin rahalaitos tallentaa asiakkaan tarvitsemat tunnistetiedot operaattorin 
SWIM-kortille operaattoririippumattomasti. 

– Operaattori toimii rahalaitoksen puolesta varmentajana eli rahalaitos alihankkii SWIM-
korttipohjaisen varmennepalvelun operaattorilta. 

Kaikki vertailun ratkaisut perustuvat SIM-kortin kokoisen (ID2) sirukortin käyttöön. Dual-
slot-puhelmia, joissa voitaisiin käyttää rahalaitosten perinteisiä ID1-kokoisia sirukortteja, tai 
matkapuhelimeen itseensä tallennettaviin salaisiin avaimiin perustuvaa varmentamista ei 
käsitelty. Näiden vaihtoehtojen syntyminen ei ole näköpiirissä. Myöskään vahvaan 
tunnistukseen perustumattomia ratkaisuja, kuten operaattorin liittymätunnisteen ja sen varaan 
rakennettujen pre-paid-tilien, käyttöä ei selvityksessä vertailtu. 

Vertailtujen ratkaisujen teknisessä toteutettavuudessa tai kustannuksissa ei havaittu eroja. 
Menetelmistä mikään ei tässä mielessä ole toista parempi tai toista poissulkeva. Ratkaisuiden 
erot tulevat esiin maksamisratkaisujen toteutusprosesseissa, eli siitä, miten tekninen 
infrastruktuuri on käyttöönotettavissa ja miten se otetaan käyttöön. Luvun 3 lopussa oleva 
taulukko 2 kokoaa yhteen vertailun tuloksia. 

Ainoastaan operaattorin varmenteilla toteutetulle maksamisjärjestelmälle löytyy päätelaitteita. 
SWIM-kortin kaksoiskäytön mahdollistavien puhelinten odotetaan tulevan markkinoille 
piakkoin. Erillisen WIM-kortin käytön mahdollistavien kaksoissirupuhelinten valmistuksen 
aloittaminen riippuu sekä matkapuhelinvalmistajien että pankkien sitoutumisesta ja tahdosta. 

Luottamus ja maksutapahtuman nopeus avainvaatimuksia 

Valitun menetelmän turvallisuus ja luottamus sen liikkeellelaskijaan ovat maksajan kannalta 
ratkaisun tärkeimmät valintaperusteet. Ainoastaan luottamus ja synnyttää käyttötottumuksen. 
Koko ketjun tunnisteiden liikkeellelaskusta maksutapahtumaan ja tilityksiin on pysyttävä 
toimimaan maksajan ja maksun saajan kannalta odotetusti, mahdolliset väärinkäytökset 
ehkäisten. Toisaalta ratkaisun turvallisuus ja sen kustannukset riippuvat tosistaan. Pienille 
maksuille ei voida valita liian kallista, joskin aukotonta turvallisuutta, kun väärinkäytösten 
aiheuttama riski on pieni. Suuria maksuja varten rakennettu tietoturvaratkaisu on mahdollisesti 
liian kallis pienille maksuille. Tällöin pienille maksuille saattaa kehittyä oma rinnakkainen 
maksamisratkaisu. Kustannussyiden takia rinnakkaisen maksamisjärjestelmien olisi 
tukeuduttava toisiensa infrastruktuureihin ja prosesseihin.  

Aukottoman luotettavuuden ohella ratkaisun yleistymiseen vaikuttaa merkittävästi 
järjestelmien helppokäyttöisyys ja maksun saajan kannalta maksutapahtuman nopeus. 
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Vastaavasti suuria investointeja ja lisäkoulutusta vaativia järjestelmiä ei oteta helposti 
käyttöön. Uusien investointien odotetaan kannattavan, tuottavan lisälisämyyntiä. 

Matkaviestinpohjainen maksaminen tullee ensimmäisenä etämaksamiseen ja pieniin 
maksuihin. Perinteisen kaupan lähimaksuihin mobiilimaksamisen tuoma lisäarvo on epäselvä. 
Lähimaksamiseen mobiilimaksut yleistyvät hitaasti. Ensimmäisenä mobiilien maksujen 
kohteena on digitaalinen mobiilisisältö, kuten nykyiset soittoäänet ja logot. Markkinoille on 
myös tulossa puhelinten ominaisuuksien lisäpäivitykset, esimerkiksi Java middletteinä. 
Ainoastaan digitaalisella sisällöllä olemassa olevat markkinat; muiden mobiilimaksamisen 
markkinoiden syntyä vasta odotetaan. Siten politikointiin vaihtoehtojen valinnassa on 
valitettavasti aikaa, vaikka se ei kehitystä ja käyttötottumuksen syntymistä helpotakaan. 

Luottamukseen perustuva liiketoiminta vaatii omat tunnisteet 

Rahalaitosten liiketoiminta perustuu luottamukseen. Sen on kaikissa olosuhteissa pystyttävä 
tarjoamaan asiakkailleen luotettavaa pankki- ja luottopalvelua. Oma WIM-kortti eli 
kaksoissiruratkaisu on rahalaitoksen ainoa vaihtoehto ydinliiketoimintansa kannalta. Toisaalta 
myös maksujen proviisiorakenteet on loppuun kulutettu, joten ylimääräistä katekomponenttia 
ei voida enää lisätä. Operaattorilta alihankittavan varmennepalvelun, kuten lopulta SWIM-
kortin rinnakkaiskäytönkin, ongelmana on, että rahalaitos joutuu tekemään kahdenkeskiset 
palvelusopimukset kaikkien operaattoreiden kesken ja olemaan vakuuttunut sopimusten 
jatkumisesta myös tulevaisuudessa. Rahalaitos voi perustellusti pelätä joutuvansa alihankki-
joidensa armoille alihankinnan ollessa ainoa vaihtoehto tunnistepalvelunsa toteuttamiseen. 
Vastaavasti operaattorin halutessa levittää omia varmentamisen ratkaisujaan se helposti 
törmää useisiin erilaisia sopimuskäytäntöjä hamuaviin palveluntarjoajiin, kuten pienten 
maksujen kokoajan palvelussaan pankkeihin. 

Kaksoissiruratkaisun ongelmana on, että tällöin joudutaan luottokortin lisäksi jakelemaan 
myös WIM-kortti. Kuitenkaan rahalaitokselle toisen sirukortin jakelu nykyisen luottokortin 
ohessa ei ole ongelmallista eikä edes kovin kallista. Erottavana tekijänä on periaatteessa vain 
itse WIM-kortin kustannus. Yhdensirunvaihtoehdon ongelmana puolestaan on operaattori-
riippuvuus ja korttien myöntämisprosessin uskottava ulkoistaminen. Jos operaattori kuitenkin 
pystyy tarjoamaan aukottoman, täysin luotettavan asiointiketjun, pankille voi olla hyvinkin 
kustannustehokasta ja nopeaa tukeutua operaattorin varmennuspalvelussaan. 

Operaattoreiden SWIM-pohjaiset vahvan tietoturvan tunnistusratkaisut syntyvät 
automaattisesti operaattoreiden niin halutessa. Useat asiointi- ja maksamispalveluntarjoajat 
voivatkin tukeutua operaattoriin varmenteisiin. Toisaalta myös rahalaitokset lienevät 
tulevaisuudessa halukkaita myymään omia vahvan tunnistuksen palveluitaan. 

Sekä rinnakkaiskäytössä että koko varmennepalvelun alihankkimisessa lukkiudutaan kortin 
likkeellelaskijaan, joko operaattoriin tai WIM-kortin liikkeellelaskijaan. Tällöin mobiilissa 
maksamispalvelussa operaattorin tai esimerkiksi pankin vaihtaminen aiheuttaa kaikkien 
vanhan SWIM- tai WIM-kortin tunnisteilla rekisteröityjen palveluiden uudelleen 
rekisteröimisen. 
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Suositus: vaihtoehtojen syntymistä ei tule jarruttaa 

Markkinoille täytyy saada useita mobiilimaksamisvaihtoehtoja, jotta yksikään järjestelmä ei 
pääse monopoliasemaan. Maksamisjärjestelmien kehittämisen osapuolina ovat ne tahot, joilla 
on pitkä kokemus maksamiseen liittyvästä liiketoiminnasta ja joiden ansaintalogiikat ovat 
jäsentyneet. Kaikkia eri toimijoita tarvitaan. Aluksi on järkevintä kasvattaa markkinoiden 
kokoa ja edesauttaa helpon käyttöliittymän kehittymistä ja käyttötottumuksen syntymistä 
tarjoamalla erilaisia vaihtoehtoja, ja vasta sitten etsiä toimijoiden tarkat roolit ja sopia 
mahdollisista uusista liiketoimintalogiikoista. 

Markkinoiden kannalta kahden keskeisen vaihtoehdon syntyminen olisi suotavaa: 

– Puhelinvalmistajien olisi lanseerattava kaksoissirumallinsa varsin pikaisella aikataululla, 
jotta yhteen siruun perustuvalle ratkaisulle olisi kilpailija. Puhelimien ja siis palveluiden 
yleistyminen tulee joka tapauksessa viemään aikaa. 

– Kaikkien operaattoreiden tulisi tarjota todellista rinnakkaiskäyttöä eli sallia muiden 
palveluntarjoajien tallettaa omat salaiset avaimensa ja hakemistoviittauksensa 
operaattorin SWIM-kortille. Tämä toki edellyttää SWIM-korttien yleistymistä, mutta 
samalla toimivien rinnakkaiskäytön käytäntöjen luominen tulisi aloittaa tarvittavan 
sopimusyhtenäisyyden ja ehtojen mielekkyyden varmistamiseksi. 

Regulaattorilla ei ole mahdollisuutta suoranaisesti vaikuttaa maailman puhelinvalmistajiin, eikä 
rinnakkaiskäyttöön pakottaminenkaan ole sujuva ratkaisu. Valmistajien ja operaattoreiden 
tulisi edesauttaa ratkaisujen syntymistä markkinoiden ja oman ydinliiketoimintansa kasvun 
nimissä.  
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LIITE 1 PKI-INFRASTRUKTUURI PERUSTUU AVAINPARIIN 

Julkisen avaimen salakirjoitusmenetelmän (Public Key Infrastructure, PKI) avulla voidaan 
viestit salata ja allekirjoittaa sekä niiden eheys ja ainutkertaisuus varmentaa. Menetelmä 
perustuu julkisen ja salaisen salakirjoitusavaimen muodostamaan pariin. Toisella avaimella 
viesti voidaan salata ja sitä vastaavalla, avainparin toisella avaimella, salaus purkaa. Julkinen 
avain on varmenneviranomaisen (certificate authority, CA) hallinnassa ja se on talletettu 
julkiseen varmennetietokantaan, josta se on kaikkien vapaasti noudettavissa. Sen sijaan 
salainen avain on vain sen käyttäjän tiedossa, usein tallennettuna sirukortille, jolloin jopa 
avaimen lukeminen kortilta on mahdotonta.  

PKI-menetelmä perustuu yksisuuntaisiin funktioihin ja salauksen murtaminen voidaan 
suorittaa raa’alla voimalla. Murtamiseen tarvittava aika kuitenkin kasvaa eksponentiaalisesi 
salakirjoitusavaimen pituuden kasvaessa. Tästä syystä PKI on käytännössä murtamaton 
salakirjoitusjärjestelmä. Nykyisin käytettyjen 1024-bittisten salausavaimien murtamiseen 
kuluu tehokkailla tietokoneilla noin kolme vuotta. 

Viestin salaaminen, lähettäminen ja purkaminen 

PKI-järjestelmässä lähetettävä viesti salataan vastaanottajan julkisella avaimella, jonka 
viestin lähettäjä noutaa varmenneviranomaisen ylläpitämästä, julkisesta tietokannasta, tai joka 
on tallennettu valmiiksi sirukortille. Salattu viesti lähetetään vastaanottajalle, joka pystyy 
avaamaan sen hallussaan olevalla, omalla salaisella avaimella. Varmenneviranomaisen 
tietokanta sisältää järjestelmän piirissä olevien käyttäjien sertifikaatit, jotka muodostuvat 
käyttäjän tunnistetiedoista: käyttäjä numerosta ja henkilötiedoista sekä julkisesta 
salakirjoitusavaimesta. Tällöin kaikki tahot, joilla on pääsy tietokantaan voivat noutaa 
vastaanottaja sertifikaatin ja lähettää hänelle salatun viestin. Viestin luominen, salaaminen, 
lähettäminen ja purkaminen on esitetty kuvassa L1-1 ja se koostuu seuraavista vaiheista: 

1) Lähettäjä kirjoittaa viestin. 

2) Lähettäjä noutaa vastaanottajan julkisen avain sisältävän sertifikaatin 
varmenneviranomaisen tietokannasta tai sirukortin muistista. 

3) Lähettäjä salaa viestin vastaanottajan julkisella avaimella. 

4) Lähettäjä lähettää salatun viestin vastaanottajalle. 

5) Vastaanottaja avaa salatun viestin omalla salaisella avaimella. 
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Kuva L1-1 – Viestien salaaminen, lähettäminen ja purkaminen julkisen avaimen menetelmällä. 

Viestin digitaalinen allekirjoitus  

Digitaalisen allekirjoituksen avulla viestin vastaanottaja voi varmistua viestin lähettäjän 
identiteetistä, viestin aitoudesta ja muuttumattomuudesta. Digitaalista allekirjoitusta vasten 
viestin lähettäjä luo viestistä tiivisteen, joka on viestistä laskettava, yksikäsitteinen luku. 
Viestin lähettäjä salaa tiivisteen omalla salaisella avaimellaan ja lähettää salatun tiivisteen 
osana salattua viestinä vastaanottajalle. Vastaanottaja noutaa varmennehakemistosta 
lähettäjän sertifikaatin ja avaa tiivisteen sertifikaatin sisältämällä lähettäjän julkisella avaimella. 
Tämän jälkeen vastaanottaja laskee itse saamastaan viestistä tiivisteen ja vertaa tätä 
lähettäjän laskemaan. Mikäli nämä täsmäävät on lähettäjä aito ja viesti siirtynyt 
muuttumattomana lähettäjältä vastaanottajalle. Viestin digitaalinen allekirjoittaminen ja sen 
tarkastaminen on esitetty kuvassa L1-2 ja se koostuu seuraavista vaiheista: 

1) Lähettäjä laskee tiivisteen lähetettävästä viestistä. 

2) Lähettäjä salaa tiivistefunktion omalla salaisella avaimellaan. 

3) Salattu tiivistefunktio lähetetään viestin yhteydessä vastaanottajalle. 

4) Vastaanottaja noutaa lähettäjän julkisen avaimen sisältävän sertifikaatin 
varemennetietokannasta. 

5) Vastaanottaja purkaa lähettäjän salaaman varmenteen. 

6) Vastaanottaja laskee vastaanotetusta viestistä tiivisteen. 

7) Vastaanottaja vertaa itse laskemaansa tiivistettä lähettäjän laskemaan. Näiden täsmätessä 
viesti on aito. 
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Kuva L1-2 – Viestien digitaalinen allekirjoittaminen ja sen tarkastaminen julkisen avaimen 

menetelmällä.
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LIITE 2 HAASTATTELUT 

Tämän tutkimuksen pohjaksi haastateltiin joukkoa konsultin valitsemia, mobiilimaksamisen 
kehitykseen vaikuttavia suomalaisia tahoja. Haastatellut asiantuntijat on koottu seuraavaan 
taulukkoon. Taulukko ei listaa näiden ja muiden yritysten kanssa aiheesta käytyjä epävirallisia 
keskusteluita. 

Taulukko L2-1 – Selvitystä varten suoritetut haastattelut. 

Haastateltu yritys Haastateltavat Aika ja paikka Haastattelijat 

Kesko Oyj Vice President Niila Rajala, e-
Business 

R&D Manager Jukka-Pekka 
Rautiainen, e-Business 

29.4.2002, 
Helsinki 

Jari Pentti 

Risto Riihimäki 

Nokia Oyj Director Martti Granberg, Business 
Development 

15.5.2002, Espoo Jari Pentti 

Risto Riihimäki 

Nordea Pankki Suomi Oyj Vice President Liisa Kanniainen, 
Mobile Banking 

Vice President Eero Vasenius, 
Electronic Banking Services 

17.4.2002, Espoo Jari Pentti 

Risto Riihimäki 

Joni Tefke 

Radiolinja Oy Ohjelmajohtaja Mikko Saarela, m-
Commerce 

Konsultti Jyri-Pekka Tähtinen, m-
Commerce 

26.3.2002, Espoo Jari Pentti 

Risto Riihimäki 

Joni Tefke 

Sampo Pankki Oyj Senior Vice President Hannu 
Kuokka, Card Payments 

10.4.2002, 
Helsinki 

Jari Pentti 

Risto Riihimäki 

Joni Tefke 

Sonera Oyj Business Manager Päivi Helanto, 
Mobile Operations 

8.5.2002, 
Helsinki 

Jari Pentti 

Risto Riihimäki 

Suomen Pankkiyhdistys Johtaja Kari Nihtilä, Pankkitekninen 
osasto 

Asiantuntija Markku Hirvonen, 
Maksujärjestelmät 

Suunnittelupäällikkö Timo Ylitalo, 
Tietojärjestelmät 

29.4.2002, 
Helsinki 

Jari Pentti 

Risto Riihimäki 

 

Haastatteluissa käytetty runko vaihteli tilanteen mukaan, mutta pääpiirteissään 
haastattelurunko koostui seuraavista komponenteista: 

1) Lyhyt liikenne- ja viestintäministeriön Mona-ohjelman Mobiilimaksamisen menetelmien 
vertailu -projektin esittely.  

2) Mobiilimaksamisratkaisun vaatimukset 

– mobiilin korttimaksamisen tila, haastateltavan yrityksen näkemys  

– yrityksen "toiveratkaisun" toimintafilosofia ja valintojen perustelut  

– mahdolliset arkkitehtuurit, järjestelmän osat (osapuolet)  
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– tarve ketjuttaa maksamis- ja asiointisovelluksia (rinnakkaiskäyttö, esim. pankki-, 
kauppa-, HST-, ja Kela-kortin yhdistelmä) 

– ratkaisun integroituminen muihin, esimerkiksi yrityksen jo esittelemiin, 
mobiilimaksamisen ratkaisuihin 

3) Ratkaisun prosessit 

– maksutapahtuma prosessina yrityksen edustaman tahon kannalta (kaksoissiru, yksi 
siru, korttien rinnakkaiskäyttö, integroitu WIM-moduuli)  

– prosessien osapuolet (pankki, operaattori, maksaja, maksun saaja, viranomainen) ja 
hyödyt niille 

– monioperaattoriympäristön vaateet  

– kansainvälisen käytön vaateet  

4) Tulevaisuuden visio ja loppukeskustelu  

– keskustelua tekniikan ja toteutusten tilasta vuonna 2007, future proofness  

– keskustelua suomalaisesta ja EU:n lainsäädäntö- ja regulointiympäristöstä, 
mahdolliset puollonkaulat 



1 

 

LIITE 3 Mobiilimaksamisen standardointi kehitysvaiheessa 

Rahoitusmaailma on kehittänyt useita maksamisjärjestelmiä eri käyttötarkoituksia varten. 
Tässä liitteessä luodaan yleisnäkemys käytössä oleviin standardeihin, järjestelmiin ja 
pilottihankkeisiin sekä esitellään tarkemmin mobiilimaksamisen kannalta oleellisimmat 
järjestelmät. Tämän liitteen tavoite on yhtäältä luoda kokonaisvaltainen näkemys 
mobiilimaksamisen globaaliin evoluutioon ja toisaalta esitellä mobiilimaksamisjärjestelmien 
oleellisia komponentteja. 

Liitteessä esiteltävät mobiilimaksamisjärjestelmät ja niiden komponentit ovat käsitteellisesti eri 
tasoisia ja niiden sovellusalue vaihtelee. Osa käsitteistä edustaa kokonaisia 
maksamisjärjestelmiä, osa niiden komponentteja tai teknologia-alustoja. Esiteltävät 
maksamisjärjestelmät voidaan laajuutensa ja maksutapansa mukaan sijoittaa kuva L3-1 
kaltaiseen viitekehykseen, joka kuvaa järjestelmien päällekkäisyydet ja käyttötarkoitukset. 
Luvussa keskitytään esittelemään etenkin ne järjestelmät tai järjestelmien komponentit, joiden 
varaan mobiilimaksaminen rakentuu (kuvassa katkoviivalla rajattu alue). 

EMVEMV

Kontakti /
kiinteä yhteys

Langattomuus

Mobey
Forum
Mobey
Forum 3-D Secure3-D Secure

EBPPEBPP

MPFMPF

SETSET

ECBS

MeTMeT

Standardoimaton StandardoituStandardoimaton Standardoitu

Palvelu Itsepalvelu ja -ostaminen

PaycirclePaycircle

 
Kuva L3-1 – Maksamisjärjestelmien laajuus ja soveltuvuusalueet. Katkoviivalla merkitty alue kuvaa 

tämän raportin kannalta keskeiset maksamisjärjestelmät. 

LIITE 3.1 Visa 3-D Secure luo pohjan luottokortin sähköiselle käytölle 

Visa 3-D Secure on Visa Internationalin kehittämä verkkomaksamisjärjestelmä, joka 
perustuu luottokortin turvalliseen käyttämiseen sähköisen media yli. 3-D Securea voidaan 
käyttää myös mobiilimaksamisen yhteydessä, sillä se on protokollana varsin kevyt ja 
yksinkertainen, mutta silti turvallinen. Järjestelmä esitellään tässä yhteydessä, koska se toimii 
perustana kaikissa kolmessa vertailtavassa mobiilimaksamisjärjestelmässä. 
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Visa 3-D Securen komponentit ja tietoturva 

Visan 3-D Secure -maksamisjärjestelmä perustuu luvussa 2.1 Kolmen domainin 
maksamisarkkitehtuuri esiteltyyn kolmen domainin maksamisarkkitehtuuriin ja tämän 
kuvaamaan neljään transaktio-osapuoleen. 3-D Secure määrittelee, että näiden toimijoiden 
väleille tulee luoda turvalliset tiedonsiirtoyhteydet (katso kuva L3-2). Luottokortin 
liikkeellelaskijan, kauppiaan pankin ja kauppiaan välinen tiedonsiirto salataan Visa 
Internationalin hallinnoimalla PKI-ratkaisulla. Kauppiaan ja luottokortin haltijan välinen 
kommunikaatio on salattu joko julkiseen tai kaupalliseen varmennehakemistoon perustuvalla 
PKI-ratkaisulla. Sen sijaan 3-D Secure määrittelee varsin väljästi ne menetelmät, joilla 
luottokortin liikkeellelaskija tunnistaa kortin haltijan. Visan järjestelmä sallii 
tunnistamismenetelmiksi muun muassa salasanat, PIN-numerot ja PKI-ratkaisut. Näin ollen 
3-D Secure -järjestelmässä kortin haltijan voidaan tunnistaa kaikin luottokortin 
liikkeellelaskijan hyväksymin menetelmin, mikä voi esimerkiksi olla operaattorin ylläpitämä 
PKI-järjestelmä. 

Visan PKI-
infrastruktuuri

SSL, TLS tai WPKI-salaus

Salasanaan, 
PIN-numeroon 

tai PKI:hin
perustuva salaus

Visan
varmenne-
hakemisto 

VisaNet

Kaupallinen
varmenne-
hakemisto 

Kortin haltijaKortin haltija
KauppiasKauppias

LiikkeellelaskijaLiikkeellelaskija

Maksun saajaMaksun saaja

Kauppiaan
palvelin

Liikkeellelaskijan
tietokanta (ACS)

Autentikaatio-
lokitietokanta

 
Kuva L3-2 – Visa 3-D Secure -maksamisjärjestelmän osapuolet, komponentit ja käytetyt 

salausjärjestelmät. 

Visan 3-D Secure järjestelmään kuuluu neljän osapuolen lisäksi kuusi komponenttia, jotka on 
esitetty seuraavassa. 

1) Visan varmennehakemisto (Visa Directory Server). Tietokanta, joka vastaa 
luottokorttien numeroiden perusteella tehtäviin tiedusteluihin korttien olemassa olosta. 
Hakemisto myös uudelleenohjaa autentikaatiokutsut luottokortin liikkeellelaskijalle ja 
välittää liikkeellelaskijan palvelimen (ACS) vastaukset kauppiaan palvelimelle. 

2) Liikkeellelaskijan tietokanta (Access Control Server, ACS). Luottokorttien 
liikkeellelaskijan hallinnoima tietokanta, joka sisältää tiedot niistä luottokorteista, jotka 
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on liitetty 3-D Secure -palveluun. Tietokannan tehtävänä on autentikoida käyttäjä ja 
välittää myyjän ja ostajan väliset viestit. 

3) Visan varmennehakemisto (Visa Certificate Authority). Allekirjoittaa luottokortin 
liikkeellelaskijan, kauppiaan pankin ja kauppiaan sertifikaatit, joita käytetään Visan 
PKI-infrastruktuurissa. Visan varmennehakemiston avulla sekä luottokortin 
liikkeellelaskija, myyjän pankki että myyjä voivat varmistua toisensa identiteetistä. 

4) Kaupallinen varmennehakemisto (Commercial Certificate Authority). Kaupallisen 
varmennehakemiston avulla sekä luottokortin haltija että kauppias voivat kommunikoida 
julkisten verkkojen yli turvallisesti SSL, TSL tai WTLS-salausta käyttäen. Internetissä 
varmenneviranomaisena toimii usein kaupallinen yritys, kun taas matkaviestinverkkojen 
varmentajana toimii SWIM-kortin liikkeellelaskenutoperaattori. 

5) Autentikaatiolokitietokanta (Authentication History Server). AHS on luottokortin 
liikkeellelaskijan toimesta ylläpidetty tietokanta, johon tallentuu kaikki onnistuneet ja 
epäonnistuneet autentikaatiopyynnöt.  

6) VisaNet. VisaNet on Visa Internationalin hallinnoima maksuverkko, joka vastaa 
luottokorttien maksuliikenteestä sekä luottokortin liikkeellelaskijan ja myyjän pankin 
välisestä clearingista.  

Visa 3-D Securen maksamisprosessi 

3-D Secure koostuu kahdesta pääfunktiosta: palveluun kirjautumisesta (enrollment) ja 
käyttäjän autentikaatiosta (authentication). Palveluun kirjautuminen on prosessi, jossa 
luottokortin liikkeellelaskija myöntää kortin haltijalle oikeudet käyttää korttiaan 3-D Secure 
ostoksissa. Käyttäjä kirjaa (rekisteröi) luottokorttinsa kerran Visan palveluun ja syöttää 
tarvittavat tunnistetietonsa. Käyttäjä tunnistetaan luottokortin numeron sekä käyttäjän ja 
Visan jakaman salaisuuden perusteella (esimerkiksi PIN-numero tai PKI-ratkaisu). 
Rekisteröitymisen jälkeen käyttäjän luottokortin tiedot liitetään Visan palvelimelle (Access 
Control Server, ACS). 

Käyttäjän kirjauduttua Visan 3-D Secure -palveluun hän voi käyttää 3-D Secure 
-menetelmää kaikissa niissä kauppapaikoissa, jotka tukevat järjestelmää – niin Internetissä 
kuin mobiilimaailmassakin. 3-D Securen ostoprosessi koostuu seuraavista vaiheista (prosessi 
on esitetty kuvissa L3-3 ja L3-4): 

1) Luottokortin haltija valitsee ostettavat tuotteet ja aloittaa maksuprosessin syöttämällä 
luottokorttinsa numeron suojattua SSL, TSL tai WTSL-yhteyttä pitkin. 

2) Kauppiaan järjestelmä ottaa yhteyttä Visan varmennehakemistoon ja lähettää tälle 
maksajan luottokortin numeron. 

3) Jos ostajan luottokortti on voimassa, niin Visan palvelin ottaa yhteyttä liikkeellelaskijan 
palvelimeen (Access Control Server, ACS). 

4) Liikkeellelaskijan palvelin (ACS) vastaa, onko luottokortti liitetty 3-D Secure -palveluun 
ja voidaanko autentikaatiopalvelu käynnistää. 
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5) Visan hakemisto vastaa kauppiaan palvelimelle onko 3-D Secure -palvelu aktivoitu. Jos 
luottokorttia ei olla liitetty palveluun, niin kaupankäynti jatkuu normaalin 
luottomaksamisen mukaan. 

6) Kauppiaan palvelin lähettää autentikaatiopyynnön ja erittelyn ostoksista liikkeellelaskijan 
tietokantaan (ACS) kortin haltijan kautta. 

7) Liikkeellelaskijan tietokanta (ACS) vastaanottaa autentikaatiopyynnön ja erittelyn. 

8) Liikkeellelaskijan tietokanta (ACS) varmentaa kortin haltijan (voidaan käyttää 
liikkeellelaskijan valitsemaa tunnistamismenetelmää, kuten salasanaa, sirusalausta tai 
PIN-numeroa), laatii ostajan autentikaatiovahvistuksen (Payer Authentication Response, 
PAR) ja allekirjoittaa tämän digitaalisesti.  

9) Liikkeellelaskijan tietokanta (ACS) palauttaa autentikaatiovahvistuksen (PAR) 
kauppiaan palvelimelle kortin haltijan kautta. Samalla liikkeellelaskijan tietokanta kirjaa 
tapahtuman autentikaatiolokiin (Authentication History Server, AHS). 

10) Kauppiaan palvelin vastaanottaa autentikaatiovahvistuksen (PAR). 

11) Kauppiaan palvelin tarkastaa vahvistuksen oikeellisuuden (tarkastamalla liikkeellelaskijan 
digitaalisen allekirjoituksen joko itse tai käyttäen varmistuspalvelinta). 

12) Kauppias välittää liikkeellelaskijan digitaalisesti allekirjoittaman autentikaatiovahvistuksen 
(PAR) omalle pankilleen, joka välittää maksupyynnön VisaNetiin. Tämä käsittelee 
maksupyynnöt ja hoitaa liikkeellelaskijan ja maksun saajan välisen tilien clearingin. 

1. Luottokortin haltija valitsee tuotteet ja välittää luottokortin numeronsa 
kauppiaalle

2. Kauppiaa lähettää Visalle maksajan luottokortin numeron.
3. Jos kortti on voimassa, niin Visa tarkastaa liikkeellelaskijan 

palvelimelta (ACS)  onko kyseinen luottokortti liitetty 3 -D Secure
-palveluun.

4. Liikkeellelaskija vastaa voidaanko autentikaatiopalvelu käynnistää.
5. Visan hakemisto välittää vastauksen kauppiaan palvelimelle. 
6. Kauppias lähtettää autentikaatiopyynnön ja erittelyn ostoksista 

liikkeellelaskijalle kortin haltijan kautta.
7. Liikkeellelaskija vastaanottaa autentikaatiopyynnön ja ostoserittelyn.
8. Liikkeellelaskija autentikoi kortin haltijan (salasanalla, siru-salauksella 

tai PIN-numerolla).
9. Liikkeellelaskija palauttaa digitaalisesti allekirjoitetun 

autentikaatiovahvistuksen (PAR) kauppiaalle kortin haltijan kautta. 
10. Kauppias vastaanottaa autentikaatiovahvistuksen
11. Kauppias tarkastaa vahvistuksen allekirjoituksen.
12. Kauppias välittää vahvistuksen omalle pankilleen, joka välittää 

maksupyynnön VisaNetiin . 
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Kuva L3-3 – Visan 3-D Secure -maksamisjärjestelmän prosessi. 
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Kuva L3-4 – Visa 3-D Secure -maksamisjärjestelmän siirtämät viestit. 

LIITE 3.2 EMV määritellyt uuden sirupohjaisen luottokortin 

EMV on Europayn, Mastercardin ja Visan kehittämä kansainvälinen standardi sirupohjaisiski 
luottokorteiksi, joka korvaa vähitellen perinteiset magneettiraitaan ja perforoituihin 
numeroihin perustuvat kortit. EMV-standardi määrittelee sirukortin, maksupäätteen ja niiden 
luotto- ja pankkikorttityyppisten sovellusten toiminnan. Luottokortin sirupohjaisuudella 
saavutetaan kortin parempi käyttöturvallisuus, maksamistapahtuman käsittelyn nopeutuminen 
ja yhä kattavampi kansainvälisen maksuinfrastruktuurin hyödyntäminen. Näiden lisäksi 
sirukorttia voidaan käyttää entistä helpommin verkko-ostoksissa ja mobiilimaksamisessa. 

EMV-infrastruktuuri otetaan käyttöön Suomessa vuoden 2005 alusta. Tätä ennen pankit 
päivittävät järjestelmänsä tukemaan EMV:n sirukorttimäärityksiä. Kauppiaat pyritään 
saamaan EMV:n piiriin mahdollisimman nopeasti muun muassa alentamalla sirukorttimaksujen 
provisioita nykyisiin luottokorttimaksuihin verrattuna. Realistisena aikatauluna on pidetty 
vuotta 2007, jolloin kaupat olisivat siirtyneet EMV-kortin käyttöön. 

EMV:n lähtökohtana kolmen domainin malli 

EMV:n kehitystyön lähtökohtana on ollut lähimaksaminen, jossa maksupääte on fyysisessä tai 
lyhyen kantaman radioyhteydessä maksukorttiin tai maksukortin sisältämään päätelaitteeseen. 
Standardi sisältää kaksi versiota: staattiseen ja dynaamiseen salaukseen perustuvat 
vaihtoehdot. Dynaamista, PKI-salaukseen perustuvaa järjestelmää voidaan käyttää hyväksi 
myös etämaksamisessa, mutta esimerkiksi Mobey Forum ei ole vielä evaluoinut tätä 
vaihtoehtoa. Ongelman on, että protokolla on määritelty kontaktilliseen käyttöön, jolloin 
sirukortin ja maksupäätteen välinen tiedonsiirto on varsin vilkasta. Tästä syystä nykyinen 
versio EMV:stä ei suoraan sovellu etämaksamiseen, vaan ainoastaan lähimaksamiseen. 

EMV-määrittely perustuu samaan kolmen domainin mallin kuin esimerkiksi Visan 3-D 
Secure. Tähän malliin verrattuna erot ovat ainoastaan maksukortin ja maksupäätteen 
välisessä salauksessa, mikä voidaan EMV:ssa toteuttaa varsin kevyesti maksupäätteen ja 
päätelaitteen fyysisen yhteyden johdosta. Sen sijaan liikkeellelaskijan, kauppiaan pankin ja 



6 

 

kauppiaan väliset yhteydet käyttävät samaa Visan varmenneinfrastruktuuria kuin 3-D Secure. 
EMV antaa varsin vapaat kädet kortin liikkeellelaskijalle siitä, miten käyttäjät tunnistetaan. 
Määrittelyn mukaan kortin haltijan varmentajana voi toimia Visa, Europay tai kotimainen 
varmenneorganisaatio, jonka kortin liikkeellelaskija on hyväksynyt. 

EMV:tä voidaan käyttää myös PKI-pohjaisiin mobiilimaksuihin, kunhan luottokortin ja 
kauppiaan maksupäätteen välinen siirtomedia ensin valitaan. Maksamissovellus on sinänsä 
riippumaton päätelaitteessa olevan kortin ja maksupäätteen välisestä datansiirtomediasta, 
kuten kuva L3-5 osoittaa, mutta käytettävyyden takia olisi rajapinnan tiedonsiirron oltava 
nopea. Keväällä 2002 standardointi on edennyt sekä EMV-sovellusten ja kuljetuskerroksen 
määrittelyyn. Sen sijaan lähimaksamisessa käytettävä kontaktiton siirtomedia on vielä 
määrittelemättä. Tosin odotettavissa on, että määrittely tehdään vuoden 2002 loppuun 
mennessä, ennen UMTS-puhelinten markkinoille tuloa. EMV:stä on myös kehitteillä uusi, 
mobiilimaksuihin suunnattu standardiversio. 

OstajaOstaja MyyjäMyyjä

Media: Bluetooth, RF-ID, infrapunaMedia: Bluetooth, RF-ID, infrapuna

Kuljetuskerros: EMVKuljetuskerros: EMV

EMV-pohjainen sovellusEMV-pohjainen sovellus

 
Kuva L3-5 – Lähimaksamisen ratkaisu tullee pohjautumaan kolme kerroksiseen EMV-standardiin. 

EVM:n maksamisprosessi verrattain yksinkertainen 

EVM:n lähimaksamisprosessi perustuu kontaktilliseen EMV-sirukorttiin ja kauppiaan EMV-
maksupäätteeseen, joka on tarvittaessa yhteydessä VisaNetiin. 

Lähimaksamistapahtuman aluksi ostaja ilmaisee myyjälle halunsa maksaa mobiililaitteella. 
Tällöin myyjän maksupääte käynnistää kättelyprosessin, jossa sekä ostajan päätelaite että 
myyjän maksupääte sopivat käytettävästä kommunikaatiokanavasta. Tämän jälkeen ostajan 
EMV-siru lähettää tiedot itsestään maksupäätteelle, joka puolestaan välittää ostosten 
yksityiskohdilla ostajalle. Ostaja tarkastaa, että nämä vastaavat ostettavaa tuotetta ja 
allekirjoittaa digitaalisesti maksun. Tarvittaessa maksupääte lähettää kyselyn käytetyn kortin 
tiedoista ja ostoksen yksityiskohdista omalle pankilleen. Tämä tarkastaa tiedot kuten 3-D 
Securessa ja ilmoittaa kortin käypyyden myyjälle. Myyjän maksupääte ilmoittaa 
mobiilipäätelaitteelle transaktion onnistumisesta ja sulkee yhteyden. Tämän jälkeen myyjän 
pankki ja EMV-kortin liikkeellelaskija siirtävät tarvittavat rahasummat luottokorttimaksujen 
clearing-menettelyjä käyttäen. Lähimaksamisen prosessi on esitetty kuvassa L3-6. 
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Kuva L3-6 – Lähimaksaminen EMV-standardin mukaan. 

LIITE 3.3 MeT määrittelee päätelaitteen rajapinnat transaktioissa 

MeT, Mobile electronic Transactions (www.mobiletransaction.org) on kansainvälinen 
yhteenliittymä, jonka tavoitteena on luoda päätelaitteista, palveluista ja verkosta riippumaton 
standardi turvallisille mobiilitransaktioille. MeT ei suoraan kehitä kokonaan uusia standardeja 
vaan paremminkin keskittyy kokoamaan ja jalostamaan nykyisiä standardeja etupäässä 
WAP Forumin määritelmiä. MeTin ovat perustaneet Ericsson, Motorola ja Nokia, jotta 
MeTin suositukset saavuttaisivat mahdollisimman laajan päätelaitetuen. Mukana ovat tällä 
hetkellä merkittävimmät laitevalmistajat (Ericsson, NEC, Nokia, Panasonic, Siemens, 
SonyEricsson), Mobey Forum, teleoperaattoreita (Telecom France / Orange, Radiolinja, 
Telefonica, Telia) ja useita ohjelmistotaloja. 

MeT:in lähestyminen mobiilimaksamisen ongelmiin on laajempi kuin Mobey Forumin. Siinä 
missä Mobey Forum tarkastelee mobiilimaksamisen problematiikkaa pelkästään 
etäpankkitoiminnan ja mobiilimaksamisen näkökulmista, MeT ulottaa lähestymisensä kaikkiin 
mobiilitransaktioihin – niin maksamiseen kuin asiointiinkin.  

MeT:in ratkaisun viitekehys keskittyy määrittelemään päätelaitteen rajapinnat lähimpiin 
järjestelmiin. Se asettaa vaatimuksia käyttöliittymälle, turvallisuuselementin (Security Element, 
SE) toteutukselle, päätelaitteen ja sertifikaatin liikkeellelaskijan väliseen sekä päätelaitteen ja 
sisältöpalvelimen väliseen tietoliikenteeseen. Sen sijaan MeT ei ota kantaa varsinaiseen 
maksamisinfrastruktuuriin, siihen miten ja missä muodossa maksupyynnöt välitetään 
maksamisosapuolten välillä. 

MeT:in määrittelemät transaktiot koostuvat viidestä perusfunktiosta, jotka ovat: 1) alustus 
(initilization), joka määrittelee ne keinot, joilla RSA-salasanat tallennetaan 
turvallisuuselementtiin (SE); 2) rekisteröinti (registeration), jossa käyttäjän PKI-sertifikaatti 
liitetään palveluihin; 3) suojatun yhteyden muodostaminen, joka luodaan WAP Forumin 
standardien mukaan; 4) autentikaatio (authentication), jonka avulla palvelun tarjoaja pystyy 
varmistumaan käyttäjän identiteetistä, on toteutettu WAP Forumin määritelmien mukaan; ja 
5) käyttäjän hyväksyminen, jossa käyttäjä hyväksyy transaktiosopimuksen allekirjoittamalla 
sen digitaalisesti.  
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Kuten edellisestä luettelosta voidaan havaita, keskittyy MeT luomaan suositukset siitä, miten 
WAP Forumin määritelmiä sovelletaan luottamusta vaativien transaktioiden yhteydessä. 
Lisäksi, kuten edellä todettiin, keskittyy MeT määrittelemään ainoastaan päätelaitteeseen 
suoraan liittyvät ja sen sisäiset rajapinnat, eikä ota näin ollen kantaa erimerkiksi pankkien 
hallitsemaan maksujen välitysinfrastruktuuriin. Näistä lähtökohdista MeT:in tekemä 
standardointityö luo pohjaratkaisut mobiilimaksamiselle, joita esimerkiksi Visan 3-D Secure 
ja Mobey Forumin PPA täydentävät. 

LIITE 3.4 Mobey Forum määritellyt ja pilotoinut maksamisjärjestelmän 

Mobey Forum (www.mobeyforum.org) on rahoitusalan yritysten muodostama konsortio, 
joka tehtävänä on edistää mobiiliteknologian käyttöä maksamispalveluissa, kuten 
maksamisessa, etäpankkitoiminnassa ja maksujen välityksessä. Mobey Forum tuo 
julkisuuteen mobiilimaksamiseen liittyviä kysymyksiä, standardoi avoimia 
maksamisjärjestelmiä ja tukee eri standardointielinten välistä yhteistyötä. Konsortion jäseninä 
on eräitä merkittäviä eurooppalaispankkeja (ABN AMRO, BNP Paribas, Credit Suisse, 
Deutsche Bank, HSBC, Nordea, Royal Bank of Scotland, Santander Central Hispano, 
Sampo ja UBS), luottokorttiyhtiö (American Express) ja laitevalmistajia (Nokia ja Siemens). 

Mobey Forumin pankin ja operaattorin kahteen sirukorttiin perustuvaa Preferred Payment 
Architecture (PPA) -ratkaisua on pilotoitu Suomessa syyskuusta 2001 maaliskuuhun 2002, 
minkä jälkeen järjestelmää pilotoidaan Singaporessa. PPA-määritykset tuntevat myös SIM-
kortin rinnakkaiskäytön, mutta Mobey Forumin suositusten mukaan järjestelmän piloteissa on 
käytetty erillistä WIM-korttia. Suomessa pilotointia on jatkettu mobiilikäyttäjän 
tunnistamisessa pankkiasiointisovellusten yhteydessä. Matkapuhelinvalmistajat eivät vielä ole 
lanseeranneet erillisen WIM-kortin käytön mahdollistavia kaksoissirupuhelmia. Uudet mallit 
kuitenkin tukevat WIMiä, joten SWIM-kortin käyttö on mahdollista ja Suomessa operaattori 
jo tarjoaakin SWIM-pohjaista tunnistuspalvelua. 

Mobey Forum on kehittänyt Preferred Payment Architecture (PPA) -ratkaisun 
mobiilimaksamiseksi, joka pohjautuu kahta SIM-korttia käyttyvään kaksoissirupuhelimeen, 
pankin PKI-järjestelmään, 3-D Secure -maksamisjärjestelmään ja EMC:hen. Järjestelmää 
on Suomessa pilotoinut Nordea ja Nokia syksyn 2001 ja kevään 2002 välillä. Tutkimuksen 
kirjoittamisen hetkellä ei pilotin tulokset olleet vielä valmistuneet, mutta alustavien tietojen 
mukaan käyttäjät kokivat mobiilimaksamisen miellyttäväksi ja hyödylliseksi. Järjestelmän 
toiminta on esitelty tarkemmin luvussa 3.2 PPA perustuu pankin omaan WIM-korttiin. 

LIITE 3.5 Mobile Payment Forum laajentaa EVM:n mobiilimaailmaan 

Mobile Payment Forum (www.mobilepaymentforum.org) on kansainvälinen organisaatio, 
joka kehittää luottokortteja hyödyntävää standardoitua mobiilimaksamisjärjestelmää. 
Organisaation tavoitteena on luoda yhtenäinen ja globaali standardi luottokortin käyttämisestä 
maksamiseen ja näin estää maksamissovellusten sirpaloituminen edelleen. Tavoitteeseen ei 
pyrytä luomalla täysin uusia standardeja, vaan hyödyntämällä olemassa olevia. Esimerkiksi 
Mobile Payment Forum on aloittanut EMV-standardin jalostamisen paremmin 
mobiilimaailmaan sopivaksi.  
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Mobile Payment Forumin toiminta keskittyy pelkästään maksukorttipohjaisten 
mobiilimaksamisjärjestelmien kehittämiseen. Näin ollen sen toimita täydentää ja tarkentaa 
muiden standardointiorganisaatioiden, kuten MeT:in ja Mobey Forumin toimintaa.  

Mobile Payment Forumin ovat perustaneet American Express, JCB, MasterCard 
International and Visa International vuoden 2001 marraskuussa. Myöhemmin mukaan on 
liittynyt muun muassa Abbey National, Chase Manhattan, Compaq, Ericsson, NTT 
DoCoMo ja Oracle. Suomalaisista yrityksistä mukana ovat Radiolinja, Setec, Sonera ja 
Sonera SmartTrust. 

LIITE 3.6 Paycircle 

Paycircle (www.paycircle.org) on uusin kansainvälinen organisaatio, joka kehittää 
mobiilimaksamissovelluksia. Organisaatio keskittyy kehittämään mobiilimaksamisessa 
tarvittavia avoimia ohjelmistorajapintoja sovellusten välille. Paycircle ei ota kantaa 
maksamisen osapuoliin, siihen kuka tarjoaa varmennepalvelun ja kuka saa provisiot 
maksuista. Payciclen toiminta on juuri käynnistynyt, joten varsinaisia standardointityön 
tuloksia ei ole saatavilla. 

Paycirclen ovat perustaneet vuoden 2002 tammikuussa Hewlett-Packard, Lucent 
Technologies, Oracle, Siemens ja Sun Microsystems. Suomalaisista yrityksistä mukana ovat 
Tecnomen, Valimo Wireless ja Yomi Applications. 

LIITE 3.7 Ebpp on verkkomaksamista varten räätälöity off-line -järjestelmä 

Ebpp (Electronic bill presentment and payment) on maksamisjärjestelmä, joka avulla voidaan 
nykyiset paperimuotoiset laskut esittää elektronisesti Internetissä. Määritelmä jakaa 
maksamisen kahteen vaiheeseen. Aluksi myyjä generoi laskun, joka lähetetään elektronisesti 
pankille. Myöhemmin asiakas ottaa yhteyttä pankin järjestelmään ja hyväksyy saapuneet 
laskut. Ebpp:n suunnittelun lähtökohtana on ollut, että asiakkaan ei tarvitse olla yhteydessä 
pankkiin tai myyjään ostoprosessin aikana. Tämä lähtökohta rajoittaa järjestelmän 
soveltuvuutta mobiilimaailmaan ja rajaa sen tärkeimmät ominaisuudet, liikkuvuuden ja aina 
päällä olevat yhteydet, järjestelmän ulkopuolelle. Näistä lähtöperusteista johtuen järjestelmä 
ei suoraan sovellu mobiilimaksamiseen.  

LIITE 3.8 ECBS koordinoi pankkien välistä toimintaa 

ECBS (The European Committee for Banking Standards, www.ecbs.org) on 
eurooppalaisten pankkien, luottokorttiyhtiöiden ja eurooppalaisen pankkiyhdistysten yhteinen 
komitea, jonka tehtävän on kehittää eurooppalaista pankkien infrastruktuuria standardoinnin 
kautta. Näiden lisäksi ECBS laatii suosituksia ja raportteja pankkisektorin kehittämiseksi. 
ECBS:n rooli mobiilimaksamisen kehittämisessä rajoittuu standardien käyttöönoton 
suunnitteluun ja pankkien väliseen koordinointiin.  
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LIITE 4 MENETELMIEN KUSTANNUSVERTAILU 

 Pankin oma SWIM-ratkaisu Operaattori varmentajana SWIM-kortin rinnakkaiskäyttö EMV-infrastruktuuri 

Maksajan 
päätelaitteen 
päivittäminen 

Tarvitaan kaksoissirupuhelin, 
jollaisia ei ole vielä markkinoilla. 
Hintataso asettunee aluksi noin 500 
euroon. 

Nykyiset WAP 1.2.1 
-yhteensopivat puhelimet. Hinta 
vaihtelee 400 eurosta ylöspäin 

Nykyiset puhelimet eivät 
pääsääntöisesti vielä tue 
rinnakkaiskäyttöä. Ensimmäisten 
hintataso noin 500 euron luokkaa. 

Päätelaitetta ei tarvita. 

Palvelun tilaaminen ja 
rekisteröiminen 

SWIM-kortti tilataan ja toimitetaan 
yhdessä pankki- tai luottokortin 
kanssa. Pankki räätälöi kortit kortin 
haltijan mukaan. 

SWIM-kortti tilataan operaattorilta. 
Varmennepalvelun piiriin 
rekisteröidään halutut palvelut 
myöhemmin. 

SWIM-kortti tilataan pääsääntöisesti 
operaattorilta. Muut sovellukset 
tallennetaan SWIM-kortille joko 
kortin valmistusvaiheessa tai 
ilmateitse. 

Kuten nykyiset luottokortit. 

Maksamispalvelun 
käyttökustannukset 
ostajalle 

WAP-palvelun hinta ja pankin 
mahdollisesti perimä korvaus. 

WAP-palvelun hinta ja 
operaattorin perimä 
varmennehakumaksu, jonka 
hintataso on noin 0,10 euroa 
varmenteelta. Lisäksi pankin 
mahdollinen korvaus. 

WAP-palvelun hinta. Lisäksi 
pienehköjä kustannuksia varmenteen 
rekisteröinnistä ja sovellusten 
päivittämisestä ilmateitse. Lisäksi 
pankin mahdollinen korvaus. 

Ei suoria transaktiokustannuksia. 

Kortin 
liikkeellelaskijan 
järjestelmät 

EMV-päivitykset ja liittyminen Visan 
3-D Secure järjestelmään. 

EMV-päivitykset ja liittyminen 
Visan 3-D Secure järjestelmään. 
Lisäksi sopimukset eri 
operaattoreiden kesken. 

EMV-päivitykset ja liittyminen Visan 
3-D Secure järjestelmään. Lisäksi 
sopimukset SIM-kortin omistajan ja 
mahdollisesti operaattorin kanssa. 

EMV:n vaatimat päivitykset. 

Myyjän järjestelmät Ohjelmistopäivitykset EMV-laitteisiin 
riittävät. 

Valitusta maksamisjärjestelmästä 
riippuen päivityksen 
maksupääteohjelmistoon riittää. 

Valitusta maksamisjärjestelmästä 
riippuen päivityksen 
maksupääteohjelmistoon riittää. 

Myyjä joutuu päivittämään 
järjestelmänsä vastaavaa EMV-
infrastruktuuria. 

 


