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Mitä lähimaksaminen on? 

Yhä useammissa maksukorteissa (debit, 
credit, prepaid) on nykyään 
lähimaksuominaisuus, jonka 
avulla pienten maksujen 
maksaminen on entistä 
vaivattomampaa. 
Lähimaksuominaisuuden voi 
ottaa käyttöön myös osassa 
matkapuhelimista. Tällöin 
lähimaksukorttien tiedot on 
tallennettu puhelimessa olevaan 
virtuaalilompakkoon, josta maksaja voi 
kulloinkin valita haluamansa kortin. 

Lähimaksuominaisuus perustuu NFC-tekniik-
kaan (near field communication). Siinä lähi-
maksutapahtumassa tarvittavat tiedot siirtyvät 
maksukortin/matkapuhelimen ja maksupäät-
teen välillä radiotaajuisen signaalin väli-
tyksellä. 

Lähimaksamisessa maksukorttia tai matka-
puhelinta pidetään lähellä maksupäätteen 
lähimaksulukijaa. Maksupäätteen valo tai 
äänimerkki ilmaisee, että maksutapahtuma 
on onnistunut. Aika ajoin maksupääte pyytää 
myös tunnistautumista. Näin varmistetaan, 
että maksun suorittaa kortin laillinen haltija. 

Mitä hyötyä lähimaksamisesta 
on? 

Lähimaksamisessa sirukorttitekniikan hyö-
tyihin yhdistyy entistä nopeampi maksa-
minen, jolloin kassajonot lyhenevät.  

Lähimaksamisen nopeus ja vaivattomuus 
helpottavat entisestään elektronista maksa-
mista. Näin myös käteisen tarve vähenee 
entisestään, kun joukkoliikenteen kertaliput ja 
muut pienet ostokset hoituvat kätevästi 
lähimaksuina. 

Mistä tietää, että kortissa tai 
matkapuhelimessa on lähi-
maksuominaisuus?  

Sirukorteissa lähimaksuominaisuuden tun-
nistaa erityisestä lähimaksamisen tunnuk-
sesta. Yleisimmin käytetty tunnus kuvaa 
radioaaltoja. 

 

Lähimaksuominaisuus voi sisältyä maksu-
korttiin tai matkapuhelimeen jo valmiiksi, tai 
se voidaan hankkia erikseen, mutta sen on 
aina oltava liitettynä maksutiliin (kuten 
käyttötiliin tai erilliseen luottokorttitiliin). 
Maksupalveluntarjoajilta1 saa lisätietoa lähi-
maksuominaisuudesta ja sen käytöstä. 

Missä lähimaksaminen 
onnistuu? 

Lähimaksutekniikka on otettu käyttöön jo 
useissa Euroopan maissa. Lähimaksaminen 
onnistuu kaikissa myyntipisteissä ja myynti- ja 
lippuautomaateissa, joissa on seuraava lähi-
maksamisen tunnus: 

 

Lähimaksamisessa maksukorttia tai matka-
puhelinta pidetään lähellä maksupäätteessä 
olevaa lähimaksamisen tunnusta. 

                                       
1 Esim. pankki tai korttiyhtiö. 

Kuvassa oleva lähimaksamisen 
tunnus on EMVCo LLC:n

 omistama tavaramerkki, ja sen 
käyttöön on saatu lupa. 

Kuvassa oleva lähi-
maksamisen tunnus on 

EMVCo LLC:n omistama 
tavaramerkki, ja sen 

käyttöön on saatu lupa. 

LÄHIMAKSAMINEN:  
Kätevä tapa maksaa 
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Miten taataan lähimaksamisen 
turvallisuus? 

Lähimaksuina suoritettavissa korttimaksuissa 
hyödynnetään kaikkia sirukorttitekniikan 
ominaisuuksia, ja maksut käsitellään samojen 
suojattujen verkkojen välityksellä. Myös 
matkapuhelimella suoritettavissa lähimak-
suissa käytetään samankaltaista suojaus-
tekniikkaa. 

Turvallisuussuistä maksupalveluntarjoaja 
myös asettaa ja ilmoittaa ylärajan, jota 
suuremmissa lähimaksuissa on aina 
tunnistauduttava maksukortin tunnusluvulla 
taikka puhelimen turvakoodilla tai sor-
menjälkitunnisteella. Myös rajan alittavissa 
maksuissa tunnistautumista vaaditaan aika 
ajoin maksupetosten ehkäisemiseksi. 

Lähimaksaminen on siis turvallista, mutta 
jokaisen on myös itse huolehdittava tur-
vallisuudesta pitämällä kortin tunnusluku, 
puhelimen turvakoodi ja muut suojaustiedot 
salassa. Kortin tai puhelimen katoamisesta tai 
varastamisesta on syytä ilmoittaa mahdol-
lisimman pian maksupalveluntarjoajalle 
(kuten pankille tai korttiyhtiölle). 

EU:n lainsäädännön mukaan kuluttajan 
omavastuu on maksupetosten ja tahattomien 
maksujen tapauksissa 150 euroa, ja suunnit-
teilla on omavastuuosuuden pienentäminen 
entisestään vuoden 2018 tammikuun loppuun 
mennessä. Joissakin maissa kuluttajansuoja 
voi kansallisen lainsäädännön nojalla olla 
vieläkin vahvempi. Lisäksi jotkin maksu-
palveluntarjoajat antavat asiakkailleen 
kattavamman tai jopa täyden suojan maksu-
petostapauksissa. 

Lähimaksujen veloitus kahteen kertaan on 
erittäin epätodennäköistä, sillä jokainen 
maksutapahtuma on valmisteltava maksu-
päätteellä erikseen – oli kyse sitten myyjän tai 
asiakkaan itse käyttämästä päätteestä. 
Tahattomien maksujen riski on sekin lähes 
olematon vähittäismyyntiliikkeissä, sillä mak-
sukorttia tai matkapuhelinta on pidettävä 

muutaman 
senttimetrin päässä 
maksupäätteestä. 

Lisätietoja 

 Jos epäilet maksupetosta tai lähi-
maksamisessa ilmenee ongelmia tai 
jotakin epätavallista, ota välittömästi 
yhteyttä maksupalveluntarjoajaan. Maksu-
palveluntarjoajalta saat tarvittavat tiedot 
muun muassa omavastuusta maksu-
petoksen tai tahattoman maksun yhtey-
dessä, korvauksen hakemisesta sekä 
lähimaksujen ylärajasta. 

 Voit aina itse päättää, käytätkö lähimaksu-
ominaisuutta. Halutessasi voit pyytää 
maksupalveluntarjoajaltasi maksukorttia, 
jossa ei ole lähimaksuominaisuutta, ja 
matkapuhelimen lähimaksuominaisuuden 
voi milloin tahansa kytkeä pois päältä. 


