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Maksuautomaattien koko-
naisratkaisuja valmistavan 

Infodata Processing Oy:n yrittä-
jällä Mirja Kärnällä on tapana 
kyseenalaistaa kaikki. Tekniikan 
suhteen maallikkona hän pistää-
kin yrityksen nippeliniilot selittä-
mään ja havainnollistamaan asi-
at mahdollisimman yksinkertai-
sesti, jotta varmasti ymmärtää 
ne, ja pystyy myös selittämään 
ne asiakkaille.

– Koska olen itse yrittäjä, ha-
luan ymmärtää mistä palveluista 
maksan ja kenelle. Peräänkuulu-
tan sitä, että kauppiaat kysyvät 
ja vaativat mustaa valkoiselle 
siitä, mitä sisältyy hankintahin-
taan ja mitä kuukausimaksuihin. 
Näemme valitettavan paljon sel-
laisia tekstejä, joita edes me au-
tomaattien tarjoajat emme ym-
märrä. Miten voisimme siis olet-
taa, että niitä ymmärtäisi yrittä-
jä, jolle maksuautomaatin han-
kinta on ajankohtainen, päivitte-
lee Kärnä. 

MIKÄ
maksuautomaatissa maksaa?
EMV-sertifiointi, tietokone maksuautomaatin sisällä vai ei, paljonko maksupäätteen 
hankkiva yrittäjä maksaa ja kenelle, mistä kuukausiveloituksessa maksetaan –  
Infodatan Mirja Kärnä kehottaa kauppiaita kysymään ja kyseenalaistamaan ennen 
hankintapäätöksen tekoa.

Alkuvuoden ajankohtaisia pu-
heenaiheita ovat olleet esimer-
kiksi EMV-sertifiointi, maksujär-
jestelmien hinnoittelu ja se, mik-
si Infodata ei käytä automaatti-
ensa sisällä PC-tietokoneita.

– Maallikkona on ollut todella 
hankalaa ymmärtää, mitä EMV- 
sertifiointi tarkoittaa kansankie-
lellä. EMV-sertifiointi on pakol-
linen maksupalveluntuottajille. 
Kun maksat kaupassa ostokse-
si maksupäätteeseen, esimer-
kiksi Verifonen kortinlukijaan, 
järjestelmä on EMV-sertifioitu. 
Korttimaksu liikkuu turvallisesti 
sertifioidussa ympäristössä ei-
kä korttiliikenteen katoaminen 
bittiavaruuteen ole mahdollista, 
Kärnä kertoo. 

Monimutkaista ohjelmointia 
vaativa EMV-sertifiointi varmis-
taa, että sirukorttimaksaminen 
on turvallista – sertifioinnin suo-
rittanut taho toimii maksupäät-
teen sisällä. Tämä koskee myös 
itsepalveluautomaatteja autope-

suloissa ja polttoaineenmitta-
reissa.

– Olemme sinänsä erikoinen 
yritys alalla, että olemme suorit-
taneet vaativan EMV-sertifioin-
nin, kuten on myös Verifone ja 
Nets, ja eroamme tässä kilpaili-
joista maksuautomaattipuolella. 
EMV-sertifioinnin takia automaa-
tissamme oleva maksupääte oh-
jaa koko ympärillä olevaa toimin-
taa, emmekä näin ollen tarvitse 
muita tahoja väliin tai ympäril-
lemme. Tämä tarkoittaa sitä, et-
tä Infodatalta automaatin hank-
kiva yrittäjä säästää kustannuk-
sissa huomattavan paljon. Koko 
järjestelmä on Infodatan käsis-
sä eikä yrittäjän tarvitse soitella 
eri paikkoihin ongelmatilanteis-
sa. Muissa maksuautomaateissa 
on esimerkiksi Verifonen kortti-
maksupääte, jonka käyttöä var-
ten yrittäjä solmii erillisen sopi-
muksen Verifonen kanssa. Tämä 
vaikuttaa kuukausittaisiin ylläpi-
tokustannuksiin, väittää Kärnä.

Tietokone maksuauto- 
maatissa – vai ei

Yrittäjän korvaan ei ehkä kuulos-
ta kummalliselta se, että maksu-
automaattien sisällä toimii tieto-
kone. Infodata ei käytä automaa-
teissaan tietokonetta vaan aivo-
na toimii itse maksupääte. Tä-
män mahdollistaa se, että yri-
tyksellä on EMV-sertifikaatti.

– Tietokoneet jumittuvat välil-
lä. Ne myös päivittyvät ja niitä pi-
tää päivittää. Ne ovat alttiita vi-
ruksille ja kaiken maailman bu-
geille. Tieto pitää olla järjettömän 
hyvin suojattu, jotta se ei ole alt-
tiina hyökkäyksille. Myös koske-
tusnäytölliset päätteet saattavat 
tuottaa ongelmia, luettelee Kärnä 
tietokoneisiin liittyviä ongelmia. 

– Sääolosuhteet vaikuttavat 

varsinkin silloin, kun automaat-
ti on sijoitettu ulkotiloihin. Tieto-
koneen vaihto automaatin sisäl-
le ja ulkopuolelle maksaa, sen 
päivittäminen ja korjaaminen 
maksaa. Maksumieheksi joutuu 
usein yrittäjä, Kärnä jatkaa.

–  Maksutapahtumatietojen 
katoaminen taivaan tuuliin on 
mahdollista silloin, kun tietoko-
neen kovalevy saa maksutapah-
tuman datan ja dataa kerätään 
joksikin ajaksi kovalevylle ennen 
sen lähettämistä eteenpäin, ja 
kovalevylle sattuu jotakin ennen 
datan edelleen lähettämistä. Kun 
toimitaan pelkän maksupäätteen 
kanssa ilman tietokonetta, mak-
supääte ohjaa koko toimintaa ei-
vätkä maksutiedot katoa, vaikka 
maksupääte menisikin rikki, Kär-
nä selittää.

Infodata kertoo olevansa ainoa 
maksuautomaattien valmistaja, 
joka valmistaa itse automaatin 
Suomessa. Koko automaattirat-
kaisu aina rungosta maksupäät-
teeseen on omissa käsissä. Asi-
akkaille kehitellään ratkaisuja 
heidän tarpeisiinsa ja tarvittaes-
sa voidaan itse suunnitella koko-
naan uusi automaatti. Automaatit 
ovat aina uusia, eivät uudelleen 
maalattuja ja pinnoitettuja. 

– Jos sopimuksen ehdot ei-
vät ole etukäteen tarkasti selvil-
lä, kulut voivat yllättäen nousta 
kuukausitasolla tai polttoaineen-
myynti seistä laitevian takia. Pa-
himmillaan asiakaspalveluun-
kaan ei saa yhteyttä, Kärnä kau-
histelee. 

Mirja Kärnä kehottaa yrittäjiä 
rohkeasti kysymään ja kyseen-
alaistamaan ennen isojen han-
kintapäätösten tekoa, jotta enna-
koitavissa olevat ongelmat väl-
tetään, yllättäviä kuluja ei synny 
ja sopimuksista päästään tarvit-
taessa irti. 

Infodata Processing Oy:n 
Mirja Kärnä kehottaa kaup-
piaita selvittämään itselleen 
tarkoin maksuautomaatin 
hankinta- ja kuukausikus-
tannukset ennen ostopää-
töksen tekoa.


