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MobilePay ja Winpos yhteistyöhön: mobiilimaksaminen osaksi 

kassajärjestelmiä Suomessa 
 

Danske Bank on aloittanut laajan MobilePay-yhteistyön kassajärjestelmätoimittaja Winposin 

kanssa. Yhteistyö tuo MobilePay-mobiilimaksamissovelluksen maksutavaksi niin 

myymälöihin, kahviloihin kuin ravintoloihinkin. Ratkaisu on otettu ensimmäisenä käyttöön 

tänään vaasalaisessa Fondis-ravintolapalveluyrityksessä. 

 

Danske Bank ja vaasalainen Winpos ovat solmineet yhteistyön, jossa yhdistyy Dansken 

asiantuntemus mobiilimaksamisesta ja Winposin koko Pohjoismaissa tunnettu osaaminen 

kassajärjestelmistä. 

 

- Tuomme suomalaiseen myymälä- ja ravintolaympäristöön ensimmäisenä pankkina 

mobiilimaksutavan, joka on suunnattu kaikkien pankkien asiakkaille ja joka toimii kaikissa 

älypuhelimissa teknologiasta riippumatta, MobilePay myynti- ja kumppanuustiimin johtaja Anniina 

Heinonen toteaa. 

 

MobilePay-mobiilimaksamissovellus on käytössä jo 300 000 suomalaisella henkilöiden välisessä 

maksamisessa. Pohjoismaissa MobilePayllä on yhteensä jo yli 3 miljoonaa henkilökäyttäjää ja 

Tanskassa ja Norjassa MobilePay-yritysratkaisu on käytössä jo 20 000 kauppiaalla.  

 

- Uskomme mobiilimaksamisen lyövän läpi tänä vuonna myös Suomessa. Tulemme kesän ja syksyn 

aikana lanseeraamaan useita uusia yrityksiä, joiden palveluita sovelluksella pääsee maksamaan. 

MobilePayn ehdoton etu on se, että sen yritysratkaisu toimii samalla tavoin niin kauppa-, 

verkkokauppa- ja mobiilikauppaympäristössä ja tarjoaa käyttäjälle aina saman, yhtä helpon 

käyttäjäkokemuksen, MobilePay myynti- ja kumppanuustiimin johtaja Anniina Heinonen toteaa.  

 

MobilePay-maksut veloittuvat suoraan käyttäjän sovellukseen kirjaamalta maksukortilta. Koska 

palvelussa on mahdollista tunnistautua, voi sillä maksaa tavallista lähimaksamista suurempia 

ostoksia. Palvelun taustalla on pankin tarjoama korkeatasoinen tietoturva. 

 

Mobiilimaksaminen tulevaisuuden maksutapa  

 

Myös Suomen ulkopuolella tunnettu vaasalaislähtöinen Winpos tähtää yhä vahvemmin 

Pohjoismaiden merkittävimmäksi kassajärjestelmätoimittajaksi. Yrityksessä nähdään 

mobiilimaksamisen olevan tulevaisuuden maksutapa. 

 

- Mobiilimaksamisen tärkeys tulee korostumaan yrityksellemme tärkeillä toimialoilla, kuten vapaa-

ajan tekemisessä, ravintoloissa ja urheilukeskuksissa. Tästä päivästä alkaen MobilePay on käytössä 

vaasalaisessa ravintolayritys Fondiksessa, Winposin tekninen johtaja Mikael Smedman sanoo. 

 

Yhdessä Winposin kanssa Dansken tavoitteena on tavoittaa asiakkaita laajasti yllämainituilla aloilla 

– kassapalveluyrityksen liikevaihto on 5 miljoonaa ja 33 työntekijää joista 24 työskentelee 



 

  

 

Vaasassa.Yrityksen asiakkaita ovat muun muassa Levin Hiihtokeskus, Fondis, Pentik, Linnanmäki, 

Särkänniemi ja SHL (Svenska Hockeyligan). 

 

- Meille on tärkeää pysyä kehityksen kärjessä ja siksi lähdimme mukaan myös tähän yhteistyöhön. 

Tulemme laajentamaan Danske Bankin kanssa MobilePay-saatavuutta myös muille asiakkaillemme, 

Smedman sanoo. 

 

Miten MobilePay toimii? 

 Asiakas näyttää mobiililaitettaan MobilePay-lähimaksutunnistimelle, joka on integroitu 

kauppiaan kassajärjestelmään.  

 MobilePay-lähimaksutunnistautuminen perustuu joko Bluetooth BLE - tai NFC-

teknologiaan tai QR-koodiin. Tunnistin valitsee automaattisesti MobilePay-maksajan 

puhelimessa käytössä / päällä olevan teknologian.  

 Samaan aikaan MobilePay-maksajan tunnistautuessa yrityksen kassajärjestelmä välittää 

tiedon MobilePay-maksun summasta Danske Bankille.  

 DanskeBank linkittää MobilePay-maksajan ja MobilePay-maksun toisiinsa ja lähettää 

maksusta tiedon maksajan kännykkään hyväksyttäväksi.  

 Kun maksu on hyväksytty, tieto onnistuneesta maksusta välittyy yrittäjän 

kassajärjestelmään. Prosessi kokonaisuudessaan vie vain muutaman sekunnin.  

 Maksu veloittuu heti käyttäjän MobilePayhin liittämältä maksukortilta. 

 MobilePay näyttää sovelluksen käyttäjälle samalta kassajärjestelmä-, verkkokauppa- ja 

AppSwitch- eli mobiilikauppaympäristöissä. 

 

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:  

Anniina Heinonen, Head of MobilePay Sales and Partnering, Danske Bank, puh. 010 546 8350 

Mikael Smedman, tekninen johtaja, Winpos, puh. 050 69808 

Susanna Ristiluoma, toimitusjohtaja, Fondis ravintolat, puh. 050 3555577 

 

Danske Bank on Suomen kolmanneksi suurin pankki, joka tarjoaa noin miljoonalle suomalaiselle 

kotitaloudelle, yritykselle ja instituutiolle palveluita laajan asiantuntemuksen sekä innovatiivisten 

digitaalisten ratkaisujen avulla. Tavoitteemme on tulla tunnetuksi luotetuimpana taloudellisena 

kumppanina, ja haluamme tuottaa pitkäaikaista arvoa asiakkaillemme, sijoittajille sekä yhteisöille 

joiden osana toimimme. Danske Bank Oyj on osa pohjoismaista Danske Bank -konsernia. 

www.danskebank.fi 

 

Winpos on Vaasasta lähtöisin oleva yritys joka tarjoaa kassa-, logistiikka- ja 

myynninohjausjärjestelmiä useille eri toimialoille; niin pienille yrityksille kuin suurille 

kansainvälisille ketjuille. Yritysryhmän liikevaihto on yli 5 milj. Toimipaikat sijaitsevat Vaasassa, 

Helsingissä, Tukholmassa, Uumajassa ja Oslossa.  
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