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Maksuratkaisu mobiilissa
• MobilePay on kätevä vaihtoehtoinen tapa lahjottaa 

Lapset ensin -keräykseen, kun ei ole käteistä mukana

• Voidaan hyödyntää keräyksen lisäksi maksutapana myös 

moneen muuhun käyttötarkoitukseen (esim. myyjäisiin)

• Yli 1,9 miljoona suomalaista on jo ladannut MobilePayn



Maksuratkaisu mobiilissa
• Ei vaadi yhdistykseltä erillisiä laitehankintoja

• MobilePay tilittää tulleet lahjoitukset yhdistyksen tilille 

pankkipäivittäin

• Maksaminen perustuu 5-numeroiseen MobilePay-

lyhytnumeroon tai QR-koodiin, jolla maksut 

vastaanotetaan

• Yhdistys voi rekisteröityneenä käyttäjänä luoda 

rajattoman määrän lyhytnumeroita



Käyttö Lapset ensin-
keräyksessä
• Yhdistyksen/piirin tulee aina avata keräykselle oma 

lyhytnumero, joka mahdollistaa MobilePayn kautta 

tulleiden lahjoitusten mukaanpoimimisen keräystilitykseen

• Vaatii lahjoittajalta MobilePay-applikaation lataamista 

puhelimeen ja MobilePayn käyttöönottoa



Kustannukset 1.5.2022 
alkaen
• MobilePayn MyShop-palveluun astui 1.5.2022 voimaan kuukausihinta. Sitä ei 

kuitenkaan veloiteta yhdistyksiltä ja järjestöiltä vuoden 2022 loppuun asti. 

• Tilitys on jatkossakin ilmainen nettotilitysvaihtoehdolla (tilitys päivittäin, 
MobilePayn osuus veloitetaan välittömästi) tai bruttotilityksessä 4€+alv (tilitys 
päivittäin, MobilePayn osuus veloitetaan kuukausittain laskua vastaan). Näitä 
asetuksia voi muuttaa MobilePay-portaalissa. 

• Tapahtumien lukumäärän perustuva MobilePay-kulu on myös astunut voimaan 
1.5.2022. Uusi maksutapahtumien lukumäärään perustuva hinnasto löytyy 
seuraavalla dialla ja yhdistykselle koituvat kustannukset avataan sitä seuraavilla 
dioilla. 



Aloitusmaksu koskee uusia MyShop rekisteröitymisiä 1.1.2023 alkaen,
Aloitusmaksua ei peritä vuoden 2022 loppuun asti.

Kuukausimaksu koskee jatkossa kaikkia rekisteröityneitä MyShop käyttäjiä.
MobilePay ei veloita kuukausimaksua vuoden 2022 loppuun asti.

Maksutapahtumien määrään perustuva hinnasto tulee 
käyttöön kaikille yhdistyksille 1.5.2022 alkaen.



Kustannukset 
yhdistyksille jatkossa
• Provisio jokaisesta maksutapahtumasta (1.5.2022 alkaen)

• Kuukausimaksu 5,90 eur + alv 24%  (1.1.2023 alkaen)

• Aloitusmaksu 99 eur + alv 24 % (31.12.2022 jälkeen tehdyistä rekisteröinneistä)

Jos maksutapahtumia 1-1999 kpl vuodessa, on provisio 0,75% per tapahtuma (esim. 
10 € lahjoituksesta 7,5 senttiä)

Vuonna 2022 MobilePay ei peri MLL:n yhdistyksiltä kuukausimaksua ja 
uusien rekisteröintien aloitusmaksua



Kustannukset 
yhdistyksille jatkossa
Tämän lisäksi yhdistys voi valita, että heille lahjoittajilta tulleet 
lahjoitukset tilitetään heille nettona, jolloin itse siitä tilittämisestä ei 
veloiteta mitään. Eli käytännössä MobilePay tilittää tällöin 10 euron 
lahjoituksesta 9,925 euroa yhdistykselle. 

Jos taas yhdistys haluaa valita bruttotilityksen, tilittää MobilePay 10 
euroa ja laskuttaa jälkikäteen provision 7,5 senttiä. Tämän vaihtoehdon 
laskuun lisätään 4 eur + alv kuukausittain.



Miten maksu tapahtuu?
1. Lapset ensin -keräyksen kerääjä asettaa maksutarran 

esille, jotta keräykseen tarkoitettu lyhytnumero näkyy 

lahjoittajalle

2. Lahjoittaja avaa puhelimestaan MobilePay-sovelluksen ja 

syöttää siihen haluamansa lahjoitussumman ja yhdistyksen 

keräykselle avaaman lyhytnumeron (eli saajan)

3. Lahjoittaja hyväksyy maksun pyyhkäisemällä



Käyttöönotto
• Yhdistys voi rekisteröityä käyttäjäksi, kun yhdistyksellä 

on y-tunnus ja yhdistyksen nimissä oleva pankkitili

• Rekisteröityessä kannattaa käyttää yhdistyksen yleistä 

sähköpostiosoitetta, jolla kirjaudutaan jatkossa aina 

sisälle MobilePay-sivustolle

• MobilePay otetaan käyttöön rekisteröitymällä 

osoitteessa: www.mobilepay.fi/rekisteroidy

http://www.mobilepay.fi/rekisteroidy


Käyttöönotto



Käyttöönotto



Käyttöönotto

Rekisteröityessä kannattaa käyttää yhdistyksen yleistä sähköpostiosoitetta



Käyttöönotto



Käyttöönotto



Käyttöönotto



Käyttöönotto

Valitse tämä vaihtoehto, joka on MLL-yhdistyksille maksuton käyttää!



Käyttöönotto

Lisää tähän yhdistyksen nimissä olevan tilin IBAN-tilinumero



Käyttöönotto



Käyttöönotto



Käyttöönotto



Käyttöönotto
• Yhdistyksen tulee vahvistaa tilitystili 1 euron 

vahvistussiirrolla, joka palautetaan takaisin 

yhdistykselle sekä puheenjohtajan että toisen 

yhdistyksen nimenkirjoitusoikeutetun henkilön 

tunnistamisella FTN-tunnistautumista eli vahvaa 

sähköistä tunnistautumista hyödyntäen



Käyttöönotto
• Viimeisenä vaiheena rekisteröinnin jälkeen MobilePay

kontaktoi yhdistyksen yhteyshenkilön tarvittavien 

lisätietojen (tiedot hallituksen jäsenistä, säännöt, 

yhdistysrekisterin ote) keräämiseksi


