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Ohjelma

• Tilaisuuden avaus

• Uusi maksuliiketilastotiedonkeruu

• Seuraavat askeleet uuteen tiedonkeruuseen valmistautumisessa

• Vapaata keskustelua
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Single data flow -malli
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Raportoijat
Suomen 

Pankki
EKP EBA

Fiva

Tilastokeskus Finanssiala

• Maksutapahtumiin liittyvien 

petosten valvonta

• Maksulaitosten valvonta

• Perusmaksutilit

• Maksutilien tilinsiirtopalvelut
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Taustaa

• MAPE-tiedonkeruussa kerätään muun muassa maksutapahtumiin, -kortteihin
ja -tileihin sekä päätelaitteisiin liittyviä tietoja.

• Päällekkäisen tiedonkeruun välttämiseksi MAPE-tiedonkeruulla katetaan 
tilastotietoja, valvontatietoja sekä muita kansallisia tietotarpeita.

• Raportointivelvoite perustuu:
• Euroopan keskuspankin maksuliiketilastoista annettuun asetukseen (EKP/2013/43, muutettu 

EKP/2020/59)
• Luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014, muutokset 1054/2016 ja 448/2017) 15 a luvun 

6 §:ään
• Maksulaitoslain (297/2010) 9 a §:ään ja 19 b §:ään
• Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 18 §:n 2 momenttiin
• Direktiiviin (EU) 2015/2366 (uudistettu maksupalveludirektiivi PSD2)

• Suomen Pankin tiedonhankintavaltuudet perustuvat Euroopan unionin asetukseen 
Euroopan keskuspankin (EKP) valtuuksista kerätä tilastotietoja (EY N:o 2533/98, 
muutettu 2015/373) ja lakiin Suomen Pankista (214/1998, 26§ ja 28§).  

• Uusi maksu- ja petostietojen tiedonkeruu (MAPE) käynnistyy vuoden 2022 alussa.
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Aikataulu

Virstanpylväs Ajankohta

Päivitetty asetus annettiin 1.12.2020

Ensimmäinen Q-raportointi 2022Q1 29.04.2022

Ensimmäinen H-raportointi 2022H1 31.08.2022

Ensimmäinen A-raportointi (2022H1 ja 2022H2) 28.02.2023
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• Q = neljännesvuosiraportointi (täysraportoijat)

• H = puolivuosiraportointi (täysraportoijat)

• A = vuosiraportointi (häntäraportoijat)
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Raportointivelvoitteesta

• Toisin kuin MATI-tiedonkeruussa ja Fivan maksupalveluihin liittyvien 
petostietojen raportoinnissa, MAPE-tiedonkeruusta ei voi saada täyttä 
vapautusta. Kaikki raportoijajoukkoon kuuluvat yhteisöt ovat velvollisia 
toimittamaan maksuliiketilastotiedot Suomen Pankille.

• Raportoijajoukko koostuu kotimaisista luottolaitoksista, ulkomaisten luottolaitosten 
sivuliikkeistä Suomessa, kotimaisista maksulaitoksista, ulkomaisten 
maksuliikkeiden sivuliikkeistä Suomessa ja kotimaisista rekisteröidyistä toimijoista 
eli maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavista oikeushenkilöistä ja luonnollisista 
henkilöistä.

• Raportoijille on ilmoitettu kirjeitse maaliskuussa 2021 
raportointivelvollisuudesta sekä mahdollisesti myönnetystä 
raportointihelpotuksesta, eli derogaatiosta.
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Täysimääräinen raportointi

• Täysraportoijat ovat velvollisia raportoimaan tiedot 
neljännesvuosittain sisältäen yhden kvartaalin tiedot ja 
puolivuosittain sisältäen yhden vuosipuoliskon tiedot.

• Käytännössä täysraportoijat raportoivat yhtä vuotta kohden kuusi raporttia.

• Raportointiohjeet (sisältöohje, tietuemuoto, koodilistat) on julkaistu 
maksu- ja petostietojen raportointiohje-sivulla.

• Täysraportoijien raportit koostuu seuraavista tietueista:
• Q-raportti: yksi erätietue ja nolla tai useampia QPAY-tietueita.

• H-raportti: yksi erätietue, yksi tai useampia ACCO-tietueita ja nolla tai 
useampia CARD-, TERM-, HPAY- ja SERV-tietueita.
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https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/raportointiohjeet/maksu-ja-petostiedot/


| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU

Täysimääräinen raportointi
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Frekvenssi Tietuetyyppi Tietuetunnus Käyttö Rivien 

lukumäärä

Q ja H Erätietue 000 Tiedoston aloittava tekninen tietue 1

H Sisältötietue ACCO Tilit, talletukset ja konttorit 0,…,N

H Sisältötietue CARD Korttien lukumäärä 0,…,N

H Sisältötietue TERM Päätelaitteiden lukumäärä 0,…,N

Q Sisältötietue QPAY Maksutapahtumien neljännesvuosiraportointi 0,…,N

H Sisältötietue HPAY Maksutapahtumien ja petollisten maksutapahtumien 

puolivuosiraportointi

0,…,N

H Sisältötietue SERV Asiakaspalvelut ja sähköinen laskutus 0,…,N
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Tilit, talletukset ja konttorit (ACCO)

• ACCO-tietue vastaa pitkälti MATI-tiedonkeruun TILI-tietuetta ja rahalaitosten tiedonkeruun 
(RATI) BS-tietueella aikaisemmin raportoituja eriä.

• Uutena raportoidaan esim. 

• Maksutilit, joilla käyty AISP:ien toimesta (A021) 
• maksutilien lukumäärä, joilla tilitietopalveluntarjoajat (AISP) ovat käyneet raportoitavan ajanjakson aikana (virtatiedot).

• tämän tiedon raportoivat maksajan maksupalveluntarjoajat eli maksutilien ylläpitäjät, eivät tilitietopalveluntarjoajat.

• jokainen tili raportoidaan vain kerran, vaikka sillä olisi käyty useammin.

• AISP:ien asiakkaat (A040) 
• tarkoittaa tilitietopalvelun asiakkaiden lukumäärää raportointijakson viimeisenä päivänä (kantatiedot) riippumatta siitä, 

ovatko asiakkaat käyttäneet palvelua.

• tämän tiedon raportoivat tilitietopalvelun tarjoajat (ml. tilitietopalvelun tarjoajina toimivat luottolaitokset).

• Asiakasvarat (A030) 
• ovat raportoijan hallussa olevat toiselle kuuluvat varat, esimerkiksi liikkeeseen lasketun sähköisen rahan euromäärä 

ja/tai maksulaitoksen asiakkaille kuuluvien varojen euromäärä raportointijakson viimeisenä päivänä (kantatiedot).

• luottolaitokset raportoivat asiakasvaroissa ainoastaan liikkeeseen lasketun sähköisen rahan.
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Korttien lukumäärä (CARD)

• CARD-tietue vastaa pitkälti MATI-tiedonkeruun MATO-tietuetta.

• Korttien liikkeeseenlaskija raportoi tiedot riippumatta siitä, mikä on kortinhaltijan kotimaa tai korttiin liitetyn tilin 
sijaintimaa (kortinhaltijan sijaintimaa ilmoitetaan kentässä 11).

• Uutena korttien jaottelu:
• Maksujärjestelyn/skeeman mukaan:

• VISA
• MasterCard
• American Express
• Muu

• Maksupalvelun käyttäjän mukaan:
• Henkilöasiakas 
• Yritysasiakas

• Korttien lukumäärä raportoidaan korttinumeroiden eli PAN-numeroiden (primary account number) mukaan, ei 
fyysisten korttien eli ”muovikorttien” määrän mukaan. Esimerkiksi, jos kyseessä on yhdistelmäkortti, joka sisältää 
sekä tiliveloitustoiminnon (debit) että luottotoiminnon (credit), lasketaan nämä mukaan kahtena erillisenä korttina. 

• Tietueella raportoidaan raportointiperiodia koskevat kantatiedot eli tilanne tarkasteltavan periodin viimeisenä 
pankkipäivänä.

01.11.2021 10
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Päätelaitteiden lukumäärä (TERM)

• TERM-tietue vastaa pitkälti MATI-tiedonkeruun LAMP-tietuetta.

• Uutena raportoidaan mm. lähimaksuja hyväksyvät maksupäätteet.

• Maksupäätteiden lukumäärän raportoi tapahtumahyvittäjä
(acquirer).Tapahtumahyvittäjä on se toimija, jolla on suora sopimussuhde 
kauppiaan kanssa maksutapahtumien hyvittämisestä.

• Raportoijat ilmoittavat kaikki fyysiset laitteet ja maksupäätteet, joilla he 
vastaanottavat maksutapahtumia, myös ulkomailla sijaitsevat laitteet ja 
maksupäätteet. Jokainen laite ja maksupääte lasketaan erikseen, vaikka saman 
kauppiaan tiloissa olisi useita samantyyppisiä laitteita ja maksupäätteitä.

• Tietueella raportoidaan raportointiperiodia koskevat kantatiedot eli tilanne 
tarkasteltavan periodin viimeisenä pankkipäivänä.
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Asiakaspalvelut ja sähköinen laskutus (SERV)

• Raportoidaan henkilö- ja yritysasiakaspalveluihin, kuten 
asiakassovelluksiin ja sähköiseen laskutukseen liittyviä tietoja

• Täysraportoijat raportoivat SERV-tietueen tiedot puolivuosittaisella 
jaottelulla. 

• SERV-tietueella raportoidaan sekä kantatietoja että virtatietoja:
• raportoitavat kantatiedot koskevat tilannetta raportointiajanjakson lopussa 

eli tarkasteltavan vuosipuoliskon viimeisenä pankkipäivänä. 

• raportoitavat virtatiedot koskevat raportointiajanjakson aikana 
kumuloituneita tietoja.
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Maksutapahtumien neljännesvuosiraportointi (QPAY)

• QPAY-tietue sisältää neljännesvuosittain raportoitavat tiedot maksutapahtumista.

• Tietueella raportoidaan maksutapahtumien lukumäärä ja arvo.

• Maksutapahtumat raportoidaan maksupalveluittain (tilisiirrot, suoraveloitukset, 
korttimaksut, sähköisellä rahalla suoritetut maksut ja sekit).

• Muut maksutapahtumat kuin korttimaksut raportoidaan karkealla tasolla.
• Korttimaksuille raportoidaan tarkempia tietoja:

• kauppiaan toimiala eli MCC-koodi (MCC-koodien keräys perustuu EKP:n asetukseen)
• lähetetyille korttimaksuille raportoidaan maksupalvelun käyttäjä: henkilöasiakas ja yritysasiakas.

• Maksutapahtumille ilmoitetaan maksupalveluntarjoajan (PSP) rooli. Raportoitavat 
roolit ovat seuraavat:

• Maksajan maksupalveluntarjoaja (ER) (varojen lähettäjä)
• Maksunsaajan maksupalveluntarjoaja (EE) (varojen vastaanottaja)

• Jos raportoija toimii maksutapahtumassa useammassa raportoitavassa roolissa, tulee maksutapahtuma 
raportoida erikseen kussakin roolissa.

• Tietueella raportoidaan raportointiperiodia koskevat virtatiedot eli periodin aikana 
kumuloituneet tiedot.
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Maksutapahtumien ja petollisten maksutapahtumien 
puolivuosiraportointi (HPAY)

• HPAY-tietue sisältää maksutapahtumien ja petoksiin liittyvien maksutapahtumien sekä 
petoksista johtuvien tappioiden täysimääräiset raportointivaatimukset.

• Tietueella raportoidaan maksutapahtumien ja petollisten maksutapahtumien lukumäärä 
ja arvo luokiteltuna mm. maksupalvelun, skeeman, maksupalvelunkäyttäjän tyypin, 
päätelaitteen, käynnistyskanavan, asiakkaan vahvan tunnistamisen, petostyypin, vastapuolen 
PSP:n sijaintimaan ja päätelaitteen sijaintimaan mukaan.

• Uutena MATI-tiedonkeruuseen ja Fivan petostietojen raportointiin verrattuna mm.
• petoksiin liittyvien maksujen laajemmat vaatimukset
• jaottelu henkilö- ja yritysasiakkaiden käynnistämiin maksuihin
• korttipohjaisten transaktioiden jaottelu sekä vastapuolen PSP:n sijaintimaan että päätelaitteen 

sijaintimaan mukaan
• PISP:ien käynnistämät maksut sekä 
• mobiilimaksujen jaottelu P2P- (person-to-person) ja C2B-maksuihin (consumer-to-business) maksuihin

• Tietueella raportoidaan raportointiperiodia koskevat virtatiedot eli periodin aikana 
kumuloituneet tiedot.
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HPAY: esimerkki 1

• Suomalaisen liikkeeseenlaskijan VISA debit -kortilla tehty korttimaksu NFC-teknologiaa hyödyntävällä 
mobiilimaksusovelluksella (esim. Apple Pay, Google Pay tai Samsung Pay) fyysisellä myyntipisteellä 
Suomessa:
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Kenttä 4 Kenttä 5 Kenttä 6 Kenttä 7 Kenttä 8 Kenttä 

11

Kenttä 

13

Kenttä 15 Kenttä 16 Kenttä 

17

Kenttä 18 Kenttä 

19

Kenttä 

20

Kenttä 24 Kenttä 25 Kenttä 

28

Kenttä 29

Raportoijan 

rooli

Raportoi-

tava tieto

Maksu-

palvelu

Maksu-

palvelun 

käyttäjä

Sähköinen Maksu-

järjestely

Kortti-

tyyppi

Etämaksu 

/ ei-

etämaksu

Lähimaksu

-teknologia

Pääte Käynnis-

tyskanava

Mobiili-

maksun 

tyyppi

Tunnis-

tustapa

Vastapuol

en PSP:n 

sijaintimaa

Päätteen 

sijaintimaa

Luku-

määrä

Arvo

ER
Maksajan 

PSP

PT
Maksutapah

tuma

CP
Kortti-

maksu

P tai C Y VISA C110
Debit-

kortti

NRC
Lähimaksu

NFC T011
Fyysinen 

POS

MP
Mobiilisovellus

C2B SCA FI FI 1500 400000,00
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HPAY: esimerkki 2

• Pikasiirtona lähetetty verkkopankkimaksu (SEPA inst) maksunsaajalle toisessa suomalaisessa pankissa:

• Huomioitavaa: Kentässä 17 arvo ”T900” raportoidaan verkkopankkimaksuille
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Kenttä 4 Kenttä 5 Kenttä 6 Kenttä 7 Kenttä 8 Kenttä 9 Kenttä 

11

Kenttä 12 Kenttä 15 Kenttä 

17

Kenttä 18 Kenttä 

20

Kenttä 24 Kenttä 

26

Kenttä 

28

Kenttä 29

Raportoijan 

rooli

Raportoi-

tava tieto

Maksu-

palvelu

Maksu-

palvelun 

käyttäjä

Sähköinen Maksutoi-

meksianto

Maksu-

järjestely

Pika-

maksu

Etämaksu/ 

ei-etämaksu

Pääte Käynnistys-

kanava

Tunnistus

-tapa

Vasta-

puolen 

PSP:n 

sijaintimaa

Valuutta Luku-

määrä

Arvo

ER
Maksajan 

PSP

PT
Maksu-

tapahtuma

CT
Tilisiirto

P tai C tai 

F

Y ES
Yksittäinen 

sähköinen

SCTI
SEPA-

pikasiirto

Y R T900
Muu

OB
Verkkopankki

SCA FI EUR 4000 5000000,50
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Esimerkkejä MAPE-tiedonkeruuseen sisällytettävistä 
tilisiirroista, koskee HPAY ja QPAY-tietueita

Esimerkki 1:

Asiakkaan tili (Pankissa A) Asiakkaan tili (Pankissa B)

• Maksu sisällytetään maksuliiketilastoihin:
• Pankki A raportoi lähetetyn tilisiirron asiakkaan tililtä maksajan PSP:n roolissa (kenttä 4). 

Maksupalvelun käyttäjänä (kenttä 7) raportoidaan henkilö- tai yritysasiakas riippuen 
asiakastyypistä.

• Pankki B raportoi vastaanotetun tilisiirron asiakkaan tilille maksunsaajan PSP:n roolissa 
(kenttä 4). Huom. Maksupalvelun käyttäjää ei raportoida koskaan vastaanotetuille 
maksuille.

• Jos pankki A ja B ovat sama instituutio (sekä maksajan että maksunsaajan tili 
samassa pankissa), instituutio raportoi molemmat maksut em. tavalla. Tässä tapauksessa 
maksut luokitellaan yleensä on-us -maksuiksi (eli jos maksua ei lähetetä mihinkään 
maksujärjestelmään, vaan tehdään pankin sisäisinä kirjauksina, raportoidaan 
skeemana/maksujärjestelynä "on-us").
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Esimerkkejä MAPE-tiedonkeruuseen sisällytettävistä 
tilisiirroista, jatkuu

Esimerkki 2:
Maksupalveluntarjoajan tili (Pankissa A) Asiakkaan tili (Pankissa B)

• Maksu sisällytetään maksuliiketilastoihin:
• Pankki A raportoi lähetetyn tilisiirron omalta tililtään maksajan PSP:n roolissa (kenttä 4). 

Maksupalvelun käyttäjänä (kenttä 7) raportoidaan "Maksupalveluntarjoaja" (F), koska 
kyseessä on raportoijan itsensä tili. Huom. Jos kyseessä on jonkun muun 
maksupalveluntarjoajan kuin raportoijan itsensä tili, niin tällaisilta tileiltä tehdyt/saapuvat 
maksut tulee myös sisällyttää maksuliiketilastoihin. Jos kyseessä on jonkun muun 
maksupalveluntarjoajan kuin raportoijan itsensä tili, niin tällaisilta tileiltä tehtyjä/saapuvia 
maksuja ei tule sisällyttää maksuliiketilastoihin.

• Pankki B raportoi vastaanotetun tilisiirron asiakkaan tilille maksunsaajan PSP:n roolissa.
• Jos pankki A ja B ovat sama instituutio (sekä maksajan että maksunsaajan tili 

samassa pankissa), instituutio raportoi molemmat maksut em. tavalla. Tässä tapauksessa 
maksut luokitellaan yleensä on-us -maksuiksi (eli jos maksua ei lähetetä mihinkään 
maksujärjestelmään, vaan tehdään pankin sisäisinä kirjauksina, raportoidaan 
skeemana/maksujärjestelynä "on-us").
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Esimerkkejä MAPE-tiedonkeruuseen sisällytettävistä 
tilisiirroista, jatkuu

Esimerkki 3:
Asiakkaan tili (Pankissa A) Maksupalveluntarjoajan tili (Pankissa B)

• Maksu sisällytetään maksuliiketilastoihin:
• Pankki A raportoi lähetetyn tilisiirron asiakkaan tililtä maksajan PSP:n roolissa 

(kenttä 4). Maksupalvelun käyttäjänä (kenttä 7) raportoidaan henkilö- tai 
yritysasiakas riippuen asiakastyypistä.

• Pankki B raportoi vastaanotetun tilisiirron omalle tililleen maksunsaajan PSP:n 
roolissa.

• Jos pankki A ja B ovat sama instituutio (sekä maksajan että maksunsaajan tili 
samassa pankissa), instituutio raportoi molemmat maksut em. tavalla. Tässä 
tapauksessa maksut luokitellaan yleensä on-us -maksuiksi (eli jos maksua ei 
lähetetä mihinkään maksujärjestelmään, vaan tehdään pankin sisäisinä 
kirjauksina, raportoidaan skeemana/maksujärjestelynä "on-us").
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Mitä MAPE:ssa ei raportoida?

• Tuplaraportoinnin välttämiseksi
• luottolaitokset eivät raportoi ylläpitämiltään maksulaitosten (tai toisten 

luottolaitosten) tileiltä lähteviä tai sinne saapuvia maksuja. Nämä maksut raportoi 
maksulaitos (tai toinen luottolaitos) itse. 

• korttimaksujen ja suoraveloitusten toteuttamiseen liittyviä tilisiirtoja (=katteen 
siirtoja) ei raportoida. Tämä koskee sekä korttimaksuihin ja suoraveloituksiin 
liittyviä maksupalveluntarjoajien välisiä katteensiirtoja että katteensiirtoja/tilityksiä 
maksupalveluntarjoajalta maksun vastaanottajalle.

• Esimerkiksi tilanteessa, jossa maksutapahtuma toteutetaan käyttäen mobiilisovellusta, 
jolla maksettaessa maksu veloitetaan asiakkaan kortilta, maksutapahtuma raportoidaan 
ainoastaan korttimaksuna, ei korttimaksuna ja tilisiirtona. Jos taas maksutapahtuma 
veloitetaan suoraan asiakkaan tililtä, mobiilisovelluksella käynnistetty maksutapahtuma 
raportoidaan tilisiirtona.

• Maksulaitokset eivät raportoi asiakasvaratileiltä tehtäviä kaksivaiheisten 
maksupalveluiden hyvityksiä maksun vastaanottajalle (kauppias tai 
yksityisasiakas), vaan kaksivaiheisista maksupalveluista raportoidaan ainoastaan 
ensimmäinen vaihe (ns. funding transaction) maksunvälittäjän roolissa.
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Esimerkki tiedoista, mitä ei sisällytetä MAPE-
tiedonkeruuseen

• Maksupalveluntarjoajan tili (Pankissa A) Maksupalveluntarjoajan tili (Pankissa 
B)

• Tällaisia maksuja ei sisällytetä maksuliiketilastoihin. Eli maksuja, joissa sekä maksaja että 
maksunsaaja ovat maksupalveluntarjoaja, ei tule sisällyttää tilastointiin. Ainoastaan maksut, 
joiden jommassakummassa päässä osapuolena on asiakas, tulee sisällyttää 
maksuliiketilastoihin.
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Raportoitavien tietojen validointi

• Tietuemuodossa mainitut tekniset validoinnit toteutetaan DCS2-
raportointipalvelussa.

• Raporttitiedoston tulee läpäistä nämä validoinnit, jotta tiedoston voi toimittaa 
Suomen Pankkiin.

• Laaduntarkistukset vastaavat tietuemuodon validointisääntöjä ja tietuemuodon 
Validoinnit-välilehdellä listattuja tarkastuksia.

• Tämän lisäksi Suomen Pankki tekee omia tarkastuksia raportoitaville 
tiedoille ennen tietojen toimittamista EKP:lle.

• Näissä tarkastuksissa esiin nousseet kysymykset esitetään raportoijien 
yhteyshenkilöille näillä näkymin sähköpostitse.

• Tuotantokierros, eli aika raportin toimittamisesta tietojen toimittamiseen EKP:lle 
on huomattavasti lyhyempi kuin MATI-tiedonkeruussa. Siksi on tärkeää, että 
raporttien laatu olisi mahdollisimman korkealla tasolla ja korjaukset tehtäisiin 
viipymättä.
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Raportointipalvelu DCS2

• MAPE-raportointi on avattu DCS2-raportointipalvelun testipuolelle.

• Testiraportteja voi ja saa lähettää Suomen Pankille.
• Erätietueella kentässä 07 Tiedon tyyppi valitaan ”T”

• MAPE-raportointi avataan DCS2-palvelun tuotannossa 
huhtikuussa 2022.

• DCS2-palvelun käyttöohjeet
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https://www.suomenpankki.fi/globalassets/fi/tilastot/raportointiohjeet/mbs/manual_dcs2_fi.pdf
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Seuraavat askeleet

• MAPE-infon esityskalvot ladataan raportointiohjesivulle suomeksi, 
ruotsiksi ja englanniksi.

• Järjestämme mielellämme kahdenvälisiä tapaamisia raportoijien 
kanssa ja vastaamme kysymyksiin sähköpostitse.

• Ensimmäisten Q-raporttien deadline 29.4.2022.
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