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Ohjelma

• Tilaisuuden avaus

• Palaute Q1-raportointikierroksesta

• Q1-raportoinnissa esiin nousseita kysymyksiä 

• Muita usein kysyttyjä kysymyksiä

• Ohjeita tuleville raportointikierroksille

• Vapaata keskustelua
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Yleinen palaute Q1-raportointikierroksesta

• Raportit toimitettiin pääsääntöisesti ajallaan, suuri kiitos kaikille siitä

• Kysymyksiimme on pääsääntöisesti vastattu kiitettävästi 

• Q-tilaston tuotantokierros MATIssa totuttua lyhyempi: Raportoijilla 
kuukausi aikaa toimittaa tiedot raportointiperiodin jälkeen ja SP:llä vain 
kuukausi aikaa laadunvalvoa ja toimittaa tiedot EKP:lle. 

• Muistuttaisimme siis, että erityisesti Q-tilaston tuotannossa tarvitsisimme 
vastaukset sekä mahdolliset korjausraportit mahdollisimman nopeasti.

• Tulemme jatkossa kertomaan määräajan korjausraporttien toimittamiselle jo 
kysymysten lähettämisen yhteydessä.

• Kehitämme laadunvalvonnan työkalujamme automatisoidumpaan suuntaan ja 
tavoitteenamme on lyhentää viivettä myös omassa päässämme kysymysten 
lähettämisen suhteen.
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Yleinen palaute Q1-raportointikierroksesta

• Laadunvalvonnassa keskityttiin ensimmäisellä kierroksella
• Tarkistamaan, että luvut ovat karkealla tasolla linjassa vuoden 2021 MATI-

lukujen kanssa (MAPE 2022Q1 ≈ MATI 2021/4)

• Tarkistamaan, että on raportoitu oikeita tietoja (oikeat roolit, oikeat 
maksuvälineet ym.)

• Näissä tarkistuksissa nousi odotetusti esiin epäselvyyksiä roolien raportoinnin kanssa
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Q1-raportoinnissa esiin nousseita kysymyksiä 

• Maksupalveluntarjoajan rooli ja raportoitavat tiedot
• Tilisiirrot

• QPAY-tietueella raportoidaan vain lähetetyt tilisiirrot ja kenttä 4 Raportoijan rooli saa aina arvon ”ER”. 
Tiedot raportoi maksajan tilin ylläpitäjä

• HPAY-tietueella raportoidaan lähetetyt tilisiirrot (kenttä 4 = ”ER”) ja vastaanotetut tilisiirrot (kenttä 4 = 
”EE”)

• HPAY-tietueella tilisiirtoja raportoivat myös maksutoimeksiantopalvelun tarjoajat eli PISPit (kenttä 4 = 
”PI”) ja maksunvälittäjät (kenttä 4 = ”IM)

• Suoraveloitukset
• QPAY-tietueella raportoidaan vain lähetetyt suoraveloituspyynnöt ja kenttä 4 Raportoijan rooli saa 

aina arvon ”EE”. Tiedot raportoi maksunsaajan eli laskuttajan PSP
• HPAY-tietueella raportoidaan lähetetyt (kenttä 4 = ”EE”) ja vastaanotetut (kenttä 4 = ”ER”) 

suoraveloituspyynnöt

• Korttimaksut
• QPAY- ja HPAY-tietueilla korttimaksut raportoidaan sekä issuereiden (kenttä 4 = ”ER”) että 

acquirereiden (kenttä 4 = ”EE”) toimesta
• HPAY-tietueella korttimaksuja voidaan raportoida myös maksunvälittäjän (kenttä 4 = ”IM”) ja 

maksunprosessoijan (kenttä 4 = ”PO”) rooleissa
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Q1-raportoinnissa esiin nousseita kysymyksiä 

Maksupalveluntarjoajan rooli ja raportoitavat tiedot
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Q1-raportoinnissa esiin nousseita kysymyksiä 

• Korttimaksujen raportointi 1/2
• Korttimaksuja voidaan raportoida neljän roolin alla:

• Maksajan PSP (eli issuer) ”ER”

• Maksunsaajan PSP (eli acquirer) ”EE”

• Maksunprosessoija ”PO”

• Maksunvälittäjä ”IM”

• Korttimaksujen hyvitys (acquiring) on usein ketjuuntunutta, eli tässä päässä voi olla mukana useita 
maksupalveluntarjoajia. EKP on määritellyt, että vastaanotetut korttimaksut raportoi se 
maksupalveluntarjoaja, jolla on suora sopimussuhde maksunsaajan kanssa korttimaksujen 
hyväksymisestä ja käsittelystä (ns. end acquirer).

• Suomen Pankin maksu- ja petostietojen tiedonkeruulla katetaan EKP:n asetuksen mukaisten maksu- ja 
petostietojen lisäksi myös esimerkiksi FIVAn valvontatarpeita (mm. maksupalveluiden raportoijakohtainen 
kokonaisvolyymi). 

• ”Raportoijan rooli”-tieto määrittää sen, mitkä luvut tulevat mukaan EKP:n tilastoihin ja mitkä luvut menevät 
FIVAlle.

• Varsinaisten tilastojen muodostamiseen käytämme roolien ”maksajan PSP”, ”maksunsaajan PSP” ja 
”maksutoimeksiantopalvelun tarjoaja” alla raportoituja tietoja. 

• Valvontatietojen muodostamiseen hyödynnämme lisäksi ”maksunvälittäjän” ja ”maksunprosessoijan” rooleja. Näiden 
roolien alla raportoidut luvut käytännössä tulevat raportoitua myös jo (jonkun PSP:n toimesta) varsinaisessa tilastossa, eli 
nämä ovat päällekkäistä raportointia tilastomielessä, mutta eivät valvontamielessä.
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Q1-raportoinnissa esiin nousseita kysymyksiä 

• Korttimaksujen raportointi 2/2
• Korttimaksujen raportointi eri roolien alla:

• Kortin liikkeeseenlaskija raportoi liikkeeseen laskemillaan korteilla tehdyt maksut 
maksajan PSP:n (”ER”) roolin alla

• Korttimaksujen hyvittäjä (acquirer), eli se taho, jolla on suora sopimussuhde 
maksunsaajan kanssa korttimaksujen hyväksymisestä ja käsittelystä (ns. end-acquirer), 
raportoi vastaanotetut korttimaksut maksunsaajan PSP (”EE”) roolin alla

• Sellaiset korttimaksut, joissa maksupalveluntarjoaja toimii korttimaksujen prosessoijana 
(eli vastaa reitityksestä korttiskeemoille ja kortin liikkeeseenlaskijoille), mutta joiden osalta 
maksupalveluntarjoajalla ei ole suoraa sopimusta maksunsaajan kanssa korttipohjaisten 
maksutapahtumien hyväksymisestä ja käsittelystä, raportoidaan maksunprosessoijan 
(”PO”) roolin alla.

• Jos maksupalveluntarjoaja tarjoaa korttimaksamiseen perustuvaa maksupalvelua, jossa 
maksupalveluntarjoaja ei toimi korttimaksun hyvittäjänä eikä maksunprosessoijana, niin 
tällaiset korttitapahtumat raportoidaan maksunvälittäjän (”IM”) roolin alla.
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Raportoijien kysymykset ja ohjeistuksen muutostarpeet

• Alkuvuoden aikana olemme saaneet monta hyvää kysymystä 
raportointiin liittyen, minkä lisäksi olemme havainneet 
tarkennustarpeita ja virheitä raportointiohjeessa. Myös EKP:lta on 
tullut joitakin tarkentavia raportointia koskevia ohjeita

• Keräämme kysymyksiä Suomen Pankin verkkosivuilla 
julkaistavaan Q&A-Exceliin. Ilmoitamme sähköpostilla aina uuden 
version julkaisusta. Q&A-Excelissä esiin tulleet muutostarpeet 
viedään ohjeistukseen seuraavan raportointiohjeen päivityksen 
yhteydessä. Ohjeista ja muutoksista tulee raportoijia velvoittavia, 
kun ne on viety raportointiohjeeseen. 
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Usein kysyttyjä kysymyksiä – osa 1

• Korttimaksujen hyvitysten eli maksun palautusten raportointi
• Korttimaksujen hyvitystapahtumien raportointia ei ole aiemmin (MATIssa) 

ohjeistettu tarkemmin

• Moni on aikaisemmin vähentänyt korttimaksujen hyvitystapahtumat (=maksun 
palautukset) korttimaksujen kokonaisvolyymistä

• EKP ohjeistaa raportoimaan korttimaksujen hyvitykset erillisinä transaktioina

• Hyvitystapahtumien raportointitapa sekä käytännön toteutus MAPE-
tiedonkeruussa on selvityksen alla. Ilmoitamme myöhemmin, kun ohjeistusta on 
tarkennettu

• Kunnes hyvitystapahtumien ohjeistusta on tarkennettu, voi hyvitystapahtumat 
jättää kokonaan raportoimatta (eli ei vähennetä korttimaksuista eikä lisätä 
korttimaksuihin/tilisiirtoihin)

• Korttimaksujen peruutuksia ei raportoida erillisinä transaktiona, vaan ne voi 
vähentää korttimaksujen volyymeistä aikaisempaan tapaan.
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Usein kysyttyjä kysymyksiä – osa 2

• Tilisiirrot ja kenttä 15 Etämaksu/ei-etämaksu
• QPAY-tietueella kaikille tilisiirroille (sähköisille ja ei-sähköisille) 

raportoidaan kentässä 15 joko ”R” (etämaksu) tai ”NR” (ei-etämaksu)

• HPAY-tietueella kenttä 15 raportoidaan vain sähköisille tilisiirroille, eli 
tilisiirroille, jotka ovat saaneet kentässä 9 Maksutoimeksianto arvon ”ES” 
(yksittäinen sähköinen) tai ”EB” (eräsiirto)

• HPAY-tietueella ei-sähköisille tilisiirroille, eli tilisiirroille, jotka ovat saaneet 
kentässä 9 Maksutoimeksianto arvon ”NEP” (paperimuotoinen) tai ”NEO” 
(muu ei-sähköinen), kenttä 15 Etämaksu/ei-etämaksu jää tyhjäksi.
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Usein kysyttyjä kysymyksiä – osa 3

• Konsernin sisäisten maksujen raportointi
• Jos maksaja ja maksunsaaja ovat maksupalveluntarjoajia (=PSP) tai 

rahalaitoksia (=MFI), niin maksutapahtumia ei raportoida MAPE-
tiedonkeruussa

• Esimerkiksi maksuja suomalaisen sivuliikkeen tililtä ulkomaisen emoyhtiön 
tilille ei raportoida MAPE-tiedonkeruussa

• Myöskään maksupalveluntarjoajien tilien välisiä maksuja ei 
sisällytetä MAPE-raportointiin. MAPE-raportille sisällytettävissä 
maksutapahtumissa joko maksaja tai maksunsaaja on muu kuin 
rahalaitos

• Esimerkiksi jos luottolaitos tekee omalta tililtään maksutapahtuman toisen 
luottolaitoksen tilille, maksua ei raportoida MAPE-tiedonkeruussa
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Usein kysyttyjä kysymyksiä – osa 4

• Petollisten maksutapahtumien ja petoksista aiheutuneiden tappioiden 
raportointi

• Jokainen petollinen maksutapahtuma (kenttä 5 = ”FT”) raportoidaan myös 
maksutapahtumana (kenttä 5 = ”PT”). Petoksista aiheutuneet tappiot (kenttä 5 = 
”LF”) raportoidaan selvitetyille petollisille maksutapahtumille

• Esimerkki:
• Raportoija raportoi 5 kpl korttimaksutapahtumaa Suomessa, tapahtumien arvo on 

yhteensä 500,00 euroa 
• kenttä 4 = ”ER”/”EE”, kenttä 5 = ”PT”, kenttä 6 = ”CP”,…, kenttä 28 = 5, kenttä 29 = 500,00

• Näistä maksutapahtumista kaksi on petollisia korttimaksuja, yhteisarvoltaan 50,00 euroa 
ja petostyyppi ”Kadonnut tai varastettu kortti”

• kenttä 4 = ”ER”/”EE”, kenttä 5 = ”FT”, kenttä 6 = ”CP”,…, kenttä 22 = ”F02”,…, kenttä 28 = 2, 
kenttä 29 = 50,00

• Näistä petollisista maksutapahtumista molemmat on selvitetty ja tappion vastuunkantaja 
on raportoiva maksupalveluntarjoaja

• kenttä 4 = ”ER”/”EE”, kenttä 5 =”LF”, kenttä 6 = ”CP”,.., kenttä 23 = ”PSP”, kenttä 29 = 50,00
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Sisältöohjeeseen tulevia täsmennyksiä ja korjauksia

• ACCO-tietueella raportoitavat kantatiedot koskevat tilannetta 
raportointiajanjakson lopussa eli tilannetta tarkasteltavan 
vuosipuoliskon viimeisenä pankkipäivänä eikä vuoden viimeisen 
pankkipäivän tilannetta. Virtatiedot koskevat raportointiajanjakson 
aikana kumuloituneita tietoja. 

• Koskee eriä A010, A022, A023, A024 ja A025

• SERV-tietueella raportoitava erä Asiakkaan tunnistustapahtumat 
(S010) sisältää henkilöasiakkaiden tiedot, ei yritysasiakkaiden.
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Ohjeita tuleville raportointikierroksille

• Jos raportin toimittaminen näyttää viivästyvän esim. teknisten 
syiden vuoksi, muistakaa pyytää lisäaikaa viimeistään 
määräpäivään klo 16.00 mennessä

• Mikäli raportin toimittaminen viivästyy määräajasta, raportoijalle 
lähtee automaattinen muistutusviesti DCS2:n kautta

• Korjausraportit toimitetaan DCS2-palvelun kautta
• Korjausraportin tulee olla täydellinen uusi raportti, joka korvaa 

kokonaisuudessaan aiemman raporttiversion

• Mikäli raportoinnissa on ongelmia, kehotamme ottamaan matalalla 
kynnyksellä yhteyttä paystat@bof.fi
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Seuraavat askeleet

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

• Infon suomenkielinen esitysmateriaali ja linkki palautekyselyyn 
lähetetään tilaisuuden jälkeen 

• Avoimessa kohdassa voi antaa palautetta sekä infosta että 
raportointikierroksesta

• Järjestämme mielellämme kahdenvälisiä tapaamisia raportoijien 
kanssa ja vastaamme kysymyksiin sähköpostitse

• Q2-raportin määräaika 31.7.2022

• Ensimmäisen H-raportin (2022H1) määräaika 31.8.2022
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Kiitos!
Palautekysely: https://www.lyyti.fi/questions/f78ba3223b
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