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Julkinen 

Tilaisuuden ohjelma 

• Alkusanat ja tilannekatsaus  

   ─ Elisabeth Hintikka 

 

• Raportoinnin aikataulu ja sisältö 

   ─ Anna Kanninen ja Simo Kalatie 

 

• Kysymyksiä ja keskustelua  
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Alkusanat ja tilannekatsaus 

Elisabeth Hintikka 
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Henkilöstömuutos 

• Päivi Heikkinen siirtyi rahahuolto-osaston 

osastopäälliköksi 

• Uutta yleisvalvontatoimiston toimistopäällikköä ei ole 

vielä nimitetty  
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EKP:n asetus ja suuntaviivat 

• Tilastoinnin uudistus lähtöisin Euroopan 

keskuspankista 

• Uusi EKP:n tilastoasetus maksuliiketilastoista 

(regulation) (EKP/2013/43) 

– Keskuspankin on kerättävä maksuliikettä koskevat tiedot 

suoraan maksupalveluntarjoajilta 

– Asetus velvoittaa raportoijia 

– Tähän asti SP raportoinut EKP:lle FK:n kautta saadulla 

aineistolla  

• EKP:n päivitetyt suuntaviivat (guideline) 

(ECB/2014/15) 

– Täydentää asetusta, velvoittaa keskuspankkia 
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Tiedonkeruiden yhdistäminen 

• Tiedonkeruuseen on yhdistetty myös kansallisia 

tietotarpeita 

– Finanssialan Keskusliitto 

• Oma jäsenkunta valtuuttaa SP:n välittämään kerätyt tiedot 

• FK:n oma tiedonkeruu loppuu 

– Suomen Pankki 

• Julkaisusta päätetään 2014 aikana 

• Vain aggregaattitietoa 

– Tilastokeskus 

• Matkustustilastojen laadintaan 

• Vain aggregaattitietoa 

• Luottokorttikysely loppuu 
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Raportoinnin sisältö ja aikataulu 

Anna Kanninen ja Simo Kalatie 
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Raportointiohjeet 

• www.suomenpankki.fi – Tilastot – Raportointiohjeet - 

Maksuliiketilastot 

 

– Tietuemuoto 

– Koodilistat 

– Sisältöohje 

– Suomen Pankille raportoitavat tiedot –lomake 

(havainnollistaa raportin sisältöä) 
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Raportoinnin aikataulu 

• Raportointi vuosittain helmikuussa 

• Raportointi Suomen Pankille alkaa 2/2015, jolloin 

raportoidaan vuoden 2014  tiedot 

• Raportoinnin testaus mahdollista 11/2014 alkaen 
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Suomen Pankin DCS-palvelu 

• Tiedot välitetään suojatusti DCS-palvelun avulla 

– DCS = Data Collection Service 

• DCS-palvelua ylläpitää palveluntarjoaja, eli DCS-

operaattori  

• Suomen Pankin DCS-operaattorina toimii 

OpusCapita Group (ent. Itella Information Oy)  
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Raportointitavat 

1) Manuaalisesti täytettävä www-lomake 

2) Tiedostomuotoinen raportti 

• Tiedoston lataus raportointipalveluun (web-upload) 

• Automaattinen tiedostosiirto OpusCapitaan myös 

mahdollinen, mutta kustannustehokkuus 

vuositiedonkeruussa arvioitava  

o Suojatun tietoliikenneyhteyden perustaminen 

OpusCapitassa ja raportoijan IT-osastolla 
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Tiedonkeruukokonaisuus 

Tunnustilaus-

palvelu  
Käyttäjien 

tunnistaminen 

Ilmoituspalvelu 

 

 

 

www-

lomake 

Tiedoston 

lähetys 

Automaattinen 

tiedostosiirto 

Validointi 

 

Valvonta-

liittymä 

Automaattiset 

muistutukset 

Koodilistojen 

hallinnointi 

Automaattinen 

tiedostosiirto 

Tekninen tuki 

Service Desk 

Sisältötuki 

raportoijille 

Tiedonkeruu-

kohtainen 

dokumentaatio 

Raportit Raportoija Suomen Pankki 

Raportointipalvelu 
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Testaus 

• Raportointipalvelun testaus alkaa 11/2014* 

• Tarkka alkamisajankohta tiedotetaan erikseen 

• Raportoijat tilaavat tällöin raportointitunnukset 

OpusCapitan tunnustilauspalvelusta: 

https://sol.itella.net/c/ec/bof-tunnustilaus/ 

 

 

 

 

 
*korjattu oikea vuosiluku infon jälkeen 
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Tunnustilauspalvelun etusivu 
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Tunnustilauslomake 
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Pääsääntöisesti 

valitaan web-upload / 

web-lomake 
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Käyttäjätunnukset ja salasanat 

– Käyttäjä valitsee salasanan (myös testitunnukselle) 

– Tunnusten tilaajasta tulee pääkäyttäjä 

• Pääkäyttäjä lisää mahdollisia alikäyttäjiä 

– Suomen Pankki käsittelee tunnustilaushakemuksen* 

– Palvelu lähettää käyttäjätunnukset lomakkeelle syötettyyn 

sähköpostiosoitteeseen 

– Avainlukulista lähetetään maapostilla 

 

 

 

 
*lisätty infon jälkeen 
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Sisäänkirjautuminen DCS-palveluun 
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Samasta osoitteesta kaikkiin Suomen Pankin tiedonkeruihin,  

tunnukset tiedonkeruukohtaiset 
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DCS-palvelun etusivu 
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Lomakkeen 

täyttöön tästä 
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Täytettävä www-lomake 
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Täytetään rivi 

kerrallaan ja 

lisätään rivi 
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Raportin lähetys (web-upload) 
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Tiedoston 

lataukseen 

tästä 
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Validonti lähetysvaiheessa 
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Mikäli validoinnissa löydetään virhe, tiedostoa ei lähetetä. 

Virhe on korjattava ja lähetys tehtävä uudelleen. 
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Kuittaus onnistuneesta lähetyksestä 
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Tietue Sisältö Rivien määrä 

000 Erätietue 1 

MATO Taulu 2: Maksukortit toiminnoittain N 

LAMP Taulu 3: Päätelaitteet N 

MIK1 Taulu 4, osa 1: Maksuinstrumenttien 

käytön indikaattoreita 

N 

MIK2 Taulu 4, osa 2: Maksuinstrumenttien 

käytön indikaattoreita 

N 

MAKA Taulu 5: Maksupäätteiden käytön 

indikaattoreita 

N 

ASLA Taulu 6: Asiakassovellukset ja 

sähköinen laskutus 

N 

KIPA Taulu 7: Kirjeenvaihtajapankkimaksut N 
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Muistettavaa DCS-palvelusta 

• Jos raportoitavaa on paljon, tiedostomuotoinen 

raportti säästää paljon työtä. Tiedostomuotoisen 

raportoinnin mahdollisuus kannattaa selvittää oman 

IT-osaston kanssa 

• Raportoitavien tietojen laatuun kiinnitettävä 

huomiota, tiedot tarkistetaan automaattisesti 

• Mahdolliset ongelmat selviävät testaamalla, 

raportoinnin testaus mahdollista marraskuusta 2014 

alkaen 
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Tietuemuoto raporttitiedostolle 

• Raportin voi lähettää määrämuotoisena 

tekstitiedostona 

• Raportin muodostamisen voi automatisoida 

• Tietuemuoto määrittelee rakenteen 

yksityiskohtaisesti 
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Tietuemuoto julkaistu 

• Tietuemuoto on julkaistu Suomen Pankin 

raportointiohjeet –sivuilla 

• Englannin ja ruotsinkieliset versiot ovat 

käännettävänä 

• Pienet muutokset mahdollisia koko tiedonkeruun 

elinkaaren ajan 

– Esim. MCC-koodeissa(Merchant Category Codes) muutos: 

vastaanotetaan 4-numeroinen koodi, tarkka koodien 

määrittely poistuu eli koodit poistuvat xml-koodilistasta 
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Raportointipohja joustava 

• Mahdollistaa erikokoisten ja erityyppisten toimijoiden 

raportoinnin, joustaa tilanteen mukaan 

• Raportoidaan vain ne taulut/tietueet joiden piirissä 

maksupalveluntarjoajalla on toimintaa 

• Raportin lähetyksen jälkeen kuittaus siitä mitä 

tauluja on raportoitu 

• Minimissään yksi erätietue ja yksi sisältötietue 

• Nollia ei tarvitse raportoida, mutta mikäli 

tietojärjestelmä ne luo, voidaan ottaa vastaan 
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Tiedoston rakenne 

• Raporttitiedostot muodostetaan CSV (Comma 

Separated Value) -tiedostona käyttäen erottimena 

puolipistettä 

• Tiedosto koostuu tietueista (tietue=rivi) 

– Jokaisella tietueella on tyyppi 

– Tiedostossa voi olla 0..N kpl saman tyyppisiä tietueita 

• Tietueiden tyypit ovat tiedonkeruukohtaisia 
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Tietueet ja taulut 

• Erätietue 

– Raportoijan tiedot 
• "000";"Y";"12345671";”Y”;”22345671”;”Tiedon toimittajan nimi”;"MATI";"P";"2014”; 

"201503051234";1523 

• Sisältötietueet 

– Yksi tietue per taulu 
• LAMP;Y;12345673;”B01”;”SK”;18; 

• LAMP;Y;12345673;”B01”;”IE”;19; 

• LAMP;Y;12345673;”B02”;”AD”;3; 

• LAMP;Y;12345673;”B02”;”FI”;1000; 

• LAMP;Y;12345673;”B02”;”AE”;5; 

– 4. taulu jaettu kahdeksi tietueeksi MIK1 ja MIK2 
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Koodilistat 

• Suomen Pankki julkaisee tilastotiedonkeruussa 

käytettäviä koodilistoja verkkosivuillaan 

kyselykohtaisina XML-dokumentteina.  

• XML-dokumentit sopivat hyvin koodilistojen 

ylläpitoon raportoijan omissa tietojärjestelmissä. 

• Linkin voi avata myös suoraan Exceliin (File->Open) 
        http://www.bof.fi/fi/tilastot/raportointiohjeet/Maksuliiketilastot/MATI_codelists_20140526.xml 
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Ongelmatilanteet 

• DCS-Palveluun liittyvät tekniset ongelmat

OpusCapitan Service Deskiin (esim. salasanan

uusiminen)

– puh. +358(0) 9 5846 6100 (muutettu 19.12.2016)

– Sähköposti information.fi@opuscapita.com

• Sisältöön liittyvät ongelmat paystat@bof.fi
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Yhteystiedot 

• Raportoijan yhteyshenkilömuutokset pyydetään 

ilmoittamaan sähköpostilla (paystat@bof.fi), jotta 

raportointiin liittyvä tieto ja kysymykset kulkevat 

oikeille ihmisille 

• Suomen Pankki järjestää mielellään kahdenvälisiä 

tapaamisia raportoijien kanssa, ottakaa yhteyttä 

tarvittaessa  

• Yhteydenotot sähköpostitse:  

– paystat@bof.fi 
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Kysymyksiä 

Kommentteja 

Keskustelua 
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Kiitos! 




