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Yleistietoa SEPA- ja ulkomaan- 

maksuista sekä maksujenvälityksestä 

Johdanto 

Tähän ohjeeseen on kerätty SEPA- ja ulkomaanmaksamisen oh-

jeistuksia Säästöpankin asiakkaan näkökulmasta. Ohje sisältää 

SEPA- ja ulkomaanmaksujen yleisten ohjeiden lisäksi maakohtai-

sia maksamisen ohjeita. Maakohtaisiin ohjeisiin on koottu kaikki 

maat, jotka tietojemme mukaan ovat ottaneet virallisesti IBAN-ti-

linumeron käyttöön (IBAN-tilinumeroita voi olla käytössä myös 

maissa, joita ei ole mainittu tässä ohjeessa) sekä ne maat, joissa 

maksujenvälityksen tai maksujen selvittelyn näkökulmasta on jo-

tain erityistä huomioitavaa.  

Säästöpankkien asiakkaiden SEPA- ja ulkomaanmaksuja voidaan 

käsitellä kolmen eri palvelukanavan kautta:  

• Verkkopankit ja mobiiliverkkopankki 

• Aineistosiirto ja Yrityksen pankkiyhteys (Web Service) 

• Säästöpankin konttorissa syötetyt maksut 

Kaikessa maksamisessa on tärkeää, että ilmoitat maksulla riittä-

vät ja oikeat tiedot maksun saajasta ja maksun saajan pankista, 

jotta maksu ylipäätään menee perille ja vältytään ylimääräisiltä 

selvittelyiltä, jotka aiheuttavat lähes poikkeuksetta viivästyksiä 

maksujenvälityksessä sekä ylimääräisiä kustannuksia. Seuraa-

vissa kappaleissa esitellään maksuilla tarvittavia perustietoja.  

IBAN-tilinumero 

IBAN-tilinumero (International Bank Account Number) eli kan-

sainvälinen pankkitilinumero koostuu ISO-standardin mukai-

sesta maakoodista ja tilinumero-osasta, jossa voi olla sekä nume-

roita että kirjaimia. IBAN-tilinumero on korvannut monissa 

maissa kansallisen tilinumeron (BBAN-Basic Bank Account Num-

ber). IBAN-tilinumero alkaa aina kaksikirjaimisella maatunnuk-

sella ja tilinumeron pituus vaihtelee maittain. IBAN-tilinumeron 

rakenteesta selviää myös saajan rahalaitos sekä lopullisen saajan 

tilinumero-osa. IBAN-tilinumeroiden käyttöönoton tarkoituksena 

on ollut mm. lisätä maksuliikenteen automaattista käsittelyä ja no-

peuttaa maksujenvälitystä. Kirjoita IBAN-tilinumero maksua syö-

tettäessä ilman IBAN-sanaa.  

IBAN-tilinumeron käyttö on pakollista SEPA-maksuissa. Myös 

monissa SEPA-alueen ulkopuolisissa maissa IBAN-tilinumeron 

käyttö on pakollista maksujenvälityksessä. Tähän ohjeeseen on 

koottu maat, jotka ohjeen julkaisuhetkellä ovat ottaneet viralli-

sesti IBAN-tilinumeron käyttöön maksujenvälityksessä. Tässä oh-

jeessa esiintyvien maiden lisäksi voi myös olla joitain muita 

maita, joissa on jo ainakin osittain IBAN-tilinumerot käytössä, 

mutta kyseisen maan IBAN-tilinumeroita ei ole lisätty tämän oh-

jeen lähdemateriaalina käytettyihin rekistereihin. Kaikissa SEPA-

alueen ulkopuolisissa maissa IBAN-tilinumeron käyttö ei ole vält-

tämättä pakollista, mutta IBAN-tilinumeroa on suositeltavaa käyt-

tää jos se on tiedossa. Maakohtaisten ohjeiden osiossa on tar-

kempaa tietoa IBAN-tilinumeron pakollisuudesta maittain. 

BIC-koodi (Business Indentifier Code)  

BIC-koodi on ISO-standardin mukainen koodi, jota käytetään ra-

halaitosten ja yritysten tai yhteisöjen yksilöivänä tunnisteena. 

BIC-koodi oli aiemmin nimeltään Bank Indentifier Code ja tar-

koitti silloin ainoastaan rahalaitosten tunnistetta. BIC-koodin pi-

tuus on 8 tai 11 merkkiä. BIC-koodia käytetään erityisesti rahalai-

tosten välisessä maksuliikenteessä rahalaitosten tunnisteena ja 

BIC-koodi on useimmissa tapauksissa ensisijaisesti käytettävä 

tunniste. Esimerkiksi ulkomaanmaksujen välitys perustuu BIC-

koodien käyttöön kansainvälisessä rahalaitosten tiedonsiirtojär-

jestelmässä SWIFT:ssä (Society for Worldwide Interbank Finan-

cial Telecommunication). Tästä syystä BIC-koodia voidaan jois-

sain yhteyksissä kutsua myös SWIFT-osoitteeksi. 

Maksajan ei ole tarvinnut antaa BIC-koodia 1.2.2016 alkaen rajat 

ylittävässä SEPA-maksujenvälityksessä, vaan maksajan pankki 

määrittää saajan pankin BIC-koodin saajan IBAN-tilinumeron pe-

rusteella maksajan puolesta, kuten kotimaan sisäisessä SEPA-

maksujenvälityksessä. 

SEPA (Single Euro Payments Area) on yhtenäinen euromaksualue. 

IBAN (International Bank Account Number) on kansainvälinen pankkitilinumero.  

 IBAN-tilinumero alkaa aina kaksikirjaimisella maatunnuksella ja tilinumeron pituus vaihtelee maittain. 

 IBAN-tilinumeron käyttö on pakollista SEPA-maksuissa. 
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Clearing-koodi 

Monissa maissa on käytössä rahalaitosten tunnisteena BIC-

koodien lisäksi myös clearing-koodit. Joillain rahalaitoksilla ei 

välttämättä ole ollenkaan käytössään BIC-koodia. Käytä Clea-

ring-koodia BIC-koodin jälkeen toissijaisena tunnisteena, mikäli 

saajan pankin BIC-koodi ei ole tiedossa. Mm. Australian, Etelä-

Afrikan, Kanadan, USA:n ja Uuden-Seelannin maksatusohjeissa 

on mahdollista, että maksatusohjeissa ei edes mainita saajan 

pankin BIC-koodia. Voit käyttää tällöin saajan pankin nimeä, 

osoitetta ja clearing-koodia jos koodi ilmoitetaan maksatusoh-

jeissa. Clearing-koodien nimet voivat vaihdella ja eri maissa 

clearing-koodista käytetään eri nimityksiä. Yhdysvalloissa clea-

ring-koodista voidaan käyttää esimerkiksi termejä ABA-, Fed-

wire- tai routing number. Muita nimityksiä clearing-koodille ovat 

mm. Sort Code, Canadian Code, Transit Number ja CHIPS UID 

(Clearing House Interbank Payment System Universal Indenti-

fier). Maakohtaiset clearing-koodit esitellään tarkemmin maa-

kohtaisten ohjeiden osiossa.  

Laskujen ja maksatusohjeiden tulkinta 

Ulkomaisilla laskuilla on hyvin usein annettu maksun saajan pan-

kin lisäksi myös välittäjäpankin tai useamman välittäjäpankin tie-

dot. Yleisesti beneficiary bank viittaa maksun saajan pankkiin ja 

intermediary bank maksun välittäjäpankkiin, mutta termit voivat 

vaihdella paljonkin esimerkiksi eri maiden ja laskuttajien välillä. 

Joissain tapauksissa beneficiary bank saattaa olla myös välittäjä-

pankki ja lopullinen saajan pankki ilmoitetaan jollain toisella ter-

millä. Pankkitietojen syöttämisestä maksulle ei ole näistä syistä 

johtuen mahdollista antaa yksiselitteistä ohjetta, joka pätee kai-

kissa tilanteissa. 

Monissa tilanteissa on riittävää, että syötät maksulle vain lopulli-

sen saajan pankin tiedot, mutta on myös poikkeustapauksia, 

joissa maksulle on syötettävä myös välittäjäpankin tietoja. Näistä 

syistä johtuen suosittelemme olemaan yhteydessä Säästöpank-

kiisi, mikäli pankkitietojen syöttämisessä maksulle on epäsel-

vyyttä, jotta voidaan välttyä ylimääräisiltä selvittelyiltä maksun 

välityksessä tai välityksen jälkeen.  

Täytä maksun saajan nimi- ja osoitetiedot kaikilla maksuilla mah-

dollisimman tarkasti. Joissain maissa ollaan erityisen tarkkoja 

siitä, että maksun saajan nimen on oltava merkilleen sama, kuin 

nimitieto, jolla tili on avattu kyseiseen pankkiin. Erityisesti mak-

suissa Aasiaan on huomioitava, että jos maksun saajan nimitieto 

on liian pitkä maksun saajan nimelle tarkoitettuun kenttään, niin 

maksun saajan nimi on kuitenkin annettava maksun tiedoissa ko-

konaisuudessaan. Nimitietoa ei saa lyhentää ja yksi tapa on esi-

merkiksi jatkaa saajan nimitietoa saajan osoitteelle tarkoitetussa 

kentässä. Suosittelemme kuitenkin varmistamaan maksun saa-

jalta tietojen syöttämisen oikean tavan ennen maksun käsittelyä. 

Täytä aina myös maksun aihe/viesti -kenttä kaikilla maksuilla, 

jotta vältytään ylimääräisiltä selvittelyiltä. 
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Verkkopankki: 

Säästöpankkien asiakkaiden välinen  reaaliaikainen tilisiirto 24:00 

SEPA-maksut 

Samana pankkipäivänä muihin rahalaitoksiin 

Seuraavana pankkipäivänä muihin rahalaitoksiin 

 

12:55 

19:15  

Ulkomaanmaksut 18.00 

Konttoripalvelu: 

Säästöpankkien asiakkaiden välinen  reaaliaikainen tilisiirto Konttorin  palveluaikojen mukaisesti 

SEPA-maksut 

Samana pankkipäivänä muihin rahalaitoksiin 

Seuraavana pankkipäivänä muihin rahalaitoksiin 

Konttorin palveluaikojen mukaisesti, kuitenkin viimeistään 

12:55 

19:15 

Ulkomaanmaksut 

 

 vasta-arvoltaan yli 30.000 euron maksut, jotka vaativat 

valuuttakaupan 

Konttorin palveluaukioloaikojen mukaisesti, kuitenkin viimeistään 

18:00 

16:00 (13:00) 

Kotimaan pikasiirrot 16:30 (13:30) 

Aineistosiirtojen ja Yrityksen pankkiyhteyden (Web Service) katkoajat: 

Säästöpankkien asiakkaiden välinen tilisiirto 17:30 

SEPA-maksut 

Samana pankkipäivänä muihin rahalaitoksiin 

Seuraavana pankkipäivänä muihin rahalaitoksiin sekä toistuvais-

suoritukset (SALA) 

 

12:55 

17:30 

Ulkomaanmaksut (C2B) 14:55 (11:55) 

Kotimaan pikasiirrot 14:55 (11:55) 

 

Katkoajat (cut-off) eri palvelukanavissa ja maksutyypeillä 

Suluissa olevat katkoajat ovat lyhennettyjen pankkipäivien aikatauluja. Lyhennettyjä pankkipäiviä ovat kiirastorstai  

ja uudenvuodenaatto.  

Yleisimpien palveluiden katkoajat: 
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Maksujen perillemenoajat 

Monissa tapauksissa on tärkeää tietää, milloin maksu on perillä 

saajan tilillä. Maksajan pankki ei voi antaa varmoja takeita mak-

sujen perille menon aikataulusta, mutta kansainvälisessä maksu-

jenvälityksessä on kuitenkin joitain säännönmukaisuuksia, joi-

den perusteella voidaan arvioida perille menon aikataulua.  

Maksutavan valinta vaikuttaa maksujen perille menoon. Lisäksi 

maksujen perille meno riippuu maksujen tietojen oikeellisuu-

desta sekä mahdollisten välittäjäpankin tai -pankkien sekä saa-

jan pankin toiminnasta.  

SEPA-maksut välitetään pankkien välillä siten, että varat siirre-

tään saajan pankin käytettäväksi heti maksupäivänä, mikäli mak-

sut on vastaanotettu pankin ilmoittamaan katkoaikaan mennessä. 

Yleisen käytännön mukaan varat siirretään saajan pankin käytet-

täväksi kuitenkin viimeistään maksupäivästä seuraavana pankki-

päivinä. Hyvin usein saajakin saa varat käytettäväkseen joko heti 

maksupäivänä tai maksupäivästä seuraavana pankkipäivänä. 

Ulkomaanmaksujen välityksessä tavallinen maksumääräys on 

perillä aikaisintaan 2-4 pankkipäivän kuluttua maksupäivästä. Pi-

kamääräys on perillä aikaisintaan 1-3 pankkipäivän kuluttua. Jos 

laskulla on annettu eräpäivä, on arvioidut perillemenoajat otet-

tava huomioon maksettaessa.  

Säästöpankkien asiakkaiden ulkomaan- 

maksujen valuuttavalikoima 

Säästöpankkien asiakkaille tarjottavassa ulkomaanmaksujen va-

luuttavalikoimassa on yhteensä 15 eri valuuttaa. Voit maksaa läh-

teviä ulkomaanmaksuja ja vastaanottaa saapuvia ulkomaanmak-

suja seuraavissa valuutoissa: 

Australian dollari  (AUD) 

Englannin punta  (GBP) 

Etelä-Afrikan randi  (ZAR) 

Euroopan unionin euro  (EUR) 

Hongkongin dollari  (HKD) 

Japanin jeni  (JPY) 

Kanadan dollari  (CAD) 

Norjan kruunu  (NOK) 

Puolan zloty  (PLN) 

Ruotsin kruunu  (SEK) 

Singaporen dollari  (SGD) 

Sveitsin frangi  (CHF) 

Tanskan kruunu  (DKK) 

Uuden-Seelannin dollari  (NZD) 

Yhdysvaltain dollari  (USD) 

Kulukoodit 

SEPA-maksuissa kulukäytäntönä on aina, että maksaja ja saaja 

maksavat oman pankkinsa kulut.  

Ulkomaanmaksujen yleisimmin käytetty kulukäytäntö on, että 

maksaja ja saaja maksavat oman pankkinsa kulut, mutta maksaja 

ja saaja voivat myös erikseen sopia myös muista kulukäytän-

nöistä. Verkkopankissa maksettaessa kulukäytäntöjen vaihtoeh-

toina ovat:  

• Maksan vain oman pankin kulut (SHA) 

• Maksan oman ja saajan pankin kulut (OUR) 

Yllä mainittujen lisäksi kolmas kulukäytäntö on: Maksun saaja 

maksaa kaikki kulut (BEN). Tämä kulukäytäntö ei ole valittavissa 

verkkopankissa käsiteltävillä maksuilla.  

Sallitut merkit ulkomaanmaksuissa 

Ulkomaanmaksuja syötettäessä on tärkeää huomioida, että kaik-

kien merkkien käyttö maksun tiedoissa ei ole sallittua. Erityisesti 

maksun saajan nimitiedossa olevien erikoismerkkien oikea kir-

joitusasu on selvitettävä aina maksun saajalta ennen maksamista. 

Ulkomaanmaksun tietokentissä ei ole esimerkiksi mahdollista 

käyttää skandinaavisia kirjaimia eikä monia erikoismerkkejä. Ul-

komaanmaksujen merkkien rajoitukset perustuvat kansainväli-

sen SWIFT-verkon standardeihin. Sallitut merkit ulkomaanmak-

suilla ovat:   

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

/ - ? : ( ) . , ' + 

Space  
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SEPA-maksut ja SEPA-maiden luettelo 

Yhtenäinen euromaksualue eli SEPA (Single Euro Payments Area) on maksuliikenteen sisämarkkina-alue, johon myös Suomi kuuluu. SEPA-

alueeseen kuuluu yhteensä 34 maata. Alla on tarkempi erittely SEPA-alueeseen kuuluvista maista ja alueista sekä maakohtaisista ISO-maa-

koodeista. EUR-määräiset maksut SEPA-alueelle on suositeltavinta maksaa aina SEPA-maksuina. SEPA-maksu on kulujen näkökulmasta 

edullisin vaihtoehto.  

 

Euromaat: 

Alankomaat  (NL)  

Belgia  (BE)  

Espanja  (ES) sis. myös Kanarian Saaret 

Irlanti  (IE)  

Italia  (IT) 

Itävalta  (AT) 

Kreikka  (GR) 

Kypros  (CY) 

Latvia  (LV) 

Liettua  (LT) 

Luxemburg  (LU) 

Malta  (MT) 

Monaco  (MC) 

Portugali  (PT) sis. myös Azores ja Madeira 

Ranska  (FR) sis. myös Ranskan Guyana, Guada-

loupe, Martinique, Mayotte, Réunion, Saint 

Barthélemy, Saint Martin sekä Saint Pierre 

ja Miquelon 

Saksa  (DE) 

San Marino  (SM) 

Slovakia  (SK) 

Slovenia  (SL) 

Suomi  (FI) sis. myös Ahvenanmaa 

Viro  (EE) 

 
 
 
 
 

 

 

  

Muut EU-maat: 

Bulgaria  (BG) 

Iso-Britannia  (GB) sis. myös Gibraltar. 1.5.2016 lähtien 

myös Guernsey, Jersey ja Mansaaret 

Kroatia  (HR) 

Puola  (PL) 

Romania  (RO) 

Ruotsi  (SE) 

Tanska  (DK) 

Tsekki  (CZ) 

Unkari  (HU) 

Muut ETA-maat: 

Islanti  (IS) 

Liechtenstein  (LI) 

Norja  (NO) 

Sveitsi  (CH) 
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Seuraavassa EPC:n (European Payments Council) kuvassa on esitetty SEPA-maat  

ja alueet kokonaisuudessaan. 

 

 

© European Payments Council/ Conseil Européen des Paiements AISBL. Any and all rights are the exclusive property of EUROPEAN PAY-

MENTS  
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COUNCIL - CONSEIL EUROPEEN DES PAIEMENTS AISBL.  

Maakohtaiset ohjeet 

SEPA -merkintä maan nimen jälkeen tarkoittaa sitä, että kyseinen 

maa kuuluu SEPA-alueeseen ja euromääräiset maksut kyseiseen 

maahan on pyrittävä tekemään SEPA-maksuna. Sinun ei tarvitse 

antaa maksun tiedoissa saajan pankin BIC-koodia, mikäli kyse on 

SEPA-maksusta ko. maahan.  

Afganistan (AF)  

Maksujenvälitys Afganistaniin ei ole mahdollista Säästöpankkien 

asiakkaille.  

Alankomaat (NL) SEPA 

IBAN: 18 merkkiä 

Saajan IBAN-tilinumero ja BIC-koodi saajan pankin tunnisteena 

ovat pakollisia tietoja ulkomaanmaksuilla. SEPA-maksuilla pank-

kiyhteystiedoksi riittää maksun saajan IBAN-tilinumero.  

Albania (AL) 

IBAN: 28 merkkiä 

Saajan IBAN-tilinumero ja BIC-koodi saajan pankin tunnisteena 

ovat pakollisia tietoja. 

Andorra (AD) 

IBAN: 24 merkkiä 

Saajan IBAN-tilinumero ja BIC-koodi saajan pankin tunnisteena 

ovat pakollisia tietoja. 

Australia (AU) 

Australiassa ei ole tietojemme mukaan käytössä IBAN-muotoisia 

tilinumeroita.  

Australiassa on käytössä saajan pankin tunnisteena BIC-koodien 

lisäksi kansalliset clearing-koodit. Saajan pankin tunnisteena on 

kuitenkin suositeltavinta käyttää BIC-koodia. Mikäli BIC-koodi ei 

ole tiedossa, voit käyttää saajan pankin nimi- ja osoitetietoja sekä 

clearing-koodia. Australialainen clearing-koodi on nimeltään 

BSB-numero eli Bank, State and Branch number. BSB-numero on 

aina kuusimerkkinen ja koodin kaksi ensimmäistä numeroa ker-

tovat pankin, kolmas numero osavaltion ja kolme viimeisintä nu-

meroa konttorin.  

Saajan pankin BSB-numero voi olla merkittynä laskuissa tai mak-

satusohjeissa myös saajan tilinumeron alkuun.  

Azerbaidzan (AZ) 

IBAN: 28 merkkiä 

Saajan IBAN-tilinumero ja BIC-koodi saajan pankin tunnisteena 

ovat pakollisia tietoja. 

Bahrain (BH) 

IBAN: 22 merkkiä 

Saajan IBAN-tilinumero ja BIC-koodi saajan pankin tunnisteena 

ovat pakollisia tietoja. 

Belgia (BE) SEPA 

IBAN: 16 merkkiä 

Saajan IBAN-tilinumero ja BIC-koodi saajan pankin tunnisteena 

ovat pakollisia tietoja ulkomaanmaksuilla. SEPA-maksuilla pank-

kiyhteystiedoksi riittää maksun saajan IBAN-tilinumero.  

Bosnia & Herzegovina (BA) 

IBAN: 20 merkkiä 

Saajan IBAN-tilinumero ja BIC-koodi saajan pankin tunnisteena 

ovat pakollisia tietoja. 

Brasilia (BR) 

IBAN: 29 merkkiä 

Brasiliassa on käytössä IBAN-tilinumeroita, mutta IBAN-muotoisen 

tilinumeron käyttö ei ole pakollista. Suosittelemme kuitenkin käyt-

tämään IBAN-tilinumeroa jos se on tiedossa.  

Bulgaria (BG) SEPA 

IBAN: 22 merkkiä 

Saajan IBAN-tilinumero ja BIC-koodi saajan pankin tunnisteena 

ovat pakollisia tietoja ulkomaanmaksuilla. SEPA-maksuilla pank-

kiyhteystiedoksi riittää maksun saajan IBAN-tilinumero.  

Costa Rica (CR) 

IBAN: 21 merkkiä 

Costa Ricassa on käytössä IBAN-tilinumeroita, mutta IBAN-

muotoisen tilinumeron käyttö ei ole pakollista. Suosittelemme kui-

tenkin käyttämään IBAN-tilinumeroa jos se on tiedossa. 

Dominikaaninen tasavalta (DO) 

IBAN: 28 merkkiä 

Dominikaanisessa tasavallassa on käytössä IBAN-tilinumerot, 

mutta IBAN-muotoisen tilinumeron käyttö ei ole pakollista. Suosit-

telemme kuitenkin käyttämään IBAN-tilinumeroa jos se on tie-

dossa. 

Espanja (ES) SEPA 

IBAN: 24 merkkiä 

Saajan IBAN-tilinumero ja BIC-koodi saajan pankin tunnisteena 

ovat pakollisia tietoja ulkomaanmaksuilla. SEPA-maksuilla pank-

kiyhteystiedoksi riittää maksun saajan IBAN-tilinumero.  

Etelä-Afrikka (ZA) 

Etelä-Afrikassa ei ole tietojemme mukaan käytössä IBAN-muotoi-

sia tilinumeroita.  

Etelä-Afrikassa on käytössä saajan pankin tunnisteena BIC-koo-

dien lisäksi kansalliset clearing-koodit. Saajan pankin tunnisteena 
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on kuitenkin suositeltavinta käyttää BIC-koodia. Mikäli BIC-koodi 

ei ole tiedossa, voit käyttää saajan pankin nimi- ja osoitetietoja 

sekä clearing-koodia. Etelä-Afrikkalainen clearing-koodi on ni-

meltään South African National Clearing Code. Etelä-Afrikkalai-

sessa clearing-koodissa on aina kuusi numeroa.  

Etelä-Sudan (SS) 

Maksujenvälitys Etelä-Sudaniin ei ole mahdollista Säästöpankkien 

asiakkaille. 

Färsaaret (FO) 

IBAN: 18 merkkiä 

Saajan IBAN-tilinumero ja BIC-koodi saajan pankin tunnisteena 

ovat pakollisia tietoja. 

Georgia (GE) 

IBAN: 22 merkkiä 

Saajan IBAN-tilinumeron käyttö on pakollista. Saajan pankin tun-

nisteena on suositeltavaa käyttää BIC-koodia.  

Gibraltar (GI) SEPA 

IBAN: 23 merkkiä 

Saajan IBAN-tilinumero ja BIC-koodi saajan pankin tunnisteena 

ovat pakollisia tietoja ulkomaanmaksuilla. SEPA-maksuilla pank-

kiyhteystiedoksi riittää maksun saajan IBAN-tilinumero.  

Grönlanti (GL) 

IBAN: 18 merkkiä 

Saajan IBAN-tilinumero ja BIC-koodi saajan pankin tunnisteena 

ovat pakollisia tietoja. 

Guatemala (GT) 

IBAN: 28 merkkiä 

Saajan IBAN-tilinumeron käyttö on pakollista. Saajan pankin tun-

nisteena on suositeltavaa käyttää BIC-koodia. 

Hongkong (HK) 

Hongkongissa ei ole tietojemme mukaan käytössä IBAN-muotoi-

sia tilinumeroita.  

Hongkongissa on käytössä saajan pankin tunnisteena BIC-koo-

dien lisäksi kansalliset clearing-koodit. Hongkongilainen clea-

ring-koodi on nimeltään Hong Kong Bank Code. Saajan pankin 

tunnisteena on kuitenkin suositeltavinta käyttää BIC-koodia. Mi-

käli BIC-koodi ei ole tiedossa, voit käyttää saajan pankin nimi- ja 

osoitetietoja sekä clearing-koodia. Clearing-koodi saatetaan il-

moittaa laskulla tai maksatusohjeissa myös saajan tilinumeron yh-

teydessä esimerkiksi tilinumeron alussa.  

Hongkongissa ollaan erityisen tarkkoja siitä, että saajan tiedot 

ovat maksulla oikeat. Maksunsaajan nimen ja saajan pankissa ole-

van tilinhaltijan nimen on aina täsmättävä keskenään. Maksunsaa-

jan nimitiedon on oltava maksulla merkilleen oikein verrattuna ni-

mitietoon, jolla tili on avattu saajan pankissa. Jos maksun saajan 

nimitieto on liian pitkä maksun saajan nimelle tarkoitettuun kent-

tään, niin maksun saajan nimi on kuitenkin annettava maksun tie-

doissa kokonaisuudessaan. Nimitietoa ei saa lyhentää ja yksi tapa 

on esimerkiksi jatkaa saajan nimitietoa saajan osoitteelle tarkoite-

tussa kentässä. Suosittelemme kuitenkin varmistamaan maksun 

saajalta tietojen syöttämisen oikean tavan ennen maksun käsitte-

lyä. 

Lue maksatusohje tai lasku aina tarkasti ennen maksamista, sillä 

joissain tilanteissa tilinhaltijan nimi voi poiketa esimerkiksi laskun 

lähettäneen yrityksen nimestä. Hongkongilainen yritys voi esi-

merkiksi laskuttaa siten, että laskulla näkyy yrityksen tiedot ja 

logo, mutta maksatusohjeissa maksunsaajana voi olla yrityksen si-

jaan esim. yksityishenkilö.  

Intia (IN) 

Intiassa ei ole tietojemme mukaan käytössä IBAN-muotoisia tilinu-

meroita.  

Intiassa on käytössä saajan pankin tunnisteena BIC-koodien li-

säksi kansalliset clearing-koodit. Intialainen clearing-koodi on ni-

meltään Indian Financial System Code. Intialainen clearing-koodi 

määrittää pankin ja pankin konttorin, jossa tili sijaitsee. Saajan 

pankin tunnisteena on kuitenkin suositeltavinta käyttää BIC-koo-

dia. Mikäli BIC-koodi ei ole tiedossa, voit käyttää saajan pankin 

nimi- ja osoitetietoja sekä clearing-koodia. Intialaisessa clearing-

koodissa on yhteensä 11 merkkiä ja merkit voivat sisältää sekä nu-

meroita, että kirjaimia.  

Irak (IQ) 

Maksujenvälitys Irakiin ei ole mahdollista Säästöpankkien asiak-

kaille. 

Iran (IR) 

Maksujenvälitys Iraniin ei ole mahdollista Säästöpankkien asiak-

kaille. 

Irlanti (IE) SEPA 

IBAN: 22 merkkiä 

Saajan IBAN-tilinumero ja BIC-koodi saajan pankin tunnisteena 

ovat pakollisia tietoja ulkomaanmaksuilla. SEPA-maksuilla pank-

kiyhteystiedoksi riittää maksun saajan IBAN-tilinumero.  

Islanti (IS) SEPA 

IBAN: 26 merkkiä 

Saajan IBAN-tilinumero ja BIC-koodi saajan pankin tunnisteena 

ovat pakollisia tietoja ulkomaanmaksuilla. SEPA-maksuilla pank-

kiyhteystiedoksi riittää maksun saajan IBAN-tilinumero.  

Iso-Britannia (GB) SEPA 

IBAN: 22 merkkiä 

Saajan IBAN-tilinumero ja BIC-koodi saajan pankin tunnisteena 

ovat pakollisia tietoja ulkomaanmaksuilla. SEPA-maksuilla pank-

kiyhteystiedoksi riittää maksun saajan IBAN-tilinumero.  

Iso-Britanniaan liittyvien itsehallinnollisten alueiden (esim. Man-
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saaret, Jersey ja Guernsey) maksujen käsittelyssä on poikkeuk-

sena, että IBAN-tilinumerossa maakoodina on Iso-Britannian maa-

koodi GB, mutta maksun saajan pankin BIC-koodissa maakoodi-

tieto voi viitata kyseisen itsehallintoalueen maakoodiin.  

Israel (IL) 

IBAN: 23 merkkiä 

Saajan IBAN-tilinumero ja BIC-koodi saajan pankin tunnisteena 

ovat pakollisia tietoja. 

Italia (IT) SEPA 

IBAN: 27 merkkiä 

Saajan IBAN-tilinumero ja BIC-koodi saajan pankin tunnisteena 

ovat pakollisia tietoja ulkomaanmaksuilla. SEPA-maksuilla pank-

kiyhteystiedoksi riittää maksun saajan IBAN-tilinumero.  

Itä-Timor (TL) 

IBAN: 23 merkkiä 

Saajan IBAN-tilinumeron käyttö on pakollista.  

Itävalta (AT) SEPA 

IBAN: 20 merkkiä 

Saajan IBAN-tilinumero ja BIC-koodi saajan pankin tunnisteena 

ovat pakollisia tietoja ulkomaanmaksuilla. SEPA-maksuilla pank-

kiyhteystiedoksi riittää maksun saajan IBAN-tilinumero.  

Japani (JP) 

Japanissa ei ole tietojemme mukaan käytössä IBAN-muotoisia tili-

numeroita.  

Saajan pankkitiedot on suositeltavaa antaa aina mahdollisimman 

tarkasti eli BIC-koodin lisäksi syötä maksun tietoihin tarkat saajan 

pankin nimi- ja osoitetiedot mikäli nämä tiedot on maksatusoh-

jeissa annettu.  

JPY-määräisillä maksuilla maksun summassa ei ole käytettävissä 

desimaaleja. Summan on aina oltava kokonaisluku.  

Jordania (JO) 

IBAN: 30 merkkiä 

Saajan IBAN-tilinumeron käyttö on pakollista.  

Kanada (CA) 

Kanadassa ei ole tietojemme mukaan käytössä IBAN-muotoisia ti-

linumeroita.  

Kanadaan on suositeltavinta maksaa CAD- tai USD-määräisenä. 

Maksaessasi muissa valuutoissa on hyvä varmistaa maksun saa-

jalta etukäteen, että maksaminen ko. valuutassa on järkevää. 

Kanadassa on käytössä saajan pankin tunnisteena BIC-koodien li-

säksi kansalliset clearing-koodit. Saajan pankin tunnisteena on 

kuitenkin suositeltavinta käyttää BIC-koodia. Mikäli BIC-koodi ei 

ole tiedossa, voit käyttää saajan pankin nimi- ja osoitetietoja sekä 

clearing-koodia. Kanadalaista clearing-koodia kutsutaan esimer-

kiksi CC-numeroksi tai Transit numeroksi ja virallinen nimi on Ca-

nadian Code. Kanadalaisessa clearing-koodissa on aina yhdek-

sän numeroa.  

Laskulla tai maksatusohjeissa pankkitiedot voivat olla esimerkiksi 

muodossa Bank XXX, Transit number 12345-678. Maksutietoja 

syötettäessä CC-numeron alkuun syötetään 0 ja tämän jälkeen 

Transit numberin kolminumeroinen loppuosa ja vasta lopuksi 

Transit numberin viisi ensimmäistä merkkiä. Esim. 067812345. 

CC-numero voi olla myös merkattuna saajan tilinumeron alkuun.  

Kazakstan (KZ) 

IBAN: 20 merkkiä 

Saajan IBAN-tilinumeron käyttö on pakollista.  

Kiina (CN) 

Kiinassa ei ole tietojemme mukaan käytössä IBAN-muotoisia tili-

numeroita, mutta kiinalaiset tilinumerot saattavat sisältää kirjai-

mia. Esimerkiksi tilinumeron alussa voi olla teksti ”OSA”. Syötä 

tällöin tilinumero kokonaisuudessaan sisältäen sekä tekstin OSA, 

että tilinumeron numero-osuuden. Tilinumero voi olla esim. muo-

toa OSA12345.  

Kiinassa ollaan erityisen tarkkoja siitä, että saajan tiedot ovat mak-

sulla oikeat. Maksunsaajan nimen ja saajan pankissa olevan tilin-

haltijan nimen on aina täsmättävä keskenään. Maksunsaajan nimi-

tiedon on oltava maksulla merkilleen oikein verrattuna nimitie-

toon, jolla tili on avattu saajan pankissa. Jos maksun saajan nimi-

tieto on liian pitkä maksun saajan nimelle tarkoitettuun kenttään, 

niin maksun saajan nimi on kuitenkin annettava maksun tiedoissa 

kokonaisuudessaan. Nimitietoa ei saa lyhentää ja yksi tapa on esi-

merkiksi jatkaa saajan nimitietoa saajan osoitteelle tarkoitetussa 

kentässä. Suosittelemme kuitenkin varmistamaan maksun saajalta 

tietojen syöttämisen oikean tavan ennen maksun käsittelyä. 

Lue maksatusohje tai lasku aina tarkasti ennen maksamista, sillä 

joissain tilanteissa tilinhaltijan nimi voi poiketa esimerkiksi laskun 

lähettäneen yrityksen nimestä. Kiinalainen yritys voi esimerkiksi 

laskuttaa siten, että laskulla näkyy yrityksen tiedot ja logo, mutta 

maksatusohjeissa maksunsaajana voi olla yrityksen sijaan esim. 

yksityishenkilö.  

Kiinalaisessa lainsäädännössä on määritelty, että yksityishenkilö 

ei saa ottaa vastaan kaupallisia maksuja. Jos kiinalaisella yksityis-

henkilölle saapuvalla maksulla maksunaihe on kaupallinen, voi ta-

pauksesta aiheutua ylimääräisiä selvittelykustannuksia ja viiväs-

tyksiä maksun käsittelyssä. Maksun saajan pankki saattaa myös 

palauttaa maksun tällaisessa tilanteessa.  

Kosovo (XK) 

IBAN: 20 merkkiä 

Saajan IBAN-tilinumero ja BIC-koodi saajan pankin tunnisteena 

ovat pakollisia tietoja. 

Kreikka (GR) SEPA 

IBAN: 27 merkkiä 

Saajan IBAN-tilinumero ja BIC-koodi saajan pankin tunnisteena 
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ovat pakollisia tietoja ulkomaanmaksuilla. SEPA-maksuilla pank-

kiyhteystiedoksi riittää maksun saajan IBAN-tilinumero.  

Kroatia (HR) SEPA 

IBAN: 21 merkkiä 

Saajan IBAN-tilinumero ja BIC-koodi saajan pankin tunnisteena 

ovat pakollisia tietoja ulkomaanmaksuilla. SEPA-maksuilla pank-

kiyhteystiedoksi riittää maksun saajan IBAN-tilinumero.  

Kuuba (CU) 

Maksujenvälitys Kuubaan ei ole mahdollista Säästöpankkien asi-

akkaille.  

Kuwait (KW) 

IBAN: 30 merkkiä 

Saajan IBAN-tilinumeron käyttö on pakollista.  

Kypros (CY) SEPA 

IBAN: 28 merkkiä 

Saajan IBAN-tilinumero ja BIC-koodi saajan pankin tunnisteena 

ovat pakollisia tietoja ulkomaanmaksuilla. SEPA-maksuilla pank-

kiyhteystiedoksi riittää maksun saajan IBAN-tilinumero.  

Latvia (LV) SEPA 

IBAN: 21 merkkiä 

Saajan IBAN-tilinumero ja BIC-koodi saajan pankin tunnisteena 

ovat pakollisia tietoja ulkomaanmaksuilla. SEPA-maksuilla pank-

kiyhteystiedoksi riittää maksun saajan IBAN-tilinumero.  

Libanon (LB) 

IBAN: 28 merkkiä 

Saajan IBAN-tilinumeron käyttö on pakollista.  

Liechtenstein (LI) SEPA 

IBAN: 21 merkkiä 

Saajan IBAN-tilinumero ja BIC-koodi saajan pankin tunnisteena 

ovat pakollisia tietoja ulkomaanmaksuilla. SEPA-maksuilla pank-

kiyhteystiedoksi riittää maksun saajan IBAN-tilinumero.  

Liettua (LT) SEPA 

IBAN: 20 merkkiä 

Saajan IBAN-tilinumero ja BIC-koodi saajan pankin tunnisteena 

ovat pakollisia tietoja ulkomaanmaksuilla. SEPA-maksuilla pank-

kiyhteystiedoksi riittää maksun saajan IBAN-tilinumero.  

Luxemburg (LU) SEPA 

IBAN: 20 merkkiä 

Saajan IBAN-tilinumero ja BIC-koodi saajan pankin tunnisteena 

ovat pakollisia tietoja ulkomaanmaksuilla. SEPA-maksuilla pank-

kiyhteystiedoksi riittää maksun saajan IBAN-tilinumero.  

Makedonia (MK) 

IBAN: 19 merkkiä 

Saajan IBAN-tilinumero ja BIC-koodi saajan pankin tunnisteena 

ovat pakollisia tietoja. 

Malta (MT) SEPA 

IBAN: 31 merkkiä 

Saajan IBAN-tilinumero ja BIC-koodi saajan pankin tunnisteena 

ovat pakollisia tietoja ulkomaanmaksuilla. SEPA-maksuilla pank-

kiyhteystiedoksi riittää maksun saajan IBAN-tilinumero.  

Mauritania (MR) 

IBAN: 27 merkkiä 

Saajan IBAN-tilinumero ja BIC-koodi saajan pankin tunnisteena 

ovat pakollisia tietoja. 

Mauritius (MU) 

IBAN: 30 merkkiä 

Mauritiuksella on käytössä IBAN-tilinumerot, mutta IBAN-muotoi-

sen tilinumeron käyttö ei ole pakollista. Suosittelemme kuitenkin 

käyttämään IBAN-tilinumeroa jos se on tiedossa.  

Meksiko (MX) 

Meksikossa ei ole tietojemme mukaan käytössä IBAN-muotoisia 

tilinumeroita. 

Osa Meksikolaisista pankeista hyväksyy saajan tilinumerona vain 

18 merkkiset tilinumerot. Meksikossa kutsutaan 18-merkkistä tili-

numeroa myös CLABE-koodiksi. CLABE-koodiin sisältyy tiedot 

maksun saajan pankista ja saajan pankin konttorista, joten sen toi-

mintaperiaate on samankaltainen, kuin IBAN-muotoisella tilinu-

merolla.  

Moldova (MD) 

IBAN: 24 merkkiä 

Saajan IBAN-tilinumero ja BIC-koodi saajan pankin tunnisteena 

ovat pakollisia tietoja. 

Monaco (MC) SEPA 

IBAN: 27 merkkiä 

Saajan IBAN-tilinumero ja BIC-koodi saajan pankin tunnisteena 

ovat pakollisia tietoja ulkomaanmaksuilla. SEPA-maksuilla pank-

kiyhteystiedoksi riittää maksun saajan IBAN-tilinumero.  

Montenegro (ME) 

IBAN: 22 merkkiä 

Saajan IBAN-tilinumero ja BIC-koodi saajan pankin tunnisteena 

ovat pakollisia tietoja. 

Myanmar (MM) 

Maksujenvälitys Myanmariin ei ole mahdollista Säästöpankkien 

asiakkaille.  
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Neitsytsaaret (VG) 

IBAN: 24 merkkiä 

Neitsytsaarilla on käytössä IBAN-tilinumerot, mutta IBAN-

muotoisen tilinumeron käyttö ei ole pakollista. Suosittelemme kui-

tenkin käyttämään IBAN-tilinumeroa jos se on tiedossa.  

Norja (NO) SEPA 

IBAN: 15 merkkiä 

Saajan IBAN-tilinumero ja BIC-koodi saajan pankin tunnisteena 

ovat pakollisia tietoja ulkomaanmaksuilla. SEPA-maksuilla pank-

kiyhteystiedoksi riittää maksun saajan IBAN-tilinumero.  

Pakistan (PK) 

IBAN: 24 merkkiä 

Saajan IBAN-tilinumeron käyttö on pakollista. BIC-koodin käyttö 

saajan pankin tunnisteena on suositeltavaa. 

Palestiina (PS) 

IBAN: 29 merkkiä 

Saajan IBAN-tilinumero ja BIC-koodi saajan pankin tunnisteena 

ovat pakollisia tietoja. 

Pohjois-Korea (KP) 

Maksujenvälitys Pohjois-Koreaan ei ole mahdollista Säästöpank-

kien asiakkaille. 

Portugali (PT) SEPA 

IBAN: 25 merkkiä 

Saajan IBAN-tilinumero ja BIC-koodi saajan pankin tunnisteena 

ovat pakollisia tietoja ulkomaanmaksuilla. SEPA-maksuilla pank-

kiyhteystiedoksi riittää maksun saajan IBAN-tilinumero.  

Puola (PL) SEPA 

IBAN: 28 merkkiä 

Saajan IBAN-tilinumero ja BIC-koodi saajan pankin tunnisteena 

ovat pakollisia tietoja ulkomaanmaksuilla. SEPA-maksuilla pank-

kiyhteystiedoksi riittää maksun saajan IBAN-tilinumero.  

Qatar (QA) 

IBAN: 29 merkkiä 

Saajan IBAN-tilinumeron käyttö on pakollista.  

Ranska (FR) SEPA 

IBAN: 27 merkkiä 

Saajan IBAN-tilinumero ja BIC-koodi saajan pankin tunnisteena 

ovat pakollisia tietoja ulkomaanmaksuilla. SEPA-maksuilla pank-

kiyhteystiedoksi riittää maksun saajan IBAN-tilinumero.  

Romania (RO) SEPA 

IBAN: 24 merkkiä 

Saajan IBAN-tilinumero ja BIC-koodi saajan pankin tunnisteena 

ovat pakollisia tietoja ulkomaanmaksuilla. SEPA-maksuilla pank-

kiyhteystiedoksi riittää maksun saajan IBAN-tilinumero.  

Ruotsi (SE) SEPA 

IBAN: 24 merkkiä 

Saajan IBAN-tilinumero ja BIC-koodi saajan pankin tunnisteena 

ovat pakollisia tietoja ulkomaanmaksuilla. SEPA-maksuilla pank-

kiyhteystiedoksi riittää maksun saajan IBAN-tilinumero.  

Bankgiro -numerolla maksaminen Ruotsiin ei ole mahdollista. 

Maksunvälitykseen tarvitaan aina saajan IBAN-tilinumero ja BIC-

koodi.  

Saksa (DE) SEPA 

IBAN: 22 merkkiä 

Saajan IBAN-tilinumero ja BIC-koodi saajan pankin tunnisteena 

ovat pakollisia tietoja ulkomaanmaksuilla. SEPA-maksuilla pank-

kiyhteystiedoksi riittää maksun saajan IBAN-tilinumero.  

San Marino (SM) SEPA 

IBAN: 27 merkkiä 

Saajan IBAN-tilinumero ja BIC-koodi saajan pankin tunnisteena 

ovat pakollisia tietoja ulkomaanmaksuilla. SEPA-maksuilla pank-

kiyhteystiedoksi riittää maksun saajan IBAN-tilinumero.  

Sao Tome ja Principe (ST) 

IBAN: 25 merkkiä 

Sao Tome ja Principe on ottanut käyttöön IBAN-tilinumerot, mutta 

IBAN-muotoisen tilinumeron käyttö ei ole pakollista. Suositte-

lemme kuitenkin käyttämään IBAN-tilinumeroa jos se on tiedossa.  

Saudi-Arabia (SA) 

IBAN: 24 merkkiä 

Saajan IBAN-tilinumero ja BIC-koodi saajan pankin tunnisteena 

ovat pakollisia tietoja. 

Serbia (RS) 

IBAN: 22 merkkiä 

Saajan IBAN-tilinumero ja BIC-koodi saajan pankin tunnisteena 

ovat pakollisia tietoja. 

Slovakia (SK) SEPA 

IBAN: 24 merkkiä 

Saajan IBAN-tilinumero ja BIC-koodi saajan pankin tunnisteena 

ovat pakollisia tietoja ulkomaanmaksuilla. SEPA-maksuilla pank-

kiyhteystiedoksi riittää maksun saajan IBAN-tilinumero.  

Slovenia (SI) SEPA 

IBAN: 19 merkkiä 

Saajan IBAN-tilinumero ja BIC-koodi saajan pankin tunnisteena 
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ovat pakollisia tietoja ulkomaanmaksuilla. SEPA-maksuilla pank-

kiyhteystiedoksi riittää maksun saajan IBAN-tilinumero.  

Suomi (FI) SEPA 

IBAN: 18 merkkiä 

Saajan IBAN-tilinumero ja BIC-koodi saajan pankin tunnisteena 

ovat pakollisia tietoja ulkomaanmaksuilla. SEPA-maksuilla pank-

kiyhteystiedoksi riittää maksun saajan IBAN-tilinumero.  

Valuuttamääräiset maksut (muut valuutat, kuin EUR) toisiin koti-

maisiin rahalaitoksiin käsitellään aina ulkomaanmaksuina. 

Sveitsi (CH) SEPA 

IBAN: 21 merkkiä 

Saajan IBAN-tilinumero ja BIC-koodi saajan pankin tunnisteena 

ovat pakollisia tietoja ulkomaanmaksuilla. SEPA-maksuilla pank-

kiyhteystiedoksi riittää maksun saajan IBAN-tilinumero.  

Tanska (DK) SEPA 

IBAN: 18 merkkiä 

Saajan IBAN-tilinumero ja BIC-koodi saajan pankin tunnisteena 

ovat pakollisia tietoja ulkomaanmaksuilla. SEPA-maksuilla pank-

kiyhteystiedoksi riittää maksun saajan IBAN-tilinumero.  

Thaimaa (TH) 

Thaimaalainen 10-merkkinen tilinumero sisältää tiedon saajan 

pankin konttorista. Saajan pankin tiedon voi aina antaa pelkällä 

BIC-koodilla. Saajan pankin nimi- ja osoitetietoja ei ole tarpeellista 

syöttää maksulle. 

Thaimaassa ollaan erityisen tarkkoja siitä, että saajan tiedot ovat 

maksulla oikeat. Maksunsaajan nimen ja saajan pankissa olevan 

tilinhaltijan nimen on aina täsmättävä keskenään. Maksunsaajan 

nimitiedon on oltava maksulla merkilleen oikein verrattuna nimi-

tietoon, jolla tili on avattu saajan pankissa. Jos maksun saajan ni-

mitieto on liian pitkä maksun saajan nimelle tarkoitettuun kent-

tään, niin maksun saajan nimi on kuitenkin annettava maksun tie-

doissa kokonaisuudessaan. Nimitietoa ei saa lyhentää ja yksi tapa 

on esimerkiksi jatkaa saajan nimitietoa saajan osoitteelle tarkoite-

tussa kentässä. Suosittelemme kuitenkin varmistamaan maksun 

saajalta tietojen syöttämisen oikean tavan ennen maksun käsitte-

lyä. 

Tsekki (CZ) SEPA 

IBAN: 24 merkkiä 

Saajan IBAN-tilinumero ja BIC-koodi saajan pankin tunnisteena 

ovat pakollisia tietoja ulkomaanmaksuilla. SEPA-maksuilla pank-

kiyhteystiedoksi riittää maksun saajan IBAN-tilinumero.  

Tunisia (TN) 

IBAN: 24 merkkiä 

Saajan IBAN-tilinumero ja BIC-koodi saajan pankin tunnisteena 

ovat pakollisia tietoja. 

Turkki (TR) 

IBAN: 26 merkkiä 

Saajan IBAN-tilinumero ja BIC-koodi saajan pankin tunnisteena 

ovat pakollisia tietoja. 

Ukraina (UA) 

Saajan tilinumero sisältää tiedon saajan pankista ja saajan pankin 

konttorista. Voit antaa saajan pankin tiedon aina pelkällä BIC-

koodilla. Saajan pankin nimi- ja osoitetietoja ei ole tarpeellista 

syöttää maksulle. 

Ukrainaan liittyvässä maksuliikenteessä saattaa esiintyä maan 

tilanteesta ja politiikasta johtuen rajoituksia tai erityisohjeistuksia. 

Maksaminen Ukrainaan on mahdollista, mutta maksujen käsittely 

saattaa Ukrainassa poiketa esimerkiksi sen mukaan onko lopulli-

nen maksun saaja yksityisasiakas vai yritysasiakas. Maksun tie-

doissa saatetaan vaatia esimeriksi maksun aihe/viesti -kentässä 

tiettyjä tietoja. Maksun aiheen sisältö on suositeltavaa selvittää 

aina maksun saajalta ennen maksamista ja saaja pyytää tarvitta-

essa lisätietoja omasta pankistaan.  

Unkari (HU) SEPA 

IBAN: 28 merkkiä 

Saajan IBAN-tilinumero ja BIC-koodi saajan pankin tunnisteena 

ovat pakollisia tietoja ulkomaanmaksuilla. SEPA-maksuilla pank-

kiyhteystiedoksi riittää maksun saajan IBAN-tilinumero.  

Uusi-Seelanti (NZ) 

Uudessa-Seelannissa ei ole tietojemme mukaan käytössä IBAN-

muotoisia tilinumeroita.  

Uudessa-Seelannissa on käytössä saajan pankin tunnisteena BIC-

koodien lisäksi kansalliset clearing-koodit. Saajan pankin tunnis-

teena on kuitenkin suositeltavinta käyttää BIC-koodia. Mikäli BIC-

koodi ei ole tiedossa, voit käyttää saajan pankin nimi- ja osoitetie-

toja sekä clearing-koodia. Uusi-Seelantilainen clearing-koodi on 

nimeltään BSB-numero eli Bank, State and Branch number. BSB-

numero on aina kuusimerkkinen ja koodin kaksi ensimmäistä nu-

meroa kertovat pankin, kolmas numero osavaltion ja kolme vii-

meisintä numeroa konttorin.  

Saajan pankin BSB-numero voi olla merkittynä laskuissa tai mak-

satusohjeissa myös saajan tilinumeron alkuun.  

Valko-Venäjä (BY) 

Saajan tilinumero sisältää tiedon saajan pankista ja saajan pankin 

konttorista. Voit antaa saajan pankin tiedon aina pelkällä BIC-koo-

dilla. Saajan pankin nimi- ja osoitetietoja ei ole tarpeellista syöttää 

maksulle. 

Venäjä (RU) 

Venäläisestä tilinumerorakenteesta on nähtävissä mitä valuuttaa 

kyseinen tili on. Saajan tilinumeron kolme peräkkäistä merkkiä: 

kuudes, seitsemäs ja kahdeksas, kertovat tilin valuutan.  

810: Venäjän ruplamääräiset (RUB) tilit 

840: Yhdysvaltain dollarimääräiset (USD) tilit 
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978: Euromääräiset tilit 

Laskuilla tai maksatusohjeissa usein esiintyvät, saajan INN-nu-

mero (maksunsaajan verokoodi), saajan pankin BIK-koodi (saajan 

pankin venäläinen tunniste vrt. clearing-koodi) sekä VO-koodi 

(maksunaihekoodi) ovat pakollisia tietoja venäjän ruplamääräi-

sillä maksuilla. Nämä tiedot ovat venäjän keskuspankin vaatimia 

tietoja. Muissa valuutoissa tehtävillä maksuilla näitä tietoja ei 

yleensä vaadita. Kysy tarkemmat ohjeet maksulla tarvittavista li-

sätiedoista maksun saajalta.  

Viro (EE) SEPA 

IBAN: 20 merkkiä 

Saajan IBAN-tilinumero ja BIC-koodi saajan pankin tunnisteena 

ovat pakollisia tietoja ulkomaanmaksuilla. SEPA-maksuilla pank-

kiyhteystiedoksi riittää maksun saajan IBAN-tilinumero.  

Yhdistyneet Arabiemiirikunnat (AE) 

IBAN: 23 merkkiä 

Saajan IBAN-tilinumeron käyttö on pakollista.  

Yhdysvallat (US) 

Yhdysvalloissa ei ole tietojemme mukaan käytössä IBAN-muotoi-

sia tilinumeroita.  

Yhdysvaltoihin on suositeltavinta maksaa USD-määräisenä. Mak-

saessasi muissa valuutoissa on hyvä varmistaa maksun saajalta 

etukäteen, että maksaminen ko. valuutassa on järkevää. 

Yhdysvalloissa on käytössä saajan pankin tunnisteena BIC-

koodien lisäksi kansalliset clearing-koodit. Saajan pankin tunnis-

teena on kuitenkin suositeltavinta käyttää BIC-koodia. Mikäli BIC-

koodi ei ole tiedossa, voit käyttää saajan pankin nimi- ja osoitetie-

toja sekä clearing-koodia. Yhdysvaltalaista clearing-koodia kut-

sutaan esimerkiksi nimellä Fedwire-, ABA tai Routing number. Yh-

dysvaltalaisessa clearing-koodissa on aina yhdeksän numeroa.  

Laskuissa tai maksatusohjeissa ilmoitetaan usein useamman pan-

kin tiedot. Joissain tapauksissa on tarpeellista syöttää sekä mak-

sun saajan pankin, että välittäjäpankin tiedot maksulle, joten suo-

sittelemme olemaan kaikissa epäselvissä tapauksissa yhtey-

dessä Säästöpankkiisi ennen maksun käsittelyä, jotta voidaan 

välttyä ylimääräisiltä selvittelyiltä.  

Yhdysvaltoihin maksettaessa ei ole varmuutta, että maksu menee 

täysimääräisenä perille, vaikka kulukoodiksi valittaisiin OUR eli 

”maksaja maksaa kaikki kulut”. Yhdysvaltalaiset pankit saattavat 

periä maksulle valitusta kulukoodista huolimatta kuluja maksun 

käsittelystä ja välittämisestä.  
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Saapuvat ulkomaanmaksut Säästö-

pankkien asiakkaille 

Pankkiyhteystietojen ilmoittamisessa ulkomaiselle maksajata-

holle on otettava huomioon, että joissain tapauksissa maksajan 

pankissa tai välittäjäpankissa voidaan tarvita tarkempia pankkiyh-

teystietoja, kuin kotimaasta Säästöpankissa olevalle tilille makset-

taessa. Kotimaan sisällä riittää, että ilmoitat maksajalle yhteystie-

tosi, IBAN-muotoisen tilinumerosi sekä BIC-koodin ITELFIHH. 

EUR-määräiset SEPA-maksut SEPA-alueelta voidaan välittää Sääs-

töpankin tilille myös ulkomailta yllä mainittujen tietojen perus-

teella.  

Ulkomaan maksumääräyksillä (saapuvat valuuttamääräiset mak-

sut ulkomailta tai EUR-määräiset maksut, jotka käsitellään kuiten-

kin ulkomaanmaksuina) sinun tarvitsee ilmoittaa maksajalle hyvin 

usein myös välittäjäpankin tiedot. Alta löydät tarkemmat ohjeet 

pankkiyhteystietojen ilmoittamisesta ulkomaiselle maksajata-

holle. 

 

 

 

Palvelun tuki 

SEPA- ja ulkomaanmaksuihin liittyvissä kysymyksissä pyydämme 

olemaan yhteydessä Säästöpankkiisi. Yhteystiedot löytyvät osoit-

teesta www.omasp.fi. 

 

 

Pankkiyhteystietojen ilmoittaminen  

ulkomaiselle maksajataholle 

Please instruct your bank to forward payment orders to: 

Central Bank of Savings Banks Finland Plc.,  

Teollisuuskatu  33, 00510 Helsinki, Finland 

BIC/SWIFT (code): ITELFIHH 

IBAN: FIXX XXXX XXXX XXXX XX 

In favour of: Beneficiary name- and address 

Intermediary Bank: Aktia Bank Plc. 

BIC/SWIFT (code): HELSFIHH 

 


