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1 Taustaa 

Luottotietoraportoinnissa luotto on sopimus- ja instrumenttitunnisteen 

yhdistelmä. Pyrkimys on pitää poistuvien ja järjestelmässä pysyvien luotto-

jen raportointi mahdollisimman yhdenmukaisena.  

 

Luoton poistumisen yhteydessä on otettava huomioon EKP:n asetus 

(EKP/2016/13) luottotietojen keruusta (AnaCredit), kansalliset erityisvaa-

timukset (raportoitavalla luotolla ei ole kynnysarvoa), Suomen Pankin ra-

portointimalli (skeema) ja siihen liittyvät tarkistukset, tilastojen vaatimuk-

set virtalaskennalle, luoton suojauksen raportointi ja luottoon liitettävien 

attribuuttien sisällölliset vaatimukset. 

2 Raportointimalli (skeema) ja viite-eheydet 

Luottotietoraportoinnin konekielisen tietojenvälityksen kuvaus löytyy Suo-

men Pankin nettisivuilta1. Kunkin viitepäivämäärän raportti on aina täy-

dellinen, eli siihen sisällytetään jokaisen luoton jokainen tarvittava attri-

buutti. Raportointimalli koostuu kahdeksasta (8) tietueesta, joille kullekin 

on raportoitava avaintunniste pakollisena. 

 

Taulukko 1. Skeeman tietueet ja avaintunnisteet sekä yhteys AnaCredit 

asetuksen tauluihin 

Skeeman tietue 
Avaintunnisteen 
sisältö 

EKP:n AnaCredit-
asetuksen taulu 

Instrumentin osapuolet 
(Counterparty-instrument record) 

Sopimuksen tunniste, 
Instrumentin tunniste, 
Vastapuolen tunniste, 
Vastapuolen rooli 

4, 5 

Instrumentin perustiedot 
(Instrument information record) 

Sopimuksen tunniste, 
Instrumentin tunniste 

2, 3 

Tilinpäätöstiedot 
(Accounting record) 

Sopimuksen tunniste, 
Instrumentin tunniste 

6 

Osapuolen viitetiedot 
(Counterparty reference record) 

Vastapuolen tunniste 1 

Osapuolen riski- ja maksukyvyttö-
myystiedot (Counterparty risk and 
default record) 

Vastapuolen tunniste 9, 10 

Instrumentin ja suojauksen suhde 
(Instrument-protection record) 

Sopimuksen tunniste, 
Instrumentin tunniste, 
Suojauksen tunniste 

8 

                                                        
1 https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/raportointiohjeet/luottotietokanta/ 
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Suojauksen perustiedot 
(Protection record) 

Suojauksen tunniste 7 

Suojauksen antajat 
(Protection provider record) 

Suojauksen tunniste, 
Vastapuolen tunniste 

7 

 

Skeeman sisältämä avaintunnisteiden yksilöllisyyden tarkistus yksin ei ta-

kaa, että luotto tulisi täysimääräisesti kuvatuksi. Kuvauksen täydellisyys 

varmistetaan Suomen Pankin suorittamilla viite-eheystarkistuksilla. Viite-

eheyksissä tarkistetaan esimerkiksi, että instrumentin perustiedoissa kuva-

tulle luotolle on raportoitu myös instrumentin osapuolet tietue. 

 

Instrumentin osapuolet -tietueen (Counterparty-instrument record) avain-

tunniste muodostuu sopimuksen tunnisteesta, instrumentin tunnisteesta, 

vastapuolen tunnisteesta sekä vastapuolen rooleista. Luottoon kirjataan 

aina vähintään kolme roolia: 

 

 velkoja (yleensä sama kuin tarkasteltava toimija) 

 hallinnoija (yleensä tarkasteltava toimija) 

 velallinen 

sekä  

 alullepanija arvopaperistamisen yhteydessä 

Avaintunniste sisältää kaikki yllä esitellyt tunnisteet ja attribuutin Vasta-

puolen rooli arvot. 

 

Instrumentin perustiedot -tietueen (Instrument information record) 

avaintunniste on luoton muodostava sopimus- ja instrumenttitunnisteen 

yhdistelmä. Tietueella voi olla yhdistelmää vain kerran, ja yhdistelmä on 

löydyttävä tietueelta Instrumentin osapuolet. Tietueella Instrumentin osa-

puolet yhdistelmä esiintyy vähintään kolme kertaa, mutta yhdistelmä on 

kuvattava tietueella Instrumentin perustiedot. Tietueiden välillä tehdään 

yhdistelmän viite-eheys tarkistus molempiin suuntiin. 

 

Tietue Tilinpäätöstiedot (Accounting record) on luottotietoraportoinnin 

ainoa neljännesvuosittain raportoitava tietue. Tietueen avaintunniste on 

luoton muodostava sopimus- ja instrumenttitunnisteen yhdistelmä. Tietu-

eella voi olla yhdistelmää vain kerran, ja yhdistelmä on löydyttävä tietu-

eelta Instrumentin osapuolet. Tietueella Instrumentin osapuolet yhdis-

telmä esiintyy vähintään kolme kertaa, mutta yhdistelmä on kuvattava 

tietueella Tilinpäätöstiedot.  

 



     4 (16) 
Tilastoyksikkö      

    
LuoTi projekti 7.9.2018  
    
 Julkinen   
    
   
   

 

 

Tietueen Osapuolen viitetiedot (Counterparty reference record) avaintun-

niste on vastapuolen tunniste. Tietueen Instrumentin osapuolet avaintun-

nisteessa kuvataan luoton eri osapuolet, ja kuvattu osapuoli on löydyttävä 

tietueelta Osapuolen viitetiedot. 

 

Tietueen Osapuolen riski- ja maksukyvyttömyystiedot avaintunniste on 

vastapuolen tunniste, ja se raportoidaan velalliselle (tai suojauksen anta-

jalle). Mikäli tietueella on raportoituna vastapuolen tunniste, niin sillä on 

kytkös tietueelle Instrumentin osapuolet, jonka avaintunnisteessa luottoon 

liitetään velallinen.  

 

Jos suojaus on olemassa, niin keskiössä on tietue Instrumentin ja suojauk-

sen suhde. Sen avaintunniste on luotto (sopimus- ja instrumenttitunnis-

teen yhdistelmä), johon liitetään itse suojauksen tunniste. Avaintunnistee-

seen osan luotto kautta suojauksella on linkki tietueeseen Instrumentin 

osapuolet, Instrumentin perustiedot ja Tilinpäätöstiedot. 

 

Asetuksen (EKP/2016/13) mukaan osa luottoihin liittyvistä attribuuteista 

on sellaisia, että ne raportoidaan luottoa ensimmäisen kerran raportoita-

essa ja sen jälkeen vain attribuutin arvon muuttuessa. Suomessa yhteisym-

märryksessä tiedonantajien kanssa tästä on luovuttu, ja attribuuttien täy-

dellisyystarkistukset takaavat sen, että luottoon pakollisena liittyvät attri-

buutit tulevat raportoiduksi joka periodi. 

 

Luoton yhdenmukaisen käsittelyvaatimuksen vuoksi tarkistukset ulotetaan 

myös poistuviin luottoihin. 

3 Asetuksen ja eri tilastojen vaatimukset  

AnaCredit asetus on tasetilasto lukuun ottamatta esim. luoton rästejä, ar-

vonalennuksia ja luottotappioita. Tilastoissa tasearvo ei yleensä riitä ta-

loustoimien2 kuvauksen kohteeksi, vaan niistä johdetaan esim. kuukausit-

taiset virrat. Luoton virta periodilta toiselle ei välttämättä ole tasearvojen 

erotus, vaan varsinainen virta muodostuu ottamalla huomioon mm. va-

luuttakurssimuutos ja luottotappiokirjaus. 

 

 

                                                        
2 Taloustoimi on taloudellinen virta, joka on institutionaalisten yksiköiden välistä yhteisestä sopimuksesta ta-
pahtuvaa vuorovaikutusta tai sellaista toimintaa institutionaalisen yksikön sisällä, jota on tarpeen käsitellä ta-
loustoimena, usein sen vuoksi, että yksikkö toimii kahdessa eri ominaisuudessa. Tilastokeskus: 
http://www.stat.fi/meta/kas/taloustoimi.html.  

http://www.stat.fi/meta/kas/taloustoimi.html
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Taloustoimien laskenta vaatii, että 

 AnaCredit-asetuksen kynnysarvoa ei sovelleta (saadaan yhteys 

RATI-tiedonkeruuseen) 

 luotto on raportoitava ainakin kerran nollana (virtalaskenta) 

 jos luottoon liittyy luottotappiokirjaus, niin luotto poistuu järjestel-

mästä vain vuosineljänneksen päättävällä raportilla (AnaCredit-

asetus) 

4 Attribuutti Luoton tila 

Luotto voi poistua järjestelmästä vain tiedonantajan raportoimana. Tarkas-

teltava toimija ottaa tietueella Instrumentin perustiedot attribuutissa Luo-

ton tila kantaa instrumentin säilymiseen taseessa. Attribuutti voi saada ar-

vot: 

 1 = Jatkuva 

 2 = Poistuva 

 3 = Poistuva (alaskirjattu) 

 

Arvolla 1 (Jatkuva) raportoidaan luotot, jotka eivät poistu raportoinnin pii-

ristä viiteperiodin aikana. Vuosineljänneksen päättävältä periodilta seuraa-

vaan siirtyy vain arvolla 1 raportoidut luotot. 

 

Arvolla 2 (Poistuva) raportoitavaan luottoon liitetään viiteperiodiin liitty-

vät tietueet attribuutteineen. Luotto poistuu taseesta velallisen maksamana 

ilman tarkasteltavan toimijan luottotappiokirjauksia. 

 

 Jos luotto poistuu vuosineljänneksen päättävällä kuukaudella, niin 

luottoon raportoidaan kaikki tietueet (suojaukseen liittyvät tietueet 

ovat vapaehtoisia) attribuutteineen. 

 

 Jos luotto poistuu vuosineljänneksen välisellä kuukaudella, niin 

tietuetta Tilinpäätöstiedot attribuutteineen ei raportoida (suojauk-

seen liittyvät tietueet ovat vapaehtoisia) vuosineljänneksen päätty-

essä. 

 

 Luotto, jolle edellisen vuosineljänneksen lopun tietueella Tilinpää-

töstiedot raportoitiin attribuuttiin Kertyneet luottotappiot nollasta 

poikkeava arvo, mutta joka poistuu taseesta velallisen lyhennyksen 

takia, raportoidaan arvolla 2 (Poistuva). 
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Attribuutin Luoton tila arvolla 2 poistuvaa luottoa ei raportoida seuraa-

valla periodilla. 

 

Arvolla 3 (Poistuva (alaskirjattu)) raportoitavaan luottoon liitetään kaikki 

viiteperiodin tietueet attribuutteineen aina vuosineljänneksen päättävään 

raporttiin asti. Arvoa 3 käytetään silloin, kun poistoon liittyy viimeisen nel-

jänneksen aikana tehtävä alaskirjaus, eli attribuutin Kertyneet luottotap-

piot määrä kasvaa edelliseltä neljänneksen päättävältä periodilta nykyi-

seen. 

 

Attribuutin Luoton tila arvolla 3 poistuvaa luottoa ei raportoida vuosinel-

jänneksen päättävän kuukauden jälkeen. 

 

Taulukko 2. Attribuutin Luoton tila arvo ja raportointi 

 

Luotto M03 M04 M05 M06 M07 

001 1 2 ei raportointia ei raportointia ei raportointia 

002 1 1 2 ei raportointia ei raportointia 

003 1 1 1 2 ei raportointia 

004 1 3 3 3 ei raportointia 

005 1 1 3 3 ei raportointia 

006 1 1 1 3 ei raportointia 
 

Vuosineljänneksen aikana periodeilla, joilla attribuutin Luoton tila saa arvon 2 tai 

3 raportoidaan luotolle periodille vaaditut täydelliset tiedot (pois lukien suojauksen 

tiedot, ks. tarkemmin kappale 6.6). Eli jos Luoton tila saa arvon 2 tai 3 periodilla 

M06, niin luottoon liitetään myös tilinpäätöstiedot. 

 

Suomen Pankki seuraa attribuutin Luoton tila käyttöä. Jos luotto saa edel-

lisellä periodilla arvon 1 (Jatkuva), niin luotto on raportoitava seuraavalla 

periodilla.  

 

5 Poistuvien luottojen jaottelu 

Luotto voi poistua järjestelmästä eri syistä. Tässä kappaleessa kuvataan 

poistuvan luoton raportoinnin yleispiirteet. 

 

Luoton poistuessa attribuutti Luoton tila saa arvon 2 (Poistuva), jos 

 

 luotto kuoletetaan ilman luottotappiokirjausta (5.1) 
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 luotto siirretään (myydään) ilman luottotappiokirjausta (5.2) 

Luoton poistuessa attribuutti Luoton tila saa arvon 3 Poistuva (alaskir-

jattu), jos 

 

 luottoon tehdään kuluvan neljänneksen aikana täysimääräinen 

alaskirjaus (5.3) 

 luotto poistuu kuoletuksen ja kuluvan neljänneksen aikana tehtä-

vän alaskirjauksen yhdistelmänä (5.4) 

 luotto poistuu myynnin ja kuluvan neljänneksen aikana tehtävän 

alaskirjauksen yhdistelmänä (5.5) 

5.1 Luoton kuoletus ilman luottotappiokirjauksia 

Velallinen maksaa kerralla koko jäljellä olevan nimellisarvon pois: 

 viimeinen kuoletus nollaa jäljellä olevan nimellisarvon, kertyneen 

koron sekä limiitin, jos luotolle on raportoitu taseen ulkopuolista 

erää  

 luotolle raportoidaan attribuutissa Luoton tila arvo 2 (Poistuva) 

 luottoon liitetään ne tietueet ja attribuutit, jotka ao. periodille olisi 

raportoitava jatkuvan luoton kohdalla (lista kohdassa 6) 

 suojauksen raportointi on vapaaehtoista (ks. kappale 6.6) 

 luottoa ei raportoida enää seuraavalla periodilla 

5.2 Luoton myynti ilman luottotappiokirjauksia 

Velkoja myy koko luoton kolmannelle osapuolelle ilman luottotappiokir-

jausta siten, että luoton hallinnointi päättyy: 

 koko luoton siirto nollaa kertyneen koron sekä limiitin, jos luotolle 

on raportoitu taseen ulkopuolista erää 

 koko luoton siirrossa attribuutin Siirretty määrä arvo on yhtä suuri 

kuin attribuutin Jäljellä oleva nimellisarvo arvo 

 luotolle raportoidaan attribuutissa Luoton tila arvo 2 (Poistuva) 

 luottoon liitetään ne tietueet ja attribuutit, jotka ao. periodille olisi 

raportoitava jatkuvan luoton kohdalla (lista kohdassa 6) 

 suojauksen raportointi on vapaaehtoista (ks. kappale 6.6) 

 luottoa ei raportoida enää seuraavalla periodilla 

5.3 Luoton täysimääräinen alaskirjaus 

Luottolaitos tekee koko jäljellä olevan nimellisarvon suuruisen luottotap-

piokirjauksen: 
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 luottotappiokirjaus nollaa jäljellä olevan nimellisarvon, kertyneen 

koron sekä limiitin, jos luotolle on raportoitu taseen ulkopuolista 

erää 

 luotolle raportoidaan attribuutissa Luoton tila arvo 3 Poistuva 

(alaskirjattu) 

 luottoa raportoidaan aina vuosineljänneksen päättävään periodiin 

 luottoon liitetään ne tietueet ja attribuutit, jotka ao. periodeille olisi 

raportoitava jatkuvan luoton kohdalla (lista kohdassa 6) 

 vuosineljänneksen päättävällä periodilla attribuutin Kertyneet luot-

totappiot kasvavat edellisen vuosineljänneksen päättäneestä ar-

vosta kuluvan neljänneksen aikana tehdyn luottotappiokirjauksen 

mukaisesti 

 vuosineljänneksen päättävällä periodilla attribuutin Kirjanpitoarvo 

on nolla 

 vuosineljänneksen päättävällä periodilla attribuutin Tasekirjaus 

saa arvon 3 (Taseesta täysimääräisesti pois kirjattu) 

 suojauksen raportointi on vapaaehtoista (ks. kappale 6.6) 

5.4 Luoton kuoletuksen ja alaskirjauksen yhdistelmä 

Velallinen maksaa osan jäljellä olevasta nimellisarvosta ja luottolaitos kir-

jaa lopun jäljellä olevan nimellisarvon luototappioksi: 

 

 yhdistelmä nollaa jäljellä olevan nimellisarvon, kertyneen koron 

sekä limiitin, jos taseen ulkopuolista erää luotolle on raportoituna 

 luotolle raportoidaan attribuutissa Luoton tila arvo 3 (Poistuva 

(alaskirjattu)) 

 luottoa raportoidaan aina vuosineljänneksen päättävään periodiin 

 luottoon liitetään ne tietueet ja attribuutit, jotka ao. periodeille olisi 

raportoitava jatkuvan luoton kohdalla (lista kohdassa 6) 

 vuosineljänneksen päättävällä periodilla attribuutin Kertyneet luot-

totappiot kasvavat edellisen vuosineljänneksen päättäneestä ar-

vosta kuluvan neljänneksen aikana tehdyn luottotappiokirjauksen 

mukaisesti 

 vuosineljänneksen päättävällä periodilla attribuutin Kumulatiiviset 

palautukset maksukyvyttömyyden jälkeen kasvavat kuoletuksen 

määrän verran, koska luotto oletettavasti on ollut maksukyvytön 

edellisen vuosineljänneksen lopulla 

 vuosineljänneksen päättävällä periodilla attribuutin Kirjanpitoarvo 

on nolla 

 vuosineljänneksen päättävällä periodilla attribuutin Tasekirjaus 

saa arvon 3 (Taseesta täysimääräisesti pois kirjattu) 
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 suojauksen raportointi on vapaaehtoista (ks. kappale 6.6) 

5.5 Luoton myynnin ja alaskirjauksen yhdistelmä 

Velkoja myy koko luoton kolmannelle osapuolelle tehden luottotappiokir-

jauksen ja samalla luoton hallinnointi päättyy: 

 yhdistelmä nollaa kertyneen koron sekä limiitin, jos taseen ulko-

puolista erää luotolle on raportoituna 

 koko luoton siirrossa attribuutin Siirretty määrä arvo on yhtä suuri 

kuin attribuutin Jäljellä oleva nimellisarvo arvo 

 luotolle raportoidaan attribuutissa Luoton tila arvo 3 Poistuva 

(alaskirjattu) 

 luottoa raportoidaan aina vuosineljänneksen päättävään periodiin 

 luottoon liitetään ne tietueet ja attribuutit, jotka ao. periodeille olisi 

raportoitava jatkuvan luoton kohdalla (lista kohdassa 6) 

 vuosineljänneksen päättävällä periodilla attribuutin Kertyneet luot-

totappiot kasvavat edellisen vuosineljänneksen päättäneestä ar-

vosta kuluvan neljänneksen aikana tehdyn luottotappiokirjauksen 

mukaisesti 

 vuosineljänneksen päättävällä periodilla attribuutin Kumulatiiviset 

palautukset maksukyvyttömyyden jälkeen kasvavat siirretyn mää-

rän verran, koska luotto oletettavasti on ollut maksukyvytön edelli-

sen vuosineljänneksen lopulla 

 vuosineljänneksen päättävällä periodilla attribuutin Kirjanpitoarvo 

on nolla 

 vuosineljänneksen päättävällä periodilla attribuutin Tasekirjaus 

saa arvon 3 (Taseesta täysimääräisesti pois kirjattu) 

 suojauksen raportointi on vapaaehtoista (ks. kappale 6.6) 

Vaihtoehdoissa 5.3 – 5.5 raportoidaan aina tilinpäätöstiedot, kun taas 

vaihtoehdoissa 5.1 – 5.2 tilinpäätöstiedot raportoidaan, jos poistuminen 

tapahtuu vuosineljänneksen päättävällä periodilla.  

Suojauksen raportointi poistuvan luoton yhteydessä on vapaaehtoista (ks. 

kappale 6.6). 

6 Poistuva luotto - skeeman tietueet ja raportoitavat attribuutit 

Tässä kappaleessa kuvattu poistuvaan luottoon liittyvät raportointivaati-

mukset attribuuttikohtaisesti. Taulukohtaiset avaintunnisteet sekä viite-

eheydet on kuvattu kohdassa 2. 
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6.1 Instrumentin osapuolet (Counterparty-instrument record) 

Avaintunnisteen ulkopuolinen tieto on attribuutti Yhteisvastuun määrä, 

johon raportoidaan velallisten vastuut jäljellä olevasta nimellisarvosta, kun 

velallisia on useampi kuin yksi. Poistuvan luoton kohdalla määrä on nolla. 

6.2 Instrumentin perustiedot (Instrument information record) 

Tietueella Instrumentin perustiedot luottoa kuvataan 39 attribuutilla. 

Tietueella raportoidaan AnaCredit-asetuksen taulut 2 (instrumenttitiedot) 

ja 3 (rahoitustiedot). Taulun 2 attribuutit ovat sellaisia luottoon liittyviä 

tietoja, jotka muuttuvat ajassa harvoin. Oletusarvoisesti poistuvalle luotolle 

raportoidaan näille attribuuteille samaa tietoa kuin edellisellä periodilla, 

jolloin luotto raportoitiin attribuutissa Luoton tila arvolla 1 (Jatkuva).  

6.2.1 Luoton tila 

Katso kohta 4. Attribuutti Luoton tila. 

6.2.2 Luoton yleiset tiedot (Common information) 

Taulu3  Attribuutti Raportointi poistuvalle luotolle 

2 Lista Instrumenttityyppi Aina4 / Edellinen raportoitu arvo 

2 Lista Valmiusluotto Jos instrumenttityyppi saa arvon facto-
ring, muut myyntisaamiset tai muut lai-
nat, niin edellinen raportoitu arvo 

2 Lista Muu luotto kuin valmiusluotto 

2 Lista Käyttötarkoitus Aina / Edellinen raportoitu arvo 

2 Lista Lyhennystapa Aina / Edellinen raportoitu arvo 

2 Lista Takaisinmaksutiheys Aina / Edellinen raportoitu arvo 

6.2.3 Luoton muut yleiset tiedot (Other common information) 

Taulu  Attribuutti Raportointi poistuvalle luotolle 

2 Lista Syndikoitu laina Aina / Edellinen raportoitu arvo 

2  
Syndikoidun sopimuksen tun-
niste 

Edellinen raportoitu arvo, jos raportoitu 
edelliselle periodille 

2 Lista Notariaatti-instrumentti Aina / Edellinen raportoitu arvo 

2 Lista Projektirahoitus Aina / Edellinen raportoitu arvo 

                                                        
3 Sarakkeella ”Taulu” viitataan Suomen Pankin taulukohtaisiin raportointivaatimuksiin, jossa tauluja on yh-
teensä 11. 
4 ”Aina” viittaa vaatimukseen, että kyseinen attribuutti on raportoitava aina riippumatta esim. instrumenttityy-
pistä tai muista luoton ominaisuuksista. 
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2 
Lista Velka, jolla on huonompi etu-

oikeus kuin muilla veloilla 
Aina / Edellinen raportoitu arvo 

2 Lista Takaisinmaksuoikeus Aina / Edellinen raportoitu arvo 

2 Lista Takautumisoikeus Aina / Edellinen raportoitu arvo 
 

6.2.4 Luoton päivämäärätiedot (Dates) 

Taulu  Attribuutti Raportointi poistuvalle luotolle 

2 Pvm Voimaantulopäivä Aina / Edellinen raportoitu arvo 

2 Pvm Suorituspäivä 
Edellinen raportoitu arvo, jos raportoitu 
edelliselle periodille 

2 Pvm 
Oikeudellisesti sitova lopulli-
nen eräpäivä 

Edellinen raportoitu arvo, jos raportoitu 
edelliselle periodille 

6.2.5 Korkotiedot (Interest information) 

Taulu  Attribuutti Raportointi poistuvalle luotolle 

2 Lista Korkotyyppi Aina / Edellinen raportoitu arvo 

2 Pvm 
Jakson, jolta maksetaan vain 
korot, päättymispäivä 

Edellinen raportoitu arvo, jos raportoitu 
edelliselle periodille 

3 Pvm 
Seuraava koron tarkistus-
päivä 

Edellinen raportoitu arvo, jos raportoitu 
edelliselle periodille 

2 Lista Koron tarkistustiheys Aina / Edellinen raportoitu arvo 

2 % Korkokatto 
Edellinen raportoitu arvo, jos raportoitu 
edelliselle periodille 

2 % Korkolattia 
Edellinen raportoitu arvo, jos raportoitu 
edelliselle periodille 

2 Lista Viitekoron arvo Aina / Edellinen raportoitu arvo 

2 Lista Viitekoron maturiteetti Aina / Edellinen raportoitu arvo 

2 % Korkomarginaali 
Edellinen raportoitu arvo, jos raportoitu 
edelliselle periodille 

3 % Korko 
Aina / Edellinen raportoitu arvo [tai 
nolla] 

 

6.2.6 Määrätiedot (Amount information) 

Taulu  Attribuutti Raportointi poistuvalle luotolle 

3 € Kertynyt korko 0 

2 Lista Valuutta Aina / Edellinen raportoitu arvo 
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2 € 
Sitoumuksen määrä voi-
maantulopäivänä 

Edellinen raportoitu arvo, jos raportoitu 
edelliselle periodille 

3 € Jäljellä oleva nimellisarvo 
0 tai mikäli kyseessä on täysimääräi-
sesti siirretty (myyty) luotto, niin siirretty 
määrä. 

2 € Taseen ulkopuolinen erä 0, jos raportoitu edelliselle periodille 
 

6.2.7 Maksukyvyttömyystiedot (Default information) 

Taulu  Attribuutti Raportointi poistuvalle luotolle 

3 Lista 
Instrumentin maksukyvyttö-
myys 

Tuorein tieto 

3 Pvm 
Instrumentin maksukyvyttö-
myyden päivämäärä 

Tuoreimman tiedon päivämäärä 

3 € Instrumentin maksurästit 0 

3 Pvm 
Instrumentin erääntymisen 
päivämäärä 

Edellinen raportoitu arvo, jos raportoitu 
edelliselle periodilla 

 

6.2.8 Muut tiedot (Other information) 

Taulu*  Attribuutti Raportointi poistuvalle luotolle 

3 € Siirretty määrä 
0 tai mikäli kyseessä on täysimääräi-
sesti siirretty (myyty) luotto, niin siirretty 
määrä. 

3 Lista Arvopaperistamislaji Aina / Edellinen raportoitu arvo 

2 € 
Hankinnan yhteydessä luotto-
riskin takia tehdyt muutokset 
käyvässä arvossa 

Edellinen raportoitu arvo, jos raporotitu 
edelliselle periodille 

 

6.3 Tilinpäätöstiedot (Accounting record) 

 

Tietueella Tilinpäätöstiedot luottoa kuvataan 16 attribuutilla. Attribuu-

teista kahdeksaan (8) liittyy koodilista, kuusi (6) on euromääräisiä arvo-

kenttiä ja kaksi (2) on päivämääräkenttää. 
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6.3.1 Koodilistalliset attribuutit 

Taulu Attribuutti Raportointi poistuvalle luotolle 

6 
Instrumenttien luokittelu tilinpää-
töksessä 

Aina / Edellinen raportoitu arvo 

6 Tasekirjaus Taseesta täysimääräisesti pois kirjattu 

6 Arvonalennuksen tyyppi5 Aina / Edellinen raportoitu arvo 

6 
Arvonalennuksen arviointimene-
telmä* 

Aina / Edellinen raportoitu arvo 

6 Sidonnaisuuden lähteet5 Aina / Edellinen raportoitu arvo 

6 Instrumentin vastuutila Aina / Edellinen raportoitu arvo 

6 
Lainanhoitojoustojen ja uudel-
leenneuvottelujen tila 

Tuorein tieto 

6 Vakavaraisuusportfolio5 Aina / Edellinen raportoitu arvo 
 

6.3.2 Määräkentät 

Taulu Attribuutti Raportointi poistuvalle luotolle 

6 Kertyneet luottotappiot5 Tuorein tieto 

6 Kertynyt arvonalennus 0, jos raportoitu edelliselle periodille 

6 
Kertyneet muutokset käyvässä 
arvossa luottoriskistä johtuen 

0, jos raportoitu edelliselle periodille 

6 
Taseen ulkopuolisiin vastuisiin 
liittyvät varaukset 

0, jos raportoitu edelliselle periodille 

6 
Kumulatiiviset palautukset mak-
sukyvyttömyyden jälkeen 

Tuorein tieto 

6 Kirjanpitoarvo5 0 
 

6.3.3 Päivämääräkentät 

Taulu Attribuutti Raportointi poistuvalle luotolle 

6 
Instrumentin vastuutilan päivä-
määrä 

Aina / Edellinen raportoitu arvo 

6 
Lainanhoitojoustojen ja uudel-
leenneuvottelujen tilan päivä-
määrä 

Tuoreimman tiedon päivämääräkenttä 

 

                                                        
5 Attribuuttia ei vaadita jos luotto on täysin taseesta pois kirjattu mutta sitä hallinnoidaan. 
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6.4 Osapuolen viitetiedot (Counterparty reference record) 

Poistuvan luoton velallisella saattaa olla samanaikaisesti useampia luottoja 

tarkasteltavalta toimijalta, ja siksi osapuolen viitetiedoissa tulee raportoida 

aina uusimmat tiedot.  

 

Vähimmäisvaatimuksena on, että vastapuolen tunnisteeseen liitetään sa-

mat attribuutit kuin mitkä siihen oli raportoituna edellisellä periodilla. 

 

6.5 Osapuolen riski- ja maksukyvyttömyystiedot (Counterparty risk and default record) 

6.5.1 Attribuutit 

Taulu Attribuutti Raportointi poistuvalle luotolle 

9 
Maksukyvyttömyyden todennä-
köisyys 

Jos raportoitu edelliselle periodille, niin tuo-
rein tieto 

10 Vastapuolen maksukyvyttömyys 
Jos raportoitu edelliselle periodille, niin tuo-
rein tieto 

10 
Vastapuolen maksukyvyttömyy-
den päivämäärä 

Jos raportoitu edelliselle periodille, niin tuo-
rein tieto 

 

Jos tietoa on raportoituna aiemmin, niin tietoa on raportoitava joka ta-

pauksessa, jos velallisella on useita luottoja tarkasteltavalta toimijalta.  

6.6 Suojaukset 

Suojauksen raportointi on vapaaehtoista poistuvan luoton yhteydessä. 

Kappaleessa on kuvattu suojaukseen liittyvien tietojen raportointi sekä ta-

pauksessa, jossa suojauksia ei raportoida, että tapauksessa, jossa ne rapor-

toidaan vapaaehtoisesti. 

6.6.1 Suojauksia ei raportoida poistuvalle luotolle 

Jos tarkasteltava toimija päättää olla raportoimatta suojauksen tietoja, niin 

kaikki suojauksen tietueet jätetään raportoimatta. Tietueet ovat 

 

 Instrumentin ja suojauksen suhde (Instrument-protection record) 

 Suojauksen perustiedot (Protection record) 

 Suojauksen antajat (Protection provider record) 
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6.6.2 Vapaaehtoinen suojauksen raportointi poistuvalle luotolle 

Mikäli poistuvaan luottoon kohdistuvat suojauksen tiedot raportoidaan, 

niin ne tulee raportoida täydellisenä, jotta tarkistukset toimivat oikein. Val-

taosin tiedot ovat samat kuin mitä raportoitiin edellisellä periodilla, jolloin 

attribuutin Luoton tila oli 1 (Jatkuva). 

 

Luottoon voi liittyä suojaus tai voi olla liittymättä.  

6.6.2.1 Instrumentin ja suojauksen suhde (Instrument-protection record) 

Taulu Attribuutti Raportointi poistuvalle luotolle 

8 Suojaukselle kohdistettu arvo 0 

8 
Suojauksella turvatut kolmannen 
osapuolen etuoikeutetut saami-
set 

0 

8 Yleispantti Aina / Edellinen raportoitu arvo 
 

6.6.2.2 Suojauksen antajat (Protection provider record) 

Taulu Attribuutti Raportointi poistuvalle luotolle 

11 Suojauksen antajan tunniste Aina / Edellinen raportoitu arvo 

11 Suojauksen antajan tyyppi Aina / Edellinen raportoitu arvo 

6.6.2.3 Suojauksen perustiedot (Protection record) 

6.6.2.3.1 Koodilistalliset attribuutit 

Taulu Attribuutti Raportointi poistuvalle luotolle 

7 Suojauksen tyyppi Aina / Edellinen raportoitu arvo 

7 Suojauksen arvon tyyppi Aina / Edellinen raportoitu arvo 

7 Suojauksen arvostusmenetelmä Aina / Edellinen raportoitu arvo 

7 Kiinteistövakuuden sijainti 
Edellinen raportoitu arvo, jos raportoitu edelli-
selle periodille 

7 Kiinteistövakuuden sijaintimaa 
Edellinen raportoitu arvo, jos raportoitu edelli-
selle periodille 
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6.6.2.3.2 Päivämääräkentät 

Taulu Attribuutti Raportointi poistuvalle luotolle 

7 Suojauksen päättymispäivä 
Edellinen raportoitu arvo, jos raportoitu edelli-
selle periodille 

7 Suojauksen arvostuspäivä Aina / Edellinen raportoitu arvo 

7 
Suojauksen alkuperäinen arvos-
tuspäivä6 

Edellinen raportoitu arvo, jos raportoitu edelli-
selle periodille 

 

6.6.2.3.3 Määräkentät 

Taulu Attribuutti Raportointi poistuvalle luotolle 

7 Suojauksen arvo Aina / Edellinen raportoitu arvo 

7 Suojauksen alkuperäinen arvo6 
Edellinen raportoitu arvo, jos raportoitu edelli-
selle periodille 

 

6.6.2.3.4 Muut attribuutit 

Taulu Attribuutti Raportointi poistuvalle luotolle 

7 
Kiinteistövakuuden sijainnin 
postinumero 

Edellinen raportoitu arvo, jos raportoitu edelli-
selle periodille 

7 
Kiinteistövakuuden sijaintikau-
punki 

Edellinen raportoitu arvo, jos raportoitu edelli-
selle periodille 

 

 

 

 

 

 

                                                        
6 Pakollinen, jos luotto myönnetty 1.9.2018 tai sen jälkeen. 


