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Julkinen

Suomen Pankki

LuoTi-projekti

35.6.2017

Mikko Koutaniemi



Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen

LuoTi-projekti

 30.9.2016 
• Tiedonkeruun sisältökuvauksen julkaisu 

• Raportointivelvollisuuksien ja derogaatioiden ilmoittaminen raportoijlle

 1.12.2016 
• Tiedonkeruupalvelun (DCS) saatavuus on varmistettu 

• IT-toteutus on käynnistynyt

 31.1.2017
• Luottotietoraportoinnin konekielisen tietojenvälityksen kuvauksen julkaisu liitteineen

• Pankkiryhmittymäkohtainen arvopaperien omistustilaston SHS-G- tiedonkeruu 
EKP:n järjestelmään ja pois LuoTi-projektista

 28.2.2017
• 2016 lopun tilanteen mukaiset raportointivelvollisuudet on ilmoitettu raportoijille

• Analyysijärjestelmän kehittäminen käyntiin

• 10.5.2017 
• Uuden DCS-palvelun käyttöönottoprojekti käynnistyy

• 24.5.2017
• Konekielisen tietojenvälityksen kuvauksen päivitys

• 06/2017
• Alustavien validointien julkaisu

Koutaniemi, Mikko 45.6.2017



Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen

LuoTi-projekti

 07/2017
• Uuden DCS:n testaus alkaa Suomen Pankissa

 09/2017
• Uuden DCS:n vapaaehtoinen raportoijatestaus alkaa, kirjautuminen ja raportointi 

SFTP:llä

• Konekielisen tietojenvälityksen kuvauksen päivitys

 11/2017
• Uuden DCS:n vapaaehtoinen raportoijatestaus, web-upload

 Q1/2018 
• Järjestelmän (release 1) tuotantoonsiirto Suomen Pankissa

• Osapuolitietojen pakollinen testitoimitus Suomen Pankille 31.12.2017 tilanteesta

 Q2/2018
• Ensimmäisten osapuolitietojen toimitus Suomen Pankille 31.3.2018 tilanteesta

 Q3/2018 
• Järjestelmän (release 2) tuotantoonsiirto Suomen Pankissa

• Luottotietojen pakollinen testitoimitus Suomen Pankille 30.6.2018 tilanteesta

 Q4/2018 
• Ensimmäisten luottotietojen toimitus Suomen Pankille 30.9.2018 tilanteesta

Koutaniemi, Mikko 55.6.2017



Julkinen

Suomen Pankki

Luottotietoraportointi

65.6.2017

Jori Oksanen



Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen

Yleistä

 Raportointivelvollisuuksista ilmoitettu 2016 syys-

lokakuun vaihteessa
– AnaCredit-asetuksen Artiklan 16 mukaisia raportointihelpotuksia 

myönnetty asetuksen määrittelemällä tavalla

 Neljännesvuosittainen raportointi (max. 2 % RATI:n koko 

lainakannasta) vuoden 2020 loppuun saakka

 Täysi raportointivapautus (max. 2 % RATI:n koko 

lainakannasta) toistaiseksi

– Muutoksista ilmoitettu helmikuussa 2017

– Tarkastetaan vuosittain  Ilmoitus, mikäli raportointivelvollisuus 

muuttuu (uudelle raportointivelvolliselle 18 kuukautta 

implementointiin ilmoituksesta – Artikla 13(3))

 Tiedot kerätään ilman kynnysarvoja
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Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen

Konekielisen tietojenvälityksen kuvaus

 Julkaistiin tammikuussa (31.1.)
– Raportointiskeemat

– Raportointiskeemojen kuvaus

– Datamalli

– Esimerkkitiedostot

 Kieliversiot maaliskuussa

 EI OLE sisältöohje
– SP:n vaatimukset -dokumentti ( BoF AnaCredit requirements v2.1.xls) sisältää 

kansalliset vaatimukset

– EKP:n manuaali: 
https://www.ecb.europa.eu/stats/money_credit_banking/anacredit/html/index.en.ht
ml

 Tueksi EKP:n kysymykset & vastaukset neljännesvuosittain

 Uusi versio toukokuussa (24.5.)
– Uudet koodilistat (oikeudellinen muoto ja kansalliset tunnisteet)

– Osa kansallisista tarpeista pois (ks. myöhemmät kalvot)

– Eri osapuolille kohdistuvat raportointivaatimukset 

– Kansallisten koodiarvojen (lähinnä instrumenttityyppi) päivitys RATI:a vastaaviksi

– N/A tiedon raportointi mm. lukumääräkenttiin (ks. myöhempi kalvo)
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Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen

Konekielisen tietojenvälityksen 

kuvauksen sisältö (1)

 Jaettu kolmeen osaan:
– Osapuolitiedot – asetuksen taulu 1

– Kuukausitiedot – asetuksen taulut 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ja 10

– Neljännesvuositiedot – asetuksen taulu 6

 Toimitustiedosto (.zip) voi sisältää kaikki 
raporttitiedostot (.xml)

– Mahdollista myös lähettää erikseen ensin esim. ainoastaan 
osapuolitiedot tai sekä osapuolitiedot että kuukausitiedot. Tämän 
jälkeen vasta myöhemmin neljännesvuositiedot. Osapuolitietojen tulee 
joka tapauksessa sisältyä aina ensimmäiseen lähetykseen.

 Ei ns. muutosraportointia
– Joka kuussa ensimmäisen lähetyksen oltava täydet tiedot (FULL) 

sisältävä raporttikokonaisuus

– Ensimmäisen lähetyksen jälkeen mahdollista revisioida vain osaa 
tiedoista (CHANGE) tai toimittaa kaikki tiedot uudelleen (FULL)
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Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen

Konekielisen tietojenvälityksen 

kuvauksen sisältö (2)
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Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen

Konekielisen tietojenvälityksen 

kuvauksen sisältö (3)

 Toimitus- ja raporttitiedostoihin tehtäviä tarkastuksia:
– Avaintunnisteet aina pakollisia (vastapuolen tunniste, sopimustunniste, instrumentin 

tunniste jne.)

 Tunnisteiden yhdistelmiä voi raporttitiedostossa olla vain yksi

– Kuori- ja varsinaisten raporttitiedostojen väliset yhteydet (periodi yms. yhteneväiset)

 Toimitustiedosto voi sisältää vain yhteen periodiin liittyviä tietoja

 Yksittäinen raporttitiedosto kohdistuu aina vain yksittäiseen tiedonantajaan 
(osapuolitiedot) tai tarkasteltavaan toimijaan (kuukausi- ja neljännesvuositiedot)

– Samassa toimitustiedostossa voi kuitenkin olla useita eri tarkasteltavien 
toimijoiden raporttitiedostoja

– Kuoriraportissa ilmoitetaan toimitustiedostoon kuuluvat raporttitiedostot
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Tietueen nimi Kentät, jotka muodostavat 
yksilöivän avaimen 

CounterpartyReferenceRecord CNTRPRTY_ID 
InstrumentInformationRecord CNTRCT_ID 

INSTRMNT_ID 
CounterpartyInstrumentRecord CNTRCT_ID 

INSTRMNT_ID 
CNTRPRTY_ID 
ENTTY_RL 

ProtectionRecord PRTCTN_ID 
InstrumentProtectionRecord CNTRCT_ID 

INSTRMNT_ID 
PRTCTN_ID 

ProtectionProviderRecord CNTRPRTY_ID 
PRTCTN_ID 

CounterpartyRiskAndDefaultRecord CNTRPRTY_ID 
AccountingRecord CNTRCT_ID 

INSTRMNT_ID 
 



Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen

Konekielisen tietojenvälityksen 

kuvauksen sisältö (4)

 Tietue = yksittäinen instrumentti / suojaus / osapuoli 

jne. siihen liittyvine attribuutteineen

 Yksi raporttitiedosto (.xml) saa sisältää 

maksimissaan 100 000 tietuetta / koko max. 500 Mt
– Mikäli raja ylittyy tulee raporttitiedosto jakaa kahteen tai 

useampaan osaan

– Mahdollista myös jakaa tiedostot pienempiin osiin

 Esim. suojaukset omassa raporttitiedostossaan, 

instrumenttitiedot omassaan jne.

 Skeemavalidoinnit vain osa validointiprosessia
– Rakenteeltaan eheä raportti luetaan sisään Suomen Pankin 

tietojärjestelmiin, jossa tehdään tarkemmat sisältövalidoinnit

 Palautteet DCS-palvelun kautta – viive verrattuna nykyiseen 

RATI-raportointiin

5.6.2017 Jori Oksanen 12



Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen

Tietotoimitusten aikataulut

 Osapuolitiedot ja kuukausittaiset lainatiedot tulee 

toimittaa Suomen Pankille viimeistään 15. 

pankkipäivä referenssiperiodin päättymisen jälkeen
– Mahdollista toimittaa myös esim. osapuolitiedot jo etukäteen 

(osapuolitietojen tulee sisältyä aina ensimmäiseen 

referenssiperiodin lähetykseen)

 Neljännesvuosittaiset lainatiedot tulee toimittaa 

Suomen Pankille viimeistään komission 

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 3 

artiklan 1 kohdan b alakohdassa määriteltynä 

ilmoituspäivämääränä
– Noin 30. pankkipäivä referenssiperiodin päättymisen jälkeen

– FINREP-raportoinnin aikataulu
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Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen

Ei oikeushenkilöt, jotka eivät ole 

luonnollisia henkilöitä

 AnaCredit-asetus rajaa osapuolet ainoastaan oikeushenkilöihin

 Oikeudellinen muoto: luonnollinen henkilö  ei raportoida SP:lle (sektorin S.14 
toimija)

 Oikeudelliset muodot: Laivanisännistöyhtiö, elinkeinoyhtymä, verotusyhtymä, 
kuolinpesä, konkurssipesä, yhteisvastuullinen pidätysvelvollinen, muu verotuksen 
yksikkö  raportointi SP:lle, jos sektoriluokka on muu kuin S.14, vaikka eivät ole 
oikeushenkilöitä

 Mikäli sektoriluokka saa arvon S.14 (TK:n yritysrekisteri, joka myös raportoijien 
käytössä) ei osapuolta raportoida SP:lle missään tapauksessa

 Muussa tapauksessa pääasiassa raportointi normaalisti oikeushenkilöiden tapaan

– HETU:a ei tule raportoida missään tapauksessa

 Vertailtavuus RATI-tietoihin paranee ja vastaa tilastotuotannon tarpeita

 Helpottaa raportoijien osapuolijoukon rajausta

– SP rajaa ei oikeudelliset henkilöt pois EKP-lähetyksistä

 Luottotietoraportoinnissa raportoidaan siis 
kaikki luotot, joiden velallinen ei ole luokiteltu 
kotitaloudeksi (S.14) ja HETU:a ei tule raportoida 
osapuolen tunnisteessa missään tapauksessa

5.6.2017 Jori Oksanen 14



Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen

Ei sovellettavissa / ei saatavilla olevat 

arvot

 Mikäli tietoattribuutti on EKP:n manuaalin mukaan ”Ei 
sovellettavissa” jollekin luotolle raportoidaan 
seuraavasti:

– Mikäli ”Ei sovellettavissa” koodiarvo on lisätty kyseisen 
koodilistapohjaisen attribuutin koodilistalle, raportoidaan se koodilistan 
mukaisella arvolla

– Mikäli kyse on esim. päivämäärä tai lukuarvo muotoisesta 
tietoattribuutista, kyseistä attribuuttia koskevaa xml-elementtiä ei tule 
raportoida lainkaan

 SP muodostaa EKP:lle toimitettavaan tietoon validointien 
perusteella ”Ei sovellettavissa” arvon

 Sama periaate koskee myös raportointihelpotusten alaisia tietoja 
(erityisesti osapuolitiedot, jos esim. y-tunnus on saatavilla, eikä 
tietoja raportoida vapaaehtoisesti)

 Mikäli tietoattribuutti ei ole saatavilla, vaikka se on 
asetuksen mukaan pakollinen

– Jätetään xml-elementti ”Ei sovellettavissa” arvon kaltaisesti 
raportoimatta  SP johtaa tarvittavat lisätiedot EKP:lle samaan tapaan 
kuin ”Ei sovellettavissa” olevien arvojen kohdalla

– Aiheuttaa validointivirheen
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Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen

Pankkitoimintaosaston attribuutit

 Pankkitoimintaosaston attribuutit
– Instrumentin juridinen tyyppi

– Euroalueen lainsäädännön alainen luotto

– Maksukyvyttömyyden arviointitapa

 Käyttö: ensisijaisesti eurojärjestelmän pankkilainojen 
vakuuskäytön tarkastamiseen ja seurantaan

 Tiedot tarvitaan ainoastaan rahapolitiikan vastapuolilta

 Attribuutit poistetaan tässä vaiheessa tiedonkeruun 
teknisestä kuvauksesta

 Tietotarpeeseen palataan myöhemmin ja tietojen keruu 
alkaa aikaisintaan vuonna 2020
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Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen

Vakauslinjan attribuutit

 Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osaston vakauslinjan attribuutit
– Finanssikovenantit

– Vakuuteen liittyvät kovenantit

– Tase-eriin liittyvät kovenantit

– Muut kovenantit

 Käyttö: kovenantit ovat olennainen osa yritysrahoituksen saatavuuden 
analysoinnissa ja sitä kautta rahapolitiikan välittymisen analyysiä

– Merkittäviä joissakin yrityslainasopimuksissa

– Kehityksen seuranta verrattavissa marginaalien kehityksen seurantaan 

– Myös kovenanttien tasoa olisi tarpeen analysoida

 Suomen Pankissa tutkitaan vaihtoehtoisten lähteiden mahdollisuutta

 Attribuutit poistetaan tässä vaiheessa tiedonkeruun teknisestä kuvauksesta

 Tietotarpeeseen palataan myöhemmin ja tietojen keruu alkaa aikaisintaan 
vuonna 2020
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Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen

Tilastojen vaatimat kansalliset 

attribuutit 
 Raportoinnin helpottamiseksi (rikastukset)

 RATI- / FinRep-yhteydet

 EKP:n tulevat datamallin muutokset
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Kansal l i sen tunnisteen tyyppi EKP:n l i säys

Muun tunnistetyypin kuvaus EKP:n l i säys

KV-organisaation tunniste
Kansal l inen / EKP:n l i säys  (EKP-kysyy ehkä eri  kentässä, mutta  SP erottaa  

omaan l i s taan). Myös  Ruots i  l i sää  tämän.

RIAD-koodi Kansal l inen – erotetaan omaks i  kentäks i  tulevassa  päivi tyksessä. 

Instrumentti tyyppi BIRD

Valmius luotto BIRD

Muu luotto kuin va lmius luotto BIRD

Vi i tekoron arvo Vi i tekoron arvon ja  maturi teetin erottelu (EKP kysyy samassa kentässä)

Vi i tekoron maturi teetti Vi i tekoron arvon ja  maturi teetin erottelu (EKP kysyy samassa kentässä)

Syndikoitu la ina Jotta  saadaan syndikoidut la inat erikseen. 

Instrumentin vastuuti la
Yks i  koodiarvo l i sää, mikä l i  la ina  on ”performing”, mutta  koeaja l la . 

Linkkautuu paremmin FINREP:i in

Ki inteis tövakuuden s i ja intimaa NUTS3 rikastuks i in

Ki inteis tövakuuden s i ja innin 

postinumero
NUTS3 rikastuks i in

Ki inteis tövakuuden s i ja intikaupunki NUTS3 rikastuks i in

Yleispantti Pohjoismainen l i säys

Taulu 11
EKP:n tuleva l i säys . Saadaan ki inni , jos  samal la  suojauksel la  on useampi  

suojauksen antaja .

Ens is i ja inen suojauksen antaja
Raportoi ja  i lmoittaa, minkä suojauksen antajan i lmoitamme EKP:l le – 

EKP:l la  datamal l i ssa  va in yks i  suojauksen antaja  tois ta iseks i



Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen

Validoinnit

 Keskuspankeille toimitettu alustavat EKP:n validointisäännöt
– Keskuspankit implementoivat nämä osaksi omaa validointiprosessiaan

– EKP julkaisee osan validoinneista, mutta aikataulu on epäselvä

 Suomen Pankki julkaisee alustavia validointeja juhannukseen 
2017 mennessä

– Tarkoituksena antaa parempi kuva validointirakenteesta

– Muutokset mahdollisia EKP:n myötä

 Validointien rakenne:
– Skeemavalidoinnit:

 Raportoidut tiedot skeeman mukaisia (elementin tyyppi, koodilistat jne.)

– SP:ssä tehtävät tarkastukset, joita ei tehdä skeemavalidoinneissa

 Tunnisteiden uniikkius (osapuolen, sopimuksen + instrumentin, 
suojauksen tunniste aina yksilöivä)

 Eheystarkastukset (eri tietueiden/attribuuttien väliset yhteydet ovat 
kunnossa)

 Uskottavuustarkastukset (vertailut aiempiin raportoituihin tietoihin / 
RATI-tietoihin)
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Julkinen

Suomen Pankki

Uusi tiedonkeruupalvelu - DCS 

luottotietoraportoinnissa

205.6.2017

Mikko Koutaniemi



Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen

Tiedonkeruupalvelu luottotietoraportoinnissa

 Palvelun toimittaa OpusCapita
– kilpailutettu keväällä 2017, tiedonkeruu rakentumassa uuteen 

ympäristöön

– tuttu aiemmista tiedonkeruista, mutta otamme käyttöön vahvan 
sähköisen tunnistautumisen

 pankkitunnukset

 sähköinen henkilökortti tai 

 mobiilivarmenne

– ei vaikuta nykyisten tiedonkeruiden kirjautumisiin tai raportointiin, 
jotka pysyvät ennallaan

 Tiedon vastaanotto
– raportointi toimitetaan Suomen Pankille OC:n palvelun kautta

– luottotietoraportoinnissa kaksi toimitustapaa:

 SFTP-siirto ”putkea pitkin”

 web-upload

– ei lomakesyöttöä tai -näyttöä!
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Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen

Tunnistaminen ja valtuutus

 Tunnistuksessa ja valtuutuksessa käytämme Suomi.fi-

tunnistus- ja valtuutuspalvelua
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Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen

Tunnistaminen sähköisessä asioinnissa

 Vahva sähköinen tunnistaminen

 Tunnistusvälineinä sallitaan
– Pankkitunnukset

– Sähköinen henkilökortti

– Mobiilivarmenne
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Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen

Tunnistautuminen ja valtuutukset 

Suomi.fi:ssä

 Käyttäjäoikeudet voidaan myöntää raportoijan 

kaupparekisteriotteeseen merkityille henkilöille
– Kyseiset henkilöt voivat lisätä raportoinnin hoitavia henkilöitä 

tunnistuspalvelussa Suomen Pankin ilmoittamaan rooliin  

– Rooliin kiinnitetty henkilö voi tämän jälkeen tunnistautumispalvelun

avulla kirjautua DCS-palveluun.

 Raportoija voi edelleen myöntää valtuutuksen 

valtuutuspalvelussa toiselle yritykselle
– Esim. raportoija valtuuttaa teknisen raportoijan hoitamaan raportoinnin 

puolestaan
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Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen

Asiointiroolit uudessa DCS:ssä

 Luodaan kaksi tiedonkeruukohtaista roolia, 

pääkäyttäjä ja käyttäjä

– Pääkäyttäjä myöntää/poistaa käyttäjien käyttöoikeudet 

– Pääkäyttäjien lukumäärä raportoijassa 1 kpl

– Käyttäjä-roolissa olevien lukumäärä toistaiseksi rajoittamaton

– Pääkäyttäjä on vastuussa yrityksensä käyttäjätunnuksien 

hallinnasta
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Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen

Yhteystiedot

LuoTi-projekti

Mikko Koutaniemi 09 183 2484

Jyrki Lehtinen 09 183 2376

Jori Oksanen 09 183 2552

luottotieto@bof.fi
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