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Agenda

 Välkommen (Elisabeth Flittner)

 Allmänt om Finlands Banks ramverk för rapportering (Tanja Laubach)

 European Reporting Framework, ERF (Jaska Järnfors)

 LuoTi-projektet (Jyrki Lehtinen)
– Tidtabeller och motpartsarkiv

– Rapportering av koncernstrukturen

 Lån till bostadssamfund (Jaakko Suni)

 Resultaten av enkäten om konsumtionskrediter (Jenna Björklund)

 Ränteskydd och beräknad marginal (Olli Tuomikoski)

 Ändringar vid årsskiftet (Juuso Koppanen)

 Preciseringar av rapporteringen (Meri Sintonen och Jaakko Suni)

Inlåning hos centralbanker 

Factoring  

 Sektorindelning 2019 (Jyrki Lehtinen)

 Övriga ärenden (Tanja Laubach)
– Publicering av marknadsandelar 

– Ränteenkät

– Rapportering av derivat
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Finlands Banks MFI-rapportering (RATI) 

och koncernrapportering (KOTI)

 Statistik samlas in från monetära finansinstitut (MFI)
– för skötseln av Europeiska centralbankssystemets (ECBS) uppgifter

– för nationella statistik- och analysbehov för skötseln av Finlands Banks 
uppgifter

– för uppfyllandet av de krav som ställs på de internationella 
organisationernas statistikrapportering.

 Enhetligt ramverk för rapportering sedan 2010
– Balansräkningsstatistik, på enhetsnivå och aggregerad nivå

– Räntestatistik, på enhetsnivå och aggregerad nivå

– Kassakravskalkyler

– Uppgifter till Statistikcentralen för statistiken över betalningsbalansen 
och finansräkenskaperna

– Uppgifter för Internationella regleringsbankens (Bank of International 
Settlements, BIS) statistik direkt samt för Internationella valutafondens 
(International Monetary Fund, IMF) statistik genom ECB 

– Dessutom kan Finansinspektionen använda uppgifterna för 
banktillsynsändamål och uppgifterna kan utnyttjas vid utförandet av den 
gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma 
resolutionsmekanismen.
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Finlands Bank sammanställer de serier 

som behövs
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Kvalitetskontroll på både enhetsnivå 

och aggregerad nivå

 Observationer kan göras utifrån uppgifterna på 

enhetsnivå eller vid sammanställningen av olika 

tidsserier.

 ECB ger respons på både enhetsnivå och  

aggregerad nivå.

 Beroende på olika frekvenser för fortsatt rapportering 

kan det komma frågor i anslutning till samma 

rapporteringstidpunkt i flera omgångar.

 Separata utredningar om betydande förändringar får 

gärna lämnas in på eget initiativ. 
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Samarbete mellan myndigheterna

 Vi strävar efter att i mån av möjlighet samla in 
uppgifterna endast en gång 
– Om en annan myndighet har rätt att samla in motsvarande 

uppgifter, kan myndigheterna överlåta uppgifterna till varandra.

– Bedömningen görs alltid från fall till fall, i krissituationer rätt att 
överlåta uppgifter i större utsträckning.

– Inom huset får uppgifterna användas för analyser i stor 
utsträckning, men det finns regler när det gäller publiceringen av 
uppgifterna.

– Statistiken upprättas enligt hemland (s.k. host-principen), på 
solonivå (undantag KOTI-rapporteringen).

 Vi får endast publicera aggregerade uppgifter
– Enskilda rapportörer får inte identifieras utgående från uppgifterna, 

s.k. konfidentialitet.

– Med tillstånd av uppgiftslämnaren kan vi också publicera 
konfidentiella uppgifter.
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Mot en integrerad sameuropeisk 

rapportering? SDD

 SDD – Single Data Dictionary
– Målet är att för myndigheterna skapa en gemensam terminologi 

där begreppen har definierats en gång.

– Inga direkta konsekvenser för bankerna, men viktigt med tanke 

på myndigheternas bakgrundsarbete.

– Syftet är att identifiera överlappningar och sådana situationer där 

myndighetskraven avviker från varandra.
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Mot en integrerad sameuropeisk 

rapportering? BIRD

 BIRD – Banks’ Integrated Reporting Dictionary
– Datamodell som beskriver de uppgifter som krävs från 

källsystemen samt de hanteringsregler som behövs för att härleda 

myndighetskraven.

– Omfattar för närvarande AnaCredit och SHS, Finrep solo under 

arbete

– Omfattar inte programvarulösningar

– På frivillig basis

– Finlands Bank strävar i mån av möjlighet efter att utnyttja de 

kodvärden som definierats i BIRD

Länk till BIRD:s webbplats:

http://banks-integrated-reporting-dictionary.eu/
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Mot en integrerad sameuropeisk 

rapportering? ERF

 ERF – European Reporting Framework
– Sameuropeiskt ramverk för rapportering

– Hur genomförs övergången till sameuropeisk rapportering?
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Arbetsgruppens framsteg

 Skriftligt arbete

 Workshoppar, 2–3 dagar

 Finlands Bank ordnade en workshop i september
– Då presenterades också Finlands Banks statistiksystem

 Beredning av enkäten (har bytt från Fact-finding till 

Qualitative Stock Taking Exercise)
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Approach to data collection from banks:
Standardise and integrate existing frameworks for banks’ 

reporting across domains and across countries
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ERF har som mål att uppnå samma fördelar med 

integrerad datainsamling som man gjort i Finlands 

Bank sedan början av 2010-talet:

 Main objectives:

 Consolidation of existing requirements into one report

 Simplification of the reporting

 Ensure proportionality

 Expected benefits for banks:

 Fewer redundancies

 Higher cross-country standardisation

 Stability of reports and reduced need for ad hoc 

requests

 Easier benchmarking
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Aim: Assess the ERF impact and define its features and format

 The exercise goes beyond the standard merits & costs procedure:

 Not assessing a new statistical regulation… but

 Evaluating the eagerness of stakeholders to move towards an ERF

 In close cooperation with the banking industry (and ESCB users / producers)

 Various scenarios will be evaluated
combining reporting and production aspects
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assessment 

questionnaire

Assessment of 

the results
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Finlands Banks roll i ERF-arbetet

”Finlands Bank har aktivt bidragit (och bidrar) till 

utvecklingen av det sameuropeiska ramverket för 

rapportering (European Reporting Framework). Finland 

har lång erfarenhet av att kombinera olika 

datainsamlingar inom samma rapporteringsramverk. 

Medverkan i planeringen av det sameuropeiska 

systemet är viktigt för att Finlands sakkunskap ska 

utnyttjas till fullo.”
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ERF:s uppbyggnad och QST-enkäten
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… principerna för modellerna enligt BIRD (Banks’ Integrated Reporting Dictionary).

ERF:s uppbyggnad motsvarar i stort 

Finlands Banks datainsamling
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Genomförandet av QST

 Webbaserad datainsamling på blankett

 Respondenter:
– Rapportörer

– Upprättare

– Användare (också Statistikcentralen)

 Finlands Bank:
– Ansvarar för enkäten för Finlands del:

 Respondentgrupp

 Viktning

– Informationstillfällen för respondenterna
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Genomförandet av QST för bankerna i 

Finland

 Alla banker svarar

 Möjligt att svara som grupp, varvid samma svar 
registreras för alla i gruppen

 Respondenternas klassificering
– BIS:s klassificeringar: huvudkontor, filial

– Moderbolagens hemländer

– Full/förenklad rapportering

 Uteblivna svar beaktas
– Garanteras möjligheten att analysera data med olika 

klassificeringar över samtliga länder

– Vi önskar representativa resultat
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Förberedelser inför enkäten

 Särskilt tillfälle för samtliga rapportörer om 

enkätblanketten ...

 ... när enkätblanketten har publicerats och enkäten är 

aktuell

 Dessutom möjlighet till enskilda möten

 På begäran ges information också tidigare
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Exempel på frågor: Integreras kodlistorna eller 

håller vi oss till minimikraven enligt förordningarna?

 Nuläge i RATI: För alla instrument används samma 

kodlistor; t.ex. full lands- och valutafördelning. 

 Används så få kodlistor som möjligt trots nuvarande 

förordningar

 Alternativ: vi håller oss till minimikraven enligt 

förordningarna. Vid behov används i olika kuber olika 

kodlistor över samma uppgifter.

30.11.2017 Statistikenheten 26



Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Offentlig

Exempel på frågor (2): Nationella tillägg i 

förhållande till ERF

 Nuläge i RATI: Alla uppgifter samlas in på samma gång 
integrerat

 Basalternativ: Alla nationella tillägg till egna kuber, som 
inte får användas i den officiella rapporteringen. 
Kärnkuberna är obligatoriska och samma för alla 
rapportörer. 

– Nackdel: dubbel rapportering.

 Alternativ 1: Nationella tillägg ingår som tilläggsattribut 
eller djupare hierarkier, som den som sammanställer 
statistiken aggregerar till slutproduktens nivå.

 Alternativ 2: inte alls med i ERF, fria nationella 
tillämpningar.
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Frågor som under den senaste tiden 

prioriterats i beredningen av enkäten

 Rapporteringen i förhållande till 

bokföringsstandarderna

 Vem rapporterar filialer? 
– Hur sköts nationella tillägg i de olika alternativen?

 Kvaliteten på rapporterade data: vad är formellt rätt 

rapport?
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LuoTis rapporteringsanvisningar: 

händelser

Till kreditdatabasens rapporteringssida har efter föregående RATI-info 

(5.6.2017) fogats följande dokument:

 Beskrivning av elektronisk dataöverföring för 

kreditdatarapportering med bilagor (29.9.2017)

 BoF AnaCredit requirements v2.2 (29.9.2017)

 Preliminära innehållsvalideringen av kreditdatarapporteringen 

(21.6.2017)

Alla tre dokument kommer att uppdateras före 31.12.2017.

Länk till Finlands Banks sida med rapporteringsanvisningar för 

kreditdatarapportering: 

https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/anvisningar-for-

inrapportering/lanedatabas/

30.11.2017 Statistikenheten 30

https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/anvisningar-for-inrapportering/lanedatabas/


Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Offentlig

Rapportering av motpartsarkiv (tabell 1)

 DCS-koder har getts till dem som varit intresserade av testrapporteringen

 Finlands Banks respons på uppgiftslämnarnas DCS-försändelser från början 
av året

 2018M01 första versionen av systemet (release 1) tas i drift i Finlands Bank

 Uppgiftslämnarnas obligatoriska testrapportering till Finlands Bank avseende 
31.12.2017 (vecka 6?)

 Uppgiftslämnarnas obligatoriska motpartsrapportering till Finlands Bank 
avseende 31.3.2018 (dröjsmål 15 bankdagar)

 Finlands Banks obligatoriska motpartsrapportering till ECB avseende 
31.3.2018 (dröjsmål 30 bankdagar)

 Uppgiftslämnarnas månatliga motpartsrapportering till Finlands Bank 
avseende 30.9.2018 (dröjsmål 15 bankdagar)
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Kreditdatarapportering (tabell 2–11)

 2018 vår/sommar: testrapportering av kreditdata till Finlands Bank

 2018 vår/sommar: Finlands Banks respons på uppgiftslämnarnas 
DCS-försändelser

 Uppgiftslämnarnas obligatoriska testrapportering till Finlands Bank 
avseende 30.6.2018 (slutet av juli?)

 2018Q3 andra versionen av systemet (release 2) tas i drift i 
Finlands Bank

 Uppgiftslämnarnas produktionsrapport till Finlands Bank avseende 
30.9.2018 (15 bankdagar med undantag av tabell 6, cirka 30 
bankdagar för tabell 6)

 Från och med 31.10.2018 övergång till normal produktionsrytm för 
alla tabeller
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Kredit AB, beviljad 15.9.2018, parter 

som ska rapporteras

Primär rapportering (uppgiftslämnarna rapporterar till den nationella centralbanken):

Rapporteringsskyldiga för Kredit AB: 

 Uppgifter avseende parter = Uppgiftslämnare (reporting agent, RA)

 Uppgifter avseende avtal = Observerad aktör (observed agent, OA)

Avtalsparter i Kredit AB, dvs. roller som kopplats till avtalet i AnaCredit:

 Fordringsägare (normalt observerad aktör)

 Serviceföretag (normalt observerad aktör)

 Originator (om krediten sålts vidare, men kreditinstitutet kvarstår som serviceföretag)

 Gäldenär
– Samt i anslutning till gäldenären:

– Huvudkontor

– Direkt moderföretag

– Yttersta moderföretag

Utfärdare av eventuellt skydd i anslutning till krediten
– Samt i anslutning till utfärdaren av skydd:

– Huvudkontor*

– Direkt moderföretag*

– Yttersta moderföretag*

* Rapporteras inte
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ID-koder kopplade till parterna (1/3)

Motparts-ID: en identifieringskod som uppgiftslämnaren använder för unik identifiering av varje motpart. Varje 

motpart måste ha ett motparts-ID. Detta värde kommer inte att förändras över tid och får inte användas som 

motparts-ID för en annan motpart. Normalt används motpartens ID endast i uppgiftslämnarens egna system, inte för 

allmän identifiering av motparten.

Motparts-ID används i AnaCredit som primär identifieringskod

Uppgiftslämnaren ska för den part som rapporteras använda motparts-ID vid följande attribut enligt direktivet:
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Tabell 1 Attributets namn Aliasnamn för motpartens ID-kod i tabellen

1

Referensuppgifter om motparten

Motparts-ID

1 ID-kod för huvudkontor

1 ID-kod för direkt moderföretag

1 ID-kod för yttersta moderföretag

4 Data för motpart–instrument Motparts-ID

5 Data för solidariskt ansvar Motparts-ID

7 Uppgifter avseende erhållet skydd ID-kod för utfärdare av skydd

9 Data för motpartsrisk Motparts-ID

10 Uppgifter avseende motpartsfallissemang Motparts-ID
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ID-koder kopplade till parterna (2/3)

De sekundära identifikationskoder som kopplas till parterna i rapporteringen är entydigt specifika för 

parten och kan användas av alla. Sådana ID-koder kan användas vid komplettering av register.

Om en sekundär ID-kod kan fogas till en primär ID-kod (motparts-ID), överförs ansvaret för uppgiften vid 

flera attribut till Finlands Bank (såsom nu t.ex. i RATI i fråga om ISIN-kod)

Sekundära ID-koder:

1. Identifieringskod för juridiska personer (LEI) = En universell identifieringskod för motpartens rättsliga 

enhet som följer Internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 17442.

2. Typ av identifieringskod = Uppgift om typ av ID-kod i enlighet med ECB:s AnaCredit-manual för 

rapportering i attributet "Nationell identifieringskod".

3. Nationell identifieringskod = En allmänt vedertagen identifieringskod som gör det möjligt att entydigt 

fastställa en motpart eller den rättsliga enheten som denne ingår i inom dess hemvistland (således 

inte universell).

4. RIAD-kod = ID-kod för ifrågavarande part i ECB:s motpartsarkiv. Inte allmänt använd ID-kod, men i 

AnaCredit till sin natur sådan.

5. ID-kod för internationell organisation = Ska rapporteras om det är fråga om en "internationell 

organisation" och organisationen finns i kodlistan.
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ID-koder kopplade till parterna (3/3)

LEI-numret är universellt (https://www.gleif.org/en/lei/search), och med hjälp av det kan man komplettera attribut både från 

nationella register och från ECB:s motpartsarkiv RIAD.

Typen av ID-kod och nationell identifieringskod används tillsammans som kompletteringsnyckel. Om en inhemsk gäldenär 

rapporters med FO-nummer (t.ex. 1927400-1), är ID-koden av typen FI_Y_CD. På ECB:s sidor finns typen av ID-kod för olika 

länder (och AnaCredit-staterna) och exempel på själva koden.

Om ett FO-nummer fogats till en inhemsk part, har Finlands Bank för komplettering av uppgifterna tillgång till:

 Företagsregistret (Statistikcentralen)

 Koncernregistret (Statistikcentralen)

 Företags- och organisationsdatasystemet, dvs. FODS (Patent- och registerstyrelsen).

 Skattemyndighetens material (Skattestyrelsen)

 Konkurs- och företagssaneringsregistret (Rättsregistercentalen)

 Basregistret över sammanslutningar (Finansinspektionen och Finlands Bank)

Om typen av identifieringskod eller en internationell ID-kod (eller RIAD-kod) har fogats till en part i en AnaCredit-stat, kan 

ECB:s motpartsarkiv RIAD användas för kompletteringar.

För basuppgifterna om de internationella organisationerna på kodlistan ansvarar Finlands Bank (och ECB).
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Rapportering av koncernstrukturen (1/7)

Finans Finland har till Finlands Bank förmedlat en fråga 

om rapporteringen av koncernstrukturen:

1. På vilka grunder ska uppgiftslämnarna i AnaCredit 

rapportera uppgifterna om sina egna kunders 

moderföretag i de fall där ifrågavarande 

moderföretag inte är bankens kund?

2. Baserar sig kravet på förordningen, dvs. har 

Finlands Bank rätt att besluta om att slopa detta 

krav?
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Rapportering av koncernstrukturen (2/7)

Enligt AnaCredit-förordningen gäller följande, när partens 

hemland är i en AnaCredit-stat som lämnar uppgifter:

 koncernstrukturen ska alltid rapporteras
– en gäldenär, för vilken minst ett instrument (en kredit) har beviljats 

1.9.2018 eller senare

 på basis av arrangemangen gällande enskilda fall kan 

vederbörande nationella centralbank besluta att inte 

samla in uppgifter av enskilda 
– en gäldenär, vars samtliga instrument har beviljats före 1.9.2018; eller

– parten är utfärdaren av skyddet

Om partens hemland inte är i en AnaCredit-stat som lämnar 

uppgifter, behöver koncernstrukturen inte rapporteras.
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Rapportering av koncernstrukturen (3/7)
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AnaCredit-

förordningen:

AnaCredit-stater Övriga än AnaCredit-stater

Gäldenär

Kredit eAC

Gäldenär

Kredit jAC

Utfärdare 

av skydd

Gäldenär

Kredit eAC

Gäldenär

Kredit jAC

Utfärdare av 

skydd

Motparts-ID

Nationell 

identifieringskod

N N N N

ID-kod för huvudkontor N N X X X

ID-kod för direkt 

moderföretag

N N X X X

ID-kod för yttersta 

moderföretag

N N X X X

Kredit eAC = krediten beviljad före 1.9.2018 och Kredit jAC = krediten beviljad 1.9.2018 eller senare

X = uppgiften krävs inte

N = på basis av arrangemangen gällande enskilda fall kan vederbörande nationella centralbank besluta att inte 

samla in dessa uppgifter av enskilda uppgiftslämnare

Tom och vit = Uppgiften ska uppges (AC-förordningen) Tom och gul = (FB:s rapporteringskrav)

ID-kod för huvudkontor

ID-kod för direkt 

moderföretag

ID-kod yttersta 

moderföretag
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Rapportering av koncernstrukturen (4/7)

Rapporteringen av koncernstrukturen sker enligt följande, när krediten har tagits efter 

1.9.2018. 

I koncernstrukturen ägs Krunikan kukka av Helsingin kukka, som ägs av Etelä-Suomen 

kukka, som i sin tur ägs av Suomen kukka. Kreditinstitutet har beviljat lån till Krunikan

kukka, och de övriga koncernföretagen är inte kreditinstitutets kunder.
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Attribut
Rapportering

Eftersom 

koncernstrukturen 

har rapporterats, 

ska uppgifterna för 

direkt moderföretag 

och yttersta 

moderföretag 

rapporteras

Direkt moderföretag
Yttersta 

moderföretag

Motparts-ID RA_A001 RA_B001 RA_C001

Typ av 

identifieringskod
FI_Y_CD FI_Y_CD FI_Y_CD

Nationell kod 123456789-9 45678912-3 78912345-6

ID-kod för 

huvudkontor
Inte filial, tom

Rapporteras inte, 

tom

Rapporteras inte, 

tom

ID-kod för direkt 

moderföretag
RA_B001

Rapporteras inte, 

tom

Rapporteras inte, 

tom

ID-kod för yttersta 

moderföretag
RA_C001

Rapporteras inte, 

tom

Rapporteras inte, 

tom

Namn Krunikan kukka Helsingin kukka Suomen kukka

Komplettering Register Komplettering Komplettering
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Rapportering av koncernstrukturen (5/7)

 Enligt definitionerna i förordningen:
– ID-kod för företagets huvudkontor = motparts-ID för den rättsliga 

enhet som den utländska filialen är en rättsligt beroende del av. 

Denna information ska endast rapporteras för motparter som är 

utländska filialer.

– ID-kod för direkt moderföretag = motparts-ID för den rättsliga 

enhet som är motpartens direkta moderföretag. Om motparten 

saknar moderföretag, ska motpartens motparts-ID rapporteras. 

’Moderföretag’ har den betydelse som framgår av artikel 4.1.15. A 

i förordning (EU) nr 575/2013.

– ID-kod för yttersta moderföretag = motparts-ID för den rättsliga 

enhet som är motpartens yttersta moderföretag. Detta yttersta 

moderföretag saknar moderföretag. Om motparten saknar 

moderföretag, ska motpartens motparts-ID rapporteras. 

’Moderföretag’ har den betydelse som framgår av artikel 4.1.15. A 

i förordning (EU) nr 575/2013.
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Rapportering av koncernstrukturen (6/7)

Utifrån de diskussioner som förts (såväl inom ECB som mellan 
uppgiftslämnarna) kommer Finlands Bank att ändra 
rapporteringsskyldigheten enligt följande:

 Av parter utanför AnaCredit-staterna
– krävs oavsett roll inga koncernuppgifter.

 Av parter inom AnaCredit-staterna
– krävs uppgift om koncernstruktur, om krediten har beviljats 1.9.2018 

eller senare (i enlighet med kraven i förordningen)

– slopas rapporteringen av koncernstrukturen, om inga krediter har 
beviljats 1.9.2018 eller senare

– slopas rapporteringen av koncernstrukturen för utfärdaren av skydd.

Finlands Banks rapporteringsschema ger möjlighet att frivilligt 
rapportera samtliga motpartsuppgifter.

Rapporteringen av koncernstrukturen efter ändringarna presenteras  
som tabell på följande sida. 

30.11.2017 Statistikenheten 44



Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Offentlig

Rapportering av koncernstrukturen (7/7)
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AnaCredit-

förordningen:

AnaCredit-stater Övriga än AnaCredit-stater

Gäldenär

Kredit eAC

Gäldenär

Kredit jAC

Utfärdare 

av skydd

Gäldenär

Kredit eAC

Gäldenär

Kredit jAC

Utfärdare av 

skydd

Motparts-ID

Nationell 

identifieringskod

N N N N

ID-kod för huvudkontor N N X X X

ID-kod för direkt 

moderföretag

N N X X X

ID-kod för yttersta 

moderföretag

N N X X X

Kredit eAC = krediten beviljad före 1.9.2018 och Kredit jAC = krediten beviljad 1.9.2018 eller senare

X = uppgiften krävs inte

N = på basis av arrangemangen gällande enskilda fall kan vederbörande nationella centralbank besluta att inte 

samla in dessa uppgifter av enskilda uppgiftslämnare

Tom och vit = Uppgiften ska uppges (AC-förordningen) Tom och gul = (FB:s rapporteringskrav, nedan)

ID-kod för huvudkontor X X X X X

ID-kod för direkt 

moderföretag

X X X X X

ID-kod för yttersta 

moderföretag

X X X X X
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Finlands Bank

Lån till bostadssamfund

Jaakko Suni
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Bostadssamfundens lånebestånd ökar 

kraftigast genom kreditinstituten
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Bostadssamfundens lånebestånd
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Räntan för bostadssamfundens lån 

nästan densamma som för bostadslånen
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Mer ingående sektorfördelning av 

bostadssamfundens lån
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Ingen betydande strukturell förändring 

på sektornivå
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Mer ingående indelning av bostadsamfundens 

lån enligt näringsgren
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Ingen strukturell förändring heller 

betraktat enligt näringsgren
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Bostadssamfundens lånebestånd efter 

användningsändamål
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Bostadssamfundens lånebestånd efter 

typ av verksamhet

30.11.2017 Statistikenheten 55

0

5

10

15

20

25

2013 2014 2015 2016 2017/II

Kotitalouksien omistamat asunto-osakeyhtiöt Muu toiminta Vuokra-asuntoyhtiöt

Mrd. euroa

Lähde: Suomen Pankki.



Offentlig

Finlands Bank

Resultaten av enkäten om 

konsumtionskrediter
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Konsumtionskreditenkäten (1/2)

 Europeiska kommissionen samlar av 

medlemsstaterna i Europeiska Unionen vart femte år 

in information om konsumtionskreditmarknaden i 

enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 

2008/48/EC.

 För att uppfylla detta behov av information skickades 

till kreditinstituten och övriga finansiella företag i maj 

2017 en enkät om de krediter som beviljats 

konsumenter.
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Konsumtionskreditenkäten (2/2)

 Uppgifterna samlades in avseende åren 2011–2016

 Med enkäten utreddes uppgifterna om tre typer av 

lån: bostadslån, bostadslån för fritidsbostäder och 

konsumtionskrediter. Med konsumtionskrediter avses 

här samtliga lån som beviljats hushåll med undantag 

av bostads- och fritidsbostadslån.

 Till konsumenter räknades i enkäten alla hushåll med 

undantag av näringsidkare och anstaltshushåll.
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Antal lån som kreditinstituten beviljat 

konsumenter (mn st.)
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2011 2012 2013 2014 2015 2016

Bostadslån 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2

Fritidsbostadslån 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Konsumtionskrediter 4,2 4,3 4,6 4,3 4,4 4,4
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Medelvärde av lån som kreditinstituten 

beviljat konsumenter (1 000 €)

30.11.2017 Statistikenheten 60

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Asuntolainat Vapaa-ajan asuntolainat Kulutusluotot

Källa: Finlands Bank.



Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Offentlig

Medelvärde av konsumtionskrediter som 

kreditinstituten beviljat konsumenter (1 000 €)
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Medelvärde av konsumtionskrediter som 

kreditinstituten beviljat konsumenter (1 000 €)
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Medelvärde av konsumtionskrediter som 

kreditinstituten och övriga finansiella företag 

beviljat konsumenter (1 000 €)
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Andel oreglerade lån av antalet lån (%)
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Källa: Finlands Bank.

0,000

0,005

0,010

0,015

0,020

0,025

0,030

0,035

0,040

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Asuntolainat Vapaa-ajan asuntolainat Kulutusluotot



Offentlig

Finlands Bank

Ränteskydd och beräknad 
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HS 18.11.2017
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Metod för beräkning av beräknad 

marginal

1) Nya utbetalda bostadslån indelas enligt räntebindning och 

räntebindningstid

2) Från genomsnittsräntan för respektive grupp avdras 

motsvarande referensränta

3) Beräknas det med antalet utbetalningar vägda medeltalet
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HS 18.11.2017
Exempel på beräknad marginal, när skyddet ingår i den 

avtalade årsräntan
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Beräknad 

marginal för 

närvarande

1,60 % 1,45 %
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Frågor?

 Ingår ränteskydd i den avtalade årsräntan?

 Ingår avgifter av engångsnatur som hänför sig till 

skyddet i den effektiva räntan?

 Kan ränteskyddets andel enkelt skiljas åt?

 Hur stor inverkan har ränteskydden uppskattningsvis 

på den avtalade årsräntan?

 Kan ett eventuellt skydd inverka sänkande på 

marginalen?
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Ändringar vid årsskiftet (1/2)

 I fortsättningen får alltid nya versioner av 

rapporteringsanvisningar och postformat ett nytt heltal
– De nya versionerna: rapporteringsanvisningar 2.0 och postformat 2.0

 Ändringar i SBS-postens fält 18 = ’Klassificering av 

värdepapper enligt redovisning i bokslutet:
– 2 = Finansiella tillgångar som innehas för handel

– 4 = Finansiella tillgångar som identifierats som värderade till verkligt 

värde via resultatet

– 41 = Finansiella tillgångar som inte är förenade med handel till verkligt 

värde via resultatet

– 8 = Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt 

totalresultat

– 6 = Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde

– 14 = Kassabehållning hos centralbanker och annan avistainlåning
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Ändringar vid årsskiftet (2/2)

 IFRS 9, nedskrivningar:
– De redovisade nedskrivningarna ökar och redovisningstidpunkten 

tidigareläggs, men rapporteringen i RATI förändras inte 

– Förändringarna i nedskrivningarna under månaden rapporteras i 

RATI fortfarande i LD- eller IL-postens fält 47 

 Mer ingående indelning av LuoTis ’övrig utlåning’
– I BS-postens fält 23 ska man välja om den mer ingående 

indelningen används under 2018 eller inte. Från och med 2019 är 

den mer ingående indelningen obligatorisk:

 ”47” = Övrig utlåning, eller

 ”47211” = Finansiell leasing, och 

 ”47311” = Factoring, och 

 ”47319” = Övriga kundfordringar, och

 ”4791” = Övrig utlåning, och
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Uppdatering av kodlistorna

 Kodlistan för internationella organisationer byts ut
– Tidigare 9 koder, i fortsättningen 178 koder

– De gamla koderna är inte mera i funktion

 Några tillägg till valutakodlistan

 Uppgifter på årsivå i anslutning till betalkonton i 

fortsättningen obligatoriska i BS-posten 
– Antalet öppnade basbetalkonton 

– Antalet avslagna ansökningar om basbetalkonton 

– Antalet överförda betalkonton som innehas av konsumenter 

– Antalet avslagna ansökningar om överföringar av konsumenters 

betalkonton
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Meri Sintonen och Jaakko Suni
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Inlåning hos centralbanker (1/6)

 Bakgrund
– ECB har preciserat sina valideringar, varför mer uppmärksamhet 

har fästs vid rapporteringen av inlåningen hos centralbankerna.  

Avsikten är dessutom att skapa en enhetlig rapporteringsanvisning 

med LuoTi.

– Centralbanksinlåningen (saldo på TARGET2-konto) kan innehålla 

kassakravsinlåning och övrig likviditet för betalningar (inlåning 

över natten (depo) i centralbanken räknas också som övrig 

likviditet vid rapporteringen)

 Den andel av saldot som överstiger kassakravet beräknas 

enligt om kassakravet har uppfyllts under 

uppfyllandeperioden (6 veckor)

– TARGET2-konton hos Finlands Bank:

1. PM-konton (penningpolitiska motparter)

2. HAM-konton (endast för kassakravsinlåning)
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Inlåning hos centralbanker (2/6)

 Rapportering
– Saldot på TARGET2-kontot rapporteras i LD-posten under 

kontokrediter (instrument 43) med centralbanken som motpart 
(sektor 121)

– På kassakravsinlåning tillämpas räntan för 
refinansieringstransaktioner och på den överstigande delen räntan 
för inlåning över natten (räntorna finns här)

 Kassakravsräntan är för närvarande 0,0 % och räntan för den 
överstigande delen -0,4 %

 Eftersom olika räntor tillämpas på kassakravet och övrig 
likviditet, ska detta beaktas i rapporteringen 

– Som räntebindning (fält 41) används O = ”Övriga räntor”

– Upplupna räntor rapporteras under upplupen ränta i fält 37

 Upplupen ränta krediteras/debiteras efter en 
uppfyllandeperiod på 2 bankdagar och beräknas för hela 
uppfyllandeperioden enligt medelvärdet för saldot vid dagens 
slut.
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Inlåning hos centralbanker (3/6)

 Exempel på uppfyllande av kassakrav och upplupen ränta

– Kassakrav per dag som FB uppgett: 20 000 000 €

– Uppfyllandeperiod 26.7–12.9.2017 (49 dagar)

– Krav sammanlagt per uppfyllandeperiod 980M (20M x 49)
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Uppfyllandeperiod: 26.7. - 12.9.2017 980 000 000 -0.20 % -0.40 %

Datum Rapportör TARGET2-kontosaldoReserv som behövsKassakrav Ränta, % Upplupen ränta Övrig likviditet Ränta, % Upplupen ränta Ränta sammanlagt

26.7.2017 Pankki A 40 000 000.00 -940 000 000.00 40 000 000.00 -0.00056 % -222.22 0.00 -0.00111 % 0.00 -222.22

27.7.2017 Pankki A 30 000 000.00 -910 000 000.00 30 000 000.00 -0.00056 % -388.89 0.00 -0.00111 % 0.00 -388.89

28.7.2017 Pankki A 40 000 000.00 -870 000 000.00 40 000 000.00 -0.00056 % -611.11 0.00 -0.00111 % 0.00 -611.11

29.7.2017 Pankki A 40 000 000.00 -830 000 000.00 40 000 000.00 -0.00056 % -833.33 0.00 -0.00111 % 0.00 -833.33

30.7.2017 Pankki A 40 000 000.00 -790 000 000.00 40 000 000.00 -0.00056 % -1 055.56 0.00 -0.00111 % 0.00 -1 055.56

31.7.2017 Pankki A 40 000 000.00 -750 000 000.00 40 000 000.00 -0.00056 % -1 277.78 0.00 -0.00111 % 0.00 -1 277.78

1.8.2017 Pankki A 40 000 000.00 -710 000 000.00 40 000 000.00 -0.00056 % -1 500.00 0.00 -0.00111 % 0.00 -1 500.00

2.8.2017 Pankki A 40 000 000.00 -670 000 000.00 40 000 000.00 -0.00056 % -1 722.22 0.00 -0.00111 % 0.00 -1 722.22

18.8.2017 Pankki A 40 000 000.00 -70 000 000.00 40 000 000.00 -0.00056 % -5 055.56 0.00 -0.00111 % 0.00 -5 055.56

19.8.2017 Pankki A 40 000 000.00 -30 000 000.00 40 000 000.00 -0.00056 % -5 277.78 0.00 -0.00111 % 0.00 -5 277.78

20.8.2017 Pankki A 40 000 000.00 0.00 30 000 000.00 -0.00056 % -5 444.44 10 000 000.00 -0.00111 % -111.11 -5 555.56

21.8.2017 Pankki A 40 000 000.00 0.00 0.00 -0.00056 % -5 444.44 40 000 000.00 -0.00111 % -555.56 -6 000.00

22.8.2017 Pankki A 40 000 000.00 0.00 0.00 -0.00056 % -5 444.44 40 000 000.00 -0.00111 % -1 000.00 -6 444.44

29.8.2017 Pankki A 40 000 000.00 0.00 0.00 -0.00056 % -5 444.44 40 000 000.00 -0.00111 % -3 444.44 -8 888.89

30.8.2017 Pankki A 40 000 000.00 0.00 0.00 -0.00056 % -5 444.44 40 000 000.00 -0.00111 % -3 888.89 -9 333.33

31.8.2017 Pankki A 40 000 000.00 0.00 0.00 -0.00056 % -5 444.44 40 000 000.00 -0.00111 % -4 333.33 -9 777.78

1.9.2017 Pankki A 40 000 000.00 0.00 0.00 -0.00056 % -5 444.44 40 000 000.00 -0.00111 % -4 777.78 -10 222.22

2.9.2017 Pankki A 40 000 000.00 0.00 0.00 -0.00056 % -5 444.44 40 000 000.00 -0.00111 % -5 222.22 -10 666.67

11.9.2017 Pankki A 40 000 000.00 0.00 0.00 -0.00056 % -5 444.44 40 000 000.00 -0.00111 % -9 111.11 -14 555.56

12.9.2017 Pankki A 40 000 000.00 0.00 0.00 -0.00056 % -5 444.44 40 000 000.00 -0.00111 % -9 555.56 -15 000.00
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Inlåning hos centralbanker (4/6)

 Alternativ 1: Rapportering på separata rader
– I exemplet har för kassakrav använts en ränta som avviker från noll
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Kassakravet har ännu inte uppfyllts:

31.7.2017 Instrument Sektor Nominellt värde Avtalad årsränta Upplupen ränta

Kassakravsinlåning 43 121 40 000 000.00 -0.20 -1 277.78

Övrig likviditet 43 121 0.00 -0.40 0

40 000 000.00 -0.20 -1 277.78

Dag, när kassakravet uppfylls:

20.8.2017 Instrument Sektor Nominellt värde Avtalad årsränta Upplupen ränta

Kassakravsinlåning 43 121 30 000 000.00 -0.20 -5 444.44

Övrig likviditet 43 121 10 000 000.00 -0.40 -111.11

40 000 000.00 -0.25 -5 555.56

Kassakravet har redan uppfyllts:

31.8.2017 Instrument Sektor Nominellt värde Avtalad årsränta Upplupen ränta

Kassakravsinlåning 43 121 0.00 -0.20 -5 444.44

Övrig likviditet 43 121 40 000 000.00 -0.40 -4 333.33

40 000 000.00 0.40 -9 777.78

ALTERNATIV 1
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Inlåning hos centralbanker (5/6)

 Alternativ 2: Rapportering på en rad
– Det totala saldot för TARGET2-kontot rapporteras på en rad, men den 

ränteprocent som rapporteras är beroende av om kassakravet har 

uppfyllts vid rapporteringstidpunkten eller inte

– Om rapporteringsdagen infaller på den dag när kassakravet uppfylls, 

rapporteras som ränteprocent räntornas vägda medelvärde
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Dag, när kassakravet uppfylls:

31.7.2017 Instrument Sektor Nominellt värde Avtalad årsränta Upplupen ränta

TARGET2-kontots saldo 43 121 40 000 000.00 -0.20 -1 277.78

Dag, när kassakravet uppfylls:

20.8.2017 Instrument Sektor Nominellt värde Avtalad årsränta Upplupen ränta

TARGET2-kontots saldo 43 121 40 000 000.00 -0.25 -5 555.56

Korko% laskettu painotettuna kesk iarvona käyttäen nimellisarvoja painoina.

Kassakravet har redan uppfyllts:

31.8.2017 Instrument Sektor Nominellt värde Avtalad årsränta Upplupen ränta

TARGET2-kontots saldo 43 121 40 000 000.00 -0.40 -9 777.78

ALTERNATIV 2
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Inlåning hos centralbanker (6/6)

 Sammanfattning
– Brister har konstaterats vid rapporteringen av centralbanksinlåning 

och det finns skäl att fästa uppmärksamhet vid följande:

 Kontots saldo och upplupen ränta ska rapporteras separat

 Upplupna räntor har utelämnats från rapporterna

 Ränteprocentsatserna ska alltid kontrolleras för att säkerställa 

att de exempelvis inte har hårdkodats i systemen

 Räntebindningarna bör också kontrolleras

– Rapportering enligt båda alternativen 1 och 2 är tillåtet

 I båda alternativen behövs uppgift om huruvida vid 

rapporteringstidpunkten kassakravet har uppfyllts under 

uppfyllandeperioden eller inte
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Factoring (1/2)

 Nuläge:
– Factoring kan rapporteras i RATI som revolverande lån 

(instrument 42) eller som övrig utlåning (instrument 47).

– Om factoring rapporteras med instrumentet revolverande lån, ska 

den uppfylla följande fyra villkor fullständigt eller nästan 

fullständigt:

1. Låntagaren får använda medel upp till en avtalad kreditlimit utan 

att i förväg informera långivaren.

2. Den tillgängliga krediten kan öka eller minska allteftersom medel 

lånas och återbetalas.

3. Krediten kan användas upprepade gånger.

4. Det ställs inga krav på regelbundna återbetalningar.

– Om kreditinstitutets avtal med kunden emellertid har formen av ett 

skuldebrev, ska lånet rapporteras som övrig utlåning.

– I annat fall rapporteras factoring som övrig utlåning (47).
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Factoring (2/2)

 Läget från och med rapporteringsperioden 2018M1
– Factoring kan fortfarande rapporteras i RATI som revolverande lån 

(instrument 42) eller som övrig utlåning (instrument 47), enligt 

samma villkor som tidigare.

– Men, om kreditinstitutet tar i bruk den mer ingående indelningen 

av instrument och redan tidigare har använt instrumentkod 47 för 

rapportering av factoring, görs rapporteringen i fortsättningen 

enligt följande:

 I BS-postens fält 23 antecknas som värde ett (1) och

 I LD-posten ändras instrumentkoden för factoring 47 

47311

– Denna anvisning finns också i RATI-rapporteringsanvisning v. 2.0.

– Användningen av den mer ingående instrumentindelningen 

blir obligatorisk från och med rapporteringsperiod 2019M1.
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Sektorindelning 2019: landskap

Sektorindelningen ändras på grund av landskapsreformen

 Landskapen blir en del av den offentliga sektorn 

 För landskapen skapas en egen beräkningsnivå som undersektor för den 

offentliga sektorn i nationalräkenskapernas reala och finansiella 

transaktioner

Den nuvarande sektorindelningen 2012 delar upp den offentliga sektorn (S.13) i 

följande övernivåer

 Staten (S.1311)

 Delstatsförvaltning (S.1312) – inte i bruk i Finland

 Lokalförvaltning (S.1313)

 Socialskyddsfonder (S.1314)

Av dessa kan de tre första bli möjliga övernivåer för landskapsförvaltningen, men 

inte socialskyddsfonderna.
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Sektorindelning 2019: bostadssamfund

Finns det övriga behov att ändra innehållet i sektorindelningen 2012?

I samband med analysen av hushållens skuldsättning har en stor del av 
bostadssamfundens (S.112) lån överförts till hushållens skulder, eftersom 
delägaren ansvarar för ägarbostädernas bolagsskuld (dvs. allmänt hushållet). I 
samband med ändringen av sektorindelningen undersöks möjligheten att 
undersektor

 S.11212 Bostadsaktiebolag, nationella privata

kunde indelas i mer ingående undersektorer

 S.112121 Bostadsaktiebolag, nationella privata, hushållsägda

 S.112122 Bostadsaktiebolag, nationella privata, övriga än hushållsägda

Samma indelning skulle också gälla undersektor 

 S11222 Övriga bostadssamfund, nationella privata
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Sektorindelning 2019: övrig finansiering

 Inom sektorn för finansiella företag och försäkringsföretag (S.12) hänför sig det 

primära trycket på en reform till sektorerna övriga finansinstitut (S.125), finansiella 

serviceföretag (S.126) och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 

(S.127).

 Sådana finansiella företag vars primära uppgift är att bevilja lån, är föremål för 

särskilt intresse (s.k. skuggbankverksamhet). Likaså, om man i Finland skulle 

grunda s.k. specialföretag (finansiella företag specialiserade på 

värdepapperisering), så skulle dessa omedelbart omfattas av ECB:s 

rapporteringsskyldighet.

 Det finns således behov av att särskilja interna enheter inom sektorerna S.125–

S.127, och det enklaste sättet att specificera företagen som egna grupper är 

genom sektorindelningen. Då skulle indelningen ske på uppdrag av 

Statistikcentralen, och i RATI-rapporteringen skulle kreditinstituten i fråga om 

företag med FO-nummer ha fri tillgång till Statistikcentralens företagsregister.

 För denna utredning bildas en arbetsgrupp, i vilken deltar åtminstone 

Statistikcentralen och Finlands Bank.
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Publicering av marknadsandelar

 Finlands Banks direktion har beslutat att Finlands 

Bank börjar publicera bankernas marknadsandelar 

våren 2018.

 Finans Finland har publicerat uppgifterna fram till 

2016.

 Publiceringen kräver samtycke av bankerna.

 På förslag fyra publiceringsserier
– Utlåning till Finland (till icke-MFI)

– Bostadslån till hushåll i Finland

– Inlåning från Finland (från icke-MFI)

– Utlåning till icke-finansiella företag

 Ett informationstillfälle ordnas 18.12.2017.
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ECB:s ränteenkät – eventuellt Q1/2018

 Syftet med enkäten är att kartlägga
– Genomslaget av penningpolitiska beslut i räntorna för lån till företag och 

hushåll

– Konsekvenserna av penningpolitiska beslut för bankernas lönsamhet

 Frågor ställs om användningen av olika referensräntor och 
räntejusteringsperioder i bankerna.

 Ränteuppgifterna kopplas till de utestående företags- och 
hushållslånen samt till nya avtal.

 Enkäten är en fortsättning på den enkät som gjordes 2013.
– Urvalet 2013 var begränsat 

– Enkäten kommer att utvidgas betydligt

 Två tidpunkter, medeltalen från 2013 samt detta år.

 Möjlig tidtabell Q1/2018.

 I samband med enkäten kan vi som nationellt tillägg också 
ställa frågan om ränteskyddens (räntetak, räntegolv och 
räntekorridorer) inverkan på marginalerna, den avtalade räntan 
och den effektiva räntan.
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Derivatinstrument

 I fråga om derivatinstrument förekommer avvikande 

rapporteringssätt mellan länderna i Europa. 

 En harmonisering av förfarandet utreds som bäst.

 Dessutom förekommer i RATI och KOTI utmaningar i 

och med indelningar som saknas och negativa 

värden.

 Vi kommer att kontakta en del av rapportörerna för att 

utreda dessa frågor.

 Målet är att på lång sikt förbättra valideringarna så att 

bristfälliga eller felaktiga värden inte längre tillåts i 

inläsningen.
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Bra att komma ihåg ...
 Användning av rapportens kommentarfält

– Försök undvika onödig användning (t.ex. "RATI-rapport för oktober")

– Använd för att informera om ändringar

 De största ändringarna i rapporteringen bör meddelas i 
samband med rapporteringen per e-post eller i 
rapportens kommentarfält

 Omorganiseringar, t.ex. fusioner ska också meddelas 
Finlands Bank

 Det är möjligt att be om mer tid
– Vid tekniska eller andra problem som infaller just den sista 

rapporteringsdagen är det bra att komma ihåg att det alltid är 
möjligt att be om förlängd tid av Finlands Bank inom tjänstetid

– Mer tid beviljas en dag i sänder, men det är möjligt att få några 
dagar

– Efterlevnadskontroll
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Bra att komma ihåg ...

 Uppdaterade kontaktuppgifter underlättar 

hanteringen av ärenden i
– Finlands Bank och OpusCapita

 Semestrar och annan frånvaro
– Frånvaromeddelanden

– Vikarier/sommarjobbare

– Giltiga användarnamn

 Man bör reagera så snabbt som möjligt på frågor om 

produktionsperioden

 Enskilda möten är alltid möjliga
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Kontaktinformation

RATI-rapportering

Elisabeth Flittner 09 183 2322

Jaakko Suni 09 183 2402

Juuso Koppanen 09 183 2257 

Meri Sintonen 09 183 2247

rahoitustilastot@bof.fi

LuoTi-projektet

Mikko Koutaniemi 09 183 2484

Jyrki Lehtinen 09 183 2376

Jori Oksanen 09 183 2552

luottotieto@bof.fi
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