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Esityksen sisältö

• Alkusanat (Elisabeth Flittner)

• Tiedonkeruuportaalin uudet toiminnallisuudet (Nikolas Jussila)

• Ensimmäisen raportointikierroksen huomiot (Jaakko Suni)

• MURA-raportointiin tulevat muutokset (Jaakko Suni)

• Tulosten esittelyä (Antti Alakiuttu)
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”Name & Shame”

• Suomen Pankki soveltaa raportointivelvollisuuden laiminlyöneisiin 
toimijoihin ”name & shame” –käytäntöä

• Käytännössä tämä tarkoittaa, että julkaisemme tietojen julkaisun 
yhteydessä listan toimijoista, jotka eivät ole täyttäneet Suomen 
Pankin asettamia raportointivaatimuksia. 
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DCS2: Koneellisesti muodostetun raportin täydennys 
käyttöliittymässä

• DCS2-palvelussa on nyt mahdollista jatkaa CSV-tiedostona toimitetun raportin 
täyttämistä/muokkaamista web-lomakkeella.

• Raportoija muodostaa raporttitiedoston ja lähettää sen palveluun käyttöliittymän ”Tiedoston siirto” –välilehdeltä. 

• Näkyviin tulee lista validointivirheistä, esim. tase ei täsmää ja virhelistauksen yläpuolella ”Tallenna lähettämättä” 
–linkki.

• Tätä painamalla näkymä vaihtuu ”Lähettämättömät” –välilehdelle, josta kyseisen raportin muokkaamista voi 
jatkaa ”Muokkaa” –linkistä.

• Edellä mainittu on kuitenkin mahdollista vain mikäli raportilla on pelkkiä sisältövirheitä! Mikäli tiedoston siirto 
estyy teknisten validointien vuoksi (esim. rivi täytetty vain osittain), ei tallentaminen ole mahdollista.
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DCS2: Tuloslaskelmakooste

• Palveluun on lisätty koosteraportti lähetetyistä tuloslaskelmatiedoista.

• Tuloslaskelmakooste muodostuu automaattisesti raportin vastaanottamisen yhteydessä ja löytyy 
kyseisen raportointiperiodin tiedoista DCS2-palvelun ”Valvonta” –välilehdeltä.

• Koosteessa esitetään taulukkomuodossa raportoijan lähettämät tuloslaskelmatiedot. Palvelu koostaa 
automaattisesti alaerien (2, 5, 6, 10 ja 11) välisummat.
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DCS2-palvelun kehitysehdotukset

• Kyseiset ominaisuudet on lisätty raportoijien pyynnöstä.

• Mikäli sinulla on kehitysehdotuksia DCS2-palveluun liittyen voit 
kertoa niistä nyt tai toimittaa ne meille sähköpostitse MURA@bof.fi
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Havaintoja ensimmäisestä raportointikierroksesta (1)

• Sisältöohje
• Tarkoitus parantaa ohjetta tämän vuoden aikana ja lisätä mukaan esimerkkejä.

• Eriytetään oma osio vuosiraportoijille.

• Raportointiin tarvittava aika
• Ensimmäisellä kierroksella moni tarvitsi lisäaikaa mm. teknisten haasteiden 

vuoksi.

• Toivomme, että jatkossa lisäaikaa raportointiin ei tarvittaisi enää samoissa 
määrin.

• Mikäli tarvitsette kuitenkin lisäaikaa raportointiin, niin olkaa meihin yhteydessä ennen 
tietojen viimeistä lähetyspäivää.

→ Jatkossa laadunvalvontaan liittyvät kysymykset meidän suunnasta 
nopeammin
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Havaintoja ensimmäisestä raportointikierroksesta (2)

• Mitkä olivat suurimmat ongelmakohdat:
• Oman käyttövarallisuuden raportointi eli missä yrityksen pankkitilin saldo 

pitää raportoida
• Saamisissa vaateella ”719” = Muut erät, ei vaateella käteinen (”21”).

• Oman pääoman raportointi
• Arvopaperimuotoinen oma pääoma tulee raportoida SBS-tietueella ja kohdistaen se 

tilanteesta riippuen vaateille 
• ”511” = Noteeratut osakkeet

• ”512” = Noteeraamattomat osakkeet

• ”513” = Muut osuudet

• Muu oma pääoma kuin arvopaperimuotoinen raportoidaan REST-tietueella vaateella 
”81”. Tähän vaateeseen kohdennetaan mm. ylikurssirahasto, tilikauden aikana 
kertynyt voitto (tappio), jakamattomat voitot (edellisten tilikausien voitto/tappio) ja 
varaukset.
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Havaintoja ensimmäisestä raportointikierroksesta (3)

• Useissa tapauksissa uudet nostot (”E”) puuttuivat kokonaan

• REST-tietueella raportoiduissa vastapuolen sektoritiedoissa paljon 
virheitä. Olemme hyödyntäneet laadunvalvonnassa viimeisimpiä 
Patentti- ja Rekisterihallituksen tase- ja tulostietoja joihin perustuen osa 
sektorivirheistä on havaittu.

• Recourse factoringin (=luottotappioriski pysyy joko osittain tai kokonaan 
factoring-asiakkaalla) koron määrittäminen aiheutti hankaluuksia.
→ Näissä tapauksissa kahdenvälinen keskustelu suoraviivaisin tapa 
ongelmien ratkomiseen.

• Lopuksi haluamme muistuttaa, että kahdenväliset palaverit ovat aina 
mahdollisia ja useimmiten ne toimivat tehokkaammin kuin sähköpostitse 
käytävät keskustelut.
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Valmiusluottolimiittien raportointi

• Nykyisessä MURA sisältöohjeessa ohjeistamme, että valmiusluottolimiitin 
(”42”) pitää täyttää seuraavat kriteerit:

1. Lainanottaja voi käyttää tai nostaa varoja tiettyyn ennalta hyväksyttyyn luottolimiittiin 
saakka ilmoittamatta siitä etukäteen lainanantajalle.

2. Saatavilla olevan lainan määrä voi suurentua tai pienentyä sitä mukaa kuin varoja 
lainataan ja maksetaan takaisin.

3. Lainaa voidaan käyttää yhä uudestaan.

4. Velvoitetta varojen säännöllisestä takaisinmaksusta ei ole.

• Yhtenäisyyden vuoksi kriteerit ovat samat kuin pankkien raportoinnissa (RATI)

• Pankkien raportointiin on tulossa muutos siten, että ehto 4 poistuu joulukuun 
2021 raportoinnista alkaen.

• Ehdotuksemme on, että MURA-raportoinnissa siirrytään välittömästi 
soveltamaan valmiusluottolimiitin raportointiin vain kriteerejä 1-3.
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Muutoksia vuosiraportointiin

• Ensimmäisen vuosiraportoinnin yhteydessä havaittiin, että 
vaadejaottelua on tarvetta muuttaa hieman tarkemmaksi.

• Lisäämme velkapuolen jaotteluun oman vaateen muulle kuin 
arvopaperimuotoiselle omalle pääomalle:

• Nykyinen velkapuolen erien jako:

”L200” = Talletukset

”L300” = Arvopaperivelat

”L700” = Muut velat

• Jatkossa vaateisiin lisätään:

”L800” = Muu oma pääoma ja varaukset
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Ota yhteyttä

• Sisältökysymykset:
• MURA@bof.fi

• Jaakko Suni, puh. 09 183 2402

• Antti Alakiuttu, puh. 09 183 2495

• Nikolas Jussila, puh. 09 183 2151
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