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1 JOHDANTO 

Suomen Pankki kerää tilastotietoja rahoitussektorilla toimivilta luottolaitos-

sektorin ulkopuolisilta toimijoilta (muilta rahoituslaitoksilta) kotitalouksille 

ja yritykselle tapahtuvasta rahoituksen välityksestä. Tiedonkeruu vastaa kan-

sainvälisiin ja kansallisiin tilastovaatimuksiin sekä syventää rahoitusmarkki-

noiden vakauden ja rahapolitiikan analyysiä. Tilastointi parantaa kuvaa koti-

talouksien ja yritysten velkaantumisesta ja laajentaa näkemystä rahoituska-

navien muutoksista. Tiedonkeruu nojaa lakiin Suomen Pankista (214/1998 

26§). Tietoja voidaan toimittaa myös Finanssivalvonnan ja Tilastokeskuksen 

käyttöön niiltä osin, kun näillä viranomaisilla on oikeus itse kerätä tietoja. 
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2 PERUSKÄSITTEITÄ 

Tässä luvussa kuvataan muiden rahoituslaitosten tilastoraportoinnin 

(MURA-raportointi) peruskäsitteitä sekä luokituksia. Muita raportointia kä-

sitteleviä dokumentteja ovat tekninen ohje (MURA-tiedonkeruun tietuemuo-

dot) ja koodilistat.  

 

Ohjetta täydennetään aina kun aihetta ilmenee. Kysymykset ja kommentit 

ovat tervetulleita sähköpostitse osoitteeseen MURA@bof.fi. 

 

Ajantasainen versio tästä ohjeesta on osoitteessa https://www.suomen-

pankki.fi/fi/Tilastot/raportointiohjeet/muut_rahoituslaitokset/. 

 

Seuraavassa määritellään, mitä Suomen Pankin tiedonkeruussa käytetyillä 

käsitteillä tarkoitetaan:  

 

Raportoija on tiedonantaja, joka on velvollinen toimittamaan tässä ohjeessa 

määritellyt tilastotiedot Suomen Pankille. 

 

Tiedon toimittaja vastaa raportoijakohtaisten tietojen toimittamisesta Suo-

men Pankille. 

 

Kysely on Suomen Pankin tiedonkeruu, jossa määritellään kaikki raportoi-

jalta vaaditut tilastotiedot. 

 

Tilastointiajanjakso on ajanjakso, johon toimitetut tilastotiedot perustuvat. 

Tilastointiajanjakso voi olla yksi vuosineljännes tai yksi vuosi. 

 

Raportti on raportoijan laatima ilmoitus Suomen Pankin tiedonkeruuseen eli 

kyselyyn, joka toimitetaan Suomen Pankille. Raportti voi sisältää vain yhden 

(1) raportoijan ilmoituksen. 

 

Tietue on säännöllisessä muodossa esitettävä tilastotietojen kokonaisuus. 

Tietuemuodon mukaisesti raportoitu rivi on yksi tietue. 

 

Raportointi on raportin laatiminen ja raportin toimittaminen Suomen Pan-

kille. 

mailto:MURA@bof.fi
https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/raportointiohjeet/muut_rahoituslaitokset/
https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/raportointiohjeet/muut_rahoituslaitokset/
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Raportointifrekvenssi on kyselyn raportointivelvoitteiden lukumäärä ka-

lenterivuoden aikana. Raportointifrekvenssi voi olla neljännesvuosi tai 

vuosi.  

 

Tilastointiajanjakson raportointivelvoitteen toteutumisella tarkoitetaan 

ajankohtaa, jolloin Suomen Pankki on vastaanottanut ja hyväksynyt raportin. 

2.1 Raportoija 

MURA-raportoinnissa raportoijana ovat Suomessa toimivat luottolaitossek-

torin ulkopuoliset rahoituksen välittäjät sekä kotitalouksille ja yrityksille 

luottoja myöntävät yritykset. 

2.2 Raportointivelvollisuus 

MURA-kyselyn mukaisia tilastotietoja ovat velvollisia raportoimaan kaikki 

Suomessa toimivat rahoitussektorin yritykset, jotka harjoittavat rahoituksen 

välitystä luottolaitosten ulkopuolella. Suomen Pankki voi myöntää raportoin-

tihelpotuksia pienille rahoituslaitoksille (vuosiraportointi, ks. luku 2.3) tai 

vapauttaa kokonaan raportoinnista toistaiseksi. Mikäli yritys laiminlyö tois-

tuvasti raportointivelvollisuuttaan ilman perusteltua syytä, Suomen Pankki 

voi nimetä ko. yrityksen MURA-tilastosta puuttuvana yrityksenä. 

 

MURA-raportointi voidaan hoitaa palveluntuottajan välityksellä. 

2.3 Neljännesvuosi- ja vuosiraportointi MURA-tiedonkeruussa 

Suomen Pankki on määritellyt rahoitussektorin luottolaitosten ulkopuolisista 

rahoituksen välittäjistä merkittävimmät yritykset, joita velvoitetaan raportoi-

maan tasetietojaan neljännesvuosittain ja tuloslaskelmatietojaan vuosittain. 

Näiden neljännesvuosiraportoijien lisäksi Suomen Pankki on määritellyt jou-

kon toimijoita, joita velvoitetaan raportoimaan vuosittain tasetietojaan. 

 

Suomen Pankki tarkistaa vuosittain kriteerit, joiden mukaan MURA-

raportointihelpotuksia (neljännesvuosiraportoinnin muuttamista vuosirapo-

toinniksi) myönnetään, kuten myös raportointihelpotuksia saaneiden rahoi-

tuslaitosten joukon. Helpotuksia saaneet rahoituslaitokset ovat velvollisia 
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toimittamaan tasetietonsa Suomen Pankille vuosittain. Helpotuksen saanut 

rahoituslaitos voi halutessaan raportoida tietonsa neljännesvuosittain. Rapor-

tointitavan muutoksesta on kuitenkin sovittava Suomen Pankin kanssa.  

 

Osa rahoituslaitoksista on toistaiseksi vapautettu kokonaan raportoinnista. 

 

Suomen Pankki ilmoittaa raportointi velvollisuuden muutoksesta vähintään 

puoli ennen velvollisuuden muutosta. 

2.4 Raportoitavat tiedot ja tietueet 

Muiden rahoituslaitosten tilastotiedonkeruu koostuu MURA-kyselystä. 

 

Muiden rahoituslaitosten MURA-kyselyn tiedoilla tarkoitetaan tässä oh-

jeessa määriteltyjä neljännesvuosittaisia ja vuosittaisia taseen saamis- ja vel-

kaeriä, lainojen luottotappioita ja arvonalennuksia, uusia nostoja, arvopape-

ristamista ja muita lainansiirtoja, tietoja osingoista ja suorista sijoituksista, 

rahoituslaitoksen erillisyhtiön tai muun yrityksen puolesta hallinnoimia lai-

noja sekä toisen yrityksen taseeseen siirrettyjä lainoja silloin, kun tiedot ovat 

rahoituslaitoksen saatavilla. Lisäksi neljännesvuosiraportoijat raportoivat 

vuosittain tuloslaskelmatietoja ja uudet nostot vuosineljänneksittäin. Vuosi-

raportoijien ei tarvitse raportoida uusia nostoja. Tasetiedot (kanta) raportoi-

daan vastaavasti vuosineljänneksen lopun tai vuoden lopun tilanteesta. 

  

Muita rahoituslaitoksia koskeva MURA-kysely sisältää seuraavat tietueet: 

 

Tietue Tietueen tyyppi Käyttö 

Tekninen erätietue 000 Tiedoston aloittava tekninen tietue 

Tasetietue BS Tase yhteensä 

Sisältötietue LD Laina- ja talletustietue 

Sisältötietue REST Yleinen sisältötietue 

Sisältötietue SBS Arvopaperitietue 

Tasetietue ABS Vuosiraportoijan tasetietue 

 

MURA-kyselyn tasetietoja, tuloslaskelmatietoja ja muita tietoja raportoidaan 

kuudessa MURA-tietueessa.  
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1. Erätietueessa (000) raportoidaan mm. tietoja tietojen toimittajasta. Tietu-

eessa on myös vapaatekstikenttä, jossa raportoija voi lähettää Suomen 

Pankille lyhyitä viestejä koskien raportointia.  

2. Tasetietueessa (BS) raportoidaan rahoituslaitoksen (raportoijan) nimi- 

yms. tietojen lisäksi taseen loppusumma. 

3. Laina- ja talletustietueessa (LD) raportoidaan lainat luokiteltuina mait-

tain, valuutoittain, maturiteeteittain, sektoreittain, toimialoittain, korko-

sidonnaisuuksittain ja eräiden muiden attribuuttien mukaan aggregoi-

tuina (ks. tietuemuoto). Tietueessa raportoidaan ajanjakson lopun lai-

nakannat sekä niiden korot. Lainoista raportoidaan myös yhden vuosinel-

jänneksen aikana tehdyt uudet nostot korkotietoineen. Tietueessa rapor-

toidaan lisäksi yhden vuosineljänneksen aikana arvopaperistetut lainat ja 

muut lainojen siirrot (ostot ja myynnit). Jos rahoituslaitos toimii (edel-

leen) siirretyn lainaerän hallinnoijana, raportoi se myös tiedot hallin-

noimastaan lainakannasta sekä tietoja siirretyistä lainoista. Tietueessa ra-

portoidaan myös kohdistetut lainojen luottotappiot ja arvonalennukset.  

4. Arvopaperitietue (SBS) käsittää arvopaperikohtaisen raportoinnin saami-

sista sekä velkana olevat velkapaperit ja osakkeet. Arvopapereista rapor-

toidaan myös tietoja osingoista ja suorista sijoituksista. Arvopapereista 

eritellään reposopimusten kohteena olevat.  

5. Sisältötietue (REST) kattaa johdannaisten kantatiedot sekä muut kuin ar-

vopapereihin ja lainoihin liittyvät tasetiedot. Lisäksi tietueella raportoi-

daan vuosittain tuloslaskelmaerät. 

6. Vuosiraportoijat raportoivat vuosittain tietonsa ABS-tasetietueella.  

 

Raportointi on neljännesvuosiraportoijille yhtäläinen kaikkina vuosineljän-

neksinä. Vuosiraportointi (ks. kohta 2.3) on vastaavasti samanlainen kunakin 

vuotena. 

2.5 Raportoijan velvollisuus säilyttää raportoidut tiedot 

Raportoijalla on velvollisuus säilyttää Suomen Pankille toimittamansa 

MURA-raportti viisi (5) vuotta. Säilytysvelvollisuus koskee CSV-muotoista 

raporttitiedostoa. 

 

Raportoijan on sisäisiä raportointijärjestelmiänsä kehittäessään hyvä ottaa 

huomioon mahdollisuus muodostaa raportteja takautuvasti korjauksia varten. 
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Korjausraporttien tarve voi koskea viimeisimpiä raportointiperiodeja, mutta 

Suomen Pankki saattaa pyytää toimittamaan korjauksia pidemmältä ajanjak-

solta systemaattisesti toistuneiden merkittävien virheiden takia. 
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3 RAPORTOINTI SUOMEN PANKILLE KÄYTÄNNÖSSÄ 

Raportointiin liittyvät seuraavat ohjeet:  

 

• sisältöohje (tämä dokumentti) 

• MURA-tietuemuoto 

• MURA-koodilistat 

3.1 Tietojen toimitusaikataulu 

MURA-tiedot toimitetaan raporttina Suomen Pankille viimeistään tilastoin-

tiajanjaksoa seuraavan kuukauden viimeiseen pankkipäivään mennessä. 

Suomen Pankki toimittaa raportointivelvolliselle kunkin vuoden raportointi-

kalenterin. Suomen Pankki voi myöntää poikkeustapauksissa tiedonantajan 

pyynnöstä lisäaikaa raportointikalenterissa määriteltyyn määräaikaan. 

Pyyntö tulee esittää ennen määräajan umpeutumista, viimeistään viimeisenä 

raportointipäivänä kello 16.30. 

 

MURA-raportointikalenterit julkaistaan Suomen Pankin verkkosivuilla 

osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/raportointioh-

jeet/muut_rahoituslaitokset/. 

3.2 Tekniset raportointivaatimukset 

Tietuemuoto-dokumentti sisältää mm. MURA-tietuekuvaukset ja validointi-

säännöt raportoitaville tiedoille. 

3.3 Tiedonvälitys 

Muiden rahoituslaitosten tilastoraportoinnin tiedonvälitys Suomen Pankkiin 

tapahtuu DCS2-palvelun (Data Collection Service) avulla. Palvelua ylläpitää 

operaattori, jolla on valtiovarainministeriön myöntämä ns. TYVI-

operaattorin sertifikaatti. Rahoituslaitos toimittaa tiedot raporttina sähköi-

sessä muodossa operaattorille. Operaattori tarkastaa validointien mukaisesti 

raportin ja välittää hyväksytyn raportin Suomen Pankille. Suomen Pankki 

tarkastaa raportin sisällön virheettömyyden. DCS2-palvelua koskevissa ky-

symyksissä raportointivelvollinen asioi operaattorin asiakastukipalvelun 

https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/raportointiohjeet/muut_rahoituslaitokset/
https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/raportointiohjeet/muut_rahoituslaitokset/
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kanssa. Asiakastukipalvelu palvelee arkisin klo 8-16 suomeksi, ruotsiksi ja 

englanniksi. 

 

Tietoja toimitettaessa on huomioitava, että toimituskalenterin viimeistä ra-

portointipäivää tarkistetaan ainoastaan tuotantodatasta (Erätietueen kenttä 05 

Tiedon tyyppi = ”P”). Nämä raportit siirtyvät Suomen Pankin tuotantoympä-

ristöön. Raportteja, jotka raportoidaan koodilla ”T” (testidata, välitetään 

Suomen Pankkiin), ei voida hyväksyä tuotantoraporteiksi. 

3.4 Raportoinnissa noudatettavat vähimmäisvaatimukset 

Arvotiedot raportoidaan euromääräisinä sentin tarkkuudella (kaksi desimaa-

lia). Korot raportoidaan kahden desimaalin tarkkuudella. Osakkeiden ja 

osuuksien lukumäärätiedot raportoidaan tarvittaessa kuudella desimaalilla. 

Muut lukumäärätiedot raportoidaan normaalien pyöristyssääntöjen mukai-

sesti kokonaislukuina.  

 

Tasetiedot ovat kyseisten saamisten tai velkojen yhteissummia – eivät siis 

esim. yhden osakkeen tai osuuden hintoja tai arvoja. Raportoitava tieto voi 

siten olla esim. 50 osakkeen yhteenlaskettu markkina-arvo, kun rahoituslai-

toksella on omistuksessaan 50 kpl (samaa) osaketta.  

 

Raportoinnissa ei pääsääntöisesti hyväksytä negatiivisia arvoja. Seuraavissa 

tapauksissa negatiivisia lukuja voidaan raportoida:  

1. muu oma pääoma ja varaukset 

2. lyhyeksimyynnit  

3. luottotappiot ja arvonalennukset raportoidaan miinusmerkkisinä 

4. johdannaisten sekä muiden saamisten ja velkojen täsmäytyserät 

5. sovittu vuosikorko 

6. siirtyvät (kertynyt maksamatta oleva korko). 

 

MURA-raportin LD- ja SBS-tietueilla voidaan poikkeustapauksissa rapor-

toida täsmäytys- ja korjauseriä negatiivisina. Tällaiset erät voivat johtua esi-

merkiksi suojauksista tai arvostuksista. Joissain poikkeustapauksissa myös 

arvonalentumisten kohdistaminen tase-erään voi aiheuttaa negatiivisen ta-

searvon. Negatiivisista tasearvoista tulee informoida Suomen Pankkia, jossa 

erien kehitystä seurataan ja tarvittaessa kysytään lisätietoja.  
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Negatiivisena ei ole sallittua raportoida esimerkiksi velkapuolella valuuttati-

lin ylitystä, vaan se tulee siirtää taseen saamispuolelle. Vastaavasti taseen 

saamispuolella lainaa ei voi raportoida negatiivisena, vaan se tulee siirtää ta-

seen velkapuolelle. BS-tietueella ei voi raportoida negatiivisia lukuja. 

3.5 Luokitusmuutosten raportointi 

Tase-erien kantatietoihin voivat vaikuttaa myös muut tekijät kuin varsinaiset 

rahoitustaloustoimet. Tällaisia ovat esimerkiksi hinnan muutokset, luottotap-

piokirjaukset, valuuttakurssimuutokset ja luokitusmuutokset. Luokitusmuu-

tos on kyseessä silloin, kun tase-erä siirtyy luokasta toiseen ilman taloustoi-

mea tai tase-erän arvo muuttuu esimerkiksi kirjanpitokäytäntöjen muutok-

sesta johtuen.  

 

Luokitusmuutos ilmoitetaan myös esimerkiksi silloin, kun arvopaperi tai 

muu rahoitussaaminen tai -velka siirtyy taseen vaateesta toiseen tai, jos jon-

kin tase-erän vastapuolisektori muuttuu esimerkiksi rekisterin päivityksen 

yhteydessä. Ilmoitus havaitusta siirtymästä tulee tehdä Suomen Pankille vii-

pymättä esimerkiksi sähköpostilla (MURA@bof.fi) tai erätietueen vapaassa 

tekstikentässä. Tietoja ei erikseen sisällytetä MURA-kyselyyn vaan rapor-

tissa esitetään kulloinkin voimassa olevat taseen tiedot. Suomen Pankki ky-

syy lisätietoja havaitessaan tase-erien välillä poikkeuksellisia siirtymiä. 

 

Esimerkki: 

Jos taseeseen aiemmin arvopaperiksi kirjattu erä muuttuu lainaksi, Suomen 

Pankille ilmoitetaan erän kokonaisarvo siirtohetkellä sekä mahdollisten ar-

vopaperien ISIN-koodit tai jos arvopapereilla ei ole ISIN-koodia, vastaavat 

tiedot kuin SBS-tietueessa. Lainojen muuttuessa arvopaperiksi, ilmoitetaan 

lainojen kokonaisarvon lisäksi mahdollisimman tarkasti LD-tietueen sekto-

rit, joista lainoja on siirretty.  

 

3.6 Muuttuneiden tietojen raportoiminen 

Rahoituslaitos voi tarvittaessa korjata omasta aloitteestaan aikaisemmin ra-

portoimiaan tietoja. Normaalin käytännön mukaan varsinaisen raportointipe-

riodin lisäksi vuosineljännestä aikaisempi tilasto tarkentuu korjausten 

mailto:MURA@bof.fi
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vuoksi. Tätä vanhempiin tilastointiajankohtiin liittyvistä korjauksista pyyde-

tään sopimaan erikseen Suomen Pankin kanssa. 

 

Suomen Pankki voi pyytää korjauksia tarvittaessa myös pitemmältä pe-

riodilta, mutta näistä sovitaan aina erikseen raportoijan kanssa. 

3.7 Raportin ajankohta 

MURA-tiedonkeruun käytettävissä olevat raportin ajankohdat ovat maalis-

kuu, kesäkuu, syyskuu ja joulukuu. 

 

DCS2-palvelussa neljännesvuosiraportoijan on mahdollista kohdistaa raport-

tinsa vuosineljänneksien viimeisille kuukausille: M3, M6, M9 sekä M12. 

Vastaavasti vuosiraportoijien on mahdollista kohdistaa raporttinsa ainoas-

taan vuoden viimeiselle kuukaudelle, M12.  
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4 TUNNUKSET JA KOODIT 

4.1 Tiedon toimittaja – tietojen raportoija 

Tiedon toimittaja välittää tietueet Suomen Pankkiin. Tietojen toimittaja voi 

olla muu kuin rahoituslaitos, jonka tietoja raportoidaan. Tietojen toimittajaa 

koskevat tiedot (mm. suomalaisen tiedon toimittajan ALV-tunnus tai ulko-

maisen tiedon toimittajan yksilöivä tunnus) raportoidaan teknisessä MURA-

raportoinnin erätietueessa (000-tietue). Tietojen toimittaja voi olla myös ra-

hoituslaitos itse.  

 

Kaikissa MURA-raportoinnin sisältötietueissa (SBS, LD, REST, BS ja ABS) 

ilmoitetaan sen rahoituslaitoksen tiedot (raportoijan ALV-tunnus), jonka tie-

toja raportoidaan (raportoija). Raportti voi sisältää vain yhden (1) raportoi-

jan ilmoituksen. 

4.2 Kyselytunnus 

MURA-raportointi sisältää ensisijaisesti muita rahoituslaitoksia koskevia 

tietoja (kyselytunnus MURA). 

4.3 Yksilöintitunnus 

Tiedon toimittaja, raportoija, ISIN-koodittoman arvopaperin liikkeeseenlas-

kija ja järjestetyn rahamarkkinaperin liikkeeseenlaskija on yksilöitävä.  

 

Suomessa toimivan tiedontoimittajan tunnuksena käytetään ALV-tunnusta 

(tunnuksen tyyppi A).  

 

Raportoijan tunnuksena raportoidaan rahoituslaitoksen ALV-tunnus (tun-

nuksen tyyppi A). 

  

ISIN-koodittoman arvopaperin liikkeeseenlaskijan ja järjestetyn rahamark-

kinapaperin liikkeeseenlaskijan osalta, kotimaisista yksiköistä käytetään aina 

yrityksen Y-tunnusta (yksilöintitunnuksen tyyppi Y). 
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Y-tunnus raportoidaan ilman toiseksi viimeisen ja viimeisen luvun välissä 

olevaa viivaa. Kotimaisten yksiköiden Y-tunnuksia voi etsiä esim. yritys- ja 

yhteisötietojärjestelmästä (YTJ) osoitteesta http://www.ytj.fi/. 

 

Tilastokeskus ylläpitää ilmaista luokituspalvelua vastapuolen luokitteluun 

Y-tunnuksen avulla. Luokituspalvelu on saatavilla osoitteessa 

http://www.stat.fi/tup/yrluok/index.html. 

4.4 Sisäinen tunnus 

Arvopapereista raportoidaan MURA-tiedonkeruun raportin SBS-tietueen 

kentässä 8 raportoijan omassa sisäisessä tietojärjestelmässään käyttöön ot-

tama tunnus arvopaperin tunnistamiseksi. Sisäinen tunnus raportoidaan sekä 

ISIN-koodillisille että ISIN-koodittomille arvopapereille. Arvopaperin iden-

tifioimiseksi raportoidaan aina samaa sisäistä tunnusta eri ajanjaksoina. Ra-

portoija voi käyttää sisäisenä tunnuksena arvopaperin ISIN-koodia. Tällöin 

ISIN-koodin muuttuessa – esimerkiksi splitin yhteydessä – sisäinen tunnus 

säilytetään alkuperäisenä. Suomen Pankki käyttää arvopaperien identifioivia 

tietoja mm. arvopaperien hinnan- ja arvostusmuutosten laskentaan.  

 

Jos sama arvopaperi raportoidaan SBS-tietueessa kahdella tai useammalla ri-

villä esimerkiksi erilaisen arvostuksen vuoksi, pitää rivien erota toisistaan 

vähintään yhden kentän osalta (joko 5 Taloustoimi, 8 Sisäinen tunnus, 15 

Nimellisarvon valuutta). 

 

Myös muiden erien sisäinen tunnus voidaan raportoida.  

 

Jos sisäisiä tunnuksia muutetaan, vaikka niiden kuvaamat tase-erät ovat edel-

leen sisällöiltään samoja, muutoksen syy ilmoitetaan Suomen Pankille esi-

merkiksi erätietueen (000) kentässä 9 (raportoijan kommentti) tai erillisellä 

sähköpostiviestillä (MURA@bof.fi). 

4.5 ISIN-koodi 

MURA-raportin SBS-tietueen kentässä 9 raportoidaan arvopaperin ISIN-

koodi. ISIN-koodi tulee raportoida, mikäli arvopaperilla sellainen on. Kei-

notekoisten ISIN-koodien käyttö on kielletty, vaikka ne muistuttaisivatkin 

ISIN-koodia. Tällaiset arvopaperit raportoidaan ISIN-koodittomina.  

http://www.ytj.fi/
http://www.stat.fi/tup/yrluok/index.html
mailto:MURA@bof.fi
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Julkisen kaupankäynnin kohteena olevien arvopapereiden tunnistamiseen 

käytetään yleensä ISIN-koodeja. ISIN-koodit myöntää liikkeeseenlasku-

maan kansallinen ns. numerointikeskus, esimerkiksi arvopaperikeskus (Suo-

messa Euroclear Finland Oy) tai muu vastaava instituutio. Virallisesti myön-

netyt ISIN-koodit noudattavat kansainvälistä ISO 6166 standardia. Myös 

monille julkisen kaupankäynnin kohteena oleville johdannaisille on annettu 

ISIN-koodi, mutta MURA-raportissa arvopaperikohtaisesti raportoidaan 

vain velkapaperit, osakkeet ja osuudet. 

 

Jos velkapaperilla on virallinen ISIN-koodi, mutta ko. velkapaperilla ei kui-

tenkaan käydä kauppaa jälkimarkkinoilla eikä sitä voi siirtää tai mitenkään 

korvata vastakkaisella sopimuksella markkinoilla, tulee velkapaperi rapor-

toida LD-tietueella vaateissa I.41 Rahamarkkinavelkakirjalaina (jälkimark-

kinattomat) tai I.223 Velkakirjalainat (jälkimarkkinattomat) riippuen siitä 

onko ko. velkapaperi saaminen vai velka. Tällaisia tapauksia voivat olla esi-

merkiksi suunnatut emissiot, jotka on rajoitettu kahdenvälisillä sopimuksilla 

vain tietyille sijoittajille, eikä näitä velkapapereita voida tämän jälkeen enää 

siirtää edelleen. 
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5 ARVOSTUS 

Suomen Pankin muut rahoituslaitosten tilastoraportoinnissa sovelletaan tilin-

päätöksen mukaista taseen arvostamista. 

 

Taseen loppusumma raportoidaan BS-tietueen kentässä 14. 

 

Muut rahoituslaitosten tilastoraportoinnissa sovelletaan käsitteitä nimellis-

arvo, markkina-arvo (dirty price) ja markkina-arvo (clean price). Velkapa-

perin markkina-arvo (dirty price) on bruttohinta, jossa otetaan huomioon ker-

tynyt korko. Markkina-arvo (clean price) on nettohinta, jossa kertyneitä kor-

koja ei oteta huomioon. 

 

Velkapaperista raportoidaan nimellisarvo, sen (konversio)valuutta, clean 

price sekä dirty price euroina. Osakkeista ja osuuksista raportoidaan mark-

kina-arvo (tai muu taseeseen kirjattu arvo) dirty price -kenttään. Osakkeiden 

ja osuuksien nimellisarvoa tai kirjanpidollista vasta-arvoa ei raportoida.  

 

Lainat ilmoitetaan euromääräisinä kuukauden lopun kantatietojen mukaisena 

nimellisarvona ja bruttomääräisinä (tasearvo, kenttä 32). Nimellisarvolla tar-

koitetaan pääoman määrää, joka velallisen on sopimuksen perusteella mak-

settava takaisin velkojalle. 

 

Muut tase-erät ilmoitetaan taseen mukaiseen arvoon. 

 

Lainat raportoidaan nettomääräisinä ts. mahdolliset luottotappiot ja arvon-

alennukset vähennettynä. 

 

Lainojen siirtyvät korot (kertynyt maksamatta oleva korko) raportoidaan LD-

tietueen kentässä 37. Jos LD-tietueessa raportoidut siirtyvät korot eivät ole 

tasetäsmääviä, voidaan niiden korjauserä raportoida osana muita saamisia tai 

muita velkoja REST-tietueessa (ks. myös kohta 10.3.3). 

5.1 Raportointivaluutta ja konversiovaluutta 

Raportointivaluutta on aina euro ("EUR"). Rahoituslaitosten, joiden oma 

arvonlaskentavaluutta on jokin muu kuin euro, tulee muuntaa raportointitie-

dot euroiksi.  
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SBS-tietueessa raportoidaan kaikista vaateista nimellisarvon valuutta -tieto 

(konversiovaluutta, kenttä 15). Velkapapereiden (vaade 33) osalta kyse on 

instrumentin nimellisarvon valuutasta ja muiden instrumenttien osalta siitä 

valuutasta, jonka määräisinä ne on alun perin noteerattu tai määritetty (al-

kuperäinen valuuttayksikkö) ennen kuin ne on muutettu raportointia varten 

euromääräisiksi. Yhdellä ISIN-koodilla voi siten olla tietoja useammalla 

SBS-tietueen rivillä, jos valuuttoja on useampia.  

 

Nimellisarvon valuutta (konversiovaluutta) ilmoitetaan SBS- ja REST-

kentässä 15 ja LD-kentässä 31. 

5.2 Hintojen ja valuuttakurssien muutokset johtuvat arvostusmuutokset 

Suomen Pankki ei kerää tietoja arvopaperien hintojen ja valuuttakurssien 

muutoksista johtuvista arvostusmuutoksista, vaan laskee ne käyttäen rapor-

toitujen tietojen lisäksi arvopaperirekisterin tietoja ja valuuttakurssitietoja. 

Niitä ei siis raportoida. 
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6 SEKTORI-, TOIMIALA-, JA MAA-ALUELUOKITUS 

6.1 Sektoriluokitus 

Sektoriluokitusta sovelletaan MURA-tiedonkeruussa vastapuoliin ja liikkee-

seenlaskijoihin yhtäläisesti riippumatta sijaintimaasta (koodilista 11: sekto-

rit). Ulkomainen yksikkö luokitellaan sektoriinsa siis samalla tavalla kuin 

kotimainenkin. Tiedonkeruussa käytettävä luokitus on yhteensopiva Suomen 

virallisen sektoriluokituksen kanssa (Sektoriluokitus 2012, Tilastokeskus).  

 

Raportoitava sektori on mahdollista valita sektorihierarkian eri tasoilta, jos 

rahoituslaitoksen sisäisessä kirjanpidossa on esimerkiksi jo käytössä tietty 

taso. Raportoinnissa käytettävä luokitus voi kuitenkin olla enintään viisinu-

meroinen.  

 

Erityisesti on huomattava, että suomalaisiin yksiköihin sovelletaan luokkia 

”Työeläkelaitokset” (S.13141) ja ”Muut sosiaaliturvarahastot” (S.13149), 

kun taas muiden maiden yksiköistä käytetään luokkaa ”Sosiaaliturvarahastot 

yhteensä” (S.1314). Osavaltiohallinto-sektori (S.1312) ei ole käytössä Suo-

messa. Se on käytössä EU-maista Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Itäval-

lassa. 

 

Lisätietoja Suomen sektoriluokituksesta, ks. http://tilastokeskus.fi/meta/luo-

kitukset/sektoriluokitus/001-2013/index.html. 

 

Tilastokeskus tarjoaa kaikkien raportoijien käyttöön Yritystiedonkeruiden 

luokituspalvelun (csv-tiedosto), joka sisältää Suomessa toimivien yritysten 

y-tunnuksen, yrityksen nimen, yrityksen sektorikoodin sekä yrityksen toimi-

alaluokan kaksinumerotasolla. Luokituspalvelu löytyy Tilastokeskuksen 

verkkosivuilta osoitteesta http://www.stat.fi/tup/yrluok/index.html. Tiedos-

ton avaamista varten tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana, jotka voi pyytää 

sähköpostilla osoitteesta rahoitus@tilastokeskus.fi. Tiedot päivitetään vähin-

tään kerran kuukaudessa. 

 

http://tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/sektoriluokitus/001-2013/index.html
http://tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/sektoriluokitus/001-2013/index.html
http://www.stat.fi/tup/yrluok/index.html
mailto:rahoitus@tilastokeskus.fi
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EKP julkaisee listat EU:ssa toimivista rahalaitoksista (S.121, S1221, S.1222, 

S.1223 ja S.123), sijoitusrahastoista (S. 1241 ja S.1242) ja arvopaperistami-

seen erikoistuneista yhtiöistä (FVC, S. 125), ks. http://www.ecb.int/stats/mo-

ney/mfi/html/index.en.html.  

 

EIOPA julkaisee listan vakuutusyhtiöistä (S.128) osoitteessa https://regis-

ter.eiopa.europa.eu/Pages/Supervision/Register-of-Insurance-Underta-

kings.aspx ja listan eläkerahastoista (S.129) osoitteessa https://regis-

ter.eiopa.europa.eu/Pages/Supervision/Register-of-Institutions-for-Occupa-

tional-Retirement-Provision.aspx.  

 

Esimerkki: 

Sektoriluokituksen luokka kirjataan ilman S.-etuliitettä, esimerkiksi ”123”. 

 

Suomalainen yksityisomisteinen asuntoyhteisö voidaan raportoida vaihtoeh-

toisilla sektorikoodeilla 112, 1121 tai 11212.  

Suomalainen työeläkeyhtiö voidaan raportoida ainoastaan koodilla 13141. 

 

Kansainvälisten organisaatioiden raportoinnissa on ensisijaisen tärkeää käyt-

tää maakoodina kansainvälistä organisaatiokoodia, koska eri tilastoissa sama 

organisaatio saattaa saada eri sektorin. Suomen Pankki sektoroi kansainväli-

sen organisaation (Maakoodi-kentässä raportoidulla) järjestötunnuksella. 

 

REST-tietueessa raportoidaan vastapuolen sektori lukuun ottamatta vaateita 

käteinen (I.21) ja muut kuin rahoitusvarat (I.8). Muut saamiset ja velat (I.7) 

pyydetään raportoimaan sektoreittain (sekä maittain ja valuutoittain) niiltä 

osin kuin se on mahdollista (ks. myös luku 10.3.7). 

6.1.1 Lisäsektorin raportointi: arvopaperistaminen ja muut lainansiirrot 

Lainanottajan sektorin lisäksi LD-tietueessa raportoidaan kentässä 25 laino-

jen arvopaperistamisessa toimivan erityisyhtiön (FVC/SSPE) ja muihin lai-

nasiirtoihin osallistuvan yhtiön sektori (koodilista 11: sektori). Erityisyhtiön 

(FVC/SSPE) sektori on aina S.125. 

http://www.ecb.int/stats/money/mfi/html/index.en.html
http://www.ecb.int/stats/money/mfi/html/index.en.html
https://register.eiopa.europa.eu/Pages/Supervision/Register-of-Insurance-Undertakings.aspx
https://register.eiopa.europa.eu/Pages/Supervision/Register-of-Insurance-Undertakings.aspx
https://register.eiopa.europa.eu/Pages/Supervision/Register-of-Insurance-Undertakings.aspx
https://register.eiopa.europa.eu/Pages/Supervision/Register-of-Institutions-for-Occupational-Retirement-Provision.aspx
https://register.eiopa.europa.eu/Pages/Supervision/Register-of-Institutions-for-Occupational-Retirement-Provision.aspx
https://register.eiopa.europa.eu/Pages/Supervision/Register-of-Institutions-for-Occupational-Retirement-Provision.aspx


 Ohje   23 (84) 
Rahoitusvakaus- ja tilasto-osasto     

   
 22.2.2021   
    
   
      
    
  

 

 

 

6.2 Toimialaluokitus 

Toimialaluokitusta (TOL 2008) sovelletaan MURA-tiedonkeruussa annettu-

jen lainojen vastapuoliin riippumatta sijaintimaasta (koodilista 31: toimiala). 

Aggregoiduin sallittu raportointitaso on kaksinumerotaso. Tätä tasoa hierark-

kisesti alemman luokitustason mukaisia toimialakoodeja voidaan myös käyt-

tää. Lainat, joita raportoija ei voi kohdistaa tiettyyn toimialaan raportoidaan 

kohdistamattomina (koodilista 31: toimiala, toimiala tuntematon [esim. 00]). 

 

Esimerkki:  

Henkilöautojen tukkukaupan toimipaikka voidaan raportoida koodein 45, 

451, 4511 tai 45111. 

6.3 Maa- ja alueluokitus sekä kansainväliset organisaatiot 

LD-, SBS-, REST- ja ABS-tietueissa raportoidaan useimmat (vastapuolen, 

liikkeeseenlaskijan) tiedot maittain (ja osin sektoreittain) luokiteltuina (SBS-

kenttä 40).  

 

Rahoituslaitoksen itsensä liikkeeseen laskemat ISIN-koodittomat velkapape-

rit luokitellaan (SBS-kenttä 35) (poikkeuksellisesti) liikkeeseenlaskumaan 

mukaan.  

 

Johdannaiset (vaade 34) raportoidaan REST-tietueessa aggregoituina vasta-

puolen (REST-kenttä 13) kotimaan mukaisesti.  

 

Maaluokituksena käytetään ISO 3166 luokitusta (koodilista 9: maa ISO 

3166). Kansainväliset organisaatiot luokitellaan oman maa- ja sektoriluoki-

tuksen avulla (koodilista 9b) (ks. myös luku 9.1 Sektoriluokitus). 
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7 BS-TIETUE (TASETIETOJEN RAPORTOINTI MURA-TIEDONKERUUSSA) 

Tässä luvussa kuvataan tasetietueen (BS) sisältöä.  

 

Tasetietueessa raportoidaan rahoituslaitoksen neljännesvuoden taseen loppu-

summa. 

7.1 Raportoijan tunnuksen tyyppi 

Kaikille rahoituslaitoksille raportoijan tunnuksen tyyppi on "A" eli ALV-

tunnus. 

7.2 Raportoijan tunnus 

Rahoituslaitoksen ALV-tunnus muodossa FINNNNNNNN ilman väliviivaa. 

7.3 Raportointifrekvenssi 

Kentässä ilmoitetaan, onko rahoituslaitos neljännesvuosi- (Q) vai vuosira-

portoija (A) (ks. kohta 2.3). Raportointifrekvenssillä ei siis tarkoiteta rapor-

toitavien tietojen frekvenssiä (koodilista 4, raportointifrekvenssi). 

7.4 Raportoijan nimi 

Rahoituslaitoksen nimi. 

7.5 Tase yhteensä 

Kentässä ilmoitetaan neljännesvuoden tai vuoden lopun taseen loppusumma. 

Markkina-arvokentissä SBS- ja REST-tietueella ilmoitetaan tämän takia 

tase-erän arvoksi se arvo, jolla erä on kirjattu kirjanpitotaseessa. 
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8 LD-TIETUE (LAINA- JA TALLETUSTIEDOT) 

MURA-raportoinnissa laina- ja talletustiedot raportoidaan LD-

sisältötietueessa. 

8.1 Raportoijan tunnuksen tyyppi 

Kaikille rahoituslaitoksille raportoijan tunnuksen tyyppi on "A" eli ALV-

tunnus. 

8.2 Raportoijan tunnus 

Rahoituslaitoksen ALV-tunnus muodossa FINNNNNNNN ilman väliviivaa. 

8.3 Taseen jaottelu 

LD-sisältötietueessa taseen jaottelu kentässä (koodilista 5) kuvataan, onko 

ko. erä taseeseen sisältyvä saaminen (A), taseeseen sisältyvä velka (L) vai 

taseen ulkopuolinen erä (O).  

 

Taseen ulkopuolisina erinä raportoidaan: a) jos rahoituslaitos hallinnoi lai-

noja erityisyhtiön lukuun, b) jos kyse on siirretyistä lainoista, jotka ovat ra-

portoivan rahoituslaitoksen myöntämiä/neuvottelemia suomalaiselle toimi-

jalle annettuja lainoja ja jotka siirretään ulkomailla sijaitsevan, samaan kon-

serniin kuuluvan yhtiön taseeseen, tällä ei tarkoiteta valtion varoista välitet-

tyjä lainoja. 

8.4 Taloustoimi 

LD-tietueella eritellään taloustoimi-koodilla seuraavia tietoja:  

• kantatietoja (S)  

• virtatietoja (F)  

• uusien nostojen tietoja (E) 

 

Kanta (S) sisältää neljänneksen lopussa taseessa olevan lainakannan mää-

rän/arvon. 

 

Virtatiedot (F) raportoidaan LD-tietueessa vain arvopaperistamiseen ja mui-

hin lainojen siirtoihin liittyen. Virta kuvaa arvopaperistamisen tai muiden 
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lainojen siirtojen aiheuttamia muutoksia lainakannassa raportoitavan ja sitä 

edeltävän vuosineljänneksen välillä.  

 

Uudet nostot (E) sisältävät raportointiajanjakson aikana nostetut uudet lainat. 

Sellaisesta lainan uusinnasta, jossa lainan kokonaismäärä ylittää uusinnan 

kohteena olevan lainan määrän, kirjataan uusiin nostoihin vain vanhan lainan 

ylittävä osuus. 

8.5 LD-vaateet 

Lainat on jaettu MURA-raportoinnissa kymmeneen alaluokkaan LD-

tietueella. Lainan arvo (LD-kenttä, tasearvo 32) ei voi olla negatiivinen. Jos 

laina saisi miinussaldon, ylitys kirjataan taseen velkapuolelle (L).  

 

Lainojen raportoitavat alaluokat ovat seuraavat: 

 

• siirtokelpoiset yön yli -talletukset (I221) 

• muut yön yli -talletukset (I222) 

• velkakirjalainat (jälkimarkkinattomat) (I.223) 

• repomyynnit (I.224) 

• rahamarkkinavelkakirjalainat (jälkimarkkinattomat) (I.41) 

• valmiusluottolimiitit (käytetty osa) (I.42) 

• tililuotot/sekkiluotot (I.43) 

• pidennetyt luottokorttiluotot (I.44) 

• luottokorttien maksuaikaluotot (I.45) 

• repo-ostot (I.46) 

• rahoitusleasing (I.47211) 

• factoring (I.47311) 

• muut myyntisaamiset (I.47319) 

• muut lainat (I.4791). 

8.5.1 Siirtokelpoiset yön yli -talletukset (221) 

Siirtokelpoisina yön yli -talletuksina raportoidaan konsernin emon tai toi-

sen konserniyrityksen raportoijayritykseen tekemiä lyhytaikaisia siirtokel-
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poisia talletuksia. Vaadetta voi raportoida ainoastaan taseen jaottelun ol-

lessa ”L”, vastapuolen sektorin (kenttä 19) ollessa S.122-alkuinen sekä 

konsernin sisäisen erän arvon ollessa joko ”P” tai ”O”. 

8.5.2 Muut yön yli -talletukset (222) 

Muina yön yli -talletuksina raportoidaan konsernin emon tai toisen kon-

serniyrityksen raportoijayritykseen tekemiä lyhytaikaisia talletuksia, jotka 

ovat vain rajoitetusti siirrettävissä konsernin sisällä. Vaadetta voi rapor-

toida ainoastaan taseen jaottelun ollessa ”L”, vastapuolen sektorin (kenttä 

19) ollessa S.122-alkuinen sekä konsernin sisäisen erän arvon ollessa joko 

”P” tai ”O”. 

 

8.5.3 Velkakirjalainat (jälkimarkkinattomat) (223) 

Vaade sisältää velkakirjaan perustuvat varainhankintasopimukset, joissa 

asiakas on lainanantaja ja rahoituslaitos lainanottaja. Erään luetaan myös jäl-

kimarkkinattomat rahamarkkinavelkakirjat (Taseen jaottelu L). Lisäksi ra-

hoituslaitosten varainhankintana ottamat lainat, joiden takaisinmaksuaika on 

pidempi kuin lainan myöntämispäivää seuraavana päivänä, kirjataan velka-

kirjalainoihin. 

8.5.4 Repomyynnit (224) 

Rahan vastaerä, jonka raportoijat saavat arvopapereista/kullasta, jotka ne 

myyvät tiettyyn hintaan samalla sitoutuen ostamaan samat (tai vastaavat) ar-

vopaperit/kullan takaisin tiettyyn kiinteään hintaan tiettynä myöhempänä 

ajankohtana.1 Rahat, joita raportoijat saavat vastineeksi kolmannelle osapuo-

lelle (väliaikainen haltija) siirretyistä arvopapereista/kullasta, luokitellaan ta-

kaisinostosopimuksiin, mikäli on olemassa kiinteä sitoumus käänteisoperaa-

tiosta eikä ainoastaan mahdollisuutta toteuttaa se. Tämä merkitsee sitä, että 

tiedonantajilla on edelleen tosiasiallinen (taloudellinen) omistusoikeus asi-

anomaisiin arvopapereihin/kultaan operaation aikana, ja kaikki arvopaperei-

hin liittyvät riskit ja palkkiot kuuluvat tiedonantajalle.  

 
1 Repo-ostot ja -myynnit kirjataan LD-tietueeseen sen sisältöisinä kuin ne ovat rahoituslaitoksen taseessa. SBS-tietueessa 

raportoidaan taseeseen sisältyvien reposopimusten kohteena olevat arvopaperit kukin erikseen ja sen lisäksi mahdolliset, 

taseen ulkopuolisten sopimusten kohteena olevat arvopaperit.  
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Seuraavat repo-operaation muodot ovat kaikki rakenteeltaan sellaisia, että ne 

täyttävät välttämättömät edellytykset niiden käsittelemiseksi vakuudellisina 

lainoina. Siten tiedonantajien (vastineeksi kolmannelle osapuolelle väliaikai-

sesti siirretyistä arvopapereista/kullasta) saamat rahat luokitellaan takaisin-

ostosopimuksiin. 

 

• Rahat, jotka on saatu vastineeksi kolmannelle osapuolelle käteisva-

kuutta vastaan väliaikaisesti lainatuista joukkovelkakirjoista/kullasta. 

• Rahat, jotka on saatu vastineeksi kolmannelle osapuolelle ns. sale- / 

buy back -sopimuksella väliaikaisesti siirretyistä arvopapereista/kul-

lasta. 

 

Jotta repotyyppisiä operaatioita käsiteltäisiin johdonmukaisesti, arvopaperi-

lainausoperaatioiden yhteydessä lainatut arvopaperit pysyvät alkuperäisen 

omistajan taseessa (eikä niitä pidä siirtää väliaikaisen haltijan taseeseen), mi-

käli on olemassa käänteisoperaatioita koskeva kiinteä sitoumus (eikä ainoas-

taan mahdollisuus menettelyyn). Repo-tyyppisten operaatioiden taustalla 

olevat arvopaperit kirjataan SBS-tietueessa vaadeluokkaan 33 "Velkapape-

rit". 

 

Yksinkertaisuudessaan tilanne on repomyynnin osalta sama kuin lainan 

nosto useammassa erässä. Sillä, nostetaanko laina yhdessä tai useammassa 

erässä, ei ole merkitystä korkotilastojen kannalta. Ajankohtana t0 tehty sopi-

mus sisällytetään rahoituslaitosten uutta liiketoimintaa koskeviin korkotilas-

toihin kokonaisuudessaan. 

8.5.5 Rahamarkkinavelkakirjalainat (41) 

Velkakirjaan perustuvat jälkimarkkinattomat saamiset rahamarkkinoilta (Ta-

seen jaottelu A).  

8.5.6 Valmiusluottolimiitti (42) 

Lainanantajan ja -ottajan välinen sopimus, jonka perusteella lainanottaja voi 

saada lainaa tietyn ennalta määrätyn ajanjakson aikana sovittuun limiittiin 

saakka ja maksaa lainat takaisin haluamanaan ajankohtana ennen määriteltyä 

päivämäärää.  
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Valmiusluottolimiitit täyttävät kaikki seuraavat neljä kriteeriä: 

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. 

 

Erässä raportoidaan määrä, jonka lainanottaja on nostanut ja jota ei ole vielä 

maksettu takaisin. Velan kokonaismäärä ilmoitetaan kokonaan riippumatta 

siitä, alittaako vai ylittääkö se lainanantajan ja -ottajan välillä etukäteen so-

vitun lainan määrän ja/tai lainan enimmäisajan. 

 

Valmiusluottolimiiteiksi luokitellaan myös osamaksusopimussaamiset, las-

kusaamisten rahoitus (factoring) ja ostolaskujen rahoitus (confirming) sil-

loin, kun maksuvalmiusluottolimiitin neljä ehtoa täyttyvät kokonaan tai lähes 

kokonaan. Jos nämä neljä ehtoa eivät täyty, niin laskusaamisten rahoitus 

(factoring) ja ostolaskujen rahoitus (confirming) raportoidaan omalla facto-

ring-vaateellaan (I.47311). 

8.5.7 Tililuotot/sekkiluotot (43) 

Sekkitileillä olevat velkasaldot. Velan määränä ilmoitetaan velan kokonais-

määrä riippumatta siitä, ylittääkö se lainanantajan ja -ottajan välillä etukäteen 

sovitun määrän ja/tai lainan enimmäisajan. Jos lainan enimmäismäärän ylit-

tävä osuus on pankin järjestelmissä kirjattu muihin saamisiin, voidaan se ra-

portoida myös MURA-kyselyssä REST-tietueessa osana muita saamisia. 

8.5.8 Pidennetyt luottokorttiluotot (44) 

Laina, joka myönnetään sen jälkeen, kun aikaisemman laskutuskauden tai -

kausien eräpäivät ovat ylittyneet, eli korttitililtä tehtäviä veloituksia ei ole 

suoritettu silloin, kun se oli ensimmäistä kertaa mahdollista. Pidennetystä 

luotosta veloitetaan yleensä korkoa, joka on suurempi kuin 0 %. Korko voi 

olla myös porrastettu. Pidennetyksi luottokorttiluotoksi katsotaan myös vii-

västyskoron alaiset erät, esimerkiksi erääntynyt pidennetyn luottokorttiluo-
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ton vähimmäislyhennys, erääntynyt maksuaikakortille myönnetty maksuai-

kaluotto sekä sovitun luottorajan ylitykset. Luottokortille myönnettyä koro-

tonta maksuaikaluottoa ei raportoida pidennettynä luottokorttiluottona, vaan 

se raportoidaan erässä maksuaikaluotto (I.45). Korttiluoton vastapuoleksi 

katsotaan yksikkö, joka on viime kädessä velvollinen suorittamaan maksa-

mattomat määrät sopimuksen mukaisesti, eli joko kortinhaltija (yksityishen-

kilöiden kortit) tai työntekijöilleen kortin tarjoava yritys (yrityskortit). Vas-

tapuolen maakoodiksi merkitään yksityishenkilöiden korttien osalta kortin-

haltijan kansallisuus ja yrityskorttien osalta yrityksen sijaintimaa.  

8.5.9 Luottokorttien maksuaikaluotot (45) 

Laina, joka myönnetään 0 prosentin korolla yhden laskutuskauden aikana 

kortilla suoritettujen maksutapahtumien ja tältä laskutuskaudelta kertyvien 

velkasaldojen erääntymisen väliseksi ajaksi. Maksuaikaluottoa tarjoavat 

sekä maksuaikakortit (viivästetyn veloitustoiminnon sisältävät kortit) että 

luottokortit (jotka antavat korotonta maksuaikaluottoa ja korollista luottoa eli 

pidennettyä luottokorttiluottoa). Korttiluoton vastapuoleksi katsotaan yk-

sikkö, joka on viime kädessä velvollinen suorittamaan maksamattomat mää-

rät sopimuksen mukaisesti, eli joko kortinhaltija (yksityishenkilöiden kortit) 

tai työntekijöilleen kortin tarjoava yritys (yrityskortit). Vastapuolen maakoo-

diksi merkitään yksityishenkilöiden korttien osalta kortinhaltijan kansalli-

suus ja yrityskorttien osalta yrityksen sijaintimaa. Nollakorkoisena luottona 

maksuaikaluottojen korkosidonnaisuudeksi merkitään "F" (kiinteät korot). 

8.5.10 Repo-ostot (46) 

Taseeseen sisältyvät2 velvoittavaan takaisinmyyntisitoumukseen perustuvat 

repo-ostot hankintahintaisina. Repo-ostot ovat rahoituslaitoksen lainanantoa. 

Rahoituslaitos toimii repo-ostoissa ostajana (sijoittajana) ja hankkii itselleen 

asiakkaiden omistamia arvopapereita takaisinmyyntisitoumusta vastaan. 

 
2 Repo-ostot ja -myynnit kirjataan LD-tietueeseen sen sisältöisinä kuin ne ovat rahoituslaitoksen taseessa. SBS-tietueessa 

raportoidaan taseeseen sisältyvien reposopimusten kohteena olevat arvopaperit kukin erikseen ja sen lisäksi mahdolliset, 

taseen ulkopuolisten sopimusten kohteena olevat arvopaperit.  
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8.5.11 Rahoitusleasing (47211) 

Rahoitusleasingilla tarkoitetaan neuvoston asetuksen EU 2013/549 liitteen 

A kohdissa 5.134–5.135 määriteltyä rahoitusleasingia: 

 

• Rahoitusleasingsopimuksen nojalla vuokralleantaja siirtää varan juridisena 

omistajana varan omistajuuteen liittyvät riskit ja hyödyt vuokralleottajalle. 

Rahoitusleasingissa vuokralleantajan katsotaan antavan vuokralleottajalle 

lainan, jolla tämä hankkii varan. Tämän jälkeen vuokralle annettu varalli-

suuserä kirjataan vuokralleottajan taseeseen vuokralleantajan taseen sijasta 

ja sitä vastaava laina kirjataan vuokralleantajan varoihin ja vuokralleottajan 

velkoihin. 

 

• Rahoitusleasingsopimukset voidaan erottaa muunlaisista leasingsopimuk-

sista sen perusteella, että omistuksesta aiheutuvat riskit ja hyödyt siirtyvät 

tavaran juridiselta omistajalta tavaran käyttäjälle. Muita leasingsopimuksia 

ovat 1) käyttöleasing- ja 2) resurssileasingsopimukset. 

8.5.12 Factoring (47311) 

Factoringilla (I.47311) tarkoitetaan yritysten asiakkailtaan (factoring-asia-

kas) perittävien myyntisaamisten myyntiä raha- tai rahoituslaitokselle (fac-

toring-yritys). Factoring-yritys maksaa saatavista saamisten nimellisarvoa 

alhaisemman hinnan. Erotus kattaa taloustoimeen liittyvät maksut ja perittä-

vän koron. Factoring-yritys hallinnoi asiakasreskontran ja kerää itse facto-

ring-asiakkailta sopimusten mukaiset maksut. Factoring-rahoitus on pituu-

deltaan laskusaamisen maksuaikataulun mukainen. Kyse ei ole valmiusluo-

tosta. 

 

Termillä factoring on Suomessa hieman eri merkitys kuin monissa muissa 

maissa. Suomessa factoring-sanaa käytetään yleisesti kuvaamaan mallia, 

jossa luottolaitos myöntää luottoa myyntisaatavia vastaan, eikä kanna luot-

totappioriskiä. Kansainvälisen määritelmän mukaan factoring puolestaan si-

sältää seuraavat erät: 

 

i. luoton myöntämisen myyntisaatavia vastaan ja 

ii. myyntisaatavien ostamisen. 
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Kansainvälisesti myyntisaatavien (esim. laskujen) ostaminen luetaan siis 

myös factoringiksi. Yksinkertaistettuna myyntisaatavien ostaminen tarkoit-

taa sitä, että luottolaitos ostaa saamiset joko kokonaan tai osittain pois myy-

jän taseesta ja kantaa näin ostetuista saatavista luottotappioriskin. Täten sekä 

(i) myyntisaatavien rahoitus että (ii) myyntisaatavien ostaminen tulee rapor-

toida vaateella 47311. Tähän erään luetaan myös ostolaskujen rahoitus eli 

reverse factoring. 

8.5.13 Muut myyntisaamiset (47319) 

Vaade sisältää kaikki muut myyntisaamiset kuin factoring-liiketoimet. Täy-

täntöönpanoasetuksen (EU) N:o 2017/1443 liitteessä V olevan 2. osan koh-

dan 5.85(c) mukaan lainat, jotka on annettu muille velallisille vekselien tai 

muiden sellaisten asiakirjojen perusteella, jotka oikeuttavat saamaan tavara-

kaupan tai palvelustarjonnan liiketoimien tuotot. Tämä vaade voi sisältää esi-

merkiksi tunnusteet, forfaiting-rahoituksen, invoice discounting -liiketoimet, 

vekselit ja muut saamiset, joissa raportoiva laitos ostaa myyntisaamisia (ta-

kautumisoikeuksin tai ilman). 

8.5.14 Muut lainat (4791) 

Lainat, jotka eivät sisälly edellä lueteltuihin luokkiin. Lainalla tarkoitetaan 

neuvoston asetuksen EU 2013/549 liitteen A kohdissa 5.112–5.114 määritel-

tyä lainaa. Tähän erään kuuluvat kaikki muut lainat, jotka eivät sisälly mui-

hin edellä mainittuihin lainaluokkiin (I.4-alkuiset). Näitä eriä voivat olla mm. 

asuntolainat, kulutusluotot, opintolainat ja lainat elinkeinon harjoittamista 

varten. Jos rahoituslaitoksen sopimus asiakkaan kanssa on velkakirjamuotoi-

nen, raportoidaan se muissa lainoissa (I.4791). 

8.6 Käyttötarkoitusluokitus 

Kotitalouksien (S.14) sekä kotitalouksia palvelevien voittoa tavoittelematto-

mien yhteisöjen (S.15) lainakanta ja uudet nostetut lainat luokitellaan 

MURA-tiedonkeruussa käyttötarkoituksen mukaan (koodilista 15: käyttötar-

koitus).  

 

Muihin sektoreihin käyttötarkoitusluokitusta ei sovelleta, jolloin LD-tietueen 

käyttötarkoituskenttä (kenttä 13) saa aina arvon ”N”.  
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Sovellettava käyttötarkoitusluokitus on seuraava: 

  

• (M) asuntolaina pl. sijoitusasuntolaina 

• (I) sijoitusasuntolaina  

• (V) ajoneuvolaina 

• (P) kulutusluotot pl. ajoneuvolainat 

• (O) muu käyttötarkoitus 

• (N) käyttötarkoitusta ei määritelty. 

 

Jos elinkeinonharjoittajien lainat on otettu yksityiseen käyttöön, luokitellaan 

ne normaalisti käyttötarkoitusluokituksen mukaan. Ammatinharjoittamiseen 

tarkoitetut lainat, esim. ajoneuvolainat, luokitellaan muuhun käyttötarkoituk-

seen (O). 

 

Kotitalouksien luottokortti- ja tililuotot luokitellaan aina kulutusluotoiksi 

(C). Sen sijaan kotitalouksia palvelevien yhteisöjen luottokortti- ja tililuotot 

luokitellaan muuhun käyttötarkoitukseen (O). 

8.6.1 Asuntolaina pl. Sijoitusasuntolaina (M) 

Asuntolainat sisältävät asuinrakennuksiin sekä asunto-osakkeisiin ja -osuuk-

siin liittyvät lainat. Sijoitusasuntojen hankkimiseksi myönnetyt lainat luoki-

tellaan erikseen sijoitusasuntolainoiksi (I). 
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Asuinrakennukset: 

Lainat, jotka myönnetään asuinrakennusten hankkimiseksi tai rakennutta-

miseksi, sekä asuinrakennusten remontointiin myönnetyt lainat (myös perus-

korjausta pienempiin remontteihin myönnetyt lainat). 

 

Asunto-osakkeet ja -osuudet: 

Lainat, jotka myönnetään osakkeiden tai osuuksien hankkimiseksi asunto-

osakeyhtiöistä, -osuuskunnista tai asuinkiinteistöistä. Lisäksi asunto-osake-

yhtiöitä, -osuuskuntia tai asuinkiinteistöyhtiöitä koskevat remontointiin 

myönnetyt lainat (myös peruskorjausta pienempiin remontteihin). 

8.6.2 Sijoitusasuntolaina (I) 

Sijoitusasuntolainoihin raportoidaan yksityishenkilöiden vuokraamistarkoi-

tukseen hankittuun asunto-omaisuuteen liittyvät lainat. Näitä ovat verottajan 

määrittelemät asunnonostoon tarkoitetut tulonhankkimislainat. Erään rapor-

toidaan myös sijoitusasunnon remontointiin myönnetyt lainat (myös perus-

korjausta pienempiin remontteihin myönnetyt lainat). 

8.6.3 Ajoneuvolaina (V) 

Ajoneuvolainoihin raportoidaan yksityiskäyttöisten henkilöautojen, rekiste-

röitävien moottoripyörien, mopojen yms., matkailuautojen sekä näihin kyt-

kettävissä olevien peräkärryjen, trailerien, asuntovaunujen yms. hankintaan 

otetut lainat. 

8.6.4 Kulutusluotot pl. ajoneuvolainat (P) 

Kotitalouksille myönnetyt lainat, jotka on myönnetty henkilökohtaiseen 

käyttöön tulevien kulutustavaroiden ja palveluiden pl. ajoneuvojen hankki-

miseksi. Tähän merkitään muun muassa seuraavat: 

 

• Kaikki tili- ja korttiluotot (myös luotolliset sekkitilit) 

• Matkoja varten myönnetyt luotot (muut kuin opinto- tai työmatkat) 

• Muut luotot, jotka on myönnetty kotitalouksille kulutukseen (esim. 

kodinkoneiden jne. hankintaa varten myönnetyt luotot). 
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8.6.5 Muu käyttötarkoitus (O) 

Lainat, jotka eivät sisälly em. ryhmiin, esimerkiksi liiketoimintaan (tuotan-

totarkoitukseen), velkajärjestelyihin, arvopaperi- ym. sijoituksiin ja muihin 

vastaaviin tarkoituksiin myönnetyt lainat.  

 

Esimerkiksi maanviljelijän saama laina siemenviljan tai traktorin hankintaan 

ei ole kulutusluottoa, vaan kuuluu muu käyttötarkoitus -luokkaan. Maanvil-

jelijän saama laina henkilöauton ostoon kuuluu kulutusluottoihin, jos auto on 

ostettu yksityiskäyttöön, ja muihin lainoihin, jos auto on hankittu ammatti-

käyttöön. 

8.6.6 Käyttötarkoitusta ei ole määritelty (N) 

Muiden kuin kotitaloussektorin (S.14) ja voittoa tavoittelemattomien yhtei-

söjen (S.15) lainoja ei luokitella käyttötarkoituksen mukaan. Niiden käyttö-

tarkoitusluokaksi merkitään N (LD-tietue, kenttä 13). 

8.7 Konsernin sisäiset erät 

LD-tietueella taseessa olevista lainoista erotellaan lainat, joiden vastapuo-

lena on emoyritys tai konserniin kuuluva muu yritys (koodilista 16: konser-

nin sisäiset erät).  

 

Mikäli lainan vastapuoli 

 

1) on konsernin emoyhtiö, käytetään koodia ”P”,  

2) on muu konserniin kuuluva yritys kuin emoyritys käytetään koodia ”O”,  

3) ei ole samaa konsernia käytetään koodia ”M”. 

8.8 Vakuudet ja takaukset 

Yritysten, kotitalouksien ja voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen laina-

kanta luokitellaan vakuuden mukaan. Vakuustieto kerätään myös yritysten, 

kotitalouksien ja voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen lainojen uusista nos-

toista. Vakuutta ei raportoida lainaan kohdistuvan, erikseen raportoitavan 

kertyneen koron osalta 
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Vakuuksiksi/takauksiksi hyväksytään vakuudet ja takaukset, jotka hyväksy-

tään rahoituslaitosten oman tulkinnan mukaisesti vakuuksiksi tai ta-

kaukseksi. 

 

Laina katsotaan vakuudelliseksi, jos vakuus tai vakuuksien ja takauksien yh-

teissumma kattaa koko lainan määrän; LTV:n (loan to value, lainan arvo suh-

teessa vakuuden arvoon) tulee olla pienempi tai yhtä suuri kuin 1. LTV-arvoa 

laskettaessa käytetään vakuuden kokonaisarvoa. Jos vakuuden kokonaisar-

voa (käypää arvoa) ei ole raportoijan järjestelmässä käytettävissä, tulee se 

arvioida parasta mahdollista menetelmää käyttäen. 

 

Vakuustieto raportoidaan LD-tietueen kentässä 16, ja käytettävä vakuus-

luokittelu on seuraava:  

 

• vakuudeton (U) 

• vakuusvaje (D) 

• vakuudellinen (V) 

• takaus (G) 

• recourse factoring (B) 

• non-recourse factoring (A). 

 

Vakuudeton laina (U), on sellainen, jossa LTV = 0.  

 

Luokka vakuusvaje (D) kattaa sellaiset lainat, joiden LTV on suurempi kuin 

1 eli vakuuden arvo on pienempi kuin lainan määrä. 

 

Luokkaan vakuudellinen (V) raportoidaan lainat, joiden vakuuksien ja ta-

kauksien yhteenlaskettu määrä on suurempi kuin lainan määrä (LTV≤1).  

  

Luokkaan takaus (G) raportoidaan lainat, joiden vakuuksien ja takauksien 

yhteenlaskettu määrä on suurempi kuin lainan määrä (LTV≤1), ja lainan pää-

asiallisena vakuutena on takaus. 

 

Luokkaan non-recourse factoring (A) raportoidaan factoring-vaateen 

(I.47311) erät, joissa luottolaitos (factor) kantaa asiakkaalta (factoring client) 

ostetuista myyntisaatavista aiheutuvan luottotappioriskin kokonaan. Non-re-

course factoring -erälle ei raportoida sovittua vuosikorkoa. 
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Luokkaan recourse factoring (B) raportoidaan factoring-vaateen (I.47311) 

erät, joissa luottotappioriski pysyy joko osittain tai kokonaan factoring-asi-

akkaalla (factoring client). Lisäksi erään sisältyy ne factoring-vaateeseen 

kuuluvat erät, joissa vaaditaan muita lisävakuuksia. 

8.9 Tasearvo 

Neljänneksen lopussa taseessa olevan lainakannan määrää/arvo. 

 

8.10 Tasearvo pl. hoitamaton kanta 

Neljänneksen lopussa taseessa olevan lainakannan määrä, josta on vähen-

netty hoitamattomien lainojen määrä/arvo. Mikäli hoitamatonta kantaa ei 

ole, raportoidaan kentässä Tasearvo-kenttää vastaava arvo. 

8.11 Sovellettavat korkokäsitteet 

Sovittu vuosikorko on rahoituslaitoksen ja asiakkaan välisessä sopimuksessa 

sovittu korko korotettuna vuositasolle. Se kuvaa sitä korkoa, jonka rahoitus-

laitos perii lainoista. Korko raportoidaan aina raportoijan näkökulmasta kä-

sin, eli jos rahoituslaitoksen saama korko poikkeaa asiakkaan maksamasta 

korosta, korkona raportoidaan rahoituslaitoksen saama korko. Esim. kolman-

nen osapuolen asiakkaalle maksamia tukia ei oteta huomioon, koska ne eivät 

vaikuta rahoituslaitoksen saamaan korkoon. Jos asiakkaan maksamaa korkoa 

ei makseta kokonaan rahoituslaitokselle, vaan osa korosta maksetaan kol-

mannelle osapuolelle, korkotilastoissa raportoidaan rahoituslaitoksen saama 

osuus. Lisäksi korot raportoidaan aina bruttomääräisinä ennen veroja. 

 

Lainakantojen keskikoron laskemisessa ei oteta huomioon hoitamattomia 

lainoja eikä velkojen uudelleenjärjestelyihin myönnettyjä alikorkoisia lai-

noja. Alikorkoiset lainat ovat viitekorollisia lainoja, joiden marginaali on 0 

tai negatiivinen. Henkilökuntalainat, joiden marginaali on nolla tai negatii-

vinen lasketaan kuitenkin mukaan korkotilastoihin. 

 

Hoitamattomat lainat ovat mukana kentän 32 tasearvossa mutta ne on vähen-

netty kentästä 34, jossa ilmoitetaan tasearvo pl. hoitamaton kanta. Hoitamat-

tomien lainojen sovittuja korkoja ei oteta mukaan sovitun vuosikoron lasken-
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taan (kenttä 35). Jos raportoitu rivi koostuu pelkästään hoitamattomista lai-

noista, korkotietona raportoidaan 0 %. Korkoprosenttitietoja kentässä 35 ei 

raportoida myöskään alikorkoisille lainoille.  

 

Hoitamattomien lainojen osalta noudatetaan Euroopan pankkiviranomaisen 

(European Banking Authority, EBA) määritelmää (non-performing-loans). 

Laina on hoitamaton, kun saaminen on yli 90 päivää myöhässä tai on syytä 

olettaa, että velallinen ei suoriudu maksuistaan. 

8.11.1 Sovittu vuosikorko 

Rahoituslaitoksen myöntämistä lainoista raportoidaan sovittu vuosikorko 

kantojen ja uusien nostettujen lainojen osalta. Sovittu vuosikorko on rahoi-

tuslaitoksen ja asiakkaan sopima korko, joka on korotettu vuositasolle ottaen 

huomioon korkomaksujen frekvenssi. Se kattaa kaikki lainoista maksettavat 

korot, mutta ei muita mahdollisia kuluja. Sovittu vuosikorko ilmoitetaan pro-

sentteina. 

 

Mikäli lainan kaikki maksut ja takaisinmaksut suoritetaan säännöllisin vä-

liajoin vuoden sisällä, sovittu vuosikorko lasketaan seuraavalla kaavalla: 

 

11 −




 +=

n

ag

n

r
x  

 

x  on sovittu vuosikorko 

rag on nimelliskorko, josta on sovittu rahoituslaitoksen ja asiak-

kaan välillä, kun lainan kaikki maksut ja takaisinmaksut suori-

tetaan säännöllisin väliajoin vuoden sisällä 

n on lainan (takaisin)maksujaksojen määrä vuodessa, eli n = 1, 

kun maksu suoritetaan kerran vuodessa, n = 2, kun maksu suo-

ritetaan puolivuosittain, n = 4, kun maksu suoritetaan neljän-

nesvuosittain ja n = 12, kun maksu suoritetaan kuukausittain. 

 

Sovitun vuosikoron laskemisessa on olennaista se, kuinka usein korko mak-

setaan eli lainan korko maksetaan pankille. Lainan alkuperäisellä maturitee-

tilla ei ole merkitystä koron määräytymisessä. 
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Esimerkki: 

 

Talletus, joka on toistaiseksi voimassa ja jonka nimelliskorko, 3 %, lisätään 

pääomaan kerran vuodessa. Sovittu vuosikorko on yhtä suuri kuin sen nimel-

liskorko eli 3,00 %: 
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Esimerkki: 

 

Jos edellisessä esimerkissä olevan talletuksen korko lisätään pääomaan neljä 

kertaa vuodessa, sovittu vuosikorko on hieman korkeampi eli 3,03 %: 
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Jos lainan lyhennykset ja korot maksetaan eri tahdissa, määräytyy yllä ole-

vassa laskukaavassa käytettävä muuttuja n koronmaksun frekvenssin perus-

teella. Näin ollen laskukaavaa voidaan soveltaa muun muassa seuraavissa ta-

pauksissa, jos lainakorko maksetaan säännöllisesti:  

 

• kertalyhenteinen laina 

• laina, johon sisältyy lyhennysvapaita jaksoja 

• jatkuvasti voimassa oleva laina, jota ei ole pakko lyhentää. 

 

8.11.2 Todellinen vuosikorko 

Uusista kulutusluotto- ja asuntolainanostoista (”E”) kerätään todelliset vuo-

sikorot siten kuin ne lasketaan kuluttajasuojalainsäädännön mukaan uusille 

sopimuksille.3.  Koska laki edellyttää, että todelliset vuosikorot tulee laskea 

vain yksityishenkilöille myönnettävistä lainoista, todelliset vuosikorot ra-

portoidaan vain kotitalouksille ja elinkeinonharjoittajille myönnetyistä lai-

noista. Kotitalouksia palveleville voittoa tavoittelemattomille yhteisöille 

(KPVTY:t) myönnetyt lainat jäävät tämän raportoinnin ulkopuolelle. 

 
3 Ks. kuluttajansuojalaki ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/48/EY. 
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Todellisesta vuosikorosta laskettaessa otetaan huomioon kaikki lainan nos-

tamiseen ja hoitamiseen liittyvät kulut, joita ovat mm. avausmaksu, tilin-

hoito- ja käsittelymaksut, hallintokulut, laskutusmaksut sekä asiakirjojen 

valmistelukulut. 

8.11.3 Siirtyvät korot 

Lainojen siirtyvät korot (kertynyt maksamatta oleva korko) raportoidaan LD-

tietueen kentässä 37 kohdistettuna kullekin raportoitavalle lainaerälle (ri-

ville). Jos LD-tietueessa raportoidut yhteenlasketut siirtyvät korot eivät ole 

tasetäsmääviä, voidaan niiden korjauserä raportoida osana muita saamisia tai 

muita velkoja REST-tietueessa vaateella 711 (Koron täsmäytyserä [kohdis-

tamattomat siirtyvät korot]). 

8.11.4 Korkosidonnaisuus 

Lainat (LD-tietue) raportoidaan korkosidonnaisuuksittain (koodilista 23: 

korkosidonnaisuus). Korkosidonnaisuudet tulee raportoida kannan ja uusien 

nostojen tapauksessa sellaisina kuin ne ovat tilastointiajanjaksolla. 

 

Korkosidonnaisuuskategoriat ovat seuraavat: 

 

• euriborkorot (E) 

• omat viitekorot (R) 

• kiinteät korot (F) 

• indeksi tai johdannainen (I) 

• muut korot (O). 

 

Euribor-korkokategoriassa raportoidaan lainat, joiden viitekorkona käyte-

tään vain euriborkorkoja. 

 

Omat viitekorot -korkokategoriassa raportoidaan lainat, joiden viitekorkona 

käytetään vain raportoijan omia viitekorkoja, kuten primekorkoja. 

 

Kiinteät korot -korkokategoriassa raportoidaan lainat, joiden korko on kiin-

teä. Myös nollakorkoiset lainat (esimerkiksi maksuaikalainat) raportoidaan 

tässä kategoriassa.  
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Indeksi tai johdannainen -korkokategoriassa raportoidaan lainat, joiden vii-

tekorkona käytetään jonkin indeksin tai johdannaisen markkinakehitystä. 

Lainaan voi sisältyä myös kiinteä tai euriborsidonnainen osuus, joka makse-

taan riippumatta indeksin tai johdannaisen kehityksestä. 

 

Muut korot -korkokategoriassa raportoidaan lainat, joiden viitekorkona käy-

tetään esim. peruskorkoa tai liborkorkoa (ks. myös korkosidonnaisuuden 

muutos). 

 

Repo-ostojen ja -myyntien tapauksessa korkosidonnaisuusluokka on pääasi-

assa "F" kiinteät korot. ”Open end -repojen” korkosidonnaisuus voi olla 

myös jokin muu kuin kiinteä korko. 

8.11.5 Alkuperäisen koron kiinnitysaika 

Uusista nostetuista lainoista kerätään tiedot sopimuksen alkuperäisen koron 

kiinnitysajan mukaan eriteltyinä. Alkuperäinen koron kiinnitysaika on sopi-

muksessa ennalta sovittu ajanjakso, jonka aikana korko ei voi muuttua. Al-

kuperäinen koron kiinnitysaika raportoidaan LD-tietueen kentässä 42 (koo-

dilista 24).  

 

Uusista jälkimarkkinattomista velkakirjalainoista ei raportoida alkuperäistä 

koron kiinnitysaikaa, mutta alkuperäinen maturiteetti tulee raportoida. 

 

Uuden euriborsidonnaisen lainan alkuperäinen koron kiinnitysaika on pää-

osin sama kuin viitekoron maturiteetti, sillä tällaisen lainan korko pysyy 

yleensä muuttumattomana seuraavaan korontarkistusajankohtaan asti. Pri-

mekorkoon sidotut lainat ilmoitetaan lyhimmässä koron kiinnitysaikaluo-

kassa, koska sopimuksen viitekorko voi periaatteessa muuttua milloin ta-

hansa. Repo-ostojen ja -myyntien tapauksessa alkuperäisenä koronkiinni-

tysaikana käytetään alkuperäistä maturiteettia. 

8.11.6 Kirjausajankohta 

Kantatietojen korot lasketaan neljännesvuoden lopun havaintojen poikkileik-

kauksena vuosineljänneksen viimeisenä päivänä sovellettavien lainakorko-
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jen painotettujen keskiarvojen mukaan. Uusien nostojen korot lasketaan puo-

lestaan kaikkien vuosineljänneksen aikana toteutettujen uusien nostojen kor-

kojen määrillä painotettuna keskiarvona. 

 

Poikkeuksen muodostavat tililuotot, valmiusluottolimiitit, maksuaikaluotot 

ja pidennetyt luottokorttiluotot, joista kerätään ainoastaan vuosineljänneksen 

lopun keskikorot. Näiden vaateiden vuosineljänneksen lopun kantojen kat-

sotaan vastaavan vuosineljänneksen aikaisten uusien nostojen määrää. 

8.11.7 Korkosidonnaisuuden muutokset 

Sopimuksessa olevan viitekoron (esim. euribor, prime) automaattinen tar-

kistaminen ei ole uusi liiketoimi, koska sen yhteydessä ei neuvotella van-

han sopimuksen ehtoja uudelleen. Tällaiset korontarkistukset heijastuvat 

vain lainakantojen korkoihin. 

8.11.8 Useassa erässä nostettava laina 

Sopimuksessa olevan viitekoron (esim. euribor, prime) automaattinen tarkis-

taminen ei ole uusi liiketoimi, koska sen yhteydessä ei neuvotella vanhan 

sopimuksen ehtoja uudelleen. Tällaiset korontarkistukset heijastuvat vain lai-

nakantojen korkoihin. 

8.11.9 Nostamattomasta lainasta perittävät korot 

Mikäli laina nostetaan erissä esimerkiksi talonrakentamisen rahoittamiseksi, 

lainan myöntävä rahoituslaitos voi pyytää korkoa myönnetyltä, mutta vielä 

nostamattomalta lainalta. Tätä ei tule sisällyttää korkotilastoon uutena nos-

tona tai kantatietona. Tällaista maksua ei katsota lainakoroksi vaan sopimuk-

seen liittyväksi muuksi veloitukseksi, joka saattaa sisältyä todelliseen vuosi-

korkoon paikallisen käytännön mukaan, mutta jota ei oteta mukaan sovittua 

vuosikorkoa laskettaessa. 

8.11.10 Lainan korkokatto/korkolattia 

Lainaan liittyvä korkokatto tai korkolattia ei vaikuta uuden lainasopimuksen 

raportointiin. Korkosidonnaisuus ja koron alkuperäinen kiinnitysaika rapor-

toidaan siten kuin ne on määritelty lainasopimuksessa. 
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Esimerkki: 

 

Uusi lainasopimus, jossa korko on sidottu primekorkoon:  

 

Kenttä 41, korkosidonnaisuus saa arvon "R". 

Kenttä 42, alkuperäinen koron kiinnitysaika saa arvon "1" (vaihtuvakorkoi-

set ja enintään 1 kk).  

 

Lainojen kantatiedoista raportoidaan aina rahoituslaitoksen asiakkaalta 

saama korko. Kun korkokatto tai korkolattia on saavutettu, raportoidaan lai-

nakannan korkokaton tai korkolattian mukainen korko. Jos korkokatto tai -

lattia on liitetty lainaan, jonka viitekorkona on käytetty euriborkorkoa, py-

syy laina koko sopimuksen voimassaoloajan euriborsidonnaisena, ellei so-

pimuksen viitekorkoa muuteta (ks. myös kohta korkosidonnaisuus, 8.9.4). 

8.12 Yrityksen koko 

LD-tietueessa uudet yrityslainanostot luokitellaan myös yrityksen koon mu-

kaan kentässä 39 (koodilista 19). Kentässä luokitellaan jokainen yksittäinen 

laina, ei asiakkaan lainojen yhteenlaskettua summaa. Luokitukset perustuvat 

Tilastokeskuksen määrityksiin. Tilastokeskus ylläpitää ilmaista luokituspal-

velua vastapuolen luokitteluun suomalaisten yritysten Y-tunnuksen avulla. 

Yritystiedonkeruiden luokituspalvelun luokitustaulukon aineisto on jaettu 

kolmeen csv-tiedostoon suuren rivimäärän vuoksi. Näiden avaamiseen tarvi-

taan käyttäjänimi ja salasana, jotka voi pyytää niitä osoitteesta rahoi-

tus@stat.fi. Kokoluokat ovat: 

 

• suuryritys (4) 

• keskisuuriyritys (3) 

• pieniyritys (2) 

• mikroyritys (1) 

• määrittelemätön (0) 

8.13 Alkuperäinen maturiteetti 

LD-tietueen kentässä 43 raportoidaan lainakannasta sopimuksen alkuperäi-

nen maturiteetti (koodilista 13: maturiteetti, alkuperäinen). Laina pysyy koko 

elinkaarensa ajan samassa maturiteettiluokassa. Sellaiset saamiserät, joiden 

http://www.stat.fi/tup/yrluok/index.html
http://www.stat.fi/tup/yrluok/index.html
mailto:rahoitus@stat.fi
mailto:rahoitus@stat.fi
https://www.stat.fi/meta/kas/pienet_ja_keski.html
https://www.stat.fi/meta/kas/pienet_ja_keski.html
https://www.stat.fi/meta/kas/mikroyritys.html
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juoksuaika on määritelty ikuiseksi tai juoksuaika on yli 50 vuotta, ilmoite-

taan maturiteettiluokassa 99. 

 

Uudet yritys- ja kotitalouslainanostot ilmoitetaan alkuperäisen koron kiinni-

tysajan lisäksi myös alkuperäisen maturiteetin mukaan luokiteltuina. 

 

Tililuottojen/sekkitilien, pidennettyjen luottokorttiluottojen, maksuaikaluot-

tojen ja valmiusluottolimiittien alkuperäiseksi maturiteetiksi raportoidaan 

”Ei maturiteettia”. 

8.14 Sektori 

Lainan vastapuolen sektorikoodi Tilastokeskuksen vuoden 2012 sektori-

luokituksen mukaan. 

8.15 Toimiala 

Toimialaluokitusta (TOL 2008) sovelletaan MURA-tiedonkeruussa annettu-

jen lainojen vastapuoliin riippumatta sijaintimaasta (koodilista 31: toimiala). 

Aggregoiduin sallittu raportointitaso on kaksinumerotaso. Tätä tasoa hierark-

kisesti alemman luokitustason mukaisia toimialakoodeja voidaan myös käyt-

tää. Lainat, joita raportoija ei voi kohdistaa tiettyyn toimialaan raportoidaan 

kohdistamattomina (koodilista 31: toimiala, toimiala tuntematon [esim. 00]). 

 

Esimerkki:  

Henkilöautojen tukkukaupan toimipaikka voidaan raportoida koodein 45, 

451, 4511 tai 45111. 

8.16 Maakoodi 

Lainan vastapuolen kotimaa ISO 3166-luokituksen tai kansainvälisten orga-

nisaatioiden listan mukaan. 

8.17 Hoitamattomat lainat 

Hoitamattomat lainat ovat mukana kentän 32 tasearvossa mutta ne on vä-

hennetty kentästä 34, jossa ilmoitetaan tasearvo pl. hoitamaton kanta. Hoi-

tamattomien lainojen sovittuja korkoja ei oteta mukaan sovitun vuosikoron 
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laskentaan (kenttä 35). Jos raportoitu rivi koostuu pelkästään hoitamatto-

mista lainoista, korkotietona raportoidaan 0 %. Korkoprosenttitietoja ken-

tässä 35 ei raportoida myöskään alikorkoisille lainoille.  

 

Hoitamattomien lainojen osalta noudatetaan Euroopan pankkiviranomaisen 

(European Banking Authority, EBA) määritelmää (non-performing-loans). 

Laina on hoitamaton, kun saaminen on yli 90 päivää myöhässä tai on syytä 

olettaa, että velallinen ei suoriudu maksuistaan. 

8.18 Arvonalentumiset ja luottotappiot 

Arvonalentumisista ja luottotappioista raportoidaan neljänneksen viimeisen 

kuukauden muutokset. Arvonalentumiset raportoidaan etumerkillisinä ken-

tässä kohdistetut luottotappiot ja arvonalentumiset (kenttä 47). Lisäykset ra-

portoidaan negatiivisina ja vähennykset/palautukset positiivisina. Muutokset 

raportoidaan niin kauan kuin laina on kirjattuna taseeseen. Tasearvo rapor-

toidaan nettomääräisenä, toisin sanoen arvonalentumiset otettuna huomioon 

saldossa.  

 

Sopimuskohtaiset arvonalentumiset ja luottotappiot raportoidaan LD-

tietueella samoilla luokituksilla kuin itse lainaerä. Kohdistamattomat arvon-

alentumiset raportoidaan parhaan käytettävissä olevan tiedon mukaan (esi-

merkiksi painotettuna keskiarvona) LD-tietueen kentässä 47 rivikohtaisesti. 

8.19 Arvopaperistettujen ja muiden lainasiirtojen raportointi 

8.19.1 Taustaa 

Rahoituslaitos raportoi LD-tietueessa tiedot tilastointiajanjakson aikana ar-

vopaperistamistaan lainoista sekä muista lainan siirroista (myynnit ja ostot ja 

muut siirretyt lainat). Tiedot raportoidaan ainoastaan perinteisestä arvopape-

ristamisesta, ei synteettisestä arvopaperistamisesta. Lisäksi rahoituslaitoksen 

tulee raportoida arvopaperistetuista lainoista neljänneksen lopun kannat, jos 

arvopaperistetut lainat säilyvät sen taseessa esimerkiksi IAS39-säännösten 

perusteella. 

 

Jos rahoituslaitos toimii erityisyhteisön tai muun yrityksen puolesta arvopa-

peristamansa tai muulla tavalla siirretyn lainakannan hallinnoijana, tulee sen 
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raportoida hallinnoimansa yhteisön puolesta tilastointiajanjakson lopun lai-

nakannat. Rahoituslaitoksen toisen yhteisön puolesta hallinnoimista lainoista 

ei raportoida korkotietoja. Taseessa oleva arvopaperistettu lainakanta rapor-

toidaan kuten muut taseessa olevat lainat eli niistä raportoidaan myös korko-

tiedot. 

 

Rahoituslaitoksen tulee raportoida neljänneksen lopun lainakannat myös sel-

laisissa tapauksissa, joissa rahoituslaitos on välittänyt lainoja ulkomaiselle 

samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle, jos tämän tieto on rahoituslaitoksen 

käytettävissä. Jos tieto ei ole suoraan rahoituslaitoksen käytettävissä, pyyde-

tään ottamaan yhteyttä Suomen Pankkiin menettelytapojen sopimiseksi.  

 

Arvopaperistamisella tarkoitetaan taloustoimea, joka sisältää 

 

1) perinteisen arvopaperistamisen tarkoitetaan liiketointa tai järjestelmää, 

jolla vastuuseen tai määritettyyn vastuujoukkoon liittyvä luottoriski jaetaan 

etuoikeusluokkiin ja jolla on kummatkin seuraavat ominaisuudet: 

 

a) liiketoimen tai järjestelmän maksut riippuvat vastuun tai määritetyn vas-

tuujoukon suorituskyvystä; 

b) etuoikeusluokkien järjestys määrittää tappioiden jakautumisen liiketoi-

men tai järjestelmän voimassaoloaikana 

 

2) arvopaperistamisen jolla tarkoitetaan taloustoimea tai järjestelyä, 

 

a) jonka yhteydessä saamisen tai sammioitujen saamisten omistus tai niistä 

saatava korko siirretään yhteisölle, joka on alkuperäisestä liikkeeseenlaski-

jasta erillinen ja arvopaperistamista varten tai sen edistämiseksi perustettu 

yhteisö, 

 

b) ja/tai jolla siirretään saamisiin tai sammioituihin saamisiin liittyvä luotto-

riski tai osa siitä alkuperäisestä liikkeeseenlaskijasta erillisen ja arvopaperis-

tamista varten tai sen edistämiseksi perustetun yhteisön liikkeeseen laske-

miin arvopapereihin, arvopaperistamisrahastojen rahasto-osuuksiin, muihin 

velkapapereihin ja/tai johdannaisiin sijoittaville, ja mikäli kyseessä on luot-

toriskin siirtäminen, siirto suoritetaan siten, että 
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- arvopaperistettavat saamiset siirretään taloudellisessa mielessä alkuperäi-

sestä liikkeeseenlaskijasta erilliselle ja arvopaperistamista varten tai sen edis-

tämiseksi perustetulle yhteisölle. Tämä suoritetaan siirtämällä arvopaperis-

tettujen saamisten omistus alkuperäiseltä liikkeeseenlaskijalta tai lainaan liit-

tyvän ns. sub-participation-järjestelyn avulla, tai 

 

- luottojohdannaisten, vakuuksien tai jonkin vastaavan mekanismin käytöllä; 

 

ja 

 

mikäli tällaiset arvopaperit, arvopaperistamisrahastojen rahasto-osuudet, 

velkapaperit ja/tai johdannaiset lasketaan liikkeeseen, ne eivät edusta alku-

peräisen liikkeeseenlaskijan maksuvelvoitteita. 

 

Lainan luovutus, ”lainan myynti, LS”, on lainan tai lainasalkun taloudellinen 

siirto raportoivalta rahoituslaitokselta toiselle talouden toimijalle (mahdolli-

nen myös pankkiryhmän sisällä) joko omistusoikeuden siirrolla tai laina-

osakkuuden (sub-participation) siirrolla.  

  

Lainan hankinta ”lainan osto, LA” on lainan tai lainasalkun siirto toiselta 

talouden toimijalta raportoivalle rahoituslaitokselle (mahdollinen myös 

pankkiryhmän sisällä) joko omistusoikeuden siirrolla tai lainaosakkuuden 

(sub-participation) siirrolla. 

 

Erityisyhteisö/erillisyhtiö on yritys, joka toteuttaa yhden tai useamman arvo-

paperistamisen ja joka on suojattu alkuperäisen liikkeeseenlaskijan konkurs-

siriskiltä ja muilta laiminlyönneiltä sekä laskee liikkeeseen tai pyrkii laske-

maan liikkeeseen arvopapereita, arvopaperistamisrahaston rahasto-osuuksia, 

muita velkapapereita ja/tai johdannaisia ja/tai oikeudellisessa tai taloudelli-

sessa mielessä omistaa tai voi omistaa arvopaperien, arvopaperistamisrahas-

ton rahasto-osuuksien, muiden velkapaperien ja/tai johdannaisten taustalla 

olevia varoja, joita tarjotaan myyntiin yleisölle tai joita myydään yksityisten 

sijoitusten perusteella. 

 

Hallinnoijalla tarkoitetaan tässä tiedonkeruussa rahoituslaitosta, joka hoi-taa 

arvopaperistettuja tai muulla tavalla siirrettyjä (myytyjä) lainoja päivittäin 
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keräämällä lainanlyhennykset ja korot lainaottajalta ja joka toimittaa ne ar-

vopaperistamisjärjestelyn sijoittajille tai lainan ostajalle. Hallinnoitu laina-

kanta voi jäädä taseeseen tai se voi olla siirretty taseen ulkopuolelle. Molem-

missa tapauksissa lainakanta raportoidaan. 

8.19.2 Arvopaperistettujen lainojen raportointi 

Tilastointiajanjakson aikana arvopaperistetuista lainoista raportoidaan lainan 

vaade, käyttötarkoitus, valuutta ja alkuperäinen maturiteetti sekä lainanotta-

jan sektori ja kotimaa. Taloustoimi tilastointiajanjakson aikana arvopaperis-

tetuissa lainoissa on aina virta ”F” (kenttä 5, ”taloustoimi”). Lisäksi kentässä 

10 "liiketoimen ajankohta" raportoidaan, minkä vuoden ja kuukauden aikana 

arvopaperistaminen on tehty. Lisäksi kentässä 47 ”luottotappiot ja arvon-

alentumiset” ilmoitetaan taloustoimen hetkellä tehtyjen luottotappiokirjaus-

ten määrä.  

 

Ajanjakson aikana arvopaperistetut lainat (kenttä 9 ”arvopaperistaminen ja 

lainojen siirrot”) raportoidaan koodeilla: 

 

• ”SR” = arvopaperistettu laina (hallinnoitu) 

• ”SL” = arvopaperistettu laina (ei-hallinnoitu). 

 

Arvopaperistetuista lainoista raportoidaan erikseen ajanjakson aikana ta-

seesta poistettu lainojen määrä ja se lainojen määrä, joka on mahdollista jät-

tää taseeseen, kun rahoituslaitos soveltaa IAS39-säännöksiä. Jos erä poiste-

taan taseesta, saa kenttä 4 ”taseen jaottelu” arvon ”O” ja jos erä jää taseeseen 

kenttä 4 ”taseen jaottelu” saa arvon ”A”. 

 

Jos rahoituslaitos jatkaa arvopaperistettujen lainojen hallinnoijana tai arvo-

paperistetut lainat säilyvät rahoituslaitoksen taseessa IAS39-säännösten pe-

rusteella, jatkaa rahoituslaitos näiden arvopaperistettujen lainakantojen ra-

portointia. Kenttä 5 ”taloustoimi” saa arvon ”S” ja kenttä 9 ”arvopaperista-

minen ja lainojen siirrot” arvon ”SS” (arvopaperistamisen jälkeinen hallin-

noitu laina). 
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Arvopaperistetuista lainoista ilmoitetaan myös sen erityisyhtiön tai yrityksen 

sektori ja kotimaa, joka on arvopaperistamisen tai muun lainansiirron vasta-

puolena. 
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TAULUKKO 1: Arvopaperistamiseen liittyvät raportointiyhdistelmät 

 

ARVOPAPERISTAMISEE

N LIITTYVÄT 

TALOUSTOIMET (F) 

ARVOAPERISTAMISEN 

JÄLKEINEN KANTOJEN 

RAPORTOINTI (S) 

SR SL 

Hallinnoi lainasalkkua Ei-hallinnoi lainasalkkua 

Jääkö taseeseen: Jääkö taseeseen: 

 Kyllä Ei Kyllä Ei 

Arvopaperistettujen lainojen 

nettovirrat: taloustoimet, 

jotka vaikuttavat lainojen 

kantatietoihin, laskettuna 

luovutukset miinus hankin-

nat 

- X - X 

Arvopaperistettujen lainojen 

nettovirrat: taloustoimet, 

jotka eivät vaikuta lainojen 

kantatietoihin, laskettuna 

luovutukset miinus hankin-

nat 

X - X - 

Raportoidaan LD-tietueen 

kenttien 04, 05 ja 09 kombi-

naatiolla: 

A + F + SR O + F+ SR A + F + SL O + F + SL 

Arvopaperistetut lainat, joi-

den hallinnoijana rahoitus-

laitos toimii 

- X - - 

Taseesta poistamattomien 

arvopaperistettujen lainojen 

kantatiedot 

X - X - 

Raportoidaan LD-tietueen 

kenttien 04, 05 ja 09 kombi-

naatiolla: 

A + S + SS O + S + SS A + S +SS - 

Vaihtoehto 1 2 3 4 
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Esimerkkejä: 

 

1) Rahoituslaitos arvopaperistaa Suomeen myönnettyjä asuntovakuudellisia, 

alkuperäiseltä maturiteetiltaan 19 vuoden asuntolainoja 20 000 000 euroa ir-

lantilaiseen erityisyhtiöön siten, että erä poistetaan taseesta ja rahoituslaitos 

ei toimi erän hallinnoijana. Arvopaperistamisen yhteydessä lainoista tehdään 

25 000 euron luottotappiokirjaus.  

 

2) Rahoituslaitos arvopaperistaa heinäkuussa Suomeen myönnettyjä dollari-

määräisiä vakuudettomia yritysten tililuottoja 5 000 000 euron edestä. Tili-

luottojen alkuperäinen maturiteetti on enintään 1 vuosi. Arvopaperistamisen 

vastapuolena toimii hollantilainen erityisyhteisö. Erästä ei tehdä luottotap-

piokirjausta.  

 

3) Rahoituslaitos arvopaperistaa suomalaisille pienpanimon elinkeinohar-

joittajille myönnettyjä vakuudellisia, alkuperäiseltä maturiteetiltaan 14 vuo-

den lainoja 12 000 000 euroa irlantilaiseen erityisyhtiöön siten, että erä jää 

taseeseen ja rahoituslaitos toimii erän hallinnoijana. Lainat on sidottu 12kk:n 

euriboriin ja sovittu vuosikorko on 5,47 %. Erityisyhtiöön siirtyviä korkoja 

on 1234 euroa ja lainat erääntyvät 5 vuoden kuluttua.  
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1) Taseesta poisto 

(arvopaperistettu), erillisyhteisöä 

käytetään, mutta lainaa ei 

hallinnoida, täysraportoija

1. Tietueen tyyppi LD

2. Raportoijan tunnuksen tyyppi A

3. Raportoijan tunnus FINNNNNNNN

4. Taseen jaottelu O

5. Taloustoimi F

6. Varattu -

7. Vaade 4791

8. Varattu -

9. Arvopaperistaminen ja lainojen siirrot SL

10. Liiketoimen ajankohta -

11. Varattu -

12. Varattu -

13. Käyttötarkoitus M

14. Konsernin sisäiset erät -

15. Varattu -

16. Vakuus -

17. Sisäinen tunnus -

18. Varattu -

19. Sektori 141

20. Varattu -

21. Varattu -

22. Varattu -

23. Toimiala -

24. Maakoodi FI

25. Sektori (arvopaperistaminen ja lainojen 

siirrot)
125

26. Varattu -

27. Vastapuolen kotimaa (arvopaperistaminen 

ja lainojen siirrot)
IE

28. Varattu -

29. Varattu -

30. Varattu -

31. Konversiovaluutta  ISO 4217 EUR

32. Tasearvo 20 000 000,00

33. Tasearvon valuutta EUR

34. Tasearvo pl. hoitamaton kanta -

35. Sovittu vuosikorko (%) -

36. Todellinen vuosikorko (%) -

37. Siirtyvät korot -

38. Varattu -

39. Yrityksen koko -

40. Varattu -

41. Korkosidonnaisuus -

42. Alkuperäinen koron kiinnitysaika -

43. Alkuperäinen maturiteetti 20

44. Varattu -

45. Varattu -

46. Varattu -

47. Kohdistetut luottotappiot ja 

arvonalentumiset
-25 000,00
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8.19.3 Myytyjen lainojen raportointi 

Tilastointiajanjakson aikana myydyistä lainoista raportoidaan lainan vaade, 

käyttötarkoitus, valuutta ja alkuperäinen maturiteetti sekä lainanottajan sek-

tori ja kotimaa. Taloustoimi tilastointiajanjakson aikana myydyissä lainoissa 

on aina virta ”F” (kenttä 5, ”taloustoimi”). Neljännesvuosiraportoinnin pii-

rissä olevat rahoituslaitokset raportoivat lisäksi kentässä 10 "liiketoimen 

ajankohta", minkä vuoden ja kuukauden aikana myynti on tehty. Lisäksi ken-

tässä 47 ”luottotappiot ja arvonalentumiset” ilmoitetaan taloustoimen het-

kellä tehtyjen luottotappiokirjausten määrä.  

 

Jos myyty laina poistetaan taseesta, saa kenttä 4 ”taseen jaottelu” arvon ”O”, 

ja jos erä jää taseeseen, kenttä 4 ”taseen jaottelu” saa arvon ”A”. Ajanjakson 

aikana myydyt lainat (kenttä 9 ”arvopaperistaminen ja lainojen siirrot”) ra-

portoidaan koodilla ”LS” (myyty laina).  

 

Kuten arvopaperistamisessa, myös myytyjen lainojen kantatietojen rapor-

tointia jatketaan, mikäli rahoituslaitos toimii lainakannan hallinnoijana kol-

mannen osapuolen lukuun tai lainat pysyvät edelleen rahoituslaitoksen ta-

seessa IAS39-säännösten perusteella. Tällöin kenttä 9 ”arvopaperistaminen 

ja lainojen siirrot” saa arvon ”LH” = myydyn ja hallinnoidun lainan kanta.  

 

Myytyjen lainojen kantatietoja ei raportoida, jos lainat on myyty kotimaiselle 

raha-/rahoituslaitokselle (vaihtoehtoja 1, 2 ja 3). 

 

Lainojen myynneistä ilmoitetaan myös sen yrityksen sektori ja kotimaa, joka 

on myynnin vastapuolena. 
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TAULUKKO 2: Myytyjen lainojen raportointiyhdistelmät 

 

LAINOJEN MYYNTIIN 

LIITTYVÄT 

TALOUSTOIMET (F)  

LAINOJEN MYYNNIN 

JÄLKEINEN KANTOJEN 

RAPORTOINTI (S) 

LS 

Hallinnoi  

lainasalkkua 

Ei-hallinnoi  

lainasalkkua 

Jääkö taseeseen: Jääkö taseeseen: 

Kyllä Ei Kyllä Ei 

Muulla tavoin kuin arvopa-

peristamisella siirrettyjen 

lainojen nettovirrat: talous-

toimet, jotka vaikuttavat 

lainojen kantatietoihin, las-

kettuna luovutukset miinus 

hankinnat 

- X - X 

Muulla tavoin kuin arvopa-

peristamisella siirrettyjen 

lainojen nettovirrat: talous-

toimet, jotka eivät vaikuta 

lainojen kantatietoihin, las-

kettuna luovutukset miinus 

hankinnat 

X - X - 

Raportoidaan LD-tietueen 

kenttien 04, 05 ja 09 kom-

binaatiolla: 

A + F + LS O + F+LS A + F + LS O + F + LS 

Myydyt ja taseesta poiste-

tut lainat, joiden hallinnoi-

jana rahoituslaitos toimii 

- X - - 

Taseesta poistamattomien 

myytyjen lainojen kanta-

tiedot 

X - X - 

Raportoidaan LD-tietueen 

kenttien 04, 05 ja 09 kom-

binaatiolla: 

A + S + LH O + S + LH A + S + LH - 

Vaihtoehto 1 2 3 4 

 

8.19.4 Lainojen ostojen raportointi 

Tilastointiajanjakson aikana ostetuista lainoista raportoidaan lainan vaade, 

käyttötarkoitus, valuutta ja alkuperäinen maturiteetti sekä lainanottajan sek-

tori ja kotimaa. Taloustoimi tilastointiajanjakson aikana ostetuissa lainoissa 
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on aina virta ”F” (kenttä 5, ”taloustoimi”). Neljännesvuosiraportoinnin pii-

rissä olevat rahoituslaitokset raportoivat lisäksi kentässä 10 "liiketoimen 

ajankohta", minkä vuoden ja kuukauden aikana osto on tehty. Lisäksi ken-

tässä 47 ”luottotappiot ja arvonalentumiset” ilmoitetaan taloustoimen het-

kellä tehtyjen luottotappiokirjausten määrä.  

 

Ajanjakson aikana ostetut lainat (kenttä 9 ”arvopaperistaminen ja lainojen 

siirrot”) raportoidaan koodilla ”LA” (ostettu laina). 

 

Sellaisia lainojen ostoja, jotka eivät siirry rahoituslaitoksen taseeseen, ei tar-

vitse raportoida, vaikka rahoituslaitos toimisi niiden hallinnoijana (taulukko 

3, vaihtoehto 2). Taseeseen tulevat ostetut lainat raportoidaan normaaleina 

lainoina ilman mitään korvamerkintää ostosta. 

 

Lainojen ostoista ilmoitetaan myös sen yrityksen sektori ja kotimaa, jolta lai-

nat on ostettu.  

 

Myytyjen ja ostettujen lainojen vaihtoehtoja voidaan ajatella rinnan (taulukot 

2 ja 3). Myytyjen lainojen vaihtoehdossa 4 (=LS4) rahoituslaitos myy lainoja 

siten, että se lakkaa toimimasta hallinnoijana ja lainat poistuvat taseesta. Os-

tettujen lainojen vaihtoehdossa 1 (LA1) rahoituslaitos alkaa hallinnoida os-

tamiaan lainoja ja vie ne taseeseen. Muut kombinaatiot ovat LS3 ja LA2, LS2 

ja LA3 sekä LS1 ja LA4. 
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TAULUKKO 3: Lainojen ostojen raportointiyhdistelmät 

 

LAINOJEN OSTOIHIN 

LIITTYVÄT 

TALOUSTOIMET (F) 

LAINOJEN OSTOJEN 

JÄLKEINEN KANTOJEN 

RAPORTOINTI (S) 

LA 

Hallinnoi lainasalkkua Ei-hallinnoi lainasalkkua 

Tuleeko taseeseen: Tuleeko taseeseen: 

Kyllä Ei Kyllä Ei 

Muulla tavoin kuin arvopa-

peristamisella siirrettyjen 

lainojen nettovirrat: talous-

toimet, jotka vaikuttavat 

lainojen kantatietoihin, las-

kettuna luovutukset miinus 

hankinnat 

X - X - 

Muulla tavoin kuin arvopa-

peristamisella siirrettyjen 

lainojen nettovirrat: talous-

toimet, jotka eivät vaikuta 

lainojen kantatietoihin, las-

kettuna luovutukset miinus 

hankinnat 

- X - X 

Raportoidaan LD-tietueen 

kenttien 04, 05 ja 09 kom-

binaatiolla: 

A + F + LA O + F+ LA A + F + LA O + F + LA 

Ostetut ja taseesta poistetut 

lainat, joiden hallinnoijana 

rahoituslaitos toimii 

- - - - 

Taseesta poistamattomien 

ostettujen lainojen kanta-

tiedot 

- - - - 

Raportoidaan LD-tietueen 

kenttien 04, 05 ja 09 kom-

binaatiolla: 

A+S+null - A+S+null - 

Vaihtoehto 1 2 3 4 
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Esimerkkejä: 

 

1) Rahoituslaitos on ostanut suomalaisille kotitalouksille myönnettyjä asun-

tolainoja yhteensä 10 000 000 eurolla suomalaiselta talletuspankilta. Laino-

jen alkuperäinen maturiteetti on 5 vuotta. Rahoituslaitos on neljännesvuosi-

raportoinnin piirissä. 

 

2) Neljännesvuosiraportoinnin piirissä oleva rahoituslaitos myy ruotsalai-

selle talletuspankille ruotsalaisille kotitalouksille myönnettyjä kulutusluot-

toja yhteensä 10 000 000 eurolla, myynnin yhteydessä lainoista tehdään 

1500 euron arvonalennuskirjaus ja lainat poistetaan taseesta. Lainojen alku-

peräinen maturiteetti on 2 vuotta. 

 



 Ohje   58 (84) 
Rahoitusvakaus- ja tilasto-osasto     

   
 22.2.2021   
    
   
      
    
  

 

 

 

 

1) Lainan osto     

(kirjataan taseeseen)

2) Lainan myynti 

(kirjataan pois taseesta)

1. Tietueen tyyppi LD LD

2. Raportoijan tunnuksen tyyppi A A

3. Raportoijan tunnus FINNNNNNNN FINNNNNNNN

4. Taseen jaottelu A O

5. Taloustoimi F F

6. Varattu - -

7. Vaade 4791 4791

8. Varattu - -

9. Arvopaperistaminen ja lainojen siirrot LA LS

10. Liiketoimen ajankohta 2012M11 2013M08

11. Varattu - -

12. Varattu - -

13. Käyttötarkoitus M P

14. Konsernin sisäiset erät - -

15. Varattu - -

16. Vakuus - -

17. Sisäinen tunnus - -

18. Varattu - -

19. Sektori 143 143

20. Varattu - -

21. Varattu - -

22. Varattu - -

23. Toimiala - -

24. Maakoodi FI SE

25. Sektori (arvopaperistaminen ja lainojen siirrot) 1221 1221

26. Varattu - -

27. Vastapuolen kotimaa (arvopaperistaminen ja lainojen 

siirrot)
FI SE

28. Varattu - -

29. Varattu - -

30. Varattu - -

31. Konversiovaluutta  ISO 4217 EUR SEK

32. Tasearvo 10 000 000,00 10 000 000,00

33. Tasearvon valuutta EUR EUR

34. Tasearvo pl. hoitamaton kanta - -

35. Sovittu vuosikorko (%) - -

36. Todellinen vuosikorko (%) - -

37. Siirtyvät korot - -

38. Varattu - -

39. Yrityksen koko - -

40. Varattu - -

41. Korkosidonnaisuus - -

42. Alkuperäinen koron kiinnitysaika - -

43. Alkuperäinen maturiteetti 6 3

44. Varattu - -

45. Varattu - -

46. Varattu - -

47. Kohdistetut luottotappiot ja arvonalentumiset 0,00 -1 500,00
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8.19.5 Lainat, joita hallinnoidaan erillisyhtiön tai muun yrityksen lukuun, sekä siirretyt lainat 

Jos rahoituslaitos hallinnoi arvopaperistettuja tai muulla tavalla taseesta siir-

rettyjä lainoja erityisyhteisön tai muun kuin kotimaisen rahoituslaitoksen 

puolesta, tulee rahoituslaitoksen raportoida nämä lainat erityisyhteisön/muun 

yhteisön maan mukaan luokiteltuna LD-tietueessa taseen ulkopuolisena 

eränä. Hallinnoiduista lainoista ei tarvitse raportoida korkotietoja, jos ne on 

poistettu rahoituslaitoksen taseesta. Kenttä 4 "Taseen jaottelu" saa arvon "O" 

ja kenttä 9 "Arvopaperistaminen ja lainojen siirrot" saa arvon "SS", jos lainat 

on arvopaperistettu, ja ”LH”, jos lainat on muulla tavalla siirretty (myyty). 

Hallinnoituina lainoina raportoidaan vain ne lainat, jotka on siirretty pois ra-

hoituslaitoksen taseesta kotimaisen rahoituslaitossektorin ulkopuolelle, joko 

arvopaperistamalla tai muulla tavalla (myymällä). Jos yrityksen taseessa on 

ennen siirtoa muita lainoja, näitä ei raportoida MURA-raportilla. 

 

Esimerkki: 

 

1) Rahoituslaitos on arvopaperistanut asuntolainakannastaan asuntovakuu-

dellisia Suomeen myönnettyjä kotitalouslainoja 20 000 000 euroa irlantilai-

seen erillisyhtiöön siten, että erä poistetaan taseesta ja rahoituslaitos toimii 

erän hallinnoijana. Raportointikuukauden lopussa lainakannasta on jäljellä 

10 000 000 euroa. Lainojen alkuperäinen maturiteetti on 9 vuotta.  
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1) Arvopaperistetut ja 

taseesta poistetut 

lainat, hallinnointi 

erillisyhtiön lukuun

2) Siirretyt lainat

3) Myyty ja taseesta poistettu 

laina, hallinnoitu ostajan (muun 

rahoituksen välittäjän) puolesta

1. Tietueen tyyppi LD LD LD

2. Raportoijan tunnuksen tyyppi A A A

3. Raportoijan tunnus FINNNNNNNN FINNNNNNNN FINNNNNNNN

4. Taseen jaottelu O O O

5. Taloustoimi S S S

6. Varattu - - -

7. Vaade 4791 4791 4791

8. Varattu - - -

9. Arvopaperistaminen ja lainojen siirrot SS LI LH

10. Liiketoimen ajankohta - - -

11. Varattu - - -

12. Varattu - - -

13. Käyttötarkoitus M N M

14. Konsernin sisäiset erät - - -

15. Varattu - - -

16. Vakuus - M -

17. Sisäinen tunnus - - -

18. Varattu - - -

19. Sektori 141 11103 143

20. Varattu - - -

21. Varattu - - -

22. Varattu - - -

23. Toimiala - 61 -

24. Maakoodi FI FI FI

25. Sektori (arvopaperistaminen ja lainojen siirrot) 125 1222 125

26. Varattu - - -

27. Vastapuolen kotimaa (arvopaperistaminen ja lainojen 

siirrot)
IE NO FI

28. Varattu - - -

29. Varattu - - -

30. Varattu - - -

31. Konversiovaluutta  ISO 4217 EUR EUR EUR

32. Tasearvo 10 000 000,00 14 000 000,00 80 000,00

33. Tasearvon valuutta EUR EUR EUR

34. Tasearvo pl. hoitamaton kanta - 14 000 000,00 -

35. Sovittu vuosikorko (%) - 3,58 -

36. Todellinen vuosikorko (%) - - -

37. Siirtyvät korot - - -

38. Varattu - - -

39. Yrityksen koko - - -

40. Varattu - - -

41. Korkosidonnaisuus - R -

42. Alkuperäinen koron kiinnitysaika - - -

43. Alkuperäinen maturiteetti 10 9 13

44. Varattu - - -

45. Varattu - - -

46. Varattu - - -

47. Kohdistetut luottotappiot ja arvonalentumiset - - 1 000,00
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9 SBS-TIETUE (ARVOPAPERIEN RAPORTOINTI MURA-TIEDONKERUUSSA) 

Arvopaperit raportoidaan SBS-tietueessa arvopaperikohtaisesti sekä ISIN-

koodillisista että ISIN-koodittomista arvopapereista. Tässä kuvataan arvo-

paperikohtaisen tiedonkeruun tietovaatimukset. 

9.1 Yleistä 

Arvopaperikohtaisessa raportoinnissa annetaan tiedot jokaisesta arvopape-

rista erikseen; jokainen arvopaperi raportoidaan omalla rivillään tai riveillä 

(ks. luku 9.21.). Raportoijan ilmoittaman arvopaperin ISIN-koodin (ks. kohta 

4.5) avulla raportoidun arvopaperin tiedot voidaan Suomen Pankissa yhdis-

tää Euroopan keskuspankkijärjestelmän keskitetyn arvopaperirekisterin 

(CSDB) tietoihin. Tämän vuoksi ISIN-koodillisista arvopapereista kerätään 

ISIN-koodin ohella vain keskeisimmät tiedot. Muiden puolesta järjestetyistä 

rahamarkkinapapereista kerätään hieman enemmän tietoja, vaikka niillä olisi 

ISIN-koodi. Yleensä nämä ovat paperimuotoisia, jolloin niiden tiedot eivät 

välttämättä löydy CSDB:stä. 

 

Tiedot kerätään arvopaperikohtaisesti myös niistä arvopapereista, joilla ei 

ole ISIN-koodia. Raportoinnissa arvopaperin tunnisteena käytetään tällöin 

raportoijan omassa sisäisessä tietojärjestelmässään arvopaperista käyttämää 

yksikäsitteistä tunnusta (sisäinen tunnus, SBS-tietue, kenttä 8) sekä liikkee-

seenlaskijan yksilöintitunnusta ja nimeä. ISIN-koodittomista arvopapereista 

raportoidaan kattavammat tiedot kuin ISIN-koodillisista, koska näitä tietoja 

ei saada CSDB:stä. 

 

Liikkeeseenlaskijan nimi (SBS-tietue, kenttä 38) raportoidaan saamisissa 

aina sekä ISIN-koodillisista että ISIN-koodittomista arvopapereista. Nimen 

avulla Suomen Pankki voi etsiä liikkeeseenlaskijan perustietoja, jos tietoja ei 

ole CSDB:ssä tai yritysrekisterissä. 

 

Rahoituslaitoksen itsensä liikkeeseen laskemien velkapapereiden maaluoki-

tukseksi (liikkeeseenlaskumaa, SBS-tietue, kenttä 35) ilmoitetaan maa, jossa 

paperi on laskettu liikkeeseen. Saamisissa olevasta arvopaperista ilmoitetaan 

liikkeeseenlaskijan kotimaa (liikkeeseenlaskijan kotimaa, SBS-tietue, kenttä 

40). Muiden rahoituslaitoksen oma osake-, osuus- tai peruspääoma raportoi-

daan velkana SBS-tietueella joko ISIN-koodillisena tai ISIN-koodittomana. 
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9.2 Taseen jaottelu 

Kentässä ilmoitetaan, liittyykö raportoitava erä taseen saamis- (A), velka-

puoleen (L) vai onko kyseessä taseen ulkopuolinen erä (O). 

9.3 Taloustoimi 

Kenttä kertoo, onko kyseessä kantatieto (S), omien velkapaperien osto (LB) 

vai lyhyeksi myynti (SH). 

9.4 SBS-vaateet 

Tämän raportoinnin rahoitusvaadeluokituksessa arvopapereiksi luokitellaan 

velkapaperit (muut arvopaperit kuin osakkeet ja johdannaiset, 33), noteeratut 

osakkeet (511), noteeraamattomat osakkeet (512) ja muut osuudet (513) sekä 

rahasto-osuudet (52). Velkapapereilla tarkoitetaan rahamarkkinapapereita ja 

joukkolainoja.  

 

Osakkeet ja osuudet raportoidaan arvopaperikohtaisesti SBS-tietueessa saa-

misina ja velkoina. Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden osakkeet raportoidaan ku-

ten muutkin arvopaperit, rivikohtaisesti SBS-tietueessa. 

 

Omasta osakepääomasta (osuuspääomasta) raportoidaan SBS-tietueella 

osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo/nimellisarvo. Arvo tulee raportoida 

kuitenkin käyttäen markkina-arvokenttää (dirty). 

 

Tytäryhtiöosakkeet raportoidaan SBS-tietueella arvopaperikohtaisesti.  

 

Arvopaperilainausoperaatioiden yhteydessä lainatut tai takaisinostosopi-

muksen perusteella myydyt arvopaperit pysyvät alkuperäisen omistajan ta-

seessa (eikä siis siirretä väliaikaisen haltijan taseeseen), mikäli on olemassa 

käänteisoperaatiota koskeva kiinteä sitoumus, eikä vain mahdollisuutta sii-

hen. Mikäli väliaikainen haltija myy saamansa arvopaperit repo-operaation 

yhteydessä, myyntitapahtuma on kirjattava suorana arvopaperitransak-

tiona/kultana sekä kirjattava väliaikaisen haltijan taseeseen arvopaperisal-

kun/kullan negatiivisena positiona. 
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9.4.1 Velkapaperit (33) 

Rahamarkkinapaperit ja joukkolainat raportoidaan arvopaperikohtaisesti 

SBS-tietueella. Velkapapereina tulee raportoida seuraavat: 

 

• Arvopaperit, jotka antavat haltijalle ehdottoman oikeuden kiinteään 

tai sopimuksen mukaiseen tuloon korkoina ja/tai määrättyinä kiin-

teinä summina, jotka maksetaan määräpäivänä (tai päivinä) tai alkaen 

liikkeeseenlaskun yhteydessä yksilöidystä ajankohdasta. 

• Siirtokelpoiset lainat, jotka on järjestetty uudelleen niin, että niitä 

edustaa suuri määrä identtisiä velkakirjoja, ja joilla voidaan käydä 

kauppaa järjestäytyneillä jälkimarkkinoilla. 

• Saamistodistuksina olevat saamiset, joilla on huonompi etuoikeus 

kuin muilla saamisilla. 

9.4.2 Noteeratut osakkeet (511) 

Osakkeet, joiden hinnat noteerataan tunnetussa pörssissä tai muuten jälki-

markkinoilla. Osakkeilla, jotka ovat periaatteessa siirrettäviä arvopapereita, 

osoitetaan edunsaajien osuudet yhtiön pääomasta. 

9.4.3 Noteeraamattomat osakkeet (512) 

Osakkeet, joita ei noteerata tunnetussa pörssissä tai muuten jälkimarkki-

noilla. Osakkeilla, jotka ovat periaatteessa siirrettäviä arvopapereita, osoite-

taan edunsaajien osuudet yhtiön pääomasta. 

9.4.4 Muut osuudet (513) 

Seuraavat erät:  

• Kaikki muut kuin osakemuotoiset osuudet yhtiöissä: 

- vastuunalaisten yhtiömiesten osuudet yhteisömäisissä henki-

löyhtiöissä 

- sellaisten rajoitetun vastuun yhtiöiden osuudet, joissa omista-

jat ovat yhtiömiehinä mutta eivät osakkaita 

- sellaisiin avoimiin tai kommandiittiyhtiöihin sijoitettu pää-

oma, jotka ovat itsenäisiä juridisia yksiköitä 
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- sellaisiin osuuskuntiin sijoitettu pääoma, jotka ovat itsenäisiä 

juridisia yksiköitä. 

• Yritysmäisiin rahoitus- tai ei-rahoitusyhteisöihin sijoitettu pääoma. 

9.4.5 Rahasto-osuudet (52) 

Osuudet rahamarkkina-, sijoitus- ja pääomarahastoissa. 

9.5 Sisäinen tunnus 

Raportoidun arvopaperin yksilöivä muuttumaton tunniste. Sisäinen tunnus 

raportoidaan sekä ISIN-koodillisille että ISIN-koodittomille arvopapereille. 

Arvopaperin identifioimiseksi raportoidaan aina samaa sisäistä tunnusta eri 

ajanjaksoina. Raportoija voi käyttää sisäisenä tunnuksena arvopaperin ISIN-

koodia. Tällöin ISIN-koodin muuttuessa – esimerkiksi splitin yhteydessä – 

sisäinen tunnus säilytetään alkuperäisenä. 

9.6 ISIN-koodi 

Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin ISIN-koodi. ISIN-

koodi tulee raportoida, mikäli arvopaperilla sellainen on. Virallisesti myön-

netyt ISIN-koodit noudattavat kansainvälistä ISO 6166 standardia. 

9.7 Lukumäärä 

Tässä kentässä ilmoitetaan osakkeen tai osuuden omistettu lukumäärä rapor-

tin kohdeajanjakson lopussa, tarvittaessa kuudella desimaalilla. Pääomara-

hastosijoitusten lukumääränä ilmoitetaan rahastoon maksettu pääomapanos 

eli sijoituksen hankinta-arvo. Vielä maksamatta olevia sijoitussitoumuksia ei 

raportoida. Raportin kohdeajanjakson aikana tehty lisäsijoitus pääomarahas-

toon ilmoitetaan pääomapanoksen ts. lukumäärän lisäyksenä. 

9.8 Nimellisarvo yhteensä 

Arvopaperin tai instrumentin yhteenlaskettu kokonaisnimellisarvo. Tieto 

ilmoitetaan alkuperäisessä valuuttayksikössä kahden desimaalin tarkkuu-

della. 
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9.9 Nimellisarvon valuutta 

Arvopaperin tai instrumentin nimellisarvon valuutta (liikkeeseenlaskuva-

luutta). Valuutta, josta arvopaperin tai instrumentin markkina-arvot on kon-

vertoitu. 

9.10 Markkina-arvo yhteensä (dirty) 

Arvopaperiomistuksen markkina-arvo euroissa. Velkakirjojen tapauksessa 

kentässä ilmoitetaan instrumentin yhteenlaskettu arvo euroissa käyttäen dirty 

price -hintaa, eli huomioidaan ajanhetkeen mennessä velkakirjalle kertynyt 

maksamaton korko. 

9.11 Markkina-arvon valuuttaa (dirty) 

Kaikille instrumenteille "EUR". 

9.12 Markkina-arvo yhteensä (clean) 

Arvopaperiomistuksen markkina-arvo euroissa. Velkakirjojen tapauksessa 

kentässä ilmoitetaan instrumentin yhteenlaskettu arvo euroissa käyttäen 

clean price -hintaa, eli huomioimatta ajanhetkeen mennessä velkakirjalle 

kertynyttä maksamaton korko. 

9.13 Markkina-arvon valuuttaa (clean) 

Kaikille instrumenteille "EUR". 

9.14 Konsernin sisäiset erät 

Velkapapereista sekä osakkeista ja osuuksista erotellaan raportissa kantatie-

doista omaksi rivikseen ne erät, joissa vastapuolena on samaan konserniin 

kuuluva rahoitus- tai vakuutuslaitos (S.12)4, ulkomainen sivukonttori tai 

emoyhtiö (koodilista 16: konsernin sisäiset erät).  

 

  

 
4 Sisältää muut rahoituslaitokset kuin keskuspankit (S.122), muut rahoituslaitokset (esim. sijoitusrahastot [S.124]), rahoituk-

sen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset (S.126) sekä vakuutuslaitokset (S.128).  
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Mikäli velkapaperin, osakkeen, osuuden vastapuoli 

 

1) on konsernin emoyhtiö, käytetään koodia ”P”,  

2) on muu konserniin kuuluva yritys kuin emoyritys käytetään koodia 

”O”,  

3) ei ole samaa konsernia käytetään koodia ”M”. 

9.15 Suora sijoitus 

Suora sijoitus -kentässä (SBS-tietue, kenttä 22) ilmoitetaan, onko hallussa 

oleva omistus (ulkomainen) suora sijoitus. 

 

- Arvopaperisaamisia raportoitaessa pitää ilmoittaa, onko hallussa 

oleva omistus (ulkomainen) suora sijoitus. 

- Suora sijoitus raportoidaan silloin, kun osakkeen tai osuuden omis-

tusosuus on vähintään 10 %. 

- Suora sijoitus raportoidaan ainoastaan saamisista.  

- Tietoa suorista sijoituksista käytetään Tilastokeskuksen maksutaseen 

laadinnassa. 

9.16 Osingot 

Ulkomaille maksetut ja ulkomailta saadut osingot raportoidaan euroina ISIN-

koodittomien osakkeiden ja osuuksien osalta (SBS-tietue, kenttä 23). Myös 

osingon raportointivaluutta raportoidaan. Se on aina euro (SBS-tietue, kenttä 

24). 

9.17 Vastapuolen sektori ja kotimaa 

Mikäli erä on raportoitu lyhyeksi myyntinä, on lyhyeksi myynnin vastapuo-

len sektori ja kotimaa raportoitava. 

9.18 Liikkeeseenlaskupäivä 

Arvopaperin alkuperäinen liikkeeseenlaskupäivä ensimarkkinoilla. 
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9.19 Maturiteettipäivä 

Arvopaperin erääntymispäivä. Velkakirjojen kohdalla lainatun pääoman ta-

kaisinmaksupäivä. 

 

SBS-tietueessa voidaan ilmoittaa saamisissa olevat ISIN-koodilliset arvopa-

perit ilman liikkeeseenlasku- ja maturiteettipäivää. Suomen Pankki hakee 

tiedot EKP:n keskitetystä arvopaperirekisteristä. ISIN-koodittomien paperei-

den liikkeeseenlasku- ja maturiteettipäivät sen sijaan tulee ilmoittaa. 

9.20 Liikkeellelaskijan tiedot 

Saamisissa olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan sektori ja kotimaa (SBS-

tietue, kentät 39 ja 40) raportoidaan ISIN-koodittomista arvopapereista. Eri-

tyisesti on huomattava rahasto-osuuksia raportoitaessa (vaade 52), että liik-

keeseenlaskijan sektori voi olla ainoastaan 123 (rahamarkkinarahastot), 1241 

(sijoitusrahastot UCITS) tai 1242 (muut yhteissijoitusyritykset). Suomen 

Pankki saa samat tiedot ISIN-koodillisista arvopapereista EKP:n arvopape-

rirekisteristä. Liikkeeseenlaskijan nimi raportoidaan kaikissa tapauksissa 

(SBS-tietue, kenttä 38). 

 

Mikäli arvopaperin liikkeeseenlaskija on kotimainen yhteisö (Liikkeeseen-

laskijan kotimaa = ”FI”) valitaan Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen 

tyypin (SBS-tietue, kenttä 36) arvoksi ”Y”, eli Y-tunnus. Mikäli arvopaperin 

liikkeeseenlaskija on ulkomainen yhteisö (Liikkeeseenlaskijan kotimaa ≠ 

”FI”) käytetään Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppinä ”O”, eli 

Muu tunnus. ALV-tunnuksen käyttäminen Liikkeeseenlaskijan yksilöintitun-

nuksen tyyppinä ei ole mahdollista SBS-tietueella, eli SBS-tietueen kenttä 36 

ei voi saada arvoa ”A”. 

 

Repo-oston tai -myynnin (koodilista 6: taloustoimi) kohteena olevasta arvo-

paperista raportoidaan arvopaperin liikkeeseenlaskijatiedot vastaavasti kuin 

muistakin arvopapereista (ks. yllä). Lisäksi raportoidaan sopimuksen vasta-

puolen kotimaa ja sektori. Jos vastapuoli ei ole tiedossa (arvopaperia ei ole 

ostettu tai lainattu), raportoidaan kauppapaikan kotimaa ja sen sektori (aina 

S.126, Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat). 
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9.21 Saman arvopaperin tietoja yhdelle tai usealla rivillä 

Arvopaperit raportoidaan kukin erikseen riippumatta siitä, onko niillä ISIN-

koodi vai ei. Perustapauksessa yhtä arvopaperia vastaa siten yksi rivi SBS-

tietueessa. 

 

Saman arvopaperin tietoja raportoidaan useammalla rivillä mm. seuraavissa 

tapauksissa: 

1. Jos rahoituslaitos käy kauppaa samalla arvopaperilla usealla eri va-

luutalla, ja erät kirjataan rahoituslaitoksen omassa kirjanpidossa eri 

(nimellis)valuutan määräisinä, raportoidaan kukin valuutta (ja erä) 

erillisellä rivillään, nimellisarvo alkuperäisvaluutassa (konversiova-

luutassa) ja markkinahinnat euroiksi muutettuna. 

2. Mikäli itse liikkeeseen laskettua velkapaperia ostetaan takaisin, mutta 

ei kuoleteta, siitä raportoidaan taseen jaottelulla ”L” kuolettamaton 

määrä vähennettynä takaisin ostetulla määrällä. Takaisin ostettu 

määrä raportoidaan taseen jaottelulla ”O” ja taloustoimella ”LB”. 

Velkapaperin täytyy siis olla aluksi raportoituna taseen jaottelulla 

”L” ennen kuin sitä voidaan ostaa takaisin. Siinä tapauksessa, että 

arvopaperin raportointi valvojalle tehdään bruttomääräisenä (sekä 

velkana että saamisena), takaisin ostettu osuus kuitenkin raportoidaan 

taseen jaottelulla ”A”. Mikäli takaisin ostettu osuus kuoletetaan, kuo-

letettua osaa ei enää raportoida. 

 

Raportoitaessa saman arvopaperin tietoja usealla rivillä, kukin rivi on siis 

voitava yksilöidä käyttämällä vähintäänkin joko erilaista sisäistä tunnusta, 

taloustoimea tai nimellisarvon valuutan mukaista luokittelua. 
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Esimerkki: 

Raportoijan omistama osake ja raportoijan repomyymä/lainaama osuus arvopaperista ra-

portoidaan eri riveinä. 

 

  

1. Tietueen tyyppi SBS

2. Raportoijan tunnuksen tyyppi A

3. Raportoijan tunnus FINNNNNNNN

4. Taseen jaottelu A

5. Taloustoimi S

6. Vaade 511

7. Varattu -

8. Sisäinen tunnus ABC123

9. ISIN-koodi USXXXXXX

10. Varattu -

11. Varattu -

12.Varattu -

13. Lukumäärä 5 000,00

14. Nimellisarvo yhteensä -

15. Nimellisarvon valuutta USD

16. Markkina-arvo yhteensä (dirty) 500 000,00

17. Markkina-arvon valuutta (dirty) EUR

18. Varattu -

19. Markkina-arvo yhteensä (clean) -

20. Markkina-arvon valuutta (clean) -

21. Konsernin sisäiset erät N

22. Suora sijoitus -

23. Osingot -

24. Osingon valuutta -

25. Varattu -

26. Varattu -

27. Varattu -

28. Vastapuolen sektori -

29. Vastapuolen kotimaa -

30. Liikeeseenlaskupäivä -

31. Maturiteettipäivä -

32. Varattu -

33. Varattu -

34. Varattu -

35. Liikkeeseenlaskumaa -

36. Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi -

37. Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnus -

38. Liikkeeseenlaskijan nimi Pankki ABC 

39. Liikkeeseenlaskijan sektori -

40. Liikkeeseenlaskijan kotimaa -

RIVI 1: Raportoijan hallussa oleva ISIN -

koodillinen osake



 Ohje   70 (84) 
Rahoitusvakaus- ja tilasto-osasto     

   
 22.2.2021   
    
   
      
    
  

 

 

 

Esimerkki: 

Raportoijan liikkeeseen laskema arvopaperi ja sen takaisin ostettu osuus raportoidaan 

eri riveinä. 

  

1. Tietueen tyyppi SBS

2. Raportoijan tunnuksen tyyppi A 

3. Raportoijan tunnus FINNNNNNNN

4. Taseen jaottelu L

5. Taloustoimi S

6. Vaade 33

7. Varattu -

8. Sisäinen tunnus ABC123

9. ISIN-koodi XSXXXXXX

10. Varattu -

11. Varattu -

12. Varattu -

13. Lukumäärä -

14. Nimellisarvo yhteensä 500 000,00

15. Nimellisarvon valuutta EUR

16. Markkina-arvo yhteensä (dirty) 550 000,00

17. Markkina-arvon valuutta (dirty) EUR

18. Varattu -

19. Markkina-arvo yhteensä (clean) 545 000,00

20. Markkina-arvon valuutta (clean) EUR

21. Konsernin sisäiset erät -

22. Suora sijoitus -

23. Osingot -

24. Osingon valuutta -

25. Varattu -

26. Varattu -

27. Varattu -

28. Vastapuolen sektori -

29. Vastapuolen kotimaa -

30. Liikeeseenlaskupäivä 20080101

31. Maturiteettipäivä 20151031

32. Varattu -

33. Varattu -

34. Varattu -

35. Liikkeeseenlaskumaa

36. Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi -

37. Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnus -

38. Liikkeeseenlaskijan nimi -

39. Liikkeeseenlaskijan sektori -

40. Liikkeeseenlaskijan kotimaa -

Rivi 1: Raportoijan liikkeeseenlaskema ISIN -

koodillinen velkapaperi



 Ohje   71 (84) 
Rahoitusvakaus- ja tilasto-osasto     

   
 22.2.2021   
    
   
      
    
  

 

 

 

9.22 Arvopaperin lyhyeksimyynti 

Arvopaperien lyhyeksimyynnit SBS-tietueella raportoidaan merkitsemällä 

sarakkeeseen "Taseen jaottelu" arvo ”O” ja taloustoimeksi ”SH”. Lisäksi 

määräkentät tulee raportoida negatiivisina. SBS-tietueella raportoituja SH-

rivejä (lyhyeksimyynnit) ei lasketa mukaan taseeseen. 

 

Mikäli lyhyeksimyyntiin ei liity repolainausta ja vastapuolta ei tunnisteta, 

vastapuolen sektorina ilmoitetaan 126 (pörssi) ja vastapuolen sijaintimaana 

pörssin sijaintimaa. 

 

Lisäksi lyhyeksimyynnistä syntyneet velat tulee raportoida REST-tietueella 

käyttäen vaadetta lyhyeksimyynti (vaade 714). Lyhyeksimyydyt positiot tu-

lee raportoida positiivisina. 
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Esimerkki: 

 

 

  

1. Tietueen tyyppi SBS

2. Raportoijan tunnuksen tyyppi A 

3. Raportoijan tunnus FINNNNNNNN

4. Taseen jaottelu O

5. Taloustoimi SH

6. Vaade 511

7. Varattu -

8. Sisäinen tunnus ABC123

9. ISIN-koodi SEXXXXXX

10. Varattu -

11. Varattu -

12. Varattu -

13. Lukumäärä -1 000,00

14. Nimellisarvo yhteensä -

15. Nimellisarvon valuutta SEK

16. Markkina-arvo yhteensä (dirty) -100 000,00

17. Markkina-arvon valuutta (dirty) EUR

18. Varattu -

19. Markkina-arvo yhteensä (clean) -

20. Markkina-arvon valuutta (clean) -

21. Konsernin sisäiset erät N

22. Suora sijoitus -

23. Osingot -

24. Osingon valuutta EUR

25. Varattu -

26. Varattu -

27. Varattu -

28. Vastapuolen sektori 1221

29. Vastapuolen kotimaa SE

30. Liikeeseenlaskupäivä -

31. Maturiteettipäivä -

32. Varattu -

33. Varattu -

34. Varattu -

35. Liikkeeseenlaskumaa -

36. Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi -

37. Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnus -

38. Liikkeeseenlaskijan nimi Pankki ABC

39. Liikkeeseenlaskijan sektori -

40. Liikkeeseenlaskijan kotimaa -

Raportoija lyhyeksi myy ruotsalaiselta pankilta 

repo-ostamansa ISIN -koodillisen osakkeen
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10 MUUT TASE-ERÄT (REST-TIETUE) 

MURA-raportoinnissa muut tase-erät ja tuloslaskelmaerät raportoidaan 

REST-tietueessa.  

 

Tuloslaskelmatiedot raportoidaan jokaisen vuoden ensimmäisen vuosinel-

jänneksen (Q1) raportointiaikataulun mukaisesti huhtikuussa lisäämällä jo 

toimitettuun edellisen vuoden viimeisen vuosineljänneksen (Q4) raporttiin 

puuttuvat tuloslaskelmatiedot. Näin ollen edellisen vuoden viimeisen vuosi-

neljänneksen, ns. Q4-raportti, toimitetaan kokonaisuudessaan toisen kerran 

seuraavan vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen raportin aikataulua nou-

dattaen.  

10.1 Taseen jaottelu 

REST-tietueella voidaan raportoida taseen saamis- (A), velkapuolen (L) ja 

taseen ulkopuolisia (O) eriä. 

10.2 Taloustoimi 

REST-tietueella taloustoimina voidaan raportoida kantatietoja (S) tai tulos-

laskelmatietoja (PL).  

 

10.3 REST-vaateet 

10.3.1 Käteinen (21) 

Käteinen raportoidaan REST-tietueella aina saamisena (A). Käteisrahasta ra-

portoidaan REST-tietueessa erikseen euromääräiset (koodilista 10: valuutta, 

EUR) ja muun valuutan määräiset (koodilista 10b: valuutta, 003) setelit ja 

kolikot. Muut valuutat kuin euro ilmoitetaan yhtenä summana euroiksi 

muunnettuna. Käteisrahalle ei merkitä vastapuolta.  

 

Käteiseen raportoidaan ainoastaan setelit ja kolikot. Muut erät esimerkiksi 

lounassetelit ja postimerkit raportoidaan muiden saamisten muissa erissä 

(719). 
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Esimerkki: 

Käteinen, euromääräinen ja muun valuutan määräiset yhteensä. 

 

10.3.2 Johdannaiset (34) 

Johdannaisten kantatiedot raportoidaan REST-tietueella aggregoituina mait-

tain, valuutoittain ja sektoreittain – ei arvopaperikohtaisesti. Jos esim. taseen 

täsmäytysvaiheessa syntyy kohdentamaton johdannaiserä, se raportoidaan 

maakoodilla XX, valuuttakoodilla UUU ja konsernikoodilla N, ja sektori-

koodi jätetään tyhjäksi. Vain rahoituslaitoksen taseessa olevat johdannaiset 

tulee raportoida. 

 

Saamisina (A) tulee raportoida johdannaiset, joiden bruttomääräinen mark-

kina-arvo on positiivinen, ja velkoina (L) johdannaiset, joiden bruttomääräi-

nen markkina-arvo on negatiivinen. 

Käteinen, euro Käteinen, muu kuin euro

1. Tietueen tyyppi REST REST

2. Raportoijan tunnuksen tyyppi A A

3. Raportoijan tunnus FINNNNNNNN FINNNNNNNN

4. Taseen jaottelu A A

5. Taloustoimi S S

6. Varattu - -

7. Vaade 21 21

8. Varattu - -

9. Varattu - -

10. Konsernin sisäiset erät - -

11. Sisäinen tunnus - -

12. Sektori - -

13. Maakoodi - -

14. Varattu - -

15. Konversiovaluutta ISO 4217 EUR 003

16. Tasearvo 1 000,00 1 000,00

17. Tasearvon valuutta EUR EUR
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10.3.3 Koron täsmäytyserä (711) 

Lainojen ”korjauserä”, jota voidaan käyttää, jos LD-tietueessa oleva lainojen 

ja talletusten korkoerä ei ole tasetäsmäävä. Pääsääntöisesti lainojen ja talle-

tusten korot raportoidaan LD-tietueessa kentässä 37 kohdistettuna kunkin ra-

portoitavan rivin laina- ja talletuserään. 

10.3.4 Maksujen välityssaamiset/-velat (712) 

Maksujenvälityssaamiset raportoidaan bruttomääräisinä. Siirtosaamiset ovat 

(yleensä asiakkaille kuuluvia) varoja, joita ollaan siirtämässä rahoituslaitos-

ten välillä. Tähän kuuluvat sekit ja muut maksuvälineet, jotka on lähetetty 

maksun perimistä varten muihin rahoituslaitoksiin. 

 

Maksujenvälitysvelat raportoidaan bruttomääräisinä. Siirtovelat ovat 

(yleensä asiakkaille kuuluvia) varoja, joita ollaan siirtämässä rahoituslaitos-

ten välillä. Tähän kuuluvat maksumääräykset, jotka on veloitettu asiakkaiden 

tileiltä, ja muut erät, joista tiedonantaja ei ole vielä suorittanut maksuja. 

 

Lisäksi erässä raportoidaan ne ns. suspense-erät, jotka eivät liity arvopape-

reihin, mutta jotka sisältyvät rahoituslaitoksen taseisiin joko saamisina tai 

velkoina, ja joita ei kirjata asiakkaiden nimissä, mutta jotka kuitenkin liitty-

vät asiakkaiden varoihin (esim. varat, jotka odottavat sijoittamista, siirtoa tai 

suoritusta). 

10.3.5 Arvopapereiden myyntisaamiset/-velat (713) 

Arvopaperikauppojen tulevista tilityksistä ja toimituksista aiheutuvat netto-

velat. Lisäksi erässä raportoidaan arvopapereihin liittyvät ns. suspense-erät, 

jotka sisältyvät rahoituslaitoksen taseisiin joko saamisina tai velkoina ja joita 

ei kirjata asiakkaiden nimissä, mutta jotka kuitenkin liittyvät asiakkaiden va-

roihin (esim. varat, jotka odottavat sijoittamista, siirtoa tai suoritusta). 

10.3.6 Lyhyeksi myynti (714) 

Lyhyeksimyynneistä syntyneet velat (Fivan Määräykset ja ohjeet 1/2013, lii-

tetiedot: Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettä-

vät velat). Lyhyeksimyydyt positiot raportoidaan positiivisina. 
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10.3.7 Muut erät (719) 

Kaikki muut muihin saamisiin ja velkoihin sisältyvät erät kuin vaateilla 

I.711–I.714 raportoidut erät. Tällaisia ovat mm. saamiset ja velat, jotka eivät 

liity varsinaiseen rahoituslaitostoimintaan. Tällaisia velkoja ovat mm. velat 

tavarantoimittajille, verovelat, maksamattomat palkat ja sosiaalimaksut. Li-

säksi saamispuolelle kirjataan esimerkiksi tilien ylitykset sekä rahoituslaitos-

ten henkivakuutusyhtiöiden kanssa tekemät kapitalisaatiosopimukset. Va-

raukset kolmansille osapuolille, kuten esimerkiksi osingot, raportoidaan 

muissa veloissa. Lisäksi erässä raportoidaan osinkosaamiset ja maksamatto-

mat osingot.  

 

Muissa veloissa raportoidaan myös johdannaisten vakuusmaksut. Johdan-

naissopimusten vakuusmaksut luokitellaan normaalisti ”talletusvelkoihin”. 

Markkinoiden käytäntöjen monimutkaisuus saattaa aiheuttaa sen, että joh-

dannaisiin liittyviä marginaaleja, jotka ovat todella maksettavissa takaisin, 

on vaikea yksilöidä, koska samalle tilille talletetaan toisistaan erittelemättä 

erilaisia marginaaleja, tai marginaaleja, jotka antavat rahoituslaitoksille va-

roja lainausta varten. Näissä tapauksissa on hyväksyttävää, että nämä margi-

naalit luokitellaan ”muihin velkoihin” tai talletusvelkoihin kansallisen käy-

tännön mukaisesti. 

 

Muut saamiset ja velat raportoidaan mahdollisuuksien mukaan maittain, va-

luutoittain ja sektoreittain. Erät, joita raportoija ei voi kohdistaa maa-, va-

luutta- ja/tai sektoriluokituksessa, raportoidaan kohdistamattomina: maaksi 

merkitään XX, sektori jätetään tyhjäksi ja valuuttatiedoksi merkitään UUU. 

10.3.8 Muu oma pääoma ja varaukset (81) 

Erään kuuluvat poistoero ja vapaaehtoiset varaukset, ylikurssirahasto, arvon-

korotusrahasto, muut sidotut rahastot, vapaat rahastot, edellisten tilikausien 

voitto (tappio) sekä tilikauden voitto (tappio). Muu oma pääoma kuin osake-

pääoma ja varaukset on aina velkaa (L). 
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10.3.9 Kiinteä omaisuus (82) 

Kiinteä omaisuus on aina saaminen (A). Vaade koostuu aineellisesta tai ai-

neettomasta omaisuudesta (ei kuitenkaan rahoitusvaateista), jota rahoituslai-

toksen on tarkoitus käyttää toistuvasti yli vuoden ajan. Kiinteä omaisuus kä-

sittää rahoituslaitoksen omistamat maa-alueet ja rakennukset sekä kaluston, 

ohjelmistot ja muut infrastruktuurit. Pysyviin vastaaviin kirjattua rahoitus-

omaisuutta, kuten esimerkiksi kiinteistöyhtiöiden osakkeita tai osuuksia, ei 

kirjata tähän erään, vaan instrumenttilajin mukaan lainoihin, velkapapereihin 

tai osakkeisiin ja osuuksiin LD- tai SBS-tietueella.  

 

Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden osakkeet raportoidaan kuten muutkin arvopa-

perit, rivikohtaisesti SBS-tietueessa. 

10.4 Tuloslaskelmaerä 

Tuloslaskelmaeriä raportoitaessa on täytettävä Taseen jaotteluerään "Taseen 

ulkopuolinen erä" (O) ja Taloustoimi-erään "Tuloslaskelma" (PL). Tuloslas-

kelmaerien tarkemmat selitykset löytyvät sisältöohjeen lopussa ole-vasta 

taulukosta 1. 

10.5 Konsernin sisäiset erät 

 

REST-tietueen vaateista erotellaan raportissa kantatiedoista omaksi rivik-

seen ne erät, joissa vastapuolena on samaan konserniin kuuluva rahoitus- tai 

vakuutuslaitos (S.12)5, ulkomainen sivukonttori tai emoyhtiö (koodilista 16: 

konsernin sisäiset erät).  

 

Mikäli omaisuus- tai velkaerän vastapuoli 

 

1) on konsernin emoyhtiö, käytetään koodia ”P”,  

2) on muu konserniin kuuluva yritys kuin emoyritys käytetään koodia 

”O”,  

3) ei ole samaa konsernia käytetään koodia ”M”. 

 
5 Sisältää muut rahalaitokset kuin keskuspankit (S.122), muut rahoituslaitokset (esim. sijoitusrahastot [S.124]), rahoituksen 

ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset (S.126) sekä vakuutuslaitokset (S.128).  
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10.6 Sektori 

Erän vastapuolen sektorikoodi Tilastokeskuksen vuoden 2012 sektoriluoki-

tuksen mukaan. 

10.7 Maakoodi 

Erän vastapuolen kotimaa ISO 3166-luokituksen tai kansainvälisten organi-

saatioiden listan mukaan. 

10.8 Konversiovaluutta 

Arvopaperin tai instrumentin nimellisarvon valuutta (liikkeeseenlaskuva-

luutta). Valuutta, josta arvopaperin tai instrumentin markkina-arvot on kon-

vertoitu. 

10.9 Tasearvo 

REST-tietueella raportoidun erän yhteenlaskettu tasearvo ilmoitettuna eu-

roissa. 

10.10 Tasearvon valuutta 

Kaikille erille ”EUR”. 
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11 ABS-TIETUE (VUOSIRAPORTOIJAT MURA-TIEDONKERUUSSA) 

Vuosiraportoijien tasetiedot raportoidaan ABS-tietueessa MURA-

tiedonkeruussa tammikuussa joulukuun lopun tietojen perusteella. 

11.1 Raportoijan tunnuksen tyyppi 

Kaikille rahoituslaitoksille raportoijan tunnuksen tyyppi on "A" eli ALV-

tunnus. 

11.2 Raportoijan tunnus 

Rahoituslaitoksen ALV-tunnus muodossa FINNNNNNNN ilman väliviivaa. 

11.3 Taseen jaottelu 

ABS-sisältötietueessa taseen jaottelu -kentässä kuvataan, onko ko. erä tasee-

seen sisältyvä saaminen (A), taseeseen sisältyvä velka (L). 

11.4 Taloustoimi 

Vuosiraportoinnissa ABS-tietueella raportoidaan ainoastaan kantatietoja ta-

loustoimi-koodilla (S). Kanta sisältää taseessa olevan saamisen tai velan 

määrän/arvon vuoden lopussa. 

11.5 ABS-vaateet 

MURA-raportoinnissa vuosiraportoijien on raportoitava kantatiedot arvopa-

perisaamisille (A300), lainoille (A400), muille saamisille (A700), arvopape-

riveloille (L300) sekä muille veloille (L700). 

11.6 Sektori 

Erän vastapuolen sektorikoodi Tilastokeskuksen vuoden 2012 sektoriluoki-

tuksen mukaan. 

11.7 Maakoodi 

Erän vastapuolen kotimaa: Suomi (FI) tai Muut (00).  
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11.8 Sovittu vuosikorko 

Rahoituslaitoksen myöntämistä lainoista raportoidaan sovittu vuosikorko 

kantojen osalta. Sovittu vuosikorko on rahoituslaitoksen ja asiakkaan sopima 

korko, joka on korotettu vuositasolle ottaen huomioon korkomaksujen frek-

venssi. Se kattaa kaikki lainoista maksettavat korot, mutta ei muita mahdol-

lisia kuluja. Sovittu vuosikorko ilmoitetaan prosentteina. (kts. osio 8.9). 

11.9 Tasearvo 

ABS-tietueella raportoidun erän yhteenlaskettu tasearvo ilmoitettuna eu-

roissa. 
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12 LUOKITUKSET 

Raportoinnissa käytetyt luokitukset (koodilistat) julkaistaan Suomen Pankin 

verkkopalvelussa XML-dokumentteina osoitteessa  

https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/raportointiohjeet/muut_rahoituslai-

tokset/. 

  

https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/raportointiohjeet/muut_rahoituslaitokset/
https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/raportointiohjeet/muut_rahoituslaitokset/
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13 LIITE (Tuloslaskelmaerät) 

Taulukko 1. Tuloslaskelmaerät 

KOODI    Muuttujien selitykset 

I110 I210+I230 Liikevaihto 

Liikevaihtoon luetaan kirjanpitovelvollisen varsinaisen toimin-
nan myyntituotot, joista on vähennetty myönnetyt avustukset 
sekä arvonlisävero ja muut välittömästi myynnin määrään pe-
rustuvat verot. Liikevaihto koostuu mm. seuraavista eristä: 
Varsinaisen toiminnan korkotuotot + Leasingtoiminnan tuotot 
+ Varsinaisen toiminnan palkkiotuotot + Liiketoiminnan muut 

tuotot. 

I210 I211+I212+I213 

Varsinaiseen 
toimintaan 
liittyvät tuo-
tot 

Kuten korkotuotot, palkkiotuotot, leasingtuotot 

I211  

Varsinaiseen 
toimintaan liit-

tyvät korko-
tuotot 

Varsinaiseen toimintaan eli tuotteiden ja palveluiden myyntiin 
liittyvät korkotuotot. Varsinaiseen toimintaan liittyvät korko-
tuotot muodostuvat mm. lainoista asiakkaille, rahoitusleasing-
toimintaan liittyvistä korkotuotoista ja muista näihin verratta-
vissa olevista korkotuotoista. 

I212  

Varsinaiseen 
toimintaan liit-
tyvät palk-
kiotuotot 

Varsinaiseen toimintaan sisältyvät palkkiotuotot tuotteiden ja 
palveluiden myynneistä sekä hallinnoinnista. Palkkiotuotot 
koostuvat mm. hallinnointipalkkioista, komissiotuotoista ja 
muista näihin verrattavista olevista tuotoista.  

I213  
Leasingtoimin-
nan netto-
tuotot 

Leasingsopimuksista saadut vuokratuotot vähennettynä lea-

singkohteista tehdyillä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Lea-
singtoiminnan nettotuotot sisältävät myös leasingkohteista 
tehdyt lisäpoistot, leasingomaisuuden luovutusvoitot ja -tap-
piot, asiakkailta perityt palkkiot sekä muut leasing-sopimuk-
sista välittömästi johtuvan tuotot ja kulut. Muut leasingtoi-
minnasta johtuvat tuotot ja kulut luetaan tuotto- tai kuluerän 
luonnetta vastaavaan tuloslaskelman erään. 

I230  
Liiketoimin-
nan muut 
tuotot 

Liiketoiminnan muut tuotot sisältävät muut varsinaiseen toi-
mintaan liittyvät tuotot, jotka eivät sisälly muihin tuottoeriin. 
Erään kirjataan mm. kiinteistöistä saadut vuokratuotot ja kiin-
teistöyhteisöistä saadut osinko- ja vuokratuotot bruttomääräi-
sinä, palkkiot samaan konserniin tai konsolidointiryhmään 
kuuluvilta yrityksiltä niiden hallintoon liittyvistä palveluista ja 
muista sellaisista palveluista sekä muut varsinaisesta toimin-
nasta johtuvat muut tuotot. 

I240  
Liikevaihtoon 
liittyvät tuki-
palkkiot 

Julkisyhteisöjen tai Euroopan unionin maksamat vastikkeetto-
mat maksut. 

I310 I311+I312 
Varsinaiseen 
toimintaan 
liittyvät kulut 

Kuten korkokulut, palkkiokulut 

I311  

Varsinaiseen 
toimintaan liit-
tyvät korkoku-
lut 

Varsinaiseen toimintaan eli tuotteiden ja palveluiden myyntiin 
liittyvät korkokulut. Varsinaiseen toimintaan liittyvät korkoku-
lut muodostuvat mm. asiakkaiden talletuksista ja muista ver-
rattavissa korkokuluista. 

I312  

Varsinaiseen 
toimintaan liit-
tyvät palk-
kiokulut 

Varsinaiseen toimintaan sisältyvät palkkiokulut, jotka liittyvät 
tuotteiden ja palveluiden myynteihin sekä hallinnointiin. Palk-
kiokulut koostuvat mm. hallinnointipalkkioista, komissioku-
luista ja muista näihin verrattavissa olevista kuluista. 

I350 I351+I352+I353 Hallintokulut   

I351  
Henkilöstöku-
lut 

Henkilöstökuluja ovat palkat ja niihin verrattavat kulut. 
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I352  
Sosiaaliturva-
maksut 

Sosiaaliturvamaksuihin luetaan palkan perusteella määräyty-
vät sosiaaliturvamaksut. 

I353  
Muut hallinto-
kulut 

Muita hallintokuluja ovat kulut, jotka eivät kuulu henkilöstö-
kuluihin tai sosiaaliturvamaksuihin. 

I320  
Poistot ja ar-
vonalentumi-
set 

Erään kirjattaan ajan kulumisen perusteella tehtävät suunni-
telmapoistot ja todennäköisen luovutushinnan pysyvän alene-
misen vuoksi tehtävät arvonalentumiset. 

I330  
Liiketoimin-
nan muut ku-
lut 

Liiketoiminnan muita kuluja ovat mm. vuokrakulut ja muut 
kulut omassa käytössä olevasta kiinteistöomaisuudesta. Liike-
toiminnan muita kuluja ovat myös materiaali- ja palvelukulut 
sekä laite- ja esinevuokrat sekä ICT-kulut. Erään merkitään 
myös mm. fuusiotappiot, vakuutus- ym. varmuuskulut, val-
vonta-, tarkastus- ja jäsenmaksut sekä muut sellaiset kulut, 
joita ei lueta muihin eriin. 

I120 
I110+I240-

(I310+I350+I320+I330) 
Liikevoitto 

Liikevaihdosta ja liiketoiminnan muista tuotoista vähennetään 
liiketoiminnan kulut ja poistot. 

I260 I261+I262+I263 
Muut korko- 
ja rahoitus-
tuotot 

  

I261  Korkotuotot 

Saadut korkotuotot rahoitusoperaatioista pl. korko-
tuotot johdannaissopimuksista. Korkotuotot lasketaan ja 
kirjataan efektiivisen koron menetelmällä tai tarpeen vaa-
tiessa sellaisen laskentatavan mukaan, jonka tuloksen voi-
daan katsoa olevan riittävän lähellä efektiivisen koron mu-
kaan laskettua summaa. 

I262  Osinkotuotot 
Osakkeista ja osuuksista saadut osinkotuotot ja voitto-osuu-
det sekä muut vastaavat tuotot. 

I263  
Muut rahoitus-
tuotot 

Muut rahoitustuotot 

I360 I361+I363 
Muut korko- 
ja rahoitus-
kulut 

  

I361  Korkokulut 

Maksetut korkokulut rahoitusoperaatioista pl. korkoku-
lut johdannaissopimuksista. Korkokulut lasketaan ja kirja-
taan efektiivisen koron menetelmällä tai tarpeen vaatiessa 
sellaisen laskentatavan mukaan, jonka tuloksen voidaan kat-
soa olevan riittävän lähellä efektiivisen koron mukaan lasket-
tua summaa. 

I363  
Muut rahoitus-
kulut 

Muut rahoituskulut kuten arvonalentumiset rahoitusarvopape-
reista. 

I130 I120+I260-I360 

VOITTO TAI 

(-) TAPPIO 
ENNEN 
VEROJA 

Tilikauden tulos ennen veroja. 

I370  Verokulut Tilikauden verot. 

I140 I130-I370 

VOITTO TAI 
(-) TAPPIO 
VEROJEN 
JÄLKEEN 

Tilikauden tulos verojen jälkeen. 

I380  Voitonjako 
Osakkeista maksetut osingot ja voitto-osuudet sekä muut 
vastaavat tuotot, jotka maksetaan yhteisön voitonjakokelpoi-
sista varoista. Esim. Maksetut Osingot 

  


