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1 JOHDANTO
Suomen Pankki kerää tilastotietoja rahoitussektorilla toimivien luottolaitossektorin ulkopuolisten toimijoiden (muiden rahoituslaitosten) rahoituksen välityksestä kotitalouksille ja yrityksille. Tiedonkeruu vastaa kansainvälisiin ja kansallisiin tilastovaatimuksiin sekä syventää rahoitusmarkkinoiden vakauden ja rahapolitiikan analyysiä. Tilastointi parantaa kuvaa kotitalouksien ja yritysten velkaantumisesta ja laajentaa näkemystä rahoituskanavien muutoksista. Tiedonkeruu nojaa lakiin Suomen Pankista (214/1998 26 §). Tietoja voidaan toimittaa
myös Finanssivalvonnan ja Tilastokeskuksen käyttöön niiltä osin, kuin näillä
viranomaisilla on oikeus itse kerätä tietoja.
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2 PERUSKÄSITTEITÄ
Tässä luvussa kuvataan muiden rahoituslaitosten tilaston vuosiraportoinnin
(MURA-vuosiraportointi) peruskäsitteitä ja luokituksia. Raportoinnin tekniset
ohjeet löytyvät tämän tiedoston Tietuemuoto-osiosta. Muita raportointia käsitteleviä dokumentteja ovat yleinen tekninen ohje 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.suomenpankki.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 Suomen
Pankille.
Kysely on Suomen Pankin tiedonkeruu, jossa määritellään kaikki raportoijalta
vaaditut tilastotiedot.
Tilastointiajanjakso on ajanjakso, johon toimitetut tilastotiedot perustuvat. Tilastointiajanjakso on 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 Pankille.
Raportointifrekvenssi on kyselyn raportointivelvoitteiden lukumäärä kalenterivuoden aikana. Raportointifrekvenssi on vuosi.
Tilastointiajanjakson raportointivelvoitteen toteutumisella tarkoitetaan
ajankohtaa, jolloin Suomen Pankki on vastaanottanut ja hyväksynyt raportin.
2.1 Raportoija
MURA-raportoinnissa raportoijana ovat Suomessa toimivat luottolaitossektorin
ulkopuoliset rahoituksen välittäjät sekä kotitalouksille ja yrityksille luottoja
myöntävät yritykset.
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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 raportointihelpotuksia pienille rahoituslaitoksille (vuosiraportointi, ks. luku 2.3) tai vapauttaa kokonaan raportoinnista toistaiseksi. Mikäli yritys laiminlyö toistuvasti raportointivelvollisuuttaan ilman perusteltua syytä, Suomen Pankki voi nimetä yrityksen
MURA-tilastosta puuttuvana yrityksenä (Name & Shame -käytäntö).
MURA-raportointi voidaan hoitaa palveluntuottajan välityksellä.
2.3 Raportointi MURA-tiedonkeruussa
Suomen Pankki on määritellyt rahoitussektorin luottolaitosten ulkopuolisista rahoituksen välittäjistä merkittävimmät yritykset, jotka velvoitetaan raportoimaan
tasetietojaan neljännesvuosittain ja tuloslaskelmatietojaan vuosittain. Näiden
neljännesvuosiraportoijien lisäksi Suomen Pankki on määritellyt joukon toimijoita, jotka velvoitetaan raportoimaan vuosittain tasetietojaan.
Suomen Pankki tarkistaa vuosittain kriteerit, joiden mukaan MURAraportointihelpotuksia (neljännesvuosiraportoinnin muuttamista vuosirapotoinniksi) myönnetään, kuten myös raportointihelpotuksia saaneiden rahoituslaitosten joukon. Helpotuksia saaneet rahoituslaitokset ovat velvollisia toimittamaan tasetietonsa Suomen Pankille vuosittain. Helpotuksen saanut rahoituslaitos voi halutessaan raportoida tietonsa neljännesvuosittain. Raportointitavan
muutoksesta on kuitenkin sovittava Suomen Pankin kanssa.
Osa rahoituslaitoksista on toistaiseksi vapautettu kokonaan raportoinnista.
Suomen Pankki ilmoittaa raportointivelvollisuuden muutoksesta vähintään
puoli vuotta ennen velvollisuuden muutosta.
2.4 Raportoitavat tiedot ja tietueet
Muiden rahoituslaitosten tilastotiedonkeruu koostuu MURA-kyselystä.
Muiden rahoituslaitosten MURA-vuosikyselyn tiedoilla tarkoitetaan tässä ohjeessa määriteltyjä vuosittaisia taseen saamis- ja velkaeriä. Tasetiedot (kanta)
raportoidaan vuoden lopun tilanteesta.
Muita rahoituslaitoksia koskeva MURA-vuosikysely sisältää seuraavat tietueet:
Tietue
Tekninen erätietue
Tasetietue
Tasetietue

Tietueen tyyppi
000
BS
ABS

Käyttö
Tiedoston aloittava tekninen tietue
Tase yhteensä
Vuosiraportoijan tasetietue

MURA-vuosikyselyn tasetietoja ja muita tietoja raportoidaan kolmessa MURAtietueessa.

Ohje

6 (17)

Rahoitusvakaus- ja tilasto-osasto
4.11.2021

1. Erätietueessa (000) raportoidaan mm. tietoja tietojen toimittajasta. Tietueessa on myös vapaa tekstikenttä, jossa raportoija voi lähettää Suomen
Pankille raportointia koskevia lyhyitä viestejä.
2. Tasetietueessa (BS) raportoidaan rahoituslaitoksen (raportoijan) nimi- yms.
tietojen lisäksi taseen loppusumma.
3. Vuosiraportoijat raportoivat vuosittain tietonsa ABS-tasetietueella.
Raportointi on vuosiraportoijille yhtäläinen kaikkina vuosina. Raportoinnin sisällössä tapahtuvista muutoksista ilmoitetaan hyvissä ajoin raportoijille.
2.5 Raportoijan velvollisuus säilyttää raportoidut tiedot
Raportoijalla on velvollisuus säilyttää Suomen Pankille toimittamansa MURAraportti viisi (5) vuotta. Säilytysvelvollisuus koskee CSV-muotoista raporttitiedostoa.
Raportoijan on sisäisiä raportointijärjestelmiänsä kehittäessään hyvä ottaa
huomioon mahdollisuus muodostaa raportteja takautuvasti korjauksia varten.
Korjausraporttien tarve voi koskea viimeisimpiä raportointiperiodeja, mutta
Suomen Pankki saattaa pyytää toimittamaan korjauksia pidemmältä ajanjaksolta systemaattisesti toistuneiden merkittävien virheiden takia.
2.6 Raportoitujen tietojen korjaaminen ja korjausten lähettäminen
Korjauksia tehtäessä raportoijan tulee tehdä korjaus kaikkiin niihin raportteihin,
joita korjaus koskee. Muutoksen tai korjauksen tekeminen tuleviin MURAraportteihin ei riitä.
Raportoijan tulee kyetä korjaamaan raporttia viivästyksettä. Aiempia raportointiperiodeja koskevista korjauksista raportoijalla on mahdollista sopia Suomen
Pankin kanssa joustavammasta määräajasta. Korjaukset tulee kuitenkin tehdä
aiheuttamatta kohtuutonta viivettä Suomen Pankin Muiden rahoituslaitosten tilaston julkaisemiseen eli kahden kuukauden sisällä viimeisimmästä raportoinnin määräajasta ennen virheen havaitsemista.
Korjaukset tehdään lähettämällä uusi korjaukset sisältävä MURA-raportti
DCS2-järjestelmän kautta.
Pienempien korjausten tekeminen onnistuu helpoiten, kun hakee DCS2palvelun käyttöliittymässä aiemman raportin pohjaksi "Valvonta" -välilehdeltä ja
painaa "Ota pohjaksi" -toimintoa kyseisen raportoinnin ajankohdalta. Avautuvalta web-lomakkeelta voi valita rivin, johon korjaus kohdistuu ("Kopioi" -painike
rivin perässä), tehdä halutun korjauksen, korvata valitun rivin ("Korvaa valittu
rivi" -painike) ja lähettää raportin.
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3 RAPORTOINTI SUOMEN PANKILLE KÄYTÄNNÖSSÄ
Raportointiin liittyvät seuraavat ohjeet:
•
•
•

sisältöohje ja vuosiraportoinnin tietuemuoto (tämä dokumentti)
yleinen MURA-tietuemuoto
MURA-koodilistat.

3.1 Tietojen toimitusaikataulu
MURA-tiedot toimitetaan raporttina Suomen Pankille viimeistään tilastointiajanjaksoa seuraavan kuukauden viimeisenä pankkipäivänä. Suomen Pankki
toimittaa raportointivelvolliselle kunkin vuoden raportointikalenterin. 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/raportointiohjeet/muut_rahoituslaitokset/.
3.2 Tekniset raportointivaatimukset
Tämän tiedoston lopussa oleva Tietuemuoto-osio sisältää mm. MURAtietuekuvaukset ja validointisäännöt vuosittain raportoitaville tiedoille. Laajemmat tietuekuvaukset ja validointisäännöt löytyvät erillisestä tietuemuotodokumentista, joka käsittelee neljännesvuosiraportointia.
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 sähköisessä muodossa operaattorille. Operaattori tarkastaa validointien mukaisesti raportin ja välittää hyväksytyn raportin Suomen Pankille. Suomen Pankki tarkastaa raportin sisällön
virheettömyyden. DCS2-palvelua koskevissa kysymyksissä raportointivelvollinen asioi operaattorin asiakastukipalvelun kanssa. Asiakastukipalvelu palvelee
arkisin klo 8–16 suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Tietoja toimitettaessa on huomioitava, että toimituskalenterin viimeistä raportointipäivää tarkistetaan ainoastaan tuotantodatasta (Erätietueen kenttä 05 Tiedon tyyppi = ”P”). Nämä raportit siirtyvät Suomen Pankin tuotantoympäristöön.
Raportteja, jotka raportoidaan koodilla ”T” (testidata, välitetään Suomen Pankkiin), ei voida hyväksyä tuotantoraporteiksi.

Ohje

8 (17)

Rahoitusvakaus- ja tilasto-osasto
4.11.2021

3.4 Raportoinnissa noudatettavat vähimmäisvaatimukset
Arvotiedot raportoidaan euromääräisinä sentin tarkkuudella (kaksi desimaalia).
Korot raportoidaan kahden desimaalin tarkkuudella.
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 rahoituslaitoksella 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. sovittu vuosikorko.
Negatiivisista tasearvoista tulee informoida Suomen Pankkia, jossa erien kehitystä seurataan ja tarvittaessa kysytään lisätietoja.
Negatiivisena ei ole sallittua raportoida esim. velkapuolella valuuttatilin ylitystä,
vaan se tulee siirtää taseen saamispuolelle. Vastaavasti taseen saamispuolella
lainaa ei voi raportoida negatiivisena, vaan se tulee siirtää taseen 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 esim. hinnan muutokset, luottotappiokirjaukset, valuuttakurssimuutokset ja luokitusmuutokset. Luokitusmuutos on kyseessä silloin, kun tase-erä siirtyy luokasta toiseen ilman taloustoimea tai taseerän arvo muuttuu esim. kirjanpitokäytäntöjen muutoksen vuoksi.
Luokitusmuutos ilmoitetaan myös esim. silloin, kun arvopaperi tai muu rahoitussaaminen tai -velka siirtyy taseen vaateesta toiseen tai jos jonkin tase-erän
vastapuolisektori muuttuu esim. rekisterin päivityksen yhteydessä. Ilmoitus havaitusta siirtymästä tulee tehdä Suomen Pankille viipymättä esim. sähköpostilla
(MURA@bof.fi) tai erätietueen vapaassa tekstikentässä. Tietoja ei erikseen sisällytetä MURA-kyselyyn vaan raportissa esitetään kulloinkin voimassa olevat
taseen tiedot. Suomen Pankki kysyy lisätietoja havaitessaan tase-erien välillä
poikkeuksellisia siirtymiä.
Esimerkki:
Jos taseeseen aiemmin arvopaperisaamiseksi kirjattu erä muuttuu lainaksi,
Suomen Pankille ilmoitetaan erän kokonaisarvo siirtohetkellä. Jos lainat muuttuvat arvopapereiksi, ilmoitetaan lainojen kokonaisarvon lisäksi mahdollisimman tarkasti ABS-tietueen sektorit ja maa-alueet, joista lainoja on siirretty.
3.6 Muuttuneiden tietojen raportoiminen
Rahoituslaitos voi tarvittaessa korjata omasta aloitteestaan aikaisemmin raportoimiaan tietoja. Aiemmin raportoitujen vuositietojen eli vanhempiin
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tilastointiajankohtiin liittyvistä korjauksista pyydetään kuitenkin sopimaan erikseen Suomen Pankin kanssa.
Suomen Pankki voi pyytää korjauksia tarvittaessa myös pitemmältä periodilta,
mutta näistä sovitaan aina erikseen raportoijan kanssa.
3.7 Raportin ajankohta
MURA-vuositiedonkeruun käytettävissä oleva raportin ajankohta on joulukuu.
DCS2-palvelussa vuosiraportoijien on mahdollista kohdistaa raporttinsa ainoastaan 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 ulkomaisen tiedon toimittajan yksilöivä tunnus) raportoidaan teknisessä MURA-raportoinnin
erätietueessa (000-tietue). Tietojen toimittaja voi olla myös rahoituslaitos itse.
Kaikissa MURA-vuosiraportoinnin sisältötietueissa (BS ja ABS) ilmoitetaan sen
rahoituslaitoksen tiedot (raportoijan ALV-tunnus), jonka tietoja raportoidaan
(raportoija). Raportti voi sisältää vain yhden (1) raportoijan ilmoituksen.
4.2 Kyselytunnus
MURA-vuosiraportointi sisältää ensisijaisesti muita rahoituslaitoksia koskevia
tietoja (kyselytunnus MURA).
4.3 Yksilöintitunnus
Tiedon toimittaja sekä raportoija on yksilöitävä.
Suomessa toimivan tiedontoimittajan tunnuksena käytetään ALV-tunnusta
(tunnuksen tyyppi A).
Raportoijan tunnuksena ilmoitetaan rahoituslaitoksen ALV-tunnus (tunnuksen
tyyppi A).
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 Ytunnuksen
avulla.
Luokituspalvelu
on
saatavilla
osoitteessa
http://www.stat.fi/tup/yrluok/index.html.
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5 ARVOSTUS
Suomen Pankin muut rahoituslaitosten tilaston vuosiraportoinnissa sovelletaan
tilinpäätöksen mukaista taseen arvostamista.
Taseen loppusumma raportoidaan BS-tietueen kentässä 14.
Lainat raportoidaan nettomääräisinä, ts. mahdolliset luottotappiot ja arvonalennukset vähennettynä.
Muut tase-erät ilmoitetaan taseen mukaiseen arvoon.
5.1 Raportointivaluutta ja konversiovaluutta
Raportointivaluutta on aina euro ("EUR"). Rahoituslaitosten, joiden oma arvonlaskentavaluutta on jokin muu kuin euro, tulee muuntaa raportointitiedot
euroiksi.
5.2 Hintojen ja valuuttakurssien muutoksista johtuvat arvostusmuutokset
Suomen Pankki ei kerää tietoja arvopaperien hintojen ja valuuttakurssien muutoksista johtuvista arvostusmuutoksista, vaan laskee ne käyttäen raportoitujen
tietojen lisäksi arvopaperirekisterin tietoja ja valuuttakurssitietoja. Niitä ei siis
raportoida.
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6 SEKTORI- JA MAA-ALUELUOKITUS
6.1 Sektoriluokitus
Sektoriluokitusta sovelletaan MURA-tiedonkeruussa vastapuoliin ja liikkeeseenlaskijoihin yhtäläisesti riippumatta sijaintimaasta (koodilista 11: sektorit).
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 esim. jo käytössä tietty taso. Raportoinnissa käytettävä luokitus voi kuitenkin olla enintään viisinumeroinen.
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 Suomessa.
Se on käytössä EU-maista Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Itävallassa.
Lisätietoja Suomen sektoriluokituksesta, ks. http://tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/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 ja yrityksen toimialan kaksinumeroisella luokitustasolla. Luokituspalvelu löytyy Tilastokeskuksen verkkosivuilta osoitteesta http://www.stat.fi/tup/yrluok/index.html. Tiedoston avaamista
varten tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana, jotka voi pyytää sähköpostitse
osoitteesta rahoitus@tilastokeskus.fi. Tiedot päivitetään vähintään kerran kuukaudessa.
EKP julkaisee listat EU:ssa toimivista rahalaitoksista (S.121, S1221, S.1222,
S.1223 ja S.123), sijoitusrahastoista (S. 1241 ja S.1242) ja arvopaperistamiseen erikoistuneista yhtiöistä (FVC, S. 125), ks. http://www.ecb.int/stats/money/mfi/html/index.en.html.
EIOPA julkaisee listan vakuutusyhtiöistä (S.128) osoitteessa https://register.eiopa.europa.eu/Pages/Supervision/Register-of-Insurance-Undertakings.aspx ja listan eläkerahastoista (S.129) osoitteessa https://register.eiopa.europa.eu/Pages/Supervision/Register-of-Institutions-for-Occupational-Retirement-Provision.aspx.

Esimerkki:
Sektoriluokituksen luokka kirjataan ilman S.-etuliitettä, esimerkiksi ”123”.
Suomalainen yksityisomisteinen asuntoyhteisö voidaan raportoida vaihtoehtoisilla sektorikoodeilla 112, 1121 tai 11212.
Suomalainen työeläkeyhtiö voidaan raportoida ainoastaan koodilla 13141.
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Kansainvälisten organisaatioiden raportoinnissa on ensisijaisen tärkeää käyttää maakoodina kansainvälistä organisaatiokoodia, koska eri tilastoissa sama
organisaatio saattaa saada eri sektorin. Suomen Pankki sektoroi kansainvälisen organisaation (Maakoodi-kentässä raportoidulla) järjestötunnuksella.
6.2 Maa- ja alueluokitus sekä kansainväliset organisaatiot
ABS-tietueissa myönnetyt lainat (kenttä 8, vaade A400) raportoidaan vastapuolen (lainansaajan) kotimaan mukaan Suomi/ulkomaat-jaottelulla (kenttä 10).

Ohje

14 (17)

Rahoitusvakaus- ja tilasto-osasto
4.11.2021

7 BS-TIETUE (KOKONAISTASEEN RAPORTOINTI MURA-VUOSITIEDONKERUUSSA)
Tässä luvussa kuvataan tasetietueen (BS) sisältöä.
Tasetietueessa raportoidaan rahoituslaitoksen taseen loppusumma vuoden lopussa.
7.1 Raportoijan tunnuksen tyyppi
Kaikille rahoituslaitoksille raportoijan tunnuksen tyyppi on "A" eli ALV-tunnus.
7.2 Raportoijan tunnus
Rahoituslaitoksen ALV-tunnus on muodossa FINNNNNNNN ilman väliviivaa.
7.3 Raportointifrekvenssi
Kentän arvo on kaikille vuosiraportoijille A. Raportointifrekvenssillä ei siis tarkoiteta raportoitavien tietojen frekvenssiä (koodilista 4, raportointifrekvenssi).
7.4 Raportoijan nimi
Rahoituslaitoksen nimi.
7.5 Tase yhteensä
Kentässä ilmoitetaan vuoden lopun taseen loppusumma. Raportoitaessa vaadekohtaisia eriä ABS-tietueella Tasearvo-kentässä (kenttä 11, ABS-tietue) ilmoitetaan tämän takia tase-erän arvoksi se arvo, jolla erä on kirjattu kirjanpitotaseessa.
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8 ABS-TIETUE (TASETIETOJEN VUOSIRAPORTOINTI MURA-TIEDONKERUUSSA)
Vuosiraportoijien
tasetiedot
raportoidaan
ABS-tietueessa
tiedonkeruussa tammikuussa joulukuun lopun tietojen perusteella.

MURA-

8.1 Raportoijan tunnuksen tyyppi
Kaikille rahoituslaitoksille raportoijan tunnuksen tyyppi on "A" eli ALV-tunnus.
8.2 Raportoijan tunnus
Rahoituslaitoksen ALV-tunnus on muodossa FINNNNNNNN ilman väliviivaa.
8.3 Taseen jaottelu
ABS-sisältötietueessa Taseen jaottelu -kentässä kuvataan, onko erä taseeseen sisältyvä saaminen (A) vai taseeseen sisältyvä velka (L).
8.4 Taloustoimi
Vuosiraportoinnissa ABS-tietueella raportoidaan ainoastaan kantatietoja Taloustoimi-koodilla (S). Kanta sisältää taseessa olevan saamisen tai velan määrän/arvon vuoden lopussa.
8.5 ABS-vaateet
MURA-raportoinnissa vuosiraportoijien on raportoitava kantatiedot arvopaperisaamisille (A300), lainoille (A400), muille saamisille (A700), talletuksille (L200),
arvopaperiveloille (L300), muille veloille (L700) sekä muulle omalle pääomalle
ja varauksille (L800).
8.6 Sektori
Erän vastapuolen sektorikoodi on Tilastokeskuksen vuoden 2012 sektoriluokituksen mukainen.
8.7 Maakoodi
Erän vastapuolen kotimaa: Suomi (FI) tai Muut (00).
8.8 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 frekvenssi. Se kattaa kaikki lainoista maksettavat korot, mutta ei muita mahdollisia
kuluja. Sovittu vuosikorko ilmoitetaan prosentteina.
Mikäli lainan kaikki maksut ja takaisinmaksut suoritetaan säännöllisin väliajoin
vuoden sisällä, sovittu vuosikorko lasketaan seuraavalla kaavalla:
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r n
x = 1 + ag  − 1
n

x
rag

on sovittu vuosikorko
on nimelliskorko, josta on sovittu rahoituslaitoksen ja asiakkaan
välillä, kun lainan kaikki maksut ja takaisinmaksut suoritetaan
säännöllisin väliajoin vuoden sisällä
on lainan (takaisin)maksujaksojen määrä vuodessa, eli n = 1, kun
maksu suoritetaan kerran vuodessa, n = 2, kun maksu suoritetaan puolivuosittain, n = 4, kun maksu suoritetaan neljännesvuosittain ja n = 12, kun maksu suoritetaan kuukausittain.

n

Sovitun vuosikoron laskemisessa on olennaista se, lainan korko maksetaan rahoituslaitokselle. Lainan alkuperäisellä maturiteetilla ei ole merkitystä koron
määräytymisessä.
Esimerkki:
Laina, joka on toistaiseksi voimassa ja jonka nimelliskorko 3 % peritään pääomalta kerran vuodessa. Sovittu vuosikorko on yhtä suuri kuin sen nimelliskorko eli 3,00 %:
1
r n
3,00% 
i = 1 + ag  − 1 = 1 +
− 1 = 3,00%
n 
1 



Esimerkki:
Jos edellisessä esimerkissä olevan lainan korko peritään pääomalta neljä kertaa vuodessa, sovittu vuosikorko on hieman korkeampi eli 3,03 %:
4
r n
3,00% 
i = 1 + ag  − 1 = 1 +
− 1 = 3,03%
n 
4 



Jos lainan lyhennykset ja korot maksetaan eri tahdissa, määräytyy edellä olevassa laskukaavassa käytettävä muuttuja n koronmaksun frekvenssin perusteella. Näin ollen laskukaavaa voidaan soveltaa mm. seuraavissa tapauksissa,
jos lainakorko maksetaan säännöllisesti:
•
•
•

kertalyhenteinen laina
laina, johon sisältyy lyhennysvapaita jaksoja
jatkuvasti voimassa oleva laina, jota ei ole pakko lyhentää.

8.9 Tasearvo
ABS-tietueella raportoidun erän yhteenlaskettu tasearvo ilmoitettuna euroissa.
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9 LUOKITUKSET
Raportoinnissa käytetyt luokitukset (koodilistat) julkaistaan Suomen Pankin
verkkopalvelussa XML-dokumentteina osoitteessa
https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/raportointiohjeet/muut_rahoituslaitokset/

