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Offentligt
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Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Offentligt

Kreditdatabasprojektet (LuoTi)

 30.9.2016 
• Beskrivning av datainsamlingens innehåll publiceras 

• Rapportörerna informeras om rapporteringsskyldigheten och eventuella undantag

 1.12.2016 
• Tillgången till datainsamlingstjänsten (DCS) har säkerställts 

• IT-genomförandet har inletts

 31.1.2017
• Beskrivning av den elektroniska dataöverföringen för kreditdatarapportering 

publiceras med bilagor

• SHS-G-rapportering av statistik om enskilda bankgrupperingars 
värdepappersinnehav till ECB:s system och skilt från LuoTi-projektet

 28.2.2017
• Rapportörerna har informerats om rapporteringsskyldigheten enligt situationen vid 

utgången av 2016

• Utvecklandet av analyssystemet inleds

• 10.5.2017 
• Ett projekt för införande av den nya DCS-tjänsten inleds

• 24.5.2017
• Uppdatering av beskrivningen av den elektroniska dataöverföringen

• 06/2017
• Preliminära valideringar publiceras
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Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Offentligt

Kreditdatabasprojektet (LuoTi)

 07/2017
• Testningen av nya DCS inleds vid Finlands Bank

 09/2017
• Frivillig rapportörstestning av nya DCS inleds, inloggning och rapportering med SFTP

• Uppdatering av beskrivningen av den elektroniska dataöverföringen

 11/2017
• Frivillig rapportörstestning av nya DCS, web-upload

 Q1/2018 
• Systemet (release 1) överförs till produktion vid Finlands Bank

• Obligatorisk testrapportering av motpartsuppgifter till Finlands Bank enligt situationen 
31.12.2017

 Q2/2018
• Första inrapportering av motpartsuppgifter till Finlands Bank enligt situationen 31.3.2018

 Q3/2018 
• Systemet (release 2) överförs till produktion vid Finlands Bank

• Obligatorisk testrapportering av kredituppgifter till Finlands Bank enligt situationen 
30.6.2018

 Q4/2018 
• Första inrapportering av kredituppgifter till Finlands Bank enligt situationen 30.9.2018
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Offentligt

Finlands Bank

Kreditdatarapporteringen

65.6.2017

Jori Oksanen



Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Offentligt

Allmänt

 Information om rapporteringsskyldigheten har 

skickats i skiftet september-oktober 2016
– Rapporteringslättnader enligt artikel 16 i AnaCredit-förordningen 

har beviljats på det sätt som fastställs i förordningen

 Kvartalsrapportering (max. 2 % av hela lånestocken i RATI) 

fram till slutet av år 2020

 Fullständig rapporteringsbefrielse (max. 2 % av hela 

lånestocken i RATI) tillsvidare

– Information om ändringarna har skickats i februari 2017

– Granskas varje år  Meddelande, ifall rapporteringsskyldigheten 

ändras (nya rapporteringsskyldiga har en implementeringstid på 

18 månader från meddelandet – Artikel 13(3))

 Data insamlas utan tröskelvärden
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Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Offentligt

Beskrivning av elektronisk 

dataöverföring

 Publicerades i januari (31.1.)
– Rapporteringsscheman

– Beskrivning av rapporteringsscheman

– Datamodell

– Exempelfiler

 Språkversioner i mars

 ÄR INTE en rapporteringsanvisning
– Finlands banks kravdokument ( BoF AnaCredit requirements v2.1.xls) innehåller de 

nationella kraven

– ECB:s manual: 
https://www.ecb.europa.eu/stats/money_credit_banking/anacredit/html/index.en.ht
ml

 Som stöd ECB:s frågor & svar varje kvartal

 Ny version i maj (24.5)
– Nya kodlistor (juridisk form och nationella koder)

– En del av de nationella behoven slopas (se senare stordior)

– Rapporteringskrav på olika parter 

– Uppdatering av nationella kodvärden (närmast instrumenttyp) så att de motsvarar 
RATI

– Rapportering av N/A bl.a. i antalsfälten (se senare stordia)
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Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Offentligt

Innehållet i beskrivningen av elektronisk 

dataöverföring (1)

 Indelat i tre delar:
– Motpartsdata – tabell 1 i förordningen

– Månatlig kreditdata – tabellerna 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 och 10 i förordningen

– Kvartalskreditdata – tabell 6 i förordningen

 Leveransfilen (.zip) kan innehålla alla rapportfiler (.xml)
– Det är också möjligt att först skicka t.ex. enbart motpartsdata eller både 

motpartsdata och månatlig kreditdata. Kvartalskreditdatan kan skickas 
senare därefter. Motpartsdatan ska i vilket fall som helst alltid ingå i den 
första leveransen.

 Inte s.k. ändringsrapportering (’delta’ rapportering)
– Den första försändelsen varje månad ska vara en helhet av rapportfiler 

som ger en fullkomlig situationsbild av uppgifterna för 
kreditdatarapporteringen (FULL).

– Efter den första försändelsen är det möjligt att korrigera endast en del 
av uppgifterna (CHANGE) eller att skicka alla uppgifter på nytt (FULL)
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Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Offentligt

Innehållet i beskrivningen av elektronisk 

dataöverföring (2)
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Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Offentligt

Innehållet i beskrivningen av elektronisk 

dataöverföring (3)

 Granskningar av leverans- och rapportfilerna:
– Nyckelkoderna är alltid obligatoriska (motpartens ID-kod, kontraktkod, instrumentkod osv.)

 I rapportfilen kan det finnas endast en kombination av koder

– Samband mellan data i omslagsrapporter och egentliga rapporter (period osv. ska stämma överens)

 Leveransfilen kan endast innehålla uppgifter som hänför sig till en period

 En enskild rapportfil hänför sig alltid till endast en rapportör (motpartsdata) eller endast en granskande 
instans (månads- och kvartalskreditdata)

– I samma leveransfil kan det emellertid finnas rapportfiler från flera olika granskande instanser

– I omslagsrapporten anmäls de rapportfiler som hör till leveransfilen
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Postens namn Fält som bildar en ID-nyckel 
CounterpartyReferenceRecord CNTRPRTY_ID 
InstrumentInformationRecord CNTRCT_ID 

INSTRMNT_ID 
CounterpartyInstrumentRecord CNTRCT_ID 

INSTRMNT_ID 
CNTRPRTY_ID 
ENTTY_RL 

ProtectionRecord PRTCTN_ID 
InstrumentProtectionRecord CNTRCT_ID 

INSTRMNT_ID 
PRTCTN_ID 

ProtectionProviderRecord CNTRPRTY_ID 
PRTCTN_ID 

CounterpartyRiskAndDefaultRecord CNTRPRTY_ID 
AccountingRecord CNTRCT_ID 

INSTRMNT_ID 
 



Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Offentligt

Innehållet i beskrivningen av elektronisk 

dataöverföring (4)

 Post = enskilt instrument/säkring/motpart osv. med 

anslutande attribut

 En rapportfil (.xml) får innehålla högst 100 000 

poster/storlek max. 500 Mt
– Om gränsen överskrids ska rapportfilen delas i två eller flera delar

– Filerna kan också delas i mindre delar

 T.ex. skydd i en egen rapportfil, instrumentuppgifterna i en 

egen fil osv.

 Schemavalideringarna är endast en del av 

valideringsprocessen
– En till sin struktur enhetlig rapport läses in i Finlands Banks 

datasystem, där det görs noggrannare innehållsvalideringar

 Återkoppling via DCS-tjänsten – dröjsmål jämfört med 

nuvarande RATI-rapporteringen
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Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Offentligt

Dataförsändelsernas tidtabeller

 Motpartsdata och månatlig kreditdata ska skickas till 

Finlands Bank senast den 15:e bankdagen efter att 

referensperioden löpt ut
– Det är också möjligt att skicka t.ex. motpartsdata redan på förhand 

(motpartsdatan ska alltid ingå i den första försändelsen för 

referensperioden)

 Kvartalskredituppgifterna ska inlämnas till Finlands 

Bank senast det anmälningsdatum som fastställs i 3 

art. 1 punkten, underpunkt b i kommissionens 

genomförandeförordning (EU) nr 680/2014
– Ca 30 bankdagar efter att referensperioden upphört

– FINREP-rapporteringens tidtabell
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Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Offentligt

Icke-juridiska personer som inte är 

fysiska personer

 AnaCredit-förordningen begränsar parterna till enbart juridiska personer

 Juridisk form: fysiska personer  rapporteras inte till Finlands Bank (instans inom sektor S.14)

 Juridiska former: Rederibolag, näringssammanslutning, skattesammanslutning, dödsbo, 
konkursbo, innehållningsskyldiga med solidariskt ansvar, annan beskattningsenhet  rapporterar 
till Finlands Bank, om sektorklassen är annan än S.14, fastän de inte är juridiska personer

 Om sektorklassen får värdet S.14 (Statistikcentralens företagsregister, som också rapportörerna 
använder) rapporteras motparten under inga omständigheter till Finlands Bank

 I övriga fall sker rapporteringen i huvudsak såsom normalt för juridiska personer

– Personbeteckning ska under inga omständigheter rapporteras.

 Jämförbarheten med RATI-uppgifterna förbättras och data motsvarar statistikproduktionens 
behov

 Underlättar avgränsningen av rapportörernas motparter

– Finlands Bank avgränsar inte juridiska personer från ECB-försändelserna

 I kreditdatarapporteringen rapporteras således alla krediter,
i fråga om vilka gäldenären inte har klassificerats som ett
privathushåll (S.14) och personbeteckning ska under inga
omständigheter rapporteras i motpartens kod
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Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Offentligt

Värden som inte tillämpas/inte finns 

tillgängliga

 Om attributet enligt ECB:s manual ”Inte kan tillämpas” 
för någon kredit, rapporteras följande:

– Om kodvärdet ”Kan inte tillämpas” har lagts till kodlistan för det aktuella 
kodlistbaserade attributet, rapporteras det med ett värde enligt 
kodlistan

– Om det är fråga om t.ex. ett attribut i form av ett datum eller ett 
talvärde, ska xml-elementet som gäller attributet i fråga inte rapporteras 
över huvud taget

 Finlands Bank bildar värdet "Kan inte tillämpas" utifrån 
valideringar av den data som ska skickas till ECB

 Samma princip gäller också för data som omfattas av den 
begränsade rapporteringsskyldigheten (särskilt motpartsdata, om 
t.ex. FO-numret finns tillgängligt, och uppgifterna inte rapporteras 
frivilligt)

 Om attributet inte finns tillgängligt, fastän det enligt 
förordningen är obligatoriskt

– Xml-elementet lämnas på samma sätt som värdet ”Kan inte tillämpas” 
bort från rapporteringen  Finlands Bank härleder nödvändiga 
tilläggsuppgifter till ECB på samma sätt som i fråga om värdena "Kan 
inte tillämpas

– Orsakar ett valideringsfel
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Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Offentligt

Bankavdelningens attribut

 Bankavdelningens attribut
– Instrumentets juridiska typ

– Kredit som omfattas av lagstiftningen i euroområdet

– Insolvensbedömning

 Tillämpas: i främsta hand för att granska och följa upp 
användningen av säkerheter för banklån inom eurosystemet

 Uppgifterna behövs endast av motparter vid penningpolitiska 
operationer

 Attributet slopas i detta skede från rapporteringens tekniska 
beskrivning

 Databehovet återupptas senare och rapporteringen börjar 
tidigast år 2020
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Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Offentligt

Stabilitetsinlinjens attribut

 Attribut för avdelningen för finansiell stabilitet och statistik
– Finansiella kovenanter

– Kovenanter som hänför sig till säkerheter 

– Kovenanter som hänför sig till balansposter

– Övriga kovenanter 

 Tillämpas: kovenanterna utgör en viktig del av analysen om tillgången till 
företagsfinansiering och därigenom av analysen om den penningpolitiska 
transmissionen.

– Betydande för vissa låneavtal med icke-finansiella företag

– Uppföljningen av utvecklingen kan jämföras med uppföljningen av marginalernas 
utveckling 

– Det finns också behov av att analysera kovenanternas nivå

 Finlands Bank undersöker möjligheten till alternativa källor

 Attributet slopas i detta skede från rapporteringens tekniska beskrivning

 Databehovet återupptas senare och rapporteringen börjar tidigast år 2020

5.6.2017 Jori Oksanen 17



Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Offentligt

Nationella attribut som statistiken 

kräver 
 För att underlätta rapporteringen (berikning) 

 RATI- / FinRep-förbindelser

 Kommande ändringar av ECB:s datamodell
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Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Offentligt

Valideringar

 ECB:s preliminära valideringsregler har skickats till 
centralbankerna

– Centralbankerna implementerar dessa som en del av sin egen valideringsprocess

– ECB publicerar en del av valideringarna, men tidtabellen är oklar

 Finlands Bank publicerar preliminära valideringar före midsommar 
2017

– Syftet är att ge en bättre blid av valideringsstrukturen

– Ändringarna möjliga i och med ECB

 Valideringsstruktur
– Schemavalideringar

 Rapporterade uppgifter enligt schema (elementtyp, kodlistor osv.)

– Granskningar som görs hos Finlands Bank och som inte görs i 
schemavalideringarna

 Unika koder (motpart, kontrakt + instrument, säkringens kod ska alltid vara 
individualiserande)

 Granskning av integritet (sambanden mellan olika poster/attribut är i skick)

 Granskning av trovärdighet (jämförelse med tidigare rapporterad data/RATI-
uppgifter)
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Offentligt
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inom kreditdatarapporteringen
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Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Offentligt

Datainsamlingstjänst inom 

kreditdatarapporteringen

 Tjänsten levereras av OpusCapita
– konkurrenssatts på våren 2017, datainsamlingen byggs upp i en ny 

miljö

– bekant från tidigare datainsamlingar, men vi tar i bruk stark 
elektronisk autentisering

 bankkoder

 elektroniskt ID-kort eller 

 mobilcertifikat

– inverkar inte på inloggningen till eller rapporteringen av nuvarande 
datainsamlingar, som förblir oförändrade

 Mottagning av data
– rapporteringen skickas till Finlands Bank via OC:s tjänst

– två leveranssätt inom kreditdatarapporteringen

 SFTP-överföring i elektonisk form

 web-upload

– ingen blankettinmatning eller -vy!
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Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Offentligt

Identifikation och fullmakter

 Vid identifikation och fullmakter använder vi 

identifikations- och fullmaktstjänsten Suomi.fi
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Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Offentligt

Identifikation vid elektronisk ärendehantering

 Stark elektronisk identifikation

 Som identifieringsverktyg tillåts
– Bankkoder

– Elektroniskt ID-kort

– Mobilcertifikat
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Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Offentligt

Identifikation och fullmakter i Suomi.fi

 Användarbehörighet kan beviljas personer som finns 

upptagna i rapportörens handelsregisterutdrag
– Personerna i fråga kan lägga till personer som sköter rapporteringen i 

den roll som Finlands Bank anmält till identifieringstjänsten  

– En person som är kopplad till en roll kan efter det med hjälp av 

identifieringstjänsten logga in i DCS-tjänsten

 Rapportören kan vidare bevilja fullmakt till ett annat 

företag via fullmaktstjänsten
– En rapportör kan t.ex. befullmäktiga en teknisk rapportör att sköta 

rapporteringen på dess vägnar
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Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Offentligt

Ärendehanteringsroller i nya DCS

 Det skapas två datainsamlingsspecifika roller, 

huvudanvändare och användare

– Huvudanvändaren beviljar/tar bort användarbehörighet 

– En huvudanvändare per rapportör

– Antalet personer i rollen som användare är tillsvidare obegränsad

– Huvudanvändaren är ansvarig för administreringen av företagets 

användarbehörighet.

5.6.2017 Mikko Koutaniemi 25



Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Offentligt

Kontaktinformation

Kreditdatabasprojektet LuoTi

Mikko Koutaniemi 09 183 2484

Jyrki Lehtinen 09 183 2376

Jori Oksanen 09 183 2552

luottotieto@bof.fi
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