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(EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista)

SUUNTAVIIVAT

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,
annettu 1 päivänä elokuuta 2007,
raha-, rahoituslaitos- ja rahoitusmarkkinatilastoista (uudelleenlaaditut suuntaviivat)
(EKP/2007/9)
(2007/830/EY)
EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan
keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5.1, 12.1
ja 14.3 artiklan,
ottaa huomioon rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta
22 päivänä marraskuuta 2001 annetun asetuksen
EKP/2001/13 (1),
ottaa huomioon vähimmäisvarantojen soveltamisesta 12 päivänä syyskuuta 2003 annetun asetuksen EKP/2003/9 (2),
ottaa huomioon korkotilastoista, jotka koskevat rahalaitosten
soveltamia kotitalouksien ja yritysten talletus- ja lainakorkoja,
20 päivänä joulukuuta 2001 annetun asetuksen EKP/2001/18 (3),

ottaa huomioon pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksestä ja konsolidoidusta tilinpäätöksestä 8 päivänä joulukuuta
1986 annetun neuvoston direktiivin 86/635/ETY (6),

ottaa huomioon kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä
5 päivänä joulukuuta 2002 annetut suuntaviivat EKP/2002/10 (7),

ottaa huomioon Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä yhteisössä (EKT95) 25 päivänä kesäkuuta 1996
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 (8) liitteen A,

sekä katsoo seuraavaa:

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2533/98 (5),

Tietyistä raha- ja pankkitilastotietoihin liittyvistä Euroopan
keskuspankin tiedonantovaatimuksista ja kansallisten keskuspankkien tiedonantomenettelyistä 6 päivänä helmikuuta 2002 annettuja suuntaviivoja EKP/2003/2 on
muutettu merkittävästi useaan kertaan. Kun kyseisiin suuntaviivoihin tehdään nyt uusia muutoksia, ne on syytä laatia uudelleen asioiden selkeyttämiseksi.

(1) EYVL L 333, 17.12.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella EKP/2006/20 (EUVL L 2, 5.1.2007, s. 3).
(2) EUVL L 250, 2.10.2003, s. 10.
(3) EYVL L 10, 12.1.2002, s. 24. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna
asetuksella EKP/2004/21 (EUVL L 371, 18.12.2004, s. 42).
(4) EUVL L 211, 11.8.2007, s. 8.
(5) EYVL L 318, 27.11.1998, s. 8.

(6) EYVL L 372, 31.12.1986, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2006/46/EY
(EUVL L 224, 16.8.2006, s. 1).
(7) EUVL L 58, 3.3.2003, s. 1.
(8) EYVL L 310, 30.11.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella
(EY) N:o 1267/2003 (EUVL L 180, 18.7.2003, s. 1).

ottaa huomioon sijoitusrahastojen saamisia ja velkoja koskevista
tilastoista annetun asetuksen EKP/2007/8 (4),

(1)
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Euroopan keskuspankki (EKP) tarvitsee EKP:n taseen sekä
euron käyttöön ottaneiden jäsenvaltioiden (jäljempänä
”rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltiot”) kansallisten keskuspankkien taseet ja muiden rahalaitosten kuin kansallisten
keskuspankkien (jäljempänä ”muut rahalaitokset”) taseet
kyetäkseen laatimaan rahalaitossektorin maakohtaiset
taseet ja euroalueen yhteenlasketun taseen, euroalueen
rahalaitossektorin konsolidoidun taseen sekä vastaavat
euroalueen raha-aggregaatit.

(2)

(3)

Sijoitusrahastojen saamisia ja velkoja koskevista tilastoista
annetussa asetuksessa EKP/2007/8 (1) vahvistetaan, että
sekamallissa on annettava arvopaperikohtaiset tiedot sijoitusrahastojen sellaisten arvopaperien kannoista, joilla on
julkisesti saatavilla oleva tunnistekoodi. Kansallisten keskuspankkien tulisi luokitella ja aggregoida tällaiset tiedot.

(4)

Toimivan keskitetyn arvopaperitietokannan (CSDB) tai
vastaavan kansallisen arvopaperitietokannan olemassaoloa
pidetään olennaisena sijoitusrahastojen saamisia ja velkoja
koskevien tilastotietojen luokittelemiseksi.

a)

Valtion liittyessä Euroopan unioniin ja/tai ottaessa euron
käyttöön sovelletaan seuraavia sääntöjä, sanotun kuitenkaan
rajoittamatta b kohdan soveltamista:
i)

EU:hun toukokuussa 2004 liittyneiden jäsenvaltioiden
kansalliset keskuspankit ilmoittavat EKP:lle takautuvat
tiedot, jotka kattavat ainakin ajanjakson vuodesta 2004
lähtien;

ii)

niiden jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit, jotka liittyivät EU:hun ennen toukokuuta 2004 mutta eivät ole
näiden suuntaviivojen voimaantuloon mennessä ottaneet euroa käyttöön, ilmoittavat EKP:lle takautuvat tiedot, jotka kattavat ainakin ajanjakson vuodesta 1999
lähtien sekä rahalaitosten korkotilastojen osalta ajanjakson vuodesta 2003 lähtien;

iii) EU:hun toukokuun 2004 jälkeen liittyneiden jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit ilmoittavat EKP:lle takautuvat tiedot ainakin kolmelta edelliseltä vuodelta;
iv) rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit ilmoittavat EKP:lle takautuvat tiedot saamisista ja veloista, joiden vastapuolena ovat sellaiset
jäsenvaltiot, jotka ottavat euron käyttöön näiden suuntaviivojen voimaantulon jälkeen, vähintään seuraavilta
ajanjaksoilta: 1) vuodesta 1999 lähtien, mikäli jäsenvaltio liittyi EU:hun ennen toukokuuta 2004; tai 2) vuodesta 2004 lähtien, mikäli jäsenvaltio liittyi EU:hun
toukokuussa 2004; tai 3) edellisiltä kolmelta vuodelta,
mikäli jäsenvaltio liittyi EU:hun toukokuun 2004 jälkeen. Tätä periaatetta sovelletaan ainoastaan tilastoihin,
joita varten kerätään myös vastapuolimaan mukaan eriteltyjä tietoja.

Maakohtaiset ja vertailukelpoiset tiedot rahaliittoon osallistuvissa jäsenvaltioissa käytössä olevista maksutilastoista
ja instrumenteista ovat olennaisia, jotta voidaan tunnistaa
ja seurata muutoksia, maksujärjestelmien yhdentyminen
mukaan luettuna,

(5)
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ON ANTANUT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla
Soveltamisala
1.

b)

Raportointia koskevat vaatimukset, standardit ja
toimituspäivät

Kansalliset keskuspankit toimittavat 3–18 artiklassa tarkoitetut
tiedot näiden suuntaviivojen liitteessä III vahvistettujen vaatimusten mukaisesti ja liitteessä IV vahvistettuja tietojen sähköistä toimittamista koskevia standardeja noudattaen. EKP toimittaa
kunkin vuoden syyskuuhun mennessä kansallisille keskuspankeille seuraavaa vuotta koskevan raportointiaikataulun tarkkoine
toimituspäivineen.
3.

Takautuvia tietoja koskevat raportointivaatimukset

Takautuvia tietoja koskevat raportointivaatimukset koskevat ainoastaan 3, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16 ja 17 artiklassa vahvistettua
raportointia.
(1) EUVL L 211, 11.8.2007, s. 8.

i)

Muiden rahoituksen välittäjien osalta EKP:lle toimitetaan
neljännesvuositason historiatietoja ensimmäisen käytettävissä olevan viitekauden tiedoista alkaen ja siten, että
tiedot toimitetaan ainakin vuoden 1998 neljännen neljänneksen viitekaudesta lähtien;

ii)

arvopaperien osalta EKP:lle toimitettavat aikasarjat alkavat joulukuusta 1989 kantatietojen osalta ja tammikuusta 1990 virtatietojen osalta;

Yleistä

Näillä suuntaviivoilla vahvistetaan kansallisten keskuspankkien
velvoitteet, jotka liittyvät raha-, rahoituslaitos- ja rahoitusmarkkinatilastojen toimittamiseen EKP:lle.
2.

Sovelletaan seuraavia sääntöjä:

iii) maksutilastojen osalta toimitetaan parhaiden edellytysten mukaisesti viiden vuoden tiedot sisältäen viimeisimmän viitevuoden tiedot.
2 artikla
Määritelmät
Näissä suuntaviivoissa tarkoitetaan
1.

”jossakin maassa olevalla” samaa kuin neuvoston asetuksen
(EY) N:o 2533/98 1 artiklassa,

2.

”eurojärjestelmällä” rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden
kansallisia keskuspankkeja ja EKP:tä;

3.

”luottolaitoksella”
samaa
kuin
asetuksen
EKP/2001/13 liitteessä I olevan 1 osan I.2 kohdassa.

27.12.2007

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

3 artikla
Rahalaitoksia koskevat tase-erätilastot
1.

Raportoinnin laajuus
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— luokituksen muutokset ja muut vastaavat järjestelyt: niiden
tulee sisältää kaikki sellaiset muutokset taseen kantatiedoissa,
jotka johtuvat i) tilastollisen kattavuuden muutoksesta rahalaitosten joukossa (3), ii) saamisten tai velkojen luokituksen
muutoksesta, tai iii) raportointivirheistä, jotka on korjattu
kantatiedoissa vain rajoitetulta ajanjaksolta, sekä rakennemuutosten (4) vaikutuksista.

a) Yleistä
Kansalliset keskuspankit laativat ja ilmoittavat asetuksen
EKP/2001/13 mukaisesti kaksi erillistä yhteenlaskettua tasetta,
molemmat bruttoperusteisina: yhden yhteenlasketun taseen, joka
koskee rahalaitosten alasektoria ”keskuspankki”, ja yhden yhteenlasketun taseen, joka koskee alasektoria ”muut rahalaitokset”.
Kansalliset keskuspankit ottavat omaa keskuspankkitasettaan koskevat tarvittavat tilastotiedot kirjanpitojärjestelmästään näiden
suuntaviivojen liitteessä I olevien vastaavuustaulukoiden avulla.
EKP ottaa tilastojen raportointia varten taseestaan tiedot, jotka
vastaavat kansallisten keskuspankkien omista taseistaan ottamia
tietoja.
Kansalliset keskuspankit johtavat muiden rahalaitosten tasetta
koskevat tarvittavat tilastotiedot laskemalla yhteen maassa olevilta
yksittäisiltä rahalaitoksilta kerätyt tase-erät lukuun ottamatta
maan kansallisen keskuspankin tase-eriä.
Nämä vaatimukset koskevat kuukauden lopun ja vuosineljänneksen lopun kantatietoja (1) sekä kuukausikohtaisia ja neljännesvuosikohtaisia virtojen korjaustietoja.

— valuuttakurssimuutokset: niiden tulee kattaa kaikki kantatietojen muutokset, jotka aiheutuvat valuuttakurssimuutosten
vaikutuksista valuuttamääräisiin saamisiin ja velkoihin. EKP
laskee valuuttakurssikorjaukset niiden valuuttaosuuksien
mukaisesti,
jotka
johdetaan
asetuksen
EKP/2001/13 liitteessä I olevan 2 osan taulukossa 4 esitettyjen tärkeimpien valuuttojen mukaan eriteltyjen saamisten ja
velkojen erittelyn perusteella.

2.

Raportoinnin tiheys ja määräaika

Kansalliset keskuspankit ja EKP:n laskentaosasto ilmoittavat
EKP:lle kuukausittaiset tase-erien kanta- ja muutostiedot sen kuukauden päättymistä seuraavan 15 työpäivän päättymiseen mennessä, johon tiedot liittyvät.

Kansalliset keskuspankit ja EKP:n laskentaosasto ilmoittavat
EKP:lle neljännesvuosittaiset tase-erien kanta- ja muutostiedot sen
vuosineljänneksen päättymistä seuraavan 28 työpäivän päättymiseen mennessä, johon tiedot liittyvät.

3.

Korjausten ilmoittaminen

Kansalliset keskuspankit ilmoittavat tase-eriä koskevat tilastotiedot näiden suuntaviivojen liitteessä III olevan 1 osan mukaisesti.

b) Virtatietojen korjaukset
Kansalliset keskuspankit ilmoittavat EKP:lle luokituksen muutoksia ja arvostusmuutoksia koskeviin kuukausikohtaisiin ja neljännesvuosikohtaisiin muutossarjoihin liittyvät tiedot näiden
suuntaviivojen liitteen V mukaisesti.
EKP määrittää virtojen (2) arvon laskemalla kuukauden lopun
kantatietojen erotuksen ja poistamalla erotuksesta sitten muista
kuin taloustoimista aiheutuneet muutokset. Taloustoimiin liittymättömät muutokset poistetaan virtatietojen korjausten avulla.
Virtatietojen korjauksia on kolmentyyppisiä:
— arvostusmuutokset: niiden tulee kuvata luottotappioiden ja
luottojen arvonalennusten vaikutusta sekä hallussa olevien,
myytyjen tai liikkeeseen laskettujen jälkimarkkinakelpoisten
arvopapereiden kannan markkinahinnan vaihtelujen
vaikutusta.
(1) Pääsääntöisesti tase laaditaan kuukauden/vuosineljänneksen viimeisenä kalenteripäivänä ottamatta huomioon paikallisia arkipyhiä. Jos
tämä ei ole mahdollista, tase laaditaan kansallisten markkina- tai kirjanpitosääntöjen mukaisesti viimeisen työpäivän lopussa.
(2) Eli taloustoimien.

Kansalliset keskuspankit saattavat joutua korjaamaan meneillään
olevaa viitejaksoa edeltävän jakson tietoja. Lisäksi korjauksia saatetaan joutua tekemään viitekuukautta edeltävää jaksoa edeltäviin
tietoihin esim. virheiden, luokituksen muutosten, raportointimenettelyjen kehittymisen vuoksi. EKP voi käsitellä poikkeuksellisia
ja tavanomaisia korjauksia samaan aikaan tai päättää käsitellä
poikkeuksellisia korjauksia vasta raha-aggregaattien kuukausittaisen raportointikauden jälkeiseen aikaan.

Korjaukset ilmoitetaan EKP:n raha- ja pankkitilastojen laatimisoppaassa (Money and Banking Statistics Compilation Guide) (5) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Kuukausittaisiin tietoihin tehdyt
poikkeukselliset korjaukset toimitetaan samaan aikaan neljännesvuosittaisten tilastojen kanssa, jotta voidaan varmistaa asianmukainen tasapaino rahatalouden tilastojen laadun ja vakauden
välillä sekä lisätä kuukausittaisten ja neljännesvuosittaisten tilastojen keskinäistä johdonmukaisuutta
(3) Eli muutokset, jotka johtuvat rahalaitosten mukaan ottamisesta tai
pois
jättämisestä,
mikäli
liiketoiminta
on
siirretty
rahalaitossektorille/rahalaitossektorilta.
(4) Eli sulautumiset, yritysostot.
(5) European Monetary Institute, Money and Banking Statistics Compilation
Guide – Guidance provided to NCBs for the compilation of money and banking statistics for submission to the ECB (Raha- ja pankkitilastojen laatimisopas – Ohjeet kansallisille keskuspankeille EKP:lle toimitettavien
raha- ja pankkitilastojen laatimista varten), saatavilla EKP:n verkkosivuilla www.ecb.int.
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4.

Estimointimenettely

Kansalliset keskuspankit estimoivat pienten rahalaitosten tiedot
100 prosentin kattavuuteen laatiessaan EKP:lle ilmoitettavia kuukausittaisia ja neljännesvuosittaisia rahalaitosten tasetietoja, mikäli
ne myöntävät pienille rahalaitoksille poikkeuksia asetuksen
EKP/2001/13 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

27.12.2007

Lisäksi kansalliset keskuspankit toimittavat EKP:lle selvitykset
”luokituksen muutoksissa ja muissa vastaavissa järjestelyissä” tehtävistä muutoksista näiden suuntaviivojen liitteessä V olevassa 2
osassa vahvistettujen menettelyjen mukaisesti.

4 artikla
Johdonmukaisuuden seuranta

Kansalliset keskuspankit voivat käyttää estimointimenettelyä
100 prosentin kattavuuteen sillä edellytyksellä, että menettely
täyttää seuraavat vähimmäisvaatimukset:
a)

Puuttuvien erittelyjen osalta estimaatit johdetaan soveltamalla suhdelukuja, jotka perustuvat koko tietojen antajien
perusjoukkoon tai pieniä rahalaitoksia tilastollisesti paremmin edustavana pidettävään osajoukkoon; ja

b)

mikäli erittelyjä saadaan mutta niiden valmistuminen vie
pitempään tai niitä saadaan harvemmin, ilmoitetut
tilastotiedot

5.

i)

toistetaan väliin jäävien jaksojen aikana sellaisinaan, jos
ne ovat osoittautuneet riittäviksi, tai

ii)

niihin sovelletaan asianmukaisia tilastollisia estimointimenettelyjä, joiden avulla kehityssuunta tai kausittaiset
vaihtelut huomioidaan.
Arvostusta koskevat säännöt ja/tai kirjanpitosäännöt

Kansalliset keskuspankit ja EKP noudattavat keskuspankkitasetta
laatiessaan suuntaviivojen EKP/2002/10 yhdenmukaistettuja kirjanpitosääntöjä, paitsi seuraavissa tapauksissa:
a)

jos kansallisten keskuspankkien ja EKP:n edellytetään kirjanpitoa varten arvostavan arvopaperisalkkunsa kuukausittain
eikä neljännesvuosittain;

b)

kirjanpitoerät 9.5 ”muut eurojärjestelmän sisäiset saamiset
(netto)” ja 10.4 ”muut velat eurojärjestelmän sisällä (netto)”
ilmoitetaan bruttoperusteisesti;

c)

kirjanpitoerä 14 ”arvonmuutostilit” ilmoitetaan kirjanpidossa
bruttoperusteisesti ja tilastoissa nettoperusteisesti;

d)

toteutumattomat tappiot ilmoitetaan erässä 11 ”muut
saamiset”.

1.

Raportoinnin laajuus

Kansalliset keskuspankit ja EKP seuraavat sitä, että niiden tilastointia varten laatimat ja asetuksen EKP/2001/13 mukaisesti raportoimat kuukauden lopun yhteenlasketut taseet sekä
suuntaviivojen EKP/2002/10 mukaisessa eurojärjestelmän viikkotaseessa ilmoitettavat kirjanpitoerät ovat keskenään johdonmukaisia.
Kansalliset
keskuspankit
noudattavat
näiden
suuntaviivojen liitteessä II kuvattua menettelyä.
2.

Raportoinnin tiheys ja määräaika

Kansalliset keskuspankit ja EKP tekevät nämä johdonmukaisuuden tarkistukset kuukausittain. Ne ilmoittavat tuloksensa EKP:lle
ennen tase-erätietoja tai niiden yhteydessä viitejakson loppua seuraavaan 15 työpäivään mennessä sen vuosittaisen aikataulun
mukaisesti, jonka EKP vahvistaa ja ilmoittaa kansallisille keskuspankeille, kunkin vuoden syyskuun loppuun mennessä. Niinä
raportointijaksoina, joina tilastointia varten laaditun eurojärjestelmän yhteenlasketun kuukauden lopun taseen ja sen eurojärjestelmän viikkotasetta varten ilmoitettavien kirjanpitoerien
päivämäärät eivät ole samat, kansalliset keskuspankit voivat verrata tilastotietoja päivätaseeseen, joka laaditaan kuukauden viimeistä työpäivää varten. EKP noudattaa samaa menettelyä
laatiessaan omaa tasettaan.
3.

Selvitykset

Kansalliset keskuspankit ja EKP toimittavat rahatalous-,
rahoituslaitos- ja rahoitusmarkkinatilastot -osastolle täydelliset ja
yksinkertaistetut selvitykset kaikista havaituista poikkeamista.
Täydelliset selvitykset laaditaan vain kerran vuodessa EKP:n vahvistamaan päivämäärään mennessä, ja siinä yhteydessä toimitetaan näiden suuntaviivojen liitteessä II olevassa 3 osassa mainitut
tiedot. Muina kuukausina ne laativat vain yksinkertaistetut selvitykset näiden suuntaviivojen liitteessä II olevassa 2 osassa esitetyn mallin mukaisesti. Kaikki kansalliset keskuspankit ja EKP
toimittavat täydelliset selvitykset samaan aikaan.

5 artikla

”Muihin rahalaitoksiin” sovelletaan asetuksen EKP/2001/13 arvostusta koskevia sääntöjä ja/tai kirjanpitosääntöjä.
6.

Selvitykset

Kansalliset keskuspankit toimittavat selvitykset merkittävistä korjauksista ja poikkeuksellisista korjauksista.

Sähköistä rahaa koskevat tilastot
1.

Raportoinnin laajuus

EKP kerää ja kirjaa yhdessä kansallisten keskuspankkien kanssa
vuosittain tietoja EU:n sähköistä rahaa koskevien järjestelmien
ominaisuuksista sekä näihin järjestelmiin liittyvien tilastotietojen
saatavuudesta ja laatimismenetelmistä. Kansalliset keskuspankit
ilmoittavat tilastotiedot rahalaitosten liikkeeseen laskemasta sähköisestä rahasta näiden suuntaviivojen liitteessä III olevassa osassa
2 vahvistetun luettelon mukaisesti, mikäli tiedot ovat saatavilla.
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2.

Raportoinnin tiheys ja määräaika

Kuukausittaiset tiedot toimitetaan EKP:lle vähintään kaksi kertaa
vuodessa, maaliskuun ja syyskuun viimeiseen työpäivään mennessä. Kansalliset keskuspankit voivat toimittaa tietoja useamminkin, mikäli tiedot ovat saatavilla. Tällöin tiedot lähetetään EKP:lle
viitejakson jälkeisen kuukauden viimeiseen työpäivään mennessä.
Viitejakso on sen vuosineljänneksen tai kuuden kuukauden jakson viimeinen kuukausi, johon tiedot liittyvät. Mikäli sähköisen
rahan tasetiedot eivät ole saatavilla määräaikaan mennessä, kansalliset keskuspankit voivat ilmoittaa viimeisimmät käytettävissä
olevat tiedot kuukauden viimeiseen työpäivään mennessä.
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lisätietoerien luettelon mukaisesti, mikäli tiedot ovat saatavilla tai
arvioitavissa parhaan arvion periaatteen mukaisesti tai mikäli
kyseinen liiketoiminta on rahataloudellisesti merkittävää. EKP
kerää ja kirjaa yhdessä kansallisten keskuspankkien kanssa kyseisten tilastotietojen saatavuutta ja laatimismenetelmiä koskevia tietoja. Erittäin tärkeät lisätietoerät näkyvät lihavoituina soluina ja
kuvaavat tietoja, joita tarvitaan euroalueen raha-aggregaattien ja
rahaliiton tilinpäätöstilastojen (MUFA) laatimista varten.

EKP:n ja kansallisten keskuspankkien välisestä sopimuksesta kansalliset keskuspankit voivat jättää lihavoidut nuolella ( ) merkityt
solut ilmoittamatta, mikäli EKP käyttää niiden osalta vaihtoehtoisia tietolähteitä.

6 artikla
Valtionhallinnon tasetilastot
1.

Raportoinnin laajuus

a) Yleistä
Kansalliset keskuspankit ilmoittavat tilastotiedot valtion talletusveloista eli talletusvelkojen läheisistä vastineista sekä hallussa olevista kassavaroista ja arvopapereista näiden suuntaviivojen
liitteessä III olevan osan 3 mukaisesti.
Mikäli ilmiötä ei esiinny tai se on merkityksetön, raportointia ei
edellytetä. Erä ”valtion hallussa olevat eurosetelit ja –metallirahat”
ilmoitetaan erittäin tärkeänä lisätietoeränä. Saatavilla oleviin tietoihin, kuten rahaliiton tilinpäätöstilastojen vuosi- ja/tai neljännesvuositietoihin, perustuvia arvioita voidaan toimittaa.

Kansalliset keskuspankit voivat päättää olla vaatimatta täyttä
raportointia asetuksen EKP/2001/13 liitteessä I olevan 2 osan taulukoissa 3 ja 4 niitä jäsenvaltioita vastaavien solujen osalta, jotka
eivät ole ottaneet euroa käyttöön, mikäli ylemmällä tasolla kerätyt luvut osoittavat niiden olevan merkityksettömiä. Tällaisessa
tapauksessa kansalliset keskuspankit arvioivat säännöllisesti ja
vähintään kerran vuodessa, ovatko jäsenvaltioita, jotka eivät ole
ottaneet euroa käyttöön vastaavia soluja koskevat tiedot merkittäviä, ja ilmoittavat EKP:lle ja rahalaitoksille kaikista kyseisiä
soluja koskevien raportointivaatimusten muutoksista. Mikäli
jäsenvaltioita, jotka eivät ole ottaneet euroa käyttöön, vastaavia
soluja koskevat tiedot ovat merkityksettömiä eivätkä kansalliset
keskuspankit edellytä niiden täyttä raportointia, kansalliset keskuspankit arvioivat tiedot olemassa olevien tietojen perusteella
jäljempänä kuvattujen menetelmien mukaisesti ja ilmoittavat ne
neljännesvuosittain lisätietoerinä.

b) Virtatietojen korjaukset
b) Virtatietojen korjaukset
Virtojen korjaustiedot annetaan näiden suuntaviivojen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.
2.

Virtatietoja voidaan toimittaa EKP:n ja kansallisen keskuspankin
kahdenvälisen sopimuksen perusteella. Virtojen korjaustiedot toimitetaan näiden suuntaviivojen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan
mukaisesti.

Raportoinnin tiheys ja määräaika

Sarjat ilmoitetaan kuukausittain noudattaen samaa aikataulua
kuin ilmoitettaessa kuukausittaisia tase-erätietoja 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

7 artikla
Lisätietoerät
1.

Raportoinnin laajuus

a) Yleistä
Kansalliset keskuspankit ilmoittavat niiden tase-erätietojen lisäksi,
jotka toimitetaan 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja niihin sovellettavaa raportointitiheyttä noudattaen muitakin tilastotietoja näiden suuntaviivojen liitteessä III olevassa 4 osassa vahvistetun

2.

Raportoinnin tiheys ja määräaika

Sarjat ilmoitetaan kuukausittain näiden suuntaviivojen liitteessä III
olevan 4 osan 1 ja 2 jaksossa tarkoitetuista eristä tai vuosineljänneksittäin näiden suuntaviivojen liitteessä III olevan 4 osan 3 jaksossa tarkoitetuista eristä ja sarjat ilmoitetaan samaan aikaan kuin
pakolliset kuukausittaiset ja neljännesvuosittaiset rahalaitosten
tasetilastot asetuksen EKP/2001/13 mukaisesti.

Mikäli kansalliset keskuspankit arvioivat niitä jäsenvaltioita, jotka
eivät ole ottaneet euroa käyttöön, vastaavia soluja koskevat asetuksen EKP/2001/13 liitteessä I olevan 2 osan taulukkojen 3 ja 4
tiedot ja ilmoittavat ne lisätietoerinä, tiedot voidaan toimittaa
EKP:lle siten, että määräaikaa pidennetään yhdellä kuukaudella
sen vuosineljänneksen loppua seuraavan 28 työpäivän päättymisestä, johon tiedot liittyvät.
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8 artikla

Arvostusta koskevat säännöt ja/tai kirjanpitosäännöt

Varantopohjatilastot
Tämän artiklan nojalla edellytetyt lisätietoerät ilmoitetaan samojen arvostusta koskevien sääntöjen ja/tai kirjanpitosääntöjen
mukaisesti kuin tiedot, jotka ilmoitetaan asetuksen EKP/2001/13
nojalla.

4.

Arviointimenetelmät

Mikäli kansalliset keskuspankit eivät vaadi asetuksen
EKP/2001/13 liitteessä I olevan 2 osan taulukoiden 3 ja 4 osalta
tietoja sellaisia jäsenvaltioita, jotka eivät ole ottaneet euroa käyttöön vastaavista soluista, nämä tiedot arvioidaan jäljempänä vahvistettavien sääntöjen mukaisesti.

Mikäli kansalliset keskuspankit arvioivat tiedot olemassa olevien
tietojen perusteella, ne ilmoittavat nämä tiedot EKP:lle lisätietoerinä. Mikäli EKP:n kanssa ei sovita toisin, käytetään seuraavia
arviointimenetelmiä:

— neljännesvuosittaiset luvut arvioidaan rahalaitosten harvemmin toimittamien tietojen perusteella. Tilastotiedot toistetaan
väliin jäävän jakson tai jaksojen aikana sellaisinaan tai niihin
sovelletaan asianmukaisia tilastollisia menettelyjä, joiden
avulla tietojen kehityssuunta tai kausittaiset vaihtelut
huomioidaan,

— neljännesvuosittaiset luvut arvioidaan rahalaitosten aggregoidummassa muodossa ilmoittamien tietojen perusteella tai
kansallisten keskuspankkien tarkoituksenmukaisina pitämien
erillisten erittelyjen perusteella,

— neljännesvuosittaiset luvut arvioidaan sellaisilta suurilta rahalaitoksilta kerättyjen neljännesvuosittaisten tietojen perusteella, joiden osuus EU:hun 1 päivänä toukokuuta 2004
liittyneiden maiden kanssa käytävästä kaupasta on vähintään
80 prosenttia,

1.

Raportoinnin laajuus

Yhteenlaskettua varantopohjaa koskevat velkatyypeittäin eritellyt
kuukausitilastot lasketaan kuukauden lopun kantatiedoista asetuksen EKP/2003/9 mukaisesti ja asetuksessa EKP/2001/13 säädettyjen luokkien mukaisesti. Tedot, jotka tarvitaan tilastojen
tuottamiseksi näiden suuntaviivojen liitteessä III olevan 5 osan
mukaisesti, saadaan vähimmäisvarantovelvoitteen piiriin kuuluvien luottolaitosten kansallisille keskuspankeille toimittamista
tiedoista.

2.

Raportoinnin tiheys ja määräaika

Varantopohjatilastot sisältävät kuusi luottolaitoksia koskevaa
aikasarjaa, jotka liittyvät EKP:lle kuukausittain toimitettaviin kuukauden lopun kantatietoihin. Tiedot on toimitettava EKPJ:n tiedonsiirtojärjestelmän välityksellä viimeistään varantojen
pitoajanjakson alkamista edeltävänä kansallisen keskuspankin
työpäivänä. Pienet luottolaitokset ilmoittavat suppeammin eritellyt tiedot kansallisille keskuspankeille neljännesvuosittain. Näiden
pienten luottolaitosten yhteydessä käytetään yksinkertaistettua
varantopohjatilastointia kolmen varannon pitoajanjakson osalta.
Kansalliset keskuspankit käyttävät pieniltä luottolaitoksilta saamiaan neljännesvuositason varantopohjatietoja kuukausittaisissa
luvuissa, jotka ilmoitetaan EKP:lle niiden julkaisemista seuraavien
kolmen tiedonsiirron yhteydessä.

3.

Korjausten ilmoittaminen

Korjaukset, joita tiedonantajalaitokset tekevät varantopohjaan
ja/tai varantovaatimuksiin pitoajanjakson alkamisen jälkeen, eivät
saa muuttaa varantopohjaa ja varantovaatimuksia koskevia
tilastoja.

9 artikla
Makrotason suhdelukuja koskevat tilastot

— neljännesvuosittaiset luvut arvioidaan vaihtoehtoisten tietolähteiden, kuten Kansainvälisen järjestelypankin tietojen
taikka maksutasetietojen, perusteella, kun ensin on tehty tarvittavat korjaukset, jotka johtuvat siitä, että tällaisissa vaihtoehtoisissa lähteissä käytetään eri käsitteitä ja määritelmiä kuin
raha- ja rahoitustilastoissa, tai

— neljännesvuosittaiset luvut arvioidaan EU:hun 1 päivänä toukokuuta 2004 liittyneitä maita koskevien sellaisten tietojen
perusteella, jotka rahalaitokset ilmoittavat vuosineljänneksittäin yhtenä kokonaisuutena.

1.

Raportoinnin laajuus

EKP seuraa luottolaitosten kansallisille keskuspankeille asetuksen
EKP/2001/13 mukaisesti toimittamien kuukauden lopun tilastotietojen perusteella kuukausittain niiden varantopohjasta tehtävien vakiovähennysten tarkkuutta, joita luottolaitokset voivat
soveltaa maturiteetiltaan enintään kahden vuoden velkapapereihinsa. Kansalliset keskuspankit laskevat vaadittavat aggregaatit
näiden suuntaviivojen liitteessä III olevan 6 osan mukaisesti ja
ilmoittavat ne EKP:lle.
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2.

L 341/7
3.

Raportoinnin tiheys ja määräaika

Luottolaitosten kolme aikasarjaa, jotka kuvaavat kuukauden
lopun kantatietoja, toimitetaan EKP:lle kuukausittain viimeistään
pitoajanjakson alkamista edeltävänä kansallisen keskuspankin
työpäivänä.

Luottolaitosten tasetta koskevat ilmoitetut tiedot kattavat
100 prosenttia tähän sektoriin luokitelluista laitoksista. Mikäli
raportointi kattaa pienten laitosten vapauttamisen vuoksi todellisuudessa vähemmän kuin 100 prosenttia laitoksista, kansalliset
keskuspankit estimoivat toimitetut tiedot 100 prosentin
kattavuuteen.

Tilastosarjat on toimitettava, vaikka niissä mainittuja tase-eriä ei
sovellettaisikaan kyseisessä jäsenvaltiossa.

11 artikla
Rakenteelliset rahoitusindikaattorit

10 artikla
Luottolaitosten tasetilastot
1.

Raportoinnin laajuus

Estimointi

1.

Raportoinnin laajuus

a) Yleistä
Kansalliset keskuspankit raportoivat muita rakenteellisia rahoitusindikaattoreita koskevat tasetiedot näiden suuntaviivojen liitteessä III olevan 8 osan mukaisesti.

a) Yleistä
Kansalliset keskuspankit ilmoittavat EKP:lle erikseen luottolaitossektorin tase-erätiedot asetuksen EKP/2001/13 liitteessä I olevan
2 osan taulukoiden 1, 2 ja 4 sekä näiden suuntaviivojen liitteessä III olevan 7 osan mukaisesti. Koska koko rahalaitossektoria koskevat tiedot ilmoitetaan jo asetuksen EKP/2001/13
mukaisesti, tässä artiklassa asetettuja vaatimuksia sovelletaan
ainoastaan niihin jäsenvaltioihin, joissa muiden rahalaitosten tiedonantajien joukko koostuu sekä luottolaitoksista että rahamarkkinarahastoista ja joissa rahamarkkinarahastojen vaikutuksen
katsotaan olevan tilastollisesti merkittävä, koska molemmat seuraavista kriteereistä täyttyvät samanaikaisesti:

Kansalliset keskuspankit toimittavat tietoja 18 indikaattorista,
jotka on yksilöity näiden suuntaviivojen liitteessä III olevassa
8 osassa. Tiedot toimitetaan kyseisessä osassa esitettyjen käsitteitä
ja menetelmiä koskevien sääntöjen mukaisesti ja noudattaen taseerätilastojen laatimista koskevia tilastointiperiaatteita, eli
i) tiedot aggregoidaan, eikä niitä konsolidoida; ja
ii) kotipaikkaperiaate on ns. isäntämaa-periaatteen mukainen; ja
iii) tasetiedot ilmoitetaan bruttoperusteisesti.

i) rahalaitossektorin yhteistaseen ja rahalaitossektorin luottolaitoksista koostuvan alajoukon yhteistaseen erotus on jatkuvasti
yli 5 miljardia euroa, ja
ii) muut rahalaitokset kuin luottolaitokset eli rahamarkkinarahastot vaikuttavat useampaan kuin yhteen erään rahalaitossektorin taseen jommallakummalla puolella.

b) Virtatietojen korjaukset
Virtojen korjaustiedot annetaan näiden suuntaviivojen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.
2.

Vaikka joissain jäsenvaltioissa pieni määrä muita laitoksia luokitellaan rahalaitoksiksi, nämä laitokset katsotaan kuitenkin määrällisesti merkityksettömiksi.

b) Virtatietojen korjaukset

Tiedot luottolaitoksia koskevien rakenteellisten rahoitusindikaattoreiden laskemista varten ilmoitetaan edellisen vuoden osalta
kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Indikaattori ”luottolaitosten työntekijöiden lukumäärä” ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan edellisen vuoden osalta kunkin vuoden toukokuun
loppuun mennessä.

Virtojen korjaustiedot annetaan näiden suuntaviivojen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.
2.

Raportoinnin tiheys ja määräaika

Tiedot toimitetaan neljännesvuosittain 28 työpäivän kuluessa sen
viitejakson päättymisestä, jota tiedot koskevat.
Näiden suuntaviivojen liitteessä III olevan 7 osan taulukossa 3
pyydetyt tiedot ilmoitetaan käyttäen maaliskuuta 2005
viitekuukautena.

Raportoinnin tiheys ja määräaika

3.

Korjausten ilmoittaminen

Kun kansalliset keskuspankit korjaavat ilmoitettuja tietoja, noudatetaan seuraavaa yleisperiaatetta:
a)

kaikkien säännöllisten vuosittaisten tiedonsiirtojen yhteydessä voidaan viimeisimmän vuoden tietojen lisäksi tarvittaessa toimittaa tavanomaisia korjauksia edellisen vuoden
tietoihin sekä poikkeuksellisia korjauksia, ja

b)

poikkeuksellisia korjauksia, jotka parantavat merkittävästi
tietojen laatua, voidaan toimittaa pitkin vuotta.
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4.

Estimointi

Kerättävät tiedot kattavat 100 prosenttia laitoksista, jotka on määritelty luottolaitoksiksi asetuksen EKP/2001/13 liitteessä I olevan
1 osan 1.2 kohdassa. Mikäli raportointi kattaa pienten laitosten
vapauttamisen vuoksi todellisuudessa vähemmän kuin 100 prosenttia laitoksista, kansalliset keskuspankit estimoivat näiden
suuntaviivojen 3 artiklan 4 kohdan mukaisesti toimitetut tiedot
100 prosentin kattavuuteen.
5.

osalta ilmoitetaan erikseen erityisyhteisöille myydyt lainat eli lainat, jotka on arvopaperistettu erityisyhteisön välityksellä, ja lainat, jotka on siirretty muille välittäjille arvopaperistamalla tai
muulla tavoin. Koska laina katsotaan myydyn muulle kuin rahalaitossektorille, sen osalta edellytetään raportointia vain siltä osin
kuin laina ei enää näy sen rahalaitoksen taseessa, joka alun perin
myönsi lainan muille kotimaan sektoreille, eikä minkään muunkaan rahalaitoksen taseessa.
2.

Selvitykset

Kansalliset keskuspankit ilmoittavat EKP:lle kaikista tapauksista,
joissa ne ovat poikenneet edellä mainituista määritelmistä ja säännöistä, jotta kansallista käytäntöä kyettäisiin valvomaan. Kansalliset keskuspankit toimittavat selvitykset merkittävien korjausten
syistä.

27.12.2007

Raportoinnin tiheys ja määräaika

Tiedot on toimitettava sitä kuukautta seuraavan kuukauden 15
työpäivänä, jota tiedot koskevat.

14 artikla
Muita rahoituksen välittäjiä koskevat tilastot

12 artikla
Tiedot Kansainvälistä valuuttarahastoa varten
1.

Raportoinnin tiheys ja määräaika

Kansalliset keskuspankit toimittavat näiden suuntaviivojen liitteessä III olevan 9 osan mukaiset rahalaitosten tase-erät EKP:lle
osana tase-erätietojen kuukausittaista tiedonsiirtoa. Tiedot siirretään näiden suuntaviivojen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti EKP:lle
säännöllisesti toimitettavien tase-erätietojen toimituksen yhteydessä eli sen kuukauden päättymistä seuraavana 15 työpäivänä,
jota tiedot koskevat. Näiden suuntaviivojen 7 artiklan 2 kohdassa
vahvistettuja erittäin tärkeiden lisätietoerien raportoinnin tiheyttä
ja määräaikaa koskevia vaatimuksia sovelletaan myös tässä määriteltyihin aikasarjoihin.
13 artikla
Arvopaperistamista ja rahalaitosten alun perin muille kuin
rahalaitoksille myöntämien lainojen muita siirtoja
koskevat tilastot
1.

Raportoinnin laajuus

Raportoinnin laajuus

Kansalliset keskuspankit voivat toimittaa Kansainväliselle valuuttarahastolle (IMF) EKP:n välityksellä täydentäviä rahalaitosten taseerätilastoja seuraavien teknisten järjestelyjen mukaisesti, tämän
kuitenkaan rajoittamatta kansallisten keskuspankkien velvoitteita
IMF:ään nähden.
2.

1.

Raportoinnin laajuus

Kansalliset keskuspankit toimittavat tilastotiedot rahalaitosten lainojen myymisestä ja siirtämisestä kolmansille osapuolille näiden
suuntaviivojen liitteessä III olevan 10 osan mukaisesti, mikäli tiedot ovat saatavilla tai arvioitavissa parhaan arvion periaatteen
mukaisesti.
EKP:lle toimitettavat tiedot sisältävät i) bruttovirrat ja ii) tiedot
rahalaitosten alun perin myöntämien ja kolmansille osapuolille
myytyjen lainojen nettovirroista, mikäli bruttovirtoja koskevia tietoja ei ole saatavissa, ja iii) kantatiedot molemmissa tapauksissa,
mikäli ne ovat saatavissa. Edellä mainittujen kolmen tietotyypin

a) Yleistä
Kansalliset keskuspankit ilmoittavat muita rahoituksen välittäjiä
koskevat tilastotiedot näiden suuntaviivojen liitteessä III olevan
11 osan mukaisesti. Muita rahoituksen välittäjiä koskevat tiedot
on toimitettava erikseen seuraavien alaluokkien osalta: i) sijoitusrahastot (lukuun ottamatta rahamarkkinarahastoja); ii) arvopapereiden ja johdannaisten välittäjät; iii) lainanantajina toimivat
rahoitusyritykset; ja iv) muut kuin i-iii kohdassa mainitut muut
rahoituksen välittäjät.
Muita rahoituksen välittäjiä koskevat tiedot toimitetaan niiden tietojen perusteella, jotka ovat raportointihetkellä saatavilla kansallisella tasolla. Mikäli ajantasaisia tietoja ei ole saatavilla tai niitä ei
voida käsitellä, toimitetaan kansalliset arviot. Mikäli kuvattava
taloudellinen ilmiö on olemassa mutta sitä ei seurata tilastollisesti
eikä kansallisia arvioita siten voida esittää, kansalliset keskuspankit voivat joko jättää aikasarjat ilmoittamatta tai ilmoittaa ne
puuttuviksi. Aikasarjat, joita ei ilmoiteta, tulkitaan näin ollen ”tiedoiksi, jotka ovat olemassa mutta joita ei kerätä”. Tällöin EKP voi
tehdä oletuksia ja arvioita kootessaan euroalueen aggregaatteja.
Tietojen antajien joukko kattaa kaikentyyppiset rahaliittoon osallistuvissa jäsenvaltioissa olevat muut rahoituksen välittäjät: rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden alueella olevat laitokset,
mukaan lukien alueen ulkopuolella sijaitsevien emoyhtiöiden
tytäryhtiöt, sekä sellaisten laitosten sivukonttorit, joiden päätoimipaikka on alueen ulkopuolella.
Tietoja ilmoitettaessa toimitetaan seuraavat keskeiset indikaattorit ja lisätiedot:
— keskeiset indikaattorit toimitetaan euroalueen aggregaattien
muodostamista varten. Kaikkien rahaliittoon osallistuvien
jäsenvaltioiden on toimitettava nämä yksityiskohtaiset tiedot,
mikäli ajantasaiset tiedot ovat saatavilla. Mikäli ajantasaisia
tietoja ei ole saatavilla tarvittavia erittelyjä varten tai sovitulla
tiheydellä, sovittuna aikana tai sovitulta aikajänteeltä, on toimitettava arviot, mikäli se on mahdollista,
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— lisätiedot toimitetaan lisätietoerinä. Näitä tietoja toimittavat
ne maat, joiden osalta on raportointihetkellä saatavilla yksityiskohtaisempia tietoja.

b) Virtatietojen korjaukset
Virtojen korjaustietoja voidaan toimittaa, mikäli kantatiedoissa on
merkittäviä katkoksia tai mikäli tehdään luokituksen muutoksia ja
muita vastaavia järjestelyjä. Virtojen korjaustietoja voidaan toimittaa erityisesti silloin, kun EKT 95:n käyttöönoton yhteydessä on
tehty luokituksen muutoksia.
Mikäli taloustoimet arvioidaan kahden peräkkäisen jakson kantatietojen eron perusteella, aikasarjat joko jätetään ilmoittamatta tai
ilmoitetaan puuttuviksi tiedoiksi.

4.

Arvostusta koskevat säännöt ja/tai kirjanpitosäännöt

Kirjanpitosääntöjen, joita muut rahoituksen välittäjät noudattavat
tilinpäätöksiään laatiessaan, on oltava direktiivin 86/635/ETY
kansallisten täytäntöönpanosääntöjen ja mahdollisten muiden
sovellettavien kansainvälisten standardien mukaisia. Kaikki saamiset ja velat ilmoitetaan tilastointia varten bruttomääräisinä,
tämän vaikuttamatta jäsenvaltioissa voimassa oleviin kirjanpitokäytäntöihin. Kunkin erän yhteydessä annetaan erityisohjeita käytettävistä arvostusmenetelmistä.
5.

Raportoinnin tiheys ja määräaika

Tiedot toimitetaan EKP:lle vuosineljänneksittäin. Muita rahoituksen välittäjiä koskevat tilastot toimitetaan EKP:lle viimeistään sen
viitejakson päättymistä seuraavan kolmannen kalenterikuukauden
viimeisenä kalenteripäivänä, jota tiedot koskevat, tai sitä edellisenä kansallisen keskuspankin työpäivänä, mikäli kalenterikuukauden viimeinen päivä ei ole kansallisen keskuspankin työpäivä.
EKP toimittaa kunkin vuoden syyskuuhun mennessä kansallisille
keskuspankeille seuraavaa vuotta koskevan raportointiaikataulun
tarkkoine toimituspäivineen.

Selvitykset

Kansalliset keskuspankit toimittavat EKP:lle selvityksiä näiden
suuntaviivojen liitteessän III olevan 11 osan 3 jakson mukaisesti.
Kansalliset keskuspankit toimittavat selvityksiä merkittävistä
korjauksista.

Virtojen korjaustiedot toimitetaan näiden suuntaviivojen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.

2.

L 341/9

6.

Siirtymäsäännökset

Kansalliset keskuspankit lakkaavat raportoimasta sijoitusrahastotilastoihin liittyviä tilastotietoja muita rahoituksen välittäjiä koskevina tilastotietoina vuoden 2009 neljänteen vuosineljännekseen
mennessä tai heti, kun EKP:n neuvosto on tilastokomitean esittämät näkökohdat huomioon ottaen päättänyt, että näiden suuntaviivojen 18 artiklan mukaisesti raportoidut sijoitusrahastojen
saamisia ja velkoja koskevat tiedot ovat euroalueen tasolla laadultaan julkaisukelpoisia. Kansalliset keskuspankit voivat liitteessä III
olevan 11 osan mukaisesti johtaa sijoitusrahastoja koskevat tilastotiedot liitteessä III olevan 14 osan mukaisesti kerätyistä sijoitusrahastojen saamisia ja velkoja varten kerätyistä tilastotiedoista.

15 artikla
3.

Korjausten ilmoittaminen

Arvopaperiemissioita koskevat tilastot

Kansalliset keskuspankit saattavat joutua muuttamaan edellisellä
vuosineljänneksellä toimittamiaan tietoja. Myös aikaisempien
vuosineljännesten tietoihin saatetaan tehdä korjauksia.
Tällöin noudatetaan seuraavia yleisperiaatteita:
a)

b)

kaikkien säännöllisten neljännesvuosittaisten raportointien
yhteydessä voidaan viimeisimmän neljänneksen tietojen
lisäksi toimittaa ainoastaan ”tavanomaisia” korjauksia eli
edellisellä vuosineljänneksellä raportoituja tietoja koskevia
korjauksia; ja
poikkeuksellisia korjauksia pitäisi tehdä mahdollisimman
vähän, ja ne on ilmoitettava erillään tavanomaisesta raportoinnista. Pieniä rutiininomaisia historiatietojen korjauksia
pitäisi lähtökohtaisesti lähettää vain kerran vuodessa, neljättä
vuosineljännestä koskevan raportoinnin yhteydessä.

1.

Raportoinnin laajuus

Kansalliset keskuspankit toimittavat näiden suuntaviivojen liitteessä III olevan 12 osan mukaisesti sellaiset arvopaperiemissioita
koskevat tilastotiedot, jotka kattavat kaikki euroalueella olevien
tekemät minkä tahansa valuutan määräiset kotimaiset ja kansainväliset arvopaperiemissiot.
2.

Raportoinnin tiheys ja määräaika

Tiedot toimitetaan EKP:lle kuukausittain. Arvopaperiemissioita
koskevat tilastot toimitetaan EKP:lle viimeistään viiden viikon
kuluttua niiden kuukausien päättymisestä, joita tiedot koskevat.
EKP toimittaa kansallisille keskuspankeille etukäteen raportointiaikataulun tarkkoine toimituspäivineen.
3.

c)

Poikkeuksellisia korjauksia voidaan lähettää vuoden aikana
normaalista raportoinnista erillään, mikäli ne parantavat
merkittävästi tietojen laatua.

Selvitykset

Kansalliset keskuspankit toimittavat EKP:lle selvityksiä näiden
suuntaviivojen liitteessä III olevan 12 osan 3 jakson mukaisesti.
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Kantatiedot ilmoitetaan taulukoiden 1–4 ja 7 kaikista eristä.
Kaikki kantatiedot koskevat jakson lopun lukuja ottamatta lukuun
taulukon 2 eriä, joista ilmoitetaan ”viimeisen varannon pitoajanjakson keskiarvo”. Bruttovirrat ilmoitetaan maksutapahtumia koskevista tiedoista koostuvien taulukoiden 5, 6, 8 ja 9 eristä.

16 artikla
Rahalaitosten korkotilastot
1.

Raportoinnin laajuus

Rahalaitosten korkotilastoja varten kansalliset keskuspankit
ilmoittavat yhteenlasketut kansalliset kuukausittaiset tilastotiedot
luottokannoista ja uudesta liiketoiminnasta asetuksen
EKP/2001/18 liitteen II lisäyksissä 1 ja 2 täsmennetyllä tavalla.
2.

Nämä tilastotiedot toimitetaan EKP:n laatiman ja kansallisille keskuspankeille kunkin vuoden syyskuun loppuun mennessä ilmoittaman vuosittaisen aikataulun mukaisesti.
Korjausten ilmoittaminen

Kansalliset keskuspankit saattavat joutua korjaamaan edellisen viitekuukauden arvoja. Lisäksi edellistä viitekuukautta aikaisempiin
tietoihin saatetaan tehdä korjauksia esimerkiksi virheiden, luokituksen muutosten ja raportointimenettelyjen kehittymisen vuoksi.
Tällöin kansalliset
yleisperiaatteita:

keskuspankit

soveltavat

seuraavia

a)

mikäli kansalliset keskuspankit korjaavat edellistä viitekuukautta aikaisempia tietoja, ne toimittavat EKP:lle selvitykset;

b)

kansalliset keskuspankit toimittavat selvitykset myös merkittävistä korjauksista; ja

c)

korjattuja tietoja toimittaessaan kansalliset keskuspankit ottavat huomioon rahalaitosten korkotilastojen säännöllistä
raportointia varten asetetut määräajat. Poikkeukselliset korjaukset ilmoitetaan muulloin kuin kuukausittaisten raportointijaksojen aikana.
4

Kansalliset keskuspankit ilmoittavat historiatiedot kaikista
tietoeristä.

2.

Raportoinnin tiheys ja määräaika

3.
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Raportoinnin tiheys ja määräaika

Aikasarjat ilmoitetaan EKP:lle vuosittain riippumatta siitä, miten
usein tietoja tuotetaan. Tiedot toimitetaan vuosittain taulukoiden
4–9 kaikista eristä. Taulukon 1 mukaiset rahalaitosten tasetiedot
toimitetaan kuukausittain. Taulukoihin 2 ja 3 sisältyvät luottolaitosten tasetiedot toimitetaan neljännesvuosittain; poikkeuksen
muodostavat sellaisia saamisia ja velkoja koskevat erät, joissa vastapuolena on keskuspankki, sekä sähköistä rahaa liikkeeseen laskevien laitosten erät, jotka toimitetaan vuosittain. Taulukkoon 3
sisältyvät luottolaitoksia koskevat rakenteelliset tiedot toimitetaan
vuosittain. Mikäli taulukoihin 1–3 sisältyvien tietojen saatavuus
on erittäin huono, kansalliset keskuspankit voivat toimittaa
vähimmäistiedot varmistaakseen tietojen julkaisemisen ajoissa ja
asianmukaisesti.

Vähimmäistiedot sisältävät seuraavaa:

— kuukausittain toimitettavat tiedot: yksi havainto, joka liittyy
joulukuun lopun tilanteeseen;

— neljännesvuosittain toimitettavat tiedot: yksi havainto, joka
liittyy vuoden neljänteen neljännekseen;

— vuosittain toimitettavat tiedot: yksi havainto, joka liittyy joulukuun lopun tilanteeseen.

. Estimointi

Mikäli rahalaitosten korkotilastojen todellinen kattavuus on
vähemmän kuin 100 prosenttia sen vuoksi, että on käytetty
otosta, kansalliset keskuspankit estimoivat uuden liiketoiminnan
määriä koskevat tiedot 100 prosentin kattavuuteen.

EKP ilmoittaa kansallisille keskuspankeille kutakin raportointijaksoa koskevat täsmälliset raportointipäivämäärät kunakin vuonna.
Kansalliset keskuspankit voivat toimittaa ajantasaiset tiedot joko
ennen ensimmäistä raportointijaksoa, mikäli EKP vahvistaa olevansa valmis ottamaan tiedot vastaan, tai mihin tahansa muuhun
aikaan raportointijakson aikana.

17 artikla
Maksuja koskevat tilastot
1.

Mikäli ajantasaisia tietoja ei ole saatavilla, kansalliset keskuspankit käyttävät mahdollisuuksien mukaan arvioita tai väliaikatietoja.

Raportoinnin laajuus

Kansalliset keskuspankit ilmoittavat maksuja koskevat tilastotiedot näiden suuntaviivojen liitteessä III olevan 13 osan mukaisesti.
Tilastotiedot sisältävät i) tietoja maksutapahtumista ja maksujen
rakenteesta, sellaisina kuin ne sisältyvät taulukoihin 4–9, ja ii) niihin liittyviä tietoja rahalaitosten ja luottolaitosten tase-eristä sekä
rakenteellisia tietoja luottolaitoksista, sellaisina kuin ne sisältyvät
taulukoihin 1–3.

3.

Korjausten ilmoittaminen

Tietojen toimittajat tai kansalliset keskuspankit voivat tehdä korjauksia, jotka perustuvat uusiin laskelmiin tai arvioihin. Kansalliset
keskuspankit toimittavat korjaukset EKP:lle raportointijaksojen
yhteydessä, mieluiten ensimmäisen raportointijaksojen yhteydessä.
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4.

Selvitykset

EKP lähettää kansallisille keskuspankeille edellisen vuoden selvitykset (ns. loppuselvitykset) word-tiedostoina ennen ensimmäisen
raportointijakson alkamista täydennettäviksi ja/tai korjattaviksi.
Kansalliset keskuspankit palauttavat täydennetyt ja/tai korjatut
selvitykset EKP:lle. Näissä selvityksissä kansalliset keskuspankit
selittävät yksityiskohtaisesti poikkeamat vaatimuksista ja mahdollisuuksien mukaan niiden vaikutukset tietoihin.

18 artikla
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c) Haltijaosuudet

Mikäli sijoitusrahastojen, rahalaitosten ja/tai muiden rahoitusten
välittäjien kuin sijoitusrahastojen asetuksen EKP/2007/8 liitteen I
mukaisesti antamat tiedot haltijaosuuksista ovat puutteellisia tai
eivät ole vielä saatavilla, kansalliset keskuspankit antavat haltijaosuuksia koskevat tiedot parhaan arvion periaatetta noudattaen
näiden suuntaviivojen liitteessä III olevan 14 osan taulukon 1
maantieteellisen ja sektorikohtaisen erittelyn mukaisesti.

d) Lisätietoerät

Sijoitusrahastojen saamisia ja velkoja koskevat tilastot

1.

Raportoinnin laajuus

Kansalliset keskuspankit antavat kuukausittain muita tilastotietoja
liitteessä III olevan 14 osan taulukon 3 mukaisesti, mikäli tällaiset
tiedot ovat saatavilla tai ne voidaan antaa parhaan arvion periaatteen mukaisesti.

a) Yleistä

Kansalliset keskuspankit antavat näiden suuntaviivojen liitteessä III olevan 14 osan mukaisesti tilastotietoja sijoitusrahastojen saamisista ja veloista eriteltyinä sijoitusten luonteen mukaan
seuraaviin alasektoreihin: osakerahastot, joukkolainarahastot,
sekarahastot, kiinteistörahastot, vipurahastot sekä muut rahastot.
Kunkin alasektorin tiedot on eriteltävä vielä sijoitusrahastotyypin
mukaan avoimiin ja suljettuihin rahastoihin. Kun sijoitusrahastot
eritellään sijoitusten luonteen mukaan, rahastojen rahastot luokitellaan niiden rahastojen luokkaan, joihin ne pääasiallisesti
sijoittavat.

2.

Kansalliset keskuspankit raportoivat EKP:lle sijoitusrahastojen
kuukausittaiset kannat, arvostusmuutokset ja luokitusten muutokset sen kuukauden päättymistä seuraavan 28 työpäivän päättymiseen mennessä, jota tiedot koskevat. Lisätietoeriin sovelletaan
samaa määräaikaa.

Kansalliset keskuspankit raportoivat EKP:lle sijoitusrahastojen neljännesvuosittaiset kannat, arvostusmuutokset ja luokitusten muutokset sen vuosineljänneksen päättymistä seuraavan 28 työpäivän
päättymiseen mennessä, jota tiedot koskevat.

Nämä vaatimukset koskevat kuukauden ja vuosineljänneksen
lopun kantoja sekä kuukausittaisia ja neljännesvuosittaisia virtatietojen korjauksia (1).

b) Virtatietojen korjaukset

Kansalliset keskuspankit antavat EKP:lle erilliset tiedot hintojen ja
valuuttakurssien muutoksista johtuvista arvostusmuutoksista ja
luokitusten muutoksista liitteessä III olevassa 14 osassa säädetyllä
tavalla ja näiden suuntaviivojen liitteen V mukaisesti.

3.

( ) Pääsääntöisesti tase laaditaan kuukauden viimeisenä kalenteripäivänä
ottamatta huomioon kansallisia arkipyhiä. Kuitenkaan näin ei voida
useinkaan menetellä, vaan tase laaditaan kansallisten markkina- tai kirjanpitosääntöjen mukaisen viimeisen työpäivän lopulla.

Korjausten ilmoittaminen

Kuukausittaisten ja neljännesvuosittaisten tietojen korjauksissa
sovelletaan seuraavia yleisperiaatteita:

a)

korjaukset tehdään siten, että kuukausittaiset ja neljännesvuosittaiset tiedot ovat keskenään yhdenmukaiset;

b)

tietojen säännöllisen raportointijakson aikana eli
viitekuukauden/-neljänneksen päättymistä seuraavasta
28 työpäivästä päivään, jona tiedot toimitetaan takaisin kansallisille keskuspankeille, kansalliset keskuspankit voivat
tehdä korjauksia tietoihin, jotka koskevat edellistä viiteneljännestä, sitä edeltäviä kahta kuukautta sekä sen jälkeisiä
kuukausia;

c)

tietojen säännöllisten raportointijaksojen ulkopuolella kansalliset keskuspankit voivat tehdä korjauksia edellistä viitevuosineljännestä edeltäviä kahta kuukautta aikaisempia
viitejaksoja koskeviin tietoihin esim. virheen, luokituksen
muutoksen tai raportointimenettelyn parannuksen vuoksi.

Rahoitustaloustoimet ja siten myös muutokset johdetaan mahdollisuuksien mukaan EKT 95:n mukaisesti (ns. EKT 95 -menetelmä).
Kansalliset keskuspankit voivat asetuksen EKP/2007/8 mukaisesti
poiketa EKT 95:stä eriävien kansallisten käytäntöjen takia. Jos
arvopaperikohtaiset kantatiedot ovat saatavilla, arvostusmuutokset voidaan johtaa eurojärjestelmän yhteisen menetelmän mukaisesti eli näiden suuntaviivojen liitteessä V tarkoitetun virtatietojen
johtamismenetelmän mukaisesti.
1
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Poikkeukset ja estimointi

Jotta varmistettaisiin euroalueen sijoitusrahastotilastojen laadukkuus, kansalliset keskuspankit estimoivat pienten sijoitusrahastojen tiedot sekä kantojen että arvostusmuutosten osalta
100 prosentin kattavuuteen laatiessaan EKP:lle ilmoitettavia kuukausittaisia ja neljännesvuosittaisia tietoja sijoitusrahastojen saamisista ja veloista, mikäli ne myöntävät pienimmille sijoitusrahastoille
poikkeuksia asetuksen EKP/2007/8 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

myös arvopapereista, joilla ei ole julkisesti saatavilla olevaa
tunnistekoodia, käyttämällä kansallisen keskuspankin sisäisiä arvopaperitunnisteita.
b)

Kansalliset keskuspankit aggregoivat a kohdan mukaisesti
johdetut arvopaperitiedot ja yhdistävät ne sellaisista arvopapereista annettuihin tietoihin, joilla ei ole julkisesti saatavilla
olevaa tunnistekoodia. Näiden yhdistettyjen tietojen avulla
tuotetaan aggregaatit i) muista arvopapereista kuin osakkeista
maturiteetin, valuutan ja vastapuolen mukaan eriteltyinä;
ja ii) osakkeista ja osuuksista instrumentin ja vastapuolen
mukaan eriteltyinä; ja iii) sijoitusrahastojen kaikista liikkeeseen lasketuista osuuksista.

c)

Kansalliset keskuspankit johtavat sijoitusrahastojen saamisia
ja velkoja koskevat tarvittavat tilastotiedot yhdistämällä b
kohdan mukaisesti johdetut arvopaperitiedot yksittäisiltä
kyseisessä maassa olevilta sijoitusrahastoilta kerättyihin tietoihin muista kuin arvopaperisaamisista ja -veloista.

d)

Kansalliset keskuspankit aggregoivat samaan alasektoriin
kuuluvien kyseisessä maassa olevien sijoitusrahastojen saamiset ja velat.

Kansalliset keskuspankit voivat estimoida tiedot 100 prosentin
kattavuuteen sillä edellytyksellä, että estimointimenettely täyttää
seuraavat vähimmäisvaatimukset:
a)

b)

puuttuvien erittelyjen osalta estimaatit johdetaan soveltamalla vastaavan sijoitusrahastojen alasektorin suhdelukuja,
esim. jos avoimen joukkolainarahaston katsotaan kuuluvan
pienimpiin sijoitusrahastoihin ja tiedot kerätään ainoastaan
liikkeeseen lasketuista sijoitusrahastojen osuuksista, puuttuvat erittelyt johdetaan soveltamalla avointen joukkolainarahastojen luokan rakennetta);
mitään sijoitusrahastojen alasektoria (esim. avoimet kiinteistörahastot, suljetut kiinteistörahastot) ei suljeta kokonaan
pois.

Sijoitusrahastoille, joihin sovellettavien kansallisten kirjanpitosäännösten mukaan varojen arvostus voi tapahtua harvemmin
kuin
neljännesvuosittain,
voidaan
asetuksen
EKP/2007/8 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti myöntää poikkeuksia. Tällaisista poikkeuksista huolimatta kansallisten keskuspankkien EKP:lle toimittamiin sijoitusrahastoja koskeviin
kuukausittaisiin ja neljännesvuosittaisiin tietoihin on aina sisällyttävä näitä sijoitusrahastoja koskevat tiedot.
5.

Sekamalli: aggregoitujen tietojen johtaminen

Asetuksen EKP/2007/8 liitteessä I määriteltyä sekamallia sovellettaessa kansalliset keskuspankit johtavat aggregoidut neljännesvuosittaiset sijoitusrahastojen alasektoreiden saamiset ja velat
näiden suuntaviivojen liitteessä III olevan 14 osan taulukon 1
mukaisesti seuraavasti:
a)

Sellaisten arvopapereiden osalta, joilla on julkisesti saatavilla
oleva tunnistekoodi, kansalliset keskuspankit yhdistävät
arvopaperikohtaisesti toimitetut tiedot keskitetystä arvopaperitietokannasta tai vastaavista kansallisista tietokannoista
saatuihin tietoihin. Yhdistettyjen arvopaperikohtaisten tietojen avulla määritetään saamisten ja velkojen euromääräinen
arvo sekä johdetaan sijoitusrahaston kutakin arvopaperia
koskevat tarvittavat erittelyt. Jos arvopapereiden tunnistekoodit eivät löydy keskitetystä arvopaperitietokannassa tai vastaavista kansallisista arvopaperitietokannoista, tai jos
saamisten ja velkojen kokoamiseen näiden suuntaviivojen
liitteessä III olevan 14 osan taulukon 1 mukaisesti tarvittavat
tiedot eivät ole saatavissa keskitetystä arvopaperitietokannasta tai vastaavista kansallisista arvopaperitietokannoista,
kansalliset keskuspankit estimoivat puuttuvat tiedot. Kansalliset keskuspankit voivat kerätä arvopaperikohtaiset tiedot
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Edellä säädettyä sovelletaan myös tilanteissa, joissa kansalliset keskuspankit keräävät sijoitusrahastojen saamisia ja velkoja koskevat
tiedot kuukausittain asetuksen EKP/2007/8 6 artiklan 3 kohdan
mukaisesti.
6.

Kuukausittaisten tietojen estimointi

Kansalliset
keskuspankit
keräävät
asetuksen
EKP/2007/8 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti kuukausittain tiedot sijoitusrahastojen liikkeeseen laskemista osuuksista.
Sellaisten viitekuukausien osalta, jotka eivät ole vuosineljänneksen lopun kuukausia, kansalliset keskuspankit estimoivat kuukausittain ja neljännesvuosittain kerättyjen tietojen perusteella
kuukausittaiset tiedot sijoitusrahastojen muista saamisista ja
veloista kuin liikkeeseen lasketuista sijoitusrahasto-osuuksista.
Estimointia ei kuitenkaan suoriteta, jos tiedot kerätään asetuksen
EKP/2007/8 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti kuukausittain.
Kansalliset keskuspankit suorittavat estimoinnin mahdollisuuksien mukaan rahastokohtaisesti erikseen kustakin rahastosta.
Vaihtoehtoisesti kansallinen keskuspankki voi tehdä estimoinnin
sijoitusrahastojen alasektorin tasolla tai pyytää EKP:tä tekemään
estimoinnin. Jälkimmäisessä tapauksessa EKP voi pyytää lisätietoja, kuten rahastokohtaisia tai arvopaperikohtaisia tietoja.
7.

Arvostusta koskevat säännöt ja/tai kirjanpitosäännöt

Asetuksessa EKP/2007/8 vahvistettuja arvostus- ja/tai kirjanpitosääntöjä sovelletaan myös, kun kansalliset keskuspankit toimittavat sijoitusrahastoja koskevia tietoja EKP:lle. Eriin, joille kertyy
korkoa, sovelletaan kuitenkin seuraavia periaatteita:
a)

erä ”muut arvopaperit kuin osakkeet” sisältää kertyneet korot;

(b) erät ”talletukset ja lainasaamiset” ja ”vastaanotetut talletukset
ja lainat” eivät sisällä kertyneitä korkoja; kertyneet korot kirjataan muihin saamisiin/velkoihin.
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8.

Selvitykset

Kansalliset keskuspankit toimittavat selvitykset merkittävien korjausten syistä. Lisäksi kansalliset keskuspankit toimittavat EKP:lle
selvitykset luokituksen muutoksista. Kansalliset keskuspankit toimittavat selvitykset myös näiden suuntaviivojen 18 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetuista korjauksista.
9.

Ryhmän raportointi

Kansalliset
keskuspankit
voivat
asetuksen
EKP/2007/8 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti sallia sijoitusrahastojen antavan tiedot saamisistaan ja veloistaan ryhmänä, edellyttäen että tällainen raportointi johtaa vastaaviin tuloksiin kuin
rahastokohtainen raportointi. Ryhmänä raportoivien sijoitusrahastojen on kuuluttava samaan sijoitusrahastojen alasektoriin
(esim. suljettu kiinteistörahasto tai avoin kiinteistörahasto).
10. Keskitetyn arvopaperitietokannan tai kansallisen arvopaperitietokannan laadun seuranta arvopaperikohtaisen
raportoinnin yhteydessä
Kansalliset keskuspankit toimittavat EKP:lle vuosittain joko i) keskitettyyn arvopaperitietokantaan sisältyvien asianomaisten arvopaperien kattavuuden ja laadun analysoinnissa käytettävät
indikaattorit keskitettyä arvopaperitietokantaa koskevien menettelyohjeiden mukaisesti, tai ii) kattavuus- ja laatuindikaattoreiden
johtamiseen tarvittavat tiedot.
Kansalliset keskuspankit, jotka käyttävät kansallisia arvopaperitietokantoja, toimittavat EKP:lle kerran vuodessa aggregoidut tulokset, jotka kattavat yhden vuosineljänneksen ja vähintään kaksi
tilastollisesti merkittävää sijoitusrahastojen alasektoria. Nämä
aggregoidut tulokset saavat poiketa enintään 5 % tuloksista, jotka
olisi saatu käyttämällä keskitettyä arvopaperitietokantaa. Tätä
sovelletaan tietoihin, joita sijoitusrahastot eivät toimita.
Edellä mainitut tiedot toimitetaan EKP:lle kunkin vuoden helmikuun loppuun mennessä siten, että viitteenä käytetään edellisen
vuoden joulukuun lopun tietoja.
19 artikla
Tilastoinnissa käytettävä rahalaitosten luettelo
1.
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erillisiksi oikeushenkilöiksi, jos rahalaitoksen asema muuttuu sillä
tavoin, että siitä tulee muu kuin rahalaitos, tai jos rahalaitoksen
toiminta lopetetaan).
Kun ilmoitetaan uudesta laitoksesta tai laitosta koskevien tietojen
muuttamisesta, kansalliset keskuspankit täyttävät kaikki pakolliset muuttujat. Kun ilmoitetaan rahalaitossektorilta poistuvasta laitoksesta, joka ei ole osallisena sulautumassa, kansalliset
keskuspankit ilmoittavat vähintään seuraavat tiedot: pyynnön
tyyppi eli poista ja rahalaitoksen tunnistekoodi eli muuttuja
”mfi_id”.
Kansalliset keskuspankit eivät saa antaa poistettujen rahalaitosten
tunnistekoodeja uusille rahalaitoksille. Mikäli tämä ei ole vältettävissä, kansalliset keskuspankit toimittavat EKP:lle samaan aikaan
kirjallisen selvityksen (käyttämällä muuttujan ”object_request”
arvona ”mfi_req_realloc”).
Kun kansalliset keskuspankit ilmoittavat päivityksiä, ne voivat
käyttää kansallisia kirjaimistojaan, kunhan niissä käytetään latinalaisia aakkosia. Kansalliset keskuspankit käyttävät Unicodejärjestelmää, jotta kaikki erikoismerkit näkyvät asianmukaisesti,
kun ne vastaanottavat tietoja EKP:ltä Register of Institutions and
Assets Database (RIAD) -tiedonsiirtojärjestelmän välityksellä.
Ennen kuin kansalliset keskuspankit lähettävät päivitykset EKP:lle,
ne tekevät näiden suuntaviivojen liitteessä VI olevan 2 osan
1–10 jaksossa tarkoitetut oikeellisuustarkistukset.
2.

Raportoinnin tiheys ja määräajat

Kansalliset keskuspankit toimittavat EKP:lle näiden suuntaviivojen liitteessä VI olevassa 1 osassa määriteltyjen muuttujien päivitykset mahdollisuuksien mukaan heti, kun rahalaitossektorilla tai
olemassa olevien rahalaitosten ominaisuuksissa tapahtuu
muutoksia.
Mikäli tämä ei ole mahdollista, kansalliset keskuspankit toimittavat kirjallisen selvityksen siitä, miksi tapahtuman ja siitä EKP:lle
tehdyn ilmoituksen välillä on ollut viive.

Raportoinnin laajuus

Muuttujat, jotka kerätään asetuksen EKP/2001/13 3 artiklassa tarkoitetun rahalaitosten luettelon laatimiseksi ja ylläpitämiseksi
tilastointia varten, määritellään näiden suuntaviivojen VI liitteessä
olevassa 1 osassa.
Kansalliset keskuspankit ilmoittavat näiden suuntaviivojen liitteessä VI olevassa 1 osassa määriteltyjen muuttujien päivitykset
joko silloin, kun rahalaitossektorilla tapahtuu muutoksia, tai silloin, kun olemassa olevien rahalaitosten ominaisuudet muuttuvat. Rahalaitossektorilla tapahtuu muutoksia, mikäli sektorille
tulee uusi rahalaitos (eli jos sulautuman seurauksena perustetaan
rahalaitos, jos olemassa olevan rahalaitoksen jakautumisen seurauksena perustetaan uusia oikeushenkilöitä, jos perustetaan uusi
rahalaitos tai jos aikaisemmin muihin kuin rahalaitoksiin kuuluneen laitoksen asema muuttuu sillä tavoin, että siitä tulee rahalaitos) tai mikäli olemassa oleva rahalaitos poistuu
rahalaitossektorilta (eli jos rahalaitos on mukana sulautumassa,
jos jokin toinen laitos ostaa rahalaitoksen, jos rahalaitos jakautuu

3.

Toimitustapa

Kansalliset keskuspankit lähettävät päivitykset XML-muodossa
RIAD-tiedonsiirtojärjestelmän välityksellä ”Exchange Specification for the RIAD Data Exchange System” -nimisen asiakirjan
mukaisesti. Mikäli RIAD-tiedonsiirtojärjestelmä ei toimi, päivitykset lähetetään XML-muodossa N13 Cebamail -järjestelmän välityksellä. Mikäli Cebamail-järjestelmä ei ole käytettävissä
rahalaitossektoritietojen päivitysten tai korjausten lähettämistä
varten, kansalliset keskuspankit lähettävät nämä tiedostot sähköpostitse XML-muodossa osoitteeseen birs@ecb.int.
Mikäli tiedot syötetään manuaalisesti, kansallisilla keskuspankeilla
tulee olla käytössä riittävät tarkistuskeinot toiminnallisten virheiden minimoimiseksi ja RIAD-tiedonsiirtojärjestelmän välityksellä
ilmoitettavien rahalaitostietojen päivitysten tarkkuuden ja johdonmukaisuuden varmistamiseksi.
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Tallennus- ja virhevahvistukset

Vastaanotettuaan päivitykset EKP tekee välittömästi näiden suuntaviivojen liitteessä VI olevan 2 osan 1–11 jaksossa terkoitetut
oikeellisuustarkistukset.
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Samaan aikaan kun EKP julkaisee verkkosivuillaan luettelon rahalaitoksista ja muista laitoksista, joihin sovelletaan vähimmäisvarantovaatimusta, se lähettää luettelon kansallisille keskuspankeille
RIAD-tiedonsiirtojärjestelmän välityksellä.

20 artikla
EKP lähettää kansallisille keskuspankeille välittömästi: i) tallennusvahvistuksen, joka sisältää yhteenvedon rahalaitostietojen päivityksistä, jotka on käsitelty ja tallennettu onnistuneesti
rahalaitostietokantaan; ja/tai ii) virhevahvistuksen, joka sisältää
yksityiskohtaista tietoa epäonnistuneista rahalaitostietojen päivityksistä sekä oikeellisuustarkistuksista, joita ei ole läpäisty. Näiden suuntaviivojen liitteessä VI olen 2 osan 1–11 jakson
mukaisesti EKP toteuttaa epätäydelliset, virheelliset tai puuttuvat
päivityspyynnöt kokonaan tai osittain tai hylkää ne.

Muuttujat, jotka kerätään asetuksen EKP/2007/8 4 artiklassa tarkoitetun luettelon laatimiseksi ja ylläpitämiseksi tilastointia varten, määritellään näiden suuntaviivojen liitteessä VII.

Kun kansalliset keskuspankit ovat saaneet virhevahvistuksen, niiden on ryhdyttävä heti toimenpiteisiin korjattujen tietojen toimittamiseksi. Mikäli oikea tieto riippuu päivityksistä, joita muut
kansalliset keskuspankit ovat lähettäneet viimeisen kuukauden
aikana ja jotka eivät ole saatavilla EKP:n verkkosivuilla, kansallisen keskuspankin on otettava yhteys EKP:hen N13 Cebamail
-järjestelmän kautta ja yksilöitävä tarvittavat tiedot.

Kansalliset keskuspankit ilmoittavat näiden suuntaviivojen liitteessä VII olevassa 1 osassa määriteltyjen muuttujien päivitykset
joko silloin, kun sijoitusrahastosektorilla tapahtuu muutoksia, tai
silloin, kun olemassa olevien sijoitusrahastojen ominaisuudet
muuttuvat. Sijoitusrahastosektorilla tapahtuu muutoksia jos uusi
laitos liittyy sijoitusrahastosektoriin tai jos sijoitusrahasto poistuu
sijoitusrahastosektorilta.

5.

Rahalaitosluettelon ja vähimmäisvarantovaatimusten
soveltamisalaan kuuluvien rahalaitosten ja muiden laitosten luettelon jakelu

EKP tekee jokaisena EKP:n työpäivänä klo 17.00 (Keski-Euroopan
aikaa) jäljennöksen kaikista rahalaitosluetteloon tehdyistä muutoksista ja toimittaa sen kaikille kansallisille keskuspankeille. Toimitukseen sisältyvät täydelliset yksityiskohtaiset tiedot kaikista
seuraavista kansallisten keskuspankkien ilmoittamista muutoksista: i) uudet rahalaitokset; ii) olemassa olevien rahalaitosten ominaisuuksien päivitykset; iii) poistetut rahalaitokset; iv)
rahalaitosten tunnistekoodien ottaminen uudelleen käyttöön;
v) rahalaitosten tunnistekoodien muutokset ja vi) rahalaitosten
tunnistekoodien muutokset, joihin liittyy tunnistekoodien ottaminen uudelleen käyttöön.
EKP tekee jokaisena EKP:n työpäivänä klo 17.00 (Keski-Euroopan
aikaa) jäljennöksen rahalaitostietokannasta ja julkaisee sen EKP:n
verkkosivuilla. Katsauksessa ovat mukana kaikki rahalaitostietokannan tiedot, vaikka ne olisivat epäjohdonmukaisia Monetary
Poliy Eligible Counterparties (MPEC) -merkintöjen kanssa.
EKP tekee kunkin kalenterikuukauden viimeisenä EKP:n työpäivänä klo 17.00 (Keski-Euroopan aikaa) rahalaitostietokannasta
jäljennöksen ja sisällyttää siihen MPEC-tietokannasta yhden muuttujan eli muuttujan ”varanto”, joka ilmaisee, sovelletaanko euroalueella oleviin luottolaitoksiin vähimmäisvarantovaatimusta vai
ei. Keskenään ristiriitaisia rahalaitostietokannan ja MPECtietokannan merkintöjä (eli jos jokin euroalueen luottolaitos on
otettu rahalaitostietokantaan mutta ei MPEC-tietokantaan
tai päinvastoin) ei oteta mukaan jäljennökseen. EKP julkaisee luettelon rahalaitoksista ja muista laitoksista, joihin sovelletaan
vähimmäisvarantovaatimusta, jäljennöksen tekemisen jälkeisenä
päivänä. Mikäli jäljennöksen tekohetkeksi osuu perjantai klo
17.00 (Keski-Euroopan aikaa), EKP julkaisee päivitetyt tiedot launtaina klo 12.00 (Keski-Euroopan aikaa).

Tilastoinnissa käytettävä sijoitusrahastojen luettelo
1.

Raportoinnin laajuus

Kansalliset keskuspankit tuottavat päivitykset vertaamalla kahden
peräkkäisen vuosineljänneksen lopun kansallisia sijoitusrahastoluettelojaan. Vuosineljänneksen sisäisiä muutoksia ei siis
huomioida.
Kansalliset keskuspankit antavat tiedot kaikista muuttujista
ilmoittaessaan uudesta laitoksesta tai olemassa olevan laitoksen
ominaisuuksien muutoksista.
Raportoidessaan sijoitusrahastosektorista eroavasta laitoksesta
kansalliset keskuspankit raportoivat vähintään seuraavat tiedot:
pyynnön tyyppi eli poista ja rahalaitoksen tunnistekoodi eli muuttuja ”if_id”.
Kansalliset keskuspankit ilmoittavat vuosittain käyttäen 31 päivää joulukuuta viitepäivämääränä sijoitusrahastokohtaisen nettoarvon (NAV) erillisenä XML-tiedostona. Nettoarvo on näin ollen
ilmoitettava muista sijoitusrahastojen ominaisuuksien muutoksista erillään. Seuraavat tiedot toimitetaan kaikista sijoitusrahastoista: pyynnön tyyppi eli if_req_nav, sijoitusrahaston yksilöllinen
tunnistekoodi, nettoarvo sekä nettoarvon päivämäärä.
Kunkin viitepäivämäärän osalta tiedot mahdollisista uusista sijoitusrahastoista tai olemassa olevien sijoitusrahastojen tunnistekoodien muutoksista toimitetaan EKP:lle ennen nettoarvotietojen
toimittamista.
Kansalliset keskuspankit eivät saa antaa sijoitusrahastoluettelosta
poistettujen sijoitusrahastojen tunnistekoodeja uusille sijoitusrahastoille, ellei se ole välttämätöntä. Jos tämä ei ole vältettävissä,
kansalliset keskuspankit toimittavat EKP:lle N13 Cebamail
-järjestelmän kautta kirjallisen selvityksen samaan aikaan kuin
sijoitusrahaston tiedot (käyttämällä muuttujan object_request
arvona ”if_req_realloc”).
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Kun kansalliset keskuspankit ilmoittavat päivityksiä, ne voivat käyttää kansallisia kirjaimistojaan, kunhan niissä käytetään latinalaisia
aakkosia. Kansalliset keskuspankit käyttävät Unicode-järjestelmää,
jotta kaikki erikoismerkit näkyvät asianmukaisesti, kun ne vastaanottavat tietoja EKP:ltä RIAD-tiedonsiirtojärjestelmän välityksellä.

Ennen kuin kansalliset keskuspankit lähettävät päivitykset EKP:lle,
ne tekevät näiden suuntaviivojen liitteessä VII olevan 3 osan
mukaiset oikeellisuustarkastukset.

2.

Raportoinnin tiheys ja määräaika

Kansalliset keskuspankit ilmoittavat EKP:lle näiden suuntaviivojen liitteessä VII olevassa 1 osassa määriteltyjen muuttujien päivitykset vähintään neljännesvuosittain ja kahden kuukauden
kuluessa viitepäivämäärästä. Nettoarvomuuttuja on päivitettävä
kaikkien sijoitusrahastojen osalta vuosittain kahden kuukauden
kuluessa joulukuun lopun viitepäivämäärästä.

3.

Toimitustapa

Kansalliset keskuspankit toimittavat päivitykset XML-tiedostoina
ESCB-Net-tietoliikenneverkon välityksellä ”Exchange Specification
for the RIAD Data Exchange System” -asiakirjassa annettujen
ohjeiden mukaisesti. EKP käsittelee tietoja RIADtiedonsiirtojärjestelmässä. Mikäli ESCB-Net -tietoliikenneverkko
ja/tai RIAD-tiedonsiirtojärjestelmä ei toimi, päivitykset lähetetään
XML-muodossa N13 Cebamail -järjestelmän välityksellä. Mikäli
Cebamail-järjestelmä ei ole käytettävissä sijoitusrahastotietojen
päivitysten tai korjausten lähettämistä varten, kansalliset keskuspankit lähettävät nämä tiedostot sähköpostitse XML-muodossa
osoitteeseen birs@ecb.int.

Mikäli tiedot syötetään manuaalisesti, kansallisilla keskuspankeilla
tulee olla käytössä riittävät tarkistuskeinot toiminnallisten virheiden minimoimiseksi ja RIAD-tiedonsiirtojärjestelmän välityksellä
ilmoitettavien sijoitusrahastotietojen päivitysten tarkkuuden ja
johdonmukaisuuden varmistamiseksi.

4.

Tallennus- ja virhevahvistukset

Vastaanotettuaan päivitykset EKP suorittaa välittömästi näiden
suuntaviivojen liitteessä VII olevassa 3 osassa tarkoitetut
oikeellisuustarkistukset.
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Kun kansalliset keskuspankit ovat saaneet virhevahvistuksen, niiden on ryhdyttävä heti toimenpiteisiin korjattujen tietojen toimittamiseksi. Mikäli välittömät toimenpiteet eivät ole mahdollisia,
kansallisten keskuspankkien on toimitettava korjatut tiedot neljän työpäivän kuluessa raportoinnin määräajasta eli viimeistään
klo 17.59 (Keski-Euroopan aikaa) raportoinnin määräaikaa seuraavana neljäntenä työpäivänä.
5.

Sijoitusrahastojen luettelon jakelu

EKP tekee päivitysten toimittamisen määräaikaa seuraavana neljäntenä työpäivänä klo 18.00 (Keski-Euroopan aikaa) sijoitusrahastotietokannasta
jäljennöksen,
johon
ei
sisälly
luottamuksellisiksi ilmoitettuja tietoja eikä nettoarvomuuttujaa.
Päivitettyjen tietojen tulee olla saatavilla seuraavaan päivään klo
12.00 (Keski-Euroopan aikaa) mennessä. Jos jäljennöksen tekohetkeksi osuu perjantai klo 18.00 (Keski-Euroopan aikaa), EKP
toimittaa tiedot saataville lauantaina klo 12.00 (Keski-Euroopan
aikaa).
EKP ei julkaise luottamuksellisiksi ilmoitettuja tietoja.
EKP ei julkaise sijoitusrahastokohtaista nettoarvoa. Sen sijaan EKP
vahvistaa nettoarvon perusteella kokoluokkajaottelun sekä kunkin sijoitusrahaston osalta kokoluokan, johon kyseinen sijoitusrahasto kuuluu.
Samaan aikaan kun EKP julkaisee sijoitusrahastojen luettelon
verkkosivuillaan, se lähettää luettelon kansallisille keskuspankeille
RIAD-tiedonsiirtojärjestelmän välityksellä.

21 artikla
Tarkastusoikeus
Kansalliset keskuspankit seuraavat EKP:lle toimitettavien tilastotietojen laatua ja luotettavuutta ja varmistavat ne, tämän kuitenkaan rajoittamatta EKP:n tarkastusoikeutta, josta on säädetty
asetuksessa (EY) N:o 2533/98 ja asetuksessa EKP/2001/13.

22 artikla
Toimitustapa
Kansalliset keskuspankit toimittavat EKP:n edellyttämät tilastotiedot sähköisesti käyttäen EKPJ:n tarjoamaa ESCB-Nettietoliikenneverkkoa.
Sähköisessä
muodossa
olevien
tilastotietojen vaihdossa käytetään tilastokomitean päättämää
vakiomuotoa. Tämä vaatimus ei estä käyttämästä varamenettelynä jotakin muuta EKP:n kanssa ennalta sovittavaa tilastotietojen
toimitustapaa.

23 artikla
EKP lähettää kansallisille keskuspankeille välittömästi: i) tallennusvahvistuksen, joka sisältää yhteenvedon sijoitusrahastotietojen
päivityksistä, jotka on käsitelty ja tallennettu onnistuneesti sijoitusrahastotietokantaan; ja/tai ii) virhevahvistuksen, joka sisältää
yksityiskohtaista tietoa sijoitusrahastotietojen päivityksistä, sekä
oikeellisuustarkistuksista, joita ei ole läpäisty. Liitteessä VII olevan
3 osan mukaisesti EKP toteuttaa epätäydelliset, virheelliset tai
puuttuvat päivityspyynnöt kokonaan tai osittain tai hylkää ne.

Yksinkertaistettu muutosmenettely
EKP:n johtokunnalla on oikeus tehdä tilastokomiteaa kuultuaan
näiden suuntaviivojen liitteisiin mitä tahansa teknisiä muutoksia,
kunhan nämä muutokset eivät muuta suuntaviivojen perustana
olevaa käsitteellistä viitekehystä tai lisää tiedonantajille raportoinnista aiheutuvaa rasitusta jäsenvaltioissa.
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24 artikla

26 artikla

Julkaiseminen

Voimaantulo

Kansalliset keskuspankit eivät julkaise euroalueen kuukausittaisiin
raha-aggregaatteihin liittyviä kansallisia tietoja, ennen kuin EKP
on julkaissut nämä aggregaatit. Jos kansalliset keskuspankit julkaisevat kyseisiä tietoja, tietojen tulee olla samat kuin viimeksi julkaistujen euroalueen raha-aggregaattien kansalliset osuudet. Jos
kansalliset keskuspankit toisintavat EKP:n julkaisemia euroalueen
raha-aggregaatteja koskevia tietoja, toisintojen tulee noudattaa
alkuperäistä lähdettä tarkasti.

25 artikla
Kumoaminen
Kumotaan suuntaviivat EKP/2003/2.

Nämä suuntaviivat tulevat voimaan kolmantena päivänä sen päivän jälkeen, jona asetus EKP/2007/8 tulee voimaan.
27 artikla
Osoitus
Nämä suuntaviivat on osoitettu kaikille eurojärjestelmän
keskuspankeille.
Annettu Frankfurt am Mainissa 1 päivänä elokuuta 2007.
EKP:n neuvoston puolesta
Jean-Claude TRICHET

EKP:n puheenjohtaja
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LIITE I
VASTAAVUUSTAULUKOT
Vastaavuustaulukoissa on kuvattu yksityiskohtaisesti kirjanpidon tase-erien ja tilastointia varten ilmoitettavien erien välinen
yhteys.
Vastaavuustaulukoiden vasemmalla puolella esitetään asetuksen EKP/2001/13 liitteessä I olevien taulukoiden 1, 2, 3 ja 4 kunkin solun osalta erän numero, kuvaus ja erittely; vastaavuustaulukoiden oikealla puolella esitetään kunkin kirjanpitoerän
osalta erän numero, kuvaus ja pyydettävä erittely. Tietyt asetuksen EKP/2001/13 mukaiset tase-erät eivät ole sovellettavissa
EKP:n/kansallisten keskuspankkien taseisiin (niiden osalta käytetään merkintää ”-”).
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VASTAAVUUSTAULUKOT
(Kuukausittain toimitettavat tiedot)
Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus
VASTATTAVAA
Kannat

FI

Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 1

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä

Lisäerittelyt

Kuvaus

Erä
Kotipaikka

8

Liikkeessä oleva
raha

9

Talletukset (kaikki
valuutat)

Sektori

Alasektori

Maturit.

Kotipaikka

1

Kotimaa

Rahalaitokset

Kuvaus
Sektori

Alasektori

Maturiteetti

2,2

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät Kotimaa
euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille – talletusmahdollisuus

2,3

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät Kotimaa
euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille – määräaikaistalletukset

2,4

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät Kotimaa
euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille – käänteiset hienosäätöoperaatiot

2,5

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät Kotimaa
euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille – vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset

3

Muut euromääräiset velat euroalueen Kotimaa
luottolaitoksille

5,2

Euromääräiset velat muille euroalu- Kotimaa
eella oleville – Muut velat
Valuuttamääräiset velat euroalueelle
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Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät Kotimaa
euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille – sekkitilit (mukaan lukien
vähimmäisvarantotalletukset)

Kotimaa

Eurojärjestelmän sisäiset velat – Kotimaa
valuuttavarantojen siirtoja vastaavat
velat (vain EKP:n taseessa)

27.12.2007

10,1

Valuuttta

Liikkeessä olevat setelit

2,1

7

Laji

27.12.2007

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus
VASTATTAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 1

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä

Erä

Talletukset (kaikki
valuutat)

Kotimaa

Alasektori

Muut kuin Julkisyhteisöt
rahalaitokset

Muu rahaliittoon Rahaosallistuva jäsen- laitokset
valtio

Valtio

Maturit.

Kotipaikka

10,2

Eurojärjestelmän sisäiset velat – EKP:n Kotimaa
velkasitoumusten liikkeeseenlaskun
perusteella annettuihin velkakirjoihin
liittyvät velat (vain kansallisten keskuspankkien taseessa)

10,4

Eurojärjestelmän sisäiset velat – muut Kotimaa
velat eurojärjestelmän sisällä
Kotimaa

Laji

Talletukset

Valuuttta

Sektori

Kaikki valuutat

Rahalaitokset

Alasektori

Muut velat

5,1

Euromääräiset velat muille euroalu- Kotimaa
eella oleville – Julkisyhteisöt

Muut kuin
rahal.

Valtio

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Kotimaa

Muut kuin
rahal.

Valtio

12

Muut velat

Kotimaa

Muut kuin
rahal.

Valtio

2,1

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät Muu rahaliittoon
euromääräiset velat euroalueen luotto- osallistuva jäsenlaitoksille – sekkitilit (mukaan lukien valtio
vähimmäisvarantotalletukset)

2,2

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät Muu rahaliittoon
euromääräiset velat euroalueen luotto- osallistuva jäsenlaitoksille – talletusmahdollisuus
valtio

2,3

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät Muu rahaliittoon
euromääräiset velat euroalueen luotto- osallistuva jäsenlaitoksille – määräaikaistalletukset
valtio

2,4

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät Muu rahaliittoon
euromääräiset velat euroalueen luotto- osallistuva jäsenlaitoksille – käänteiset hienosäätöope- valtio
raatiot

2,5

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät Muu rahaliittoon
euromääräiset velat euroalueen luotto- osallistuva jäsenlaitoksille – vakuuksien muutospyyn- valtio
töihin liittyvät talletukset

3

Muut euromääräiset velat euroalueen Muu rahaliittoon
luottolaitoksille
osallistuva jäsenvaltio

Talletukset

Kaikki valuutat

L 341/19

12

Maturiteetti

Euroopan unionin virallinen lehti

9

Talletukset (kaikki
valuutat)

Sektori

Kuvaus

FI

Kotipaikka

9

Lisäerittelyt

Kuvaus

L 341/20

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus
VASTATTAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 1

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä

Lisäerittelyt

Kuvaus

Erä
Sektori

Alasektori

Kotipaikka

5,2

7

Talletukset (kaikki
valuutat)

Muu rahaliittoon Muut kuin Julkisyhteisöt
osallistuva jäsen- rahalaitokvaltio
set

Valtio

Laji

Valuuttta

Sektori

Kaikki valuutat

Rahalaitokset

Alasektori

Maturiteetti

Euromääräiset velat muille euroalu- Muu rahaliittoon
eella oleville – muut velat
osallistuva jäsenvaltio

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

10,1

Eurojärjestelmän sisäiset velat – Muu rahaliittoon
valuuttavarantojen siirtoja vastaavat osallistuva jäsenvelat (vain EKP:n taseessa)
valtio

10,2

Eurojärjestelmän sisäiset velat – EKP:n Muu rahaliittoon
velkasitoumusten liikkeeseenlaskun osallistuva jäsenperusteella annettuihin velkakirjoihin valtio
liittyvät velat (vain kansallisten keskuspankkien taseessa)

10,4

Eurojärjestelmän sisäiset velat – Muut Muu rahaliittoon
velat eurojärjestelmän sisällä
osallistuva jäsenvaltio

Muu rahaliittoon Talletukset
osallistuva jäsenvaltio

Euroopan unionin virallinen lehti

9

Kuvaus

Maturit.

FI

Kotipaikka

Muut velat

5,1

Euromääräiset velat muille euroalu- Muu rahaliittoon
eella oleville – Julkisyhteisöt
osallistuva jäsenvaltio

Muut kuin
rahal.

Valtio

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

Muut kuin
rahal.

Valtio

12

Muut velat

Muu rahaliittoon Talletukset
osallistuva jäsenvaltio

Muut kuin
rahal.

Valtio

Kaikki valuutat

27.12.2007

12

27.12.2007

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus
VASTATTAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 1

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä

Erä

9e

Talletukset (kaikki
valuutat)

Talletukset (euro)

Alasektori

Maturit.

Ulkomaat

Ulkomaat

Kotimaa

Maturiteetin
mukaan (2
aikajännettä)

Rahalaitokset

Kotipaikka

Laji

Valuuttta

Sektori

Alasektori

Maturiteetti

6

Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle

8,1

Valuuttamääräiset velat euroalueen
ulkopuolelle – talletukset ja muut velat

8,2

ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat

12

Muut velat

6

Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle

Maturiteetin
mukaan (2
aikajännettä)

8,1

Valuuttamääräiset velat euroalueen
ulkopuolelle – talletukset ja muut velat

Maturiteetin
mukaan (2
aikajännettä)

8,2

ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat

Maturiteetin
mukaan (2
aikajännettä)

12

Muut velat

2,1

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät Kotimaa
euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille – sekkitilit (mukaan lukien
vähimmäisvarantotalletukset)

2,2

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät Kotimaa
euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille – talletusmahdollisuus

2,3

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät Kotimaa
euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille – määriaikaistalletukset

2,4

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät Kotimaa
euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille – käänteiset hienosäätöoperaatiot

Ulkomaat

Ulkomaat

Talletukset

Talletukset

Kaikki valuutat

Kaikki valuutat

Maturiteetin
mukaan (2
aikajännettä)

Euroopan unionin virallinen lehti

9

Talletukset (kaikki
valuutat)

Sektori

Kuvaus

FI

Kotipaikka

9

Lisäerittelyt

Kuvaus

L 341/21

L 341/22

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus
VASTATTAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 1

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä

Erä

Muu rahaliittoon Rahaosallistuva jäsen- laitokset
valtio

Alasektori

Kuvaus

Maturit.

Kotipaikka

2,5

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät Kotimaa
euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille – vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset

3

Muut euromääräiset velat euroalueen Kotimaa
luottolaitoksille

5,2

Euromääräiset velat muille euroalu- Kotimaa
eella oleville – muut velat

10,1

Eurojärjestelmän sisäiset velat – Kotimaa
valuuttavarantojen siirtoja vastaavat
velat (vain EKP:n taseessa)

10,2

Eurojärjestelmän sisäiset velat – EKP:n Kotimaa
velkasitoumusten liikkeeseenlaskun
perusteella annettuihin velkakirjoihin
liittyvät velat (vain kansallisten keskuspankkien taseissa)

10,4

Eurojärjestelmän sisäiset velat – muut Kotimaa
velat eurojärjestelmän sisällä
Muut velat

Kotimaa

2,1

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät Muu rahaliittoon
euromääräiset velat euroalueen luotto- osallistuva jäsenlaitoksille – sekkitilit (mukaan lukien valtio
vähimmäisvarantotalletukset)

2,2

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät Muu rahaliittoon
euromääräiset velat euroalueen luotto- osallistuva jäsenlaitoksille – talletusmahdollisuus
valtio

2,3

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät Muu rahaliittoon
euromääräiset velat euroalueen luotto- osallistuva jäsenlaitoksille – määräaikaistalletukset
valtio

2,4

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät Muu rahaliittoon
euromääräiset velat euroalueen luotto- osallistuva jäsenlaitoksille – käänteiset hienosäätöope- valtio
raatiot

Valuuttta

Sektori

Alasektori

Maturiteetti

Talletukset

Euro

27.12.2007

12

Laji

Euroopan unionin virallinen lehti

Talletukset (euro)

Sektori

FI

Kotipaikka

9e

Lisäerittelyt

Kuvaus

27.12.2007

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus
VASTATTAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 1

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä

Lisäerittelyt

Kuvaus

Erä

9.1e Yön yli

Kotimaa

Kotimaa

Alasektori

Muut kuin Julkisyhteisöt
rahalaitokset

Muut kuin Muut sektorit
rahalaitokset

Muut julkisyhteisöt

Maturit.

Kotipaikka

2,5

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät Muu rahaliittoon
euromääräiset velat euroalueen luotto- osallistuva jäsenlaitoksille – vakuuksien muutospyyn- valtio
töihin liittyvät talletukset

3

Muut euromääräiset velat euroalueen Muu rahaliittoon
luottolaitoksille
osallistuva jäsenvaltio

5,2

Euromääräiset velat muille euroalu- Muu rahaliittoon
eella oleville – muut velat
osallistuva jäsenvaltio

10,1

Eurojärjestelmän sisäiset velat – Muu rahaliittoon
valuuttavarantojen siirtoja vastaavat osallistuva jäsenvelat (vain EKP:n taseessa)
valtio

10,2

Eurojärjestelmän sisäiset velat – EKP:n Muu rahaliittoon
velkasitoumusten liikkeeseenlaskun osallistuva jäsenperusteella annettuihin velkakirjoihin valtio
liittyvät velat (vain kansallisten keskuspankkien taseissa)

10,4

Eurojärjestelmän sisäiset velat – muut Muu rahaliittoon
velat eurojärjestelmän sisällä
osallistuva jäsenvaltio

Laji

Sektori

Alasektori

Maturiteetti

Muut velat

Muu rahaliittoon Talletukset
osallistuva jäsenvaltio

5,1

Euromääräiset velat muille euroalu- Kotimaa
eella oleville – Julkisyhteisöt

Yön yli

12

Muut velat

Kotimaa

Yön yli

5,2

Euromääräiset velat muille euroalu- Kotimaa
eella oleville – Muut velat

Yön yli

12

Muut velat

Yön yli

Euro

Rahalaitokset

Muut julkisyhteisöt

Euro

Muut kuin Muut julkisyhrahalaitok- teisöt
set

Euro

Muut kuin Muut sektorit
rahalaitokset

L 341/23

12

Kotimaa

Valuuttta

Euroopan unionin virallinen lehti

9.1e Yön yli

Sektori

FI

Kotipaikka

Kuvaus

L 341/24

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus
VASTATTAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 1

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä

Lisäerittelyt

Kuvaus

Erä

9.1e Yön yli

9.1e Yön yli

9.1e Yön yli

9.1e Yön yli

Kotimaa

Kotimaa

Kotimaa

Alasektori

Muut kuin Muut sektorit
rahalaitokset

Muut kuin Muut sektorit
rahalaitokset

Muut kuin Muut sektorit
rahalaitokset

Muut kuin Muut sektorit
rahalaitokset

Muu rahaliittoon Muut kuin Julkisyhteisöt
osallistuva jäsen- rahalaitokvaltio
set

Muut rahoituksen välittäjät

Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot

Yritykset

Kotitaloudet

Muut julkisyhteisöt

Kuvaus

Maturit.

Kotipaikka

Laji

Euromääräiset velat muille euroalu- Kotimaa
eella oleville – Muut velat

Yön yli

12

Muut velat

Kotimaa

Yön yli

5,2

Euromääräiset velat muille euroalu- Kotimaa
eella oleville – Muut velat

Yön yli

12

Muut velat

Kotimaa

Yön yli

5,2

Euromääräiset velat muille euroalu- Kotimaa
eella oleville – Muut velat

Yön yli

12

Muut velat

Kotimaa

Yön yli

5,2

Euromääräiset velat muille euroalu- Kotimaa
eella oleville – Muut velat

Yön yli

12

Muut velat

Yön yli

5,1

Euromääräiset velat muille euroalu- Muu rahaliittoon Yön yli
eella oleville – Julkisyhteisöt
osallistuva jäsenvaltio

12

Muut velat

Kotimaa

Muu rahaliittoon Yön yli
osallistuva jäsenvaltio

Sektori

Alasektori

Maturiteetti

Muut rahoituksen välittäjät

Euro

Muut sektorit

Muut rahoituksen välittäjät

Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot

Euro

Muut sektorit

Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot

Yritykset

Euro

Muut sektorit

Yritykset

Kotitaloudet

Euro

Muut sektorit

Kotitaloudet

Muut julkisyhteisöt

Euro

Muut kuin Muut julkisyhrahalaitok- teisöt
set

27.12.2007

5,2

Valuuttta

Euroopan unionin virallinen lehti

9.1e Yön yli

Kotimaa

Sektori

FI

Kotipaikka

27.12.2007

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus
VASTATTAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 1

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä

Lisäerittelyt

Kuvaus

Erä

9.1e Yön yli

9.1e Yön yli

9.1e Yön yli

9.1e Yön yli

Alasektori

Muu rahaliittoon Muut kuin Muut sektorit
osallistuva jäsen- rahalaitokvaltio
set

Muu rahaliittoon Muut kuin Muut sektorit
osallistuva jäsen- rahalaitokvaltio
set

Muu rahaliittoon Muut kuin Muut sektorit
osallistuva jäsen- rahalaitokvaltio
set

Muu rahaliittoon Muut kuin Muut sektorit
osallistuva jäsen- rahalaitokvaltio
set

Muu rahaliittoon Muut kuin Muut sektorit
osallistuva jäsen- rahalaitokvaltio
set

Muut rahoituksen välittäjät

Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot

Yritykset

Kotitaloudet

Maturit.

Kotipaikka

Laji

Euromääräiset velat muille euroalu- Muu rahaliittoon Yön yli
eella oleville – Muut velat
osallistuva jäsenvaltio

12

Muut velat

5,2

Euromääräiset velat muille euroalu- Muu rahaliittoon Yön yli
eella oleville – Muut velat
osallistuva jäsenvaltio

12

Muut velat

5,2

Euromääräiset velat muille euroalu- Muu rahaliittoon Yön yli
eella oleville – Muut velat
osallistuva jäsenvaltio

12

Muut velat

5,2

Euromääräiset velat muille euroalu- Muu rahaliittoon Yön yli
eella oleville – Muut velat
osallistuva jäsenvaltio

12

Muut velat

5,2

Euromääräiset velat muille euroalu- Muu rahaliittoon Yön yli
eella oleville – Muut velat
osallistuva jäsenvaltio

12

Muut velat

Muu rahaliittoon Yön yli
osallistuva jäsenvaltio

Muu rahaliittoon Yön yli
osallistuva jäsenvaltio

Muu rahaliittoon Yön yli
osallistuva jäsenvaltio

Muu rahaliittoon Yön yli
osallistuva jäsenvaltio

Muu rahaliittoon Yön yli
osallistuva jäsenvaltio

Euro

Sektori

Alasektori

Muut kuin Muut sektorit
rahalaitokset

Muut rahoituksen välittäjät

Euro

Muut sektorit

Muut rahoituksen välittäjät

Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot

Euro

Maturiteetti

Muut sektorit

Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot

Yritykset

Euro

Muut kuin Yritykset
rahalaitokset

Kotitaloudet

Euro

Muut kuin Kotitaloudet
rahalaitokset

L 341/25

5,2

Valuuttta

Euroopan unionin virallinen lehti

9.1e Yön yli

Sektori

FI

Kotipaikka

Kuvaus

L 341/26

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus
VASTATTAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 1

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä

Lisäerittelyt

Kuvaus

Erä

9.2e Määräaikaiset

9.2e Määräaikaiset

9.2e Määräaikaiset

9.2e Määräaikaiset

Kotimaa

Kotimaa

Kotimaa

Kotimaa

Alasektori

Muut kuin Julkisyhteisöt
rahalaitokset

Muut julkisyh- Maturiteetin
teisöt
mukaan (3
aikajännettä)

Muut kuin Muut sektorit
rahalaitokset

Muut kuin Muut sektorit
rahalaitokset

Muut kuin Muut sektorit
rahalaitokset

Muut kuin Muut sektorit
rahalaitokset

Maturiteetin
mukaan (3
aikajännettä)

Muut rahoituksen välittäjät

Maturiteetin
mukaan (3
aikajännettä)

VakuutuslaiMaturiteetin
tokset ja eläke- mukaan (3
rahastot
aikajännettä)

Yritykset

Kuvaus

Maturit.

Maturiteetin
mukaan (3
aikajännettä)

Kotipaikka

Laji

Euromääräiset velat muille euroalu- Kotimaa
eella oleville – Julkisyhteisöt

Määräaikaiset

12

Muut velat

Kotimaa

Määräaikaiset

5,2

Euromääräiset velat muille euroalu- Kotimaa
eella oleville – Muut velat

Määräaikaiset

12

Muut velat

Kotimaa

Määräaikaiset

5,2

Euromääräiset velat muille euroalu- Kotimaa
eella oleville – Muut velat

Määräaikaiset

12

Muut velat

Kotimaa

Määräaikaiset

5,2

Euromääräiset velat muille euroalu- Kotimaa
eella oleville – Muut velat

Määräaikaiset

12

Muut velat

Kotimaa

Määräaikaiset

5,2

Euromääräiset velat muille euroalu- Kotimaa
eella oleville – Muut velat

Määräaikaiset

12

Muut velat

Määräaikaiset

Kotimaa

Euro

Sektori

Alasektori

Maturiteetti

Muut kuin Muut julkisyhrahalaitok- teisöt
set

Maturiteetin
mukaan (3
aikajännettä)

Muut kuin Muut julkisyhrahalaitok- teisöt
set

Maturiteetin
mukaan (3
aikajännettä)

Maturiteetin
mukaan (3
aikajännettä)

Euro

Muut kuin Muut sektorit
rahalaitokset

Maturiteetin
mukaan (3
aikajännettä)

Muut rahoituk- Maturiteetin
sen välittäjät
mukaan (3
aikajännettä)

Euro

Muut kuin Muut rahoituk- Maturiteetin
rahalaitok- sen välittäjät
mukaan (3
set
aikajännettä)

Vakuutuslaitok- Maturiteetin
set ja eläkeramukaan (3
hastot
aikajännettä)

Euro

Euro

Muut kuin Vakuutuslaitok- Maturiteetin
rahalaitok- set ja eläkeramukaan (3
set
hastot
aikajännettä)

Yritykset

Maturiteetin
mukaan (3
aikajännettä)

Muut kuin Yritykset
rahalaitokset

Maturiteetin
mukaan (3
aikajännettä)

27.12.2007

5,1

Valuuttta

Euroopan unionin virallinen lehti

9.2e Määräaikaiset

Kotimaa

Sektori

FI

Kotipaikka

27.12.2007

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus
VASTATTAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 1

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä

Lisäerittelyt

Kuvaus

Erä

9.2e Määräaikaiset

9.2e Määräaikaiset

9.2e Määräaikaiset

9.2e Määräaikaiset

Alasektori

Muut kuin Muut sektorit
rahalaitokset

Muu rahaliittoon Muut kuin Julkisyhteisöt
osallistuva jäsen- rahalaitokvaltio
set

Kotitaloudet

Muu rahaliittoon Muut kuin Muut sektorit
osallistuva jäsen- rahalaitokvaltio
set

Maturiteetin
mukaan (3
aikajännettä)

Muut julkisyh- Maturiteetin
teisöt
mukaan (3
aikajännettä)

Muu rahaliittoon Muut kuin Muut sektorit
osallistuva jäsen- rahalaitokvaltio
set

Muu rahaliittoon Muut kuin Muut sektorit
osallistuva jäsen- rahalaitokvaltio
set

Maturit.

Maturiteetin
mukaan (3
aikajännettä)

Muut rahoituksen välittäjät

Maturiteetin
mukaan (3
aikajännettä)

VakuutuslaiMaturiteetin
tokset ja eläke- mukaan (3
rahastot
aikajännettä)

Kotipaikka

Laji

Euromääräiset velat muille euroalu- Kotimaa
eella oleville – Muut velat

Määräaikaiset

12

Muut velat

Määräaikaiset

5,1

Euromääräiset velat muille euroalu- Muu rahaliittoon Määräaikaiset
eella oleville – Julkisyhteisöt
osallistuva jäsenvaltio

12

Muut velat

5,2

Euromääräiset velat muille euroalu- Muu rahaliittoon Määräaikaiset
eella oleville – Muut velat
osallistuva jäsenvaltio

12

Muut velat

5,2

Euromääräiset velat muille euroalu- Muu rahaliittoon Määräaikaiset
eella oleville – Muut velat
osallistuva jäsenvaltio

12

Muut velat

5,2

Euromääräiset velat muille euroalu- Muu rahaliittoon Määräaikaiset
eella oleville – Muut velat
osallistuva jäsenvaltio

12

Muut velat

Kotimaa

Muu rahaliittoon Määräaikaiset
osallistuva jäsenvaltio

Muu rahaliittoon Määräaikaiset
osallistuva jäsenvaltio

Muu rahaliittoon Määräaikaiset
osallistuva jäsenvaltio

Muu rahaliittoon Määräaikaiset
osallistuva jäsenvaltio

Euro

Euro

Sektori

Alasektori

Maturiteetti

Kotitaloudet

Maturiteetin
mukaan (3
aikajännettä)

Muut kuin Kotitaloudet
rahalaitokset

Maturiteetin
mukaan (3
aikajännettä)

Muut julkisyhteisöt

Maturiteetin
mukaan (3
aikajännettä)

Muut kuin Muut julkisyhrahalaitok- teisöt
set

Maturiteetin
mukaan (3
aikajännettä)

Maturiteetin
mukaan (3
aikajännettä)

Euro

Muut sektorit

Maturiteetin
mukaan (3
aikajännettä)

Muut rahoituk- Maturiteetin
sen välittäjät
mukaan (3
aikajännettä)

Euro

Muut kuin Muut rahoituk- Maturiteetin
rahalaitok- sen välittäjät
mukaan (3
set
aikajännettä)

Vakuutuslaitok- Maturiteetin
set ja eläkeramukaan (3
hastot
aikajännettä)

Euro

Muut kuin Vakuutuslaitok- Maturiteetin
rahalaitok- set ja eläkeramukaan (3
set
hastot
aikajännettä)

L 341/27

5,2

Valuuttta

Euroopan unionin virallinen lehti

9.2e Määräaikaiset

Kotimaa

Sektori

FI

Kotipaikka

Kuvaus

L 341/28

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus
VASTATTAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 1

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä

Lisäerittelyt

Kuvaus

Erä

9.2e Määräaikaiset

9.2e Määräaikaiset

Sektori

Alasektori

Muu rahaliittoon Muut kuin Muut sektorit
osallistuva jäsen- rahalaitokvaltio
set

Muu rahaliittoon Muut kuin Muut sektorit
osallistuva jäsen- rahalaitokvaltio
set

Yritykset

Kotitaloudet

Kuvaus

Maturit.

Maturiteetin
mukaan (3
aikajännettä)

Maturiteetin
mukaan (3
aikajännettä)

Kotipaikka

Laji

Euromääräiset velat muille euroalu- Muu rahaliittoon Määräaikaiset
eella oleville – Muut velat
osallistuva jäsenvaltio

12

Muut velat

5,2

Euromääräiset velat muille euroalu- Muu rahaliittoon Määräaikaiset
eella oleville – Muut velat
osallistuva jäsenvaltio

12

Muut velat

Kotimaa

Muut kuin Julkisyhteisöt
rahalaitokset

Muut julkisyh- Maturiteetin
teisöt
mukaan (2
aikajännettä)

—

—

9.3e Irtisanomisehtoiset

Kotimaa

Muut kuin Muut sektorit
rahalaitokset

Maturiteetin
mukaan (2
aikajännettä)

—

—

9.3e Irtisanomisehtoiset

Kotimaa

Muut kuin Muut sektorit
rahalaitokset

Muut rahoituksen välittäjät

Maturiteetin
mukaan (2
aikajännettä)

—

—

9.3e Irtisanomisehtoiset

Kotimaa

Muut kuin Muut sektorit
rahalaitokset

VakuutuslaiMaturiteetin
tokset ja eläke- mukaan (2
rahastot
aikajännettä)

—

—

9.3e Irtisanomisehtoiset

Kotimaa

Muut kuin Muut sektorit
rahalaitokset

Yritykset

Maturiteetin
mukaan (2
aikajännettä)

—

—

9.3e Irtisanomisehtoiset

Kotimaa

Muut kuin Muut sektorit
rahalaitokset

Kotitaloudet

Maturiteetin
mukaan (2
aikajännettä)

—

—

9.3e Irtisanomisehtoiset

Muu rahaliittoon Muut kuin Julkisyhteisöt
osallistuva jäsen- rahalaitokvaltio
set

Muut julkisyh- Maturiteetin
teisöt
mukaan (2
aikajännettä)

—

—

9.3e Irtisanomisehtoiset

Muu rahaliittoon Muut kuin Muut sektorit
osallistuva jäsen- rahalaitokvaltio
set

Maturiteetin
mukaan (2
aikajännettä)

—

—

Muu rahaliittoon Määräaikaiset
osallistuva jäsenvaltio

Euro

Euro

Alasektori

Maturiteetti

Yritykset

Maturiteetin
mukaan (3
aikajännettä)

Muut kuin Yritykset
rahalaitokset

Maturiteetin
mukaan (3
aikajännettä)

Kotitaloudet

Maturiteetin
mukaan (3
aikajännettä)

Muut kuin Kotitaloudet
rahalaitokset

Maturiteetin
mukaan (3
aikajännettä)

27.12.2007

9.3e Irtisanomisehtoiset

Muu rahaliittoon Määräaikaiset
osallistuva jäsenvaltio

Sektori

Euroopan unionin virallinen lehti

5,2

Valuuttta

FI

Kotipaikka

27.12.2007

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus
VASTATTAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 1

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä

Lisäerittelyt

Kuvaus

Erä
Sektori

Alasektori

Maturit.

Kotipaikka

Laji

Valuuttta

Sektori

Alasektori

Muut rahoituksen välittäjät

Maturiteetin
mukaan (2
aikajännettä)

—

—

9.3e Irtisanomisehtoiset

Muu rahaliittoon Muut kuin Muut sektorit
osallistuva jäsen- rahalaitokvaltio
set

VakuutuslaiMaturiteetin
tokset ja eläke- mukaan (2
rahastot
aikajännettä)

—

—

9.3e Irtisanomisehtoiset

Muu rahaliittoon Muut kuin Muut sektorit
osallistuva jäsen- rahalaitokvaltio
set

Yritykset

Maturiteetin
mukaan (2
aikajännettä)

—

—

9.3e Irtisanomisehtoiset

Muu rahaliittoon Muut kuin Muut sektorit
osallistuva jäsen- rahalaitokvaltio
set

Kotitaloudet

Maturiteetin
mukaan (2
aikajännettä)

—

—

9.4e Repot

Kotimaa

Muut julkisyhteisöt

5,1

Euromääräiset velat muille euroalu- Kotimaa
eella oleville – Julkisyhteisöt

Repot

12

Muut velat

Kotimaa

Repot

5,2

Euromääräiset velat muille euroalu- Kotimaa
eella oleville – Muut velat

Repot

12

Muut velat

Kotimaa

Repot

5,2

Euromääräiset velat muille euroalu- Kotimaa
eella oleville – Muut velat

Repot

Muut rahoituksen välittäjät

12

Muut velat

Repot

Muut kuin Muut rahoitukrahalaitok- sen välittäjät
set

9.4e Repot

9.4e Repot

Kotimaa

Kotimaa

Muut kuin Julkisyhteisöt
rahalaitokset

Muut kuin Muut sektorit
rahalaitokset

Muut kuin Muut sektorit
rahalaitokset

Muut rahoituksen välittäjät

Kotimaa

Muut julkisyhteisöt

Euro

Muut kuin Muut julkisyhrahalaitok- teisöt
set

Euro

Muut kuin Muut sektorit
rahalaitokset

L 341/29

Muu rahaliittoon Muut kuin Muut sektorit
osallistuva jäsen- rahalaitokvaltio
set

Euroopan unionin virallinen lehti

9.3e Irtisanomisehtoiset

Maturiteetti

FI

Kotipaikka

Kuvaus

L 341/30

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus
VASTATTAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 1

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä

Erä

9.4e Repot

9.4e Repot

9.4e Repot

Kotimaa

Kotimaa

Alasektori

Muut kuin Muut sektorit
rahalaitokset

Muut kuin Muut sektorit
rahalaitokset

Muut kuin Muut sektorit
rahalaitokset

Muu rahaliittoon Muut kuin Julkisyhteisöt
osallistuva jäsen- rahalaitokvaltio
set

Muu rahaliittoon Muut kuin Muut sektorit
osallistuva jäsen- rahalaitokvaltio
set

Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot

Yritykset

Kotitaloudet

Muut julkisyhteisöt

Kuvaus

Maturit.

Kotipaikka

Laji

Valuuttta

Sektori

Alasektori

5,2

Euromääräiset velat muille euroalu- Kotimaa
eella oleville – Muut velat

Repot

Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot

12

Muut velat

Kotimaa

Repot

Muut kuin Vakuutuslaitokrahalaitok- set ja eläkeraset
hastot

5,2

Euromääräiset velat muille euroalu- Kotimaa
eella oleville – Muut velat

Repot

12

Muut velat

Kotimaa

Repot

5,2

Euromääräiset velat muille euroalu- Kotimaa
eella oleville – Muut velat

Repot

12

Muut velat

Repot

5,1

Euromääräiset velat muille euroalu- Muu rahaliittoon Repot
eella oleville – Julkisyhteisöt
osallistuva jäsenvaltio

12

Muut velat

5,2

Euromääräiset velat muille euroalu- Muu rahaliittoon Repot
eella oleville – Muut velat
osallistuva jäsenvaltio

12

Muut velat

Kotimaa

Muu rahaliittoon Repot
osallistuva jäsenvaltio

Yritykset

Euro

Muut kuin Yritykset
rahalaitokset

Kotitaloudet

Euro

Muut kuin Kotitaloudet
rahalaitokset

Muut julkisyhteisöt

Euro

Muut kuin Muut julkisyhrahalaitok- teisöt
set

Euro

Muut kuin Muut sektorit
rahalaitokset

27.12.2007

Muu rahaliittoon Repot
osallistuva jäsenvaltio

Maturiteetti

Euroopan unionin virallinen lehti

9.4e Repot

Kotimaa

Sektori

FI

Kotipaikka

9.4e Repot

Lisäerittelyt

Kuvaus

27.12.2007

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus
VASTATTAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 1

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä

Lisäerittelyt

Kuvaus

Erä

9.4e Repot

9.4e Repot

9.4e Repot

9.1x Yön yli

Alasektori

Muu rahaliittoon Muut kuin Muut sektorit
osallistuva jäsen- rahalaitokvaltio
set

Muu rahaliittoon Muut kuin Muut sektorit
osallistuva jäsen- rahalaitokvaltio
set

Muu rahaliittoon Muut kuin Muut sektorit
osallistuva jäsen- rahalaitokvaltio
set

Muu rahaliittoon Muut kuin Muut sektorit
osallistuva jäsen- rahalaitokvaltio
set

Kotimaa

Muut kuin Julkisyhteisöt
rahalaitokset

Muut rahoituksen välittäjät

Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot

Yritykset

Kotitaloudet

Muut julkisyhteisöt

Maturit.

Kotipaikka

Laji

Euromääräiset velat muille euroalu- Muu rahaliittoon Repot
eella oleville – Muut velat
osallistuva jäsenvaltio

12

Muut velat

5,2

Euromääräiset velat muille euroalu- Muu rahaliittoon Repot
eella oleville – Muut velat
osallistuva jäsenvaltio

12

Muut velat

5,2

Euromääräiset velat muille euroalu- Muu rahaliittoon Repot
eella oleville – Muut velat
osallistuva jäsenvaltio

12

Muut velat

5,2

Euromääräiset velat muille euroalu- Muu rahaliittoon Repot
eella oleville – Muut velat
osallistuva jäsenvaltio

12

Muut velat

Muu rahaliittoon Repot
osallistuva jäsenvaltio

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Kotimaa

Yön yli

12

Muut velat

Kotimaa

Yön yli

Muu rahaliittoon Repot
osallistuva jäsenvaltio

Muu rahaliittoon Repot
osallistuva jäsenvaltio

Muu rahaliittoon Repot
osallistuva jäsenvaltio

Sektori

Alasektori

Maturiteetti

Muut rahoituksen välittäjät

Euro

Muut kuin Muut rahoitukrahalaitok- sen välittäjät
set

Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot

Euro

Muut kuin Vakuutuslaitokrahalaitok- set ja eläkeraset
hastot

Yritykset

Euro

Muut kuin Yritykset
rahalaitokset

Kotitaloudet

Euro

Muut kuin Kotitaloudet
rahalaitokset

Muut julkisyhteisöt

Ulkomaan
valuutta

Muut kuin Muut julkisyhrahalaitok- teisöt
set

L 341/31

5,2

Valuuttta

Euroopan unionin virallinen lehti

9.4e Repot

Sektori

FI

Kotipaikka

Kuvaus

L 341/32

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus
VASTATTAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 1

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä

Lisäerittelyt

Kuvaus

Erä

9.1x Yön yli

9.1x Yön yli

9.1x Yön yli

9.1x Yön yli

9.1x Yön yli

Kotimaa

Kotimaa

Kotimaa

Kotimaa

Alasektori

Muut kuin Muut sektorit
rahalaitokset

Muut kuin Muut sektorit
rahalaitokset

Muut kuin Muut sektorit
rahalaitokset

Muut kuin Muut sektorit
rahalaitokset

Muut kuin Muut sektorit
rahalaitokset

Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot

Yritykset

Kotitaloudet

Muut julkisyhteisöt

Kotipaikka

Laji

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Kotimaa

Yön yli

12

Muut velat

Kotimaa

Yön yli

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Kotimaa

Yön yli

12

Muut velat

Kotimaa

Yön yli

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Kotimaa

Yön yli

12

Muut velat

Kotimaa

Yön yli

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Kotimaa

Yön yli

12

Muut velat

Kotimaa

Yön yli

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Kotimaa

Yön yli

12

Muut velat

Kotimaa

Yön yli

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Muu rahaliittoon Yön yli
osallistuva jäsenvaltio

12

Muut velat

Muu rahaliittoon Yön yli
osallistuva jäsenvaltio

Valuuttta

Sektori

Alasektori

Maturiteetti

Muut sektorit

Euro

Muut kuin Muut sektorit
rahalaitokset
Muut rahoituksen välittäjät

Euro

Muut kuin Muut rahoitukrahalaitok- sen välittäjät
set
Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot

Euro

Muut kuin Vakuutuslaitokrahalaitok- set ja eläkeraset
hastot
Yritykset

Ulkomaan
valuutta

Muut kuin Yritykset
rahalaitokset
Kotitaloudet

Ulkomaan
valuutta

Muut kuin Kotitaloudet
rahalaitokset
Muut julkisyhteisöt

Ulkomaan
valuutta

Muut kuin Muut julkisyhrahalaitok- teisöt
set

27.12.2007

Muu rahaliittoon Muut kuin Julkisyhteisöt
osallistuva jäsen- rahalaitokvaltio
set

Muut rahoituksen välittäjät

Kuvaus

Maturit.

Euroopan unionin virallinen lehti

9.1x Yön yli

Kotimaa

Sektori

FI

Kotipaikka

27.12.2007

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus
VASTATTAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 1

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä

Lisäerittelyt

Kuvaus

Erä

9.1x Yön yli

9.1x Yön yli

9.1x Yön yli

9.1x Yön yli

9.2x Määräaikaiset

Alasektori

Maturit.

Muu rahaliittoon Muut kuin Muut sektorit
osallistuva jäsen- rahalaitokvaltio
set

Muu rahaliittoon Muut kuin Muut sektorit
osallistuva jäsen- rahalaitokvaltio
set

Muu rahaliittoon Muut kuin Muut sektorit
osallistuva jäsen- rahalaitokvaltio
set

Muu rahaliittoon Muut kuin Muut sektorit
osallistuva jäsen- rahalaitokvaltio
set

Muu rahaliittoon Muut kuin Muut sektorit
osallistuva jäsen- rahalaitokvaltio
set

Kotimaa

Muut kuin Julkisyhteisöt
rahalaitokset

Muut rahoituksen välittäjät

Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot

Yritykset

Kotitaloudet

Muut julkisyh- Maturiteetin
teisöt
mukaan (3
aikajännettä)

Kotipaikka

Laji

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Muu rahaliittoon Yön yli
osallistuva jäsenvaltio

12

Muut velat

Muu rahaliittoon Yön yli
osallistuva jäsenvaltio

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Muu rahaliittoon Yön yli
osallistuva jäsenvaltio

12

Muut velat

Muu rahaliittoon Yön yli
osallistuva jäsenvaltio

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Muu rahaliittoon Yön yli
osallistuva jäsenvaltio

12

Muut velat

Muu rahaliittoon Yön yli
osallistuva jäsenvaltio

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Muu rahaliittoon Yön yli
osallistuva jäsenvaltio

12

Muut velat

Muu rahaliittoon Yön yli
osallistuva jäsenvaltio

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Muu rahaliittoon Yön yli
osallistuva jäsenvaltio

12

Muut velat

Muu rahaliittoon Yön yli
osallistuva jäsenvaltio

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Kotimaa

Määräaikaiset

12

Muut velat

Kotimaa

Määräaikaiset

Sektori

Alasektori

Maturiteetti

Muut sektorit

Ulkomaan
valuutta

Muut kuin Muut sektorit
rahalaitokset
Muut rahoituksen välittäjät

Ulkomaan
valuutta

Muut kuin Muut rahoitukrahalaitok- sen välittäjät
set
Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot

Ulkomaan
valuutta

Muut kuin Vakuutuslaitokrahalaitok- set ja eläkeraset
hastot
Yritykset

Ulkomaan
valuutta

Muut kuin Yritykset
rahalaitokset
Kotitaloudet

Ulkomaan
valuutta

Ulkomaan
valuutta

Muut kuin Kotitaloudet
rahalaitokset
Muut julkisyhteisöt

Maturiteetin
mukaan (3
aikajännettä)

Muut kuin Muut julkisyhrahalaitok- teisöt
set

Maturiteetin
mukaan (3
aikajännettä)

L 341/33

7

Valuuttta

Euroopan unionin virallinen lehti

9.1x Yön yli

Sektori

FI

Kotipaikka

Kuvaus

L 341/34

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus
VASTATTAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 1

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä

Lisäerittelyt

Kuvaus

Erä

9.2x Määräaikaiset

9.2x Määräaikaiset

9.2x Määräaikaiset

9.2x Määräaikaiset

Kotimaa

Kotimaa

Kotimaa

Kotimaa

Alasektori

Muut kuin Muut sektorit
rahalaitokset

Muut kuin Muut sektorit
rahalaitokset

Muut kuin Muut sektorit
rahalaitokset

Muut kuin Muut sektorit
rahalaitokset

Muut kuin Muut sektorit
rahalaitokset

Maturiteetin
mukaan (3
aikajännettä)

Muut rahoituksen välittäjät

Maturiteetin
mukaan (3
aikajännettä)

VakuutuslaiMaturiteetin
tokset ja eläke- mukaan (3
rahastot
aikajännettä)

Yritykset

Kotitaloudet

Kuvaus

Maturit.

Maturiteetin
mukaan (3
aikajännettä)

Maturiteetin
mukaan (3
aikajännettä)

Kotipaikka

Laji

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Kotimaa

Määräaikaiset

12

Muut velat

Kotimaa

Määräaikaiset

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Kotimaa

Määräaikaiset

12

Muut velat

Kotimaa

Määräaikaiset

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Kotimaa

Määräaikaiset

12

Muut velat

Kotimaa

Määräaikaiset

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Kotimaa

Määräaikaiset

12

Muut velat

Kotimaa

Määräaikaiset

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Kotimaa

Määräaikaiset

12

Muut velat

Kotimaa

Määräaikaiset

Ulkomaan
valuutta

Sektori

Alasektori

Maturiteetti

Muut sektorit

Maturiteetin
mukaan (3
aikajännettä)

Muut kuin Muut sektorit
rahalaitokset

Maturiteetin
mukaan (3
aikajännettä)

Muut rahoituk- Maturiteetin
sen välittäjät
mukaan (3
aikajännettä)

Ulkomaan
valuutta

Muut kuin Muut rahoituk- Maturiteetin
rahalaitok- sen välittäjät
mukaan (3
set
aikajännettä)

Vakuutuslaitok- Maturiteetin
set ja eläkeramukaan (3
hastot
aikajännettä)

Ulkomaan
valuutta

Ulkomaan
valuutta

Ulkomaan
valuutta

Muut kuin Vakuutuslaitok- Maturiteetin
rahalaitok- set ja eläkeramukaan (3
set
hastot
aikajännettä)

Yritykset

Maturiteetin
mukaan (3
aikajännettä)

Muut kuin Yritykset
rahalaitokset

Maturiteetin
mukaan (3
aikajännettä)

Kotitaloudet

Maturiteetin
mukaan (3
aikajännettä)

Muut kuin Kotitaloudet
rahalaitokset

Maturiteetin
mukaan (3
aikajännettä)

27.12.2007

7

Valuuttta

Euroopan unionin virallinen lehti

9.2x Määräaikaiset

Kotimaa

Sektori

FI

Kotipaikka

27.12.2007

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus
VASTATTAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 1

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä

Lisäerittelyt

Kuvaus

Erä

9.2x Määräaikaiset

9.2x Määräaikaiset

9.2x Määräaikaiset

9.2x Määräaikaiset

Alasektori

Muu rahaliittoon Muut kuin Julkisyhteisöt
osallistuva jäsen- rahalaitokvaltio
set

Muut julkisyh- Maturiteetin
teisöt
mukaan (3
aikajännettä)

Muu rahaliittoon Muut kuin Muut sektorit
osallistuva jäsen- rahalaitokvaltio
set

Muu rahaliittoon Muut kuin Muut sektorit
osallistuva jäsen- rahalaitokvaltio
set

Muu rahaliittoon Muut kuin Muut sektorit
osallistuva jäsen- rahalaitokvaltio
set

Muu rahaliittoon Muut kuin Muut sektorit
osallistuva jäsen- rahalaitokvaltio
set

Maturit.

Maturiteetin
mukaan (3
aikajännettä)

Muut rahoituksen välittäjät

Maturiteetin
mukaan (3
aikajännettä)

VakuutuslaiMaturiteetin
tokset ja eläke- mukaan (3
rahastot
aikajännettä)

Yritykset

Maturiteetin
mukaan (3
aikajännettä)

Kotipaikka

Laji

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Muu rahaliittoon Määräaikaiset
osallistuva jäsenvaltio

12

Muut velat

Muu rahaliittoon Määräaikaiset
osallistuva jäsenvaltio

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Muu rahaliittoon Määräaikaiset
osallistuva jäsenvaltio

12

Muut velat

Muu rahaliittoon Määräaikaiset
osallistuva jäsenvaltio

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Muu rahaliittoon Määräaikaiset
osallistuva jäsenvaltio

12

Muut velat

Muu rahaliittoon Määräaikaiset
osallistuva jäsenvaltio

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Muu rahaliittoon Määräaikaiset
osallistuva jäsenvaltio

12

Muut velat

Muu rahaliittoon Määräaikaiset
osallistuva jäsenvaltio

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Muu rahaliittoon Määräaikaiset
osallistuva jäsenvaltio

12

Muut velat

Muu rahaliittoon Määräaikaiset
osallistuva jäsenvaltio

Ulkomaan
valuutta

Ulkomaan
valuutta

Sektori

Alasektori

Maturiteetti

Muut julkisyhteisöt

Maturiteetin
mukaan (3
aikajännettä)

Muut kuin Muut julkisyhrahalaitok- teisöt
set

Maturiteetin
mukaan (3
aikajännettä)

Muut sektorit

Maturiteetin
mukaan (3
aikajännettä)

Muut kuin Muut sektorit
rahalaitokset

Maturiteetin
mukaan (3
aikajännettä)

Muut rahoituk- Maturiteetin
sen välittäjät
mukaan (3
aikajännettä)

Ulkomaan
valuutta

Muut kuin Muut rahoituk- Maturiteetin
rahalaitok- sen välittäjät
mukaan (3
set
aikajännettä)

Vakuutuslaitok- Maturiteetin
set ja eläkeramukaan (3
hastot
aikajännettä)

Ulkomaan
valuutta

Ulkomaan
valuutta

Muut kuin Vakuutuslaitok- Maturiteetin
rahalaitok- set ja eläkeramukaan (3
set
hastot
aikajännettä)

Yritykset

Maturiteetin
mukaan (3
aikajännettä)

Muut kuin Yritykset
rahalaitokset

Maturiteetin
mukaan (3
aikajännettä)

L 341/35

7

Valuuttta

Euroopan unionin virallinen lehti

9.2x Määräaikaiset

Sektori

FI

Kotipaikka

Kuvaus

L 341/36

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus
VASTATTAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 1

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä

Lisäerittelyt

Kuvaus

Erä

9.2x Määräaikaiset

Sektori

Alasektori

Muu rahaliittoon Muut kuin Muut sektorit
osallistuva jäsen- rahalaitokvaltio
set

Kotitaloudet

Kuvaus

Maturit.

Maturiteetin
mukaan (3
aikajännettä)

Kotipaikka

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Muu rahaliittoon Määräaikaiset
osallistuva jäsenvaltio

12

Muut velat

Muu rahaliittoon Määräaikaiset
osallistuva jäsenvaltio

Muut kuin Julkisyhteisöt
rahalaitokset

Muut julkisyh- Maturiteetin
teisöt
mukaan (2
aikajännettä)

—

—

9.3x Irtisanomisehtoiset

Kotimaa

Muut kuin Muut sektorit
rahalaitokset

Maturiteetin
mukaan (2
aikajännettä)

—

—

9.3x Irtisanomisehtoiset

Kotimaa

Muut kuin Muut sektorit
rahalaitokset

Muut rahoituksen välittäjät

Maturiteetin
mukaan (2
aikajännettä)

—

—

9.3x Irtisanomisehtoiset

Kotimaa

Muut kuin Muut sektorit
rahalaitokset

VakuutuslaiMaturiteetin
tokset ja eläke- mukaan (2
rahastot
aikajännettä)

—

—

9.3x Irtisanomisehtoiset

Kotimaa

Muut kuin Muut sektorit
rahalaitokset

Yritykset

Maturiteetin
mukaan (2
aikajännettä)

—

—

9.3x Irtisanomisehtoiset

Kotimaa

Muut kuin Muut sektorit
rahalaitokset

Kotitaloudet

Maturiteetin
mukaan (2
aikajännettä)

—

—

9.3x Irtisanomisehtoiset

Muu rahaliittoon Muut kuin Julkisyhteisöt
osallistuva jäsen- rahalaitokvaltio
set

Muut julkisyh- Maturiteetin
teisöt
mukaan (2
aikajännettä)

—

—

9.3x Irtisanomisehtoiset

Muu rahaliittoon Muut kuin Muut sektorit
osallistuva jäsen- rahalaitokvaltio
set

Maturiteetin
mukaan (2
aikajännettä)

—

—

9.3x Irtisanomisehtoiset

Muu rahaliittoon Muut kuin Muut sektorit
osallistuva jäsen- rahalaitokvaltio
set

Maturiteetin
mukaan (2
aikajännettä)

—

—

Ulkomaan
valuutta

Sektori

Alasektori

Maturiteetti

Kotitaloudet

Maturiteetin
mukaan (3
aikajännettä)

Muut kuin Kotitaloudet
rahalaitokset

Maturiteetin
mukaan (3
aikajännettä)

27.12.2007

Kotimaa

Valuuttta

Euroopan unionin virallinen lehti

9.3x Irtisanomisehtoiset

Muut rahoituksen välittäjät

Laji

FI

Kotipaikka

27.12.2007

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus
VASTATTAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 1

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä

Lisäerittelyt

Kuvaus

Erä
Sektori

Alasektori

Maturit.

Kotipaikka

Laji

Valuuttta

Sektori

Alasektori

Muu rahaliittoon Muut kuin Muut sektorit
osallistuva jäsen- rahalaitokvaltio
set

VakuutuslaiMaturiteetin
tokset ja eläke- mukaan (2
rahastot
aikajännettä)

—

—

9.3x Irtisanomisehtoiset

Muu rahaliittoon Muut kuin Muut sektorit
osallistuva jäsen- rahalaitokvaltio
set

Yritykset

Maturiteetin
mukaan (2
aikajännettä)

—

—

9.3x Irtisanomisehtoiset

Muu rahaliittoon Muut kuin Muut sektorit
osallistuva jäsen- rahalaitokvaltio
set

Kotitaloudet

Maturiteetin
mukaan (2
aikajännettä)

—

—

9.4x Repot

Kotimaa

Muut julkisyhteisöt

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Kotimaa

Repot

12

Muut velat

Kotimaa

Repot

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Kotimaa

Repot

12

Muut velat

Kotimaa

Repot

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Kotimaa

Repot

Muut rahoituksen välittäjät

12

Muut velat

Kotimaa

Repot

Muut kuin Muut rahoitukrahalaitok- sen välittäjät
set

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Kotimaa

Repot

Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot

12

Muut velat

Kotimaa

Repot

Muut kuin Vakuutuslaitokrahalaitok- set ja eläkeraset
hastot and
pension funds

9.4x Repot

9.4x Repot

9.4x Repot

Kotimaa

Kotimaa

Kotimaa

Muut kuin Julkisyhteisöt
rahalaitokset

Muut kuin Muut sektorit
rahalaitokset

Muut kuin Muut sektorit
rahalaitokset

Muut kuin Muut sektorit
rahalaitokset

Muut rahoituksen välittäjät

Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot

Muut julkisyhteisöt

Ulkomaan
valuutta

Muut kuin Muut julkisyhrahalaitok- teisöt
set
Muut sektorit

Ulkomaan
valuutta

Euroopan unionin virallinen lehti

9.3x Irtisanomisehtoiset

Maturiteetti

FI

Kotipaikka

Kuvaus

Muut kuin Muut sektorit
rahalaitokset

L 341/37

L 341/38

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus
VASTATTAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 1

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä

Erä

9.4x Repot

9.4x Repot

9.4x Repot

Kotimaa

Alasektori

Muut kuin Muut sektorit
rahalaitokset

Muut kuin Muut sektorit
rahalaitokset

Muu rahaliittoon Muut kuin Julkisyhteisöt
osallistuva jäsen- rahalaitokvaltio
set

Yritykset

Kotitaloudet

Muut julkisyhteisöt

Muu rahaliittoon Muut kuin Muut sektorit
osallistuva jäsen- rahalaitokvaltio
set

Muu rahaliittoon Muut kuin Muut sektorit
osallistuva jäsen- rahalaitokvaltio
set

Muut rahoituksen välittäjät

Kuvaus

Maturit.

Kotipaikka

Laji

Valuuttta

Sektori

Alasektori

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Kotimaa

Repot

12

Muut velat

Kotimaa

Repot

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Kotimaa

Repot

12

Muut velat

Kotimaa

Repot

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Muu rahaliittoon Repot
osallistuva jäsenvaltio

12

Muut velat

Muu rahaliittoon Repot
osallistuva jäsenvaltio

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Muu rahaliittoon Repot
osallistuva jäsenvaltio

Muut sektorit

12

Muut velat

Muu rahaliittoon Repot
osallistuva jäsenvaltio

Muut kuin Muut sektorit
rahalaitokset

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Muu rahaliittoon Repot
osallistuva jäsenvaltio

Muut sektorit

12

Muut velat

Muu rahaliittoon Repot
osallistuva jäsenvaltio

Muut kuin Muut sektorit
rahalaitokset

Maturiteetti

Yritykset

Ulkomaan
valuutta

Muut kuin Yritykset
rahalaitokset

Kotitaloudet

Ulkomaan
valuutta

Muut kuin Kotitaloudet
rahalaitokset

Muut julkisyhteisöt

Ulkomaan
valuutta

Muut kuin Muut julkisyhrahalaitok- teisöt
set

Euroopan unionin virallinen lehti

9.4x Repot

Kotimaa

Sektori

FI

Kotipaikka

9.4x Repot

Lisäerittelyt

Kuvaus

27.12.2007

27.12.2007

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus
VASTATTAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 1

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä

Erä

9.4x Repot

9.4x Repot

Alasektori

Muu rahaliittoon Muut kuin Muut sektorit
osallistuva jäsen- rahalaitokvaltio
set

Muu rahaliittoon Muut kuin Muut sektorit
osallistuva jäsen- rahalaitokvaltio
set

Muu rahaliittoon Muut kuin Muut sektorit
osallistuva jäsen- rahalaitokvaltio
set

Maturit.

Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot

Yritykset

Kotitaloudet

Rahamarkkinarahastojen rahastoosuudet

Kotipaikka

Laji

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Muu rahaliittoon Repot
osallistuva jäsenvaltio

12

Muut velat

Muu rahaliittoon Repot
osallistuva jäsenvaltio

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Muu rahaliittoon Repot
osallistuva jäsenvaltio

12

Muut velat

Muu rahaliittoon Repot
osallistuva jäsenvaltio

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Muu rahaliittoon Repot
osallistuva jäsenvaltio

12

Muut velat

Muu rahaliittoon Repot
osallistuva jäsenvaltio

—

—

Enintään 1
vuoden

4

Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset

11e Liikkeeseen lasketut
velkapaperit

Yli 1 ja enintään 2 vuoden

—

—

11e Liikkeeseen lasketut
velkapaperit

Yli 2 vuoden

—

—

11x Liikkeeseen lasketut
velkapaperit

Enintään 1
vuoden

—

—

11x Liikkeeseen lasketut
velkapaperit

Yli 1 ja enintään 2 vuoden

—

—

11x Liikkeeseen lasketut
velkapaperit

Yli 2 vuoden

—

—

Sektori

Alasektori

Maturiteetti

Muut sektorit

Ulkomaan
valuutta

Muut kuin Muut sektorit
rahalaitokset
Muut sektorit

Ulkomaan
valuutta

Muut kuin Muut sektorit
rahalaitokset
Muut sektorit

Ulkomaan
valuutta

Muut kuin Muut sektorit
rahalaitokset

Enintään 1
vuoden

L 341/39

11e Liikkeeseen lasketut
velkapaperit

Valuuttta

Euroopan unionin virallinen lehti

9.4x Repot

Sektori

Kuvaus

FI

Kotipaikka

10

Lisäerittelyt

Kuvaus

L 341/40

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus
VASTATTAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 1

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä

Erä
Alasektori

Oma pääoma ja
varaukset

Muut velat

CB3 Erityisnostooikeuksien vastaerä
(1)
Kotimaiset eurojärjestelmän sisäiset erät koskevat vain EKP:tä tai Deutsche Bundesbankia.

Kuvaus

Maturit.

Kotipaikka

Laji

(11)

(Muut saamiset)

12

Muut velat

Pääoma ja
rahastot

13

Varaukset

Pääoma ja
rahastot

14

Arvonmuutostilit

15

Pääoma ja rahastot

10,3

Euroseteleiden kohdistamiseen eurojärjestelmän sisällä liittyvät nettovelat

Muut velat

11

Selvitettävänä olevat erät

Muut velat

12

Muut velat

Muut velat

13

Varaukset

Muut velat

9

Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien
vastaerä

Valuuttta

Sektori

Alasektori

Maturiteetti

Euroopan unionin virallinen lehti

13

Sektori

FI

Kotipaikka

12

Lisäerittelyt

Kuvaus

27.12.2007

27.12.2007

VASTAAVUUSTAULUKOT
(Kuukausittain toimitettavat tiedot)
Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus.
VASTAAVAA
Kannat

FI

Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 1

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä

Erä
Kotipaikka

1

Lisäerittelyt

Kuvaus
Sektori

Käteinen raha
(kaikki valuutat)

Käteinen raha,
joista euromääräisiä

2

Lainat

Tarkoitus

Maturit.

Kotipaikka

2,2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen
ulkopuolelta – pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset

Kotimaa

Raha-laitokset

11

Muut saamiset

11

Muut saamiset

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalu- Kotimaa
eelta

5,1 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät Kotimaa
euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille – perusrahoitusoperaatiot

Laji

Sektori

Alasektori

Tarkoitus

Maturiteetti/
valuutta

Käteinen
raha

Lainat

Euroopan unionin virallinen lehti

1e

Alasektori

Kuvaus

5,2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät Kotimaa
euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille – pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot

5,3 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät Kotimaa
euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille – käänteiset hienosäätöoperaatiot

5,4 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät Kotimaa
euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille – käänteiset rakenteelliset
operaatiot

L 341/41

5,5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät Kotimaa
euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille – maksuvalmiusluotot

L 341/42

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus.
VASTAAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 1

Esitysmuoto taseessa

Erittely

Lisäerittelyt

Kuvaus

Erä
Kotipaikka

Sektori

Alasektori

Tarkoitus

Kuvaus

Maturit.

Kotipaikka

Laji

Sektori

Alasektori

Tarkoitus

Maturiteetti/
valuutta

FI

Erä

5,6 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät Kotimaa
euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille – vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot
6

Muut euromääräiset saamiset euroalu- Kotimaa
een luottolaitoksilta

Lainat

Euroopan unionin virallinen lehti

9,2 Eurojärjestelmän sisäiset saamiset – Kotimaa
valuuttavarantojen siirtoja vastaavat
saamiset (vain kansallisten keskuspankkien taseissa)
9,3 Eurojärjestelmän sisäiset saamiset – Kotimaa
EKP:n velkasitoumusten liikkeeseenlaskun perusteella annettuihin velkakirjoihin liittyvät saamiset (vain EKP:n
taseessa)
9,5 Eurojärjestelmän sisäiset saamiset – Kotimaa
muut eurojärjestelmän sisäiset saamiset

2

2

2

Lainat

Lainat

Lainat

Kotimaa

Kotimaa

Kotimaa

Muut kuin
rahalaitokset

Muut kuin
rahalaitokset

Muut kuin
rahalaitokset

Julkisyhteisöt

Muut
sektorit

Muut
sektorit

Muut rahoituksen välittäjät

Muut saamiset

Kotimaa

Lainat

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalu- Kotimaa
eelta

Lainat

8

Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä Kotimaa

Lainat

11

Muut saamiset

Kotimaa

Lainat

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalu- Kotimaa
eelta

Lainat

11

Muut saamiset

Kotimaa

Lainat

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalu- Kotimaa
eelta

Lainat

11

Muut saamiset

Lainat

Kotimaa

Rahalaitokset

Muut kuin
Julkisyhteirahalaitokset söt

Muut kuin
Muut
rahalaitokset sektorit

Muut kuin
Muut
rahalaitokset sektorit

Muut rahoituksen välittäjät

Maturiteetin
mukaan
(3 aikajännettä)

Muut rahoituksen välittäjät

Maturiteetin
mukaan
(3 aikajännettä)

27.12.2007

Maturi-teetin
mukaan
(3 aikajännettä)

11

27.12.2007

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus.
VASTAAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 1

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä
Kotipaikka

2

2

2

2

Lainat

Lainat

Lainat

Lainat

Lainat

Kotimaa

Kotimaa

Kotimaa

Kotimaa

Kotimaa

Sektori

Muut kuin
rahalaitokset

Muut kuin
rahalaitokset

Muut kuin
rahalaitokset

Muut kuin
rahalaitokset

Muut kuin
rahalaitokset

Alasektori

Muut
sektorit

Muut
sektorit

Muut
sektorit

Muut
sektorit

Muut
sektorit

Tarkoitus

Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot

Kotitaloudet

Kotitaloudet

Kotitaloudet

Maturit.

Maturi-teetin
mukaan
(3 aikajännettä)

Yritykset

Maturi-teetin
mukaan
(3 aikajännettä)

Kulutusluotot Maturi-teetin
mukaan
(3 aikajännettä)

Asuntolainat

Muut (jäännösluokka)

Kuvaus

Maturi-teetin
mukaan
(3 aikajännettä)

Maturi-teetin
mukaan
(3 aikajännettä)

Kotipaikka

Laji

Valuuttamääräiset saamiset euroalu- Kotimaa
eelta

Lainat

11

Muut saamiset

Kotimaa

Lainat

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalu- Kotimaa
eelta

Lainat

11

Muut saamiset

Kotimaa

Lainat

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalu- Kotimaa
eelta

Lainat

11

Muut saamiset

Kotimaa

Lainat

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalu- Kotimaa
eelta

Lainat

11

Muut saamiset

Kotimaa

Lainat

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalu- Kotimaa
eelta

Lainat

11

Muut saamiset

Lainat

Kotimaa

Muut kuin
Muut
rahalaitokset sektorit

Muut kuin
Muut
rahalaitokset sektorit

Muut kuin
Muut
rahalaitokset sektorit

Muut kuin
Muut
rahalaitokset sektorit

Muut kuin
Muut
rahalaitokset sektorit

Alasektori

Tarkoitus

Maturiteetti/
valuutta

Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot

Maturiteetin
mukaan
(3 aikajännettä)

Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot

Maturiteetin
mukaan
(3 aikajännettä)

Yritykset

Maturiteetin
mukaan
(3 aikajännettä)

Yritykset

Maturiteetin
mukaan
(3 aikajännettä)

Kotitaloudet

Kulutusluotot Maturiteetin
mukaan
(3 aikajännettä)

Kotitaloudet

Kulutusluotot Maturiteetin
mukaan
(3 aikajännettä)

Kotitaloudet

Asuntolainat

Maturiteetin
mukaan
(3 aikajännettä)

Kotitaloudet

Asuntolainat

Maturiteetin
mukaan
(3 aikajännettä)

Kotitaloudet

Muut (jäännösluokka)

Maturiteetin
mukaan
(3 aikajännettä)

Kotitaloudet

Muut (jäännösluokka)

Maturiteetin
mukaan
(3 aikajännettä)

L 341/43

3

Sektori

Euroopan unionin virallinen lehti

2

Lisäerittelyt

Kuvaus

FI

Erä

L 341/44

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus.
VASTAAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 1

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä
Kotipaikka

2

Lisäerittelyt

Kuvaus

Lainat

Sektori

Muu rahaliitRaha-laitokset
toon osallistuva
jäsenvaltio

Alasektori

Tarkoitus

Maturit.

Kuvaus
Kotipaikka

3

Laji

Sektori

Alasektori

Tarkoitus

Maturiteetti/
valuutta

FI

Erä

Valuuttamääräiset saamiset euroalu- Muu rahaliitLainat
eelta
toon osallistuva
jäsenvaltio

5,1 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät Muu rahaliiteuromääräiset luotot euroalueen luot- toon osallistuva
tolaitoksille – perusrahoitusoperaatiot jäsenvaltio

5,3 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät Muu rahaliiteuromääräiset luotot euroalueen luot- toon osallistuva
tolaitoksille – käänteiset hienosäätöope- jäsenvaltio
raatiot
5,4 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät Muu rahaliiteuromääräiset luotot euroalueen luot- toon osallistuva
tolaitoksille – käänteiset rakenteelliset jäsenvaltio
operaatiot
5,5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät Muu rahaliiteuromääräiset luotot euroalueen luot- toon osallistuva
tolaitoksille – maksuvalmiusluotot
jäsenvaltio

Euroopan unionin virallinen lehti

5,2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät Muu rahaliiteuromääräiset luotot euroalueen luot- toon osallistuva
tolaitoksille – pitempiaikaiset rahoitus- jäsenvaltio
operaatiot

5,6 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät Muu rahaliiteuromääräiset luotot euroalueen luot- toon osallistuva
tolaitoksille – vakuuksien muutospyyn- jäsenvaltio
töihin liittyvät luotot
6

Muut euromääräiset saamiset euroalu- Muu rahaliitLainat
een luottolaitoksilta
toon osallistuva
jäsenvaltio

9,2 Eurojärjestelmän sisäiset saamiset – Muu rahaliitvaluuttavarantojen siirtoja vastaavat toon osallistuva
saamiset (vain kansallisten keskuspank- jäsenvaltio
kien taseissa)

27.12.2007

9,3 Eurojärjestelmän sisäiset saamiset – Muu rahaliitEKP:n velkasitoumusten liikkeeseenlas- toon osallistuva
kun perusteella annettuihin velkakirjoi- jäsenvaltio
hin liittyvät saamiset (vain EKP:n
taseessa)

27.12.2007

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus.
VASTAAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 1

Esitysmuoto taseessa

Erittely

Lisäerittelyt

Kuvaus

Erä
Kotipaikka

Sektori

Alasektori

Tarkoitus

Kuvaus

Maturit.

Kotipaikka

Laji

Sektori

Alasektori

Tarkoitus

Maturiteetti/
valuutta

FI

Erä

9,5 Eurojärjestelmän sisäiset saamiset – Muu rahaliitmuut eurojärjestelmän sisäiset saamiset toon osallistuva
jäsenvaltio

2

2

2

Lainat

Lainat

Lainat

Muu rahaliitMuut kuin
toon osallistuva rahalaitokset
jäsenvaltio

Muu rahaliitMuut kuin
toon osallistuva rahalaitokset
jäsenvaltio

Muu rahaliitMuut kuin
toon osallistuva rahalaitokset
jäsenvaltio

Muu rahaliitMuut kuin
toon osallistuva rahalaitokset
jäsenvaltio

Julkisyhteisöt

Muut
sektorit

Muut
sektorit

Muut
sektorit

Muut rahoituksen välittäjät

Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot

Maturiteetin
mukaan
(3 aikajännettä)

Maturiteetin
mukaan
(3 aikajännettä)

Muu rahaliitLainat
toon osallistuva
jäsenvaltio

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalu- Muu rahaliitLainat
eelta
toon osallistuva
jäsenvaltio

8

Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä Muu rahaliitLainat
toon osallistuva
jäsenvaltio

11

Muut saamiset

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalu- Muu rahaliitLainat
eelta
toon osallistuva
jäsenvaltio

11

Muut saamiset

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalu- Kotimaa
eelta

Lainat

11

Muut saamiset

Kotimaa

Lainat

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalu- Kotimaa
eelta

Lainat

11

Muut saamiset

Lainat

Muu rahaliitLainat
toon osallistuva
jäsenvaltio

Muu rahaliitLainat
toon osallistuva
jäsenvaltio

Kotimaa

Rahalaitokset

Muut kuin
Julkisyhteirahalaitokset söt

Muut kuin
Muut
rahalaitokset sektorit

Muut kuin
Muut
rahalaitokset sektorit

Muut kuin
Muut
rahalaitokset sektorit

Muut rahoituksen välittäjät

Maturiteetin
mukaan
(3 aikajännettä)

Muut rahoituksen
välittäjät

Maturiteetin
mukaan
(3 aikajännettä)

Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot

Maturiteetin
mukaan
(3 aikajännettä)

Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot

Maturiteetin
mukaan
(3 aikajännettä)

L 341/45

Muut saamiset

Euroopan unionin virallinen lehti

2

Lainat

11

L 341/46

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus.
VASTAAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 1

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä
Kotipaikka

2

2

2

2

Lainat

Lainat

Lainat

Lainat

Lainat

Sektori

Muu rahaliitMuut kuin
toon osallistuva rahalaitokset
jäsenvaltio

Muu rahaliitMuut kuin
toon osallistuva rahalaitokset
jäsenvaltio

Muu rahaliitMuut kuin
toon osallistuva rahalaitokset
jäsenvaltio

Muu rahaliitMuut kuin
toon osallistuva rahalaitokset
jäsenvaltio

Ulkomaat

Alasektori

Muut
sektorit

Muut
sektorit

Muut
sektorit

Muut
sektorit

Tarkoitus

Yritykset

Kotitaloudet

Kotitaloudet

Kotitaloudet

Maturit.

Maturiteetin
mukaan
(3 aikajännettä)

Kulutusluotot Maturiteetin
mukaan
(3 aikajännettä)

Asuntolainat

Muut (jäännösluokka)

Kuvaus

Maturiteetin
mukaan
(3 aikajännettä)

Maturiteetin
mukaan
(3 aikajännettä)

Kotipaikka

Laji

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalu- Kotimaa
eelta

Lainat

11

Muut saamiset

Kotimaa

Lainat

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalu- Kotimaa
eelta

Lainat

11

Muut saamiset

Kotimaa

Lainat

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalu- Kotimaa
eelta

Lainat

11

Muut saamiset

Kotimaa

Lainat

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalu- Kotimaa
eelta

Lainat

11

Muut saamiset

Lainat

2,1 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen
ulkopuolelta – saamiset IMF:ltä

Kotimaa

Muut kuin
Muut
rahalaitokset sektorit

Muut kuin
Muut
rahalaitokset sektorit

Muut kuin
Muut
rahalaitokset sektorit

Muut kuin
Muut
rahalaitokset sektorit

Alasektori

Tarkoitus

Maturiteetti/
valuutta

Yritykset

Maturiteetin
mukaan
(3 aikajännettä)

Yritykset

Maturiteetin
mukaan
(3 aikajännettä)

Kotitaloudet

Kulutusluotot Maturiteetin
mukaan
(3 aikajännettä)

Kotitaloudet

Kulutusluotot Maturiteetin
mukaan
(3 aikajännettä)

Kotitaloudet

Asuntolainat

Maturiteetin
mukaan
(3 aikajännettä)

Kotitaloudet

Asuntolainat

Maturiteetin
mukaan
(3 aikajännettä)

Kotitaloudet

Muut (jäännösluokka)

Maturiteetin
mukaan
(3 aikajännettä)

Kotitaloudet

Muut (jäännösluokka)

Maturiteetin
mukaan
(3 aikajännettä)

Lainat

Lainat

27.12.2007

2,2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen
ulkopuolelta – pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset
4,1 Euromääräiset saamiset euroalueen
ulkopuolelta – pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat

Sektori

Euroopan unionin virallinen lehti

2

Lisäerittelyt

Kuvaus

FI

Erä

27.12.2007

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus.
VASTAAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 1

Esitysmuoto taseessa

Erittely

Lisäerittelyt

Kuvaus

Erä
Kotipaikka

Sektori

Alasektori

Tarkoitus

Kuvaus

Maturit.

Kotipaikka

Laji

Sektori

Alasektori

Tarkoitus

Maturiteetti/
valuutta

FI

Erä

4,2 Euromääräiset saamiset euroalueen
ulkopuolelta – ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset

11

2

Lainat

Ulkomaat

Enintään 1
vuoden

Muut saamiset

Ulkomaat

2,1 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen
ulkopuolelta – saamiset IMF:ltä

Lainat

Lainat

Enintään 1 vuoden

4,1 Euromääräiset saamiset euroalueen
ulkopuolelta – pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat

Lainat

Enintään 1 vuoden

Lainat

Enintään 1 vuoden

4,2 Euromääräiset saamiset euroalueen
ulkopuolelta – ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset

11

2

Lainat

Ulkomaat

Yli 1 vuoden

Muut saamiset

Ulkomaat

2,2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen
ulkopuolelta – pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset

Yli 1 vuoden

4,1 Euromääräiset saamiset euroalueen
ulkopuolelta – pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat

Muut saamiset

Ulkomaat

Lainat

Yli 1 vuoden

Lainat

Yli 1 vuoden

L 341/47
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2,2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen
ulkopuolelta – pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset

L 341/48

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus.
VASTAAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 1

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä
Kotipaikka

2e

Lisäerittelyt

Kuvaus

Lainat, joista Kotimaa
euromääräisiä

Sektori

Muut kuin
rahalaitokset

Alasektori

Julkisyhteisöt

Tarkoitus

Kuvaus

Maturit.

Kotipaikka

Laji

Sektori

Alasektori

Tarkoitus

Maturiteetti/
valuutta

8

Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä Kotimaa

Lainat

11

Muut saamiset

Kotimaa

Lainat

Muut kuin
Julkisyhteirahalaitokset söt

Euro

11

Muut saamiset

Kotimaa

Lainat

Muut kuin
Muut
rahalaitokset sektorit

Euro

Lainat, joista Kotimaa
euromääräisiä

Muut kuin
rahalaitokset

Muut
sektorit

2e

Lainat, joista Kotimaa
euromääräisiä

Muut kuin
rahalaitokset

Muut
sektorit

Muut rahoituksen välittäjät

11

Muut saamiset

Kotimaa

Lainat

Muut kuin
Muut
rahalaitokset sektorit

Muut rahoituksen välittäjät

Euro

2e

Lainat, joista Kotimaa
euromääräisiä

Muut kuin
rahalaitokset

Muut
sektorit

Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot

11

Muut saamiset

Kotimaa

Lainat

Muut kuin
Muut
rahalaitokset sektorit

Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot

Euro

2e

Lainat, joista Kotimaa
euromääräisiä

Muut kuin
rahalaitokset

Muut
sektorit

Yritykset

11

Muut saamiset

Kotimaa

Lainat

Muut kuin
Muut
rahalaitokset sektorit

Yritykset

Euro

2e

Lainat, joista Kotimaa
euromääräisiä

Muut kuin
rahalaitokset

Muut
sektorit

Kotitaloudet

11

Muut saamiset

Kotimaa

Lainat

Muut kuin
Muut
rahalaitokset sektorit

Kotitaloudet

Euro

2e

Lainat, joista Muu rahaliitMuut kuin
euromääräisiä toon osallistuva rahalaitokset
jäsenvaltio

8

Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä Muu rahaliitLainat
toon osallistuva
jäsenvaltio

11

Muut saamiset

Muu rahaliitLainat
toon osallistuva
jäsenvaltio

Muut kuin
Julkisyhteirahalaitokset söt

Euro

11

Muut saamiset

Muu rahaliitLainat
toon osallistuva
jäsenvaltio

Muut kuin
Muut
rahalaitokset sektorit

Euro

Julkisyhteisöt

Lainat, joista Muu rahaliitMuut kuin
euromääräisiä toon osallistuva rahalaitokset
jäsenvaltio

Muut
sektorit

2e

Lainat, joista Muu rahaliitMuut kuin
euromääräisiä toon osallistuva rahalaitokset
jäsenvaltio

Muut
sektorit

Muut rahoituksen välittäjät

11

Muut saamiset

Kotimaa

Lainat

Muut kuin
Muut
rahalaitokset sektorit

Muut rahoituksen välittäjät

Euro

2e

Lainat, joista Muu rahaliitMuut kuin
euromääräisiä toon osallistuva rahalaitokset
jäsenvaltio

Muut
sektorit

Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot

11

Muut saamiset

Kotimaa

Lainat

Muut kuin
Muut
rahalaitokset sektorit

Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot

Euro

27.12.2007

2e
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2e

FI

Erä

27.12.2007

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus.
VASTAAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 1

Esitysmuoto taseessa

Erittely

Lisäerittelyt

Kuvaus

Erä
Kotipaikka

Sektori

Alasektori

Tarkoitus

Kuvaus

Maturit.

Kotipaikka

Laji

Sektori

Alasektori

Tarkoitus

Maturiteetti/
valuutta

Lainat, joista Muu rahaliitMuut kuin
euromääräisiä toon osallistuva rahalaitokset
jäsenvaltio

Muut
sektorit

Yritykset

11

Muut saamiset

Kotimaa

Lainat

Muut kuin
Muut
rahalaitokset sektorit

Yritykset

Euro

2e

Lainat, joista Muu rahaliitMuut kuin
euromääräisiä toon osallistuva rahalaitokset
jäsenvaltio

Muut
sektorit

Kotitaloudet

11

Muut saamiset

Kotimaa

Lainat

Muut kuin
Muut
rahalaitokset sektorit

Kotitaloudet

Euro

3e

Muut arvopa- Kotimaa
perit kuin
osakkeet –
euro

Julkisyhteisöt

7

Euromääräiset arvopaperit euroalueella Kotimaa

Muut arvo- Muut kuin
Julkisyhteipaperit
rahalaitokset söt
kuin osakkeet

8

Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä Kotimaa

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

11

Muut saamiset

Muut arvo- Muut kuin
Julkisyhteipaperit
rahalaitokset söt
kuin osakkeet

7

Euromääräiset arvopaperit euroalueella Kotimaa

Muut arvo- Muut kuin
Muut
paperit
rahalaitokset sektorit
kuin osakkeet

11

Muut saamiset

Muut arvo- Muut kuin
Muut
paperit
rahalaitokset sektorit
kuin osakkeet

7

Euromääräiset arvopaperit euroalueella Muu rahaliitMuut arvo- Muut kuin
Julkisyhteitoon osallistuva paperit
rahalaitokset söt
jäsenvaltio
kuin osakkeet

8

Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä Muu rahaliitMuut arvotoon osallistuva paperit
jäsenvaltio
kuin osakkeet

11

Muut saamiset

3e

3e

Muut arvopa- Kotimaa
perit kuin
osakkeet –
euro

Muut kuin
rahalaitokset

Muut kuin
rahalaitokset

Muut arvopa- Muu rahaliitMuut kuin
perit kuin
toon osallistuva rahalaitokset
osakkeet –
jäsenvaltio
euro

Muut
sektorit

Julkisyhteisöt

Kotimaa

Kotimaa

Euro

Euro

L 341/49

Muu rahaliitMuut arvo- Muut kuin
Julkisyhteitoon osallistuva paperit
rahalaitokset söt
jäsenvaltio
kuin osakkeet

Euro

Euroopan unionin virallinen lehti

2e

FI

Erä

L 341/50

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus.
VASTAAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 1

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä
Kotipaikka

3e

3e

3x

Sektori

Muut arvopa- Muu rahaliitMuut kuin
perit kuin
toon osallistuva rahalaitokset
osakkeet –
jäsenvaltio
euro

Muut arvopa- Kotimaa
perit kuin
osakkeet –
euro

Alasektori

Rahalaitokset

Muut kuin
rahalaitokset

Maturit.

Muut
sektorit

Maturiteetin
mukaan
(3 aikajännettä)

Muut arvopa- Muu rahaliitRahalaitokset
perit kuin
toon osallistuva
osakkeet –
jäsenvaltio
euro

Maturiteetin
mukaan
(3 aikajännettä)

Julkisyhteisöt

Kotipaikka

Laji

Sektori

Alasektori

Tarkoitus

Maturiteetti/
valuutta

7

Euromääräiset arvopaperit euroalueella Muu rahaliitMuut arvo- Muut kuin
Muut
toon osallistuva paperit
rahalaitokset sektorit
jäsenvaltio
kuin osakkeet

11

Muut saamiset

6

Muut euromääräiset saamiset euroalu- Kotimaa
een luottolaitoksilta

Muut arvo- Rahalaitokpaperit
set
kuin osakkeet

Maturiteetin
mukaan
(3 aikajännettä)

7

Euromääräiset arvopaperit euroalueella Kotimaa

Muut arvo- Rahalaitokpaperit
set
kuin osakkeet

Maturiteetin
mukaan
(3 aikajännettä)

11

Muut saamiset

Muut arvo- Rahalaitokpaperit
set
kuin osakkeet

Maturiteetin
mukaan
(3 aikajännettä) /
Euro

6

Muut euromääräiset saamiset euroalu- Muu rahaliitMuut arvo- Rahalaitokeen luottolaitoksilta
toon osallistuva paperit
set
jäsenvaltio
kuin osakkeet

Maturiteetin
mukaan
(3 aikajännettä)

7

Euromääräiset arvopaperit euroalueella Muu rahaliitMuut arvo- Rahalaitoktoon osallistuva paperit
set
jäsenvaltio
kuin osakkeet

Maturiteetin
mukaan
(3 aikajännettä)

11

Muut saamiset

Maturiteetin
mukaan
(3 aikajännettä) /
Euro

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalu- Kotimaa
eelta

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

11

Muut saamiset

Muut arvo- Muut kuin
Julkisyhteipaperit
rahalaitokset söt
kuin osakkeet

Muu rahaliitMuut arvo- Muut kuin
Muut
toon osallistuva paperit
rahalaitokset sektorit
jäsenvaltio
kuin osakkeet

Kotimaa

Muu rahaliitMuut arvo- Rahalaitoktoon osallistuva paperit
set
jäsenvaltio
kuin osakkeet

Kotimaa

Euro

Ulkomaan
valuutat

27.12.2007

Muut arvopa- Kotimaa
perit kuin
osakkeet –
Ulkomaan
valuutat

Tarkoitus

Kuvaus

Euroopan unionin virallinen lehti

3e

Lisäerittelyt

Kuvaus

FI

Erä

27.12.2007

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus.
VASTAAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 1

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä
Kotipaikka

3x

3x

3x

3x

Muut arvopa- Kotimaa
perit kuin
osakkeet –
Ulkomaan
valuutat

Sektori

Muut kuin
rahalaitokset

Muut arvopa- Muu rahaliitMuut kuin
perit kuin
toon osallistuva rahalaitokset
osakkeet –
jäsenvaltio
Ulkomaan
valuutat

Muut arvopa- Muu rahaliitMuut kuin
perit kuin
toon osallistuva rahalaitokset
osakkeet –
jäsenvaltio
Ulkomaan
valuutat

Muut arvopa- Kotimaa
perit kuin
osakkeet –
Ulkomaan
valuutat

Rahalaitokset

Muut arvopa- Muu rahaliitRahalaitokset
perit kuin
toon osallistuva
osakkeet –
jäsenvaltio
Ulkomaan
valuutat

Alasektori

Tarkoitus

Kuvaus

Maturit.

Muut
sektorit

Julkisyhteisöt

Muut
sektorit

Maturiteetin
mukaan
(3 aikajännettä)

Maturiteetin
mukaan
(3 aikajännettä)

Kotipaikka

Laji

Sektori

Alasektori

Tarkoitus

Maturiteetti/
valuutta

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalu- Kotimaa
eelta

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

11

Muut saamiset

Muut arvo- Muut kuin
Muut
paperit
rahalaitokset sektorit
kuin osakkeet

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalu- Muu rahaliitMuut arvoeelta
toon osallistuva paperit
jäsenvaltio
kuin osakkeet

11

Muut saamiset

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalu- Muu rahaliitMuut arvoeelta
toon osallistuva paperit
jäsenvaltio
kuin osakkeet

11

Muut saamiset

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalu- Kotimaa
eelta

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

Maturiteetin
mukaan
(3 aikajännettä)

11

Muut saamiset

Muut arvo- Rahalaitokpaperit
set
kuin osakkeet

Maturiteetin
mukaan
(3 aikajännettä) /
Muut kuin euroalueen valuutat

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalu- Muu rahaliitMuut arvoeelta
toon osallistuva paperit
jäsenvaltio
kuin osakkeet

Maturiteetin
mukaan
(3 aikajännettä)

11

Muut saamiset

Maturiteetin
mukaan
(3 aikajännettä) /
Muut kuin euroalueen valuutat

Kotimaa

Muu rahaliitMuut arvo- Muut kuin
Julkisyhteitoon osallistuva paperit
rahalaitokset söt
jäsenvaltio
kuin osakkeet

Muu rahaliitMuut arvo- Muut kuin
Muut
toon osallistuva paperit
rahalaitokset sektorit
jäsenvaltio
kuin osakkeet

Kotimaa

Ulkomaan
valuutat

Ulkomaan
valuutat

L 341/51

Muu rahaliitMuut arvo- Rahalaitoktoon osallistuva paperit
set
jäsenvaltio
kuin osakkeet

Ulkomaan
valuutat

Euroopan unionin virallinen lehti

3x

Lisäerittelyt

Kuvaus

FI

Erä

L 341/52

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus.
VASTAAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 1

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä
Kotipaikka

3

Lisäerittelyt

Kuvaus
Sektori

Muut arvopa- Ulkomaat
perit kuin
osakkeet

Alasektori

Tarkoitus

Kuvaus

Maturit.

Kotipaikka

Laji

2,2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen
ulkopuolelta – pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

4,1 Euromääräiset saamiset euroalueen
ulkopuolelta – pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

Muut saamiset

Ulkomaat

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

Rahamarkkinarah.
rahastoosuudet

4

Rahamarkkina- Kotimaa
rahastojen
rahastoosuudet

Rahalaitokset

11

Muut saamiset

Kotimaa

4

Rahamarkkina- Muu rahaliitRahalaitokset
rahastojen
toon osallistuva
rahastojäsenvaltio
osuudet

11

Muut saamiset

Muu rahaliitRahamarktoon osallistuva kinarah.
jäsenvaltio
rahastoosuudet

5

Osakkeet ja
osuudet

6

Muut euromääräiset saamiset euroalu- Kotimaa
een luottolaitoksilta

Kotimaa

Rahalaitokset

Alasektori

Tarkoitus

Maturiteetti/
valuutta

Euroopan unionin virallinen lehti

11

Sektori

FI

Erä

Osakkeet ja
osuudet

9,1 Eurojärjestelmän sisäiset saamiset – Kotimaa
osuudet EKP:ssä (vain kansallisten keskuspankkien taseissa)

Muut saamiset

Kotimaa

Osakkeet ja Rahalaitokosuudet
set

27.12.2007

11

27.12.2007

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus.
VASTAAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 1

Esitysmuoto taseessa

Erittely

Lisäerittelyt

Kuvaus

Erä
Kotipaikka

Sektori

5

Osakkeet ja
osuudet

Kotimaa

Muut kuin
rahalaitokset

5

Osakkeet ja
osuudet

Muu rahaliitRahalaitokset
toon osallistuva
jäsenvaltio

Alasektori

Muut
sektorit

Tarkoitus

Kuvaus

Maturit.

Kotipaikka

Kotimaa

Laji

11

Muut saamiset

6

Muut euromääräiset saamiset euroalu- Muu rahaliitOsakkeet ja
een luottolaitoksilta
toon osallistuva osuudet
jäsenvaltio

Sektori

5

Osakkeet ja
osuudet

Ulkomaat

6

Käyttöomaisuus

Muut
sektorit

11

Muut saamiset

Muu rahaliitOsakkeet ja Rahalaitoktoon osallistuva osuudet
set
jäsenvaltio

11

Muut saamiset

Muu rahaliitOsakkeet ja Muut kuin
toon osallistuva osuudet
rahalaitokset
jäsenvaltio

11

Muut saamiset

Ulkomaat

11

Muut saamiset

Osakkeet ja
osuudet

Käyttöomaisuus

L 341/53

Muu rahaliitMuut kuin
toon osallistuva rahalaitokset
jäsenvaltio

Maturiteetti/
valuutta

Euroopan unionin virallinen lehti

Osakkeet ja
osuudet

Tarkoitus

Osakkeet ja Muut kuin
osuudet
rahalaitokset

9,1 Eurojärjestelmän sisäiset saamiset – Muu rahaliitosuudet EKP:ssä (vain kansallisten kes- toon osallistuva
kuspankkien taseissa)
jäsenvaltio

5

Alasektori

FI

Erä

L 341/54

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus.
VASTAAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 1

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä
Kotipaikka

7

Lisäerittelyt

Kuvaus
Sektori

Alasektori

Muut
saamiset

CB1 Kulta & kultasaamiset (vain
monetaarinen
kulta)

Kotimaiset eurojärjestelmän sisäiset erät koskevat vain EKP:tä tai Deutsche Bundesbankia.

Maturit.

Kotipaikka

Laji

9,4 Euroseteleiden kohdistamiseen eurojärjestelmän sisällä liittyvät nettosaamiset

Muut
saamiset

10

Selvitettävänä olevat erät

Muut
saamiset

11

Muut saamiset

Muut
saamiset

1

Kulta ja kultasaamiset

2,1 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen
ulkopuolelta – saamiset IMF:ltä

Erityiset
nostooikeudet

Sektori

Alasektori

Tarkoitus

Maturiteetti/
valuutta

Euroopan unionin virallinen lehti

CB2 Saamiset
IMF:ltä –
nostooikeudet, erityiset nostooikeudet,
muut saamiset

Tarkoitus

Kuvaus

FI

Erä

27.12.2007

27.12.2007

VASTAAVUUSTAULUKOT
Sektorikohtainen erittely (Neljännesvuosittain toimitettavat tiedot)
Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus.
VASTATTAVAA
Kannat

FI

Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 2

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä

Erä
Kotipaikka

9

9

Talletukset (kaikki Ulkomaat
valuutat)

Talletukset (kaikki Ulkomaat
valuutat)

Talletukset (kaikki Ulkomaat
valuutat)

Sektori

Alasektori

Pankit

Muut
kuin
pankit

Muut
kuin
pankit

Kuvaus

Julkisyhteisöt

Muut sektorit

Kotipaikka

Laji

Sektori

Alasektorit

Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle

Pankit

8,1

Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle – talletukset ja muut velat

Pankit

8,2

Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle – ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat
velat

12

Muut velat

6

Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle

Muut kuin
pankit

Julkisyhteisöt

8,1

Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle – talletukset ja muut velat

Muut kuin
pankit

Julkisyhteisöt

12

Muut velat

Muut kuin
pankit

Julkisyhteisöt

6

Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle

Muut kuin
pankit

Muut sektorit

8,1

Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle – talletukset ja muut velat

Muut kuin
pankit

Muut sektorit

12

Muut velat

Muut kuin
pankit

Muut sektorit

Ulkomaat

Ulkomaat

Ulkomaat

Pankit

L 341/55

6

Maturiteetti

Euroopan unionin virallinen lehti

9

Further Erittely provided

Kuvaus

L 341/56

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus.
VASTATTAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 2

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä

Erä

9,1

9,1

Yön yli

Yön yli

Yön yli

Kotimaa

Kotimaa

Kotimaa

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

Muut
Julkisyhteisöt
kuin
rahalaitokset

Muut
Julkisyhteisöt
kuin
rahalaitokset

Muut
Julkisyhteisöt
kuin
rahalaitokset

Muut
Julkisyhteisöt
kuin
rahalaitokset

Kuvaus

Alasektori

Muut julkisyhteisöt

Muut julkisyhteisöt

Muut julkisyhteisöt

Muut julkisyhteisöt

Kotipaikka

Osavaltiohallinto

Paikallishallinto

Sosiaaliturvarahastot

Osavaltiohallinto

5,1

Laji

Sektori

Alasektorit

Euromääräiset velat muille euroalueella ole- Kotimaa
ville – Julkisyhteisöt

Yön yli

Osavaltiohallinto

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Kotimaa

Yön yli

Osavaltiohallinto

12

Muut velat

Kotimaa

Yön yli

5,1

Euromääräiset velat muille euroalueella ole- Kotimaa
ville – Julkisyhteisöt

Yön yli

Paikallishallinto

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Kotimaa

Yön yli

Paikallishallinto

12

Muut velat

Kotimaa

Yön yli

5,1

Euromääräiset velat muille euroalueella ole- Kotimaa
ville – Julkisyhteisöt

Yön yli

Sosiaaliturvarahastot

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Kotimaa

Yön yli

Sosiaaliturvarahastot

12

Muut velat

Kotimaa

Yön yli

5,1

Euromääräiset velat muille euroalueella ole- Muu rahaliittoon
ville – Julkisyhteisöt
osallistuva jäsenvaltio

Yön yli

Osavaltiohallinto

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

Yön yli

Osavaltiohallinto

12

Muut velat

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

Yön yli

Julkisyhteisöt

Julkisyhteisöt

Julkisyhteisöt

Osavaltiohallinto

Paikallishallinto

Sosiaaliturvarahastot

Osavaltiohallinto

27.12.2007

Julkisyhteisöt

Maturiteetti

Euroopan unionin virallinen lehti

9,1

Yön yli

Sektori

FI

Kotipaikka

9,1

Further Erittely provided

Kuvaus

27.12.2007

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus.
VASTATTAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 2

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä

Erä

9,2

9,2

Yön yli

Määräaikaiset

Määräaikaiset

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

Kotimaa

Kotimaa

Muut
Julkisyhteisöt
kuin
rahalaitokset

Muut
Julkisyhteisöt
kuin
rahalaitokset

Muut
Julkisyhteisöt
kuin
rahalaitokset

Muut
Julkisyhteisöt
kuin
rahalaitokset

Alasektori

Muut julkisyhteisöt

Muut julkisyhteisöt

Muut julkisyhteisöt

Muut julkisyhteisöt

Kotipaikka

Paikallishallinto

Sosiaaliturvarahastot

Osavaltiohallinto

Paikallishallinto

5,1

Laji

Sektori

Alasektorit

Euromääräiset velat muille euroalueella ole- Muu rahaliittoon
ville – Julkisyhteisöt
osallistuva jäsenvaltio

Yön yli

Paikallishallinto

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

Yön yli

Paikallishallinto

12

Muut velat

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

Yön yli

5,1

Euromääräiset velat muille euroalueella ole- Muu rahaliittoon
ville – Julkisyhteisöt
osallistuva jäsenvaltio

Yön yli

Sosiaaliturvarahastot

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

Yön yli

Sosiaaliturvarahastot

12

Muut velat

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

Yön yli

5,1

Euromääräiset velat muille euroalueella ole- Kotimaa
ville – Julkisyhteisöt

Määräaikaiset

Osavaltiohallinto

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Kotimaa

Määräaikaiset

Osavaltiohallinto

12

Muut velat

Kotimaa

Määräaikaiset

5,1

Euromääräiset velat muille euroalueella ole- Kotimaa
ville – Julkisyhteisöt

Määräaikaiset

Paikallishallinto

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Kotimaa

Määräaikaiset

Paikallishallinto

12

Muut velat

Kotimaa

Määräaikaiset

Julkisyhteisöt

Julkisyhteisöt

Julkisyhteisöt

Paikallishallinto

Sosiaaliturvarahastot

Osavaltiohallinto

Paikallishallinto

L 341/57

Julkisyhteisöt

Maturiteetti

Euroopan unionin virallinen lehti

9,1

Yön yli

Sektori

Kuvaus

FI

Kotipaikka

9,1

Further Erittely provided

Kuvaus

L 341/58

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus.
VASTATTAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 2

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä

Erä

9,2

9,2

Määräaikaiset

Määräaikaiset

Määräaikaiset

Kotimaa

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

Muut
Julkisyhteisöt
kuin
rahalaitokset

Muut
Julkisyhteisöt
kuin
rahalaitokset

Muut
Julkisyhteisöt
kuin
rahalaitokset

Muut
Julkisyhteisöt
kuin
rahalaitokset

Kuvaus

Alasektori

Muut julkisyhteisöt

Muut julkisyhteisöt

Muut julkisyhteisöt

Muut julkisyhteisöt

Kotipaikka

Sosiaaliturvarahastot

Osavaltiohallinto

Paikallishallinto

Sosiaaliturvarahastot

5,1

Laji

Sektori

Alasektorit

Euromääräiset velat muille euroalueella ole- Kotimaa
ville – Julkisyhteisöt

Määräaikaiset

Sosiaaliturvarahastot

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Kotimaa

Määräaikaiset

Sosiaaliturvarahastot

12

Muut velat

Kotimaa

Määräaikaiset

5,1

Euromääräiset velat muille euroalueella ole- Muu rahaliittoon
ville – Julkisyhteisöt
osallistuva jäsenvaltio

Määräaikaiset

Osavaltiohallinto

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

Määräaikaiset

Osavaltiohallinto

12

Muut velat

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

Määräaikaiset

5,1

Euromääräiset velat muille euroalueella ole- Muu rahaliittoon
ville – Julkisyhteisöt
osallistuva jäsenvaltio

Määräaikaiset

Paikallishallinto

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

Määräaikaiset

Paikallishallinto

12

Muut velat

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

Määräaikaiset

5,1

Euromääräiset velat muille euroalueella ole- Muu rahaliittoon
ville – Julkisyhteisöt
osallistuva jäsenvaltio

Määräaikaiset

Sosiaaliturvarahastot

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

Määräaikaiset

Sosiaaliturvarahastot

12

Muut velat

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

Määräaikaiset

Julkisyhteisöt

Julkisyhteisöt

Julkisyhteisöt

Sosiaaliturvarahastot

Osavaltiohallinto

Paikallishallinto

Sosiaaliturvarahastot

27.12.2007

Julkisyhteisöt

Maturiteetti

Euroopan unionin virallinen lehti

9,2

Määräaikaiset

Sektori

FI

Kotipaikka

9,2

Further Erittely provided

Kuvaus

27.12.2007

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus.
VASTATTAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 2

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä

Further Erittely provided

Kuvaus

Erä
Sektori

Alasektori

Kotipaikka

Laji

Sektori

Alasektorit

Irtisanomisehtoiset

Kotimaa

Muut
Julkisyhteisöt
kuin
rahalaitokset

Muut julkisyhteisöt

Osavaltiohallinto

—

—

9,3

Irtisanomisehtoiset

Kotimaa

Muut
Julkisyhteisöt
kuin
rahalaitokset

Muut julkisyhteisöt

Sosiaaliturvarahastot

—

—

9,3

Irtisanomisehtoiset

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

Muut
Julkisyhteisöt
kuin
rahalaitokset

Muut julkisyhteisöt

Osavaltiohallinto

—

—

9,3

Irtisanomisehtoiset

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

Muut
Julkisyhteisöt
kuin
rahalaitokset

Muut julkisyhteisöt

Paikallishallinto

—

—

9,3

Irtisanomisehtoiset

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

Muut
Julkisyhteisöt
kuin
rahalaitokset

Muut julkisyhteisöt

Sosiaaliturvarahastot

—

—

9,4

Repot

Kotimaa

Muut
Julkisyhteisöt
kuin
rahalaitokset

Muut julkisyhteisöt

Osavaltiohallinto

5,1

Euromääräiset velat muille euroalueella ole- Kotimaa
ville – Julkisyhteisöt

Repot

Osavaltiohallinto

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Kotimaa

Repot

Osavaltiohallinto

12

Muut velat

Kotimaa

Repot

5,1

Euromääräiset velat muille euroalueella ole- Kotimaa
ville – Julkisyhteisöt

Repot

Paikallishallinto

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Kotimaa

Repot

Paikallishallinto

12

Muut velat

Kotimaa

Repot

9,4

Repot

Kotimaa

Muut
Julkisyhteisöt
kuin
rahalaitokset

Muut julkisyhteisöt

Paikallishallinto

Euroopan unionin virallinen lehti

9,3

Maturiteetti

FI

Kotipaikka

Kuvaus

Julkisyhteisöt

Paikallishallinto

L 341/59

Julkisyhteisöt

Osavaltiohallinto

L 341/60

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus.
VASTATTAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 2

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä

Erä

9,4

9,4

Repot

Repot

Repot

Kotimaa

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

Muut
Julkisyhteisöt
kuin
rahalaitokset

Muut
Julkisyhteisöt
kuin
rahalaitokset

Muut
Julkisyhteisöt
kuin
rahalaitokset

Muut
Julkisyhteisöt
kuin
rahalaitokset

Kuvaus

Alasektori

Muut julkisyhteisöt

Muut julkisyhteisöt

Muut julkisyhteisöt

Muut julkisyhteisöt

Kotipaikka

Sosiaaliturvarahastot

Osavaltiohallinto

Paikallishallinto

Sosiaaliturvarahastot

5,1

Laji

Sektori

Alasektorit

Euromääräiset velat muille euroalueella ole- Kotimaa
ville – Julkisyhteisöt

Repot

Sosiaaliturvarahastot

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Kotimaa

Repot

Sosiaaliturvarahastot

12

Muut velat

Kotimaa

Repot

5,1

Euromääräiset velat muille euroalueella ole- Muu rahaliittoon
ville – Julkisyhteisöt
osallistuva jäsenvaltio

Repot

Osavaltiohallinto

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

Repot

Osavaltiohallinto

12

Muut velat

Kotimaa

Repot

5,1

Euromääräiset velat muille euroalueella ole- Muu rahaliittoon
ville – Julkisyhteisöt
osallistuva jäsenvaltio

Repot

Paikallishallinto

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

Repot

Paikallishallinto

12

Muut velat

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

Repot

5,1

Euromääräiset velat muille euroalueella ole- Muu rahaliittoon
ville – Julkisyhteisöt
osallistuva jäsenvaltio

Repot

Sosiaaliturvarahastot

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

Repot

Sosiaaliturvarahastot

12

Muut velat

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

Repot

Julkisyhteisöt

Julkisyhteisöt

Julkisyhteisöt

Julkisyhteisöt

Maturiteetti

Sosiaaliturvarahastot

Osavaltiohallinto

Euroopan unionin virallinen lehti

9,4

Repot

Sektori

FI

Kotipaikka

9,4

Further Erittely provided

Kuvaus

Paikallishallinto

Sosiaaliturvarahastot

27.12.2007

27.12.2007

VASTAAVUUSTAULUKOT
Sektorikohtainen erittely (Neljännesvuosittain toimitettavat tiedot)
Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus.
VASTAAVAA
Kannat

FI

Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 2

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä

Kuvaus
Kotipaikka

2

2

Lainat

Lainat

Kotimaa

Muu rahaliittoon osallistuva
jäsenvaltio

Ulkomaat

Sektori

Muut
kuin
rahalaitokset

Muut
kuin
rahalaitokset

Pankit

Kuvaus

Alasektorit

Julkisyhteisöt

Julkisyhteisöt

Valtio

Valtio

Kotipaikka

Lajii

Sektor

Alasektori

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Kotimaa

Lainat

Valtio

8

Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä

Kotimaa

Lainat

Valtio

11

Muut saamiset

Kotimaa

Lainat

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Muu rahaliittoon osallistuva
jäsenvaltio

Lainat

Valtio

8

Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä

Muu rahaliittoon osallistuva
jäsenvaltio

Lainat

Valtio

11

Muut saamiset

Muu rahaliittoon osallistuva
jäsenvaltio

Lainat

Julkisyhteisöt

2,2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen
ulkopuolelta – pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset
saamiset

Lainat

Pankit

4,1

Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta – pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat

Lainat

Pankit

4,2

Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta – ERM II:n luottojärjestelyihin
perustuvat saamiset

11

Muut saamiset

Lainat

Pankit

Valtio

Valtio

L 341/61

Ulkomaat

Julkisyhteisöt

Maturiteetti

Euroopan unionin virallinen lehti

2

Lainat

Lisäerittelyt
Erä

L 341/62

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus.
VASTAAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 2

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Kuvaus
Kotipaikka

2

2

Lainat

Lainat (3 aikajännettä maturiteetin mukaan)

Ulkomaat

Ulkomaat

Kotimaa

Muut
kuin
pankit

Muut
kuin
pankit

Muut
kuin
rahalaitokset

Kuvaus

Alasektorit

Kotipaikka

Julkisyhteisöt

Muut sektorit

Julkisyhteisöt

Muut julkisyhteisöt

Osavaltiohallinto

Lajii

Sektor

Alasektori

Maturiteetti

2,1

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen
ulkopuolelta – saamiset IMF:ltä

Lainat

2,2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen
ulkopuolelta – pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset
saamiset

Lainat

Muut kuin
pankit

Julkisyhteisöt

4,1

Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta – pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat

Lainat

Muut kuin
pankit

Julkisyhteisöt

11

Muut saamiset

Lainat

Muut kuin
pankit

Julkisyhteisöt

2,2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen
ulkopuolelta – pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset
saamiset

Lainat

Muut kuin
pankit

Muut sektorit

4,1

Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta – pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat

Lainat

Muut kuin
pankit

Muut sektorit

11

Muut saamiset

Ulkomaat

Lainat

Muut kuin
pankit

Muut sektorit

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Kotimaa

Lainat

Osavaltiohallinto

Maturiteetin
mukaan (3 aikajännettä)

8

Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä

Kotimaa

Lainat

Osavaltiohallinto

Maturiteetin
mukaan (3 aikajännettä)

11

Muut saamiset

Kotimaa

Lainat

Osavaltiohallinto

Maturiteetin
mukaan (3 aikajännettä)

Ulkomaat

Julkisyhteisöt

27.12.2007

Julkisyhteisöt

Euroopan unionin virallinen lehti

2

Lainat

Lisäerittelyt
Erä

Sektori

FI

Erä

27.12.2007

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus.
VASTAAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 2

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Kuvaus
Kotipaikka

2

2

2

Lainat (3 aikajännettä maturiteetin mukaan)

Lainat (3 aikajännettä maturiteetin mukaan)

Lainat (3 aikajännettä maturiteetin mukaan)

Kotimaa

Kotimaa

Muu rahaliittoon osallistuva
jäsenvaltio

Muu rahaliittoon osallistuva
jäsenvaltio

Sektori

Muut
kuin
rahalaitokset

Muut
kuin
rahalaitokset

Muut
kuin
rahalaitokset

Muut
kuin
rahalaitokset

Kuvaus

Alasektorit

Julkisyhteisöt

Julkisyhteisöt

Julkisyhteisöt

Julkisyhteisöt

Muut julkisyhteisöt

Muut julkisyhteisöt

Muut julkisyhteisöt

Muut julkisyhteisöt

Kotipaikka

Paikallishallinto

Sosiaali-turvarahastot

Osavaltiohallinto

Paikallishallinto

Lajii

Sektor

Alasektori

Maturiteetti

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Kotimaa

Lainat

Paikallishallinto

Maturiteetin
mukaan (3 aikajännettä)

8

Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä

Kotimaa

Lainat

Paikallishallinto

Maturiteetin
mukaan (3 aikajännettä)

11

Muut saamiset

Kotimaa

Lainat

Paikallishallinto

Maturiteetin
mukaan (3 aikajännettä)

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Kotimaa

Lainat

Sosiaaliturvarahastot

Maturiteetin
mukaan (3 aikajännettä)

8

Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä

Kotimaa

Lainat

Sosiaaliturvarahastot

Maturiteetin
mukaan (3 aikajännettä)

11

Muut saamiset

Kotimaa

Lainat

Sosiaaliturvarahastot

Maturiteetin
mukaan (3 aikajännettä)

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Muu rahaliittoon osallistuva
jäsenvaltio

Lainat

Osavaltiohallinto

Maturiteetin
mukaan (3 aikajännettä)

8

Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä

Muu rahaliittoon osallistuva
jäsenvaltio

Lainat

Osavaltiohallinto

Maturiteetin
mukaan (3 aikajännettä)

11

Muut saamiset

Muu rahaliittoon osallistuva
jäsenvaltio

Lainat

Osavaltiohallinto

Maturiteetin
mukaan (3 aikajännettä)

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Muu rahaliittoon osallistuva
jäsenvaltio

Lainat

Paikallishallinto

Maturiteetin
mukaan (3 aikajännettä)

8

Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä

Muu rahaliittoon osallistuva
jäsenvaltio

Lainat

Paikallishallinto

Maturiteetin
mukaan (3 aikajännettä)

11

Muut saamiset

Muu rahaliittoon osallistuva
jäsenvaltio

Lainat

Paikallishallinto

Maturiteetin
mukaan (3 aikajännettä)

Julkisyhteisöt

Julkisyhteisöt

Julkisyhteisöt

Julkisyhteisöt

L 341/63

3

Euroopan unionin virallinen lehti

2

Lainat (3 aikajännettä maturiteetin mukaan)

Lisäerittelyt
Erä

FI

Erä

L 341/64

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus.
VASTAAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 2

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Kuvaus
Kotipaikka

2

3

Muut arvopaperit kuin osakkeet

Muut arvopaperit kuin osakkeet

Muu rahaliittoon osallistuva
jäsenvaltio

Kotimaa

Muu rahaliittoon osallistuva
jäsenvaltio

Muut
kuin
rahalaitokset

Muut
kuin
rahalaitokset

Muut
kuin
rahalaitokset

Kuvaus

Alasektorit

Julkisyhteisöt

Julkisyhteisöt

Julkisyhteisöt

Muut julkisyhteisöt

Valtio

Valtio

Kotipaikka

Sosiaali-turvarahastot

Lajii

Sektor

Alasektori

Maturiteetti

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Muu rahaliittoon osallistuva
jäsenvaltio

Lainat

Sosiaaliturvarahastot

Maturiteetin
mukaan (3 aikajännettä)

8

Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä

Muu rahaliittoon osallistuva
jäsenvaltio

Lainat

Sosiaaliturvarahastot

Maturiteetin
mukaan (3 aikajännettä)

11

Muut saamiset

Muu rahaliittoon osallistuva
jäsenvaltio

Lainat

Sosiaaliturvarahastot

Maturiteetin
mukaan (3 aikajännettä)

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Kotimaa

Muut arvopaperit kuin
osakkeet

7

Euromääräiset arvopaperit euroalueella

Kotimaa

8

Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä

Kotimaa

Muut arvopaperit kuin
osakkeet

11

Muut saamiset

Kotimaa

Muut arvopaperit kuin
osakkeet

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Muu rahaliittoon osallistuva
jäsenvaltio

Muut arvopaperit kuin
osakkeet

7

Euromääräiset arvopaperit euroalueella

Muu rahaliittoon osallistuva
jäsenvaltio

8

Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä

Muu rahaliittoon osallistuva
jäsenvaltio

Muut arvopaperit kuin
osakkeet

11

Muut saamiset

Muu rahaliittoon osallistuva
jäsenvaltio

Muut arvopaperit kuin
osakkeet

Julkisyhteisöt

Valtio

Julkisyhteisöt

Valtio
Valtio

Julkisyhteisöt

Euroopan unionin virallinen lehti

3

Lainat (3 aikajännettä maturiteetin mukaan)

Lisäerittelyt
Erä

Sektori

FI

Erä

Valtio

Valtio

Julkisyhteisöt

Valtio

Valtio

Valtio

27.12.2007

Julkisyhteisöt

27.12.2007

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus.
VASTAAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 2

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Kuvaus
Kotipaikka

3

3

Muut arvopaperit kuin osakkeet

Muut arvopaperit kuin osakkeet

Ulkomaat

Ulkomaat

RoW

Sektori

Alasektorit

Pankit

Muut
kuin
pankit

Muut
kuin
pankit

Kuvaus

Julkisyhteisöt

Muut sektorit

Kotipaikka

Lajii

Sektor

Alasektori

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen
ulkopuolelta – pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset
saamiset

Muut arvopaperit kuin
osakkeet

Pankit

4,1

Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta – pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat

Muut arvopaperit kuin
osakkeet

Pankit

11

Muut saamiset

Muut arvopaperit kuin
osakkeet

Pankit

2,2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen
ulkopuolelta – pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset
saamiset

Muut arvopaperit kuin
osakkeet

Muut kuin
pankit

Julkisyhteisöt

4,1

Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta – pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat

Muut arvopaperit kuin
osakkeet

Muut kuin
pankit

Julkisyhteisöt

11

Muut saamiset

Muut arvopaperit kuin
osakkeet

Muut kuin
pankit

Julkisyhteisöt

2,2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen
ulkopuolelta – pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset
saamiset

Muut arvopaperit kuin
osakkeet

Muut kuin
pankit

Muut sektorit

4,1

Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta – pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat

Muut arvopaperit kuin
osakkeet

Muut kuin
pankit

Muut sektorit

11

Muut saamiset

Muut arvopaperit kuin
osakkeet

Muut kuin
pankit

Muut sektorit

Ulkomaat

Ulkomaat

Ulkomaat

L 341/65

2,2

Maturiteetti

Euroopan unionin virallinen lehti

3

Muut arvopaperit kuin osakkeet

Lisäerittelyt
Erä

FI

Erä

L 341/66

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus.
VASTAAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 2

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Kuvaus
Kotipaikka

3

3

Muut arvopaperit kuin osakkeet
(2 aikajännettä
maturiteetin
mukaan)

Muut arvopaperit kuin osakkeet
(2 aikajännettä
maturiteetin
mukaan)

Kotimaa

Kotimaa

Kotimaa

Muut
kuin
rahalaitokset

Muut
kuin
rahalaitokset

Muut
kuin
rahalaitokset

Kuvaus

Alasektorit

Julkisyhteisöt

Julkisyhteisöt

Julkisyhteisöt

Muut julkisyhteisöt

Muut julkisyhteisöt

Muut julkisyhteisöt

Kotipaikka

Osavaltiohallinto

Paikallishallinto

Sosiaali-turvarahastot

Lajii

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Kotimaa

Muut arvopaperit kuin
osakkeet

7

Euromääräiset arvopaperit euroalueella

Kotimaa

8

Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä

Kotimaa

Muut arvopaperit kuin
osakkeet

11

Muut saamiset

Kotimaa

Muut arvopaperit kuin
osakkeet

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Kotimaa

Muut arvopaperit kuin
osakkeet

7

Euromääräiset arvopaperit euroalueella

Kotimaa

8

Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä

Kotimaa

Muut arvopaperit kuin
osakkeet

11

Muut saamiset

Kotimaa

Muut arvopaperit kuin
osakkeet

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Kotimaa

Muut arvopaperit kuin
osakkeet

7

Euromääräiset arvopaperit euroalueella

Kotimaa

8

Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä

Kotimaa

Muut arvopaperit kuin
osakkeet

11

Muut saamiset

Kotimaa

Muut arvopaperit kuin
osakkeet

Julkisyhteisöt

Julkisyhteisöt

Julkisyhteisöt

Julkisyhteisöt

Julkisyhteisöt

Julkisyhteisöt

Alasektori

Maturiteetti

Osavaltiohallinto

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

Osavaltiohallinto

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

Osavaltiohallinto

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

Osavaltiohallinto

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

Paikallishallinto

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

Paikallishallinto

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

Paikallishallinto

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

Paikallishallinto

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

Sosiaaliturvarahastot

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

Sosiaaliturvarahastot

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

Sosiaaliturvarahastot

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

Sosiaaliturvarahastot

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

27.12.2007

3

Sektor

Euroopan unionin virallinen lehti

3

Muut arvopaperit kuin osakkeet
(2 aikajännettä
maturiteetin
mukaan)

Lisäerittelyt
Erä

Sektori

FI

Erä

27.12.2007

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus.
VASTAAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 2

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Kuvaus
Kotipaikka

3

3

3

Muut arvopaperit kuin osakkeet
(2 aikajännettä
maturiteetin
mukaan)

Muut arvopaperit kuin osakkeet
(2 aikajännettä
maturiteetin
mukaan)

Kotimaa

Kotimaa

Kotimaa

Muut
kuin
rahalaitokset

Muut
kuin
rahalaitokset

Muut
kuin
rahalaitokset

Muut
kuin
rahalaitokset

Alasektorit

Muut sektorit

Muut sektorit

Muut sektorit

Muut sektorit

Muut rahoituksen välittäjät

Vakuutuslaitokset ja
eläkerahastot

Yritykset

Kotitaloudet

Kotipaikka

Lajii

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Kotimaa

7

Euromääräiset arvopaperit euroalueella

Kotimaa

11

Muut saamiset

Kotimaa

Muut arvopaperit kuin
osakkeet

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Kotimaa

Muut arvopaperit kuin
osakkeet

7

Euromääräiset arvopaperit euroalueella

Kotimaa

11

Muut saamiset

Kotimaa

Muut arvopaperit kuin
osakkeet

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Kotimaa

Muut arvopaperit kuin
osakkeet

7

Euromääräiset arvopaperit euroalueella

Kotimaa

11

Muut saamiset

Kotimaa

—

—

Sektor

Muut arvopaperit kuin
osakkeet

Muut arvopaperit kuin
osakkeet

Alasektori

Maturiteetti

Muut rahoituksen
välittäjät

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

Muut sektorit

Muut rahoituksen
välittäjät

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

Muut sektorit

Muut rahoituksen
välittäjät

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

Vakuutuslaitokset
ja eläkerahastot

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

Muut sektorit

Vakuutuslaitokset
ja eläkerahastot

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

Muut sektorit

Vakuutuslaitokset
ja eläkerahastot

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

Yritykset

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

Muut sektorit

Yritykset

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

Muut sektorit

Yritykset

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

L 341/67

Muut arvopaperit kuin osakkeet
(2 aikajännettä
maturiteetin
mukaan)

Kotimaa

Sektori

Kuvaus

Euroopan unionin virallinen lehti

3

Muut arvopaperit kuin osakkeet
(2 aikajännettä
maturiteetin
mukaan)

Lisäerittelyt
Erä

FI

Erä

L 341/68

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus.
VASTAAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 2

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Kuvaus
Kotipaikka

3

3

Muut arvopaperit kuin osakkeet
(2 aikajännettä
maturiteetin
mukaan)

Muut arvopaperit kuin osakkeet
(2 aikajännettä
maturiteetin
mukaan)

Muu rahaliittoon osallistuva
jäsenvaltio

Muu rahaliittoon osallistuva
jäsenvaltio

Muu rahaliittoon osallistuva
jäsenvaltio

Muut
kuin
rahalaitokset

Muut
kuin
rahalaitokset

Muut
kuin
rahalaitokset

Kuvaus

Alasektorit

Julkisyhteisöt

Julkisyhteisöt

Julkisyhteisöt

Muut julkisyhteisöt

Muut julkisyhteisöt

Muut julkisyhteisöt

Osavaltiohallinto

Paikallishallinto

Sosiaali-turvarahastot

Kotipaikka

Lajii

Muut arvopaperit kuin
osakkeet

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Muu rahaliittoon osallistuva
jäsenvaltio

7

Euromääräiset arvopaperit euroalueella

Muu rahaliittoon osallistuva
jäsenvaltio

8

Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä

Muu rahaliittoon osallistuva
jäsenvaltio

Muut arvopaperit kuin
osakkeet

11

Muut saamiset

Muu rahaliittoon osallistuva
jäsenvaltio

Muut arvopaperit kuin
osakkeet

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Muu rahaliittoon osallistuva
jäsenvaltio

Muut arvopaperit kuin
osakkeet

7

Euromääräiset arvopaperit euroalueella

Muu rahaliittoon osallistuva
jäsenvaltio

8

Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä

Muu rahaliittoon osallistuva
jäsenvaltio

Muut arvopaperit kuin
osakkeet

11

Muut saamiset

Muu rahaliittoon osallistuva
jäsenvaltio

Muut arvopaperit kuin
osakkeet

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Muu rahaliittoon osallistuva
jäsenvaltio

Muut arvopaperit kuin
osakkeet

7

Euromääräiset arvopaperit euroalueella

Muu rahaliittoon osallistuva
jäsenvaltio

8

Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä

Muu rahaliittoon osallistuva
jäsenvaltio

Muut arvopaperit kuin
osakkeet

11

Muut saamiset

Muu rahaliittoon osallistuva
jäsenvaltio

Muut arvopaperit kuin
osakkeet

Julkisyhteisöt

Julkisyhteisöt

Julkisyhteisöt

Julkisyhteisöt

Julkisyhteisöt

Julkisyhteisöt

Alasektori

Maturiteetti

Osavaltiohallinto

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

Osavaltiohallinto

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

Osavaltiohallinto

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

Osavaltiohallinto

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

Paikallishallinto

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

Paikallishallinto

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

Paikallishallinto

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

Paikallishallinto

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

Sosiaaliturvarahastot

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

Sosiaaliturvarahastot

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

Sosiaaliturvarahastot

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

Sosiaaliturvarahastot

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

27.12.2007

3

Sektor

Euroopan unionin virallinen lehti

3

Muut arvopaperit kuin osakkeet
(2 aikajännettä
maturiteetin
mukaan)

Lisäerittelyt
Erä

Sektori

FI

Erä

27.12.2007

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus.
VASTAAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 2

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Kuvaus
Kotipaikka

3

3

Muut arvopaperit kuin osakkeet
(2 aikajännettä
maturiteetin
mukaan)

Muut arvopaperit kuin osakkeet
(2 aikajännettä
maturiteetin
mukaan)

Muu rahaliittoon osallistuva
jäsenvaltio

Muu rahaliittoon osallistuva
jäsenvaltio

Muu rahaliittoon osallistuva
jäsenvaltio

Sektori

Muut
kuin
rahalaitokset

Muut
kuin
rahalaitokset

Muut
kuin
rahalaitokset

Kuvaus

Alasektorit

Muut sektorit

Muut sektorit

Muut sektorit

Muut rahoituksen välittäjät

Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot

Yritykset

Kotipaikka

Lajii

Muut arvopaperit kuin
osakkeet

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Muu rahaliittoon osallistuva
jäsenvaltio

7

Euromääräiset arvopaperit euroalueella

Muu rahaliittoon osallistuva
jäsenvaltio

11

Muut saamiset

Muu rahaliittoon osallistuva
jäsenvaltio

Muut arvopaperit kuin
osakkeet

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Muu rahaliittoon osallistuva
jäsenvaltio

Muut arvopaperit kuin
osakkeet

7

Euromääräiset arvopaperit euroalueella

Muu rahaliittoon osallistuva
jäsenvaltio

11

Muut saamiset

Muu rahaliittoon osallistuva
jäsenvaltio

Muut arvopaperit kuin
osakkeet

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Muu rahaliittoon osallistuva
jäsenvaltio

Muut arvopaperit kuin
osakkeet

7

Euromääräiset arvopaperit euroalueella

Muu rahaliittoon osallistuva
jäsenvaltio

11

Muut saamiset

Muu rahaliittoon osallistuva
jäsenvaltio

Kotimaa

3

Muut arvopaperit kuin osakkeet
(2 aikajännettä
maturiteetin
mukaan)

Muu rahaliittoon osallistuva
jäsenvaltio

Muut
kuin
rahalaitokset

Muut sektorit

Kotitaloudet

—

—

5

Osakkeet ja
osuudet

Kotimaa

Muut
kuin
rahalaitokset

Muut sektorit

Muut rahoituksen välittäjät

11

Muut saamiset

Alasektori

Maturiteetti

Muut rahoituksen
välittäjät

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

Muut sektorit

Muut rahoituksen
välittäjät

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

Muut sektorit

Muut rahoituksen
välittäjät

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

Vakuutuslaitokset
ja eläkerahastot

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

Muut sektorit

Vakuutuslaitokset
ja eläkerahastot

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

Muut sektorit

Vakuutuslaitokset
ja eläkerahastot

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

Yritykset

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

Muut sektorit

Yritykset

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

Muut arvopaperit kuin
osakkeet

Muut sektorit

Yritykset

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

Osakkeet ja
osuudet

Muut sektorit

Muut rahoituksen
välittäjät

L 341/69

3

Sektor

Euroopan unionin virallinen lehti

3

Muut arvopaperit kuin osakkeet
(2 aikajännettä
maturiteetin
mukaan)

Lisäerittelyt
Erä

FI

Erä

L 341/70

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus.
VASTAAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 2

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Kuvaus
Kotipaikka

Osakkeet ja
osuudet

Kotimaa

5

Osakkeet ja
osuudet

Kotimaa

5

Osakkeet ja
osuudet

Muu rahaliittoon osallistuva
jäsenvaltio

5

Osakkeet ja
osuudet

Muu rahaliittoon osallistuva
jäsenvaltio

5

Osakkeet ja
osuudet

Muu rahaliittoon osallistuva
jäsenvaltio

Muut
kuin
rahalaitokset
Muut
kuin
rahalaitokset
Muut
kuin
rahalaitokset
Muut
kuin
rahalaitokset
Muut
kuin
rahalaitokset

Kuvaus

Alasektorit

Kotipaikka

Lajii

Sektor

Alasektori

Muut sektorit

Vakuutuslaitokset ja
eläkerahastot

11

Muut saamiset

Kotimaa

Osakkeet ja
osuudet

Muut sektorit

Vakuutuslaitokset
ja eläkerahastot

Muut sektorit

Yritykset

11

Muut saamiset

Kotimaa

Osakkeet ja
osuudet

Muut sektorit

Yritykset

Muut sektorit

Muut rahoituksen välittäjät

11

Muut saamiset

Muu rahaliittoon osallistuva
jäsenvaltio

Osakkeet ja
osuudet

Muut sektorit

Muut rahoituksen
välittäjät

Muut sektorit

Vakuutuslaitokset ja
eläkerahastot

11

Muut saamiset

Muu rahaliittoon osallistuva
jäsenvaltio

Osakkeet ja
osuudet

Muut sektorit

Vakuutuslaitokset
ja eläkerahastot

Muut sektorit

Yritykset

11

Muut saamiset

Muu rahaliittoon osallistuva
jäsenvaltio

Osakkeet ja
osuudet

Muut sektorit

Yritykset

Maturiteetti

Euroopan unionin virallinen lehti

5

Lisäerittelyt
Erä

Sektori

FI

Erä

27.12.2007

27.12.2007

VASTAAVUUSTAULUKOT
Maakohtainen erittely (Neljännesvuosittain toimitettavat tiedot)
Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus
VASTATTAVAA
Kannat

FI

Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 3

Esitysmuoto taseessa
Lisäerittely

Erä

Kuvaus

Kotipaikka

Sektori

Erä

Kuvaus
Kotipaikka

9

Talletukset (kaikki
valuutat)

Sektori

2,1

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luot- Muu rahaliittoon osallistuva jäsenvaltio:
tolaitoksille – sekkitilit (mukaan lukien vähimmäisvarantotalletukset)

--a–b–c

-- x–y–z

2,2

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luot- Muu rahaliittoon osallistuva jäsenvaltio:
tolaitoksille – talletusmahdollisuus

--a–b–c

2,3

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luot- Muu rahaliittoon osallistuva jäsenvaltio:
tolaitoksille – määräaikaistalletukset

--a–b–c

2,4

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luot- Muu rahaliittoon osallistuva jäsenvaltio:
tolaitoksille – käänteiset hienosäätöoperaatiot

--a–b–c

2,5

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luot- Muu rahaliittoon osallistuva jäsenvaltio:
tolaitoksille – vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset

--a–b–c

3

Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille

Muu rahaliittoon osallistuva jäsenvaltio:

--a–b–c

6

Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle

EU-maat (rahaliittoon osallistumattomat --x–y–z
jäsenvaltiot):

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Muu rahaliittoon osallistuva jäsenvaltio:

--a–b–c

8,1

Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle – talletukset ja muut velat EU-maat (rahaliittoon osallistumattomat --x–y–z
jäsenvaltiot):

8,2

Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle – ERM II:n luottojärjeste- EU-maat (rahaliittoon osallistumattomat --x–y–z
lyihin perustuvat velat
jäsenvaltiot):

10,1

Eurojärjestelmän sisäiset velat – valuuttavarantojen siirtoja vastaavat velat Muu rahaliittoon osallistuva jäsenvaltio:

10,2

Eurojärjestelmän sisäiset velat – EKP:n velkasitoumusten liikkeeseenlaskun (DE)
perusteella annettuihin velkakirjoihin liittyvät velat (vain kansallisten keskuspankkien taseissa)

10,4

Eurojärjestelmän sisäiset velat – muut velat eurojärjestelmän sisällä

Muu rahaliittoon osallistuva jäsenvaltio:

Muut velat

EU-maat

Rahalaitok-set

--a–b–c

--a–b–c
Rahalaitok-set

L 341/71

12

Rahalaitok-set

Euroopan unionin virallinen lehti

EU-maat (pl. kotimaa) Rahalaitokset

L 341/72

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus
VASTATTAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 3

Esitysmuoto taseessa
Lisäerittely

Erä

Kuvaus

Kotipaikka

Sektori

Erä

Kuvaus

9

9

Talletukset (kaikki
valuutat)

Talletukset (kaikki
valuutat)

Ulkomaat (pl. EU)
yhteensä

Rahalaitokset

6

Ulkomaat (pl. EU)

Pankit

8,1

Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle – talletukset ja muut velat Ulkomaat (pl. EU)

Pankit

12

Muut velat

Ulkomaat (pl. EU)

Pankit

EU-maat (pl. kotimaa) Muut kuin rahalaitokset

5,1

Euromääräiset velat muille euroalueella oleville – Julkisyhteisöt

Muu rahaliittoon osallistuva jäsenvaltio:

--a–b–c

-- x–y–z

5,2

Euromääräiset velat muille euroalueella oleville – Muut velat

Muu rahaliittoon osallistuva jäsenvaltio:

--a–b–c

Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle

EU-maat (rahaliittoon osallistumattomat -x–y–z
jäsenvaltiot): -

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Muu rahaliittoon osallistuva jäsenvaltio:

6

9

Talletukset (kaikki
valuutat)

Ulkomaat (pl. EU)
yhteensä

Muut kuin rahalaitokset

Rahalaitok-set

--a–b–c

8,1

Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle – talletukset ja muut velat EU-maat (rahaliittoon osallistumattomat --x–y–z
jäsenvaltiot):

Muut kuin rahalaitokset

12

Muut velat

EU-maat

Muut kuin rahalaitokset

6

Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle

Ulkomaat (pl. EU)

Muut kuin pankit

8,1

Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle – talletukset ja muut velat Ulkomaat (pl. EU)

Muut kuin pankit

12

Muut velat

Muut kuin pankit

Ulkomaat (pl. EU)

Euroopan unionin virallinen lehti

7

Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle

Sektori

FI

Kotipaikka

27.12.2007

27.12.2007

VASTAAVUUSTAULUKOT
Maakohtainen erittely (Neljännesvuosittain toimitettavat tiedot)
Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus
VASTAAVAA

FI

Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 3

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä

Erä
Kotipaikka

2

Lisäerittelyt

Kuvaus

Lainat (kaikki
valuutat)

EU-maat (pl. kotimaa)

-- x–y–z

Sektori

Rahalaitokset

Kuvaus

Maturiteetti

Kotipaikka

2,2

Laji

Lainat

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Muu rahaliittoon osallistuva --a–b–c
jäsenvaltio:

Lainat

4,1

Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta – pank- EU-maat (rahaliittoon osallistu- --x–y–z
kitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat
mattomat jäsenvaltiot):

Lainat

4,2

Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta – ERM EU-maat (rahaliittoon osallistu- --x–y–z
II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset
mattomat jäsenvaltiot):

5,1

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luo- Muu rahaliittoon osallistuva --a–b–c
tot euroalueen luottolaitoksille – perusrahoitusoperaatiot jäsenvaltio:

5,2

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luo- Muu rahaliittoon osallistuva --a–b–c
tot euroalueen luottolaitoksille – pitempiaikaiset rahoi- jäsenvaltio:
tusoperaatiot

5,3

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luo- Muu rahaliittoon osallistuva --a–b–c
tot euroalueen luottolaitoksille – käänteiset hienosäätö- jäsenvaltio:
operaatiot

5,4

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luo- Muu rahaliittoon osallistuva --a–b–c
tot euroalueen luottolaitoksille – käänteiset rakenteelliset jäsenvaltio:
operaatiot

5,5

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luo- Muu rahaliittoon osallistuva --a–b–c
tot euroalueen luottolaitoksille – maksuvalmiusluotot
jäsenvaltio:

5,6

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luo- Muu rahaliittoon osallistuva --a–b–c
tot euroalueen luottolaitoksille – vakuuksien muutos- jäsenvaltio:
pyyntöihin liittyvät luotot

6

Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta Muu rahaliittoon osallistuva --a–b–c
jäsenvaltio:

3

Eurojärjestelmän sisäiset saamiset – valuuttavarantojen (DE)
siirtoja vastaavat saamiset (vain kansallisten keskuspankkien taseissa)

Rahalaitokset

Rahalaitokset

Lainat

L 341/73

9,2

Maturiteetti

Euroopan unionin virallinen lehti

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta – EU-maat (rahaliittoon osallistu- --x–y–z
pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuutta- mattomat jäsenvaltiot):
määräiset saamiset

Sektori

L 341/74

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus
VASTAAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 3

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä
Kotipaikka

2

Lainat (kaikki
valuutat)

Lainat (kaikki
valuutat)

Ulkomaat (pl. EU)
yhteensä

EU-maat (pl. kotimaa) – x–y–z

Sektori

Rahalaitokset

Muut kuin

rahalaitokset

Kotipaikka

9,3

Eurojärjestelmän sisäiset saamiset – EKP:n velkasitoumus- Muu rahaliittoon osallistuva --a–b–c
ten liikkeeseenlaskun perusteella annettuihin velkakirjoi- jäsenvaltio:
hin liittyvät saamiset (vain EKP:n taseessa)

9,5

Eurojärjestelmän sisäiset saamiset – muut eurojärjestel- Muu rahaliittoon osallistuva --a–b–c
män sisäiset saamiset
jäsenvaltio:

11

Muut saamiset

2,2

Lainat (kaikki
valuutat)

Ulkomaat (pl. EU)
yhteensä

Muut kuin rahalaitokset

Sektori

Rahalaitokset

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta – Ulkomaat (pl. EU)
pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset

Lainat

Pankit

4,1

Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta – pank- Ulkomaat (pl. EU)
kitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat

Lainat

Pankit

11

Muut saamiset

Lainat

Pankit

2,2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta – EU-maat (rahaliittoon osallistu- --x–y–z
pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuutta- mattomat jäsenvaltiot):
määräiset saamiset

Lainat

Muut kuin rahalaitokset

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Muu rahaliittoon osallistuva --a–b–c
jäsenvaltio:

Lainat

Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta – pank- EU-maat (rahaliittoon osallistu- --x–y–z
kitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat
mattomat jäsenvaltiot):

Lainat

8

Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä

Muu rahaliittoon osallistuva --a–b–c
jäsenvaltio:

Lainat

11

Muut saamiset

EU-maat

Lainat

Muut kuin rahalaitokset

2,1

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta – Ulkomaat (pl. EU)
saamiset IMF:ltä

Lainat

Muut kuin pankit

2,2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta – Ulkomaat (pl. EU)
pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset

Lainat

Muut kuin pankit

4,1

Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta – pank- Ulkomaat (pl. EU)
kitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat

Lainat

Muut kuin pankit

11

Muut saamiset

Lainat

Muut kuin pankit

3

EU-maat

Laji

Lainat

4,1

2

Kuvaus

Maturiteetti

Ulkomaat (pl. EU)

Muut kuin rahalaitokset

27.12.2007

Ulkomaat (pl. EU)

Maturiteetti

Euroopan unionin virallinen lehti

2

Lisäerittelyt

Kuvaus

FI

Erä

27.12.2007

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus
VASTAAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 3

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä
Kotipaikka

3

Lisäerittelyt

Kuvaus

Muut arvopaperit
kuin osakkeet
(kaikki valuutat)

EU-maat (pl. kotimaa)

Sektori

Maturiteetti

Rahalaitokset

Muut arvopaperit
kuin osakkeet
(kaikki valuutat)

Ulkomaat (pl. EU)
yhteensä

EU-maat (pl. kotimaa)
-- x–y–z

3

Rahalaitokset

Rahalaitokset

Maturiteetin
mukaan (3 aikajännettä)

Laji

Sektori

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta – EU-maat (rahaliittoon osallistu- --x–y–z
pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuutta- mattomat jäsenvaltiot):
määräiset saamiset

Muut arvopape- Rahalaitokset
rit kuin osakkeet

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Muut arvopaperit kuin osakkeet

Muu rahaliittoon osallistuva --a–b–c
jäsenvaltio:

Maturiteetti

4,1

Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta – pank- EU-maat (rahaliittoon osallistu- --x–y–z
kitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat
mattomat jäsenvaltiot):

Muut arvopape- Rahalaitokset
rit kuin osakkeet

6

Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta Muu rahaliittoon osallistuva --a–b–c
jäsenvaltio:

Muut arvopaperit kuin osakkeet

7

Euromääräiset arvopaperit euroalueella

Muu rahaliittoon osallistuva --a–b–c
jäsenvaltio:

Muut arvopape- Rahalaitokset
rit kuin osakkeet

11

Muut saamiset

EU-maat

Muut arvopape- Rahalaitokset
rit kuin osakkeet

2,2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta – Ulkomaat (pl. EU)
pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset

Muut arvopape- Pankit
rit kuin osakkeet

4,1

Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta – pank- Ulkomaat (pl. EU)
kitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat

Muut arvopape- Pankit
rit kuin osakkeet

11

Muut saamiset

Muut arvopape- Pankit
rit kuin osakkeet

2,2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta – EU-maat (rahaliittoon osallistu- --x–y–z
pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuutta- mattomat jäsenvaltiot):
määräiset saamiset

Muut arvopape- Rahalaitokset
rit kuin osakkeet

Maturiteetin
mukaan
(3 aikajännettä)

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Muut arvopaperit kuin osakkeet

Maturiteetin
mukaan (3 aikajännettä)

3

Ulkomaat (pl. EU)

Muu rahaliittoon osallistuva --a–b–c
jäsenvaltio:

Euroopan unionin virallinen lehti

3

Muut arvopaperit
kuin osakkeet
(kaikki valuutat)

Kotipaikka

2,2

-- x–y–z

3

Kuvaus

FI

Erä

Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta – pank- EU-maat (rahaliittoon osallistu- --x–y–z
kitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat
mattomat jäsenvaltiot):

Muut arvopape- Rahalaitokset
rit kuin osakkeet

Maturiteetin
mukaan (3 aikajännettä)

6

Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta Muu rahaliittoon osallistuva --a–b–c
jäsenvaltio:

Muut arvopaperit kuin osakkeet

Maturiteetin
mukaan (3 aikajännettä)

L 341/75

4,1

L 341/76

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus
VASTAAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 3

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä
Kotipaikka

3

Lisäerittelyt

Kuvaus

Muut arvopaperit
kuin osakkeet
(kaikki valuutat)

EU-maat (pl. kotimaa)

Sektori

Muut kuin rahalaitokset

Kotipaikka

4

Muut arvopaperit
kuin osakkeet
(kaikki valuutat)

Rahamarkkinar.
rahasto-osuudet

Ulkomaat (pl. EU)
yhteensä

EU-maat (pl. kotimaa)

Muu rahaliittoon osallistuva --a–b–c
jäsenvaltio:

Muut arvopape- Rahalaitokset
rit kuin osakkeet

Maturiteetin
mukaan (3 aikajännettä)

11

Muut saamiset

EU-maat

Muut arvopape- Rahalaitokset
rit kuin osakkeet

Maturiteetin
mukaan (3 aikajännettä)

2,2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta – EU-maat (rahaliittoon osallistu- --x–y–z
pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuutta- mattomat jäsenvaltiot):
määräiset saamiset

Muut arvopape- Muut kuin raharit kuin osaklaitokset
keet

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Muut arvopaperit kuin osakkeet

Muu rahaliittoon osallistuva --a–b–c
jäsenvaltio:

Muut arvopape- Muut kuin raharit kuin osaklaitokset
keet

7

Euromääräiset arvopaperit euroalueella

Muu rahaliittoon osallistuva --a–b–c
jäsenvaltio:

Muut arvopape- Muut kuin raharit kuin osaklaitokset
keet

8

Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä

Muu rahaliittoon osallistuva --a–b–c
jäsenvaltio:

Muut arvopaperit kuin osakkeet

11

Muut saamiset

EU-maat

Muut arvopape- Muut kuin raharit kuin osaklaitokset
keet

2,2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta – Ulkomaat (pl. EU)
pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset

Muut arvopape- Muut kuin panrit kuin osakkit
keet

4,1

Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta – pank- Ulkomaat (pl. EU)
kitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat

Muut arvopape- Muut kuin panrit kuin osakkit
keet

11

Muut saamiset

Ulkomaat (pl. EU)

Muut arvopape- Muut kuin panrit kuin osakkit
keet

11

Muut saamiset

EU-maat

Rahamarkkinar.
rahasto-osuudet

Rahamarkkinar.
rahasto-osuudet

Ulkomaat (pl. EU)
yhteensä

11

Muut saamiset

Ulkomaat (pl. EU) yhteensä

Rahamarkkinar.
rahasto-osuudet

27.12.2007

Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta – pank- EU-maat (rahaliittoon osallistu- --x–y–z
kitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat
mattomat jäsenvaltiot):

–x–y–z
4

Maturiteetti

Euromääräiset arvopaperit euroalueella

3

Muut kuin rahalaitokset

Sektori

7

4,1

3

Laji

Euroopan unionin virallinen lehti

-- x–y–z

Kuvaus

Maturiteetti

FI

Erä

27.12.2007

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus
VASTAAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 3

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä
Kotipaikka

5

Lisäerittelyt

Kuvaus

Osakkeet ja osuudet

EU-maat (pl. kotimaa)

Sektori

Kuvaus

Maturiteetti

Kotipaikka

6

Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta EU-maat (rahaliittoon osallistu- --x–y–z
mattomat jäsenvaltiot):

Laji

Sektori

Maturiteetti

FI

Erä

Osakkeet ja
osuudet

–x–y–z

5

Ulkomaat (pl. EU)
yhteensä

Eurojärjestelmän sisäiset saamiset – osuudet EKP:ssä (vain (DE)
kansallisten keskuspankkien taseissa)

11

Muut saamiset

EU-maat

Osakkeet ja
osuudet

11

Muut saamiset

Ulkomaat (pl. EU)

Osakkeet ja
osuudet

Euroopan unionin virallinen lehti

Osakkeet ja osuudet

9,1

L 341/77

L 341/78

VASTAAVUUSTAULUKOT
Valuuttakohtainen erittely (Neljännesvuosittain toimitettavat tiedot)
Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus.
VASTATTAVAA
Kannat

FI

Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 4

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä

Erä
Sektori

9A

9A

9A

9A

9A

9A

9A

Talletukset – Kotimaa Rahalaitokset

Talletukset – Kotimaa Rahalaitokset

Talletukset – Kotimaa Rahalaitokset

Talletukset – Kotimaa Rahalaitokset

Talletukset – Kotimaa Rahalaitokset

Talletukset – Kotimaa Rahalaitokset

Talletukset – Kotimaa Rahalaitokset

Talletukset – Kotimaa Rahalaitokset

Muut jäsenvaltioiden
valuutat yhteensä

DKK

SEK

GBP

Muut valuutat
yhteensä

USD

JPY

CHF

Muut valuutat
yhteensä

Maturiteetti

Kotipaikka

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Kotimaa

12

Muut velat

Kotimaa

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Kotimaa

12

Muut velat

Kotimaa

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Kotimaa

12

Muut velat

Kotimaa

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Kotimaa

12

Muut velat

Kotimaa

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Kotimaa

12

Muut velat

Kotimaa

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Kotimaa

12

Muut velat

Kotimaa

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Kotimaa

12

Muut velat

Kotimaa

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Kotimaa

12

Muut velat

Kotimaa

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Kotimaa

12

Muut velat

Kotimaa

Sektori

Valuutta

Maturiteetti

Muut jäsenvaltioiden
valuutat yhteensä
Rahalaitokset

Muut jäsenvaltioiden
valuutat yhteensä
DKK

Rahalaitokset

DKK
SEK

Rahalaitokset

SEK
GBP

Rahalaitokset

GBP
Muut valuutat
yhteensä

Rahalaitokset

Muut valuutat
yhteensä
USD

Rahalaitokset

USD
JPY

Rahalaitokset

JPY
CHF

Rahalaitokset

CHF
Muut valuutat
yhteensä

Rahalaitokset

Muut valuutat
yhteensä

27.12.2007

9A

Talletukset – Kotimaa Rahalaitokset

Valuutta

Kuvaus

Euroopan unionin virallinen lehti

9A

Lisäerittelyt

Kuvaus

27.12.2007

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus.
VASTATTAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 4

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä

Erä
Valuutta

9A

Talletukset – Kotimaa Muut kuin
rahalaitokset

Euro

9A

Talletukset – Kotimaa Muut kuin
rahalaitokset

Muut jäsenvaltioiden
valuutat yhteensä

9A

9A

9A

9A

9A

Talletukset – Kotimaa Muut kuin
rahalaitokset

Talletukset – Kotimaa Muut kuin
rahalaitokset

Talletukset – Kotimaa Muut kuin
rahalaitokset

Talletukset – Kotimaa Muut kuin
rahalaitokset

Talletukset – Kotimaa Muut kuin
rahalaitokset

Talletukset – Kotimaa Muut kuin
rahalaitokset

SEK

GBP

Muut valuutat
yhteensä

USD

JPY

CHF

Muut valuutat
yhteensä

Kotipaikka

5,1

Sektori

Valuutta

Maturiteetti

Euromääräiset velat muille euroalueella oleville – Julkisyh- Kotimaa
teisöt

12

Muut velat

Kotimaa

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Kotimaa

Muut kuin rl.

Euro

12

Muut velat

Kotimaa

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Kotimaa

12

Muut velat

Kotimaa

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Kotimaa

12

Muut velat

Kotimaa

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Kotimaa

12

Muut velat

Kotimaa

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Kotimaa

Muut valuutat
yhteensä

12

Muut velat

Kotimaa

Muut kuin rahalaitok- Muut valuutat
set
yhteensä

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Kotimaa

USD

12

Muut velat

Kotimaa

Muut kuin rahalaitok- USD
set

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Kotimaa

JPY

12

Muut velat

Kotimaa

Muut kuin rahalaitok- JPY
set

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Kotimaa

CHF

12

Muut velat

Kotimaa

Muut kuin rahalaitok- CHF
set

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Kotimaa

Muut valuutat
yhteensä

12

Muut velat

Kotimaa

Muut kuin rahalaitok- Muut valuutat
set
yhteensä

Muut jäsenvaltioiden
valuutat yhteensä
Muut kuin rl.

Muut jäsenvaltioiden
valuutat yhteensä
DKK

Muut kuin rl.

DKK
SEK

Muut kuin rl.

SEK
GBP

Muut kuin rl.

GBP

L 341/79

9A

Talletukset – Kotimaa Muut kuin
rahalaitokset

DKK

Maturiteetti

Euroopan unionin virallinen lehti

9A

Talletukset – Kotimaa Muut kuin
rahalaitokset

Kuvaus

FI

Sektori

9A

Lisäerittelyt

Kuvaus

L 341/80

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus.
VASTATTAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 4

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä

Erä

9B

9B

9B

9B

9B

Talletukset – Muu
rahaliittoon osallistuva jäsenvaltio

Talletukset – Muu
rahaliittoon osallistuva jäsenvaltio

Talletukset – Muu
rahaliittoon osallistuva jäsenvaltio

Talletukset – Muu
rahaliittoon osallistuva jäsenvaltio

Talletukset – Muu
rahaliittoon osallistuva jäsenvaltio

Rahalaitokset

Rahalaitokset

Rahalaitokset

Rahalaitokset

Rahalaitokset

Rahalaitokset

Muut jäsenvaltioiden
valuutat yhteensä

DKK

SEK

GBP

Muut valuutat
yhteensä

USD

JPY

Kotipaikka

Sektori

Valuutta

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

Muut jäsenvaltioiden
valuutat yhteensä

12

Muut velat

Muu rahaliittoon
Rahalaitokset
osallistuva jäsenvaltio

Muut jäsenvaltioiden
valuutat yhteensä

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

DKK

12

Muut velat

Muu rahaliittoon
Rahalaitokset
osallistuva jäsenvaltio

DKK

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

SEK

12

Muut velat

Muu rahaliittoon
Rahalaitokset
osallistuva jäsenvaltio

SEK

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

GBP

12

Muut velat

Muu rahaliittoon
Rahalaitokset
osallistuva jäsenvaltio

GBP

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

Muut valuutat
yhteensä

12

Muut velat

Muu rahaliittoon
Rahalaitokset
osallistuva jäsenvaltio

Muut valuutat
yhteensä

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

USD

12

Muut velat

Muu rahaliittoon
Rahalaitokset
osallistuva jäsenvaltio

USD

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

JPY

12

Muut velat

Muu rahaliittoon
Rahalaitokset
osallistuva jäsenvaltio

JPY

Maturiteetti

27.12.2007

Talletukset – Muu
rahaliittoon osallistuva jäsenvaltio

Rahalaitokset

Kuvaus

Maturiteetti

Euroopan unionin virallinen lehti

9B

Talletukset – Muu
rahaliittoon osallistuva jäsenvaltio

Valuutta

FI

Sektori

9B

Lisäerittelyt

Kuvaus

27.12.2007

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus.
VASTATTAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 4

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä

Erä

9B

9B

9B

9B

9B

Talletukset – Muu
rahaliittoon osallistuva jäsenvaltio

Talletukset – Muu
rahaliittoon osallistuva jäsenvaltio

Talletukset – Muu
rahaliittoon osallistuva jäsenvaltio

Talletukset – Muu
rahaliittoon osallistuva jäsenvaltio

Talletukset – Muu
rahaliittoon osallistuva jäsenvaltio

Rahalaitokset

Muut kuin
rahalaitokset

Muut kuin
rahalaitokset

Muut kuin
rahalaitokset

Muut kuin
rahalaitokset

Muut kuin
rahalaitokset

CHF

Muut valuutat
yhteensä

Euro

Muut jäsenvaltioiden
valuutat yhteensä

DKK

SEK

GBP

Kotipaikka

Sektori

Valuutta

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

CHF

12

Muut velat

Muu rahaliittoon
Rahalaitokset
osallistuva jäsenvaltio

CHF

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

Muut valuutat
yhteensä

12

Muut velat

Muu rahaliittoon
Rahalaitokset
osallistuva jäsenvaltio

Muut valuutat
yhteensä

5,1

Euromääräiset velat muille euroalueella oleville – Julkisyh- Muu rahaliittoon
teisöt
osallistuva jäsenvaltio

12

Muut velat

Muu rahaliittoon
Muut kuin rl.
osallistuva jäsenvaltio

Euro

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

Muut jäsenvaltioiden
valuutat yhteensä

12

Muut velat

Muu rahaliittoon
Muut kuin rl.
osallistuva jäsenvaltio

Muut jäsenvaltioiden
valuutat yhteensä

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

DKK

12

Muut velat

Muu rahaliittoon
Muut kuin rl.
osallistuva jäsenvaltio

DKK

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

SEK

12

Muut velat

Muu rahaliittoon
Muut kuin rl.
osallistuva jäsenvaltio

SEK

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

GBP

12

Muut velat

Muu rahaliittoon
Muut kuin rl.
osallistuva jäsenvaltio

GBP

Maturiteetti

L 341/81

Talletukset – Muu
rahaliittoon osallistuva jäsenvaltio

Rahalaitokset

Maturiteetti

Euroopan unionin virallinen lehti

9B

Talletukset – Muu
rahaliittoon osallistuva jäsenvaltio

Valuutta

Kuvaus

FI

Sektori

9B

Lisäerittelyt

Kuvaus

L 341/82

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus.
VASTATTAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 4

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä

Erä

9B

9B

9B

9C

Talletukset – Muu
rahaliittoon osallistuva jäsenvaltio

Talletukset – Muu
rahaliittoon osallistuva jäsenvaltio

Talletukset – Muu
rahaliittoon osallistuva jäsenvaltio

Talletukset – Muu
rahaliittoon osallistuva jäsenvaltio

Talletukset – Ulkomaat

Muut kuin
rahalaitokset

Muut kuin
rahalaitokset

Muut kuin
rahalaitokset

Muut kuin
rahalaitokset

Muut kuin
rahalaitokset

Muut valuutat
yhteensä

USD

JPY

CHF

Muut valuutat
yhteensä

Euro

Kuvaus

Maturiteetti

Maturiteetin mukaan
(2 aikajännettä)

Kotipaikka

Sektori

Valuutta

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

12

Muut velat

Muu rahaliittoon
Muut kuin rahalaitok- Muut valuutat
osallistuva jäsenvaltio set
yhteensä

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

12

Muut velat

Muu rahaliittoon
Muut kuin rahalaitok- USD
osallistuva jäsenvaltio set

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

12

Muut velat

Muu rahaliittoon
Muut kuin rahalaitok- JPY
osallistuva jäsenvaltio set

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

12

Muut velat

Muu rahaliittoon
Muut kuin rahalaitok- CHF
osallistuva jäsenvaltio set

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

12

Muut velat

Muu rahaliittoon
Muut kuin rahalaitok- Muut valuutat
osallistuva jäsenvaltio set
yhteensä

6

Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle

12

Muut velat

Maturiteetti

Muut valuutat
yhteensä

USD

Euroopan unionin virallinen lehti

9B

Talletukset – Muu
rahaliittoon osallistuva jäsenvaltio

Valuutta

FI

Sektori

9B

Lisäerittelyt

Kuvaus

JPY

CHF

Muut valuutat
yhteensä

Euro

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

27.12.2007

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

27.12.2007

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus.
VASTATTAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 4

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä

Erä

9C

9C

Talletukset – Ulkomaat

Talletukset – Ulkomaat

Talletukset – Ulkomaat

Maturiteetti

Muut jäsenvaltioiden
valuutat yhteensä

Maturiteetin mukaan
(2 aikajännettä)

DKK

SEK

GBP

Maturiteetin mukaan
(2 aikajännettä)

Maturiteetin mukaan
(2 aikajännettä)

Maturiteetin mukaan
(2 aikajännettä)

Kotipaikka

Sektori

Valuutta

Maturiteetti

Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle – talletukset ja muut velat

Muut jäsenvaltioiden
valuutat yhteensä

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

8,2

Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle – ERM II:n
luottojärjestelyihin perustuvat velat

Muut jäsenvaltioiden
valuutat yhteensä

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

12

Muut velat

Muut jäsenvaltioiden
valuutat yhteensä

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

8,1

Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle – talletukset ja muut velat

DKK

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

8,2

Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle – ERM II:n
luottojärjestelyihin perustuvat velat

DKK

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

12

Muut velat

DKK

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

8,1

Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle – talletukset ja muut velat

SEK

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

8,2

Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle – ERM II:n
luottojärjestelyihin perustuvat velat

SEK

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

12

Muut velat

SEK

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

8,1

Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle – talletukset ja muut velat

GBP

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

8,2

Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle – ERM II:n
luottojärjestelyihin perustuvat velat

GBP

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

12

Muut velat

GBP

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

L 341/83

8,1

Euroopan unionin virallinen lehti

9C

Talletukset – Ulkomaat

Valuutta

Kuvaus

FI

Sektori

9C

Lisäerittelyt

Kuvaus

L 341/84

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus.
VASTATTAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 4

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä

Erä

9C

9C

Talletukset – Ulkomaat

Talletukset – Ulkomaat

Talletukset – Ulkomaat

Muut valuutat
yhteensä

USD

JPY

CHF

Kuvaus

Maturiteetti

Maturiteetin mukaan
(2 aikajännettä)

Maturiteetin mukaan
(2 aikajännettä)

Maturiteetin mukaan
(2 aikajännettä)

Maturiteetin mukaan
(2 aikajännettä)

Kotipaikka

Sektori

Valuutta

Maturiteetti

Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle – talletukset ja muut velat

Muut valuutat
yhteensä

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

8,2

Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle – ERM II:n
luottojärjestelyihin perustuvat velat

Muut valuutat
yhteensä

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

12

Muut velat

Muut valuutat
yhteensä

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

8,1

Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle – talletukset ja muut velat

USD

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

8,2

Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle – ERM II:n
luottojärjestelyihin perustuvat velat

USD

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

12

Muut velat

USD

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

8,1

Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle – talletukset ja muut velat

JPY

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

8,2

Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle – ERM II:n
luottojärjestelyihin perustuvat velat

JPY

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

12

Muut velat

JPY

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

8,1

Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle – talletukset ja muut velat

CHF

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

8,2

Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle – ERM II:n
luottojärjestelyihin perustuvat velat

CHF

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

12

Muut velat

CHF

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

27.12.2007

8,1

Euroopan unionin virallinen lehti

9C

Talletukset – Ulkomaat

Valuutta

FI

Sektori

9C

Lisäerittelyt

Kuvaus

27.12.2007

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus.
VASTATTAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 4

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä

Erä

9C

9C

9C

Talletukset – Ulkomaat

Talletukset – Ulkomaat

Talletukset – Ulkomaat

Talletukset – Ulkomaat

Muut valuutat
yhteensä

Pankit

Pankit

Pankit

Pankit

Kaikki valuutat
yhteensä

Euro

Muut jäsenvaltioiden
valuutat yhteensä

DKK

Maturiteetti

Maturiteetin mukaan
(2 aikajännettä)

Kotipaikka

Sektori

Valuutta

Maturiteetti

8,1

Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle – talletukset ja muut velat

Muut valuutat
yhteensä

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

8,2

Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle – ERM II:n
luottojärjestelyihin perustuvat velat

Muut valuutat
yhteensä

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

12

Muut velat

Muut valuutat
yhteensä

Maturiteetin
mukaan (2 aikajännettä)

6

Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle

Pankit

8,1

Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle – talletukset ja muut velat

Pankit

8,2

Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle – ERM II:n
luottojärjestelyihin perustuvat velat

12

Muut velat

Pankit

6

Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle

Pankit

12

Muut velat

Pankit

Euro

8,1

Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle – talletukset ja muut velat

Pankit

Muut jäsenvaltioiden
valuutat yhteensä

8,2

Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle – ERM II:n
luottojärjestelyihin perustuvat velat

12

Muut velat

Pankit

Muut jäsenvaltioiden
valuutat yhteensä

8,1

Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle – talletukset ja muut velat

Pankit

DKK

8,2

Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle – ERM II:n
luottojärjestelyihin perustuvat velat

12

Muut velat

Euroopan unionin virallinen lehti

9C

Talletukset – Ulkomaat

Valuutta

Kuvaus

FI

Sektori

9C

Lisäerittelyt

Kuvaus

Muut jäsenvaltioiden
valuutat yhteensä

Pankit

DKK

L 341/85

DKK

L 341/86

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus.
VASTATTAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 4

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä

Erä

9C

9C

9C

9C

Talletukset – Ulkomaat

Talletukset – Ulkomaat

Talletukset – Ulkomaat

Talletukset – Ulkomaat

Talletukset – Ulkomaat

Pankit

Pankit

Pankit

Pankit

Pankit

Pankit

SEK

GBP

Muut valuutat
yhteensä

USD

JPY

CHF

Muut valuutat
yhteensä

Kotipaikka

Sektori

Pankit

Valuutta

8,1

Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle – talletukset ja muut velat

8,2

Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle – ERM II:n
luottojärjestelyihin perustuvat velat

12

Muut velat

Pankit

SEK

8,1

Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle – talletukset ja muut velat

Pankit

GBP

8,2

Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle – ERM II:n
luottojärjestelyihin perustuvat velat

12

Muut velat

Pankit

GBP

8,1

Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle – talletukset ja muut velat

Pankit

Muut valuutat
yhteensä

12

Muut velat

Pankit

Muut valuutat
yhteensä

8,1

Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle – talletukset ja muut velat

Pankit

USD

12

Muut velat

Pankit

USD

8,1

Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle – talletukset ja muut velat

Pankit

JPY

12

Muut velat

Pankit

JPY

8,1

Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle – talletukset ja muut velat

Pankit

CHF

12

Muut velat

Pankit

CHF

8,1

Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle – talletukset ja muut velat

Pankit

Muut valuutat
yhteensä

12

Muut velat

Pankit

Muut valuutat
yhteensä

Maturiteetti

SEK

SEK

GBP

27.12.2007

9C

Talletukset – Ulkomaat

Pankit

Kuvaus

Maturiteetti

Euroopan unionin virallinen lehti

9C

Talletukset – Ulkomaat

Valuutta

FI

Sektori

9C

Lisäerittelyt

Kuvaus

27.12.2007

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus.
VASTATTAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 4

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä

Erä

9C

9C

9C

9C

9C

Talletukset – Ulkomaat

Talletukset – Ulkomaat

Talletukset – Ulkomaat

Talletukset – Ulkomaat

Talletukset – Ulkomaat

Talletukset – Ulkomaat

Muut kuin pan- Euro
kit

Muut kuin pan- Muut jäsenvaltioiden
kit
valuutat yhteensä

Muut kuin pan- DKK
kit

Muut kuin pan- SEK
kit

Muut kuin pan- GBP
kit

Muut kuin pan- Muut valuutat
kit
yhteensä

Muut kuin pan- USD
kit

Kotipaikka

6

Sektori

Valuutta

Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle

Muut kuin pankit

8,1

Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle – talletukset ja muut velat

Muut kuin pankit

12

Muut velat

Muut kuin pankit

6

Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle

Muut kuin pankit

12

Muut velat

Muut kuin pankit

Euro

8,1

Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle – talletukset ja muut velat

Muut kuin pankit

Muut jäsenvaltioiden
valuutat yhteensä

12

Muut velat

Muut kuin pankit

Muut jäsenvaltioiden
valuutat yhteensä

8,1

Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle – talletukset ja muut velat

Muut kuin pankit

DKK

12

Muut velat

Muut kuin pankit

DKK

8,1

Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle – talletukset ja muut velat

Muut kuin pankit

SEK

12

Muut velat

Muut kuin pankit

SEK

8,1

Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle – talletukset ja muut velat

Muut kuin pankit

GBP

12

Muut velat

Muut kuin pankit

GBP

8,1

Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle – talletukset ja muut velat

Muut kuin pankit

Muut valuutat
yhteensä

12

Muut velat

Muut kuin pankit

Muut valuutat
yhteensä

8,1

Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle – talletukset ja muut velat

Muut kuin pankit

USD

12

Muut velat

Muut kuin pankit

USD

Maturiteetti

L 341/87

9C

Talletukset – Ulkomaat

Muut kuin pan- Kaikki valuutat
kit
yhteensä

Maturiteetti

Euroopan unionin virallinen lehti

9C

Talletukset – Ulkomaat

Valuutta

Kuvaus

FI

Sektori

9C

Lisäerittelyt

Kuvaus

L 341/88

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus.
VASTATTAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 4

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä

Lisäerittelyt

Kuvaus

Erä
Valuutta

Kuvaus

Maturiteetti

Kotipaikka

Muut kuin pan- JPY
kit

8,1
12

Muut velat

Muut kuin pankit

JPY

9C

Talletukset – Ulkomaat

Muut kuin pan- CHF
kit

8,1

Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle – talletukset ja muut velat

Muut kuin pankit

CHF

12

Muut velat

Muut kuin pankit

CHF

8,1

Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle – talletukset ja muut velat

Muut kuin pankit

Muut valuutat
yhteensä

12

Muut velat

Muut kuin pankit

Muut valuutat
yhteensä

Muut kuin pan- Muut valuutat
kit
yhteensä

11

Liikkeeseenlasketut
velkapaperit

Muut jäsenvaltioiden
valuutat yhteensä

—

—

11

Liikkeeseenlasketut
velkapaperit

DKK

—

—

11

Liikkeeseenlasketut
velkapaperit

SEK

—

—

11

Liikkeeseenlasketut
velkapaperit

GBP

—

—

11

Liikkeeseenlasketut
velkapaperit

Muut valuutat
yhteensä

—

—

11

Liikkeeseenlasketut
velkapaperit

USD

—

—

11

Liikkeeseenlasketut
velkapaperit

JPY

—

—

11

Liikkeeseenlasketut
velkapaperit

CHF

—

—

11

Liikkeeseenlasketut
velkapaperit

Muut valuutat
yhteensä

—

—

Maturiteetti

JPY

Euroopan unionin virallinen lehti

Talletukset – Ulkomaat

Talletukset – Ulkomaat

Muut kuin pankit

Valuutta

9C

9C

Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle – talletukset ja muut velat

Sektori

FI

Sektori

27.12.2007

27.12.2007

VASTAVUUSTAULUKOT
Valuuttakohtainen erittely (Neljännesvuosittain toimitettavat tiedot)
Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus.
VASTAAVAA
Kannat

FI

Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 4

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä

Erä
Sektori

2A

2A

2A

2A

2A

2A

2A

Lainat – Kotimaa

Lainat – Kotimaa

Lainat – Kotimaa

Lainat – Kotimaa

Lainat – Kotimaa

Lainat – Kotimaa

Lainat – Kotimaa

Lainat – Kotimaa

Muut kuin
rahalaitokset

Muut kuin
rahalaitokset

Muut kuin
rahalaitokset

Muut kuin
rahalaitokset

Muut kuin
rahalaitokset

Muut kuin
rahalaitokset

Muut kuin
rahalaitokset

Muut kuin
rahalaitokset

Muut kuin
rahalaitokset

Muut jäsenvaltioiden valuutat

DKK

SEK

GBP

Muut valuutat
yhteensä

USD

JPY

CHF

Muut valuutat
yhteensä

Maturiteetti

Kotipaikka

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Kotimaa

11

Muut saamiset

Kotimaa

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Kotimaa

11

Muut saamiset

Kotimaa

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Kotimaa

11

Muut saamiset

Kotimaa

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Kotimaa

11

Muut saamiset

Kotimaa

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Kotimaa

11

Muut saamiset

Kotimaa

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Kotimaa

11

Muut saamiset

Kotimaa

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Kotimaa

11

Muut saamiset

Kotimaa

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Kotimaa

11

Muut saamiset

Kotimaa

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Kotimaa

11

Muut saamiset

Kotimaa

Sektori

Muut kuin rahalaitokset

Muut kuin rahalaitokset

Muut kuin rahalaitokset

Muut kuin rahalaitokset

Muut kuin rahalaitokset

Muut kuin rahalaitokset

Muut kuin rahalaitokset

Muut kuin rahalaitokset

Muut kuin rahalaitokset

Laji

Valuutta

Lainat

Muut jäsenvaltioiden valuutat

Lainat

Muut jäsenvaltioiden valuutat

Lainat

DKK

Lainat

DKK

Lainat

SEK

Lainat

SEK

Lainat

GBP

Lainat

GBP

Lainat

Muut valuutat
yhteensä

Lainat

Muut valuutat
yhteensä

Lainat

USD

Lainat

USD

Lainat

JPY

Lainat

JPY

Lainat

CHF

Lainat

CHF

Lainat

Muut valuutat
yhteensä

Lainat

Muut valuutat
yhteensä

Maturiteetti

L 341/89

2A

Lainat – Kotimaa

Valuutta

Kuvaus

Euroopan unionin virallinen lehti

2A

Lisäerittelyt

Kuvaus

L 341/90

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus.
VASTAAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 4

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä

Erä

2B

2B

2B

2B

2B

Lainat – Muu raha- Muut kuin
liittoon osallistuva rahalaitokset
jäsenvaltio

Lainat – Muu raha- Muut kuin
liittoon osallistuva rahalaitokset
jäsenvaltio

Lainat – Muu raha- Muut kuin
liittoon osallistuva rahalaitokset
jäsenvaltio

Lainat – Muu raha- Muut kuin
liittoon osallistuva rahalaitokset
jäsenvaltio

Lainat – Muu raha- Muut kuin
liittoon osallistuva rahalaitokset
jäsenvaltio

DKK

SEK

GBP

Muut valuutat
yhteensä

USD

JPY

Kotipaikka

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

11

Muut saamiset

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

11

Muut saamiset

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

11

Muut saamiset

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

11

Muut saamiset

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

11

Muut saamiset

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

11

Muut saamiset

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

11

Muut saamiset

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

Sektori

Muut kuin rahalaitokset

Muut kuin rahalaitokset

Muut kuin rahalaitokset

Muut kuin rahalaitokset

Muut kuin rahalaitokset

Muut kuin rahalaitokset

Muut kuin rahalaitokset

Laji

Valuutta

Lainat

Muut jäsenvaltioiden valuutat

Lainat

Muut jäsenvaltioiden valuutat

Lainat

DKK

Lainat

DKK

Lainat

SEK

Lainat

SEK

Lainat

GBP

Lainat

GBP

Lainat

Muut valuutat
yhteensä

Lainat

Muut valuutat
yhteensä

Lainat

USD

Lainat

USD

Lainat

JPY

Lainat

JPY

Maturiteetti

27.12.2007

Lainat – Muu raha- Muut kuin
liittoon osallistuva rahalaitokset
jäsenvaltio

Muut jäsenvaltioiden valuutat

Kuvaus

Maturiteetti

Euroopan unionin virallinen lehti

2B

Lainat – Muu raha- Muut kuin
liittoon osallistuva rahalaitokset
jäsenvaltio

Valuutta

FI

Sektori

2B

Lisäerittelyt

Kuvaus

27.12.2007

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus.
VASTAAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 4

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä

Erä

2B

2C

2C

Lainat – Muu raha- Muut kuin
liittoon osallistuva rahalaitokset
jäsenvaltio

Lainat – Ulkomaat

Lainat – Ulkomaat

Lainat – Ulkomaat

Maturiteetti

CHF

Muut valuutat
yhteensä

Euro

Muut jäsenvaltioiden valuutat

DKK

Enintään 1 vuoden

Enintään 1 vuoden

Enintään 1 vuoden

Kotipaikka

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

11

Muut saamiset

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

11

Muut saamiset

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

4,1

Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta –
pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat

4,2

Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta –
ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset

11

Muut saamiset

2,1

Sektori

Muut kuin rahalaitokset

Muut kuin rahalaitokset

Laji

Valuutta

Lainat

CHF

Lainat

CHF

Lainat

Muut valuutat
yhteensä

Lainat

Muut valuutat
yhteensä

Lainat

Ulkomaat

Maturiteetti

Enintään 1 vuoden

Euro

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– saamiset IMF:ltä

Lainat

Muut jäsenvaltioiden valuutat

2,2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut
valuuttamääräiset saamiset

Lainat

Muut jäsenvaltioiden valuutat

Enintään 1 vuoden

11

Muut saamiset

Lainat

Muut jäsenvaltioiden valuutat

Enintään 1 vuoden

2,1

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– saamiset IMF:ltä

Lainat

Muut jäsenvaltioiden valuutat

2,2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut
valuuttamääräiset saamiset

Lainat

Muut jäsenvaltioiden valuutat

Enintään 1 vuoden

11

Muut saamiset

Lainat

Muut jäsenvaltioiden valuutat

Enintään 1 vuoden

Ulkomaat

Ulkomaat

Enintään 1 vuoden

L 341/91

Lainat

Euroopan unionin virallinen lehti

2C

Lainat – Muu raha- Muut kuin
liittoon osallistuva rahalaitokset
jäsenvaltio

Valuutta

Kuvaus

FI

Sektori

2B

Lisäerittelyt

Kuvaus

L 341/92

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus.
VASTAAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 4

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä

Erä

2C

2C

Lainat – Ulkomaat

Lainat – Ulkomaat

Lainat – Ulkomaat

SEK

GBP

Muut valuutat
yhteensä

USD

Kuvaus

Maturiteetti

Enintään 1 vuoden

Enintään 1 vuoden

Enintään 1 vuoden

Enintään 1 vuoden

Kotipaikka

Sektori

Laji

Valuutta

Maturiteetti

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– saamiset IMF:ltä

Lainat

Muut jäsenvaltioiden valuutat

2,2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut
valuuttamääräiset saamiset

Lainat

Muut jäsenvaltioiden valuutat

Enintään 1 vuoden

11

Muut saamiset

Lainat

Muut jäsenvaltioiden valuutat

Enintään 1 vuoden

2,1

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– saamiset IMF:ltä

Lainat

Muut jäsenvaltioiden valuutat

2,2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut
valuuttamääräiset saamiset

Lainat

Muut jäsenvaltioiden valuutat

Enintään 1 vuoden

11

Muut saamiset

Lainat

Muut jäsenvaltioiden valuutat

Enintään 1 vuoden

2,1

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– saamiset IMF:ltä

Lainat

Muut jäsenvaltioiden valuutat

2,2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut
valuuttamääräiset saamiset

Lainat

Muut jäsenvaltioiden valuutat

Enintään 1 vuoden

11

Muut saamiset

Lainat

Muut jäsenvaltioiden valuutat

Enintään 1 vuoden

2,1

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– saamiset IMF:ltä

Lainat

Muut jäsenvaltioiden valuutat

2,2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut
valuuttamääräiset saamiset

Lainat

Muut jäsenvaltioiden valuutat

Enintään 1 vuoden

11

Muut saamiset

Lainat

Muut jäsenvaltioiden valuutat

Enintään 1 vuoden

Ulkomaat

Ulkomaat

Ulkomaat

Ulkomaat

27.12.2007

2,1

Euroopan unionin virallinen lehti

2C

Lainat – Ulkomaat

Valuutta

FI

Sektori

2C

Lisäerittelyt

Kuvaus

27.12.2007

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus.
VASTAAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 4

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä

Erä

2C

2C

2C

Lainat – Ulkomaat

Lainat – Ulkomaat

Lainat – Ulkomaat

Lainat – Ulkomaat

JPY

CHF

Muut valuutat
yhteensä

Euro

Muut jäsenvaltioiden valuutat

Maturiteetti

Enintään 1 vuoden

Enintään 1 vuoden

Enintään 1 vuoden

Yli 1 vuoden

Yli 1 vuoden

Kotipaikka

Sektori

Laji

Valuutta

Maturiteetti

2,1

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– saamiset IMF:ltä

Lainat

Muut jäsenvaltioiden valuutat

2,2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut
valuuttamääräiset saamiset

Lainat

Muut jäsenvaltioiden valuutat

Enintään 1 vuoden

11

Muut saamiset

Lainat

Muut jäsenvaltioiden valuutat

Enintään 1 vuoden

2,1

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– saamiset IMF:ltä

Lainat

Muut jäsenvaltioiden valuutat

2,2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut
valuuttamääräiset saamiset

Lainat

Muut jäsenvaltioiden valuutat

Enintään 1 vuoden

11

Muut saamiset

Lainat

Muut jäsenvaltioiden valuutat

Enintään 1 vuoden

2,1

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– saamiset IMF:ltä

Lainat

Muut jäsenvaltioiden valuutat

2,2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut
valuuttamääräiset saamiset

Lainat

Muut jäsenvaltioiden valuutat

Enintään 1 vuoden

11

Muut saamiset

Lainat

Muut jäsenvaltioiden valuutat

Enintään 1 vuoden

4,1

Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta –
pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat

11

Muut saamiset

2,2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut
valuuttamääräiset saamiset

11

Muut saamiset

Ulkomaat

Ulkomaat

Ulkomaat

Lainat

Ulkomaat

Yli 1 vuoden

Lainat

Euro

Yli 1 vuoden

Lainat

Muut jäsenvaltioiden valuutat

Yli 1 vuoden

Lainat

Muut jäsenvaltioiden valuutat

Yli 1 vuoden

L 341/93

Ulkomaat

Euroopan unionin virallinen lehti

2C

Lainat – Ulkomaat

Valuutta

Kuvaus

FI

Sektori

2C

Lisäerittelyt

Kuvaus

L 341/94

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus.
VASTAAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 4

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä

Erä

2C

2C

2C

2C

Lainat – Ulkomaat

Lainat – Ulkomaat

Lainat – Ulkomaat

Lainat – Ulkomaat

Lainat – Ulkomaat

SEK

GBP

Muut valuutat
yhteensä

USD

JPY

CHF

Yli 1 vuoden

Yli 1 vuoden

Yli 1 vuoden

Yli 1 vuoden

Yli 1 vuoden

Yli 1 vuoden

Yli 1 vuoden

Kotipaikka

2,2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut
valuuttamääräiset saamiset

11

Muut saamiset

2,2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut
valuuttamääräiset saamiset

11

Muut saamiset

2,2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut
valuuttamääräiset saamiset

11

Muut saamiset

2,2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut
valuuttamääräiset saamiset

11

Muut saamiset

2,2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut
valuuttamääräiset saamiset

11

Muut saamiset

2,2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut
valuuttamääräiset saamiset

11

Muut saamiset

2,2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut
valuuttamääräiset saamiset

11

Muut saamiset

Ulkomaat

Ulkomaat

Ulkomaat

Ulkomaat

Ulkomaat

Ulkomaat

Ulkomaat

Sektori

Laji

Valuutta

Maturiteetti

Lainat

DKK

Yli 1 vuoden

Lainat

DKK

Yli 1 vuoden

Lainat

SEK

Yli 1 vuoden

Lainat

SEK

Yli 1 vuoden

Lainat

GBP

Yli 1 vuoden

Lainat

GBP

Yli 1 vuoden

Lainat

Muut valuutat
yhteensä

Yli 1 vuoden

Lainat

Muut valuutat
yhteensä

Yli 1 vuoden

Lainat

USD

Yli 1 vuoden

Lainat

USD

Yli 1 vuoden

Lainat

JPY

Yli 1 vuoden

Lainat

JPY

Yli 1 vuoden

Lainat

CHF

Yli 1 vuoden

Lainat

CHF

Yli 1 vuoden

27.12.2007

2C

Lainat – Ulkomaat

DKK

Kuvaus

Maturiteetti

Euroopan unionin virallinen lehti

2C

Lainat – Ulkomaat

Valuutta

FI

Sektori

2C

Lisäerittelyt

Kuvaus

27.12.2007

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus.
VASTAAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 4

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä

Erä

2C

2C

2C

Lainat – Ulkomaat

Lainat – Ulkomaat

Lainat – Ulkomaat

Lainat – Ulkomaat

Muut valuutat
yhteensä

Pankit

Pankit

Pankit

Pankit

Kaikki valuutat
yhteensä

Euro

Muut jäsenvaltioiden valuutat

DKK

Maturiteetti

Yli 1 vuoden

Kotipaikka

Sektori

Laji

2,2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut
valuuttamääräiset saamiset

11

Muut saamiset

2,2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut
valuuttamääräiset saamiset

Pankit

Lainat

4,1

Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta –
pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat

Pankit

Lainat

4,2

Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta –
ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset

Pankit

11

Muut saamiset

4,1

Ulkomaat

Ulkomaat

Muut valuutat
yhteensä

Yli 1 vuoden

Lainat

Muut valuutat
yhteensä

Yli 1 vuoden

Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta –
pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat

Pankit

Lainat

4,2

Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta –
ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset

Pankit

11

Muut saamiset

2,2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut
valuuttamääräiset saamiset

11

Muut saamiset

2,2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut
valuuttamääräiset saamiset

11

Muut saamiset

Ulkomaat

Pankit

Lainat

Euro

Pankit

Lainat

Muut jäsenvaltioiden valuutat

Pankit

Lainat

Muut jäsenvaltioiden valuutat

Pankit

Lainat

DKK

Pankit

Lainat

DKK

L 341/95

Lainat

Ulkomaat

Maturiteetti

Lainat

Pankit

Ulkomaat

Valuutta

Euroopan unionin virallinen lehti

2C

Lainat – Ulkomaat

Valuutta

Kuvaus

FI

Sektori

2C

Lisäerittelyt

Kuvaus

L 341/96

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus.
VASTAAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 4

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä

Erä

2C

2C

2C

2C

2C

Lainat – Ulkomaat

Lainat – Ulkomaat

Lainat – Ulkomaat

Lainat – Ulkomaat

Lainat – Ulkomaat

Lainat – Ulkomaat

Pankit

Pankit

Pankit

Pankit

Pankit

Pankit

Pankit

SEK

GBP

Muut valuutat
yhteensä

USD

JPY

CHF

Kotipaikka

2,2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut
valuuttamääräiset saamiset

11

Muut saamiset

2,2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut
valuuttamääräiset saamiset

11

Muut saamiset

2,2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut
valuuttamääräiset saamiset

11

Muut saamiset

2,2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut
valuuttamääräiset saamiset

11

Muut saamiset

2,2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut
valuuttamääräiset saamiset

11

Muut saamiset

2,2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut
valuuttamääräiset saamiset

11

Muut saamiset

2,2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut
valuuttamääräiset saamiset

11

Muut saamiset

Ulkomaat

Ulkomaat

Ulkomaat

Ulkomaat

Ulkomaat

Ulkomaat

Ulkomaat

Sektori

Laji

Valuutta

Pankit

Lainat

SEK

Pankit

Lainat

SEK

Pankit

Lainat

GBP

Pankit

Lainat

GBP

Pankit

Lainat

Muut valuutat
yhteensä

Pankit

Lainat

Muut valuutat
yhteensä

Pankit

Lainat

USD

Pankit

Lainat

USD

Pankit

Lainat

JPY

Pankit

Lainat

JPY

Pankit

Lainat

CHF

Pankit

Lainat

CHF

Pankit

Lainat

Muut valuutat
yhteensä

Pankit

Lainat

Muut valuutat
yhteensä

Maturiteetti

27.12.2007

Muut valuutat
yhteensä

Kuvaus

Maturiteetti

Euroopan unionin virallinen lehti

2C

Lainat – Ulkomaat

Valuutta

FI

Sektori

2C

Lisäerittelyt

Kuvaus

27.12.2007

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus.
VASTAAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 4

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä

Erä

2C

2C

2C

Lainat – Ulkomaat

Lainat – Ulkomaat

Lainat – Ulkomaat

Lainat – Ulkomaat

Muut kuin
pankit

Muut kuin
pankit

Muut kuin
pankit

Muut kuin
pankit

Muut kuin
pankit

Kaikki valuutat
yhteensä

Euro

Muut jäsenvaltioiden valuutat

DKK

SEK

Maturiteetti

Kotipaikka

Sektori

Laji

Valuutta

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– saamiset IMF:ltä

Muut kuin pankit

Lainat

2,2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut
valuuttamääräiset saamiset

Muut kuin pankit

Lainat

4,1

Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta –
pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat

Muut kuin pankit

Lainat

11

Muut saamiset

Muut kuin pankit

Lainat

4,1

Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta –
pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat

Muut kuin pankit

Lainat

11

Muut saamiset

Muut kuin pankit

Lainat

Euro

2,1

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– saamiset IMF:ltä

Muut kuin pankit

Lainat

Muut jäsenvaltioiden valuutat

2,2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut
valuuttamääräiset saamiset

Muut kuin pankit

Lainat

Muut jäsenvaltioiden valuutat

11

Muut saamiset

Muut kuin pankit

Lainat

Muut jäsenvaltioiden valuutat

2,1

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– saamiset IMF:ltä

Muut kuin pankit

Lainat

DKK

2,2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut
valuuttamääräiset saamiset

Muut kuin pankit

Lainat

DKK

11

Muut saamiset

Muut kuin pankit

Lainat

DKK

2,1

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– saamiset IMF:ltä

Muut kuin pankit

Lainat

SEK

2,2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut
valuuttamääräiset saamiset

Muut kuin pankit

Lainat

SEK

11

Muut saamiset

Muut kuin pankit

Lainat

SEK

Ulkomaat

Ulkomaat

Ulkomaat

Ulkomaat

Ulkomaat

L 341/97

2,1

Maturiteetti

Euroopan unionin virallinen lehti

2C

Lainat – Ulkomaat

Valuutta

Kuvaus

FI

Sektori

2C

Lisäerittelyt

Kuvaus

L 341/98

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus.
VASTAAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 4

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä

Erä

2C

2C

2C

Lainat – Ulkomaat

Lainat – Ulkomaat

Lainat – Ulkomaat

Lainat – Ulkomaat

Muut kuin
pankit

Muut kuin
pankit

Muut kuin
pankit

Muut kuin
pankit

Muut kuin
pankit

GBP

Muut valuutat
yhteensä

USD

JPY

CHF

Kuvaus

Maturiteetti

Kotipaikka

Sektori

Laji

Valuutta

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– saamiset IMF:ltä

Muut kuin pankit

Lainat

GBP

2,2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut
valuuttamääräiset saamiset

Muut kuin pankit

Lainat

GBP

11

Muut saamiset

Muut kuin pankit

Lainat

GBP

2,1

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– saamiset IMF:ltä

Muut kuin pankit

Lainat

Muut valuutat
yhteensä

2,2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut
valuuttamääräiset saamiset

Muut kuin pankit

Lainat

Muut valuutat
yhteensä

11

Muut saamiset

Muut kuin pankit

Lainat

Muut valuutat
yhteensä

2,1

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– saamiset IMF:ltä

Muut kuin pankit

Lainat

USD

2,2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut
valuuttamääräiset saamiset

Muut kuin pankit

Lainat

USD

11

Muut saamiset

Muut kuin pankit

Lainat

USD

2,1

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– saamiset IMF:ltä

Muut kuin pankit

Lainat

JPY

2,2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut
valuuttamääräiset saamiset

Muut kuin pankit

Lainat

JPY

11

Muut saamiset

Muut kuin pankit

Lainat

JPY

2,1

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– saamiset IMF:ltä

Muut kuin pankit

Lainat

CHF

2,2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut
valuuttamääräiset saamiset

Muut kuin pankit

Lainat

CHF

11

Muut saamiset

Muut kuin pankit

Lainat

CHF

Ulkomaat

Ulkomaat

Ulkomaat

Ulkomaat

Ulkomaat

27.12.2007

2,1

Maturiteetti

Euroopan unionin virallinen lehti

2C

Lainat – Ulkomaat

Valuutta

FI

Sektori

2C

Lisäerittelyt

Kuvaus

27.12.2007

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus.
VASTAAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 4

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä

3A

3A

3A

3A

3A

Muut arvopaperit
kuin osakkeet –
Kotimaa

Muut arvopaperit
kuin osakkeet –
Kotimaa

Muut arvopaperit
kuin osakkeet –
Kotimaa

Muut arvopaperit
kuin osakkeet –
Kotimaa

Muut arvopaperit
kuin osakkeet –
Kotimaa

Valuutta

Muut kuin
pankit

Muut valuutat
yhteensä

Rahalaitokset

Rahalaitokset

Rahalaitokset

Rahalaitokset

Rahalaitokset

Rahalaitokset

Muut jäsenvaltioiden valuutat

DKK

SEK

GBP

Muut valuutat
yhteensä

USD

Maturiteetti

Kotipaikka

Sektori

Laji

Valuutta

2,1

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– saamiset IMF:ltä

Muut kuin pankit

Lainat

Muut valuutat
yhteensä

2,2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut
valuuttamääräiset saamiset

Muut kuin pankit

Lainat

Muut valuutat
yhteensä

11

Muut saamiset

Ulkomaat

Muut kuin pankit

Lainat

Muut valuutat
yhteensä

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Kotimaa

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

Muut jäsenvaltioiden valuutat

11

Muut saamiset

Kotimaa

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

Muut jäsenvaltioiden valuutat

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Kotimaa

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

DKK

11

Muut saamiset

Kotimaa

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

DKK

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Kotimaa

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

SEK

11

Muut saamiset

Kotimaa

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

SEK

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Kotimaa

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

GBP

11

Muut saamiset

Kotimaa

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

GBP

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Kotimaa

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

Muut valuutat
yhteensä

11

Muut saamiset

Kotimaa

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

Muut valuutat
yhteensä

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Kotimaa

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

USD

11

Muut saamiset

Kotimaa

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

USD

Rahalaitokset

Rahalaitokset

Rahalaitokset

Rahalaitokset

Rahalaitokset

Rahalaitokset

Maturiteetti

L 341/99

Muut arvopaperit
kuin osakkeet –
Kotimaa

Sektori

Kuvaus

Euroopan unionin virallinen lehti

3A

Lainat – Ulkomaat

Erä

FI

2C

Lisäerittelyt

Kuvaus

L 341/100

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus.
VASTAAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 4

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä

Erä

3A

3A

3A

3A

3A

Muut arvopaperit
kuin osakkeet –
Kotimaa

Muut arvopaperit
kuin osakkeet –
Kotimaa

Muut arvopaperit
kuin osakkeet –
Kotimaa

Muut arvopaperit
kuin osakkeet –
Kotimaa

Muut arvopaperit
kuin osakkeet –
Kotimaa

Muut arvopaperit
kuin osakkeet –
Kotimaa

Rahalaitokset

Rahalaitokset

Muut kuin
rahalaitokset

Muut kuin
rahalaitokset

Muut kuin
rahalaitokset

Muut kuin
rahalaitokset

Muut kuin
rahalaitokset

JPY

CHF

Muut valuutat
yhteensä

Muut jäsenvaltioiden valuutat

DKK

SEK

GBP

Muut valuutat
yhteensä

Kotipaikka

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Kotimaa

11

Muut saamiset

Kotimaa

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Kotimaa

11

Muut saamiset

Kotimaa

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Kotimaa

11

Muut saamiset

Kotimaa

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Kotimaa

11

Muut saamiset

Kotimaa

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Kotimaa

11

Muut saamiset

Kotimaa

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Kotimaa

11

Muut saamiset

Kotimaa

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Kotimaa

11

Muut saamiset

Kotimaa

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Kotimaa

11

Muut saamiset

Kotimaa

Sektori

Rahalaitokset

Rahalaitokset

Rahalaitokset

Muut kuin rahalaitokset

Muut kuin rahalaitokset

Muut kuin rahalaitokset

Muut kuin rahalaitokset

Muut kuin rahalaitokset

Laji

Valuutta

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

JPY

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

JPY

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

CHF

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

CHF

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

Muut valuutat
yhteensä

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

Muut valuutat
yhteensä

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

Muut jäsenvaltioiden valuutat

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

Muut jäsenvaltioiden valuutat

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

DKK

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

DKK

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

SEK

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

SEK

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

GBP

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

GBP

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

Muut valuutat
yhteensä

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

Muut valuutat
yhteensä

Maturiteetti

27.12.2007

3A

Muut arvopaperit
kuin osakkeet –
Kotimaa

Rahalaitokset

Kuvaus

Maturiteetti

Euroopan unionin virallinen lehti

3A

Muut arvopaperit
kuin osakkeet –
Kotimaa

Valuutta

FI

Sektori

3A

Lisäerittelyt

Kuvaus

27.12.2007

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus.
VASTAAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 4

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä

Erä

3A

3A

3B

3B

Muut arvopaperit
kuin osakkeet –
Kotimaa

Muut arvopaperit
kuin osakkeet –
Kotimaa

Muut arvopaperit
kuin osakkeet –
Kotimaa

Muut arvopaperit
kuin osakkeet –
Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

Muut kuin
rahalaitokset

Muut kuin
rahalaitokset

Muut kuin
rahalaitokset

Rahalaitokset

Rahalaitokset

USD

JPY

CHF

Muut valuutat
yhteensä

Muut jäsenvaltioiden valuutat

DKK

Kotipaikka

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Kotimaa

11

Muut saamiset

Kotimaa

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Kotimaa

11

Muut saamiset

Kotimaa

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Kotimaa

11

Muut saamiset

Kotimaa

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Kotimaa

11

Muut saamiset

Kotimaa

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

11

Muut saamiset

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

11

Muut saamiset

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

Sektori

Muut kuin rahalaitokset

Muut kuin rahalaitokset

Muut kuin rahalaitokset

Muut kuin rahalaitokset

Rahalaitokset

Rahalaitokset

Laji

Valuutta

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

USD

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

USD

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

JPY

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

JPY

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

CHF

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

CHF

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

Muut valuutat
yhteensä

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

Muut valuutat
yhteensä

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

Muut jäsenvaltioiden valuutat

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

Muut jäsenvaltioiden valuutat

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

DKK

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

DKK

Maturiteetti

L 341/101

Muut arvopaperit
kuin osakkeet –
Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

Muut kuin
rahalaitokset

Maturiteetti

Euroopan unionin virallinen lehti

3A

Muut arvopaperit
kuin osakkeet –
Kotimaa

Valuutta

Kuvaus

FI

Sektori

3A

Lisäerittelyt

Kuvaus

L 341/102

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus.
VASTAAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 4

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä

Erä

3B

3B

3B

Muut arvopaperit
kuin osakkeet –
Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

Muut arvopaperit
kuin osakkeet –
Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

Muut arvopaperit
kuin osakkeet –
Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

Rahalaitokset

Rahalaitokset

Rahalaitokset

Rahalaitokset

SEK

GBP

Muut valuutat
yhteensä

USD

JPY

Kotipaikka

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

11

Muut saamiset

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

11

Muut saamiset

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

11

Muut saamiset

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

11

Muut saamiset

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

11

Muut saamiset

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

Sektori

Rahalaitokset

Rahalaitokset

Rahalaitokset

Rahalaitokset

Rahalaitokset

Laji

Valuutta

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

SEK

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

SEK

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

GBP

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

GBP

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

Muut valuutat
yhteensä

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

Muut valuutat
yhteensä

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

USD

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

USD

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

JPY

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

JPY

Maturiteetti

27.12.2007

Muut arvopaperit
kuin osakkeet –
Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

Rahalaitokset

Kuvaus

Maturiteetti

Euroopan unionin virallinen lehti

3B

Muut arvopaperit
kuin osakkeet –
Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

Valuutta

FI

Sektori

3B

Lisäerittelyt

Kuvaus

27.12.2007

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus.
VASTAAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 4

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä

Erä

3B

3B

3B

Muut arvopaperit
kuin osakkeet –
Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

Muut arvopaperit
kuin osakkeet –
Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

Muut arvopaperit
kuin osakkeet –
Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

Rahalaitokset

Muut kuin
rahalaitokset

Muut kuin
rahalaitokset

Muut kuin
rahalaitokset

CHF

Muut valuutat
yhteensä

Muut jäsenvaltioiden valuutat

DKK

SEK

Kotipaikka

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

11

Muut saamiset

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

11

Muut saamiset

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

11

Muut saamiset

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

11

Muut saamiset

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

11

Muut saamiset

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

Sektori

Rahalaitokset

Rahalaitokset

Muut kuin rahalaitokset

Muut kuin rahalaitokset

Muut kuin rahalaitokset

Laji

Valuutta

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

CHF

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

CHF

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

Muut valuutat
yhteensä

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

Muut valuutat
yhteensä

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

Muut jäsenvaltioiden valuutat

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

Muut jäsenvaltioiden valuutat

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

DKK

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

DKK

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

SEK

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

SEK

Maturiteetti

L 341/103

Muut arvopaperit
kuin osakkeet –
Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

Rahalaitokset

Maturiteetti

Euroopan unionin virallinen lehti

3B

Muut arvopaperit
kuin osakkeet –
Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

Valuutta

Kuvaus

FI

Sektori

3B

Lisäerittelyt

Kuvaus

L 341/104

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus.
VASTAAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 4

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä

Erä

3B

3B

3B

Muut arvopaperit
kuin osakkeet –
Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

Muut arvopaperit
kuin osakkeet –
Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

Muut arvopaperit
kuin osakkeet –
Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

Muut kuin
rahalaitokset

Muut kuin
rahalaitokset

Muut kuin
rahalaitokset

Muut kuin
rahalaitokset

GBP

Muut valuutat
yhteensä

USD

JPY

CHF

Kotipaikka

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

11

Muut saamiset

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

11

Muut saamiset

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

11

Muut saamiset

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

11

Muut saamiset

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

11

Muut saamiset

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

Sektori

Muut kuin rahalaitokset

Muut kuin rahalaitokset

Muut kuin rahalaitokset

Muut kuin rahalaitokset

Muut kuin rahalaitokset

Laji

Valuutta

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

GBP

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

GBP

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

Muut valuutat
yhteensä

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

Muut valuutat
yhteensä

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

USD

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

USD

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

JPY

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

JPY

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

CHF

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

CHF

Maturiteetti

27.12.2007

Muut arvopaperit
kuin osakkeet –
Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

Muut kuin
rahalaitokset

Kuvaus

Maturiteetti

Euroopan unionin virallinen lehti

3B

Muut arvopaperit
kuin osakkeet –
Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

Valuutta

FI

Sektori

3B

Lisäerittelyt

Kuvaus

27.12.2007

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus.
VASTAAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 4

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä

Erä

3C

3C

3C

3C

Muut arvopaperit
kuin osakkeet –
Ulkomaat

Muut arvopaperit
kuin osakkeet –
Ulkomaat

Muut arvopaperit
kuin osakkeet –
Ulkomaat

Muut arvopaperit
kuin osakkeet –
Ulkomaat

Pankit

Pankit

Pankit

Pankit

Pankit

Muut valuutat
yhteensä

Kaikki valuutat
yhteensä

Euro

Muut jäsenvaltioiden valuutat

DKK

SEK

Kotipaikka

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

11

Muut saamiset

Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

2,2

Sektori

Laji

Valuutta

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

Muut valuutat
yhteensä

Muut kuin rahalaitokset

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

Muut valuutat
yhteensä

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut
valuuttamääräiset saamiset

Pankit

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

4,1

Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta –
pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat

Pankit

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

11

Muut saamiset

Pankit

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

4,1

Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta –
pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat

Pankit

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

11

Muut saamiset

Pankit

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

Euro

2,2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut
valuuttamääräiset saamiset

Pankit

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

Muut jäsenvaltioiden valuutat

11

Muut saamiset

Pankit

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

Muut jäsenvaltioiden valuutat

2,2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut
valuuttamääräiset saamiset

Pankit

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

DKK

11

Muut saamiset

Pankit

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

DKK

2,2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut
valuuttamääräiset saamiset

Pankit

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

SEK

11

Muut saamiset

Pankit

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

SEK

Ulkomaat

Ulkomaat

Ulkomaat

Ulkomaat

Ulkomaat

Maturiteetti

L 341/105

Muut arvopaperit
kuin osakkeet –
Ulkomaat

Muut kuin
rahalaitokset

Maturiteetti

Euroopan unionin virallinen lehti

3C

Muut arvopaperit
kuin osakkeet –
Muu rahaliittoon
osallistuva jäsenvaltio

Valuutta

Kuvaus

FI

Sektori

3B

Lisäerittelyt

Kuvaus

L 341/106

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus.
VASTAAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 4

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä

Erä

3C

3C

3C

3C

Muut arvopaperit
kuin osakkeet –
Ulkomaat

Muut arvopaperit
kuin osakkeet –
Ulkomaat

Muut arvopaperit
kuin osakkeet –
Ulkomaat

Muut arvopaperit
kuin osakkeet –
Ulkomaat

Pankit

Pankit

Pankit

Pankit

Pankit

GBP

Muut valuutat
yhteensä

USD

JPY

CHF

Muut valuutat
yhteensä

Kotipaikka

2,2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut
valuuttamääräiset saamiset

11

Muut saamiset

2,2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut
valuuttamääräiset saamiset

11

Muut saamiset

2,2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut
valuuttamääräiset saamiset

11

Muut saamiset

2,2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut
valuuttamääräiset saamiset

11

Muut saamiset

2,2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut
valuuttamääräiset saamiset

11

Muut saamiset

2,2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut
valuuttamääräiset saamiset

11

Muut saamiset

Ulkomaat

Ulkomaat

Ulkomaat

Ulkomaat

Ulkomaat

Ulkomaat

Sektori

Laji

Valuutta

Pankit

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

GBP

Pankit

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

GBP

Pankit

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

Muut valuutat
yhteensä

Pankit

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

Muut valuutat
yhteensä

Pankit

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

USD

Pankit

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

USD

Pankit

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

JPY

Pankit

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

JPY

Pankit

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

CHF

Pankit

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

CHF

Pankit

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

Muut valuutat
yhteensä

Pankit

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

Muut valuutat
yhteensä

Maturiteetti

27.12.2007

Muut arvopaperit
kuin osakkeet –
Ulkomaat

Pankit

Kuvaus

Maturiteetti

Euroopan unionin virallinen lehti

3C

Muut arvopaperit
kuin osakkeet –
Ulkomaat

Valuutta

FI

Sektori

3C

Lisäerittelyt

Kuvaus

27.12.2007

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus.
VASTAAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 4

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä

Erä

3C

3C

3C

3C

Muut arvopaperit
kuin osakkeet –
Ulkomaat

Muut arvopaperit
kuin osakkeet –
Ulkomaat

Muut arvopaperit
kuin osakkeet –
Ulkomaat

Muut arvopaperit
kuin osakkeet –
Ulkomaat

Muut kuin
pankit

Muut kuin
pankit

Muut kuin
pankit

Muut kuin
pankit

Muut kuin
pankit

Kaikki valuutat
yhteensä

Euro

Muut jäsenvaltioiden valuutat

DKK

SEK

GBP

Kotipaikka

Sektori

Laji

Valuutta

2,2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut
valuuttamääräiset saamiset

Muut kuin pankit

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

4,1

Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta –
pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat

Muut kuin pankit

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

11

Muut saamiset

Muut kuin pankit

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

4,1

Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta –
pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat

Muut kuin pankit

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

11

Muut saamiset

Muut kuin pankit

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

Euro

2,2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut
valuuttamääräiset saamiset

Muut kuin pankit

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

Muut jäsenvaltioiden valuutat

11

Muut saamiset

Muut kuin pankit

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

Muut jäsenvaltioiden valuutat

2,2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut
valuuttamääräiset saamiset

Muut kuin pankit

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

DKK

11

Muut saamiset

Muut kuin pankit

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

DKK

2,2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut
valuuttamääräiset saamiset

Muut kuin pankit

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

SEK

11

Muut saamiset

Muut kuin pankit

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

SEK

2,2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut
valuuttamääräiset saamiset

Muut kuin pankit

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

GBP

11

Muut saamiset

Muut kuin pankit

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

GBP

Ulkomaat

Ulkomaat

Ulkomaat

Ulkomaat

Ulkomaat

Ulkomaat

Maturiteetti

L 341/107

Muut arvopaperit
kuin osakkeet –
Ulkomaat

Muut kuin
pankit

Maturiteetti

Euroopan unionin virallinen lehti

3C

Muut arvopaperit
kuin osakkeet –
Ulkomaat

Valuutta

Kuvaus

FI

Sektori

3C

Lisäerittelyt

Kuvaus

L 341/108

Vastaavuustaulukko. Erien vastaavuus.
VASTAAVAA
Kannat
Asetus EKP/2001/13 – Liite 1 – Taulukko 4

Esitysmuoto taseessa

Erittely
Erä

Muut arvopaperit
kuin osakkeet –
Ulkomaat

Erä
Sektori

Valuutta

Muut kuin
pankit

Muut valuutat
yhteensä

Maturiteetti

Kotipaikka

2,2
11

3C

Muut arvopaperit
kuin osakkeet –
Ulkomaat

Muut kuin
pankit

USD

2,2
11

3C

Muut kuin
pankit

JPY

2,2
11

3C

Muut arvopaperit
kuin osakkeet –
Ulkomaat

Muut kuin
pankit

CHF

2,2
11

3C

Muut arvopaperit
kuin osakkeet –
Ulkomaat

Muut kuin
pankit

Muut valuutat
yhteensä

2,2
11

Sektori

Laji

Valuutta

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut
valuuttamääräiset saamiset
Muut saamiset
Ulkomaat

Muut kuin pankit

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

Muut valuutat
yhteensä

Muut kuin pankit

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut
valuuttamääräiset saamiset
Muut saamiset
Ulkomaat

Muut kuin pankit

Muut arvopaperit
kuin osakkeet
Muut arvopaperit
kuin osakkeet

Muut valuutat
yhteensä
USD
USD

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut
valuuttamääräiset saamiset
Muut saamiset
Ulkomaat

Muut kuin pankit

Muut arvopaperit
kuin osakkeet
Muut arvopaperit
kuin osakkeet

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut
valuuttamääräiset saamiset
Muut saamiset
Ulkomaat

Muut kuin pankit

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
– pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut
valuuttamääräiset saamiset
Muut saamiset
Ulkomaat

Muut kuin pankit

Muut kuin pankit

Muut kuin pankit

Muut kuin pankit

Muut kuin pankit

Muut arvopaperit
kuin osakkeet
Muut arvopaperit
kuin osakkeet

Maturiteetti

JPY
JPY
CHF

Muut arvopaperit
kuin osakkeet
Muut arvopaperit
kuin osakkeet

CHF
Muut valuutat
yhteensä

Muut arvopaperit
kuin osakkeet

Muut valuutat
yhteensä

Euroopan unionin virallinen lehti

Muut arvopaperit
kuin osakkeet –
Ulkomaat

Kuvaus

FI

3C

Lisäerittelyt

Kuvaus

27.12.2007

27.12.2007

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

L 341/109

LIITE II
Kirjanpitotietojen ja tilastotietojen johdonmukaisuuden seuranta EKP:N/kansallisten keskuspankkien taseen
osalta

1 OSA
Tarkistusten kuvaus

Tarkistus
No

VASTATTAVAA

Tilastoerä kansallisen
keskuspankin/EKP:n

Yhteys

Kirjanpitoerä

1

Liikkeessä oleva
raha

>=

Tilastoluokan pitäisi olla hieman
suurempi kuin kirjanpitoluokan,
koska ainoastaan tilastoluokkaan
luetaan mukaan valtion liikkeeseen
laskemat metallirahat.

Liikkeessä olevat setelit

2

Talletukset euroalu- >=<
eelta

Tilastoluokan pitäisi olla suurempi
kuin kirjanpitoerien summa. Tämä
johtuu siitä, että eurojärjestelmän
sisäiset positiot huomioidaan tilastoluokassa aggregaattitasolla,
mutta jätetään kirjanpitoerien
ulkopuolelle (1). Suhde saattaa
kuitenkin olla erilainen, sillä kirjanpitoerät sisältävät eurojärjestelmän sisäiset positiot, jotka
edustavat euroseteleiden mukautusten vastaerää, joka kirjataan
erään ”muut saamiset/velat” tilastointia varten, ja valuuttamääräiset
saldot arvostetaan uudelleen eri
aikavälein (kirjanpitotietojen osalta
neljännesvuosittain ja tilastotietojen osalta kuukausittain).

Euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille + muut
euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille + euromääräiset velat muille
euroalueella oleville +
valuuttamääräiset velat euroalueelle

3

Talletukset euroalu- >=<
eelta, joista rahalaitosten

Tämän tarkistuksen tulisi osoittaa
vaikutus, joka seuraa siitä, että
eurojärjestelmän sisäiset positiot
sisällytetään bruttoperusteisesti
tilastoluokkaan mutta jätetään
kirjanpitoluokkien ulkopuolelle (1).
Tilastotietojen pitäisi lähtökohtaisesti olla suuremmat kuin kirjanpitotietojen myös siksi, että ne
sisältävät valuuttamääräiset velat
rahoituksen vastapuolille. Euroseteleiden mukautusten vastaerän
erilainen luokittelu saattaa kuitenkin edellä kuvatulla tavalla kääntää
tämän suhteen päinvastaiseksi.

Euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille + muut
euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille
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Tarkistus
No

VASTAAVAA

Tilastoerä kansallisen
keskuspankin/EKP:n

Yhteys

27.12.2007

Kirjanpitoerä

4

Talletukset euroalu- =<
eelta, joista valtion
+ muiden
julkisyhteisöjen/muiden

Tilastoluokkien summan pitäisi
olla pienempi kuin kirjanpitoluokkien summa, koska valuuttamääräiset velat luottolaitoksille otetaan
ainoastaan kirjanpitotietoihin.

Euromääräiset velat muille
euroalueella oleville +
valuuttamääräiset velat euroalueelle

5

Liikkeeseen lasketut velkapaperit

=

Tilastoluokan pitäisi olla suuruudeltaan sama kuinkirjanpitoluokan.

Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset

6

Oma pääoma ja
varaukset

>=

Tilastoluokka saattaa poiketa hieman vastaavasta kirjanpitoluokasta, ja ero selittyy sen
uudelleenarvostuksen vaikutuksesta, joka toteutetaan neljännesvuosittain joissain
keskuspankeissa. Ero syntyy lisäksi
sen vuoksi, että sekä kirjanpidon
tase-erä ”jakamattomat voitot” että
osittain erä ”varaukset” kirjataan
kirjanpitotietojen jäännöserän
osana, mutta tilastollisissa tiedoissa ne ovat osa ”omaa pääomaa
ja varauksia”.

Pääoma ja rahastot + arvonmuutostilit

7

Ulkomaiset velat

≈

Tilastoluokan pitäisi olla suurin
piirtein samansuuruinen kuin kirjanpitoerien summa. Nämä kaksi
arvoa voivat poiketa toisistaan
vain sen vuoksi, että arvostaminen
suoritetaan eri aikavälein.

Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle + valuuttamääräiset velat euroalueen
ulkopuolelle + myönnettyjen
erityisnosto-oikeuksien vastaerä

8

Muut velat

≈

Erot tilastoluokan ja kirjanpitoluokan välillä saattavat selittyä muualla taseessa havaituilla eroilla.

Muut velat

9

Lainat euroalueelle

>=

Ks. tarkistuskohtia nro 10 ja 11
koskevat selvitykset.

Euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille +
muut euromääräiset saamiset
euroalueen luottolaitoksilta +
euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä

27.12.2007
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Tarkistus
No

Tilastoerä kansallisen
keskuspankin/EKP:n

10

Lainat euroalueelle,
joista rahalaitoksille

>=

Tilastoluokan pitäisi olla suurempi
kuin kirjanpitoerien summa. Erot
johtuvat lähinnä eurojärjestelmän
sisäisistä positioista, jotka ilmoitetaan tilastotiedoissabruttomääräisinä mutta kirjanpitoraportissa
nettomääräisinä (ks. myös
velat) (1). Kirjanpitotietoihin eivät
myöskään sisälly valuuttamääräiset
saldot.

Euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille +
muut euromääräiset saamiset
euroalueen luottolaitoksilta

11

Lainat euroalueelle,
joista julkisyhteisöille

>=

Tilastoluokkakattaa kaikkien
valuuttojen määräiset lainat ja
saattaa olla suurempi kuin kirjanpitoluokka, joka sisältää vain euromääräiset lainat.

Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä

12

Hallussa olevat
euroalueella olevien liikkeeseen
laskemat muut
arvopaperit kuin
osakkeet

>=

Tilastoluokan pitäisi olla suurempi
kuin kirjanpitoluokan, koska tilastoluokka sisältää hallussa olevat
valuuttamääräiset arvopaperit ja
tietyt muut hallussaolevat arvopaperit, jotka kirjanpitotiedoissa luokitellaan ”muihin saamisiin”
(henkilöstön eläkerahastot, oman
pääoman ehtoiset sijoitukset jne.).

Euromääräiset arvopaperit
euroalueelta

13

Lainat euroalueelle,
joista muille + hallussa olevat euroalueella olevien
liikkeeseen laskemat osakkeet ja
osuudet + kiinteä
omaisuus + muut
saamiset

≈

Ks. tarkistuskohta nro 8.

Muut saamiset + valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

14

Ulkomaiset saamiset

>=

Tilastoluokan pitäisi olla hieman
suurempi kuin kirjanpitoluokkien
summa, koska tietyt tilastoluokkaan sisältyvät osakkeet ja osuudet
ja valuuttamääräinen käteinen raha
(setelit) eivät sisälly kirjanpitoluokkaan. Nämä kaksi arvoa voivat
poiketa toisistaan myös sen
vuoksi, että arvostaminen suoritetaan eri aikavälein.

Kulta ja kultasaamiset +
valuuttamääräiset saamiset
euroalueen ulkopuolelta +
euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta

Yhteys

Kirjanpitoerä

(1) Kansallisella tasolla tämän ei kuitenkaan pitäisi vaikuttaa, koska molemmat tietosarjat raportoidaan bruttoperusteisesti ja Euroopan keskuspankki (EKP) konsolidoi ainoastaan kirjanpitotiedot (ja eurojärjestelmän sisäiset positiot nettomääräisinä) viikkotasetta varten.
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2 OSA
Yksinkertaistettu raportointimalli vastaavuustarkistuksia koskevia kuukausittaisia selvityksiä varten
Keskuspankin nimi: …

Kuukausi, jonka lopussa vastaavuustarkistukset tehty: …
Tilastoarvo
A

Kirjanpitoarvo
B

Poikkeama
C

Tarkistuksen tulos
D (*)

Lyhyt selitys
E

1 — Liikkeessä oleva raha
2 — Talletukset euroalueelta
3 — Talletukset euroalueelta, joista rahalaitosten
4 — Talletukset euroalueelta, joista muiden kuin
rahalaitosten
5 — Liikkeeseen lasketut velkapaperit
6 — Oma pääoma ja varaukset
7 — Ulkomaiset velat
8 — Muut velat
9 — Lainat euroalueelle
10 — Lainat euroalueelle, joista rahalaitoksille
11 — Lainat euroalueelle, joista julkisyhteisöille
12 — Hallussa olevat euroalueella olevien liikkeeseen
laskemat muut arvopaperit kuin osakkeet
13 — Muut saamiset
14 — Ulkomaiset saamiset
(*) Merkitse ”OK”, mikäli yhdenmukaisuustarkituksen lineaarista suhdetta koskeva vaatimus täyttyy. Mikäli vaatimus ei täyty, merkitse ”NO”.

OSA 3
Raportointimalli vastaavuustarkistuksia koskevia vuosittaisia kattavia selvityksiä varten
Keskuspankkien on ilmoitettava ja selitettävä kolme tilastotietojen ja kirjanpitotietojen välillä havaittujen poikkeamien ryhmää: i) korjauksista johtuvat poikkeamat; ii) erilaisista esitystapa- ja luokittelusäännöistä johtuvat poikkeamat; ja iii) muut
mahdolliset poikkeamat, raportointivirheet mukaan lukien.
Keskuspankkien on ilmoitettava ja selitettävä kaikkien näiden ryhmien osalta seuraavat yksityiskohdat:
—

määrät

—

mahdolliset vaikutukset aikaisempiin tietosarjoihin

—

johtuuko ero kertaluonteisesta vai säännöllisesti tehtävästä korjauksesta.

27.12.2007
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LIITE III
RAPORTOINTIVAATIMUKSET

1 OSA
Rahalaitoksia koskevat tase-erätilastot
Kaikkien tilastotietojen tulee sisältää ne tietomäärät, jotka on yksilöity asetuksen EKP/2001/13 asianomaisissa taulukoissa
tai näissä suuntaviivoissa, riippumatta siitä, esiintyykö kyseinen ilmiö todellisuudessa, myös silloin kun tietojen arvo on nolla
tai tiedot puuttuvat. Mikäli ilmiötä ei ole olemassa, käytetään merkintää ”NC”. Jos lisätiedot, kuten valtiota koskevat aikasarjat, kuitenkin puuttuvat koko sektorin osalta, kansalliset keskuspankit voivat päättää olla toimittamatta niitä.
Historiatiedot ja tammikuuta 2003 edeltävät korjaukset asetuksen EKP/2001/13 mukaisiin kuukausikohtaisiin sarjoihin,
jotka asetuksen EKP/1998/16 mukaan ilmoitettiin neljännesvuosittain tammikuuta 2003 edeltäneen ajanjakson osalta, toimitetaan kuukausikohtaisina sarjoina, kuten jäljempänä olevassa taulukossa kuvataan. Neljännesvuosikohtaisiin sarjoihin
tehtävät korjaukset lähetetään kuukausikohtaisia sarja-avaimia käyttäen kuukausikohtaisina tietoina sen neljänneksen viimeisen kuukauden yhteydessä, jota ne koskevat. Tammikuuta 2003 edeltävät historiatiedot voidaan ilmoittaa vapaaehtoisesti, mikäli ne ovat saatavilla, ja merkitä tarvittaessa ominaisuuksilla ”havainnon laatu” ja ”havaintoa koskeva huomautus” (1).
Historiatiedot, jotka on arvioitu, voidaan ilmoittaa estimaatteina ja merkitä asianmukaisesti. Siinä tapauksessa ensimmäisen
tiedonsiirron yhteydessä on esitettävä myös kuvaus estimointimenetelmistä.
Aikasarjat, joiden ajoitus on muuttunut. Korjaukset ja historiatiedot tammikuuta 2003 edeltäviltä kausilta
Voimassaolo

Kuukausittain toimitettavat sarjat

Ajoitus

Raportoitu neljännesvuosittain

Q

ennen tammikuuta 2003

M

Raportointi (*)
Saakka

Alkaen

Korjaukset: raportoidaan käyttäen kuukausikohtaisia sarja-avaimia sen vuosineljänneksen viimeisen
kuukauden yhteydessä, jota tiedot koskevat.

Joulu 02
tiedot
Tammi 03
tiedot

Historiatiedot: kuukausikohtaiset tiedot raportoidaan, mikäli ne ovat käytettävissä

(*) Korjaukset: korjaukset tammikuuta 2003 edeltäviin tietoihin, jotka raportoitiin aiemmin neljännesvuosittain.
Historiatiedot: kuukausikohtaiset tiedot tammikuuta 2003 edeltävältä ajalta, jonka osalta asetuksessa EKP/2001/13 ei aseteta
erityisvaatimuksia.

(1) Lähetettäessä arvoja, jotka on estimoitu, on havainnon laatua koskevan ominaisuuden (OBS_STATUS) arvoksi ilmoitettava ”E”, ja arvoihin on liitettävä havaintoa koskeva huomautus (OBS_COM), jossa kuvataan estimointimenetelmän yksityiskohtia.
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TAULUKKO 1

Erät, joiden osalta vaaditaan kuukausittaisten virtatietojen korjauksia (*)
B. Muut rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltiot

Muut kuin rahalaitokset
Julkisyhteisöt

TASE-ERÄT

Valtionhallinto

Muut
julkisyhteisöt

Julkisyhteisöt

Muut kotimaiset sektorit

Yhteensä

Muut rahoituksen välittäVakuutusjät + rah. ja
laitokset ja
vak. välit.
eläkerahastot
avust. laitok(S. 125)
set
(S.123+S.124)

Muut kuin rahalaitokset

Yritykset
(S.11)

joista VV (1)
alaisia luottolaitoksia, EKP
and KKP:t

Kotitaloudet
+ kotital.
palv. voittoa
tavoittelematt. yht.
(S.14+S.15)

Valtionhallinto

Muut
julkisyhteisöt

Muut kotimaiset sektorit

Yhteensä

Muut rahoituksen välittäVakuutusjät + rah. ja
laitokset ja
vak. välit.
eläkerahastot
avust. laitok(S. 125)
set
(S.123+S.124)

Yritykset
(S.11)

Kotitaloudet
+ kotital.
palv. voittoa
tavoittelematt. yht.
(S.14+S.15)

C. Ulkomaat

D.
Kohdistamattomat

1
2

3

4

9

5

6
7
8
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10
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
35
47

24
36
48

25
37
49

26
38
50

27
39
51

28
40
52

29
41
53

30
42
54

31
43
55

32
44
56

33
45
57

34
46
58

59
71

60
72

61
73

62
74

63
75

64
76

65
77

66
78

67
79

68
80

69
81

70
82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107
119
131

108
120
132

109
121
133

110
122
134

111
123
135

112
124
136

113
125
137

114
126
138

115
127
139

116
128
140

117
129
141

118
130
142

143
155

144
156

145
157

146
158

147
159

148
160

149
161

150
162

151
163

152
164

153
165

154
166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178
179

180 #
181 #
182 #
183 #
184 #
185 #
186 #
187 #

27.12.2007

VASTATTAVAA
8
Liikkeessä oleva raha
9
Talletukset
enintään 1 vuoden
yli 1 vuoden
9e
Euromääräiset
9.1e Yön yli
9.2e Määräaikaiset
enintään 1 vuoden
yli 1 v mutta enintään 2 v
yli 2 vuotta
9.3e Irtisanomisehtoiset
enintään 3 kuukautta
yli 3 kuukauden
joista yli 2 vuoden
9.4e Repot
9x
Ulkomaiset valuutat
9.1x Yön yli
9.2x Määräaikaiset
enintään 1 vuoden
yli 1 v mutta enintään 2 v
yli 2 vuotta
9.3x irtisanomisehtoiset
enintään 3 kuukautta
yli 3 kuukauden
joista yli 2 vuoden
9.4x Repot
10
Rahamarkkinarahastojen osuudet
11
Liikkeeseen lasketut velkapaperit
11e Euromääräiset
enintään 1 vuoden
yli 1 v mutta enintään 2 v
yli 2 vuotta
11x Valuuttamääräiset
enintään 1 vuoden
yli 1 v mutta enintään 2 v
yli 2 vuotta
12
Oma pääoma ja varaukset
13
Muut velat

joista VV (1)
alaisia
luottolaitoksia, EKP
and KKP:t

Rahalaitokset

FI

A. Kotimaa
Rahalaitokset

B. Muut rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltiot

Muut kuin rahalaitokset

Muut kuin rahalaitokset

Muut kotimaiset sektorit
TASE-ERÄT

Rahalaitokset

Julkisyhteisöt

Yhteensä

Vakuutuslaitokset ja
eläkerahastot (S. 125)

Kotitaloudet + kotital. palv. voittoa
tavoittelematt. yht. (S.14+S.15)
Yritykset
(S.11)
Kulutusluotot

Asuntolainat

Rahalaitokset

Julkisyhteisöt

Yhteensä

Muut
(jäännösluokka)

Muut
rahoituksen
välittäjät +
rah. ja vak.
välit. avust.
laitokset
(S.123+
S.124)

Vakuutuslaitokset ja
eläkerahastot (S. 125)

Kotitaloudet + kotital. palv. voittoa
tavoittelematt. yht. (S.14+S.15)
Yritykset
(S.11)
Kulutusluotot

Asuntolainat

C. Ulkomaat

D. Kohdistamattomat

Muut
(jäännösluokka)

FI

Muut
rahoituksen
välittäjät +
rah. ja vak.
välit. avust.
laitokset
(S.123+
S.124)

Muut kotimaiset sektorit

27.12.2007

A. Kotimaa

VASTAAVAA
1

Käteinen

188

1e

joista euromääräisiä

189

2

Lainat

190 #

191 #

192 #

193 #

194 #

195 #

196 #

197 #

198 #

199 #

200 #

201 #

202 #

203 #

204 #

205 #

206 #

207 #

208 #

yli 1 v mutta enintään 5 v

210 #

211 #

212 #

213 #

214 #

215 #

216 #

217 #

218 #

219 #

220 #

221 #

yli 5 vuotta

223 #

224 #

225 #

226 #

227 #

228 #

229 #

230 #

231 #

232 #

233 #

234 #

237 #

238 #

239 #

243 #

244 #

245 #

209 #

Euroopan unionin virallinen lehti

enintään 1 vuoden

222 #

2e

joista euromääräisiä

3

Muut arvopaperit kuin osakkeet

3e

euromääräiset

235 #

236 #

240 #

241 #

242 #

246 #
247 #

251 #

252 #

enintään 1 vuoden

248 #

253 #

yli 1 v mutta enintään 2 v

249 #

254 #

yli 2 vuotta

250 #

255 #

3x Valuuttamääräiset

261 #

262 #

enintään 1 vuoden

258 #

263 #

yli 1 v mutta enintään 2 v

259 #

264 #

yli 2 vuotta

260 #

265 #

268

269

256 #

257 #

266 #

267 #

4

Rahamarkkinarahastojen osuudet

5

Osakkeet ja osuudet

6

Käyttöomaisuus

276 #

7

Muut saamiset

277 #

(1)
(*)

Vähimmäisvarantovelvoitteet
Luokituksen muutokset on toimitettava EKP:lle kaikkien solujen osalta; arvostusmuutokset toimitetaan vain tunnisteella # merkityistä soluista.

271 #

272 #

273 #

270

274 #

275 #
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TAULUKKO 2
Erät, joiden osalta vaaditaan neljännesvuosittaisten virtatietojen korjauksia (*)
A. Kotimaa

B. Muut rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltiot

Muut kuin rahalaitokset
Julkisyhteisöt

C. Ulkomaat

Muut kuin rahalaitokset
Muut kotimaiset sektorit

Julkisyhteisöt

Yhteensä
Muut kotimaiset sektorit

Pankit

Muut kuin pankit

FI

Muut julkisyhteisöt

TASE-ERÄT
Yhteensä

(*)

OsavaltionYhteensä
hallinto
(S. 1312)

Paikallishallinto
(S. 1313)

281
287
293
299

282
288
294
300

283
289
295
301

310 #

311 #

316 #
322 #

Muut
Muut julkisyhteisöt
Kotitarahoitukloudet +
sen välittäVakuutusVakuutusjät + rah.
kotital.
laitokset
Valtionlaitokset ja
Yritykset palv. voit- Yhteenja vak.
Yritykset
ja eläkerahallinto
Yhteensä
eläkera(S.11) toa tavoittsä
välit.
(S.11)
Osavalhastot (S.
(S. 1311)
hastot (S.
Paikallis- Sosiaaliturelematt.
avust.
laition125)
125)
Yhteensä
hallinto varahastot
yht.
tokset
hallinto
(S. 1313) (S. 1314)
(S.14+S.15)
(S.123+
(S. 1312)
S.124)

284
290
296
302

285
291
297
303

286
292
298
304

312 #

313 #

314 #

315 #

317 #

318 #

319 #

320 #

321 #

323 #

324 #

325 #

326 #

327 #

340 #
354 #

341 #
355 #

342 #
356 #

305 #

Kotitaloudet +
kotital.
palv.
voittoa
tavoittelematt.
yht.
(S.14+
S.15)

306 #

328 #

329 #
333 #
347 #

334 #
348 #

335 #
349 #

336 #
350 #

337 #
351 #

338 #
352 #

361 #

362 #

363 #

339 #
353 #

343 #
357 #

344 #
358 #

345 #
359 #

364 #

365 #

366 #

Julkisyhteisöt

Muut kotimaiset
sektorit

278

279

280

307 #

308 #

309 #

330 #

331 #

332 #
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VASTATTAVAA
8.
Liikkeessä oleva raha
9.
Talletukset
9.1. Yön yli
9.2. Määräaikaiset
9.3. Irtisanomisehtoiset
9.4. Repot
10. Rahamarkkinarahastojen
rahasto-osuudet
11. Liikkeeseen lasketut velkapaperit
12. Oma pääoma ja varaukset
13. Muut velat
VASTAAVAA
1.
Käteinen
2.
Lainat
enintään 1 vuoden
yli 1 v mutta enintään
5v
yli 5 vuotta
3.
Muut arvopaperit kuin
osakkeet
enintään 1 vuoden
yli 1 vuoden
4.
Rahamarkkinarahastojen
osuudet
5.
Osakkeet ja osuudet
6.
Käyttöomaisuus
7.
Muut saamiset

Valtionhallinto
(S. 1311)

Muut rahoituksen välittäjät + rah. ja
Yhteenvak. välit.
sä
avust.
Sosiaaliturlaitokset
varahastot
(S.123+S.124)
(S. 1314)

346 #
360 #

Luokituksen muutokset on toimitettava EKP:lle kaikkien solujen osalta; arvostusmuutokset toimitetaan vain tunnisteella # merkityistä soluista.

27.12.2007

27.12.2007
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2 OSA
Sähköistä rahaa koskevat tilastot
Muita rahalaitoksia koskevat tiedot (kannat)
B. Muu rahaliittoon osallistuva jäsenvaltio

A. Kotimaa
Muut kuin rahalaitokset
Rahalaitokset

Julkisyhteisöt

Valtio

Muut
julkisyhteisöt

Muut
kotimaiset
sektorit

Muut kuin rahalaitokset
Rahalaitokset

Julkisyhteisöt

Valtio

Muut
julkisyhteisöt

Muut
kotimaiset sektorit

C.
D. KohUlkodistamaat mattomat

VASTATTAVAA
9 Talletukset (kaikki valuutat)
9e Euromääräiset
9.1e Yön yli -talletukset
joista sähköistä rahaa
9.1.1e Laitteistopohjaista sähköistä rahaa

E1

9.1.2e Ohjelmistopohjaista sähköistä rahaa

E2

9x Valuuttamääräiset
9.1x Yön yli -talletukset
joista sähköistä rahaa
9.1.1x Laitteistopohjaista sähköistä rahaa

E3

9.1.2x Ohjelmistopohjaista sähköistä rahaa

E4
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3 OSA
Valtionhallinnon tasetilastot
Talletukset, käteisvarat ja arvopaperit
Mukautettu raportointi, jossa käytetään rahalaitossektorin raportointitaulukkoa

FI

TAULUKKO 1
Valtionhallinnon tiedot (kannat)
A. Kotimaa
Rahalaitokset

Muut kuin rahalaitokset
Julkisyhteisöt

TASE-ERÄT

9
9e

Talletukset
Euromääräiset

9.1e Yön yli
9.2e Määräaikaiset
enintään 1 vuoden
yli 1 v mutta enintään 2 v
9.3e Irtisanomisehtoiset
enintään 3 kk (1)

Valtionhallinto

Muut julkisyhteisöt

Rahalaitokset

Muut kotimaiset sektorit

Yhteensä

Muut rahoituksen välittäjät + rah.
ja vak. välit.
avust. laitokset (S.123
+S.124)

Vakuutuslaitokset ja
eläkerahastot (S. 125)

Yritykset (S.11)

Muut kuin rahalaitokset
Julkisyhteisöt

Kotitaloudet
+ kotital.
palv. voittoa
t:matt. yht
. (S.14+S.15)

joista VV (3)
alaisia luottolaitoksia,
EKP ja KKP:t

Valtionhallinto

Muut julkisyhteisöt

Muut kotimaiset sektorit
Muut rahoituksen välittäjät + rah.
ja vak. välit.
Yhteensä
avust. laitokset
(S.123+S.124)

Vakuutuslaitokset ja
eläkerahastot (S. 125)

Yritykset
(S.11)

Kotitaloudet + kotital. palv.
voittoa
t:matt. yht.
(S.14+
S.15)

C. Ulkomaat

D. Kohdistamattomat

Euroopan unionin virallinen lehti

VASTATTAVAA

joista VV (3)
alaisia luottolaitoksia,
EKP ja KKP:t

B. Muut rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltiot

9.4e Repot
9x

Valuuttamääräiset

9.1x Yön yli
9.2x Määräaikaiset
enintään 1 vuoden
yli 1 v mutta enintään 2 v
9.3x Irtisanomisehtoiset
enintään 3 kk (1)
9.4x Repot
VASTAAVAA
1

Kassa

Euromääräiset
3

Muut arvopaperit kuin osakkeet (2)
enintään 1 vuoden
Rahamarkkinar. rahasto-osuudet

(1)
(2)
(3)

Ml. ei-siirtokelpoiset avistatalletukset.
Euroalueen rahalaitosten liikkeeseen laskemat.
Varantovelvoitteet.

27.12.2007

yli 1 v mutta enintään 2 v
4

27.12.2007

TAULUKKO 2
Valtionhallinnon tiedot (virtatietojen korjaukset)
Euroalue
A. Kotimaa
Rahalaitokset

B. Muut rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltiot

Muut kuin rahalaitokset

Rahalaitokset

Muut kuin rahalaitokset

FI

Julkisyhteisöt

Muut kotimaiset sektorit

Muut julkisyhteisöt

Yhteensä

Muut
rahoituksen välittäjät +
rah. ja
vak. välit.
avust.
laitokset
(S.123
+S.124)

367

368

369

370

371

enintään 1 vuoden

379

380

381

382

yli 1 v mutta enintään 2 v

391

392

393

394

403

404

405

415

416

enintään 1 vuoden

427

yli 1 v mutta enintään 2 v

439
451

TASE-ERÄT

Rahalaitokset

joista VV:n
alaisia luottolaitoksia,
EKP ja
KKP:t

Valtionhallinto

Julkisyhteisöt

joista VV:n
alaisia
luottolaitoksia, EKP ja
KKP:t

Muut kotimaiset sektorit

Muut julkisyhteisöt

Yhteensä

Muut rahoituksen välittäjät + rah. ja
vak. välit.
avust. laitokset
(S.123+S.124)

372

373

374

375

376

377

378

383

384

385

386

387

388

389

390

395

396

397

398

399

400

401

402

406

407

408

409

410

411

412

413

414

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

Vakuutuslaitokset ja
eläkerahastot (S. 125)

Yritykset
(S.11)

Households
+ non-profit
institutions
serving
households
(S.14+S.15)

Kotitaloudet
+ kotital.
palv. voittoa tavoittelematt. yht.
(S.14+S.15)

Vakuutuslaitokset ja
eläkerahastot (S. 125)

Yritykset
(S.11)

Kotitaloudet + kotital. palv.
voittoa
tavoittelematt. yht.
(S.14+S.15)

VASTATTAVAA
9

Talletukset
Euromääräiset

9.1e Yön yli
9.2e Määräaikaiset

9.3e Irtisanomisehtoiset
enintään 3 kuukautta (1)
9.4e Repot
9x

Ulkomaiset valuutat

9.1x Yön yli
9.2x Määräaikaiset

Euroopan unionin virallinen lehti

9e

9.3x irtisanomisehtoiset
enintään 3 kuukautta (1)
9.4x Repot
VASTAAVAA
1

Käteinen
1e joista euromääräisiä

3

463

Muut arvopaperit kuin osakkeet (1)
enintään 1 vuoden

464 #

yli 1 v mutta enintään 2 v

465 #

466 #
467 #

4

Rahamarkkinarahastojen osuudet (1)

468 #

469 #

(1)

Luokituksen muutokset on toimitettava EKP:lle kaikkien solujen osalta; arvostusmuutokset toimitetaan vain tunnisteella # merkityistä soluista.
Myös arvostusmuutokset toimitetaan.

L 341/119
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FI

27.12.2007

4 OSA
Lisätietoerät

1 jakso: Kuukausittain raha-aggregaattien ja vastaerien johtamista ja arviointia varten toimitettavat lisätietoerät
TAULUKKO 1
EKP:n/kansallisen keskuspankin tiedot (kannat)
Muut
rahaliittoon
osallistuvat
jäsenvaltiot

Kotimaa

Ulkomaat

Kohdistamattomat

VASTATTAVAA
8

Liikkeessä oleva raha
joista seteleitä
—

euroseteleitä

M1

—

kansallisen valuutan määräisiä seteleitä

M2

joista metallirahoja

M3

—

euromääräisiä metallirahoja

M4

—

kansallisten valuuttojen määräisiä metallirahoja

M5

11 Liikkeeseen lasketut velkapaperit
enintään 1 vuoden

M6

M7

M8

14 Muut velat, joista
talletuksille kertynyttä korkoa

M9

siirtovelkoja

M10

ns. ”suspense”-eriä

M11

johdannaisia

M12

euroseteleiden kohdistamisesta johtuvia eurojärjestelmän sisäisiä velkoja

M13

VASTAAVAA
7

Muut saamiset, joista
lainoille kertynyttä korkoa

M14

siirtosaamisia

M15

ns. ”suspense”-eriä

M16

johdannaisia

M17

euroseteleiden kohdistamisesta johtuvia eurojärjestelmän sisäisiä saamisia
Lihavoidut solut ovat erittäin tärkeitä eriä.

M18

27.12.2007
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TAULUKKO 2
Muita rahalaitoksia koskevat tiedot (kannat)

Kotimaa

Muut
rahaliittoon
osallistuvat
jäsenvaltiot

Ulkomaat

enintään 1 vuoden

M19

M20

M21

euromääräiset

M22

M23

M24

valuuttamääräiset

M25

M26

M27

Kohdistamattomat

VASTATTAVAA
11 Liikkeeseen lasketut velkapaperit

yli 1 mutta enintään 2 v

M28

M29

M30

euromääräiset

M31

M32

M33

valuuttamääräiset

M34

M35

M36

13 Oma pääoma ja varaukset
joista varauksia

M37

14 Muut velat, joista
talletuksille kertynyttä korkoa

M38

siirtovelkoja

M39

ns. ”suspense”-eriä

M40

johdannaisia

M41

VASTAAVAA
7

Muut saamiset, joista
lainoille kertynyttä korkoa

M42

siirtosaamisia

M43

ns. ”suspense”-eriä

M44

johdannaisia

M45

Lihavoidut solut ovat erittäin tärkeitä eriä.

M2: kansallisten keskuspankkien ennen tammikuun 1 päivää 2002 liikkeeseen laskemat kansallisten valuuttojen määräiset
setelit, joita kansalliset keskuspankit eivät ole vielä lunastaneet. Ilmoitetaan tammikuusta 2002 lähtien ainakin vuoden 2002
ajan.

M5: kansallisten viranomaisten (kansalliset keskuspankit/valtiot) ennen tammikuun 1 päivää 2002 liikkeeseen laskemat kansallisten valuuttojen määräiset metallirahat, joita kansalliset keskuspankit eivät ole vielä lunastaneet.

M9, M38: talletuksille kertyvä korko, joka kirjataan koron kertyessä (eli suoriteperusteisesti) eikä silloin, kun se maksetaan
(eli maksuperusteisesti).

M14, M42: lainoille kertyvä korko, joka kirjataan koron kertyessä (eli suoriteperusteisesti) eikä silloin, kun se maksetaan
(eli maksuperusteisesti).

M13, M18: eurojärjestelmään kohdistuvat nettopositiot, jotka perustuvat (1) EKP:n liikkeeseen laskemien euroseteleiden
kohdistamiseen (8 % kaikista liikkeeseenlaskuista) ja (2) pääoman merkitsemiseen liittyvän mekanismin soveltamiseen. Yksittäisen kansallisen keskuspankin ja EKP:n nettoluotto tai nettosaaminen kirjataan taseeseen joko vastaavaa- tai vastattavaapuolelle erän etumerkin mukaan, eli positiivinen eurojärjestelmään kohdistuva nettopositio kirjataan vastaaviin ja
negatiivinen nettopositio vastattaviin.

L 341/122

TAULUKKO 3
Muiden rahalaitosten tiedot (virtatietojen korjaukset) (*)
A. Kotimaa
Rahalaitokset

B. Muut rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltiot

Muut kuin rahalaitokset
Julkisyhteisöt

Rahalaitokset

C. Ulkomaat

Muut kuin rahalaitokset

Muut kotimaiset sektorit

Julkisyhteisöt

Muut kotimaiset sektorit

FI

TASEERÄT

joista VV:n
alaisia luottolaitoksia,
EKP ja
KKP:t

Valtionhallinto

Muut julkisyhteisöt

Muut rahoituksen välittäjät + rah. ja
vak. välit.
avust. laitokset
(S.123+S.124)

Yhteensä

Vakuutuslaitokset ja
eläkerahastot (S. 125)

Yritykset
(S.11)

Kotitaloudet
+ kotital.
palv. voittoa tavoittelematt. yht.
(S.14+S.15)

joista VV:n
alaisia
luottolaitoksia, EKP
ja KKP:t

Valtionhallinto

Muut julkisyhteisöt

Yhteensä

Muut rahoituksen välittäjät + rah. ja
vak. välit.
avust. laitokset
(S.123+S.124)

Vakuutuslaitokset ja
eläkerahastot (S. 125)

Yritykset
(S.11)

Kotitaloudet
+ kotital.
palv. voittoa tavoittelematt. yht
.
(S.14+S.15)

VASTATTAVAA
10

Rahamarkkinarahastojen rahastoosuudet

11

Velkapaperit

179b

179c

enintään 1 vuoden

470 #

471 #

472

yli 1 mutta enintään 2 v

473 #

474 #

475

enintään 1 vuoden

476 #

477 #

478

yli 1 mutta enintään 2 v

479 #

480 #

481

enintään 1 vuoden

482 #

483 #

484

yli 1 mutta enintään 2 v

485 #

486 #

487

Euromääräiset

11x Valuuttamääräiset

(*)

Euroopan unionin virallinen lehti

11e

179a

Luokituksen muutokset on toimitettava EKP:lle kaikkien solujen osalta; arvostusmuutokset toimitetaan vain tunnisteella # merkityistä soluista.

TAULUKKO 4
EKP:n/kansallisen keskuspankin tiedot (luokituksen muutokset)
TASEERÄT

Kohdistamattomat

VASTATTAVAA
8

Liikkeessä oleva raha
Joista seteleitä
488

kansallisen valuutan määräisiä seteleitä

489

Joista kolikoita

490

eurokolikoita

491

kansallisen valuutan määräisiä kolikoita

492

27.12.2007

euroseteleitä

27.12.2007
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2 jakso: Kuukausittain toimitettavat lisätietoerät painoarvoja koskevien tietojen johtamiseksi rahalaitoskorkotilastoja varten
Muiden rahalaitosten tiedot (kannat)
Muiden rahalaitosten myöntämät euromääräiset lainat mainituille ”muiden sektoreiden” alaryhmille
Kotitaloudet ym. (S.14+S.15)
VASTAAVAA

Yritykset (S.11)
Kulutusluotot

Asuntolainat

Muut
(jäännösluokka)

A. Kotimaa
Lainat
joista euromääräisiä
enintään 1 vuoden

M46

M47

M48

M49

yli 1 mutta enintään 5 v

M50

M51

M52

M53

yli 5 vuoden

M54

M55

M56

M57

enintään 1 vuoden

M58

M59

M60

M61

yli 1 mutta enintään 5 v

M62

M63

M64

M65

yli 5 vuoden

M66

M67

M68

M69

B. Muut rahaliittoon os. jäsenvaltiot
Lainat
joista euromääräisiä

3 jakso: Neljännesvuosittain toimitettavat lisätietoerät euroalueen rahoitustilinpidon laatimista varten
Kansallisten keskuspankkien/EKP:n/muiden rahalaitosten tiedot (kannat)

Kotimaa

Muut rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltiot
Ulkomaat

Yhteensä

Valtionhallinto

Yhteensä

Valtionhallinto

Kohdistamattomat

VASTATTAVAA
14 Muut velat
Kotitalouksien netto-osuudet eläkerahastoissa

M70

VASTAAVAA
3 Muut arvopaperit kuin osakkeet
enintään 1 vuoden
joista euromääräisiä
yli 1 vuoden
joista euromääräisiä

M71

M72

M73

M74

M75

M76

M77

M78

M79

M80

M81

M82

5 Osakkeet ja osuudet
Noteeratut osakkeet

M83

M84

M85

Sijoitusrahastojen (muut kuin rahamarkkinarahastot) osuudet

M86

M87

M88

7 Muut saamiset
Vakuutusmaksujen ennakkosuoritukset ja vakuutusvaateita varten tehdyt varaukset

M89

M70: rahalaitosten velat kotitalouksille teknisinä varauksina, jotka on otettu käyttöön työntekijöiden eläkkeiden maksamiseksi. Näitä ovat tyypillisesti työntekijöiden eläkerahastot, joita ei ole ulkoistettu itsenäiselle laitokselle.
M83, M84, M85: osakkeita, joiden hinnat noteerataan tunnetussa pörssissä tai muuten jälkimarkkinoilla.
M86, M87, M88: osakkeita, jotka lasketaan liikkeeseen sellaisten organisoitujen rahoitusjärjestelyjen yhteydessä, joilla kerätään sijoittajien varoja rahoitusvarojen tai reaalisten varojen hankkimista varten, rahalaitossektoriin kuuluvia sijoitusrahastoja (rahasto-osuudet) lukuun ottamatta.
M89: rahalaitosten maksamien bruttopreemioiden se osa, joka kohdennetaan seuraavalle kirjanpitojaksolle + sellaiset rahalaitosten vaateet, joita ei ole vielä hoidettu.

L 341/124
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5 OSA
Varantopohjatilastot
TAULUKKO 1
Varantopohjatilastojen laatimista varten tarvittavat tase-erien tiedot
Maailma
Rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden muut
rahalaitokset, jotka eivät kuulu
vähimmäisvarantovelvoitteiden piiriin,
rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden muut
kuin rahalaitokset ja muu maailma

TASEERÄT

Kohdistamattomat

VASTATTAVAA
9 Talletukset (kaikki valuutat)
9.1 Yön yli
9.2 Määräaikaiset – enintään 2 vuoden

R1

9.3 Irtisanomisehtoiset – enintään 2 vuoden
9 Talletukset (kaikki valuutat)
9.2 Määräaikaiset – yli 2 vuoden

R2

9.3 Irtisanomisehtoiset – yli 2 vuoden
9.4 Takaisinostosopimukset

R3

11 Liikkeeseen lasketut velkapaperit (kaikki valuutat)
enintään 2 vuoden

R4

yli 2 vuoden ( )

R5

1

( ) Liikkeeseen lasketut velkapaperit, joiden alkuperäinen maturiteetti on yli kaksi vuotta, sisältävät myös varantovelvoitteen piiriin kuuluvien muiden luottolaitosten, EKP:n ja rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien hallussa olevat
velkapaperikannat.
1

TAULUKKO 2
Valvontaa varten tarvittavat tase-erien tiedot
A. Kotimaa
Kohdistamattomat

Kiinteämääräinen vähennys

R6

27.12.2007
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6 OSA
Makrotason suhdelukuja koskevat tilastot
Luottolaitosten tase-erien tiedot makrotason suhdelukujen laatimista varten

A. Kotimaa

B. Muut rahaliittoon
osallistuvat jäsenvaltiot

TASEERÄT
Rahalaitokset

Muut kuin
Rahalaitokset
rahalaitokset

Muut kuin
rahalaitokset

C.
D. KohdistaUlkomaat
mattomat

VASTATTAVAA
11. Liikkeeseen lasketut velkapaperit
(kaikki valuutat)
enintään 2 vuoden

MR1

VASTAAVAA
3. Muut arvopaperit kuin osakkeet
(kaikki valuutat)
enintään 2 vuoden

MR2

MR3

L 341/126

7 OSA
Luottolaitosten tasetilastot

1 jakso: Kantatiedot
FI

TAULUKKO 1
Luottolaitokset (kannat)
A. Kotimaa

B. Muut rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltiot

Muut kuin rahalaitokset
Julkisyhteisöt

TASE-ERÄT

Muut julkisyhteisöt

Yhteensä

Muut rahoituksen välittäjät
(S. 123) +
rahoituksen
ja vakuutuksen välitystä
avustavat
laitokset
(S. 124)

Vakuutuslaitokset ja
eläkerahastot (S.125)

Yritykset (S.11)

Julkisyhteisöt

Kotitaloudet
ym.
(S.14+S.15)

Muut kotimaiset sektorit

Rahalaitokset
Valtionhallinto

Muut julkisyhteisöt

Yhteensä

Muut rahoituksen välittäjät
(S. 123) +
rahoituksen
ja vakuutuksen välitystä
avustavat
laitokset
(S. 124)

C. Ulkomaat
Vakuutuslaitokset ja
eläkerahastot (S.125)

Yritykset (S.11)

Kotitaloudet
ym.
(S.14+S.15)

D. Kohdistamattomat

Euroopan unionin virallinen lehti
27.12.2007

VASTATTAVAA
Liikkeessä oleva raha
Talletukset
enintään 1 vuoden
yli 1 vuoden
Talletukset – euromääräiset
Yön yli
Määräaikaiset
enintään 1 vuoden
yli 1 v mutta enintään 2 v
yli 2 vuotta
Irtisanomisehtoiset
enintään 3 kuukautta
yli 3 kuukauden
Repot
Talletukset – valuuttamääräiset
Yön yli
Määräaikaiset
enintään 1 vuoden
yli 1 v mutta enintään 2 v
yli 2 vuotta
Irtisanomisehtoiset
enintään 3 kuukautta
yli 3 kuukauden
Repot
Liikkeeseen lasketut velkapaperit
euromääräiset
enintään 1 vuoden
yli 1 v mutta enintään 2 v
yli 2 vuotta
valuuttamääräiset
enintään 1 vuoden
yli 1 v mutta enintään 2 v
yli 2 vuotta
Oma pääoma ja varaukset
Muut velat

Muut kotimaiset sektorit

Rahalaitokset
Valtionhallinto

Muut kuin rahalaitokset

B. Muut rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltiot

Muut kuin rahalaitokset

Muut kuin rahalaitokset

Muut kotimaiset sektorit

TASE-ERÄT

Julkisyhteisöt

Yhteensä
(e)

Muut kotimaiset sektorit

Kotitaloudet ym. (S.14+S.15)
Vakuutuslaitokset ja
eläkerahastot (S.125)

Rahalaitokset
Yritykset
(S.11)
Kulutusluotot

Asuntolainat

Muut
(jäännösluokka)

Julkisyhteisöt

Yhteensä
(p)

Muut
rahoituksen välittäjät (S. 123)
+ rahoituksen ja
vakuutuksen välitystä
avustavat
laitokset
(S. 124)
(f)

Kotitaloudet ym. (S.14+S.15)
Vakuutuslaitokset ja
eläkerahastot (S.125)

C. Ulkomaat

D. Kohdistamattomat

FI

Rahalaitokset

Muut
rahoituksen välittäjät (S. 123)
+ rahoituksen ja
vakuutuksen välitystä
avustavat
laitokset
(S. 124)
(f)

27.12.2007

A. Kotimaa

Yritykset
(S.11)
Kulutusluotot

Asuntolainat

Muut
(jäännösluokka)

VASTAAVAA
Käteinen
josta euromääräistä
Lainat

yli 1 v mutta enintään 5 v
yli 5 vuotta
josta euromääräistä
Muut arvopaperit kuin osakkeet
euromääräiset
enintään 1 vuoden
yli 1 v mutta enintään 2 v
yli 2 vuotta

Euroopan unionin virallinen lehti

enintään 1 vuoden

valuuttamääräiset
enintään 1 vuoden
yli 1 v mutta enintään 2 v
yli 2 vuotta
Rahamarkkinarahastojen osuudet
Osakkeet ja osuudet
Käyttöomaisuus
Muut saamiset

L 341/127

L 341/128

TAULUKKO 2
Luottolaitossektorin erittely (kannat)
A. Kotimaa

B. Muut rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltiot

C. Ulkomaat

Muut kuin rahalaitokset

Yhteensä

Muut kuin rahalaitokset
Julkisyhteisöt (S. 13)

Muut kotimaiset sektorit

Julkisyhteisöt (S. 13)

Muut kotimaiset sektorit

Muut kuin pankit

FI

Muut julkisyhteisöt

TASE-ERÄT
Yhteensä

Valtionhallinto
(S. 1311)

OsavaltionhalYhteensä
linto
(S. 1312)

Paikallishallinto
(S. 1313)

Muut rahoituksen välittäVakuutusjät (S. 123) +
laitokset
Yhteen- rahoituksen ja
Yritykset
ja eläkerasä
vakuutuksen
(S.11)
hastot
välitystä avusSosiaalitur(S.125)
tavat laitokset
varahastot
(S. 124)
(S. 1314)

Muut
rahoituksen välittäjät (S. 123)
VakuutusKotitalou+ rahoiValtionlaitokset ja
det ym. Yhteentuksen ja
Yritykset
hallinto
Yhteensä
eläkera(S.14
sä
vakuutuk(S.11)
hastot
(S. 1311)
Osaval+S.15)
sen väliPaikallis- Sosiaalitur(S.125)
tionhaltystä
Yhteensä
hallinto varahastot
linto
avustavat
(S. 1313) (S. 1314)
(S. 1312)
laitokset
(S. 124)
Muut julkisyhteisöt

Kotitaloudet
ym.
(S.14+
S.15)

Pankit

Julkisyhteisöt

Muut kotimaiset
sektorit

VASTATTAVAA
Liikkeessä oleva raha

Yön yli
Määräaikaiset
Irtisanomisehtoiset
Repot
Liikkeeseen lasketut velkapaperit
Oma pääoma ja varaukset
Muut velat
VASTAAVAA

Euroopan unionin virallinen lehti

Talletukset

Käteinen
Lainat
enintään 1 vuoden
yli 1 v mutta enintään 5 v
yli 5 vuotta
Muut arvopaperit kuin osakkeet
enintään 1 vuoden
yli 1 vuoden
Rahamarkkinarahastojen osuudet

Käyttöomaisuus
Muut saamiset

27.12.2007

Osakkeet ja osuudet

Luottolaitosten valuuttaerittely (kannat)
Muut valuutat (sisältää muut EU:n jäsenvaltioiden valuutat poislukien DKK, SEK, GBP)

Muut EU:n jäsenvaltioiden valuutat
TASE-ERÄT

Kaikki
valuutat
yhteensä

Euromääräiset

BGN

muille kuin rahalaitoksille

EEK

CYP

LVL

LTL

HUF

MTL

PLN

RON

SKK

SEK

GBP

Yhteensä (1)

USD

JPY

CHF

Muut
valuutat
yhteensä (1)

Euroopan unionin virallinen lehti

rahalaitoksille

DKK

FI

VASTATTAVAA
Talletukset
A. Kotimaa
rahalaitoksilta
muilta kuin rahalaitoksilta
B. Muut rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltiot
rahalaitoksilta
muilta kuin rahalaitoksilta
C. Ulkomaat
enintään 1 vuoden
yli 1 vuoden
pankeilta
muilta kuin pankeilta
Liikkeeseen lasketut velkapaperit
Oma pääoma ja varaukset
Muut velat
VASTAAVAA
Lainat
A. Kotimaa
rahalaitoksille
muille kuin rahalaitoksille
B. Muut rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltiot

CZK

27.12.2007

TAULUKKO 3

C. Ulkomaat
enintään 1 vuoden
yli 1 vuoden
pankeille
muille kuin pankeille
Muut arvopaperit kuin osakkeet
A. Kotimaa
rahalaitosten liikkeeseen laskemat
muiden kuin rahalaitosten liikkeeseen laskemat
B. Muut rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltiot
rahalaitosten liikkeeseen laskemat
muiden kuin rahalaitosten liikkeeseen laskemat
C. Ulkomaat
pankkien liikkeeseen laskemat

Muut saamiset
(1)

Muut EU:n jäsenvaltioiden valuutat (poisluettuna DKK, SEK, GBP) sisältyvät tähän sarakkeeseen.

L 341/129

muiden kuin pankkien liikkeeseen laskemat
Rahamarkkinarahastojen osuudet

L 341/130

2 jakso: Virtatietojen korjauksia koskevat tiedot
TAULUKKO 1
Luottolaitokset (luokituksen muutokset)
B. Muut rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltiot

Julkisyhteisöt

TASE-ERÄT

Rahalaitokset
Valtionhallinto

Liikkeessä oleva raha
Talletukset
enintään 1 vuoden
yli 1 vuoden
Talletukset – euromääräiset
Yön yli
Määräaikaiset
enintään 1 vuoden
yli 1 v mutta enintään 2 v
yli 2 vuotta
Irtisanomisehtoiset

Yhteensä

Julkisyhteisöt

Muut kotimaiset sektorit

Kotitaloudet ym. (S.14+S.15)
Vakuutuslaitokset ja
eläkerahastot
(S.125)

Rahalaitokset
Yritykset
(S.11)
Kulutusluotot

Asuntolainat

Muut
(jäännösluokka)

Valtionhallinto

Muut
julkisyhteisöt

Yhteensä

Muut
rahoituksen
välittäjät
(S. 123) ja
rahoituksen
ja vakuutuksen välitystä
avustavat
laitokset
(S. 124)

Kotitaloudet ym. (S.14+S.15)
Vakuutuslaitokset ja
eläkerahastot
(S.125)

C. Ulkomaat

D. Kohdistamattomat

Yritykset
(S.11)
Kulutusluotot

Asuntolainat

Muut (jäännösluokka)

Euroopan unionin virallinen lehti

VASTATTAVAA

Muut
julkisyhteisöt

Muut kuin rahalaitokset

Muut kotimaiset sektorit
Muut
rahoituksen
välittäjät
(S. 123) ja
rahoituksen
ja vakuutuksen välitystä
avustavat
laitokset
(S. 124)

FI

A. Kotimaa
Muut kuin rahalaitokset

enintään 3 kuukautta
yli 3 kuukauden
Repot
Talletukset – valuuttamääräiset
Yön yli
Määräaikaiset
enintään 1 vuoden
yli 1 v mutta enintään 2 v
yli 2 vuotta
Irtisanomisehtoiset
enintään 3 kuukautta
yli 3 kuukauden
Repot
Euromääräiset
enintään 1 vuoden
yli 1 v mutta enintään 2 v
yli 2 vuotta

27.12.2007

Liikkeeseen lasketut velkapaperit

B. Muut rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltiot

Muut kuin rahalaitokset
Julkisyhteisöt

TASE-ERÄT

Rahalaitokset

Muut
julkisyhteisöt

Yhteensä

Julkisyhteisöt

Muut kotimaiset sektorit

Kotitaloudet ym. (S.14+S.15)
Vakuutuslaitokset ja
eläkerahastot
(S.125)

Rahalaitokset
Yritykset
(S.11)
Kulutusluotot

Asuntolainat

Muut
(jäännösluokka)

Valtionhallinto

Muut
julkisyhteisöt

Yhteensä

Muut
rahoituksen
välittäjät
(S. 123) ja
rahoituksen
ja vakuutuksen välitystä
avustavat
laitokset
(S. 124)

Kotitaloudet ym. (S.14+S.15)
Vakuutuslaitokset ja
eläkerahastot
(S.125)

Yritykset
(S.11)

C. Ulkomaat

D. Kohdistamattomat

FI

Valtionhallinto

Muut kuin rahalaitokset

Muut kotimaiset sektorit
Muut
rahoituksen
välittäjät
(S. 123) ja
rahoituksen
ja vakuutuksen välitystä
avustavat
laitokset
(S. 124)

27.12.2007

A. Kotimaa

Kulutusluotot

Asuntolainat

Muut (jäännösluokka)

Valuuttamääräiset
enintään 1 vuoden
yli 1 v mutta enintään 2 v
yli 2 vuotta
Oma pääoma ja varaukset
Muut velat
Käteinen (kaikki valuutat)
josta euroina
Lainat
enintään 1 vuoden
yli 1 v mutta enintään 5 v
yli 5 vuotta
josta euroina
Muut arvopaperit kuin osakkeet
Euromääräiset
enintään 1 vuoden
yli 1 v mutta enintään 2 v
yli 2 vuotta

Euroopan unionin virallinen lehti

VASTAAVAA

Valuuttamääräiset
enintään 1 vuoden
yli 1 v mutta enintään 2 v
yli 2 vuotta
Rahamarkkinarahastojen osuudet
Osakkeet ja osuudet
Käyttöomaisuus
Muut saamiset

L 341/131
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TAULUKKO 2
Luottolaitokset (arvonmuutokset)
A. Kotimaa

B. Muut rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltiot

Muut kuin rahalaitokset

Muut kuin rahalaitokset

FI

Julkisyhteisöt

TASE-ERÄT

Vakuutuslaitokset ja
eläkerahastot
(S.125)

Julkisyhteisöt

Kotitaloudet ym.
(S.14+S.15)
Yritykset
(S.11)
Kulutusluotot Asuntolainat

Rahalaitokset

Muut
(jäännösluokka)

Muut
Valtionjulkisyhhallinto
teisöt

Muut kotimaiset sektorit

Yhteensä

Muut
rahoituksen välittäjät (S. 123)
ja rahoituksen ja
vakuutuksen välitystä
avustavat
laitokset
(S. 124)

Kotitaloudet ym. (S.14+S.15)
Vakuutuslaitokset ja
eläkerahastot
(S.125)

D. KohC. Ulkodistamatmaat
tomat

Yritykset
(S.11)
Kulutusluotot Asuntolainat

Muut
(jäännösluokka)

Euroopan unionin virallinen lehti
27.12.2007

VASTATTAVAA
Liikkeeseen lasketut velkapaperit
Euromääräiset
enintään 1 vuoden
yli 1 v mutta enintään 2 v
yli 2 vuotta
Valuuttamääräiset
enintään 1 vuoden
yli 1 v mutta enintään 2 v
yli 2 vuotta
Oma pääoma ja varaukset
Muut velat
VASTAAVAA
Käteinen (kaikki valuutat)
josta euroina
Lainat
enintään 1 vuoden
yli 1 v mutta enintään 5 v
yli 5 vuotta
josta euroina
Muut arvopaperit kuin osakkeet
joista yli 2 vuoden
Euromääräiset
enintään 1 vuoden
yli 1 v mutta enintään 2 v
yli 2 vuotta
Valuuttamääräiset
enintään 1 vuoden
yli 1 v mutta enintään 2 v
yli 2 vuotta
Rahamarkkinarahastojen osuudet
Osakkeet ja osuudet
Käyttöomaisuus
Muut saamiset

Muut
rahoituksen välittäRahalaijät (S. 123)
tokset
ja rahoiMuut
ValtionhalYhteen- tuksen ja
julkisyhlinto
sä
vakuutukteisöt
sen välitystä
avustavat
laitokset
(S. 124)

Muut kotimaiset sektorit

27.12.2007

TAULUKKO 3
Luottolaitossektorin erittely (luokituksen muutokset)
A. Kotimaa

B. Muut rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltiot

Muut kuin rahalaitokset

C. Ulkomaat

Muut kuin rahalaitokset
Yhteensä

Julkisyhteisöt

Muut kotimaiset sektorit

TASE-ERÄT
Yhteen- Valtionsä
hallinto
Yhteensä

Osavaltionhallinto

Paikallishallinto

Muut rahoituksen välittä- Vakuujät (S. 123) ja tuslaitokYhteen- rahoituksen ja
set ja
Yritykset Kotitalou- Yhteen- Valtionsä
vakuutuksen eläkera(S.11)
det ym (1).
sä
hallinto
välitystä avus- hastot
tavat laitokset (S.125)
Sosiaalitur(S. 124)
varahastot

Muut kotimaiset sektorit
Muut
rahoituksen välittäjät
(S. 123) ja
Vakuutusrahoituklaitokset ja
Yhteensä
sen ja
eläkerahasvakuutuktot (S.125)
sen väliPaikallis- Sosiaaliturtystä
hallinto varahastot
avustavat
laitokset
(S. 124)

FI

Muut julkisyhteisöt

Julkisyhteisöt

Muut julkisyhteisöt

Yhteensä

Osavaltionhallinto

Muut kuin pankit

Yritykset
(S.11)

Kotitaloudet
ym (1).

Pankit
Julkisyhteisöt

Muut kotimaiset
sektorit

VASTATTAVAA
Liikkeessä oleva raha

Yön yli
Määräaikaiset
Irtisanomisehtoiset
Repot
Liikkeeseen lasketut velkapaperit
Oma pääoma ja varaukset
Muut velat
SAAMISET

Euroopan unionin virallinen lehti

Talletukset

Käteinen
Lainat
enintään 1 vuoden
yli 1 v mutta enintään 5 v
yli 5 vuotta
Muut arvopaperit kuin osakkeet
enintään 1 vuoden
yli 1 vuoden
Rahamarkkinarahastojen
osuudet
Osakkeet ja osuudet

Muut saamiset
(1)

Sisältää kotitaloudet (S. 14) ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (S. 15)

L 341/133

Käyttöomaisuus

L 341/134

TAULUKKO 4
Luottolaitossektorin erittely (arvonmuutokset)
A. Kotimaa

B. Muut rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltiot

Muut kuin rahalaitokset

C. Ulkomaat

Muut kuin rahalaitokset
Yhteensä

Julkisyhteisöt

Muut kotimaiset sektorit

Julkisyhteisöt

Muut kotimaiset sektorit

FI

Muut julkisyhteisöt

TASE-ERÄT
Yhteen- Valtionsä
hallinto

OsavalYhteensä tionhallinto

Paikallishallinto

Muut rahoituksen välittäjät (S. 123) ja
Vakuutusrahoituksen
Yhteenlaitokset ja
ja vakuutuksä
eläkerahassen välitystä
tot (S.125)
avustavat
Sosiaaliturlaitokset
varahastot
(S. 124)

Muut
rahoituksen välittäjät
(S. 123) ja
Vakuutusrahoituklaitokset ja
Yhteensä
sen ja
eläkerahasvakuutuktot (S.125)
sen väliPaikallis- Sosiaaliturtystä
hallinto varahastot
avustavat
laitokset
(S. 124)

Muut julkisyhteisöt

Yritykset Kotitalou- Yhteen- Valtion(S.11)
det ym (1).
sä
hallinto
Yhteensä

Osavaltionhallinto

Muut kuin pankit

Yritykset
(S.11)

Kotitaloudet
ym (1).

Pankit
Julkisyhteisöt

Muut kotimaiset
sektorit

VASTATTAVAA

Talletukset
Liikkeeseen lasketut velkapaperit
Oma pääoma ja varaukset
Muut velat
SAAMISET
Käteinen
Lainat
enintään 1 vuoden

Euroopan unionin virallinen lehti

Liikkeessä oleva raha

yli 1 v mutta enintään 5 v
yli 5 vuotta
Muut arvopaperit kuin osakkeet
enintään 1 vuoden
yli 1 vuoden
Rahamarkkinarahastojen
osuudet
Osakkeet ja osuudet
Käyttöomaisuus
Muut saamiset
(1)

Sisältää kotitaloudet (S. 14) ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (S. 15)

27.12.2007

27.12.2007
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8 OSA
Rakenteelliset rahoitusindikaattorit
1.

Luottolaitosten sivukonttoreiden lukumäärä viitekauden lopussa. Tämä indikaattori saa sisältää ainoastaan luottolaitoksiin kuuluvia sivukonttoreita. Sellaisten kansainvälisten yksiköiden sivukonttoreita ei oteta mukaan, jotka eivät
itse ole luottolaitoksia, vaikka ne kuuluisivat samaan konserniin kuin jokin luottolaitos.

2.

Luottolaitosten työntekijöiden lukumäärä. Tällä indikaattorilla tarkoitetaan viitevuoden aikana luottolaitosten palveluksessa olleen henkilöstön keskimääräistä lukumäärää. Työntekijät sellaisissa rahoituslaitoksissa, jotka eivät itse ole
luottolaitoksia, pitäisi jättää tilastojen ulkopuolelle, vaikka nämä laitokset kuuluisivatkin samaan konserniin.

3.

Viiden suurimman luottolaitoksen osuus yhteenlasketuista saamisista (CR5). Tällä indikaattorilla viitataan pankkitoiminnan keskittymiseen. Indikaattoria laskiessaan kansallisten keskuspankkien on noudatettava seuraavaa konsolidoimatonta ns. aggregoitujen tietojen mallia: ne (1) asettavat kaikkien tiedonantajina olevien luottolaitosten taseiden
loppusummat suuruusjärjestykseen; 2) laskevat (i) viiden suurimman taseen loppusummat ja (ii) kaikkien taseiden loppusummat erikseen yhteen; ja 3) jakavat ensin mainitun loppusumman jälkimmäisellä. EKP:lle toimitettavat tiedot
ilmoitetaan prosenttilukuina, eli arvo 72,4296 % on ilmoitetaan 72,4296 eikä 0,7243. Vaikka viiden suurimman pankin kokoonpano saattaa vaihdella ajan myötä, kansalliset keskuspankit ilmoittavat viiden suurimman luottolaitoksen
osuuden vain tiettynä ajankohtana (viitevuoden joulukuun lopussa).

4.

Herfindahlin indeksi (HI) luottolaitosten yhteenlasketuille saamisille. Edellisen indikaattorin tavoin tämäkin viittaa pankkitoiminnan keskittymiseen. Kansallisten keskuspankkien on noudatettava ns. aggregoitujen tietojen mallia
mahdollisimman tarkasti. Tässä tapauksessa Herfindahlin indeksiä laskettaessa otetaan mukaan kunkin konserniin kuuluvan luottolaitoksen aggregoitu tase käyttäen mahdollisesti näiden laitosten vuositilinpäätökseen sisältyviä kirjanpitotietoja. Mikäli kaikki luottolaitokset eivät ilmoita tietoja, tiedot pitää estimoida.
Herfindahlin indeksi saadaan laskemalla yhteen kaikkien pankkisektorilla toimivien luottolaitosten markkinaosuuksien
neliöt, ja kansalliset keskuspankit ilmoittavat Herfindahlin indeksin EKP:lle seuraavan kaavan mukaisesti:
2

n
HI = ∑i=1
(Xi/X) , jossa:

n = luottolaitosten kokonaismäärä kyseisessä maassa,
Xi = luottolaitoksen saamiset yhteensä,
X =

n
Xi = maan kaikkien luottolaitosten saamiset yhteensä.
∑i=1

5.

Vakuutuslaitosten sijoitukset yhteensä (1). Nämä tiedot koskevat näiden laitosten yhteenlaskettuja rahoitussaamisia, jotka saadaan vähentämällä aggregoidun taseen loppusummasta muut kuin rahoitussaamiset, esimerkiksi käyttöomaisuus. Luvut olisi tarvittaessa estimoitava 100 prosentin kattavuuden varmistamiseksi. Mikäli erillisiä tietoja
vakuutuslaitoksista ei ole käytettävissä, tämä indikaattori voidaan yhdistää indikaattoriin ”Eläkerahastojen hallinnoimat saamiset yhteensä”, jolloin tiedot ilmoitetaan yhtenä yhteisenä indikaattorina. Kansallisten keskuspankkien on tehtävä sarjaan merkintä, mikäli ne kirjaavat nämä tiedot yhdeksi indikaattoriksi.

6.

Eläkerahastojen hallinnoimat saamiset yhteensä (2). Tämä tieto tarkoittaa itsenäisten eläkerahastojen aggregoituja
taseen loppusummia. Mikäli eläkerahastoista ei ole saatavissa erillisiä tietoja, tämä indikaattori voidaan yhdistää indikaattoriin ”Vakuutuslaitosten sijoitukset yhteensä”, jolloin tiedot ilmoitetaan yhtenä yhteisenä indikaattorina. Siinä tapauksessa indikaattorin ”Eläkerahastojen hallinnoimat saamiset yhteensä” arvoksi ilmoitetaan nolla.

7.

Muiden EU-maiden luottolaitosten sivukonttoreiden lukumäärä. Tämä indikaattori tarkoittaa tiedot ilmoittavassa
maassa olevien sellaisten sivukonttoreiden lukumäärää, jotka kuuluvat muissa EU-maissa sijaitseviin luottolaitoksiin.
Mikäli luottolaitoksella on enemmän kuin yksi sivukonttori tietyssä maassa, ne lasketaan yhdeksi. Kansallisten keskuspankkien on varmistettava, että tiedot vuoden 1999 lopusta lähtien ovat yhdenmukaisia rahalaitosluettelon yhteydessä
toimitettavien tietojen kanssa.

8.

Muiden EU-maiden luottolaitosten sivukonttoreiden saamiset yhteensä. Tämä indikaattori tarkoittaa indikaattorin ”Muiden EU-maiden luottolaitosten sivukonttoreiden lukumäärä” piiriin kuuluvien sivukonttoreiden aggregoidun
taseen loppusummaa.

9.

Muiden EU-maiden luottolaitosten tytäryhtiöiden lukumäärä. Tämä indikaattori tarkoittaa tiedot ilmoittavassa
maassa olevien sellaisten tytäryhtiöiden lukumäärää, jotka ovat muissa EU-maissa olevien luottolaitosten määräysvallassa. Mukaan otetaan ainoastaan tytäryhtiöt, jotka ovat itse luottolaitoksia.

(1) Tätä indikaattoria vastaava EKT 95:n sektori on S. 125a.
(2) Tätä indikaattoria vastaava EKT 95:n sektori on S. 125b.
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10. Muiden EU-maiden luottolaitosten tytäryhtiöiden saamiset yhteensä. Tämä indikaattori tarkoittaa indikaattorin
”Muiden EU-maiden luottolaitosten tytäryhtiöiden lukumäärä” piiriin kuuluvien tytäryhtiöiden aggregoidun taseen
loppusummaa.
11. EU:n ulkopuolisten maiden luottolaitosten sivukonttoreiden lukumäärä. Tämä indikaattori tarkoittaa tiedot
ilmoittavassa maassa olevien sellaisten sivukonttoreiden lukumäärää, jotka kuuluvat muualla kuin EU:n jäsenvaltioissa
sijaitseville luottolaitoksille. Mikäli pankilla on useampi kuin yksi sivukonttori tietyssä maassa, ne lasketaan yhdeksi.
Kansallisten keskuspankkien on varmistettava, että tiedot ovat yhdenmukaisia rahalaitosluettelon yhteydessä toimitettavien tietojen kanssa.
12. EU:n ulkopuolisten maiden luottolaitosten sivukonttoreiden saamiset yhteensä. Tämä indikaattori tarkoittaa
indikaattorin ”EU:n ulkopuolisten maiden luottolaitosten sivukonttoreiden lukumäärä” piiriin kuuluvien sivukonttoreiden aggregoidun taseen loppusummaa.
13. EU:n ulkopuolisten maiden luottolaitosten tytäryhtiöiden lukumäärä. Tämä indikaattori tarkoittaa tiedot ilmoittavassa maassa olevien sellaisten tytäryhtiöiden lukumäärää, jotka ovat muualla kuin EU:n jäsenvaltioissa sijaitsevien
luottolaitosten määräysvallassa.
14. EU:n ulkopuolisten maiden luottolaitosten tytäryhtiöiden saamiset yhteensä. Tämä indikaattori tarkoittaa indikaattorin ”EU:n ulkopuolisten maiden luottolaitosten tytäryhtiöiden lukumäärä” piiriin kuuluvien tytäryhtiöiden aggregoidun taseen loppusummaa.
15. Muiden rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden luottolaitosten sivukonttoreiden lukumäärä. Tämä indikaattori tarkoittaa tiedot ilmoittavan maan alueella olevien sellaisten sivukonttoreiden lukumäärää, jotka kuuluvat muissa
rahaliittoon osallistuvissa jäsenvaltioissa sijaitseville luottolaitoksille. Mikäli pankilla on useampi kuin yksi sivukonttori
tietyssä maassa, ne lasketaan yhdeksi. Kansallisten keskuspankkien on varmistettava, että tiedot ovat yhdenmukaisia
rahalaitosluettelon yhteydessä toimitettavien tietojen kanssa.
16. Muiden rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden luottolaitosten sivukonttoreiden saamiset yhteensä. Tämä
indikaattori tarkoittaa indikaattorin ”Muiden rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden luottolaitosten sivukonttoreiden
lukumäärä” piiriin kuuluvien sivukonttoreiden aggregoidun taseen loppusummaa.
17. Muiden rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden luottolaitosten tytäryhtiöiden lukumäärä. Tämä indikaattori
tarkoittaa tiedot ilmoittavan maan alueella olevien sellaisten tytäryhtiöiden lukumäärää, jotka ovat muissa rahaliittoon
osallistuvissa jäsenvaltioissa olevien luottolaitosten määräysvallassa.
18. Muiden rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden luottolaitosten tytäryhtiöiden saamiset yhteensä. Tämä indikaattori tarkoittaa indikaattorin ”Muiden rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden luottolaitosten tytäryhtiöiden lukumäärä” piiriin kuuluvien tytäryhtiöiden aggregoidun taseen loppusummaa.
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TAULUKKO 1
Rakenteelliset rahoitusindikaattorit (kannat)

2. Muut EU-maat

3. EU:n ulkopuoliset
maat

4. Muut rahaliittoon
osallistuvat jäsenvaltiot

Luottolaitokset

Luottolaitokset

Luottolaitokset

S3

S4

S5

S6

S7

S8

Sivukonttoreiden vastaavaa yhteensä

S14

S15

S16

Tytäryhtiöiden vastaavaa yhteensä

S17

S18

S19

1. Kotimaa
Rakenteelliset indikaattorit

Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot
Yhteensä

Luottolaitosten työntekijöiden lukumäärä

S1

Luottolaitosten sivukonttoreiden lukumäärä

S2

Vakuutuslaitokset

Eläkerahastot

Luottolaitosten tytäryhtiöiden lukumäärä
Herfindahlin indeksi luottolaitosten saamisille
yhteensä

S9

Viiden suurimman luottolaitoksen osuus
saamisista yhteensä (CR5)

S10

Vastaavaa yhteensä

S11

S12

Euroopan unionin virallinen lehti

Luottolaitokset

S13
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TAULUKKO 2
Rakenteelliset rahoitusindikaattorit (virtatietojen korjaukset)

2. Muut EU-maat

3. EU:n ulkopuoliset
alueet

4. Muut rahaliittoon
osallistuvat jäsenvaltiot

Luottolaitokset

Luottolaitokset

Luottolaitokset

Sivukonttoreiden vastaavaa yhteensä

S23

S24

S25

Tytäryhtiöiden vastaavaa yhteensä

S26

S27

S28

Sivukonttoreiden vastaavaa yhteensä

S32

S33

S34

Tytäryhtiöiden vastaavaa yhteensä

S35

S36

S37

1. Kotimaa
Rakenteelliset indikaattorit

Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot
Yhteensä

Vakuutuslaitokset

Eläkerahastot

S20

S21

S22

Luokituksen muutokset ja muut vastaavat
järjestelyt
Vastaavaa yhteensä

Muut arvostusmuutokset
Vastaavaa yhteensä

S29

S30

Euroopan unionin virallinen lehti

Luottolaitokset

S31
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9 OSA
Tiedot Kansainvälistä valuuttarahastoa varten
TAULUKKO 1
Kansallisen keskuspankin tiedot (kannat)

Kotimaa (1)

Muut rahaliittoon osallistuvat
jäsenvaltiot

Ulkomaat

Kohdistamattomat

VASTATTAVAA
9 Talletukset
joista talletuksia kansallisissa keskuspankeissa
joista talletuksia EKP:ssa

S1
S2 (lomake 10S –
vain Saksa)

S3 (lomake 10S)

VASTAAVAA
2 Lainat
joista lainoja kansallisille
keskuspankeille

S4

joista lainoja EKP:lle

S5 (lomake 10S –
vain Saksa)

S6 (lomake 10S)

joista kansainvälisiä varantovaatimusten alaisia talletuksia EKP:ssa (2)

S7 (lomake 10S –
vain Saksa)

S8 (lomake 10S)

3 Muut arvopaperit kuin
osakkeet
joista kansallisten keskuspankkien liikkeeseen laskemia
joista EKP:n liikkeeseen laskemia

S9

S10 (lomake 10S –
vain Saksa)

S11 (lomake 10S)

S12 (lomake 10S –
vain Saksa)

S13 (lomake10S)

5 Osakkeet ja osuudet
joista EKP:n liikkeeseen laskemia

(1) Kuten ilmoitettu, kotimaiset positiot EKP:hen nähden koskevat vain Saksaa.
(2) Tähän erään sisältyvät kansallisten keskuspankkien euromääräiset saamiset valuuttavarantojen siirtämisestä kansallisilta keskuspankeilta
EKP:lle.
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TAULUKKO 2
Muita rahalaitoksia koskevat tiedot (kannat)

Kotimaa (1)

Muut rahaliittoon osallistuvat
jäsenvaltiot

VASTATTAVAA
9 Talletukset
joista talletuksia EKP:lta (*)

S14 (lomake 20S –
vain Saksa)

S15 (lomake 20S)

joista talletuksia kansallisilta
keskuspankeilta

S16 (lomake 20S)

S17 (*)

joista lainoja EKP:lle (*)

S18 (lomake 20S –
vain Saksa)

S19 (lomake 20S)

joista lainoja kansallisille
keskuspankeille

S20 (lomake 20S)

S21 (*)

joista EKP:n liikkeeseen laskemia (*)

S22 (lomake 20S –
vain Saksa)

S23 (lomake 20S)

joista kansallisten keskuspankkien liikkeeseen laskemia

S24 (lomake 20S)

S25 (*)

S26 (lomake 20S)

S27 (*)

VASTAAVAA
2 Lainat

3 Muut arvopaperit kuin
osakkeet

5 Osakkeet ja osuudet
joista kansallisten keskuspankkien liikkeeseen laskemia

(*) Vapaaehtoiset sarjat.
(1) Kuten ilmoitettu, kotimaiset positiot EKP:hen nähden koskevat vain Saksaa.

Ulkomaat

Kohdistamattomat

27.12.2007
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10 OSA
Rahalaitosten alun perin muille kuin rahalaitoksille myöntämien lainojen arvopaperistamista ja muita siirtoja
koskevat tilastot

1 jakso:

Muut rahalaitosten lainat, jotka on arvopaperistettu erityisyhteisön välityksellä

TAULUKKO 1
Kuukausittaiset bruttovirrat
Kotimaa
Rahalaitokset

Valtio

Muut rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltiot

Muut julkisyhteisöt

Muut kotimaiset sektorit

Rahalaitokset

Valtio

Muut julkisyhteisöt

Muut kotimaiset sektorit

Ulkomaat

VASTAAVAA
2 Lainat

S1

TAULUKKO 2
Kantatiedot
Kotimaa
Rahalaitokset

Valtio

Muut rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltiot

Muut julkisyhteisöt

Muut kotimaiset sektorit

Rahalaitokset

Valtio

Muut julkisyhteisöt

Muut kotimaiset sektorit

Ulkomaat

VASTAAVAA
2 Lainat

S2

TAULUKKO 3
Kuukausittaiset nettovirrat (*)
Kotimaa
Rahalaitokset

Valtio

Muut julkisyhteisöt

Muut rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltiot
Muut kotimaiset sektorit

VASTAAVAA
2 Lainat

S3

(*) Ilmoitetaan siinä tapauksessa, että bruttovirtoja ei ole saatavilla.

Rahalaitokset

Valtio

Muut julkisyhteisöt

Muut kotimaiset sektorit

Ulkomaat
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2 jakso:
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Muut rahalaitosten lainat, jotka on arvopaperistettu/siirretty ilman erityisyhteisöjä

TAULUKKO 1
Kuukausittaiset bruttovirrat
Kotimaa
Rahalaitokset

Valtio

Muut rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltiot

Muut julkisyhteisöt

Muut kotimaiset sektorit

Rahalaitokset

Valtio

Muut julkisyhteisöt

Muut kotimaiset sektorit

Ulkomaat

VASTAAVAA
2 Lainat

S4

TAULUKKO 2
Kantatiedot
Kotimaa
Rahalaitokset

Valtio

Muut rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltiot

Muut julkisyhteisöt

Muut kotimaiset sektorit

Rahalaitokset

Valtio

Muut julkisyhteisöt

Muut kotimaiset sektorit

Ulkomaat

VASTAAVAA
2 Lainat

S5

TAULUKKO 3
Kuukausittaiset nettovirrat (*)
Kotimaa
Rahalaitokset

Valtio

Muut julkisyhteisöt

Muut rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltiot
Muut kotimaiset sektorit

Rahalaitokset

Valtio

Muut julkisyhteisöt

Muut kotimaiset sektorit

Ulkomaat

VASTAAVAA
2 Lainat

S6

(*) Ilmoitetaan siinä tapauksessa, että bruttovirtoja ei ole saatavilla.

Bruttovirrat: Niiden lainojen määrä, joita muut rahalaitokset alun perin myönsivät muille kotimaisille sektoreille mutta jotka
on sittemmin rahalaitosten toimesta arvopaperistettu tai siirretty viiteajanjakson aikana, eli määrät, jotka johtuvat suoraan
lainojen myynnistä kolmansille osapuolille (muille kuin rahalaitoksille) viiteajanjakson aikana. Kolmannet osapuolet ovat
yleensä kotimaisia tai ulkomaisia erityisyhteisöjä, jotka laskevat arvopapereita liikkeeseen hankittavien luottojen rahoittamiseksi. Aikaisemmin myytyjen lainojen lunastusta tai takaisinostoa ei oteta huomioon. Mikäli bruttovirroista ei ole saatavilla tietoja, toimitetaan tiedot rahalaitosten alun perin myöntämien ja kolmansille osapuolille myytyjen lainojen
nettovirroista, mikäli ne ovat saatavilla.
Nettovirrat: Muutokset niiden arvopaperistettujen tai siirrettyjen lainojen kantatiedoissa, joita muut rahalaitokset alun perin
myönsivät muille kotimaisille sektoreille mutta jotka on sittemmin arvopaperistettu tai siirretty kolmansille osapuolille ja
jotka eivät tämän vuoksi näy enää rahalaitoksen taseessa. Kolmannet osapuolet ovat yleensä kotimaisia tai ulkomaisia erityisyhteisöjä, jotka laskevat arvopapereita liikkeeseen hankittavien luottojen rahoittamiseksi. Nettovirta vastaa uusien bruttomääräisten arvopaperistamisten tai lainojen siirtojen (joissa rahalaitosten lainoja myydään kolmansille osapuolille) ja
lainanottajan maksamien lyhennysten tai alkuperäisen rahalaitoksen takaisin ostamien lainojen erotusta viiteajanjakson
aikana.

27.12.2007
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Kannat: Muiden rahalaitosten alun perin kotimaan muille sektoreille myöntämien, arvopaperistettujen tai siirrettyjen (eli kolmansille osapuolille myytyjen) lainojen kanta, joka ei siis enää näy rahalaitosten taseessa. Ajanjaksojen päättyessä avoinna
olleiden kantojen erotus on sama kuin nettovirta. Muita kuin taloustoimista johtuvia muutoksia ei oteta huomioon.
Myydyt lainat: Laina, joka on myyty muulle kuin rahalaitossektorille, vaikuttaa asianomaiseen raportointiin vain siltä osin kuin
se ei enää näy sen rahalaitoksen taseessa, joka alun perin myönsi lainan muille kotimaisille sektoreille, eikä minkään muunkaan rahalaitoksen taseessa.
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11 OSA

Muita rahoituksen välittäjiä koskevat tilastot
1 jakso: Raportointitaulukot
Sijoitusrahastoja (taulukot 1–3) koskevat tiedot toimitetaan sijoitusrahastoista yhteensä, niin että tiedot kattavat kaiken tyyppiset maassa toimivat sijoitusrahastot sekä sijoitusrahastot eriteltyinä seuraavasti:
—

Sijoitustyypin mukaan: Sijoitusrahastot luokitellaan sijoitustyypin mukaan osakerahastoihin, joukkolainarahastoihin,
yhdistelmärahastoihin, kiinteistörahastoihin ja muihin rahastoihin, ja niitä koskevat tiedot ilmoitetaan kunkin luokan
osalta erikseen. Luokiteltaessa sijoitusrahastoja sijoitustyypin mukaan kriteerinä käytetään lähtökohtaisesti sitä, millaiseen omaisuuteen sijoitussalkku on pääasiallisesti sijoitettu. Rahastot, jotka sijoittavat sekä osakkeisiin että joukkolainoihin suosimatta toiminnassaan jompaakumpaa instrumenttia, luokitellaan ”yhdistelmärahastoihin”. Mikäli rahastoa
ei voida asianmukaisesti luokitella edellä mainittuihin luokkiin, se luokitellaan jäännösluokkaan ”muut rahastot”.
”Rahastojen rahastot” eli rahastot, jotka sijoittavat pääasiassa sijoitusrahasto-osuuksiin, luokitellaan niiden rahastojen
luokkaan, joihin ne pääasiallisesti sijoittavat. Mikäli tätä luokittelua ei pidetä järkevänä, rahastojen rahastot luokitellaan
jäännösluokkaan ”muut rahastot”. Sijoitusrahastot luokitellaan sijoitustyypin mukaan tarjousesitteistä, rahaston säännöistä, perustamisasiakirjoista, yhtiöjärjestyksistä tai vastaavista säännöistä, merkintäasiakirjoista tai sijoitussopimuksista, markkinointiasiakirjoista tai muista vastaavanlaisista asiakirjoista saatavien kriteerien perusteella.

—

Sijoittajatyypin mukaan: Sijoitusrahastot luokitellaan sijoittajatyypin mukaan (1) yleisölle avoimiin rahastoihin ja (2) erityissijoittajien rahastoihin, ja niitä koskevat tiedot ilmoitetaan kummankin tyypin osalta erikseen. Tämän tyyppisiä
rahastoja koskevat tiedot ilmoitetaan vain lisätietoina.
Arvopapereiden ja johdannaisten välittäjistä, lainanantajina toimivista rahoitusyrityksistä ja muiden rahoituksen välittäjien jäännösluokasta toimitettavat tiedot esitetään taulukossa 4.
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TAULUKKO 1

Sijoitusrahastoja koskevat tiedot (kannat). Keskeiset indikaattorit ja lisätietoerät

Muut rahastot

Yleisölle avoimet
rahastot

Erityissijoittajien
rahastot

Keskeinen
Keskeinen

Keskeinen
Keskeinen

Lisätieto
Lisätieto

Lisätieto
Lisätieto

Keskeinen
Keskeinen

Keskeinen
Keskeinen

Keskeinen
Keskeinen

Keskeinen
Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen
Keskeinen
Lisätieto

Keskeinen
Keskeinen
Lisätieto

Keskeinen
Keskeinen
Lisätieto

Keskeinen
Keskeinen
Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen
Keskeinen
Lisätieto
Lisätieto

Keskeinen
Keskeinen
Lisätieto
Lisätieto

Keskeinen
Keskeinen
Lisätieto
Lisätieto

Keskeinen
Keskeinen
Lisätieto
Lisätieto

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen
Keskeinen
Lisätieto

Keskeinen
Keskeinen
Lisätieto
Lisätieto

L 341/145

Osakerahastot
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VASTAAVAA
Talletukset/maailma/yhteensä
Muut arvopaperit kuin osakkeet
kokonaismaturiteetti/maailma/yhteensä
Muut arvopaperit kuin osakkeet
kokonaismaturiteetti/kotimaa/yhteensä
Muut arvopaperit kuin osakkeet
kokonaismaturiteetti/kotimaa/rahalaitokset
Muut arvopaperit kuin osakkeet
kokonaismaturiteetti/kotimaa/muut kuin rahalaitokset
Muut arvopaperit kuin osakkeet kokonaismaturiteetti/muut
rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltiot/yhteensä
Muut arvopaperit kuin osakkeet kokonaismaturiteetti/muut
rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltiot/rahalaitokset
Muut arvopaperit kuin osakkeet kokonaismaturiteetti/muut
rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltiot/muut kuin rahalaitokset
Muut arvopaperit kuin osakkeet
kokonaismaturiteetti/ulkomaat/yhteensä
Muut arvopaperit kuin osakkeet enintään 1 v/maailma/yhteensä
Muut arvopaperit kuin osakkeet enintään 1 v/kotimaa/yhteensä
Muut arvopaperit kuin osakkeet enintään 1
v/kotimaa/rahalaitokset
Muut arvopaperit kuin osakkeet enintään 1 v/kotimaa/muut
kuin rahalaitokset
Muut arvopaperit kuin osakkeet enintään 1 v/muut rahaliittoon
osallistuvat jäsenvaltiot/yhteensä
Muut arvopaperit kuin osakkeet enintään 1 v/muut rahaliittoon
osallistuvat jäsenvaltiot/rahalaitokset
Muut arvopaperit kuin osakkeet enintään 1 v/muut rahaliittoon
osallistuvat jäsenvaltiot/muut kuin rahalaitokset
Muut arvopaperit kuin osakkeet enintään 1
v/ulkomaat/yhteensä
Muut arvopaperit kuin osakkeet yli 1 v/maailma/yhteensä
Muut arvopaperit kuin osakkeet yli 1 v/kotimaa/yhteensä
Muut arvopaperit kuin osakkeet yli 1 v/kotimaa/rahalaitokset
Muut arvopaperit kuin osakkeet yli 1 v/kotimaa/muut kuin
rahalaitokset

Joukkolainarahastot Yhdistelmärahastot

Kiinteistörahastot

Sijoitusrahastot/yht.

FI

Erän nimi ja maturiteettikohtaiset/maantieteelliset/
sektorikohtaiset erittelyt

Osakerahastot

Joukkolainarahastot Yhdistelmärahastot

Kiinteistörahastot

Muut rahastot

Muut arvopaperit kuin osakkeet yli 1 v/muut rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltiot/yhteensä

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Muut arvopaperit kuin osakkeet yli 1 v/muut rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltiot/rahalaitokset

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Muut arvopaperit kuin osakkeet yli 1 v/muut rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltiot/muut kuin rahalaitokset

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Muut arvopaperit kuin osakkeet yli 1 v/ulkomaat/yhteensä

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Osakkeet ja osuudet/maailma/yhteensä

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Osakkeet ja osuudet/kotimaa/yhteensä

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Osakkeet ja osuudet/kotimaa/rahalaitokset

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Osakkeet ja osuudet/kotimaa/muut kuin rahalaitokset

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Osakkeet ja osuudet/muut rahaliittoon osallistuvat
jäsenvaltiot/yhteensä

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Osakkeet ja osuudet/muut rahaliittoon osallistuvat
jäsenvaltiot/rahalaitokset

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Osakkeet ja osuudet/muut rahaliittoon osallistuvat
jäsenvaltiot/muut kuin rahalaitokset

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Osakkeet ja osuudet/ulkomaat/yhteensä

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Osakkeet ja osuudet, joista noteerattuja
osakkeita/maailma/yhteensä

Lisätieto

Yleisölle avoimet
rahastot

Erityissijoittajien
rahastot

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

FI

Sijoitusrahastot/yht.

L 341/146

Erän nimi ja maturiteettikohtaiset/maantieteelliset/
sektorikohtaiset erittelyt

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Sijoitusrahastojen rahasto-osuudet/kotimaa/yhteensä

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Sijoitusrahastojen rahasto-osuudet/kotimaa/rahalaitokset

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Sijoitusrahastojen rahasto-osuudet/kotimaa/muut kuin rahalaitokset

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Sijoitusrahastojen rahasto-osuudet/muut rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltiot/yhteensä

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Sijoitusrahastojen rahasto-osuudet/muut rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltiot/rahalaitokset

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Sijoitusrahastojen rahasto-osuudet/muut rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltiot/muut kuin rahalaitokset

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Sijoitusrahastojen rahasto-osuudet/ulkomaat/yhteensä

27.12.2007
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Euroopan unionin virallinen lehti

Sijoitusrahastojen rahasto-osuudet/maailma/yhteensä

Sijoitusrahastojen rahasto-osuudet, joista rahamarkkinarahastojen rahasto-osuuksia/maailma/rahalaitokset

Sijoitusrahastot/yht.

Osakerahastot

Kiinteistörahastot

Muut rahastot

Yleisölle avoimet
rahastot

Erityissijoittajien
rahastot

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Lisätieto

Lisätieto

Joukkolainarahastot Yhdistelmärahastot

Lisätieto
Keskeinen

Johdannaiset/maailma/yhteensä

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Lisätieto

Lisätieto

Muut saamiset, ml. ”lainat”/maailma/yhteensä

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Lisätieto

Lisätieto

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Lisätieto

Lisätieto

Talletukset ja otetut lainat/maailma/yhteensä

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Lisätieto

Lisätieto

Sijoitusrahastojen rahasto-osuudet/maailma/yhteensä

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Lisätieto

Lisätieto

Sijoitusrahastojen rahasto-osuudet/kotimaa/yhteensä

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Sijoitusrahastojen rahasto-osuudet/kotimaa/rahalaitokset

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Sijoitusrahastojen rahasto-osuudet/kotimaa/muut kuin rahalaitokset

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Sijoitusrahastojen rahasto-osuudet/muut rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltiot/yhteensä

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Sijoitusrahastojen rahasto-osuudet/muut rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltiot/rahalaitokset

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Sijoitusrahastojen rahasto-osuudet/muut rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltiot/muut kuin rahalaitokset

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Muut saamiset, joista lainoja,
kokonaismaturiteetti/maailma/yhteensä

Lisätieto

Muut saamiset, joista lainoja, lyhytaikaiset/maailma/yhteensä

Lisätieto

Muut saamiset, joista lainoja, pitkäaikaiset/maailma/yhteensä

Lisätieto

SAAMISET/VELAT YHTEENSÄ/maailma/yhteensä

FI

Käyttöomaisuus/maailma/yhteensä

27.12.2007

Erän nimi ja maturiteettikohtaiset/maantieteelliset/
sektorikohtaiset erittelyt

VASTATTAVAA

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Johdannaiset/maailma/yhteensä

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Lisätieto

Lisätieto

Muut velat, ml. ”velkapaperit” ja ”oma pääoma ja
varaukset”/maailma/yhteensä

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Keskeinen

Lisätieto

Lisätieto

Euroopan unionin virallinen lehti

Sijoitusrahastojen rahasto-osuudet/ulkomaat/yhteensä

L 341/147

L 341/148
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TAULUKKO 2
Sijoitusrahastojen taloustoimia koskevat tiedot. Lisätietoerät

Sijoitusrahastot/yht.

Osakerahastot

Joukkolainarahastot

Yhdistelmärahastot

Kiinteistörahastot

Muut
rahastot

Talletukset/maailma/yhteensä

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Muut arvopaperit kuin osakkeet
kokonaismaturiteetti/maailma/yhteensä

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Muut arvopaperit kuin osakkeet enintään 1
v/maailma/yhteensä

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Muut arvopaperit kuin osakkeet yli 1
v/maailma/yhteensä

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Osakkeet ja osuudet/maailma/yhteensä

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Osakkeet ja osuudet, joista noteerattuja
osakkeita/maailma/yhteensä

Lisätieto

Sijoitusrahastojen rahasto-osuudet/maailma/yhteensä

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Sijoitusrahastojen rahasto-osuudet, joista rahamarkkinarahastojen rahasto-osuuksia/maailma/rahalaitokset

Lisätieto

Käyttöomaisuus/maailma/yhteensä

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Muut saamiset (ml. ”lainat” ja
”johdannaiset”)/maailma/yhteensä

Lisätieto

Muut saamiset, joista lainoja,
kokonaismaturiteetti/maailma/yhteensä

Lisätieto

Muut saamiset, joista lainoja enintään 1
v/maailma/yhteensä

Lisätieto

Muut saamiset, joista lainoja yli 1
v/maailma/yhteensä

Lisätieto

YHTEENSÄ saamiset/velat/maailma/yhteensä

Erän nimi ja maturiteetti/
maantieteellinen/sektorikohtainen erittely

Yleisölle
avoimet
rahastot

Erityissijoittajien rahastot

Yleisölle
avoimet
rahastot

Erityissijoittajien rahastot

VASTAAVAA

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Talletukset ja otetut lainat/maailma/yhteensä

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Sijoitusrahastojen rahasto-osuudet/maailma/yhteensä

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Muut velat (ml. ”velkapaperit” ja ”oma pääoma
ja varaukset”)/maailma/yhteensä

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

VASTATTAVAA

TAULUKKO 3
Sijoitusrahasto-osuuksien myynnit ja takaisinostot. Lisätietoerät

Sijoitusrahastot/yht.

Osakerahastot

Joukkolainarahastot

Yhdistelmärahastot

Kiinteistörahastot

Muut
rahastot

Sijoitusrahastojen rahasto-osuudet/maailma/yhteensä – uusien osakkeiden
myynti

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Sijoitusrahastojen rahasto-osuudet/maailma/yhteensä – osakkeiden takaisinostot

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Lisätieto

Erän nimi ja maturiteettikohtainen/
maantieteellinen/sektorikohtainen erittely

VASTATTAVAA
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TAULUKKO 4
Tiedot muista rahoituksen välittäjistä kuin sijoitusrahastoista. Keskeiset indikaattorit/lisätietoerät
Erän nimi ja maturiteetti/maantieteellinen/sektorikohtainen erittely

AJV

LKYR

Muut

VASTAAVAA
Talletukset/maailma/yhteensä

Keskeinen

Lainat/maailma/yhteensä

Keskeinen

Lainat/maailma/rahalaitokset

Keskeinen

Lainat/maailma/muut kuin rahalaitokset/yhteensä

Keskeinen

Lainat/maailma/muut kuin rahalaitokset/yritykset

Keskeinen

Lainat/maailma/muut kuin rahalaitokset/kotitaloudet/yhteensä

Keskeinen

Lainat/maailma/muut kuin rahalaitokset/kotitaloudet/kulutusluotot

Keskeinen

Lainat/maailma/muut kuin rahalaitokset/kotitaloudet/asuntolainat

Keskeinen

Lainat/maailma/muut kuin rahalaitokset/kotitaloudet/muut tarkoitukset (jäännösluokka)

Keskeinen

Lainat/kotimaa/yhteensä

Keskeinen

Lainat/kotimaa/rahalaitokset

Keskeinen

Lainat/kotimaa/muut kuin rahalaitokset/yhteensä

Keskeinen

Lainat/kotimaa/muut kuin rahalaitokset/yritykset

Keskeinen

Lainat/kotimaa/muut kuin rahalaitokset/kotitaloudet/yhteensä

Keskeinen

Lainat/kotimaa/muut kuin rahalaitokset/kotitaloudet/kulutusluotot

Keskeinen

Lainat/kotimaa/muut kuin rahalaitokset/kotitaloudet/asuntolainat

Keskeinen

Lainat/kotimaa/muut kuin rahalaitokset/kotitaloudet/muut tarkoitukset (jäännösluokka)

Keskeinen

Lainat/muut rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltiot/yhteensä

Keskeinen

Lainat/muut rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltiot/rahalaitokset

Keskeinen

Lainat/muut rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltiot/muut kuin rahalaitokset/yhteensä

Keskeinen

Lainat/muut rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltiot/muut kuin rahalaitokset/yritykset

Keskeinen

Lainat/muut rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltiot/muut kuin rahalaitokset/kotitaloudet/yhteensä

Keskeinen

Lainat/muut rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltiot/muut kuin
rahalaitokset/kotitaloudet/kulutusluotot

Keskeinen

Lainat/muut rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltiot/muut kuin
rahalaitokset/kotitaloudet/asuntolainat

Keskeinen

Lainat/muut rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltiot/muut kuin rahalaitokset/kotitaloudet/muut
tarkoitukset (jäännösluokka)

Keskeinen

Muut arvopaperit kuin osakkeet/maailma/yhteensä

Keskeinen

Keskeinen

Osakkeet ja osuudet, pl. sijoitusrahasto-osuudet/maailma/yhteensä

Keskeinen

Keskeinen

Sijoitusrahastojen rahasto-osuudet/maailma/yhteensä

Keskeinen

Johdannaiset/maailma/yhteensä

Keskeinen

Muut saamiset, ml. ”lainat”/maailma/yhteensä

Keskeinen

Muut saamiset, ml. ”talletukset”, ”käteinen raha”, ”sijoitusrahasto-osuudet”, ”käyttöomaisuus” ja
”johdannaiset”/maailma/yhteensä
SAAMISET/VELAT YHTEENSÄ/maailma/yhteensä

Keskeinen
Keskeinen

Keskeinen

Talletukset ja otetut lainat/maailma/yhteensä

Keskeinen

Keskeinen

Liikkeeseen lasketut velkapaperit/maailma/yhteensä

Keskeinen

Keskeinen

Oma pääoma ja varaukset/maailma/yhteensä

Keskeinen

Keskeinen

Johdannaiset/maailma/yhteensä

Keskeinen

Muut velat/maailma/yhteensä

Keskeinen

VASTATTAVAA

Muut velat, ml. ”johdannaiset”/maailma/yhteensä

Keskeinen

Lisätieto
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2 jakso: Instrumenttiluokat ja arvostusta koskevat säännöt
Periaatteessa saamiset ja velat arvostetaan Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmän (EKT 95) mukaisesti käypiin markkinahintoihin taseen päivämääränä. Talletukset ja lainat ilmoitetaan nimellisarvoonsa ilman kertyneitä
korkoja.
Saamiset
Saamiset/velat yhteensä: Saamisten yhteismäärän tulee vastata taseen vastaavaa-puolen kaikkien erikseen yksilöityjen erien
summaa ja olla yhtä suuri kuin velkojen kokonaismäärä.
1. Talletukset: Tämä erä (1) sisältää lähinnä kaksi alaryhmää, nimittäin siirtokelpoiset talletukset ja muut talletukset. Tähän
erään kuuluu myös hallussa oleva käteinen raha.
Lainanantajina toimivien rahoitusyritysten osalta tämä erä olisi luokiteltava ”Muihin saamisiin”.
2. Lainat: Tähän erään kuuluvat
—

kotitalouksille myönnetyt lainat, joihin sisältyvät kulutusluotot (lainat, jotka on myönnetty henkilökohtaiseen käyttöön tulevien kulutustavaroiden ja palvelujen hankkimiseksi), asuntolainat (lainat, jotka myönnetään asunnon hankkimiseen, myös rakentamiseen ja peruskorjaukseen) ja muut lainat (lainat, jotka myönnetään esimerkiksi
liiketoimintaan, velkajärjestelyihin, opintoihin ja muihin vastaaviin tarkoituksiin),

—

kolmansille osapuolille myönnetyt rahoitusleasingsopimukset,

—

ongelmaluotot, joita ei ole vielä maksettu takaisin tai poistettu luottotappioina,

—

hallussa olevat ei-jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit,

—

lainasaamiset, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla saamisilla.

Alaluokkien ”Sijoitusrahastot” sekä ”Arvopapereiden ja johdannaisten välittäjät” osalta lainat luokitellaan ”muihin saamisiin”.
Arvostaminen: Muiden rahoituksen välittäjien myöntämät lainat kirjataan bruttomääräisinä kaikkine niihin liittyvine, yleisine
ja kohdistettuine varauksineen, kunnes tiedonantajalaitos poistaa lainat luottotappioina, jolloin lainat poistetaan taseesta.
Jaksottamista koskevan yleisperiaatteen mukaisesti lainoista kertyvä korko kirjataan taseeseen sitä mukaa kuin sitä kertyy,
eli suoriteperusteen mukaisesti, eikä sitä mukaa kuin sitä tosiasiallisesti maksetaan, eli maksuperusteen mukaisesti. Korkosaamiset lainoista kirjataan bruttomääräisinä luokkaan ”Muut saamiset”.
3. Muut arvopaperit kuin osakkeet: Tämä erä sisältää arvopaperit, jotka antavat haltijalle ehdottoman oikeuden kiinteään tai
sopimuksen mukaiseen tuloon kuponkikorkoina ja/tai määrättyinä kiinteinä summina, jotka maksetaan määräpäivänä tai
-päivinä tai alkaen liikkeeseenlaskun yhteydessä yksilöidystä ajankohdasta. Siihen sisältyvät myös jälkimarkkinakelpoiset lainat, jotka on järjestetty uudelleen niin, että niitä edustaa suuri määrä identtisiä velkakirjoja, joilla käydään kauppaa järjestäytyneillä markkinoilla.
Arvostaminen: EKT 95:n mukaisesti muut arvopaperit kuin osakkeet ilmoitetaan markkina-arvoon.
4. Osakkeet ja osuudet lukuun ottamatta sijoitusrahasto-osuuksia: Tähän kuuluvat lähinnä seuraavat kolme alaluokkaa:
—

Noteeratut osakkeet lukuun ottamatta sijoitusrahasto-osuuksia eli osakkeet, joiden hinnat noteerataan tunnetussa pörssissä tai muuten jälkimarkkinoilla (EKT 95, kohdat 5.88–5.93). Tiedot noteeratuista osakkeista on ilmoitettava erikseen alaluokan ”Sijoitusrahastot yhteensä” osalta.

—

Noteeraamattomat osakkeet lukuun ottamatta sijoitusrahasto-osuuksia eli noteeraamattomat osakkeet (EKT 95, kohdat 5.88.–5.93).

(1) Rahalaitosten taseessa ei eroteta talletuksia ja lainoja vastaavaa- ja vastattavaa-puolella. Sen sijaan kaikkien rahalaitoksiin
talletettujen/rahalaitoksille lainattujen ei-jälkimarkkinakelpoisten varojen (= velat) katsotaan olevan ”talletuksia” ja kaikkien rahalaitosten
tallettamien/lainaamien varojen (= saamisten) katsotaan olevan ”lainoja”. EKT 95:ssä tehdään kuitenkin ero sen perusteella, mikä taho tekee
taloustoimea koskevan aloitteen. Jos lainanottaja tekee aloitteen, rahoitustaloustoimi on luokiteltava lainaksi. Jos lainanantaja tekee aloitteen, rahoitustaloustoimi on luokiteltava talletukseksi.
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Muut osuudet eli kaikki taloustoimet, jotka kohdistuvat muihin osuuksiin ja jotka eivät kuulu noteerattuihin ja noteeraamattomiin osakkeisiin (EKT 95, kohdat 5.94–5.95).

Arvostaminen: EKT 95:n mukaisesti osakkeet ja osuudet ilmoitetaan markkina-arvoon.
5. Sijoitusrahasto-osuudet: Sijoitusrahasto-osuudet ovat yksinomaan rahalaitosten, eli vain rahamarkkinarahastojen ja muiksi
rahoituksen välittäjiksi luokiteltujen sijoitusrahastojen velkoja.
Alaluokan ”Lainanantajina toimivat rahoitusyritykset” osalta sijoitusrahasto-osuudet luokitellaan ”Muihin saamisiin”.
Arvostaminen: EKT 95:n mukaisesti sijoitusrahasto-osuudet ilmoitetaan markkina-arvoon.
6. Käyttöomaisuus: Tähän erään kuuluvat:
—

Sijoitustarkoituksia varten hallussa oleva aineellinen käyttöomaisuus eli sijoitukset asuntoihin, muihin rakennuksiin ja
rakenteisiin sekä muihin kuin asuinkäytössä oleviin rakennuksiin. Tämä osa voidaan yksilöidä ”kiinteistöiksi”.

—

Muu kuin rahoitusvaroihin kuuluva aineellinen tai aineeton omaisuus, jota tiedonantajana olevien muiden rahoituksen
välittäjien on tarkoitus käyttää toistuvasti yli vuoden ajan. Tämä omaisuus käsittää muiden rahoituksen välittäjien omistamat maa-alueet ja rakennukset sekä kaluston, ohjelmistot ja muut infrastruktuurit.

Mikäli käyttöomaisuutta ei tarvitse ilmoittaa erikseen, se luetaan ”Muihin saamisiin”.
7. Johdannaiset: Tämän erän yhteydessä ilmoitetaan seuraavat johdannaiset:
(i)

optiot, jälkimarkkinakelpoiset ja OTC;

(ii) merkintäoptiot;
(iii) futuurit, mutta ainoastaan siltä osin kuin niillä on markkina-arvo (joka perustuu siihen, että ovat jälkimarkkinakelpoisia tai ne voidaan korvata vastakkaisella sopimuksella);
(iv) swapit, mutta ainoastaan siltä osin kuin niillä on markkina-arvo (joka perustuu siihen, että ne ovat jälkimarkkinakelpoisia tai ne voidaan korvata vastakkaisella sopimuksella.
Lainanantajina toimivien rahoitusyritysten osalta tämä erä olisi luokiteltava ”Muihin saamisiin”.
Johdannaiset kirjataan taseeseen bruttoperusteisesti. Yksittäiset johdannaissopimukset, joilla on positiivinen bruttomääräinen markkina-arvo, kirjataan taseen vastaavaa-puolelle, ja sopimukset, joilla on negatiivinen bruttomääräinen markkinaarvo, kirjataan vastattavaa-puolelle. Johdannaissopimuksiin perustuvia tulevia bruttomääräisiä sitoumuksia ei kirjata taseeriin. Johdannaiset voidaan kirjata myös nettoperusteisesti eri arvostamismenetelmien mukaisesti. Mikäli ainoastaan
nettopositioita on saatavilla tai positiot kirjataan muuhun kuin markkina-arvoon, nämä positiot ilmoitetaan oletusarvoina.
8. Muut saamiset: Kaikki saamiset, joita ei voida kohdistaa mihinkään taseen pääeristä, kohdistetaan ”Muihin saamisiin”.
Tämä erä sisältää sellaisia saamisia kuin lainoista kertyneet korkosaamiset ja rakennuksista kertyneet vuokrat; osinkosaamiset; saamiset, jotka eivät liity muiden rahoituksen välittäjien varsinaiseen toimintaan; ns. ”suspense”-erien saamiset bruttomääräisinä; maksujenvälityssaamiset bruttomääräisinä; muut saamiset, joita ei yksilöidä erikseen, esim. käyttöomaisuus sekä
lainat ja talletukset muun rahoituksen välittäjän alaluokasta riippuen.
Velat
Saamiset/velat yhteensä: Velkojen yhteismäärä vastaa taseen vastattavaa-puolen kaikkien erikseen yksilöityjen erien summaa
ja on yhtä suuri kuin saamisten kokonaismäärä (ks. myös vastaavaa-puolen erä ”Saamiset/velat yhteensä”).
1. Vastaanotetut talletukset ja lainat: Tähän erään kuuluvat:
—

Talletukset eli muille rahoituksen välittäjille tehdyt siirtokelpoiset talletukset ja muut talletukset (ks. vastaavaa-puoli).
Nämä talletukset tehdään yleensä rahalaitoksiin.

—

Lainat eli tiedonantajina oleville muille rahoituksen välittäjille annetut lainat, jotka eivät perustu velkakirjoihin tai joita
edustaa vain yksi velkakirja siitä huolimatta, että se olisi tullut jälkimarkkinakelpoiseksi.
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2. Liikkeeseen lasketut velkapaperit: Joissakin maissa muut rahoituksen välittäjät voivat laskea liikkeeseen jälkimarkkinakelpoisia arvopapereita, jotka vastaavat ominaisuuksiltaan rahalaitosten liikkeeseen laskemia velkapapereita. Näiden raportointivaatimusten mukaan kaikki tällaiset instrumentit on luokiteltava velkapapereiksi.
Sijoitusrahastojen osalta tämä erä kohdistetaan ”Muihin velkoihin”.
3. Oma pääoma ja varaukset: Tämä erä käsittää määrät, jotka perustuvat tiedonantajina olevien muiden rahoituksen välittäjien osakkeenomistajille tai muille omistajille osakeanneissa myymiin osakkeisiin, jotka takaavat osakkeen haltijalle omistusoikeuksia kyseisessä muussa rahoituksen välittäjässä ja yleensä osuuden sen voitoista sekä yhtiön purkautuessa osuuden
sen omista varoista. Erään kuuluvat myös rahastot, jotka muodostuvat jakamattomista voitoista tai sellaisista varoista, jotka
tiedonantajana oleva muu rahoituksen välittäjä on pannut talteen vastaisuudessa odotettavissa olevien maksujen ja sitoumusten varalta. Omaan pääomaan ja varauksiin kuuluvat seuraavat erät:
—

oma pääoma,

—

jakamattomat voitot tai varat,

—

kohdistetut varaukset laina-, arvopaperi- ja muuntyyppisiä vaateita varten,

—

liikevoitto/-tappio.

Sijoitusrahastojen osalta tämä erä kohdistetaan ”Muihin velkoihin”.
4. Liikkeeseen lasketut sijoitusrahasto-osuudet: Tähän erään kuuluvat muiden sijoitusrahastojen kuin rahamarkkinarahastojen
liikkeeseen laskemat rahasto-osuudet.
5. Johdannaiset: Ks. vastaavaa-puolen erä ”Johdannaiset”.
6. Muut velat: Kaikki velat, joita ei voida kohdistaa mihinkään taseen pääeristä, kohdistetaan ”Muihin velkoihin”. Tämä erä
sisältää sellaisia velkoja kuin ns. maksettavat ”suspense”-erät bruttomääräisinä; siirtovelat bruttomääräisinä; maksamatta olevat talletusten korot; maksamattomat osingot, velat, jotka eivät liity varsinaiseen muiden rahoituksen välittäjien toimintaan;
kolmansille osapuolille maksettavia korvauksia koskevat varaukset; johdannaissopimusten vakuusmaksut, jotka vastaavat
luottoriskiltä suojautumiseksi maksettavaa käteisvakuutta mutta joihin tallettajalla on edelleen omistusoikeus ja jotka on
maksettava takaisin tallettajalle, kun sopimus suljetaan; ilman käteisvakuuksia lainaksi annetuista arvopapereista aiheutuneet nettopositiot; arvopaperikauppojen tulevista tilityksistä aiheutuvat nettovelat ja muut velat, joita ei ole yksilöity erikseen, esim. velkapaperit ja johdannaiset muun rahoituksen välittäjän alaluokasta riippuen.

3 jakso: Kansalliset selvitykset
1.

Tiedonlähteet/tiedonkeruujärjestelmä: Tämän tulee sisältää
—

tietolähteet, joita käytetään muita rahoituksen välittäjiä paitsi vakuutuslaitoksia ja eläkerahastoja koskevien tilastojen laatimisessa, esim. tilastointilaitokset sekä muiden rahoituksen välittäjien ja/tai rahastojen suora raportointi,

—

tiedonkeruujärjestelmiä koskevat yksityiskohdat, esim. vapaaehtoisesti toimitetut raportit, kyselyt, otanta, tietyn
kynnyksen ylittävien havaintojen raportointi ja estimointi.

2.

Tiedon kokoamismenetelmät: Tietojen kokoamisessa käytetystä menetelmästä on laadittava kuvaus, esim. yksityiskohtainen kuvaus tehdyistä arvioista/oletuksista ja siitä, miten sarjat on laskettu yhteen, mikäli kahta sarjaa koskevat
tiedot saadaan eri aikavälein.

3.

Sovellettava lainsäädäntö: On annettava laajat tiedot laitokseen sovellettavasta kansallisesta lainsäädännöstä. Yhteydet yhteisön lainsäädäntöön esitetään erikseen. Jos erityyppisiä laitoksia sisällytetään samaan luokkaan, tiedot on annettava kaikentyyppisten laitosten osalta.

4.

Poikkeamat EKP:n raportointiohjeista: Kansallisten keskuspankkien on annettava tiedot tapauksista, joissa raportointiohjeista on poikettu.
Raportointiohjeista voidaan poiketa seuraavien tietojen osalta:
—

instrumenttikohtainen erittely: instrumenttien kattavuus voi poiketa EKP:n raportointiohjeista (esim. kahta eri instrumenttia ei voida yksilöidä erikseen),

—

maturiteettikohtainen erittely,

—

maantieteellinen erittely,

27.12.2007

27.12.2007

Euroopan unionin virallinen lehti

FI
—

sektorikohtainen erittely,

—

arvostusmenetelmät.

5.

Sijoitusrahastot eriteltyinä niiden tyypin mukaan: Kriteerit, joiden perusteella sijoitusrahastot on luokiteltu niiden
tyypin mukaan, on selitettävä (esim. rahasto luokitellaan osakerahastoksi, mikäli se sijoittaa ainakin 60 prosenttia kokonaisvaroistaan osakkeisiin). Esitetään tiedot siitä, onko nämä kriteerit asetettu/määritetty tarjousesitteessä, rahaston
säännöissä, perustamisasiakirjoissa, yhtiöjärjestyksissä tai vastaavissa säännöissä, markkinointiasiakirjoissa tai muissa
vastaavissa asiakirjoissa.

6.

Tiedonantajien joukko: Kansalliset keskuspankit voivat luokitella tiettyyn muiden rahoituksen välittäjien alaluokkaan kaikki laitokset, jotka vastaavat muiden rahoituksen välittäjien määritelmää. Niiden on kuvattava kaikki kuhunkin muiden rahoituksen välittäjien alaluokkaan sisällytetyt tai siitä pois jätetyt laitokset. Luokan ”Sijoitusrahastot
yhteensä” tulee sisältää yleisölle avoimet rahastot, mutta ei erityissijoittajien rahastoja. Mikäli mahdollista, kansalliset
keskuspankit antavat arvion tietojen kattavuudesta osuutena koko tiedonantajien joukon yhteenlasketuista saamisista.

7.

Katkokset historiasarjoissa: Tiedonkeruussa, raportoinnin kattavuudessa, raportointivaatimuksissa ja historiasarjojen kokoamisessa ajan myötä tapahtuneet katkokset ja suurimmat muutokset on kuvattava. Katkosten osalta ilmoitetaan, missä määrin uusia ja vanhoja tietoja voidaan pitää keskenään vertailukelpoisina.

8.

Muut huomautukset: kaikki muut mahdolliset huomautukset tai tiedot.
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12 OSA
Arvopaperiemissioita koskevat tilastot
1 jakso: Johdanto
Euroalueen arvopaperiemissioita koskevista tilastoista voidaan muodostaa kaksi yhdistelmää:
—

kaikki euroalueella olevien talousyksikköjen arvopaperiemissiot kaikissa valuutoissa ja

—

kaikki euromääräiset arvopaperiemissiot maailmanlaajuisesti, sekä kotimaiset että ulkomaiset emissiot.

Merkittävin erottava tekijä on liikkeeseenlaskijan kotipaikka. Euroalueen kansalliset keskuspankit kattavat yhdessä kaikki
euroalueen talousyksiköiden emissiot. Kansainvälinen järjestelypankki (BIS) toimittaa tiedot ulkomaiden eli kaikkien muiden kuin euroalueen maiden talousyksiköiden arvopaperiemissioista, ja rahaliittoon osallistumattomien jäsenvaltioiden
talousyksiköiden emissiot esitetään erikseen muista ulkomaista eriteltyinä.
Alla olevassa kaaviossa esitetään tiivistetysti raportointivaatimukset.
Arvopaperiemissiot

Euroalueen talousyksiköt
(kukin kansallinen keskuspankki antaa tiedot kotimaisista
emissioista)

Ulkomaiset talousyksiköt
(BIS/kansallinen keskuspankki)
Rahaliittoon osallistumattomat jäsenvaltiot

Euromääräiset/kansallisten rahayksiköiden määräiset

A-kenttä

B-kenttä

Muiden rahayksiköiden
määräiset (*)

C-kenttä

D-kenttää
ei tarvita

Muut maat

(*) ”Muilla rahayksiköillä” tarkoitetaan kaikkia muita rahayksiköitä, myös rahaliittoon osallistumattomien jäsenvaltioiden kansallisia
rahayksiköitä.

2 jakso: Raportointivaatimukset

TAULUKKO 1
A-kentän raportointilomake kansallisille keskuspankeille (*)
KOTIMAISTEN LIIKKEESEENLASKIJOIDEN
EUROMÄÄRÄISET/KANSALLISTEN RAHAYKSIKÖIDEN MÄÄRÄISET
EMISSIOT

1.

Kannat

Bruttoemissiot

Lunastukset

Nettoemissiot

A1

A2

A3

A4

Yhteensä

S1

S51

S101

S151

EKP/Kansallinen keskuspankki

S2

S52

S102

S152

Muut rahalaitokset kuin keskuspankit

S3

S53

S103

S153

Muut rahoituksen välittäjät

S4

S54

S104

S154

Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot

S5

S55

S105

S155

LYHYTAIKAISET VELKAPAPERIT

Yritykset

S6

S56

S106

S156

Valtionhallinto

S7

S57

S107

S157

Osavaltio- ja paikallishallinto

S8

S58

S108

S158

Sosiaaliturvarahastot

S9

S59

S109

S159
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KOTIMAISTEN LIIKKEESEENLASKIJOIDEN
EUROMÄÄRÄISET/KANSALLISTEN RAHAYKSIKÖIDEN MÄÄRÄISET
EMISSIOT

2.

Kannat

Bruttoemissiot

Lunastukset

Nettoemissiot

A1

A2

A3

A4

Yhteensä

S10

S60

S110

S160

EKP/Kansallinen keskuspankki

S11

S61

S111

S161

Muut rahalaitokset kuin keskuspankit

S12

S62

S112

S162

Muut rahoituksen välittäjät

S13

S63

S113

S163

Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot

S14

S64

S114

S164

Yritykset

S15

S65

S115

S165

Valtionhallinto

S16

S66

S116

S166

Osavaltio- ja paikallishallinto

S17

S67

S117

S167

Sosiaaliturvarahastot

S18

S68

S118

S168

Yhteensä

S19

S69

S119

S169

EKP/Kansallinen keskuspankki

S20

S70

S120

S170

Muut rahalaitokset kuin keskuspankit

S21

S71

S121

S171

Muut rahoituksen välittäjät

S22

S72

S122

S172

Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot

S23

S73

S123

S173

Yritykset

S24

S74

S124

S174

Valtionhallinto

S25

S75

S125

S175

Osavaltio- ja paikallishallinto

S26

S76

S126

S176

Sosiaaliturvarahastot

S27

S77

S127

S177

Yhteensä

S28

S78

S128

S178

EKP/Kansallinen keskuspankki

S29

S79

S129

S179

Muut rahalaitokset kuin keskuspankit

S30

S80

S130

S180

Muut rahoituksen välittäjät

S31

S81

S131

S181

Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot

S32

S82

S132

S182

Yritykset

S33

S83

S133

S183

Valtionhallinto

S34

S84

S134

S184

Osavaltio- ja paikallishallinto

S35

S85

S135

S185

Sosiaaliturvarahastot

S36

S86

S136

S186

Yhteensä

S37

S87

S137

S187

EKP/Kansallinen keskuspankki

S38

S88

S138

S188

Muut rahalaitokset kuin keskuspankit

S39

S89

S139

S189

Muut rahoituksen välittäjät

S40

S90

S140

S190

Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot

S41

S91

S141

S191

Yritykset

S42

S92

S142

S192

PITKÄAIKAISET VELKAPAPERIT

2.1 joista kiinteäkorkoisia:

2.2 joista vaihtuvakorkoisia:

2.3 joista nollakuponkilainoja:
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KOTIMAISTEN LIIKKEESEENLASKIJOIDEN
EUROMÄÄRÄISET/KANSALLISTEN RAHAYKSIKÖIDEN MÄÄRÄISET
EMISSIOT
Kannat

Bruttoemissiot

Lunastukset

Nettoemissiot

A1

A2

A3

A4

Valtionhallinto

S43

S93

S143

S193

Osavaltio- ja paikallishallinto

S44

S94

S144

S194

Sosiaaliturvarahastot

S45

S95

S145

S195

Yhteensä

S46

S96

S146

S196

Muut rahalaitokset kuin keskuspankit

S47

S97

S147

S197

Muut rahoituksen välittäjät

S48

S98

S148

S198

Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot

S49

S99

S149

S199

Yritykset

S50

S100

S150

S200

3. NOTEERATUT OSAKKEET (**)

(*) Muilla velkapapereilla kuin osakkeilla tarkoitetaan luokkaa ”Muut arvopaperit kuin osakkeet, pl. johdannaiset”.
(**) Noteeratuilla osakkeilla tarkoitetaan luokkaa ”Noteeratut osakkeet, pl. sijoitusrahasto-osuudet ja rahamarkkinarahastojen rahasto-osuudet”.

TAULUKKO 2
C-kentän raportointilomake kansallisille keskuspankeille
KOTIMAISTEN LIIKKEESEENLASKIJOIDEN MUIDEN VALUUTTOJEN
MÄÄRÄISET EMISSIOT

4.

5.

Kannat

Bruttoemissiot

Lunastukset

Nettoemissiot

C1

C2

C3

C4

Yhteensä

S201

S241

S281

S321

Muut rahalaitokset kuin keskuspankit

S202

S242

S282

S322

Muut rahoituksen välittäjät

S203

S243

S283

S323

Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot

S204

S244

S284

S324

Yritykset

S205

S245

S285

S325

Valtionhallinto

S206

S246

S286

S326

Osavaltio- ja paikallishallinto

S207

S247

S287

S327

Sosiaaliturvarahastot

S208

S248

S288

S328

Yhteensä

S209

S249

S289

S329

Muut rahalaitokset kuin keskuspankit

S210

S250

S290

S330

Muut rahoituksen välittäjät

S211

S251

S291

S331

Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot

S212

S252

S292

S332

LYHYTAIKAISET VELKAPAPERIT

PITKÄAIKAISET VELKAPAPERIT

Yritykset

S213

S253

S293

S333

Valtionhallinto

S214

S254

S294

S334

Osavaltio- ja paikallishallinto

S215

S255

S295

S335

Sosiaaliturvarahastot

S216

S256

S296

S336
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KOTIMAISTEN LIIKKEESEENLASKIJOIDEN MUIDEN VALUUTTOJEN
MÄÄRÄISET EMISSIOT
Kannat

Bruttoemissiot

Lunastukset

Nettoemissiot

C1

C2

C3

C4

Yhteensä

S217

S257

S297

S337

Muut rahalaitokset kuin keskuspankit

S218

S258

S298

S338

Muut rahoituksen välittäjät

S219

S259

S299

S339

Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot

S220

S260

S300

S340

Yritykset

S221

S261

S301

S341

5.1 joista kiinteäkorkoisia:

Valtionhallinto

S222

S262

S302

S342

Osavaltio- ja paikallishallinto

S223

S263

S303

S343

Sosiaaliturvarahastot

S224

S264

S304

S344

Yhteensä

S225

S265

S305

S345

Muut rahalaitokset kuin keskuspankit

S226

S266

S306

S346

5.2 joista vaihtuvakorkoisia:

Muut rahoituksen välittäjät

S227

S267

S307

S347

Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot

S228

S268

S308

S348

Yritykset

S229

S269

S309

S349

Valtionhallinto

S230

S270

S310

S350

Osavaltio- ja paikallishallinto

S231

S271

S311

S351

Sosiaaliturvarahastot

S232

S272

S312

S352

Yhteensä

S233

S273

S313

S353

Muut rahalaitokset kuin keskuspankit

S234

S274

S314

S354

Muut rahoituksen välittäjät

S235

S275

S315

S355

Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot

S236

S276

S316

S356

Yritykset

S237

S277

S317

S357

5.3 joista nollakuponkilainoja:

Valtionhallinto

S238

S278

S318

S358

Osavaltio- ja paikallishallinto

S239

S279

S319

S359

Sosiaaliturvarahastot

S240

S280

S320

S360

TAULUKKO 3
B-kentän raportointilomake BIS:lle
ULKOMAISTEN LIIKKEESEENLASKIJOIDEN
EUROMÄÄRÄISET/KANSALLISTEN RAHAYKSIKÖIDEN
MÄÄRÄISET EMISSIOT

6.

Kannat

Bruttoemissiot

Lunastukset

B1

B2

B3

LYHYTAIKAISET VELKAPAPERIT
Yhteensä

S361

S411

S461

Kansallinen keskuspankki

S362

S412

S462

Muut rahalaitokset kuin keskuspankit

S363

S413

S463

Muut rahoituksen välittäjät

S364

S414

S464
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ULKOMAISTEN LIIKKEESEENLASKIJOIDEN
EUROMÄÄRÄISET/KANSALLISTEN RAHAYKSIKÖIDEN
MÄÄRÄISET EMISSIOT

7.

Kannat

Bruttoemissiot

Lunastukset

B1

B2

B3

Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot

S365

S415

S465

Yritykset

S366

S416

S466

Valtionhallinto

S367

S417

S467

Osavaltio- ja paikallishallinto

S368

S418

S468

Sosiaaliturvarahastot

S369

S419

S469

Kansainväliset järjestöt

S370

S420

S470

Yhteensä

S371

S421

S471

Kansallinen keskuspankki

S372

S422

S472

Muut rahalaitokset kuin keskuspankit

S373

S423

S473

Muut rahoituksen välittäjät

S374

S424

S474

Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot

S375

S425

S475

Yritykset

S376

S426

S476

Valtionhallinto

S377

S427

S477

Osavaltio- ja paikallishallinto

S378

S428

S478

Sosiaaliturvarahastot

S379

S429

S479

Kansainväliset järjestöt

S380

S430

S480

Yhteensä

S381

S431

S481

Kansallinen keskuspankki

S382

S432

S482

Muut rahalaitokset kuin keskuspankit

S383

S433

S483

Muut rahoituksen välittäjät

S384

S434

S484

Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot

S385

S435

S485

Yritykset

S386

S436

S486

Valtionhallinto

S387

S437

S487

Osavaltio- ja paikallishallinto

S388

S438

S488

Sosiaaliturvarahastot

S389

S439

S489

Kansainväliset järjestöt

S390

S440

S490

Yhteensä

S391

S441

S491

Kansallinen keskuspankki

S392

S442

S492

Muut rahalaitokset kuin keskuspankit

S393

S443

S493

Muut rahoituksen välittäjät

S394

S444

S494

Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot

S395

S445

S495

Yritykset

S396

S446

S496

Valtionhallinto

S397

S447

S497

Osavaltio- ja paikallishallinto

S398

S448

S498

Sosiaaliturvarahastot

S399

S449

S499

Kansainväliset järjestöt

S400

S450

S500

PITKÄAIKAISET VELKAPAPERIT

7.1 joista kiinteäkorkoisia:

7.2 joista vaihtuvakorkoisia:
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ULKOMAISTEN LIIKKEESEENLASKIJOIDEN
EUROMÄÄRÄISET/KANSALLISTEN RAHAYKSIKÖIDEN
MÄÄRÄISET EMISSIOT
Kannat

Bruttoemissiot

Lunastukset

B1

B2

B3

7.3 joista nollakuponkilainoja:
Yhteensä

S401

S451

S501

Kansallinen keskuspankki

S402

S452

S502

Muut rahalaitokset kuin keskuspankit

S403

S453

S503

Muut rahoituksen välittäjät

S404

S454

S504

Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot

S405

S455

S505

Yritykset

S406

S456

S506

Valtionhallinto

S407

S457

S507

Osavaltio- ja paikallishallinto

S408

S458

S508

Sosiaaliturvarahastot

S409

S459

S509

Kansainväliset järjestöt

S410

S460

S510

TAULUKKO 4
A-kentän lisätietoerien raportointilomake kansallisille keskuspankeille
KOTIMAISTEN LIIKKEESEENLASKIJOIDEN
EUROMÄÄRÄISET/KANSALLISTEN RAHAYKSIKÖIDEN MÄÄRÄISET
EMISSIOT

8.

9.

1.

Kannat

Bruttoemissiot

Lunastukset

Nettoemissiot

A1

A2

A3

A4

Yhteensä

S511

S521

S531

S541

Muut rahalaitokset kuin keskuspankit

S512

S522

S532

S542

Muut rahoituksen välittäjät

S513

S523

S533

S543

Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot

S514

S524

S534

S544

Yritykset

S515

S525

S535

S545

Yhteensä

S516

S526

S536

S546

Muut rahalaitokset kuin keskuspankit

S517

S526

S536

S546

Muut rahoituksen välittäjät

S518

S526

S536

S546

Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot

S519

S526

S536

S546

Yritykset

S520

S526

S536

S546

NOTEERAAMATTOMAT OSAKKEET

OSUUDET

Liikkeeseenlaskijan kotipaikka

Tiedot antavan maan talousalueella toimivien mutta ulkomailla sijaitsevan talousyksikön omistamien tytäryhtiöiden toteuttamat emissiot luokitellaan tiedot antavan maan kotimaisten talousyksiköiden toteuttamiksi emissioiksi.
Tiedot antavan maan talousalueella sijaitsevien, kansainvälisesti toimivien pääkonttorien emissiot luokitellaan myös kotimaisten talousyksiköiden toteuttamiksi emissioiksi. Tiedot antavan maan talousyksiköiden omistuksessa mutta muualla kuin
kyseisen maan talousalueella sijaitsevien pääkonttoreiden tai tytäryhtiöiden toteuttamat emissiot luokitellaan ulkomaisten
talousyksiköiden toteuttamiksi emissioiksi. Esimerkiksi Brasilian Volkswagenin emissiot luokitellaan Brasiliassa sijaitsevien
talousyksiköiden toteuttamiksi emissioiksi eikä tiedot antavassa maassa sijaitsevien talousyksiköiden emissioiksi.
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Puutteellisten tietojen ja päällekkäisyyksien välttämiseksi BIS ja asianomaiset kansalliset keskuspankit raportoivat kahdenvälisesti erityisyhteisöjen arvopaperiemissioista. EKT 95:n kotipaikkaa koskevat edellytykset täyttävien ja euroalueen talousyksiköiksi luokiteltavien erityisyhteisöjen emissiot ilmoittavat kansalliset keskuspankit eikä BIS.

2.

Liikkeeseenlaskijoiden jakautuminen sektoreittain

Emissiot luokitellaan sen sektorin mukaan, jolle liikkeeseen laskettuihin arvopapereihin liittyvä vastuusitoumus lankeaa.
Arvopaperit, jotka on laskettu liikkeeseen erityisyhteisön kautta ja joiden emissioon liittyvä vastuusitoumus lankeaa erityisyhteisön sijasta emoyhtiölle, luokitelaan emoyhtiön eikä erityisyhteisön liikkeeseen laskemiksi. Esimerkiksi Philipsin rahoituksen välittäjän toteuttamat emissiot lasketaan yritysten emissioiden sektoriin, ja niistä ilmoittaa Alankomaat.
Erityisyhteisön ja sen emoyhtiön on kuitenkin sijaittava samassa maassa. Näin ollen jos emoyhtiö ei ole sijoittautunut tiedot
antavaan maahan, rahoituksen välittäjä luokitellaan tiedot antavan maan nimelliseksi kotimaiseksi talousyksiköksi, ja liikkeeseen laskeva sektori on ”Muut rahoituksen välittäjät”. Esimerkiksi Toyota Motor Finance Netherlands BV:n emissiot luokitellaan Alankomaiden muiden rahoituksen välittäjien emissioiksi, sillä emoyhtiö Toyotan kotipaikka ei ole Alankomaat.
Sektoriluokittelu kattaa yhdeksän erityyppistä arvopapereiden liikkeeseenlaskijaa:
—

EKP/kansalliset keskuspankit

—

rahalaitokset

—

muut rahoituksen välittäjät

—

vakuutuslaitokset ja eläkerahastot

—

yritykset

—

valtionhallinto

—

osavaltio- ja paikallishallinto

—

sosiaaliturvarahastot

—

kansainväliset järjestöt.

Jos valtionyhtiö yksityistetään laskemalla liikkeeseen noteerattuja osakkeita, liikkeeseenlaskeva sektori on luokiteltava sektoriin ”yritykset”. Samoin jos julkinen luottolaitos yksityistetään, liikkeeseenlaskeva sektori on ”muut rahalaitokset kuin keskuspankit”. Ne tapaukset, joissa kotitaloudet tai kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt laskevat
liikkeeseen arvopapereita, luokitellaan tässä yhteydessä ”yritysten” toteuttamiksi emissioiksi.
BIS noudattaa BIS:n tietokannassa olevien liikkeeseenlaskijoiden ja raportointilomakkeissa vaadittujen liikkeeseenlaskijoiden sektorikohtaista erittelyä alla olevan taulukon mukaisesti.
BIS:n tietokannan sektorikohtainen erittely

3.

Luokittelu raportointilomakkeissa

Keskuspankki

Kansallinen keskuspankki ja EKP

Liikepankit

Rahalaitokset

Muut rahoituksen välittäjät

Muut rahoituksen välittäjät

Valtionhallinto

Valtionhallinto

Muut valtionhallinnon ja osavaltion virastot

Osavaltio- ja paikallishallinto

Yritykset

Yritykset

Kansainväliset järjestöt

Kansainväliset järjestöt (ulkomaat)

Emissioiden maturiteetti

Lyhytaikaisiin velkapapereihin kuuluvat arvopaperit, joiden alkuperäinen maturiteetti on enintään yksi vuosi, vaikka ne laskettaisiinkin liikkeeseen pitkäaikaisiin velkapapereihin sovellettavien menettelyjen mukaisesti.
Pitkäaikaisiin velkapapereihin kuuluvat arvopaperit, joiden alkuperäinen maturiteetti on yli vuosi. Pitkäaikaisiin velkapapereihin kuuluvat myös velkapaperit, joiden valinnainen maturiteetti on pisimmillään yli vuosi, ja velkapaperit, joiden maturiteetti on määrittelemätön. Kuten EKT 95:n kohdassa 5.22 esitetään, maturiteettierittelyä voidaan soveltaa joustavasti, eli
poikkeustapauksissa lyhytaikaisten arvopapereiden alkuperäinen maturiteetti voi olla kaksi vuotta.
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BIS soveltaa tällä hetkellä erilaista menettelytapaa. BIS pitää kaikkia lyhyen aikavälin ohjelman mukaisesti liikkeeseen laskettuja euroyritystodistuksia ja muita sijoitus- ja yritystodistuksia lyhytaikaisina instrumentteina ja kaikkia pitkän aikavälin
ohjelman mukaisesti liikkeeseen laskettuja arvopapereita pitkäaikaisina arvopapereina riippumatta niiden alkuperäisestä
maturiteetista.
Rahalaitosten tasetietoihin kuuluvaa kahden vuoden maturiteettijakoa ei pidetä välttämättömänä.
4.

Emissioiden luokittelu

Emissiot jaetaan kahteen laajaan ryhmään analysointia varten: 1) velkapaperit eli muut arvopaperit kuin osakkeet ja johdannaiset (1) ja 2) noteeratut osakkeet, sijoitusrahastojen rahasto-osuudet pois lukien (2). Suunnatut emissiot katetaan mahdollisimman laajalti. Rahamarkkinapaperit luokitellaan velkapapereihin. Noteeraamattomia osakkeita ja osuuksia voidaan
ilmoittaa vapaaehtoisesti lisätietoerinä.
Seuraavat BIS:n tietokantaan sisältyvät instrumentit luokitellaan velkapapereiksi:
—

talletustodistukset,

—

yritystodistukset,

—

lyhytaikaiset velkasitoumukset,

—

joukkolainat,

—

euroyritystodistukset,

—

keskipitkän aikavälin velkakirjalainat,

—

muut lyhytaikaiset paperit.

(a)

Velkapaperit
(i)

Lyhytaikaiset velkapaperit
Vähintään seuraavat instrumentit ilmoitetaan:
—

lyhytaikaiset velkasitoumukset ja muut julkisyhteisöjen liikkeeseenlaskemat lyhytaikaiset paperit,

—

rahoituslaitosten ja yritysten liikkeeseenlaskemat jälkimarkkinakelpoiset lyhytaikaiset paperit (tällaisille papereille on lukuisia nimityksiä: yritystodistukset, tavaravekselit, omat vekselit, kauppavekselit, vekselit sekä
sijoitustodistukset),

—

lyhytaikaiset arvopaperit, jotka on laskettu liikkeeseen pitkäaikaisen merkintätakuisen rahoitusohjelman
(Note issuance facilities, NIF) yhteydessä,

—

pankkivekselit (bankers’ acceptances, BA).

(ii) Pitkäaikaiset velkapaperit
Seuraavat instrumentit ovat esimerkkejä, ja vähintään ne ilmoitetaan:
—

haltijajoukkovelkakirjat,

—

toissijaiset joukkolainat,

—

joukkolainat, joiden valinnainen maturiteetti on pisimmillään yli vuosi,

—

päiväämättömät tai jatkuvat joukkolainat,

—

vaihtuvakorkoiset velkakirjalainat,

—

vaihdettavissa olevat joukkolainat,

—

indeksiin sidotut arvopaperit, joissa lainan pääoman arvo on sidottu hintaindeksiin, hyödykkeen hintaan tai
valuuttaindeksiin,

(1) EKT 95, luokka F.33.
(2) EKT 95, luokka F.511.
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—

selvästi alihintaiset joukkolainat,

—

nollakuponkilainat,

—

euromääräiset joukkolainat,

—

maailmanlaajuiset joukkolainat,

—

suunnatut joukkolainat,

—

arvopaperit, jotka ovat syntyneet lainojen muuntamisen yhteydessä,

—

lainat, jotka ovat todellisuudessa muuttuneet jälkimarkkinakelpoisiksi,

—

debentuurit ja joukkolainat, jotka voidaan vaihtaa liikkeeseenlaskevan yhtiön tai muun yhtiön osakkeiksi
(vaihtovelkakirjalainat) niin kauan kuin niitä ei ole vaihdettu. Jos vaihto-oikeus on kohde-etuutena olevasta
lainasta erillään, tällaisia optiotodistuksia, joita pidetään johdannaisina, ei lueta mukaan,

—

sellaiset osakkeet, jotka antavat kiinteän tuoton mutta eivät oikeuta osuuteen yhtiön jäännösarvosta yhtiötä
purettaessa, mukaan luettuina voittoon oikeuttamattomat etuoikeutetut osakkeet,

—

liikkeeseen lasketut rahoitusinstrumentit, jotka ovat syntyneet osana lainojen, asuntolainojen, luottokorttilainojen, siirtosaamisten tai muiden instrumenttien arvopaperistamista.
Seuraavat instrumentit eivät kuulu tähän alaluokkaan:

—

takaisinostosopimusten osana olevat arvopapereihin liittyvät taloustoimet,

—

ei-jälkimarkkinakelpoisten arvopapereiden emissiot,

—

ei-jälkimarkkinakelpoiset lainat.
Pitkäaikaiset velkapaperiemissiot jaetaan seuraavasti:

—

kiinteäkorkoiset emissiot eli joukkolainat, joissa kuponkikorko ei muutu emission aikana,

—

vaihtuvakorkoiset emissiot eli joukkolainat, joissa kuponkikorko tai pääoma perustuu korkoon tai johonkin
muuhun indeksiin, jonka perusteella kuponkimaksu vaihtelee emission aikana,

—

nollakuponkilainat eli instrumentit, joihin ei sisälly säännöllistä kuponkikoron maksua. Yleensä lainat lasketaan liikkeeseen alihintaan ja lunastetaan nimellisarvoon. Yleensä alihinta on samansuuruinen kuin lainasta kertyneet korot.

(b) Noteeratut osakkeet
Noteeratuiksi osakkeiksi luetaan:
—

osuudet osakeyhtiöiden pääomasta,

—

lunastetut osakeyhtiöiden osakkeet,

—

osakeyhtiöiden liikkeeseen laskemat etuoikeutetut osakkeet,

—

sellaiset etuoikeutetut osakkeet, jotka oikeuttavat jako-osaan yhtiön jäännösvaroista sitä purettaessa. Tällaiset osakkeet voivat olla julkisesti noteerattuja tai noteeraamattomia.

—

suunnatut annit mahdollisuuksien mukaan.

Jos yritys yksityistetään ja valtio pitää itsellään osan osakkeista mutta loput noteerataan säännellyillä markkinoilla, yrityksen koko pääoma kirjataan noteeratuiksi osakkeiksi, sillä kaikilla osakkeilla voitaisiin milloin vain mahdollisesti
käydä kauppaa markkinahintaan. Sama pätee silloin, jos osa osakkeista myydään suursijoittajille ja ainoastaan jäljelle
jäävällä osuudella käydään kauppaa arvopaperipörssissä.
Noteerattuihin osakkeisiin eivät kuulu:
—

myynnissä olevat osakkeet, joita ei ole merkitty liikkeeseenlaskun yhteydessä,

—

debentuurit ja lainat, jotka voidaan vaihtaa osakkeisiin. Ne luetaan mukaan, kun ne vaihdetaan osakkeiksi,

—

henkilöyhtiöiden vastuunalaisten yhtiömiesten osuudet,

—

julkisyhteisöjen sijoitukset sellaisiin kansainvälisiin järjestöihin, jotka ovat juridisesti samaan tapaan perustettuja
kuin yhtiöt, joilla on osakepääoma,

—

ilmaisannit ainoastaan liikkeeseenlaskun yhteydessä ja osakkeiden nimellisarvon pilkkominen. Ilmaisannit ja osakkeiden nimellisarvon pilkkominen sisällytetään kuitenkin erittelemättä noteerattujen osakkeiden kantaan.
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5.
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Liikkeeseenlaskun rahayksikkö

Kahden rahayksikön joukkolainat, joissa joukkolaina lunastetaan tai sen korot maksetaan muuna kuin joukkolainan liikkeeseenlaskun rahayksikkönä, on luokiteltava sen rahayksikön mukaan, jonka määräisenä ne on laskettu liikkeeseen. Jos
maailmanlaajuinen joukkolaina lasketaan liikkeeseen useamman kuin yhden rahayksikön määräisenä, kukin osa ilmoitetaan
omana emissionaan sen rahayksikön mukaisesti. Jos emissio toteutetaan kahden rahayksikön määräisenä, esimerkiksi
70 prosenttia euroina ja 30 prosenttia Yhdysvaltain dollareina, kummankin rahayksikön määräiset osat ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan erikseen. Näin ollen emissiosta 70 prosenttia ilmoitetaan euromääräisenä/kansallisten rahayksiköiden
määräisenä (1) ja 30 prosenttia muiden rahayksiköiden määräisenä. Jos emission eri rahayksiköiden määräisiä komponentteja ei ole mahdollista ilmoittaa erikseen, tiedot antavan maan tekemä todellinen erittely ilmoitetaan kansallisissa lisätiedoissa.
Noteeratut osakkeet katsotaan lasketuiksi liikkeeseen yrityksen kotimaan rahayksikön määräisinä: muiden rahayksiköiden
määräisinä toteutetut osakeannit ovat hyvin vähäisiä tai niitä ei ole. Tästä syystä noteeratuista osakkeista annetuissa tiedoissa viitataan ainoastaan kaikkiin euroalueen talousyksiköiden toteuttamiin emissioihin.

6.

Emission kirjauksen ajankohta

Emissio katsotaan toteutuneeksi liikkeeseenlaskijan saadessa maksun eikä vastuusitoumuksen syntyessä.

7.

Kantojen ja virtojen yhteensovittaminen

Kansallisten keskuspankkien on toimitettava tiedot kannoista, bruttomääräisistä emissioista, lunastetuista lyhyt- ja pitkäaikaisista velkapapereista ja niiden nettoemissioista sekä noteeratuista osakkeista.
Alla olevassa kaaviossa esitetään kantojen ja virtojen (bruttomääräiset emissiot, lunastukset ja nettomääräiset emissiot)
yhteys. Käytännössä yhteys on monitahoisempi hintojen ja vaihtokurssin muutosten, uudelleen sijoitettujen (kertyneiden)
korkojen, luokituksen muutosten, tarkistusten ja muiden vastaavien järjestelyjen takia (2).
(a) Kanta tilastointikauden
lopussa

≈

Kanta edellisen tilastointikauden lopussa

+

Bruttomääräiset emissiot tilastointikaudella

(b) Kanta tilastointikauden
lopussa

≈

Kanta edellisen tilastointikauden lopussa

+

Nettomääräiset emissiot tilastointikaudella

(a)

–

Lunastukset tilastointikaudella

Bruttoemissiot

Tilastointikauden bruttomääräisiin emissioihin kuuluvat kaikki velkapaperien ja noteerattujen osakkeiden emissiot, kun liikkeeseenlaskija myy uusia arvopapereita käteistä vastaan. Näillä tarkoitetaan uusien arvopapereiden säännönmukaisia emissioita. Emission toteutumisaika määritellään sen perusteella, milloin maksu suoritetaan. Tällöin emissioiden kirjauksen on
vastattava mahdollisimman tarkkaan kyseisen emission maksun suoritushetkeä.
Bruttomääräiset emissiot kattavat käteistä vastaan liikkeeseen lasketut osakkeet, joiden liikkeeseenlaskijana on ensimmäistä
kertaa pörssiin listautuva yritys, mukaan luettuina vasta perustetut yritykset ja yritykset, joiden yhtiömuoto muuttuu yksityisestä osakeyhtiöstä julkiseksi osakeyhtiöksi. Bruttomääräiset emissiot kattavat myös osakkeet, jotka lasketaan liikkeeseen
käteistä vastaan valtionyhtiöiden yksityistämisen ja pörssiin listautumisen yhteydessä. Ilmaisosakkeet jätetään ryhmän ulkopuolelle (3). Bruttomääräisiä emissioita ei kirjata, mikäli yritys ainoastaan listautuu pörssiin mutta uutta pääomaa ei nosteta.
Bruttomääräisiin emissioihin ja lunastuksiin ei lueta osakkeiden vaihtamista tai siirtämistä yritysoston tai sulautumisen yhteydessä (4), ellei samalla synny uusia instrumentteja, jotka euroalueella sijaitseva talousyksikkö laskee liikkeeseen käteistä
vastaan.

Myöhemmin muiksi instrumenteiksi muunnettavissa olevien arvopapereiden liikkeeseenlasku on kirjattava liikkeeseenlaskuksi alkuperäisessä instrumenttiluokassa: kun ne muunnetaan muiksi arvopapereiksi, ne lunastetaan kyseisestä instrumenttiluokasta samalla summalla ja katsotaan sitten bruttoemissioksi uudessa luokassa (5).
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
( 5)

A-kenttä koskee kansallisia keskuspankkeja ja B-kenttä BIS:iä.
EKT 95, luokka F.511.
Ei luokitella rahoitustaloustoimeksi, ks. EKT 95:n kohdat 5.93 ja 6.56 sekä tämän osan 4 kohdan (b) alakohta.
Jälkimarkkinoilla tapahtuva taloustoimi, johon kuuluu haltijan vaihtuminen. Ei sisälly näihin tilastoihin.
Luokitellaan kahdeksi rahoitustaloustoimeksi: katso EKT 95:n kohdat 5.62 ja 6.54 sekä tämän osan 4 kohdan (a) alakohdan (ii) alakohta.
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(b) Lunastukset

Tilastointikauden lunastukset kattavat kaikki liikkeeseenlaskijan tekemät velkapapereiden ja noteerattujen osakkeiden takaisinostot, joiden yhteydessä sijoittaja saa arvopapereistaan käteistä. Tämä tarkoittaa instrumenttien säännönmukaista poistamista. Lunastuksiin luetaan kaikki velkapaperit, joiden maturiteetti umpeutuu, sekä ennenaikaiset lunastukset. Mukaan
luetaan myös yritysten osakkeiden takaisinostot, jos yritys ostaa takaisin kaikki osakkeensa käteisellä ennen yhtiömuotonsa
muutosta tai jos se ostaa osan osakkeistaan takaisin käteisellä, mikä johtaa osakkeiden mitätöintiin ja pääoman alenemiseen. Lunastuksiin ei lueta yritysten osakkeiden takaisinostoa, jos sillä tarkoitetaan sijoittamista yrityksen omiin
osakkeisiin (1).
Lunastuksia ei ilmoiteta, mikäli kyseessä on ainoastaan osakkeiden poistaminen listalta.
(c)

Nettoemissiot

Nettomääräiset emissiot tarkoittavat kaikkia toteutuneita emissioita, joista on vähennetty kaikki tilastointikaudella toteutuneet lunastukset.
Noteerattujen osakkeiden kantojen on katettava kotimaisten talousyksiköiden kaikkien noteerattujen osakkeiden markkinaarvo. Tietyn euroalueen maan ilmoittamat noteerattujen osakkeiden kannat voivat siksi kasvaa tai vähentyä listautuneen yksikön uudelleensijoittautumisen vuoksi. Tämä koskee myös yritysosto- tai sulautumistilannetta, jossa ei luoda eikä lasketa
liikkeeseen uusia instrumentteja käteistä vastaan ja/tai lunasteta niitä käteistä vastaan. Jotta vältettäisiin velkapapereiden ja
noteerattujen osakkeiden laskeminen kahteen kertaan tai aukot tiedoissa liikkeeseenlaskijan vaihtaessa kotimaata, asianomaisten kansallisten keskuspankkien on sovittava tällaisen tapahtuman raportoinnin ajoituksesta.
8.

Arvostaminen

Arvopaperiemissioiden arvo muodostuu hintakomponentista ja lisäksi valuuttakomponentista, kun emission rahayksikkönä
on muu kuin tiedot antavan maan rahayksikkö.
Kansalliset keskuspankit ilmoittavat velkapaperit nimellisarvoon ja noteeratut osakkeet markkina-arvoon (eli transaktioarvoon). Pitkäaikaisten velkapapereiden osalta emissiotyypit (kiinteäkorkoinen, vaihtuvakorkoinen ja nollakuponkilainat) voidaan arvostaa eri menetelmiä käyttämällä, jolloin kokonaissumma arvostetaan näiden menetelmien yhdistelmän mukaan.
Esimerkiksi kiinteäkorkoiset ja vaihtuvakorkoiset emissiot arvotetaan tyypillisesti nimellisarvoon ja nollakuponkilainat suoritettuun summaan. Yleensä nollakuponkilainojen suhteellinen määrä on pieni, joten koodiluettelossa ei ole näiden menetelmien yhdistelmään perustuvaa arvostamista koskevaa vaihtoehtoa, vaan pitkäaikaisten arvopapereiden kokonaissumma
kirjataan nimellisarvoon (N). Mikäli nollakuponkilainoja on paljon, kokonaissummaa kuvaamaan käytetään arvoa ”määrittelemätön” (Z). Yleensä jos kyse on arvostamismenetelmien yhdistelmästä, kansallinen keskuspankki toimittaa tästä yksityiskohtaiset tiedot ilmoittaessaan ominaisuuksia näiden suuntaviivojen liitteen IV mukaisesti.
(a)

Hinnan arvostaminen
Noteerattujen osakkeiden kannat ja virrat on kirjattava markkina-arvoon ja velkapapereiden kannat ja virrat nimellisarvoon. Velkapapereiden kirjaamisesta nimellisarvoon tehdään poikkeus, kun kyseessä ovat selvästi alihintaiset joukkolainat ja nollakuponkilainat, joiden emissiot kirjataan niistä suoritetun maksun suuruisina, eli oston yhteydessä
diskontattuun hintaan, ja joiden lunastushintana maturiteetin umpeutuessa on nimellisarvo. Alihintaisten joukkolainojen ja nollakuponkilainojen kanta on yhtä suuri kuin niistä suoritettu maksu korkoineen seuraavassa kuvatulla
tavalla.

A=E×

((

100
E / P) × 100

)

( Tt )

jossa
A

= todellisuudessa suoritettu maksu korkoineen

E

= todellinen arvo (liikkeeseenlaskun tai lunastuksen yhteydessä maksettu määrä)

P

= nimellisarvo (maksetaan takaisin maturiteetin päättyessä)

T

= aika liikkeeseenlaskupäivästä maturiteettiin (päivinä)

t

= liikkeeseenlaskupäivästä kulunut aika (päivinä)

Eri maissa sovellettavien hinnan arvostamismenettelyjen välillä saattaa olla tiettyjä eroja.
(1) Jälkimarkkinoilla tapahtuva taloustoimi, johon kuuluu haltijan vaihtuminen. Ei sisälly näihin tilastoihin.
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EKT 95:n mukaista hinnan arvostamista, jossa edellytetään velkapapereiden ja osakkeiden virtojen kirjaamista transaktioarvoon ja kantojen kirjaamista markkina-arvoon, ei sovelleta tässä yhteydessä.

BIS:n nykyisten arvostamissääntöjen mukaan velkapaperit kirjataan nimellisarvoon ja noteeratut osakkeet emissiohintaan. Tiedonantajana oleva kansallinen keskuspankki laskee kertyneet korot alihintaisten joukkolainojen ja nollakuponkilainojen osalta, mikäli se on mahdollista.

(b) Valuutta- ja vaihtokurssien arvostamisesta ilmoittaminen

Kansalliset keskuspankit toimittavat kaikki tiedot EKP:lle euromääräisinä historiasarjat mukaan lukien. Kansallisten keskuspankkien on sovellettava mahdollisimman tarkkaan EKT 95:een perustuvia vaihtokurssien arvostamisperiaatteita
muuntaessaan kotimaisten talousyksiköiden muiden rahayksiköiden määräisinä liikkeeseen laskemia arvopapereita
(C-kenttä) (1) euromääräisiksi (2):

(i)

kannat muunnetaan euromääräisiksi/kansallisten rahayksiköiden määräisiksi tilastointikauden lopussa eli tilastointikauden viimeisenä työpäivänä soveltamalla pankkiajan päättymishetkellä markkinoilla vallitsevaa asiaankuuluvaa keskihinnan mukaista vaihtokurssia, ja

(ii) bruttomääräiset emissiot ja lunastukset muunnetaan euromääräisiksi/kansallisten rahayksiköiden määräisiksi
soveltamalla maksun suoritushetkellä markkinoilla vallitsevaa keskihinnan mukaista vaihtokurssia. Jos muuntamisessa sovellettavaa vaihtokurssia ei ole mahdollista määritellä tarkkaan, voidaan käyttää maksun suoritushetkellä mahdollisimman lähellä markkinoiden keskihintaa olevaa vaihtokurssia.

Ennen tammikuun 1. päivää 1999 päättyneiden kausien osalta tiedot antavien maiden kansallisten keskuspankkien tulee
noudattaa mahdollisimman tarkkaan EKT 95:n standardeja muiden kuin kotimaan rahayksikön määräisten emissioiden,
lunastusten ja kantojen muuntamisessa euromääräisiksi/kansallisen rahayksikön määräisiksi. Kun tiedot lähetetään EKP:lle,
kaikki aikasarjat muunnetaan euromääräisiksi käyttämällä 31. joulukuuta 1998 peruuttamattomasti kiinnitettyjä
muuntokursseja.

BIS ilmoittaa EKP:lle kaikista ulkomaisten talousyksiköiden euromääräisistä/kansallisten rahayksiköiden määräisistä emissioista (B-kenttä) muuntamalla ne Yhdysvaltain dollareiksi; kantatietojen osalta muuntaminen suoritetaan tilastointikauden
lopulla voimassa olevien vaihtokurssien mukaisesti ja emissioiden ja lunastusten osalta ajanjakson keskimääräisen vaihtokurssin mukaisesti. EKP muuntaa kaikki tiedot euromääräisiksi saman BIS:n soveltaman periaatteen mukaisesti. Ennen tammikuun 1. päivää 1999 päättyneiden tilastointikausien osalta käytetään ecun ja Yhdysvaltain dollarin välistä vaihtokurssia.

9.

Käsitteellinen yhdenmukaisuus

Arvopaperiemissioita koskevat tilastot ja rahalaitosten tasetiedot kytkeytyvät toisiinsa rahalaitosten jälkimarkkinakelpoisten
arvopapereiden emissioiden osalta. Arvopapereita ja niitä liikkeeseenlaskevia rahalaitoksia koskevat tiedot ovat käsitteellisesti yhdenmukaiset. Sama pätee myös arvopapereiden luokitteluun maturiteettiluokittain ja erittelyyn rahayksiköittäin.
Arvopaperiemissioita ja rahalaitosten tasetietoja koskeviin tilastoihin sovelletaan eri arvostusperiaatteita (arvopaperiemissioissa sovelletaan nimellisarvoa ja tasetiedoissa markkina-arvoa). Jos arvostuseroja ei oteta huomioon, kunkin maan osalta
arvopaperiemissioita koskevia tilastoja varten annetut tiedot rahalaitosten liikkeeseenlaskemien arvopapereiden kannasta vastaavat rahalaitosten taseiden vastattavaa-puolen kohtia 11 (”liikkeeseen lasketut velkapaperit”) ja 12 (”rahamarkkinapaperit”). Lyhytaikaiset arvopaperit, sellaisena kuin ne on määritelty arvopaperiemissioita koskevia tilastoja varten, vastaavat
enintään vuoden pituisten rahamarkkinapapereiden ja velkapapereiden summaa. Pitkäaikaiset arvopaperit, sellaisena kuin
ne on määritelty arvopaperiemissioita koskevia tilastoja varten, vastaavat yli vuoden ja enintään kahden vuoden pituisten
velkapapereiden ja yli kahden vuoden pituisten velkapapereiden summaa.

Kansalliset keskuspankit tarkistavat arvopaperiemissioita koskevien tilastojen ja rahalaitosten tasetilastojen kattavuuden sekä
ilmoittavat EKP:lle mahdollisista käsitteellisistä eroista. Emissiot jaetaan kolmeen ryhmään yhdenmukaisuuden tarkistamiseksi: (1) kansallisten keskuspankkien euromääräiset/kansallisten rahayksiköiden määräiset emissiot, (2) muiden rahalaitosten kuin keskuspankkien euromääräiset/kansallisten rahayksiköiden määräiset emissiot ja (3) muiden rahalaitosten kuin
keskuspankkien muiden rahayksiköiden määräiset emissiot. Vähäiset erot ovat mahdollisia, sillä arvopaperiemissioita koskevat tilastot ja rahalaitosten tasetiedot johdetaan eri tarkoituksia varten luoduista kansallisista raportointijärjestelmistä.
(1) Tammikuun 1. päivän 1999 jälkeen kotimaan talousyksiköiden toteuttamia euromääräisiä emissioita (osa A-kenttää) ei tarvitse arvottaa
vaihtokurssiin perustuen, ja kotimaisten talousyksiköiden euromääräisinä/kansallisten rahayksiköiden määräisinä toteuttamat arvopaperiemissiot (jäljelle jäävä A-kentän osa) muutetaan euroiksi soveltamalla 31. päivänä joulukuuta 1998 peruuttamattomasti kiinnitettyjä
muuntokursseja.
(2) EKT 95, kohta 6.58.
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10. Vaadittavat tiedot
Kukin maa toimittaa tilastotiedot kustakin asianomaisesta aikasarjasta. Kansallinen keskuspankki tekee EKP:lle viivytyksettä
kirjallisen ilmoituksen perusteluineen, jos tiettyä erää ei sovelleta kyseisessä maassa. Kansalliset keskuspankit eivät voi raportoida aikasarjaa väliaikaisesti, jos kyseistä ilmiötä ei ole olemassa. Kansalliset keskuspankit ilmoittavat myös tästä ja kaikista
liitteessä IV kuvatuista luokittelujärjestelmän muutoksista. Lisäksi ne ilmoittavat EKP:lle korjauksista, jotka lähetetään korjausten laatua koskevine perusteluineen.

3 jakso: Kansalliset selvitykset
Kukin kansallinen keskuspankki toimittaa yhden raportin, jossa kuvataan tiedonsiirron yhteydessä toimitettua tietoa. Raportin tulee kattaa jäljempänä yksilöidyt aiheet, ja siinä on noudatettava ehdotettua muotoa mahdollisimman tarkasti. Kansalliset keskuspankit toimittavat lisätietoja sellaisissa tapauksissa, joissa annetut tiedot eivät ole suuntaviivojen mukaiset tai
joissa tietoja ei ole saatavilla, ja syyt siihen. Raportti toimitetaan EKP:lle word-asiakirjana Cebamail-viestijärjestelmän kautta.
Raportti jätetään viimeistään samaan aikaan kuin tiedot toimitetaan.
1. Tiedonlähteet/tiedonkeruujärjestelmä: Yksityiskohtaiset tiedot annetaan niistä tiedonlähteistä, joita käytetään arvopaperiemissioita koskevien tietojen kokoamiseen. Valtionhallinnon emissioiden osalta tällaisia ovat hallinnolliset lähteet,
rahalaitosten ja muiden laitosten suora raportointi, sanomalehdet ja tiedontuottajat, kuten International Financial Review.
Kansalliset keskuspankit ilmoittavat, onko tiedot kerätty ja säilytetäänkö niitä emissiokohtaisesti, ja mitä perusteita on käytetty. Vaihtoehtoisesti kansalliset keskuspankit ilmoittavat, kerätäänkö tiedot ja tallennetaanko ne tilastointikautena yksittäisten liikkeeseenlaskijoiden toteuttamien emissioiden summana, esimerkiksi suorien tiedonkeruujärjestelmien kohdalla.
Kansalliset keskuspankit antavat tiedot perusteista, joita on käytetty suorassa raportoinnissa tiedonantajien ja toimitettavan
tiedon määrittelemiseksi.
2. Tiedon kokoamismenetelmät: Raportissa annetaan lyhyt kuvaus tietojen kokoamisessa käytetystä menetelmästä,
kuten yksittäisiä arvopaperiemissioita koskevan tiedon kokoamisesta, olemassa olevien aikasarjojen järjestämisestä sekä siitä,
onko niitä julkaistu vai ei.
3. Liikkeeseenlaskijan kotipaikka: Kansalliset keskuspankit täsmentävät, voidaanko emissioiden luokittelussa täysin noudattaa kotipaikkaa koskevaa EKT 95:n (ja IMF:n) määritelmää. Jos tämä ei ole mahdollista tai se on vain osittain mahdollista,
kansalliset keskuspankit antavat kattavan selvityksen käytetyistä perusteista.
4. Liikkeeseenlaskijoiden jakautuminen sektoreittain: Kansalliset keskuspankit ilmoittavat, jos 2 jakson 2 kohdan
mukaisesta liikkeeseenlaskijoiden luokittelusta on poikettu. Selvityksessä selitetään todetut poikkeamat ja mahdolliset
epäselvyydet.
5. Liikkeeseenlaskun rahayksikkö: Jos emission eri rahayksiköiden määräisiä komponentteja ei voida määritellä erikseen, kansalliset keskuspankit selvittävät ohjeista tehdyt poikkeamat. Lisäksi kansalliset keskuspankit, jotka eivät kykene erittelemään kaikkia emissioita sen mukaan, onko ne toteutettu paikallisen rahayksikön määräisinä, euromääräisinä/muiden
kansallisten rahayksiköiden määräisinä tai muiden rahayksiköiden määräisinä, ilmoittavat, mihin emissiot on luokiteltu, sekä
niiden emissioiden kokonaissumman, joita ei ole voitu asianmukaisesti luokitella, jotta voidaan päätellä vääristymän laajuus.
6. Emissioiden luokittelu: Kansallisten keskuspankkien on annettava kattavat tiedot kansallisissa tiedoissa kuvatuista
arvopaperityypeistä sekä niiden kansalliset nimikkeet. Jos kattavuudessa on puutteita, kansallisten keskuspankkien on ilmoitettava niistä.
—

Suunnatut emissiot: Kansalliset keskuspankit ilmoittavat, sisältyvätkö ne annettuihin tietoihin.

—

Pankkivekselit: Jos ko. arvopaperit ovat jälkimarkkinakelpoisia ja sisältyvät lyhytaikaisista velkapapereista annettuihin
tietoihin, tiedot antava maa esittää kansallisissa selvityksissä arvopapereiden kirjaamisessa sovellettavat kansalliset
menettelyt ja näiden arvopaperien luonteen.

—

Noteeratut osakkeet: Kansalliset keskuspankit ilmoittavat, sisältyvätkö noteeraamattomat osakkeet tai osuudet ilmoitettuihin tietoihin, sekä antavat arvion noteeraamattomien osakkeiden ja/tai osuuksien määrästä, jotta voidaan päätellä
vääristymän laajuus. Kansalliset keskuspankit ilmoittavat kansallisissa selvityksissä kaikki tiedossa olevat noteerattujen
osakkeiden kattavuuteen liittyvät puutteet.

7. Pitkäaikaisten arvopapereiden jaottelu instrumenttiluokkiin: Jos kiinteäkorkoisten ja vaihtuvakorkoisten emissioiden sekä nollakuponkilainojen summa ei vastaa pitkäaikaisten velkapapereiden summaa, kansalliset keskuspankit ilmoittavat niiden pitkäaikaisten arvopapereiden tyypin ja määrän, joista tällaista jakoa ei ole saatavilla.

27.12.2007

27.12.2007

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

L 341/167

8. Emissioiden maturiteetti: Mikäli lyhytaikaisten ja pitkäaikaisten arvopapereiden määritelmien täsmällinen soveltaminen ei ole mahdollista, kansalliset keskuspankit ilmoittavat kansallisissa selvityksissä, miltä osin ilmoitetut tiedot poikkeavat
näistä määritelmistä.
9. Lunastukset: Kansalliset keskuspankit täsmentävät, kuinka lunastuksia koskevat tiedot on johdettu ja onko tiedot
kerätty suoran raportoinnin avulla vai laskettu jäännöksen perusteella.
10. Hinnan arvostaminen: Kansalliset keskuspankit täsmentävät kansallisissa selvityksissä, mitä menetelmää käytetään
(1) lyhytaikaisten velkapapereiden, (2) pitkäaikaisten velkapapereiden, (3) diskontattujen joukkolainojen ja (4) noteerattujen
osakkeiden arvostamisessa. Kantojen ja virtojen arvostuserot selitetään.
11. Raportoinnin toistuvuus, toimitusaika ja aikajänne: Raportissa ilmoitetaan, kuinka suuri osa raportointia varten
kootuista tiedosta on toimitettu vaatimusten mukaisesti, esim. kuukausittaisen tiedon osalta viiden viikon kuluessa. Myös
toimitettavien aikasarjojen pituus määritellään. Kaikista sarjojen katkoksista, kuten arvopapereita koskevien tietojen kattavuudessa havaituista puutteista, ilmoitetaan.
12.

Korjaukset: Jos korjauksia on tehty, niiden syistä ja laajuudesta annetaan lyhyet selvitykset.

13. Kunkin kotimaisten talousyksiköiden liikkeeseen laskeman instrumentin arvioitu osuus: Kansalliset keskuspankit antavat alla olevan taulukon mukaisesti kansalliset arviot kotimaisten talousyksiköiden kunkin emissiotyypin arvopapereiden osuuksista, eli siitä, kuinka suuri osuus emissioiden kokonaismäärästä koostuu sellaisista lyhytaikaisten ja
pitkäaikaisten arvopapereiden sekä noteerattujen osakkeiden emissioista, jotka on toteutettu paikallisen rahayksikön määräisinä, euromääräisinä/muiden kansallisten rahayksiköiden määräisinä (ecu mukaan luettuna) tai muiden rahayksiköiden
määräisinä. Prosentuaalisen osuuden arvio tarkoittaa kuhunkin arvopaperiluokkaan kuuluvien arvopapereiden prosentuaalista osuutta kaikista emissioista. Tämä ilmoitetaan raportointia koskevien ohjeiden mukaisesti asiaankuuluvan otsakkeen
alla. ”Huomautuksissa” voidaan antaa lyhyitä kuvauksia. Kansalliset keskuspankit ilmoittavat myös kaikki rahaliittoon liittymisen mukanaan tuomat muutokset arvopapereiden osuuksissa.
Prosentuaalinen osuus

Euromääräiset/kansallisten Paikallinen
rahayksiköiden määräirahayksikkö
set emissiot

STS
LTS
QUS

Euro/kansalliset rahayksiköt, paitsi paikallinen
rahayksikkö, ml. ecu
Muiden rahayksiköiden määräiset emissiot

STS
LTS
STS
LTS

STS = lyhytaikaiset velkapaperit.
LTS = pitkäaikaiset velkapaperit.
QUS = noteeratut osakkeet.

Huomautukset
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13 OSA
Maksuja koskevat tilastot

1 jakso: Maksuvälineet
Maksuvälineitä ovat varat tai varoihin kohdistuvat vaateet, joita käytetään maksujen suorittamiseen.

TAULUKKO 1
Muiden kuin rahalaitosten käyttämät maksuvälineet (*)
Erät
I. Kansallisen keskuspankin velat
Talletukset kansallisessa keskuspankissa

II. Muiden rahalaitosten velat
Talletukset muissa rahalaitoksissa

I.a Yön yli -talletukset
— euro

kotimaan valtionhallinnon
muiden euroalueen jäsenvaltioiden
valtionhallinnon
muun maailman, pl. pankit

kotimaan valtionhallinnon
euroalueen valtionhallinnon
muun maailman, pl. pankit

I.b Yön yli -talletukset
— muut rahayksiköt

kotimaan valtionhallinnon
muiden euroalueen jäsenvaltioiden
valtionhallinnon
muun maailman, pl. pankit

kotimaan valtionhallinnon
euroalueen valtionhallinnon
muun maailman, pl. pankit

(*) Miljoonina euroina, jakson päättyessä.

TAULUKKO 2
Luottolaitosten käyttämät maksuvälineet (*)
Erät

Euromääräiset yön yli -talletukset muissa luottolaitoksissa (jakson lopussa)
Lisätietoerä:
Euromääräinen päivänsisäinen luotonotto keskuspankilta (viimeisen pitoajanjakson keskiarvo) (1)
(*) Miljoonina euroina.
(1) Keskuspankin luottolaitoksille myöntämien ja nopeammin kuin yhden pankkipäivän kuluessa takaisin maksettavien luottojen kokonaisarvo. Se on päivän aikana tapahtuvien samanaikaisten ja todellisten päivänsisäisten ylityspositioiden tai päivänsisäisten luottojen nostojen
päiväkohtaisen enimmäisarvon keskiarvo kaikkien luottolaitosten osalta yhteen laskettuina.

2 jakso: Maksupalveluja tarjoavat laitokset
Maksupalveluja tarjoavat laitokset ovat oikeudellisesti itsenäisiä tiedot antavassa maassa toimivia laitoksia, joita ovat
—

keskuspankki,

—

luottolaitokset, jotka on perustettu lainmukaisesti tiedot antavaan maahan (ml. sähköisen rahan liikkeeseenlaskijat);

—

euroalueella sijaitsevan luottolaitoksen sivukonttorit,

—

ETA:ssa sijaitsevan luottolaitoksen sivukonttorit euroalueen ulkopuolella,

—

ETA:n ulkopuolella sijaitsevan pankin sivukonttorit,

—

muut laitokset, jotka tarjoavat maksupalveluita muille kuin rahalaitoksille.
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TAULUKKO 3
Laitokset, jotka tarjoavat maksupalveluita muille kuin rahalaitoksille (*)
Items

Keskuspankki

Konttoreiden lukumäärä
Muiden kuin rahalaitosten (2) hallussa olevien yön yli -talletusten lukumäärä
(tuhansina)

Luottolaitokset niiden oikeudellisesta
muodosta riippumatta

Muiden kuin rahalaitosten (2) hallussa olevien yön yli -talletusten lukumäärä
(tuhansina)
joista: internet/PC-kytköksisiä (2) (tuhansina)

— Luottolaitokset, jotka on perustettu lainmukaisesti tiedot antavaan maahan

Laitosten lukumäärä (1)
Konttoreiden lukumäärä
Muiden kuin rahalaitosten (2) hallussa olevien yön yli -talletusten arvo (miljoonina
euroina)

— Euroalueella sijaitsevan luottolaitoksen sivukonttorit

Laitosten lukumäärä (1)
Konttoreiden lukumäärä
Muiden kuin rahalaitosten (2) hallussa olevien yön yli -talletusten arvo (miljoonina
euroina)

— ETA:ssa sijaitsevan luottolaitoksen sivukonttorit euroalueen ulkopuolella

Laitosten lukumäärä (1)
Konttoreiden lukumäärä
Muiden kuin rahalaitosten (2) hallussa olevien yön yli -talletusten arvo (miljoonina
euroina)

— ETA:n ulkopuolella sijaitsevan
pankin sivukonttorit

Laitosten lukumäärä (1)
Konttoreiden lukumäärä
Muiden kuin rahalaitosten (2) hallussa olevien yön yli -talletusten arvo (miljoonina
euroina)

Muut laitokset, jotka tarjoavat maksupalveluita muille kuin rahalaitoksille

Laitosten lukumäärä (1)
Konttoreiden lukumäärä
Muiden kuin rahalaitosten (2) hallussa olevien yön yli -talletusten lukumäärä (tuhansina)
Muiden kuin rahalaitosten (2) allussa olevien yön yli -talletusten arvo (miljoonina
euroina)

Lisätietoerät
Sähköisen rahan liikkeeseenlaskijat

Laitosten lukumäärä (1)
Sähköisen rahan liikkeeseenlaskijoiden liikkeeseen laskeman, muiden yksiköiden
kuin liikkeeseenlaskijan (ml. muut luottolaitokset kuin liikkeeseenlaskija) hallussa
olevan sähköisen rahan kannan arvo (miljoonina euroina)

(*) Jakson päättyessä
(1) Jokainen laitos lasketaan yhteen kertaan riippumatta sillä maassa olevien konttoreiden lukumäärästä. Laitosten alaryhmät ovat toisensa
poissulkevia. Laitosten lukumäärä yhteensä on kaikkien alaryhmien summa. Laitokset otetaan mukaan heti ensi kerrasta, kun ne ilmoitetaan EKP:lle rahalaitostilastojen laatimista varten.
(2) Jos muulla kuin rahalaitoksella on useita tilejä, jokainen tili lasketaan erikseen.

—

Konttoreiden lukumäärä sisältää laitoksen pääkonttorin, jos se tarjoaa muihin kuin käteisellä rahalla tapahtuviin suorituksiin liittyviä maksupalveluja. Liikuteltavia toimistoja ei ilmoiteta. Kukin samassa tiedot antavassa maassa perustettava toimipaikka lasketaan erikseen.

—

Internet/PC-kytköksiset yön yli -talletukset: Yön yli -talletuksia, joissa on puhelimella tai matkapuhelimella toimiva
pankkiyhteys, ei lueta näihin talletuksiin, ellei yhteys toimi myös internetin tai PC-pankkisovellusten välityksellä.
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3 jakso: Maksukorttitoiminnot ja varmennuslaitteet

TAULUKKO 4
Maksukorttitoiminnot ja varmennuslaitteet (*)
Erät
Maassa liikkeeseen laskettujen korttien lukumäärä (1)

Käteistoiminnolla varustettujen korttien lukumäärä
Maksutoiminnolla varustettujen korttien lukumäärä, pl. kortit, joissa on
ainoastaan sähköinen rahatoiminto (2)
— joissa on käteismaksutoiminto
— joissa on maksuaikatoiminto
— joissa on luottotoiminto
— joissa on käteismaksu- ja/tai maksuaikatoiminto (3)
— joissa on luotto- ja/tai maksuaikatoiminto (4)
Niiden korttien lukumäärä, joissa on sähköinen rahatoiminto
— kortit, jotka on ladattu vähintään kerran
Korttien lukumäärä yhteensä toimintojen lukumäärästä riippumatta (5)
— kortit, joissa on sekä käteismaksu- ja käteistoiminto että sähköinen rahatoiminto (6)

Maassa sijaitsevat päätelaitteet (1)

Pankkiautomaatit (7)
— joissa on käteisnostotoiminto
— joissa on tilisiirtotoiminto
Myyntipisteiden maksupäätteet
— EFTPOS-päätteet
Sähköisen rahan korttipäätteet (7)
— kortin lataamis/purkamispäätteet
— maksupäätteet

(*) Alkuperäiset yksiköt, jakson lopussa
(1) Useita toimintoja sisältävät kortit tai päätteet lasketaan kuhunkin asianomaiseen alaryhmään.
(2) Useita toimintoja sisältävät kortit lasketaan vain kerran. Jokainen maksutoiminto ilmoitetaan kuitenkin myös jokaisen asianomaisen alaryhmän kohdalla.
(3) Vain jos tiedot ”Kortit, joissa on käteismaksutoiminto” ja ”Kortit, joissa on maksuaikatoiminto” eivät ole saatavilla erikseen.
(4) Vain jos tiedot ”Kortit, joissa on luottotoiminto” ja ”Kortit, joissa on maksuaikatoiminto” eivät ole saatavilla erikseen.
(5) Kortit, joissa on useita toimintoja, lasketaan vain yhteen kertaan.
(6) Näiden korttien lisätoiminnoista, esim. luottotoiminnosta, ilmoitetaan lopuksi ilmoitettavissa lisätiedoissa.
(7) Jos päätteessä on useita toimintoja, se lasketaan vain yhteen kertaan. Jokainen toiminto ilmoitetaan kuitenkin myös jokaisen asianomaisen alaryhmän kohdalla.

1.

Kortit

Kortit lasketaan kortin liikkeeseen laskevassa maassa. Jokainen maa ilmoittaa niiden korttien lukumäärän, jotka on maassa
laskettu liikkeeseen ja joita käytetään tapahtumiin liikkeeseen laskevassa maassa ja sen ulkopuolella.
Mikäli kortissa on useita jäljempänä mainittuja toimintoja, se lasketaan kuhunkin asianomaiseen alaryhmään. Siten korttien
kokonaislukumäärä voi olla pienempi kuin alaryhmien summa, eikä alaryhmiä lasketa yhteen, jottei samoja kortteja otettaisi huomioon useaan kertaan.
Korttitoimintoihin kuuluvat seuraavat toiminnot:
—

Käteistoiminto mahdollistaa sen, että kortinhaltija nostaa käteistä rahaa pankkiautomaatista ja/tai tallettaa käteistä
rahaa. Käteistoimintoon liittyy yleensä maksutoiminto.

—

Maksutoiminto (pl. sähköinen rahatoiminto) sisältää käteismaksutoiminnon ja/tai maksuaikatoiminnon ja/tai luottotoiminnon. Kortissa voi olla muitakin toimintoja, kuten sähköinen rahatoiminto, mutta kortteja, joissa on ainoastaan
sähköinen rahatoiminto, ei lueta tähän ryhmään.

—

Käteismaksutoiminto mahdollistaa sen, että kortinhaltijan tekemät ostokset veloitetaan suoraan ja välittömästi hänen
tililtään riippumatta siitä, pitääkö tiliä kortin liikkeeseenlaskija vai muu taho. Se voidaan liittää tiliin, jossa on lisäominaisuutena ylitysoikeus.

—

Maksuaikatoiminto mahdollistaa sen, että kortinhaltijan tekemät ostokset veloitetaan kortin liikkeeseenlaskijan pitämältä tililtä tiettyyn limiittiin saakka. Tämän tilin saldo maksetaan kokonaan etukäteen määritetyn ajanjakson
päättyessä.

—

Luottotoiminto mahdollistaa sen, että kortinhaltija tekee ostoja ja/tai käteisnostoja tiettyyn ennalta määriteltyyn limiittiin saakka. Myönnetty luotto voidaan maksaa kokonaan määritetyn ajanjakson päättyessä, tai se voidaan maksaa osittain, jolloin saldo katsotaan myönnetyksi luotoksi, josta yleensä maksetaan korkoa.
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—

Ryhmä ”Kortit, joissa on käteismaksu- ja/tai maksuaikatoiminto” ilmoitetaan ainoastaan siinä tapauksessa, että tietoja
ei kyetä erittelemään eriin ”Kortit, joissa on käteismaksutoiminto” ja ”Kortit, joissa on maksuaikatoiminto”.

—

Ryhmä ”Kortit, joissa on luotto- ja/tai maksuaikatoiminto” ilmoitetaan ainoastaan siinä tapauksessa, että tietoja ei kyetä
erittelemään eriin ”Kortit, joissa on luottotoiminto” ja ”Kortit, joissa on maksuaikatoiminto”.

—

Sähköinen rahatoiminto liittyy kortteihin, joihin sähköistä rahaa voidaan tallentaa suoraan.

2.

Päätteet

Kaikki maassa sijaitsevat päätteet lasketaan. Muita kuin fyysisiä käyttöliittymiä, kuten internet- tai puhelinliittymiä palveluihin, ei ilmoiteta. Jos päätteessä on useita toimintoja, se luetaan jokaiseen asianomaiseen alaryhmään. Siten päätteiden kokonaislukumäärä voi olla pienempi kuin alaryhmien summa, eikä alaryhmiä saa laskea yhteen, jottei samoja päätteitä otettaisi
huomioon useaan kertaan.

4 jakso: Maksu- ja päätetapahtumat, joissa on mukana muita kuin rahalaitoksia
1.

Tapahtumat maksuinstrumenttityypeittäin

Tämä jakso sisältää kaikki muiden kuin rahalaitosten vireille panemat tapahtumat sekä rahalaitosten vireille panemat tapahtumat, jos tapahtuman toinen osapuoli on muu kuin rahalaitos. Se sisältää ulkomaan rahayksikön määräiset tapahtumat,
jotka on pantu vireille maassa. Tiedot lasketaan uudelleen EKP:n viitekurssin mukaan. Suurina erinä suoritettavien maksujen
osalta otetaan huomioon jokainen yksittäinen maksu.
2.

Tapahtumat päätetyypeittäin

Tämä jakso kattaa käteisellä ja ilman käteisrahaa suoritettavat tapahtumat fyysisellä (ei virtuaalisella) päätteellä. Tässä jaksossa ilmoitettavien korteilla suoritettavien maksutapahtumien ulottuvuus on suppeampi kuin 4 jakson 1 kohdan ”Tapahtumat maksuinstrumenttityypeittäin”, koska virtuaalisissa myyntipaikoissa, esimerkiksi internetin tai puhelimen välityksellä
tapahtuvia korttitapahtumia, jotka ilmoitetaan 4 jakson 1 kohdan mukaisesti, ei raportoida tässä jaksossa.
Tapahtumat päätetyypeittäin lasketaan kolmella eri tasolla päätteen sijainnin ja kortin liikkeeseenlaskijan kotipaikan mukaan.
Mikäli erottelu päätteen sijainnin ja/tai kortin liikkeeseenlaskijan kotipaikan mukaan ei ole mahdollista, tapahtumat sisällytetään erään ”a) Maassa sijaitsevat päätteet ja kyseisessä maassa liikkeeseen laskettujen korttien käyttö”, joka on yleisin ryhmä, ja
selitys kirjataan lopuksi ilmoitettaviin lisätietoihin.
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TAULUKKO 5

Maksu- ja päätapahtumat, joissa on mukana muita kuin rahalaitoksia – tapahtumien lukumäärä (*)
Erät
Tapahtumat maksuinstrumenttityypeittäin (1)

Tapahtumat päätetyypeittäin (1)

Tilisiirrot
— Paperiperusteiset
— Muut kuin paperiperusteiset
Suoraveloitukset
Korttimaksut maassa liikkeeseen lasketuilla korteilla, pl.
kortit, joissa on ainoastaan sähköinen rahatoiminto
— joissa on käteismaksutoiminto
— joissa on maksuaikatoiminto
— joissa on luottotoiminto
— joissa on käteismaksu- ja/tai maksuaikatoiminto (2)
— joissa on luotto- ja/tai maksuaikatoiminto (3)
Sähköisellä rahalla suoritetut ostotapahtumat
— korteilla, joissa on sähköinen rahatoiminto
— korteilla, joissa on muu sähköisen rahan tallenne
Sekit
Muut maksuinstrumentit
Maksuinstrumenteilla suoritetut tapahtumat yhteensä
— Lähetetyt rajat ylittävät tapahtumat

a)

Lisätietoerät:
Vastaanotetut rajat ylittävät tapahtumat (4)
Tilien hyvitykset yksinkertaisella tilikirjauksella
Tilien veloitukset yksinkertaisella tilikirjauksella

Lisätietoerät:
Käteisnostot myyntipisteiden maksupäätteillä
Käteisnostot pankissa
Käteistalletukset pankissa

b)

c)

Maassa sijaitsevat päätteet ja kyseisessä maassa liikkeeseen
laskettujen korttien käyttö
Käteisnostot pankkiautomaatilla
Käteistalletukset pankkiautomaatilla
Myyntipistetapahtumat käytetyn kortin tyypistä riippumatta
Sähköisen rahakortin lataamis-/purkamistapahtumat
Maassa sijaitsevat päätteet ja kyseisen maan ulkopuolella
liikkeeseen laskettujen korttien käyttö
Käteisnostot pankkiautomaatilla
Käteistalletukset pankkiautomaatilla
Myyntipistetapahtumat käytetyn kortin tyypistä riippumatta
Sähköisen rahakortin lataamis-/purkamistapahtumat
Maan ulkopuolella sijaitsevat päätteet ja kyseisessä maassa
liikkeeseen laskettujen korttien käyttö
Käteisnostot pankkiautomaatilla
Käteistalletukset pankkiautomaatilla
Myyntipistetapahtumat käytetyn kortin tyypistä riippumatta
Sähköisen rahakortin lataamis-/purkamistapahtumat

(*) Miljoonina, jakso yhteensä
(1) Kukin tapahtuma ilmoitetaan vain yhdessä alaryhmässä.
(2) Vain jos tiedot ”Maksut korteilla, joissa on käteismaksutoiminto” ja ”Maksut korteilla, joissa on maksuaikatoiminto” eivät ole saatavilla
erikseen.
(3) Vain jos tiedot ”Maksut korteilla, joissa on luottotoiminto” ja ”Maksut korteilla, joissa on maksuaikatoiminto” eivät ole saatavilla erikseen.
(4) Vain jos luvut vastaanotetuista tapahtumista ovat saatavilla.
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TAULUKKO 6
Maksu- ja päätetapahtumat, joissa on mukana muita kuin rahalaitoksia – tapahtumien arvo (*)
Erät

Tapahtumat maksuinstrumenttityypeittäin ( )

Tapahtumat päätetyypeittäin (1)

1

Tilisiirrot
— Paperiperusteiset
— Muut kuin paperiperusteiset
Suoraveloitukset
Korttimaksut maassa liikkeeseen lasketuilla korteilla, pl.
kortit, joissa on ainoastaan sähköinen rahatoiminto
— joissa on käteismaksutoiminto
— joissa on maksuaikatoiminto
— joissa on luottotoiminto
— joissa on käteismaksu- ja/tai maksuaikatoiminto (2)
— joissa on luotto- ja/tai maksuaikatoiminto (3)
Sähköisellä rahalla suoritetut ostotapahtumat
— korteilla, joissa on sähköinen rahatoiminto
— korteilla, joissa on muu sähköisen rahan tallenne
Sekit
Muut maksuinstrumentit
Maksuinstrumenteilla suoritetut tapahtumat yhteensä
— Lähetetyt rajat ylittävät tapahtumat

a)

Lisätietoerät:
Vastaanotetut rajat ylittävät tapahtumat (4)
Tilien hyvitykset yksinkertaisella tilikirjauksella
Tilien veloitukset yksinkertaisella tilikirjauksella

Lisätietoerät:
Käteisnostot myyntipisteiden maksupäätteillä
Käteisnostot pankissa
Käteistalletukset pankissa

b)

c)

Maassa sijaitsevat päätteet ja kyseisessä maassa liikkeeseen
laskettujen korttien käyttö
Käteisnostot pankkiautomaatilla
Käteistalletukset pankkiautomaatilla
Myyntipistetapahtumat käytetyn kortin tyypistä riippumatta
Sähköisen rahakortin lataamis-/purkamistapahtumat
Maassa sijaitsevat päätteet ja kyseisen maan ulkopuolella
liikkeeseen laskettujen korttien käyttö
Käteisnostot pankkiautomaatilla
Käteistalletukset pankkiautomaatilla
Myyntipistetapahtumat käytetyn kortin tyypistä riippumatta
Sähköisen rahakortin lataamis-/purkamistapahtumat
Maan ulkopuolella sijaitsevat päätteet ja kyseisessä maassa
liikkeeseen laskettujen korttien käyttö
Käteisnostot pankkiautomaatilla
Käteistalletukset pankkiautomaatilla
Myyntipistetapahtumat käytetyn kortin tyypistä riippumatta
Sähköisen rahakortin lataamis-/purkamistapahtumat

(*) Miljoonina euroina, jakso yhteensä
(1) Kukin tapahtuma ilmoitetaan vain yhdessä alaryhmässä.
(2) Vain jos tiedot ”Maksut korteilla, joissa on käteismaksutoiminto” ja ”Maksut korteilla, joissa on maksuaikatoiminto” eivät ole saatavilla
erikseen.
(3) Vain jos tiedot ”Maksut korteilla, joissa on luottotoiminto” ja ”Maksut korteilla, joissa on maksuaikatoiminto” eivät ole saatavilla erikseen.
(4) Vain jos luvut vastaanotetuista tapahtumista ovat saatavilla.

—

Tilisiirrot lasketaan maksajan puolella. Ne sisältävät postiosoitukset ja maksumääräykset.

Tilisiirrot ovat joko paperiperusteisia tai muita kuin paperiperusteisia.

(i) Paperiperusteiset tilisiirrot: tilisiirtoja, jotka maksaja toimittaa paperilla.

(ii) Muut kuin paperiperusteiset tilisiirrot: tilisiirtoja, jotka maksaja toimittaa ilman paperilomakkeita, esimerkiksi
sähköisesti.

—

Suoraveloitukset lasketaan maksunsaajan puolella. Sekä kertaluonteiset että toistuvat suoraveloitukset luetaan mukaan.
Toistuvien suoraveloitusten osalta jokainen yksittäinen maksu otetaan huomioon erillisenä tapahtumana.

—

Korttimaksut maassa liikkeeseen lasketuilla korteilla, pl. kortit, joissa on ainoastaan sähköinen rahatoiminto, lasketaan
kortin liikkeeseen laskeneella puolella. Sähköisellä rahalla suoritettuja tapahtumia ei lueta mukaan.

—

Sähköisellä rahalla suoritetut ostotapahtumat lasketaan kortin tai muun käytetyn tallenteen liikkeeseen laskeneella puolella. Ainoastaan maassa liikkeeseen lasketuilla korteilla tai tallenteilla suoritetut tapahtumat ilmoitetaan.

—

Sekit lasketaan maksunsaajan puolella, kun ne toimitetaan lunastamista varten. Liikkeeseen laskettuja sekkejä, joita ei
ole toimitettu lunastettaviksi, ei ilmoiteta.
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—

Muut maksuinstrumentit. Joissakin maissa olemassa olevilla instrumenteilla suoritettuja maksuja, joita ei voida sisällyttää mihinkään muuhun maksuinstrumenttien ryhmään – esim. vekselit, ml. katkaistut vekselit. Lopuksi ilmoitettavissa lisätiedoissa täsmennetään, mitkä instrumentit on sisällytetty tietoihin.

—

Lähetetyt rajat ylittävät tapahtumat. Erän ”Maksuinstrumenteilla suoritettujen tapahtumien lukumäärä/arvo” alaluokka.

—

Vastaanotetut rajat ylittävät tapahtumat. Tiedot ilmoitetaan, jos ne ovat saatavissa tiedot antavassa maassa. Tilisiirrot
lasketaan maksunsaajan (eli maksumääräyksen vastaanottajan) puolella. Suoraveloitukset ja sekit lasketaan maksajan
(eli maksuohjeen vastaanottajan) puolella. Korttitapahtumat lasketaan vastaanottajan (maksunsaajan) puolella.

—

Tilien hyvitykset yksinkertaisella tilikirjauksella. Pakollinen tieto, eli tiedot ilmoitetaan niin pian kuin mahdollista kansallisissa puitteissa.

—

Tilien veloitukset yksinkertaisella tilikirjauksella Pakollinen tieto, eli tiedot ilmoitetaan niin pian kuin mahdollista kansalliset olosuhteet huomioon ottaen.

—

Tilien hyvitykset/veloitukset yksinkertaisella tilikirjauksella suljetaan pois tilisiirroista, suoraveloituksista tai muista
perinteisten maksuinstrumenttien luokista, ja ne ilmoitetaan ainoastaan vastaavien lisätietojen yhteydessä. Tämä koskee myös historiatietoja sikäli kuin tiedot ovat saatavilla.

—

Käteisnostot pankkiautomaateilla. Käteisnostot, jotka on tehty pankkiautomaatilla käteistoiminnolla varustettua korttia käyttäen. Käteisnostot myyntipisteiden maksupäätteillä käyttäen korttia jossa on käteismaksu-, luotto- tai maksuaikatoiminto, ei lueta mukaan, vaan ne ilmoitetaan osana ”Myyntipistetapahtumia”.

—

Käteistalletukset pankkiautomaatilla. Käteistalletukset, jotka on tehty pankkiautomaatilla käteistoiminnolla varustettua
korttia käyttäen.

—

Myyntipistetapahtumat käsittävät sähköisen varainsiirron (EFTPOS) päätteillä ja manuaalisilla korttilaitteilla suoritetut
tapahtumat. Näihin sisällytetään käteisnostot myyntipisteiden maksupäätteillä. Jos ne voidaan erottaa, ne ilmoitetaan
myös lisätietoerissä ”Käteisnostot myyntipisteiden maksupäätteillä”.

—

Sähköisen rahakortin lataamis-/purkamistoiminnot. Sekä lataus- että purkaustapahtumat ilmoitetaan.

—

Pankkitiskillä suoritettavia käteisnostoja ei sisällytetä maksuinstrumenttien erittelyyn. Tiedot voidaan kuitenkin ilmoittaa lisätietoerinä, mikäli ne ovat saatavilla.

—

Pankkitiskillä suoritettavia käteistalletuksia ei sisällytetä maksuinstrumenttien erittelyyn. Tiedot voidaan kuitenkin
ilmoittaa lisätietoerinä, mikäli ne ovat saatavilla.

5 jakso: Valitut pankkienväliset maksujärjestelmät
Pankkienväliset maksujärjestelmät (Interbank funds transfer systems, IFTS) otetaan mukaan riippumatta siitä, hallinnoiko
niitä keskuspankki vai yksityinen toimija. Luvut ilmoitetaan järjestelmittäin. Luetteloon otetaan ainoastaan järjestelmät, jotka
käsittelevät merkittäviä maksumääriä. Näitä ovat lähinnä Blue Book -julkaisun tekstiosassa mainitut järjestelmät. Järjestelmät otetaan mukaan, mikäli ne olivat toiminnassa jossain vaiheessa edeltävien viiden viitevuoden aikana.
Pankkienväliset maksujärjestelmät jaetaan TARGET-osiin ja muihin kuin TARGET-maksujärjestelmiin:
—

TARGET-osa on kansallinen reaaliaikainen bruttomaksujärjestelmä (RTGS), joka on Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET) 30 päivänä joulukuuta 2005 annettujen suuntaviivojen
EKP/2005/16 liitteessä 1 määritelty TARGET-maksujärjestelmän osa, tai EKP:n maksujärjestelmä (EPM) tai sellaisen
jäsenvaltion reaaliaikainen bruttomaksujärjestelmä, joka ei ole vielä ottanut euroa käyttöön mutta joka on suoraan
yhteydessä TARGET-järjestelmään ja allekirjoittanut TARGET-sopimuksen.

—

Muu kuin TARGET-maksujärjestelmä on pankkienvälinen maksujärjestelmä (IFTS), joka ei ole TARGET-järjestelmän
osa.

1.

Osallistuminen valittuihin pankkienvälisiin maksujärjestelmiin

Jokainen osallistuja, jolla on erillinen pääsy järjestelmään tai johon voidaan olla erikseen yhteydessä järjestelmässä, lasketaan erikseen siitä riippumatta, onko kahden tai useamman tällaisen osallistujan välillä oikeudellinen yhteys, esim. sulautumiin liittyvissä tapauksissa.
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TAULUKKO 7
Osallistuminen valittuihin pankkienvälisiin maksujärjestelmiin (*)
Erät
Muu maksujärjestelmä kuin TARGET
[Ks. maksujärjestelmien luettelo]
TARGET-osa

LVPS
[Ilmoitetaan erikseen jokaisen LVPS 1, 2:n
osalta]

Vähittäistason järjestelmä
[Ilmoitetaan erikseen jokaisen vähittäistason
maksujärjestelmän 1,2,3,4 osalta]

Osallistujien lukumäärä
a) Suorat osallistujat
joista:
luottolaitokset
keskuspankki
muut suorat osallistujat
joista
— julkishallinto
— postilaitos
— selvitysyhteisöt
— muut rahoituslaitokset
— muut

Osallistujien lukumäärä
a) Suorat osallistujat
joista:
luottolaitokset
keskuspankki
muut suorat osallistujat
joista
— julkishallinto
— postilaitos
— selvitysyhteisöt
— muut rahoituslaitokset
— muut

Osallistujien lukumäärä
a) Suorat osallistujat
joista:
luottolaitokset
keskuspankki
muut suorat osallistujat
joista
— julkishallinto
— postilaitos
— selvitysyhteisöt
— muut rahoituslaitokset
— muut

b)

b)

b)

Epäsuorat osallistujat

Epäsuorat osallistujat

Epäsuorat osallistujat

(*) Jakson loppu, alkuperäiset yksiköt

—

Suora osallistuja on yksikkö, jonka pankkienvälinen maksujärjestelmä tunnistaa tai hyväksyy ja jolla on oikeus lähettää
tai vastaanottaa maksumääräyksiä järjestelmään tai järjestelmästä suoraan ilman välittäjää tai suoraan pankkienvälistä
maksujärjestelmää sääntelevien sääntöjen sitomana. Joissakin järjestelmissä suorat osallistujat vaihtavat myös maksumääräyksiä epäsuorien osallistujien puolesta.

—

Epäsuora osallistuja on maksujärjestelmään osallistuja sovellettaessa järjestelyä, jossa suoraa osallistujaa käytetään välittäjänä tiettyjen järjestelmässä sallittujen toimien (erityisesti maksujen) hoitamiseksi.

2.

Maksut, jotka hoidetaan valittujen pankkienvälisten maksujärjestelmien välityksellä

Taulukot 8 ja 9 sisältävät tiedot tapahtumista, jotka lähetetään pankkienväliseen maksujärjestelmään ja käsitellään siellä.
Jokainen maksu lasketaan kerran lähettävän osallistujan puolella, eikä siis kahdesti siten, että maksajan tililtä tehtävä veloitus ja maksunsaajan tilin hyvitys laskettaisiin erikseen. Ainoastaan järjestelmän sisällä suoritetut maksut ilmoitetaan. Hylättyjä ja peruutettuja maksuja ei huomioida.
Jotta vältettäisiin laskeminen kahteen kertaan, rajat ylittävät tapahtumat lasketaan maassa, jossa tapahtuma on pantu vireille.
Jaksossa 4 olevaa maksuinstrumenttien kuvausta sovelletaan tämän jakson eri eriin. Kaikki taloustoimet lasketaan maksumääräyksen lähettävän osallistujan puolella.
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TAULUKKO 8
Valittujen pankkienvälisten maksujärjestelmien käsittelemät maksut – taloustoimien lukumäärä (*)
Erät
Muu kuin TARGET-maksujärjestelmä
(Ks. maksujärjestelmien luettelo)
TARGET-osa

Lähetetyt tapahtumat yhteensä
— Saman TARGET-osan sisällä
— Toiseen TARGET-osaan
joista:
— euroalueen osaan
— muuhun kuin euroalueen
osaan
Keskittyneisyysaste määrän osalta
(aste)
Lisätietoerä:
Taloustoimet, jotka on vastaanotettu
toisesta
TARGET-osasta

LVPS (1)
(Ilmoitetaan erikseen jokaisen LVPS 1:n
ja 2:n osalta)

Pieniä maksuja välittävä maksujärjestelmä
(Ilmoitetaan erikseen jokaisen vähittäistason
maksujärjestelmän 1,2,3,4 osalta]

Lähetetyt tapahtumat yhteensä
— Tilisiirrot
joista:
— paperiperusteisia
— muita kuin paperiperusteisia
— Suoraveloitukset
— Korttimaksut
— Pankkiautomaattitapahtumat
— Sähköisellä rahalla suoritetut
tapahtumat
— Sekit
— Muut maksuinstrumentit
Keskittyneisyysaste määrän osalta
(aste)

Lähetetyt tapahtumat yhteensä
— Tilisiirrot
joista:
— paperiperusteisia
— muita kuin paperiperusteisia
— Suoraveloitukset
— Korttimaksut
— Pankkiautomaattitapahtumat
— Sähköisellä rahalla suoritetut
tapahtumat
— Sekit
— Muut maksuinstrumentit
Keskittyneisyysaste määrän osalta (aste)

(*) Miljoonina, jakso yhteensä
(1) Suuria maksuja välittävä maksujärjestelmä

TAULUKKO 9
Valittujen pankkienvälisten maksujärjestelmien käsittelemät maksut – taloustoimien arvo (*)
Erät
Muu kuin TARGET-maksujärjestelmä
(Ks. maksujärjestelmien luettelo)
TARGET-osa

LVPS
(Ilmoitetaan erikseen jokaisen LVPS 1:n
ja 2:n osalta)

Lähetetyt tapahtumat yhteensä
— Saman TARGET-osan sisällä
— Toiseen TARGET-osaan
joista:
— euroalueen osaan
— muuhun kuin euroalueen
osaan
Keskittyneisyysaste arvon osalta (aste)

Lähetetyt tapahtumat yhteensä
— Tilisiirrot
joista:
— paperiperusteisia
— muita kuin paperiperusteisia
— Suoraveloitukset
— Korttimaksut
— Pankkiautomaattitapahtumat
— Sähköisellä rahalla suoritetut
tapahtumat
— Sekit
— Muut maksuinstrumentit
Keskittyneisyysaste arvon osalta
(aste)

Lisätietoerä:
Taloustoimet, jotka on vastaanotettu
toisesta
TARGET-osasta

Pieniä maksuja välittävä maksujärjestelmä
(Ilmoitetaan erikseen jokaisen vähittäistason
maksujärjestelmän 1,2,3,4 osalta]

Lähetetyt tapahtumat yhteensä
— Tilisiirrot
joista:
— paperiperusteisia
— muita kuin paperiperusteisia
— Suoraveloitukset
— Korttimaksut
— Pankkiautomaattitapahtumat
— Sähköisellä rahalla suoritetut
tapahtumat
— Sekit
— Muut maksuinstrumentit
Keskittyneisyysaste arvon osalta (aste)

(*) Miljoonina euroina, jakso yhteensä

Keskittyneisyysaste määrän/arvon osalta on viiden suurimman maksuviestien lähettäjän (mukana voi olla myös keskuspankki) tapahtumien lukumäärän/arvon perusteella laskettu markkinaosuus kussakin pankkienvälisessä maksujärjestelmässä.
Se lasketaan suhdelukuna tapahtumien lukumäärä/arvo yhteensä järjestelmässä kyseisen vuoden aikana.

TARGET
Maakoodi

LVPS (muu kuin TARGET)

Vähittäistason maksujärjestelmä

Maa
Nimi

Järjestelmän viite

Nimi

PSS-koodi

Nimi

Järjestelmän viite

Belgia

ELLIPS

TARGET-osa

—

—

Clearing House;
CEC

Vähittäistason järjestelmä 1
Vähittäistason järjestelmä 2

DE

Saksa

RTGSplus
ELS (vuoteen 2001
saakka)

TARGET-osa

EAF (marras 2001
saakka)

LVPS (muu kuin TARGET) Järjestelmä 1

RPS

Vähittäistason järjestelmä 1

GR

Kreikka

HERMES

TARGET-osa

HERMES GRD

LVPS (muu kuin TARGET) Järjestelmä 1

DIAS;

Vähittäistason järjestelmä 1

ACO

Vähittäistason järjestelmä 2

FI

BE

(suljettu tammi 2001)
Espanja

SLBE

TARGET-osa

SPI (joulu 2004
saakka)

LVPS (muu kuin TARGET) Järjestelmä 1

SNCE

Vähittäistason järjestelmä 1

FR

Ranska

TBF

TARGET-osa

PNS

LVPS (muu kuin TARGET) Järjestelmä 1

SIT

Vähittäistason järjestelmä 1

CH Paris (suljettu 2002);

Vähittäistason järjestelmä 2

CH Province (suljettu 2002);

Vähittäistason järjestelmä 3

CREIC (suljettu 2002)

Vähittäistason järjestelmä 4

IE

Irlanti

IRIS

TARGET-osa

—

—

IPCC ja IRECC

Vähittäistason järjestelmä 1

IT

Italia

BI-REL

TARGET-osa

—

—

BI-COMP

Vähittäistason järjestelmä 1

LU

Luxemburg

LIPS-Gross

TARGET-osa

—

—

NL

Alankomaat

TOP

TARGET-osa

—

—

Interpay

Vähittäistason järjestelmä 1

AT

Itävalta

ARTIS

TARGET-osa

—

—

—

PT

Portugali

SPGT

TARGET-osa

—

—

SICOI;

Vähittäistason järjestelmä 1

SLOD

Vähittäistason järjestelmä 2

LVPS (muu kuin TARGET) Järjestelmä 1

Giro Clearing system

Vähittäistason järjestelmä 1

LVPS (muu kuin TARGET) Järjestelmä 1

PMJ

Vähittäistason järjestelmä 1

Slovenia

—

—

SIBPS
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Taulukoiden 7 ja 8 ja 9 maksujärjestelmien luettelo

(suljettu joulu 2006)
FI

Suomi

BoF-RTGS

TARGET-osa

POPS
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Tilastotietoja ilmoitettaessa on annettava tiedot näiden suuntaviivojen asianomaisten taulukoiden kaikkien solujen osalta siinäkin tapauksessa, että solujen arvo on nolla tai tiedot puuttuvat tai ilmiötä ei esiinny.
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14 OSA
Sijoitusrahastojen saamisia ja velkoja koskevat tilastot

TAULUKKO 1
Neljännesvuosittaiset kantatiedot ja virtatietojen korjaukset
FI

A. Kotimaa

B. Muut rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltiot
Muut kuin rahalaitokset – yhteensä

Muut kuin rahalaitokset – yhteensä
Muut
Yhteensä

Rahalaitokset

Julkisyhteisöt

Yhteensä

Muut rahoituksen välittäjät + rah.
ja vak. välit.
avust. laitokset
(S.123+S.124)

Vakuutuslaitokset
ja eläkerahastot (S.
125)

C. Ulkomaat
Yhteensä

Muut

Yritykset
(S.11)

Kotitaloudet + kotital. palv.
voittoa
tavoittelematt. yht.
(S.14+S.15)

Yhteensä

Rahalaitokset

Julkisyhteisöt

Yhteensä

Muut rahoituksen välittäjät + rah.
ja vak. välit.
avust.
laitokset
(S.123+S.124)

Vakuutuslaitokset
ja eläkerahastot (S.
125)

Yritykset
(S.11)

Kotitaloudet + kotital. palv.
voittoa
tavoittelematt. yht.
(S.14+S.15)

Rahaliittoon
osallistumattomat
jäsenvaltiot

D. Kohdistamattomat
US

Japani

VASTAAVAA
2

Talletukset ja lainasaamiset
Muut arvopaperit kuin osakkeet
joista kertynyttä korkoa

2e

Euromääräiset
enintään 1 vuoden
yli 1 vuoden mutta enintään 2 vuotta
yli 2 vuotta

2x

Valuuttamääräiset
enintään 1 vuoden
yli 1 vuoden mutta enintään 2 vuotta
yli 2 vuotta

2t

Valuuttamääräiset yhteensä
enintään 1 vuoden

Euroopan unionin virallinen lehti

1

yli 1 vuoden mutta enintään 2 vuotta
yli 2 vuotta
3

Osakkeet ja osuudet
joista noteerattuja osakkeita, pl. sijoitusrahastojen ja rahamarkkinarahastojen
osuudet
joista sijoitusrahastojen ja rahamarkkinarahastojen osuuksia

4

Johdannaiset

5

Muut kuin rahoitussaamiset (ml.
käyttöomaisuus)

6

Muut saamiset
joista talletuksille ja lainasaamisille kertynyttä korkoa
VELAT
Lainat ja talletukset

8

Sijoitusrahastojen osuudet

9

Johdannaiset

10 Muut velat
joista talletuksille ja lainasaamisille kertynyttä korkoa

27.12.2007

7

27.12.2007

TAULUKKO 2
Kuukausittaiset kantatiedot ja virtatietojen korjaukset
B. Muut rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltiot

Yhteensä

Yhteensä

Rahalaitokset

Muut kuin
rahalaitokset

Rahalaitokset

FI

A. Kotimaa

C. Ulkomaat
Muut kuin
rahalaitokset

D.
Kohdistamattomat

VASTAAVAA
1 Talletukset ja lainasaamiset
2 Muut arvopaperit kuin osakkeet
2e Euromääräiset
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enintään 1 vuoden
yli 1 v mutta enintään 2 v
yli 2 vuotta
2x Valuuttamääräiset
enintään 1 vuoden
yli 1 v mutta enintään 2 v
yli 2 vuotta
3 Osakkeet ja osuudet
joista: Sijoitusrahastojen ja rahamarkkinarahastojen osuudet
4 Johdannaiset
5 Muut kuin rahoitussaamiset (ml. käyttöomaisuus)
6 Muut saamiset
VASTATTAVAA
7 Lainat ja talletukset
9 Sijoitusrahastojen osuudet

#

10 Johdannaiset
11 Muut velat
#

Vähimmäistiedot, jotka tiedonantajien on toimitettava kansallisille keskuspankeille kuukausittain

L 341/179
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TAULUKKO 3
Kuukausittaiset lisätietoerät
A. Kotimaa

B. Muut rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltiot

Yhteensä

Rahalaitokset

C. Ulkomaat
Muut kuin
rahalaitokset

D. Kohdistamattomat

FI

Rahalaitokset

Yhteensä
Muut kuin
rahalaitokset

VASTATTAVAA
9 Sijoitusrahastojen osuudet
9.1 Sijoitusrahastojen osuuksien myynti
9.2 Sijoitusrahastojen osuuksien lunastus

Euroopan unionin virallinen lehti
27.12.2007

27.12.2007

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

LIITE IV
SÄHKÖINEN TIEDONSIIRTO

1 OSA
Johdanto
Euroopan keskuspankilla (EKP) on erityisiä tiedonsiirtojärjestelyjä Euroopan keskuspankkijärjestelmään (EKPJ) kuuluvien
kansallisten keskuspankkien, liittyvien maiden kansallisten keskuspankkien ja joidenkin EU:n kansallisten tilastolaitosten
kanssa. Tiedonsiirroissa käytetään standardoituja alustasta riippumattomia viestejä (Gesmes/TS), mukaan lukien tiedot
(numeraaliset arvot) ja/tai ominaisuudet (metatiedot, joissa selitetään lähetettyjä tietoja).
Jotta tilastoviestejä kyettäisiin lähettämään, tiedot on laadittava täsmällisten ”sarjaperheiden” mukaisesti, joihin liittyvät tilastolliset käsitteet ja koodiluettelot mahdollistavat lähetettyjen viestien sisällön kuvaamisen asianmukaisesti ja yksiselitteisesti.
Sarjaperheitä, niihin liittyviä käsitteitä ja koodiluetteloja kutsutaan yhteisnimellä rakenteelliset määritelmät.
EKP:n rakenteelliset määritelmät sisältävät luettelon tilastollisista käsitteistä, koodiluetteloista ja sarjaperheiden määritelmistä,
jotka EKP on laatinut ja joita käytetään sen Gesmes/TS-tilastotietojen siirroissa. EKP:n rakenteelliset määritelmät on tallennettu Euroopan komission www-sivuille CIRCA (http//forum.europa.eu.int/Members/irc/dsis/eeg6/library, ”structural definitions” –niminen alakansio), ja niitä voivat käyttää Electronic Data Interchange (EDI) and Statistics interest group -nimisen
ryhmän jäsenet (muun muassa Working Group of Statistical Information Management – WGSIM -nimisen työryhmän
jäsenet). Oma kappale tallennetaan yleensä kansallisiin keskuspankkeihin. Mikäli näin ei ole, kansallisten keskuspankkien asianomaisen yksikön tai osaston pitäisi ottaa yhteys EKP:n WGSIM-työryhmään.
Liitteessä IV euroaluuen kansallisten keskuspankkien ja EKP:n välisten raha- ja rahoitustilastohin liittyvien tiedonsiirtojen erityispiirteet kuvaillaan yksityiskohtaisesti. Jäljempänä 2 osassa luetellaan EKP:n sarjaperheet ja EKPJ:n käytössä olevat niihin
liittyvät tietokokonaisuudet. Sarjaperheet ja erityiset muuttujat, jotka muodostavat sarja-avaimet, niiden muoto ja niiden koodiluettelot, joiden mukaisesti niiden koodiarvo muodostetaan, kuvaillaan 3 osassa. Sarja-avaimien ja niiden ominaisuuksien
välinen yhteys sekä osapuolet, jotka ovat vastuussa niiden ylläpitämisestä, kuvaillaan 4 osassa.

2 OSA
Sarjaperheet ja tietokokonaisuudet
1.

Lähetettävissä Gesmes/TS -viesteissä voidaan käyttää tilastollisia käsitteitä joko muuttujina (siten, että laaditaan aikasarjat yksilöivät ”avaimet”) tai ominaisuuksina (jotka antavat tilastotietoja koskevia lisätietoja). Koodatut muuttujat ja
ominaisuudet saavat arvot valmiista koodiluetteloista. Sarjaperheet määrittelevät vaihdettavien sarja-avaimien rakenteen käsitteinä ja niihin liittyvinä koodiluetteloina. Lisäksi ne määrittelevät suhteensa asianomaisiin ominaisuuksiin.
Samaa rakennetta voidaan soveltaa erilaisiin tietojen siirtoihin, jotka erotetaan toisistaan tietokokonaisuustietojen
avulla.

2.

Raha- ja rahoitustilastoihin liittyen EKP on määritellyt seitsemän sarjaperhettä, ja se käyttää niitä tällä hetkellä tilastotietojen siirtämiseen EKPJ:n sisällä ja muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa. Sarjaperheisiin liittyvät
—

Tase-erät (BSI), sarjaperheen tunniste ”ECB_BSI1”

—

Pankkeja koskevat rakenteelliset rahoitusindikaattorit (SSI), sarjaperheen tunniste ”ECB_SSI1”

—

Rahalaitoskorot (MIR), sarjaperheen tunniste ”ECB_MIR1”

—

Muut rahoituksen välittäjät (OFI), sarjaperheen tunniste ”ECB_OFI1”

—

Arvopaperiemissiot (SEC) sarjaperheen tunniste ”ECB_SEC1”

L 341/181
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3.

—

Maksujärjestelmät (PSS), sarjaperheen tunniste ”ECB_PSS1”,

—

Sijoitusrahastot (IF), sarjaperheen tunniste, ”ECB_IVF1”
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Kaikkien edellä lueteltujen sarjaperheiden osalta tiedot vaihdetaan, mikäli sarjaperhe ja tietokokonaisuustunnisteet (DSI)
ovat samat.
Käsittelyn, oikea-aikaisuuden ja vastuun määrittelyä varten on määritelty kaksi tietokokonaisuustasolla yksilöitävää tietosarjaa, jotka seuraavat sarjaperhettä ”ECB_BSI”.

3.1 Tietokokonaisuustunnistetta ”ECB _BSI1” käytetään määrittelemään sarja-avaimet seuraaville tiedoille:
—

rahalaitosten tasetilastot;

—

sähköinen raha (e-raha);

—

luottolaitosten tasetilastot;

—

valtion talletusvelat ja sen hallussa oleva käteinen raha ja arvopaperit;

—

lisätietoerät;

—

täydentävät tase-erätiedot, joita kansalliset keskuspankit toimittavat IMF:lle käyttämällä EKP:n gateway-palveluja;

—

arvopaperistetut ja kolmansille osapuolille myydyt rahalaitoslainat;

—

varantopohjatilastot;

—

makrotason suhdelukuja koskevat tiedot.

3.2 Tietokokonaisuustunnistetta ”ECB_BSP” käytetään määrittelemään sarja-avaimet taseen tiedoissa Blue Bookin puitteissa.

3 OSA
Muuttujat
Alla olevassa taulukossa määritellään muuttujat, jotka muodostavat edellisessä osassa luetellut raha- ja rahalaitostilastojen
sarja-avaimet, niiden muoto ja niiden koodiluettelot, joiden mukaisesti niiden koodiarvo muodostetaan.

Sarjaperhe
BSI

SSI

MIR

OFI

SEC

PSS

Käsite
(tunniste)

IVF

Yhteenlaskettu
arvo
muoto

Käsitteen nimi

Muuttujan järjestys avaimessa

Koodiluettelo

Koodiluettelon nimi

Muuttujat

1

1

1

1

1

1

1

FREQ

Toistuvuus

AN1 CL_FREQ

Toistuvuuden koodiluettelo

2

2

2

2

2

2

2

REF_AREA

Viitealue

AN2 CL_AREA_EE

Alueen koodiluettelo

3

ADJUSTMENT

Muutosindikaattori

AN1 CL_ADJUSTMENT

Muutosindikaattori
koodiluettelo

BS_REP_SECTOR

Taseen viitesektorin erittely

AN1 CL_BS_REP_SECTOR

Taseen viitesektorin
erittelyn koodiluettelo

REF_SECTOR

Viitesektorin erittely

AN4 CL_ESA95_SECTOR

EKT 95:n viitesektorin
mukaisen erittelyn
koodiluettelo

SEC_ISSUING SECTOR

Arvopapereita liikkeeseen
laskeva sektori

AN4 CL_ESA95_SECTOR

EKT 95:n viitesektorin
mukaisen erittelyn
koodiluettelo

PSS_INFO_TYPE

Maksu-ja selvitysjärjestelmän AN4 CL_PSS_INFO_TYPE
tietojen tyyppi

3

3

4

3
3

3

3

Maksu- ja selvitysjärjestelmän tietojen tyypin
koodiluettelo
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Sarjaperhe
BSI

SSI

MIR

OFI

SEC

PSS

IVF

Käsite
(tunniste)

PSS_INSTRUMENT

Maksu- ja selvitysjärjestelmän instrumentti

AN3 CL_PSS_INSTRUMENT

Maksu- ja selvitysjärjestelmän instrumentin
koodiluettelo

5

PSS_SYSTEM

Maksu- ja selvitysjärjestelmän sisääntulokohta

AN4 CL_PSS_SYSTEM

Maksu- ja selvitysjärjestelmään sisääntulokohdan koodiluettelo

6

DATA_TYPE_PSS

Maksu-ja selvitysjärjestelmän AN2 CL_DATA_TYPE_PSS Maksu- ja selvitysjärjestiedon tyyppi
telmän tietojen tyypin
koodiluettelo

OFI_REP_SECTOR

Muiden rahoituksen välittäjien tiedonantajasektori

AN2 CL_OFI_REP_SECTOR Muiden rahoituksen
välittäjien viitesektorin
erittelyn-koodiluettelo

IVF_REP_SECTOR

Sijoitusrahastojen tiedonantajasektori

AN2 CL_IVF_REP_SECTOR Sijoitusrahastojen viitesektorin erittelyn koodiluettelo

SSI_INDICATOR

Rakenteellinen rahoitusindikaattori

AN3 CL_SSI_INDICATOR

Rakenteellisen rahoitusindikaattorin koodiluettelo

BS_ITEM

Tase-erä

AN3 CL_BS_ITEM

Tase-erien koodiluettelo

OFI_ITEM

Muiden rahoituksen välittäjien tase-erä

AN3 CL_OFI_ITEM

Muiden rahoituksen
välittäjien tase-erän
koodiluettelo

SEC_ITEM

Arvopaperin yksikkö

AN6 CL_ESA95_ACCOUNT EKT 95:n tilin koodiluettelo

5

IF_ITEM

Sijoitusrahastojen saamiset
ja velat

AN3 CL_IF_ITEM

6

MATURITY_ORIG

Alkuperäinen maturiteetti

AN1 CL_MATURITY_ORIG Alkuperäisen maturiteetin koodiluettelo

SEC_VALUATION

Arvopapereiden arvostaminen

AN1 CL_MUFA_VALUATION

Arvostaminen MUFAn
puitteissa
-koodiluettelo

DATA_TYPE

Tiedon tyyppi

AN1 CL_DATA_TYPE

Raha- ja pankkitilastojen tietotyyppi, virta- ja
positiotyypit

DATA_TYPE_MIR

Rahalaitoskorkoa koskevan
tiedon tyyppi

AN1 CL_DATA_TYPE_MIR Rahalaitoskorkoa koskevan tiedon tyypin
koodiluettelo

DATA_TYPE_SEC

Arvopapereita koskevan
tiedon tyyppi

AN1 CL_DATA_TYPE_SEC Arvopapereita koskevan tiedon tyypin koodiluettelo

COUNT_AREA

Vastapuolen alue

AN2 CL_AREA_EE

Alueen koodiluettelo

AMOUNT_CAT

Määrän mukainen ryhmä

AN1 CL_AMOUNT_CAT

Määrän mukaisen ryhmänkoodiluettelo

4

4
5

4

5

6
5

7

5

7

7

6

6

8

6

8

7

8

7
9

8

9

9
8

10

7

9

10

7

Koodiluettelon nimi

4

4

6

Koodiluettelo

Muuttujat

4

5

Yhteenlaskettu
arvo
muoto

Käsitteen nimi

Muuttujan järjestys avaimessa

L 341/183

9

Sijoitusrahastojen taseerien koodiluettelo

BS_COUNT_SECTOR Tase-erän vastapuolen sektori

AN4 CL_BS_COUNT_SEC- Tase-erän vastapuolen
TOR
sektorin koodiluettelo

COUNT_SECTOR

Vastapuolen sektori

AN2 CL_PS_COUNT_SECTOR

Maksu- ja selvitysjärjestelmän
vastaanottava/hankkiva
sektori

Taloustoimen valuutta

AN3 CL_CURRENCY

Valuutta-koodiluettelo

10 CURRENCY_TRANS
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Sarjaperhe
BSI

SSI

MIR

OFI

SEC

PSS

IVF

Käsite
(tunniste)

8

11

8

11

9

10

10

Yhteenlaskettu
arvo
muoto

Käsitteen nimi

Muuttujan järjestys avaimessa

27.12.2007

Koodiluettelo

Koodiluettelon nimi

Muuttujat

11 SERIES_DENOM

Sarjojen rahayksikkö tai
erityinen laskelma

AN1 CL_SERIES_DENOM

Sarjojen rahayksikön
tai erityisen laskelman
koodiluettelo

BS_SUFFIX

Taseen loppuliite

AN..3 CL_BS_SUFFIX

Tase-erien loppuliitteen
koodiluettelo

SEC_SUFFIX

Sarjojen loppuliite arvopaperien yhteydessä

AN1 CL_SEC_SUFFIX

Arvopapereiden loppuliiteen koodiluettelo

IR_BUS_COV

Korkotilastoissa huomioitu
liiketoiminta

AN1 CL_IR_BUS_COV

Korkotilastoissa huomioidun liiketoiminnan koodiluettelo

Toistuvuus Muuttuja osoittaa raportoidun aikasarjan toistuvuuden. Tiedonsiirtojen erityiset edellytykset:
—

Sarjaperhe ”ECB_OFI1”: Mikäli kansalliset tiedot ovat saatavilla harvemmin eli puolivuosittain tai vuosittain kansalliset
keskuspankit arvioivat neljännesvuositason tiedot. Mikäli neljännesvuositason arviot eivät ole käyttökelpoisia, tiedot toimitetaan tästä huolimatta neljännesvuositason aikasarjoina eli vuositason tiedot toimitetaan yyyyQ4 ja puolivuositason tiedot yyyyQ2 ja yyyyQ4, ja muut neljännekset jätetään joko ilmoittamatta tai ilmoitetaan puuttuvina tietoina ja
havainnon laaduksi merkitään ”L”.

—

Sarjaperhe ”ECB_SEC1”: Mikäli tarvittavat kuukausitason tiedot eivät ole saatavilla eikä arvioita voida tehdä, voidaan
toimittaa neljännesvuositason tai vuositason tietoja.

Viitealue. Muuttuja liittyy tiedonantajalaitoksen kotimaahan. Sarjaperheessä ”ECB_SEC1” se ilmoittaa liikkeeseen laskevan
sektorin sijaintimaan (1).
Muutosindikaattori. Muuttuja osoittaa, sovelletaanko sarjaan kausitasoitusta ja/tai työpäivätasoitusta.
Taseen viitesektorin erittely. Muuttuja viittaa tiedonantajasektoriin vastaavassa koodiluettelossa määritellyn erittelyn
mukaisesti.
Viitesektorin erittely. Muuttuja osoittaa viitesektorin rakenteellisten rahoitusindikaattoreiden (”ECB_SSI1”) osalta.
Arvopapereita liikkeeseen laskeva sektori. Muuttuja osoittaa sektorin arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden (”ECB_SEC1”) osalta.
Maksu-ja selvitysjärjestelmän tietojen tyyppi. Muuttuja osoittaa ”ECB PSS1” sarjaperheen yhteydessä toimitettavien tietojen tyypin yleistasolla.
Maksu- ja selvitysjärjestelmän instrumentti. Muuttuja, jota käytetään ”ECB_PSS1” –sarjaperheessä, osoittaa maksutapahtuman yhteydessä käytetyn instrumentin/maksuvälineen tyypin, esim. kortit, joissa on käteistoiminto, tai varojen siirrot jne.
Maksu- ja selvitysjärjestelmän sisääntulokohta. Muuttuja liittyy sen päätteen tai järjestelmän tyyppiin, jonka välityksellä
maksutapahtuma suoritettiin. Ks. maksujärjestelmien ja maksu- ja selvitysjärjestelmän sisääntulokohdan koodin vastaavuudesta liitteessä III oleva 13 osa.
Maksu-ja selvitysjärjestelmän tiedon tyyppi. Muuttuja osoittaa havainnon mittayksikön eli sen, pitäisikö erän osalta
ilmoittaa lukumäärä vai arvo (esim. kortin maksutapahtumien lukumäärä, kortin maksutapahtumien arvo, jne).
Muiden rahoituksen välittäjienn tiedonantajasektorin erittely. Muuttuja osoittaa muiden rahoituksen välittäjien sektoriin kuuluvan tiedonantajalaitoksen sektorin.
Sijoitusrahaston tiedonantajasektorin erittely. Muuttuja osoittaa muiden rahoituksen välittäjien sektoriin kuuluvan tiedonantajalaitoksen sektorin.
(1) Kansallisten keskuspankkien osalta liikkeeseen laskevan sektorin sijaintimaa on kansallisen keskuspankin sijaintimaa.
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Rakenteellinen rahoitusindikaattori. Muuttuja osoittaa rakenteellisen rahoitusindikaattorin tyypin. Sitä käytetään vain sarjaperheen ”ECB_SSI1” yhteydessä.

Tase-erä. Muuttuja osoittaa rahalaitostaseen erän, sellaisena kuin se on määritelty asetuksessa EKP/2001/13.

Muiden rahoituksen välittäjien tase-erä. Muuttuja osoittaa muun rahoituksen välittäjän tase-erän. Muut rahoituksen välittäjät keskittyvät erilaisiin rahoitustoimintoihin sen mukaan, minkä tyyppinen välittäjä on kyseessä, joten kaikkien osalta ei
sovelleta kaikkia tase-eriä. Vaikka suurin osa tase-eristä on yhteisiä kaiken tyyppisille muille rahoituksen välittäjille, ”muut
saamiset” ja ”muut velat” saatetaan määritellä eri tavoin eri tyyppisten välittäjien osalta. Vastaavaa-puolella on kaksi eri määritelmää ”muiden saamisten” erän osalta, sillä tämä erä kattaa i) lainat kaikkien muiden rahoituksen välittäjien ryhmien osalta
lukuun ottamatta lainanantajina toimivia rahoitusyrityksiä, ja ii) lainanantajina toimivien rahoitusyritysten osalta tämä erä
sisältää talletukset, käteisen rahan, sijoitusrahasto-osuudet, käyttöomaisuuden ja johdannaiset. ”Muiden velkojen” osalta tämä
erä i) ei sisällä arvopapereiden ja johdannaisten välittäjien osalta velkapepereita, omaa pääomaa ja varauksia sekä johdannaisia; ii) lainanantajina toimivien rahoitusyritysten osalta se sisältää johdannaiset; ja iii) sijoitusrahastojen osalta se sisältää
velkapaperit sekä oman pääoman ja varaukset.

Arvopaperin yksikkö. Muuttuja kuvaa eriä, jotka on otettu rahaliiton tilinpäätöstilastoja (MUFA) varten laaditusta yksikköluettelosta, joka on EKT 95:n mukainen. Sitä käytetään vain sarjaperhettä ”ECB_SEC1” varten. Kahdessa koodiluettelon
instrumenttiluokassa viitataan ”lisätietoeriin”, joiden ilmoittaminen on vapaaehtoista: ”noteeraamattomat osakkeet” ja ”muut
osuudet”.

Sijoitusrahastojen saamiset ja velat. Muuttuja osoittaa sijoitusrahastojen saamisten ja velkojen erän, sellaisena kuin se on
määritelty asetuksessa EKP/2007/8.

Alkuperäinen maturiteetti. Muuttuja osoittaa sarjaperheiden ”ECB_BSI1”, ”ECB_IVF1” ja ”ECB_OFI1” osalta tase-erän alkuperäisen maturiteetin. Sarjaperheen ”ECB_MIR1” osalta muuttuja osoittaa kantatietojen osalta talletusten tai lainojen alkuperäisen maturiteetin tai irtisanomisajan; uusien talletusten osalta se osoittaa erittelyn alkuperäisen maturiteetin tai
irtisanomisajan mukaan ja uusien lainojen osalta alkuperäisen koron kiinnittämisen ajanjakson.

Arvopapereiden arvostaminen. Muuttuja yksilöi arvopaperiemissioita koskevissa tilastoissa sarjaperheen ”ECB_SEC1”
yhteydessä käytetyn arvostusmenetelmän.

Tiedon tyyppi. Muuttuja kuvailee sarjaperheiden ”ECB_BSI1”, ”ECB_SSI1”, ”ECB_OFI1” ja ”ECB_IVF1” osalta ilmoitetun tiedon tyypin.

Rahalaitoskorkoa koskevan tiedon tyyppi. Tällä muuttujalla ”ECB_MIR1” sarjaperheessä erotetaan toisistaan rahalaitoskorkoja kuvaavat tilastot ja tilastot, jotka liittyvät uuden liiketoiminnan tai kantojen määriin.

Arvopapereita koskevan tiedon tyyppi. Muuttuja ilmoittaa tiedon tyypin arvopaperiemissioita koskevissa tilastoissa sarjaperheen ”ECB_SEC1” yhteydessä. Nettomääräiset emissiot ilmoitetaan ainoastaan siinä tapauksessa, että emissioita ja lunastuksia ei kyetä yksilöimään erikseen.

Vastapuolen alue. Muuttuja osoittaa asianomaisen erän vastapuolen sijaintialueen.

Määrän mukainen ryhmä. Muuttuja osoittaa yrityksille myönnettyjen uusien lainojen määrän mukaisen ryhmän; uudet lainat ilmoitetaan myös niiden suuruuden mukaan. Sitä käytetään ainoastaan sarjaperheen ”ECB_MIR1” osalta.

Tase-erän vastapuolen sektori. Muuttujasta liittyy tase-erien vastapuolen sektorikohtaiseen erittelyyn.

Vastapuolen sektori. Tämä sarjaperheessä ”ECB_PSS1” määritelty muuttuja osoittaa maksutapahtumassa maksunsaajana
(vastapuolena) olevan osapuolen sektorierittelyn.

Taloustoimen valuutta. Muuttuja osoittaa valuutan, jonka määräisiä seuraavat ovat: i) rahalaitosten tase-erät (sarjaperheen
”ECB_BSI1” osalta), ii) rakenteelliset rahoitusindikaattorit (sarjaperheen ”ECB_SSI1” osalta), iii) talletukset ja lainat (sarjaperheen ”ECB_MIR1” osalta), iv) sijoitusrahastojen saamiset ja velat (sarjaperheen ”ECB_IVF1” osalta), v) maksutapahtumat (sarjaperheen ”ECB_PSS1” osalta), ja vi) muiden rahoituksen välittäjien tase-erät (sarjaperheen ”ECB_OFI1” osalta), tai valuutan,
jossa arvopaperit lasketaan liikkeeseen (sarjaperheen ”ECB_SEC1” osalta).
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Sarjojen rahayksikkö tai erityinen laskelma. Muuttuja osoittaa valuutan, jossa havainto aikasarjassa on ilmaistu tai yksilöi taustalla olevan laskelman.
Taseen loppuliite. Sarjaperheen ”ECB_BSI1” yhteydessä käytettävä muuttuja osoittaa valuutan, jossa havainto aikasarjassa
on ilmaistu tai yksilöi taustalla olevan laskelman.
Sarjojen loppuliite arvopaperien yhteydessä. Muuttuja sisältää johdettujen aikasarjojen osalta ylimääräisiä tietotyyppejä.
Sitä käytetään ainoastaan sarjaperheen ”ECB_SEC1” yhteydessä.
Korkotilastoissa huomioitu liiketoiminta. Muuttujaa käytetään ainoastaan sarjaperheen ECB_MIR1 yhteydessä ja se osoittaa, viitataanko rahalaitosten korkotilastoissa kantatietoihin vai uuteen liiketoimintaan.

4 OSA
Ominaisuudet
Alla olevissa jaksoissa lähetettyihin tietoihin liittyvät ominaisuudet kuvaillaan yksityiskohtaisesti. Sarjaperheiden ominaisuudet, muoto ja taso mukaan luettuina, kuvaillaan jaksossa 1. EKPJ:n tiedonsiirtokumppaneiden tehtävät ominaisuuksien kehittämisessä ja ylläpitämisessä sekä niiden asema kuvaillaan jaksossa 2. Ominaisuuksien sisältöä kuvaillaan jaksoissa 3, 4 ja 5;
sisältö eritellään tason eli rinnakkaistason, havaintotason ja aikasarjatason mukaisesti.
1 jakso: Sarjaperheissä ECB_BSI1, ECB_SSI1, ECB_MIR1, ECB_OFI1, ECB_SEC1, ECB IVF1 ja ECB_PSS1 määritellyt koodatut ja koodaamattomat ominaisuudet
Avaimet määrittelevien muuttujien lisäksi on määritelty joukko ominaisuuksia. Ominaisuudet liittyvät vaihdettujen tietojen
eri tasoihin: rinnakkaistasoon, aikasarjatasoon tai havaintotasoon. Jäljempänä kuvaillulla tavalla ominaisuudet joko saavat
arvonsa ennalta laadituista koodiluetteloista tai ovat koodamattomia, ja niitä käytetään lisäämään tekstimuotoisia selityksiä
asianomaisista tiedoista.
Ominaisuuksien arvot ilmoitetaan ainoastaan silloin kun ne vahvistetaan ensimmäistä kertaa tai niitä muutetaan. Ainoastaan pakolliset ominaisuudet havaintotasolla ilmoitetaan jokaisen tiedonsiirron yhteydessä kunkin havainnon osalta.
Jäljempänä oleva taulukko sisältää tiedot kutakin kyseessä olevaa sarjaperhettä varten määritellyistä ominaisuuksista, niiden
tasosta, niiden muodosta ja koodiluetteloiden nimistä, joista koodatut ominaisuudet saavat arvonsa.

Sarjaperheet
BSI

SSI

√

√

√

√

√

OFI

SEC

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

MIR

Tilastollinen käsite
PSS

IVF

RINNAKKAISTASON (SIBLING) OMINAISUUDET

Koodiluettelo
(vaihdetaan FNS-ryhmää käyttäen)

√

TITLE

Otsake

AN..70

koodaamaton

√

√

UNIT

Yksikkö

AN..12

CL_UNIT

Yksikön koodiluettelo

√

√

√

UNIT_MULT

Yksikön kerroin

AN..2

CL_UNIT_MULT

Yksikön kertoimen
koodiluettelo

√

√

√

√

DECIMALS

Desimaalit

N1

CL_DECIMALS

Desimaalien koodiluettelo

√

√

√

√

√

TITLE_COMPL

Otsakkeen täydenne

AN..1050

koodaamaton

√

√

√

√

√

√

NAT_TITLE

Omakielinen
otsake

AN..350

koodaamaton

√

√

√

√

√

√

COMPILATION

Tiedon kokoaminen

AN..1050

koodaamaton

√

√

√

√

√

COVERAGE

Kattavuus

AN..350

koodaamaton

√

√

√

√

√

SOURCE_AGENCY

Tiedonlähteenä
oleva laitos

METHOD_REF

Menetelmä

√
√

AIKASARJATASON OMINAISUUDET

√

Muoto (1)

√

√

√

√

√

√

COLLECTION

Tiedonkeruun
indikaattori

AN3
AN..1050

CL_ORGANISATION

Organisaation koodiluettelo

koodaamaton

(vaihdetaan FNS-ryhmää käyttäen)

AN1

CL_COLLECTION

Tiedonkeruun indikaattori
-koodiluettelo
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Sarjaperheet

Tilastollinen käsite
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Muoto (1)

Koodiluettelo

√

√

√

√

√

√

√

DOM_SER_IDS

Kotimaan sarjojen
indikaattori

AN..70

koodaamaton

√

√

√

√

√

√

√

BREAKS

Katkokset

AN..350

koodaamaton

UNIT_INDEX_BASE

Yksikön indeksin
peruste

AN..35

koodaamaton

√
√

√

√

√

√

√

√

PUBL_PUBLIC

Lähteenä oleva
julkaisu

AN..1050

koodaamaton

√

√

√

√

√

√

√

PUBL_MU

Lähteenä oleva
julkaisu (ainoastaan euroalue)

AN..1050

koodaamaton

√

√

√

√

√

√

√

PUBL_ECB

Lähteenä oleva
julkaisu (ainoastaan EKP)

AN..1050

koodaamaton

HAVAINTOTASON OMINAISUUDET

(vaihdetaan yhdessä tärkeimmän ARR-segmentin tietojen kanssa,
paitsi OBS_COM FNS-ryhmää käyttäen)

√

√

√

√

√

√

√

OBS_STATUS

Havainnon laatu

AN1

CL_OBS_STATUS

Havainnon laatu
-koodiluettelo

√

√

√

√

√

√

√

OBS_CONF

Havainnon luottamuksellisuus

AN1

CL_OBS_CONF

Havainnon luottamuksellisuus
-koodiluettelo

√

√

√

√

√

√

√

OBS_PRE_BREAK

Katkosta edeltävä
havainnon arvo

AN..15

koodaamaton

√

√

√

√

√

√

√

OBS_COM

Havaintoa koskeva huomautus

AN..1050

koodaamaton

(1) ) Ilmoittaa kuinka moninumeroisena kukin ominaisuus voidaan ilmoittaa (esim. AN..1050 tarkoittaa enintään 1050 merkin pituista alfanumeerista sarjaa, AN1 tarkoittaa
yhtä alfanumeerista merkkiä, N1 tarkoittaa yhtä merkkiä).

2 jakso: Yhteiset ominaisuudet sarjaperheitä ECB_BSI1, ECB_SSI1, ECB_MIR1, ECB_OFI1, ECB_SEC1, ECB IVF1
ja ECB_PSS1 varten: Euroalueen kansallisten keskuspankkien raportointi EKP:lle (1)
Kuhunkin ominaisuuteen liittyy tiettyjä teknisiä erityispiirteitä, jotka luetellaan seuraavassa taulukossa.

Pakollisuus

Ensimmäisen lukuarvon antaa, tallentaa ja
tiedottaa … (1)

Kansallisten keskuspankkien muutettavissa

TITLE_COMPL

M

EKP

Ei (*)

NAT_TITLE

C

KANSALLINEN KESKUSPANKKI

Kyllä

COMPILATION

C

KANSALLINEN KESKUSPANKKI

Kyllä (**)

COVERAGE (not BSI)

C

KANSALLINEN KESKUSPANKKI

Kyllä (**)

METHOD_REF

M

KANSALLINEN KESKUSPANKKI

Kyllä

DOM_SER_IDS (2)

C

KANSALLINEN KESKUSPANKKI

Kyllä

BREAKS

C

KANSALLINEN KESKUSPANKKI

Kyllä

OBS_STATUS

M

KANSALLINEN KESKUSPANKKI

Kyllä

OBS_CONF

C

KANSALLINEN KESKUSPANKKI

Kyllä

OBS_PRE_BREAK

C

KANSALLINEN KESKUSPANKKI

Kyllä

OBS_COM

C

KANSALLINEN KESKUSPANKKI

Kyllä

M: Pakollinen,
C: Erityistapauksissa
ilmoitettavat tiedot
(*)
(**)
(1 )
(2 )

Mikäli kansallinen keskuspankki haluaisi tehdä muutoksen, sen on keskusteltava asiasta EKP:n kanssa, ja tämä tekee muutoksen.
Muutoksista on ilmoitettava asianomaiselle EKP:n toimialalle faksilla tai sähköpostitse
EKP:lla tarkoitetaan EKP:n tilastoinnin pääosastoa.
EKP suosittelee, että kansalliset keskuspankit toimittavat nämä arvot varmistaakseen avoimemman tiedonkulun.

(1) Tämä taulukko ei kata 1 jakson taulukossa olevia ominaisuuksia, jonka arvot EKP vahvistaa.
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Niiden ominaisuuksien määritteleminen, jotka on toimitettava yhdessä tietojen kanssa, mahdollistaa lisätietojen antamisen
vaihdettavista aikasarjoista. Jäljempänä esitetään yksityiskohtaisemmin, mikä tietoja ominaisuuksista saadaan EKP:n tilastollisia sarjaperheitä varten.
3 jakso: Rinnakkaistason (sibling) ominaisuudet
Pakolliset tiedot.
TITLE_COMPLEMENT (otsakkeen täydenne). Tässä ominaisuudessa voi käyttää enemmän merkkejä kuin ominaisuudessa ”TITLE” ja siksi se korvaa ominaisuuden ”TITLE” pakollisena ominaisuutena, jota käytetään otsakkeen tallentamiseen.
UNIT (Toimitettavien tietojen mittayksikkö)
BSI

Euroalueen jäsenvaltioiden osalta: EUR

SSI

Euroalueen jäsenvaltioiden osalta: EUR
Absoluuttisina arvioina ilmoitettujen sarjojen ja indeksien osalta: PURE_NUMB
Prosenttiosuuksina ilmoitettujen sarjojen osalta: PCT

OFI

Euroalueen jäsenvaltioiden osalta: EUR

MIR

Liiketoiminnan määrien osalta: EUR
Korkojen osalta: PCPA

SEC

Euroalueen jäsenvaltioiden osalta: EUR

PSS

Alkuperäisiä yksiköitä koskevien sarjojen (Liite III, 13 osa, taulukot 4, 5, 7 ja 8) ja keskittyneisyyttä kuvaavia suhdelukuja koskevien sarjojen (Liite III, 13 osa, taulukot 8 ja 9) osalta: PURE_NUMB
TARGET-taloustoimien arvoa koskevien sarjojen osalta (liite III, 13 osa, taulukko 8): EUR
Taloustoimien arvoa kunkin rahaliittoon osallistuvan jäsenvaltion osalta koskevien sarjojen osalta (Liite III,
13 osa, taulukot 6 ja 9): EUR

IVF

Euroalueen jäsenvaltioiden osalta: EUR

UNIT_MULT (Yksikön kerroin)
BSI

6

SSI

0

OFI

6

MIR ( )
1

Liiketoiminnan määrien osalta: 6 Korkojen osalta: 0

SEC

6

PSS

Alkuperäisiä yksiköitä koskevien sarjojen osalta, taloustoimia koskevat sarjat pois luettuina (liite III, 1 3 osa,
taulukot 4 ja 7): 0
Taloustoimia koskevien sarjojen osalta (Liite III, 13 osa, taulukot 5, 6, 8 ja 9, keskittyneisyyttä kuvaavia
suhdelukuja koskevat sarjat poisluettuina): 6
Keskittyneisyyttä kuvaavia suhdelukuja koskevien sarjojen osalta (Liite III, 13 osa, taulukot 8 ja 9): 0

IVF

6

( ) Korkotiedot toimitetaan prosenttilukuina.
1

DECIMALS (desimaalit)
BSI

0

SSI

Absoluuttisten arvojen osalta: 0 Indeksisarjojen ja prosenttiosuuksien osalta: 4

OFI

0

MIR

Liiketoiminnan määrien osalta: 0 Korkojen osalta: 4

SEC

0

PSS

Alkuperäisiä yksiköitä koskevien sarjojen osalta, taloustoimia sekä keskittyneisyyttä kuvaavia suhdelukuja koskevat sarjat pois luettuina (liite III, 13 osa, taulukot 4 ja 7): 0
Taloustoimia ja keskittyneisyyttä kuvaavia suhdelukuja koskevien sarjojen osalta (Liite III, 13 osa, taulukot 5,
6, 8 ja 9): 3

IVF

0
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METHOD_REF (Menetelmä). Käytetään ainoastaan sarjaperheen PSS osalta ja se osoittaa, onko kunkin aikasarjan tai sen
jonkin osan osalta käytetty vuoden 2005 ”kehittynyttä” määritelmää tai jotain aikaisempaa määritelmää. Käytettävissä on
kaksi arvoa:
PSS

On käytetty vuonna 2005 käyttöön otettuja ”kehittyneitä” määritelmiä: ”2005”.
On käytetty edellisten vuosien (vuoden 2004 tai aikaisempien vuosien) määritelmiä: ”Edellinen”

Osana ominaisuuden arvoa on lisäksi ilmoitettava, mihin ajanjaksoon kukin määritelmä kuuluu. Esimerkiksi ”2005 koko
sarjan osalta”, ”vuoden 2005 määritelmät vuoden 2003 tietojen osalta, edellinen määritelmä muiden osalta” tai ”edelliset
määritelmät vuoden 2004 tietoihin saakka”.
Erityistapauksissa ilmoitettavat tiedot
NAT_TITLE (otsake kansallisella kielellä) Kansalliset keskuspankit voivat käyttää NAT_TITLE- ominaisuutta esittääkseen
täsmällisen kuvauksen ja muita täydentäviä tietoja omalla kielellään. Vaikka suur- ja pienaakkosten käyttö ei aiheuta ongelmia, kansallisia keskuspankkeja pyydetään käyttämään ainoastaan Latin-1 -merkistöä. Aksenttimerkkien ja pitkien kirjaimista ja numeroista koostuvien symbolien vaihto on testattava ennen kuin ne otetaan säännölliseen käyttöön.
COMPILATION (tiedon kokoaminen) Tätä ominaisuutta voidaan käyttää sarjaperheiden BSI, IVF ja MIR osalta esitettäessä sanallisesti yksityiskohtaisia selvityksiä sovelletuista tiedon kokoamismenetelmistä, painotuksista ja tilastollisista menettelytavoista, joita on käytetty sarjoja kerättäessä, erityisesti silloin, jos ne poikkeavat EKP:n säännöistä ja standardeista.
Vaadittujen kansallisten selvitysten rakenteen pitäisi yleisesti arvioiden olla seuraava:
—

tietolähteet/tiedon keräämismenetelmä,

—

kokoamismenetelmät (mukaan lukien tehtyjen arvioiden/olettamusten kuvaus),

—

poikkeamat EKP:n raportointiohjeista (maantieteellinen/sektoriluokittelu ja/tai arvostusmenetelmät),

—

tiedot sovellettavasta kansallisesta lainsäädännöstä.

SSI-sarjaperheen osalta ominaisuuteen ”tiedon kokoaminen” sisältyy tiedot suhteesta EU:n säädöksiin muiden rahoituksen
välittäjien kuin luottolaitosten osalta.
OFI-sarjaperheen osalta yksityiskohtainen kuvaus tiedoista, jotka on sisällytettävä tähän ominaisuuteen, esitetään kansallisten selvitysten 1–5 kohdassa (liite III, 11 osa).
Vastaavasti SEC-sarjaperheen osalta yksityiskohtainen kuvaus tiedoista, jotka on sisällytettävä tähän ominaisuuteen, esitetään kansallisten selvitysten 1, 2, 4, 5, 8, 9 ja 10 kohdassa (liite III, 12 osa).
COVERAGE (kattavuus)
Tiedot

SSI

—
—

välittäjien eri kategorioiden kattavuudesta
välittäjän tyypistä eri indikaattoreiden osalta

OFI

—
—

saamiset/velat yhteensä –sarjan kattavuudesta
pääryhmissä katettujen muiden rahoituksen
välittäjien tyypistä

Huomautuksia

—
—

MIR

—

ositusperusteesta, valintamenettelystä (yhtäläinen todennäköisyys/koosta riippuva
todennäköisyys/suurimpien laitosten valinta),
mikäli käytetään otosta

SEC

—

emissioiden luokittelusta

—
—
—

—

onko käytetty estimointia, mikäli ilmiö katetaan
vai osittain
(tarvittaessa) tiedot estimoinnista
onko käytetty estimointia, mikäli ilmiö katetaan
vai osittain
(tarvittaessa) tiedot estimoinnista
ks. myös liitteessä III oleva 11 osa (kansallisten
selvitysten, 6 kohta)

ks. myös liitteessä III olevan12 osan 2 jakso
(4 kohta) ja 3 jakso (6 kohta)

SOURCE_AGENCY (tietojen toimittaja). EKP valitsee tälle ominaisuudelle arvon, joka osoittaa tiedon toimittaneen kansallisen keskuspankin nimen.

L 341/190

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

4 jakso: Aikasarjatason ominaisuudet

Pakolliset tiedot:

COLLECTION (tiedonkeruun indikaattori) Tämä ominaisuus kertoo, milloin aikasarja kerätään (esim. jakson alussa, puolivälissä vai lopussa), tai ilmoittaa, ovatko tiedot keskiarvoja.
BSI

Kantatietojen osalta: jakson loppu (E) Virtasarjojen osalta: koko ajanjakson havaintojen summa (S)

SSI

Jakson loppu (E)

OFI

Kantatietojen osalta: jakson loppu (E) Virtasarjojen osalta: koko ajanjakson havaintojen summa (S)

MIR

Kantojen korkojen osalta: jakson loppu (E)
Uuden liiketoiminnan korkojen osalta: koko ajanjakson havaintojen keskiarvo (A)
Kantoja koskevien liiketoiminnan määrien osalta: jakson loppu (E)
Uuden liiketoiminnan määrien osalta: koko ajanjakson havaintojen summa (S)

SEC:

Kantatietojen osalta: jakson loppu (E)
Virtasarjojen osalta: koko ajanjakson havaintojen summa (S)

PSS

Kantojen osalta (Liite III, 3 osa, taulukot 4 ja 7 ja keskittyneisyyttä kuvaavat suhdeluvut): jakson loppu (E)
Taloustoimien osalta (Liite III, 3 osa, taulukot 5, 6, 8 ja 9, keskittyneisyyttä kuvaavat suhdeluvut pois luettuina): koko ajanjakson havaintojen summa (S)

IVF

Kantatietojen osalta: jakson loppu (E)
Virtasarjojen osalta: koko ajanjakson havaintojen summa (S)

Erityistapauksissa ilmoitettavat tiedot:

DOM_SER_IDS (Kotimaan sarjojen indikaattori). Tämän ominaisuuden avulla voidaan viitata kansallisissa tietokannoissa
käytettyyn koodiin vastaavien sarjojen yksilöimiseksi (tässä yhteydessä voidaan määritellä myös kansallisia viitekoodeja sisältäviä kaavoja).

UNIT_INDEX_BASE (Yksikön indeksin peruste). Tämä ominaisuus on pakollinen, kun kyseessä on indeksin ilmaiseva
sarja-avain. Tämä ominaisuus ilmoittaa indeksien viitepohjan ja pohja-arvon ja sitä käytetään ainoastaan EKP:n johtamien ja
Euroopan keskuspankkijärjestelmälle ilmoittamien nimelliskantaindeksin sarjoissa. EKP vahvisti tätä tarkoitusta varten
arvoksi alun perin ”Index Dec98=100”, ja se muutettiin muotoon ”Index Dec01=100” EKP:n ilmoittaessa lokakuun 2002
tietoja.

BREAKS (katkokset) Tämä ominaisuus kuvaa tiedonkeruussa, raportoinnin kattavuudessa ja sarjojen kokoamisessa ajan
myötä tapahtuneita merkittävimpiä katkoksia ja muutoksia. Katkoksista raportoitaessa on mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava, miltä osin vanhoja ja uusia tietoja voidaan pitää vertailukelpoisina.

PUBL_PUBLIC, PUBL_MU, PUBL_ECB (Lähteenä oleva julkaisu, lähteenä oleva julkaisu (ainoastaan euroalue), Lähteenä oleva julkaisu (ainoastaan EKP)). EKP käyttää näitä ominaisuuksia, jos tiedot julkaistaan EKP:n julkaisuissa, jotka
voivat olla julkisia tai luottamuksellisia. Ne sisältävät viitteen (esim. julkaisut, kohdat jne.) julkaistuihin tietoihin.

5 jakso: Havaintotason ominaisuudet

Jos kansallinen keskuspankki haluaa korjata havaintotason ominaisuutta, korjaus on toimitettava uudelleen samaan aikaan
kuin vastaava havainto tai vastaavat havainnot. Jos kansallinen keskuspankki korjaa havainnot ilmoittamatta samalla myös
asianomaista ominaisuuden arvoa, olemassa olevat arvot korvataan oletusarvoilla.

Pakolliset tiedot:

OBS_STATUS (havainnon laatu) Kansalliset keskuspankit raportoivat kuhunkin ilmoitettuun havaintoon liittyvän havainnon laadun. Tämä ominaisuus on pakollinen, ja se on ilmoitettava kunkin tiedonsiirron yhteydessä kustakin yksittäisestä
havainnosta. Mikäli kansalliset keskuspankit muuttavat tämän ominaisuuden arvoa, sekä havainnon arvo (vaikka se pysyisikin muuttumattomana) että uusi havainnon laadun arvo ilmoitetaan uudelleen.
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Alla olevassa luettelossa esitetään näiden ominaisuuksien odotusarvot sovitun hierarkian mukaisesti näitä tilastoja varten:
”A”= normaaliarvo (oletusarvo, kun havainnot eivät puutu),
”B”= katkosarvo seuraavien sarjaperheiden osalta: SSI, MIR, OFI ja PSS (1),
”M”= puuttuva arvo, tiedot eivät ole olemassa,
”L”= puuttuva arvo, tiedot ovat olemassa, mutta niitä ei ole kerätty,
”E”= arvio (2),
”P”= alustava arvo (tätä arvoa voidaan käyttää jokaisen tiedonsiirron yhteydessä viimeisimmän saatavilla olevan
havainnon osalta, mikäli sitä pidetään alustavana).
Normaalitilanteessa numeeriset arvot pitäisi ilmoittaa havainnon laadun arvolla ”A” (normaaliarvo). Muussa tapauksessa
annetaan muu arvo kuin ”A” edellä olevan luettelon mukaisesti. Mikäli havaintoon liittyy kaksi ominaispiirrettä, niistä tärkein ilmoitetaan edellä esitetyn hierarkisen järjestyksen mukaisesti.
Jokaisen tiedonsiirron yhteydessä viimeisimmät saatavilla olevat havainnot voidaan ilmoittaa alustavina ja merkitä havainnon laadun arvolla ”P”, mikäli niitä pidetään alustavina. Nämä havainnot saavat lopulliset arvonsa ja merkitään havainnon
laadun arvolla ”A” myöhemmässä vaiheessa, kun alustavat havainnot korvataan uusilla tarkistetuilla arvoilla ja havainnon
laadun arvoilla.
Puuttuvia arvoja (”–”) ilmoitetaan, kun numeerista arvoa ei voida raportoida (esimerkiksi tietojen puuttumisen tai sen takia,
ettei tietoja ole kerätty). Puuttuvaa havaintoa ei milloinkaan raportoida arvolla ”nolla”, koska nolla on normaali numeerinen
arvo, joka ilmaisee täsmällisen ja selvän määrän. Mikäli kansalliset keskuspankit eivät kykene ilmoittamaan syytä arvon puuttumiselle tai käyttämään koodiluettelossa CL_OBS_STATUS esitettyjä arvoja täydessä laajuudessaan puuttuvia havaintoja
ilmoittaessaan (”L” tai ”M”), tulisi käyttää arvoa ”M”.
—

Jos aikasarjan tietoja ei paikallisen käytännön vuoksi kerätä tiettyinä päivinä tai niitä ei kerätä aikasarjan aikana lainkaan (kyseinen ilmiö on olemassa, mutta siitä ei laadita tilastoja), kultakin jaksolta raportoidaan puuttuva arvo (”–”),
johon liitetään havainnon laatu ”L”.

—

Jos aikasarjaa (tai sen osaa) ei voida soveltaa paikallisen markkinakäytännön tai lainsäädännön/talouden rajoitteiden
vuoksi (kyseistä ilmiötä ei ole), raportoidaan puuttuva arvo (”–”), johon liitetään havainnon laatu ”M”.

Erityistapauksissa ilmoitettavat tiedot
OBS_CONF (Havainnon luottamuksellisuus) Kansalliset keskuspankit ilmoittavat kuhunkin ilmoitettuun havaintoon liittyvän havainnon luottamuksellisuuden arvon. Vaikka tämä ominaisuus on EKP:n rakenteellisissa määritelmissä määritelty
erityistapauksissa ilmoitettavaksi tiedoksi, se tulisi ilmoittaa kunkin tiedonsiirron yhteydessä jokaisen yksittäisen havainnon
osalta, sillä jokainen luottamuksellinen havainto on merkittävä asianmukaisesti. Mikäli kansalliset keskuspankit muuttavat
tämän ominaisuuden arvoa, sekä asianomaisen havainnon arvo (vaikka se pysyisikin muuttumattomana) että havainnon laadun arvo ilmoitetaan uudelleen.
Alla olevassa luettelossa esitetään näiden ominaisuuksien odotusarvot tilastointia varten:
”F”= Julkaisuvapaa.
”N”= Ei julkaistavaksi, vain sisäiseen käyttöön.
”C”= Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2533/98 8 artiklassa tarkoitettua luottamuksellista tilastotietoa.
”S”= Vastaanottaja asettama ja hallinnoima toissijainen luottamuksellisuus, ei julkaistavaksi.
”D”= Lähettäjän asettama toissijainen luottamuksellisuus, ei julkaistavaksi. Tätä koodia voivat käyttää kansalliset keskuspankit, jotka raportointijärjestelmissään erottelevat ensisijaisen ja toissijaisen luottamuksellisuuden. Muiden kansallisten keskuspankkien on merkittävä toissijainen luottamuksellisuus koodilla ”C”.
OBS_PRE_BREAK (Katkosta edeltävä havainnon arvo). Tämä ominaisuus sisältää katkosta edeltävän havainnon arvon,
joka on havainnon tavoin numeerinen kenttä (3). Se ilmoitetaan, kun sarjassa tapahtuu katkos, jolloin havainnon arvoksi on
asetettava ”B” (katkosarvo).

(1) Mikäli OBS_STATUS ilmoitetaan arvona ”B”, jokin arvo on ilmoitettava kohdassa OBS_PRE_BREAK
(2) Havainnon laatu ”E” olisi valittava kaikkien sellaisten havaintojen tai tietojaksojen yhteydessä, jotka ovat estimoinnin tulosta ja joita eivoida
pitääa normaaliarvoina.
(3) Neljää havainnon arvon kohdetta sekä koodeja OBS_STATUS, OBS_CONF ja OBS_PRE_BREAK käsitellään yhtenä kokonaisuutena. Tämä
tarkoittaa sitä, että kansallisten keskuspankkien on toimitettava kaikki lisätiedot havainnosta. (Mikäli ominaisuuksia ei ilmoiteta, aikaisemmat arvot korvataan oletusarvoilla.).
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Tätä ominaisuutta ei edellytetä BSI, IVF ja OFI -sarjaperheitä varten, koska nämä tiedot ovat jo saatavilla luokituksen muutoksia koskevasta sarjasta. Se on lisätty ominaisuusluetteloon, koska se kuuluu kaikille sarjaperheille yhteisiin ominaisuuksiin.
OBS_COM (Havaintoa koskeva huomautus). Tämän ominaisuuden avulla voidaan esittää sanallisia havaintotason huomautuksia (esim. kuvataan tiettyä havaintoa koskevien tietojen puuttumisen vuoksi tehty arvio, selitetään mahdollisen poikkeavan havainnon syy tai esitetään raportoidun aikasarjan muutoksen yksityiskohdat).
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LIITE V
VIRTATIETOJEN KORJAUKSET TASE-ERÄTILASTOJEN JA SIJOITUSRAHASTOTILASTOJEN YHTEYDESSÄ

1 OSA
Sovellettavat säännökset ja korjausmenettelyn yleinen kuvaus

1 jakso: Sovellettavat säännökset

1.

Virtatilastojen johtamista tase-erätilastoja ja sijoitusrahastojen saamisia ja velkoja koskevia tilastoja varten koskeva
sääntely perustuu EKT95:een (1). Näistä kansainvälisistä standardeista poiketaan tarvittaessa sekä tietojen sisällön että
tilastollisten käsitteiden nimitysten osalta. Tätä liitettä tulkitaan EKT95:n mukaisesti, ellei rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta 22 päivänä marraskuuta 2001 annetulla asetuksella EKP/2001/13, sijoitusrahastojen saamisista ja
veloista 27 päivänä heinäkuuta 2007 annetulla asetuksella EKP/2007/8 tai näillä suuntaviivoilla nimenomaisesti tai
implisiittisesti sivuuteta sen määräyksiä.

2.

Tase-erätilastojen ja sijoitusrahastotilastojen yhteydessä virtatiedot mitataan rahoitustaloustoimien perusteella. Rahoitustaloustoimet määritellään nettomääräisiksi rahoitussaamisiksi tai nettomääräisiksi veloiksi kunkin rahoitusinstrumenttityypin osalta eli kaikkien asianomaisen raportointijakson aikana tapahtuneiden rahoitustaloustoimien
summaksi (2). Virtatiedot, jotka kattavat kunkin asetuksessa EKP/2001/13 ja asetuksessa EKP/2007/8 yksilöidyn erän,
lasketaan nettomääräisinä eli taloustoimien bruttomääräistä arvoa tai vaihtoa ei tarvitse määritellä (3). Kutakin taloustoimea arvioitaessa perustaksi otetaan arvo, jolla saamiset hankitaan/myydään ja/tai jolla velat otetaan, muutetaan
rahaksi tai vaihdetaan. Asetuksessa EKP/2001/13 ja asetuksessa EKP/2007/8 sallitaan kuitenkin virtatietojen poikkeamat EKT 95:stä rahoitustaloustoimien käsitteen osalta.

2 jakso: Virtatietojen laskeminen EKP:ssä ja korjaustietojen antaminen kansallisilta keskuspankeilta EKP:lle

1.

Johdanto

1.

Euroopan keskuspankki laskee virtatiedot jakson lopun raportointipäivien kantatietojen erotuksesta ja poistaa siitä sen
jälkeen muista kuin taloustoimista aiheutuneiden muutosten vaikutukset eli ”muut muutokset”. ”Muut muutokset” luokitellaan kahteen pääluokkaan: ”luokituksen muutokset ja muut vastaavat järjestelyt” sekä ”arvostusmuutokset” (4).

2.

Kansalliset keskuspankit raportoivat ”luokituksen muutoksia ja muita vastaavia järjestelyjä” sekä ”arvostusmuutoksia”
koskevat tiedot EKP:lle, jotta nämä muista kuin taloustoimista aiheutuvat vaikutukset voidaan poistaa virtatilastoja
laskettaessa.

(1) Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä yhteisössä 25 päivänä kesäkuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 2223/96 liitteessä A esitetty Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmä 1995.
(2) EKT 95:n ja muiden kansainvälisten tilastostandardien mukaisesti.
(3) Kuitenkin sijoitusrahastotilastojen osalta näissä suuntaviivoissa edellytetään tietojen toimittamista sijoitusrahastojen osuuksien ostoista ja
lunastuksista, mikäli tällaiset tiedot ovat kansallisen keskuspankin saatavilla, parhaan arvion periaatteen mukaisesti tai muutoin (18 artiklan 1 kohdan d alakohta).
(4) ”Muita muutoksia” koskevat määritelmät ja luokittelut ovat suurelta osin yhteneväiset EKT 95:n kanssa. ”Luokituksen muutokset ja muut
vastaavat järjestelyt” vastaa jokseenkin tarkoin erää ”muut volyymin muutokset” (K.3-K.10 ja K.12), kun taas ”arvostusmuutokset” voidaan sijoittaa erään ”nimelliset hallussapitovoitot ja –tappiot” (K11). Tase-erätilastojen osalta merkittävä ero on ”lainojen arvonalennusten” sisällyttäminen erään ”arvostusmuutokset”, kun EKT 95:ssä niitä pidetään ”volyymin muutoksina” (kohta 5.09). Virtatietojen
johtamista koskevassa raportointijärjestelmässä tiedot voidaankin kerätä EKT 95:n mukaisesti, koska lainojen
luottotappiot/arvonalennukset ovat ainoa erä joka kirjataan sarakkeeseen ”arvostusmuutokset” erän ”lainat” osalta. Myös ”luottotappioiden” sisällyttäminen ”arvostusmuutoksiin” poikkeaa kansainvälisistä ulkomaista varallisuutta koskevista säännöistä. Ulkomaista varallisuutta koskevissa säännöissä niitä pidetään ”muina arvostuserinä” eikä ”hintojen tai valuuttakurssien muutoksina”. Sijoitusrahastoja
koskevissa tilastoissa lainojen ”luottotappioita/arvonalennuksia” ei vaadita.
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Tase-erätilastojen osalta kansalliset keskuspankit raportoivat muutostiedot EKP:lle liitteessä III olevan 1 osan mukaisesti. Kansallisten keskuspankkien raportoimiin ”arvostusmuutoksiin” sisältyvät lainojen luottotappiot/arvonalennukset
ja hintamuutoksista johtuvat arvostusmuutokset. EKP laskee valuuttakurssimuutoksista johtuvat arvostusmuutokset (1).
Sijoitusrahastotilastojen osalta kansalliset keskuspankit raportovat muutostiedot EKP:lle liitteessä III olevan 14 osan
mukaisesti. Kansallisten keskuspankkien raportoimiin ”arvostusmuutoksiin” sisältyvät hinta- ja valuuttakurssimuutoksista johtuvat arvostusmuutokset.

2.

Luokituksen muutokset ja muut vastaavat järjestelyt

1.

Kansalliset keskuspankit kokoavat ”luokituksen muutoksia ja muita vastaavia järjestelyjä” koskevat tiedot näiden suuntaviivojen vaatimusten mukaisesti käyttäen valvontatietoja, todennäköisyystarkastuksia, satunnaisia tiedusteluja (esim.
ulkopuolelle jätetyistä laitoksista), kansallisia tilastointivaatimuksia, tietoja tietojen antajien joukkoon tulevista ja siitä
poistuvista ja mitä tahansa muita käytettävissään olevia lähteitä. EKP:n ei odoteta tekevän korjauksia jälkikäteen, elleivät kansalliset keskuspankit havaitse merkittäviä muutoksia lopullisissa tiedoissa.

2.

Kansalliset keskuspankit määrittelevät luokitusten muutoksista aiheutuvat kantatietojen muutokset ja kirjaavat määritellyn nettoarvon ”luokituksen muutoksiin ja muihin vastaaviin järjestelyihin”. Luokituksen muutoksista aiheutuva
kantojen nettolisäys kirjataan positiivisin etumerkein, nettovähennys negatiivisin etumerkein.

3.

Lähtökohtaisesti kansalliset keskuspankit toimittavat kaikki ”luokituksen muutokset ja muut vastaavat järjestelyt”.
Vähimmäisvaatimuksena kansallisten keskuspankkien on lähetettävä kaikki 50 miljoonaa euroa ylittävät ”luokituksen
muutokset ja muut vastaavat järjestelyt”. Tämän kynnysarvon perusteella kansallisten keskuspankkien on helpompi
päättää, onko niiden tehtävä jokin korjaus vai ei. Jos tietoja ei kuitenkaan ole saatavilla tai jos tiedot ovat heikkolaatuisia, voidaan joko päättää, ettei tehdä mitään tai että laaditaan arvioita. Näin ollen tällaisen kynnysarvon käytössä
tarvitaan joustavuutta etenkin korjausten nykyisten laskentamenetelmien epäyhtenäisyyden vuoksi. Jos esimerkiksi verrattain yksityiskohtaisia tietoja saadaan kerättyä kynnysarvosta riippumatta, kynnysarvon soveltaminen saattaa vaikuttaa kielteisesti.

3.

Arvostusmuutokset

1.

”Arvostusmuutosten” johtamiseksi kansallisten keskuspankkien saattaa olla tarpeen laskea muutokset taloustoimien,
arvopaperikohtaisten tietojen tai tietojen antajien joukon ilmoittamien muiden tietojen perusteella ja/tai estimoida
muutokset joidenkin sellaisten erittelyjen osalta, joita tietojen antajien joukko ei ole ilmoittanut, koska niitä ei pidetä
”minimiedellytyksinä”.

2.

Kansalliset keskuspankit laskevat ”arvostusmuutokset” niiden tietojen perusteella, jotka tietojen antajien joukko raportoi tase-erätilastojen osalta asetuksen EKP/2001/13 mukaisesti ja sijoitusrahastotilastojen osalta asetuksen EKP/2007/8
mukaisesti. Tietojen antajiin sovelletaan raportointia koskevia vähimmäisvaatimuksia, joita on pidettävä minimiedellytyksinä, joiden perusteella muutosten laskeminen ja estimointi olisi mahdollista EKP:n edellyttämän tietojoukon
osalta. Kansalliset keskuspankit voivat kerätä muita tietoja tietojen antajilta. Kansallisten keskuspankkien on joka tapauksessa toimitettava EKP:lle täydelliset tietosarjat tase-erätilastojen osalta liitteessä III olevan 1 osan mukaisesti ja sijoitusrahastotilastojen osalta liitteessä III olevan 14 osan mukaisesti.

2 OSA
Virtatietojen korjausten yksityiskohtainen kuvaus

1 jakso: Luokituksen muutokset ja muut vastaavat järjestelyt

1.
1.

Muutokset tietojen antajien sektorin kokoonpanossa

Tietojen antajien sektorin kokoonpanon muutokset saattavat johtaa liiketoiminnan siirtymiseen taloudelliselta sektorilta toiselle. Tällaiset siirtymiset eivät ole taloustoimia, joten ne käsitellään ”luokitusten muutosten ja muiden vastaavien järjestelyjen” korjauksina.

(1) EKP:n omaa tasetta koskevat korjaukset ilmoittaa EKP:n laskentaosasto.
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2.

Tietojen antajien sektorille tuleva laitos saattaa siirtää liiketoimintansa tälle sektorille, kun taas tietojen antajien sektorilta poistuva laitos saattaa siirtää liiketoimintansa pois tältä sektorilta. Siltä osin kuin tietojen antajien sektorille
tuleva laitos aloittaa liiketoimintansa uudelleen tietojen antajien sektorille tultuaan, kyseessä on kuitenkin taloustoimivirta, jota ei poisteta virtatilastoista (1). Samoin jos tietojen antajien sektorilta poistuva laitos vähentää liiketoimintaansa ennen sektorilta poistumistaan, tapahtuma kirjataan virtatilastoihin.

3.

Se, miten liiketoiminnan siirtäminen tietojen antajien sektorille/sektorilta vaikuttaa saamis- ja velkaeriin riippuu mm.
siitä, soveltavatko tietyt tietojen antajat täydellistä raportointia vai suppeampaa raportointia. Jos kaikki tietojen antajat
toimittavat täydelliset tiedot (eli suppeamman tiedonkeruun piiriin kuuluvia ei ole), tietojen antajien sektorille tuleva
laitos ilmoittaa ensimmäiset tiedot sopivan ajanjakson jälkeen, yleensä sen kuukauden lopulla, jona se on tullut sektorille, tai seuraavan vuosineljänneksen lopulla. Samoin tietojen antajien sektorilta poistuvan laitoksen tiedot poistetaan silloin, kun laitos poistuu eli samaan aikaan viimeisen raportoinnin kanssa. Siltä osin kuin ensimmäiset/viimeiset
raportoidut saamiset ja velat siirretään tietojen antajien sektorille tai sieltä pois, korjaus voidaan tehdä siinä raportointijaksossa, jona siirto tapahtuu. Jos laitos tulee tai poistuu suppeamman tiedonkeruun piiriin kuuluvana tietojen antajana, vaikutus saamis- ja velkaeriin riippuu siitä, mitä menetelmää estimoinnissa käytetään.

4.

Useimmat tilastollisen kattavuuden muutoksista aiheutuvien korjausten tekemiseen tarvittavat tiedot ovat yleensä saatavissa raportointijärjestelmästä. Kansallisten keskuspankkien saattaa kuitenkin olla tarpeen kerätä tietojen antajien sektorille tulevista laitoksista tapauskohtaisia tietoja, jotta ne voivat määritellä, ovatko ensimmäiset raportoidut saamiset
ja velat siirretty tietojen antajien sektorin ulkopuolelta vai ovatko ne kertyneet sektorille tulon jälkeen. Vastaavia tietoja kerätään tietojen antajien sektorilta poistuvista laitoksista.

5.

Tulevien tai poistuvien laitosten nettovaikutus tietojen antajien sektorin yhteenlaskettuihin saamisiin ja velkoihin saadaan laskemalla tulevien laitosten ensimmäiset raportoidut saamiset ja velat ja poistuvien laitosten viimeiset raportoidut saamiset ja velat yhteen ja laskemalla jokaisen erän osalta näiden kahden erotus. Näin saatu nettosumma
kirjataan erään ”luokituksen muutokset ja muut vastaavat järjestelyt”. Joissakin oloissa tämä saattaa vaikuttaa myös vastapuolten raportointiin, joten tämä vaikutus on sisällytettävä myös korjauksiin, tässä tapauksessa sektorin muutoksena. Jos esimerkiksi rahalaitos luopuu toimiluvastaan mutta jatkaa toimintaansa muuna rahoituksen välittäjänä, jota
rahoitetaan pankkienvälisillä markkinoilla, rahalaitosten antolainaus muille rahoituksen välittäjille kasvaa keinotekoisesti, mikä edellyttää korjausta (erään ”muutokset vastapuolen sektoriluokituksessa”).

6.

Sijoitusrahaston, rahamarkkinarahastot mukaan luettuina, sijoitusstrategian muutokset ovat mahdollisia EU:n jäsenvaltioissa. Kaikista sijoitusstrategian muutoksista on saatava sijoittajien suostumus ja niistä on ilmoitettava sijoittajille
ennen muutosta. Tiedotuskanavina ovat kirjeet, lehti-ilmoitukset, yhtiökokous jne. Mikäli sijoittaja ei ryhdy toimenpiteisiin, hänen katsotaan hyväksyneen rahaston sijoitusstrategian muutoksen. Tämä merkitsee sitä, että yksipuoliset
sijoitusstrategian muutokset eivät ole EU:ssa mahdollisia. Siksi se, että sijoittajat pysyvät rahastossa strategian muutoksen jälkeen, pidetään näiden sijoittajien tietoisena päätöksenä muuttaa sijoitussalkkunsa jakautumaa yhdeltä sektorilta (rahalaitokset) toiselle (sijoitusrahastot) tai yhdestä rahastotyypistä toiseen (sijoitusrahastosektorin sisällä).
Tilastoinnin kannalta tilanne on sama kuin silloin, jos sijoittaja nostaa varojaan toisesta rahastosta ja sijoittaa ne toiseen rahastoon. Molempia tilanteita käsitellään samalla tavoin, eli aitoina rahoitustaloustoimina, joissa luokituksen
muutoksia ei ilmoiteta. Näin ollen rahaston sijoitusstrategian muutokset kirjataan pääsääntöisesti taloustoimena; tämä
koskee sekä rahamarkkinarahastoja tase-erätilastoissa että sijoitusrahastotilastoja. Kansallinen keskuspankki voi poiketa tästä säännöstä ainoastaan, jos sillä on etukäteistieto siitä, että strategian muutos ei johtunut sijoittajien tietoisesta
päätöksestä.

2.

Rakennemuutokset

1.

Rakennemuutoksella tarkoitetaan joidenkin saamisten ja velkojen kirjaamista taseeseen tai poistamista siitä yritysjärjestelyjen johdosta. Rakennemuutoksella tarkoitetaan yleensä sulautumisia, yritysostoja ja jakautumisia. Kun tietoja
antava laitos lakkaa olemasta, koska siitä tulee osa yhtä tai useampaa muuta tietoja antavaa laitosta, kaikki saamiset ja
velat, joita tämän tietoja antavan laitoksen ja sen sulauttaneen yrityksen välillä oli, poistuvat järjestelmästä.

2.

Näiden korjausten määrittelyssä tietolähteinä käytetään vanhojen laitosten viimeisiä raportoituja saamisia ja velkoja ja
uusien laitosten ensimmäisiä raportoituja saamisia ja velkoja.

(1) Tämä edellytys pätee rajatapauksissa, virtatiedoista ei poisteta esim. tapausta, jossa perustetaan uusi pankki, joka ottaa hoitaakseen edustuston ulkomaisen pankin puolesa aiemmin hoitaman liiketoiminnan.

L 341/195

L 341/196

Euroopan unionin virallinen lehti

FI
3.

Kansalliset keskuspankit määrittelevät yritysjärjestelyjen kohteena olevien laitosten keskinäiset saamiset ja velat. Nämä
syntyvät tai nettoutuvat sulautumisen, yritysoston tai jakautumisen vuoksi eivätkä ole varsinaisia taloustoimia. Tämän
vuoksi niitä pidetään ”luokituksen muutoksina ja muina vastaavina järjestelyinä”. Rakennemuutoksiin voi liittyä arvostusmuutoksia, jotka lasketaan erikseen.

4.

Rakennemuutoksia ja muita sulautumisista, yritysostoista ja jakautumisista aiheutuvia muutoksia analysoidaan kattavasti lisäyksessä 1.

3.

Saamisten ja velkojen luokituksen muutokset

1.

Muutokset, kuten muutokset vastapuolten sektoreiden tai instrumenttien luokittelussa, merkitsevät sitä, että tietojen
antajat muuttavat saamis-/velkaerien luokitusta suhteessa näihin vastapuoliin. Tällainen luokituksen muutos johtaa
muutokseen raportoiduissa kantatiedoissa sillä ajanjaksolla, jolla siirto tapahtuu. Koska liiketoiminnan sektorilta ja
instrumenttiluokasta toiseen tapahtuva siirto on kirjanpitovienti eikä siis taloustoimi, sen vaikutus on poistettava virtatilastoista tekemällä korjaus.

2.

Luokituksen muutoksiin voi olla monia syitä. Vastapuolien sektoriluokitus saattaa muuttua, koska julkisen sektorin
elin siirretään yksityiselle sektorille tai koska sulautumiset/jakautumiset muuttavat yritysten pääasiallista toimintaa.
Arvopaperistamisiin liittyy miltei aina taloustoimia. Jos kyse on kuitenkin vain kirjanpitokäytännön muutoksesta, arvopaperistamiset sisällytetään näihin muutoksiin.

3.

Kansallisten keskuspankkien saattaa olla vaikeaa tunnistaa saamisten ja velkojen luokituksen muutoksia, koska niitä ei
yleensä voida erottaa saamisten ja velkojen muista muutoksista. Tämän vuoksi kansalliset keskuspankit keskittyvät siihen, että ne tunnistavat muutokset raportoitujen saamisten ja velkojen (eli todennäköisyyden tarkistaminen) tai valvontatietojen, tapauskohtaisten lisätietojen (esim. tietojenannon ulkopuolisiin liittyvien), kansallisten
tilastointivaatimusten, tietojen antajien joukkoon tulevia tai sieltä poistuvia koskevien tietojen ja minkä tahansa muiden saatavilla olevien tietojen avulla. Kun luokituksen muutoksesta johtuvia mahdollisia muutoksia on havaittu, tietojen antajia pyydetään ilmoittamaan tapauskohtaiset tiedot täsmällisestä vaikutuksesta raportoituun taseeseen. Koska
luokituksen muutokset havaitaan yleensä tavallisen raportointiverkoston ulkopuolella, kansallisilla keskuspankeilla on
lupa keskittyä merkittävien muutosten poistamiseen.

4.

Raportointivirheistä aiheutuvat korjaukset

Korjausmenettelyissä määritellyissä rajoissa kansalliset keskuspankit korjaavat kantatietojen raportointivirheet välittömästi
sen jälkeen, kun ne on havaittu. Mahdollisuuksien mukaan virhe poistetaan korjauksilla kokonaan, erityisesti mikäli virhe
vaikuttaa vain yhteen ajanjaksoon tai rajoitettuun aikaväliin. Näin sarjaan ei tule katkosta. Jos virhe kuitenkin vaikuttaa historiatietoihin eikä mitään korjausta tehdä nykyhetkeä edeltäviin tietoihin tai korjaus tehdään vain tietyllä ajanjaksolla, korjatun luvun sisältävän ensimmäisen ajanjakson ja korjaamattoman luvun sisältävän viimeisen ajanjakson välille tulee katkos.
Tässä tapauksessa kansalliset keskuspankit määrittelevät ilmenneen katkoksen suuruuden ja tekevät korjauksen erään ”luokituksen muutokset ja muut vastaavat järjestelyt”.

2 jakso: Arvostusmuutokset

1.

Lainojen luottotappiot/arvonalennukset

Lainojen ”luottotappioita/arvonalennuksia” koskevat muutokset liittyvät sellaisiin vaikutuksiin taseeseen kirjattujen lainojen
arvoon, jotka johtuvat lainojen luottotappio-/arvonalennuskirjauksista. Näistä muutoksista ilmenee myös lainoihin kohdistetut varaukset, jos kansallinen keskuspankki päättää, että kantatiedot tulee ilmoittaa nettomääräisinä ilman varauksia. Luottotappiot, jotka kirjataan myytäessä tai siirrettäessä lainoja kolmannelle osapuolelle, ilmoitetaan niin ikään, mikäli ne ovat
yksilöitävissä

2.
1.

Hintojen muutoksista johtuvat arvostusmuutokset

Hintojen muutoksista johtuvilla saamisten ja velkojen arvostusmuutoksilla tarkoitetaan sellaisia muutoksia
saamisten/velkojen arvostuksessa, jotka johtuvat siitä, että hinta, johon saamisia/velkoja kirjataan tai jolla niillä käydään kauppaa, muuttuu. Muutoksiin sisältyvät ne muutokset, joita tapahtuu kauden lopun taseen kantatietojen mukaisessa arvossa niitä kirjattaessa käytetyn viitearvon muutosten vuoksi. Niihin saattaa sisältyä myös muutokset, jotka
johtuvat saamisia/velkoja koskevista taloustoimista eli toteutuneista voitoista/tappioista; tältä osin esiintyy kuitenkin
poikkeavia kansallisia käytäntöjä.
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Valittu arvostusmenetelmä vaikuttaa ”arvostusmuutosten” sisältöön ja laajuuteen. Vaikka taseen molempien puolten
kirjaaminen markkina-arvoon on suositeltavaa, käytännössä sekä taseen vastattavaa- että vastaavaa-puolella on usein
tapana käyttää monia erilaisia arvostusmenetelmiä. Tämä on hyväksyttävää, mikäli kirjanpitoarvo ei merkittävästi eroa
markkina-arvosta.

3 jakso: Valuuttakurssien muutoksista johtuvat arvostusmuutokset

1.

Tilastotietojen toimittamiseksi EKP:lle kansalliset keskuspankit varmistavat, että valuuttamääräisten saamisten ja velkojen kannat muunnetaan euromääräisiksi jakson viimeisen päivän valuuttakurssiin. EKP:n viitevaluuttakurssi on käytetty yhteinen kurssi (1).

2.

Jaksojen lopun raportointipäivien välillä tapahtuneet valuuttakurssimuutokset suhteessa euroon aiheuttavat muutoksia valuuttamääräisten saamisten ja velkojen arvossa, kun ne ilmoitetaan euromääräisinä. Koska nämä muutokset vaikuttavat hallussa olevien varojen voittoihin/tappioihin eivätkä johdu taloustoimista, niiden vaikutukset on poistettava
virtatilastoista. Valuuttakurssimuutoksista johtuviin arvostusmuutoksiin saattaa sisältyä myös muutoksia, jotka johtuvat saamisia/velkoja koskevista taloustoimista eli toteutuneista voitoista/tappioista; tältä osin esiintyy kuitenkin poikkeavia kansallisia käytäntöjä

3 OSA
Tase-erätilastot – virtatietojen korjaukset

1 jakso: Johdanto

1.

Tase-erätilastojen osalta kukin kansallinen keskuspankki toimittaa tasettaan ja muiden rahalaitosten tasetta koskevat
korjaustiedot erikseen. Myös EKP:n taseen korjaukset kootaan sisäisesti EKP:n laskentaosastolla. Kansalliset keskuspankit toimittavat rahalaitosten taseen kaikkia eriä koskevat korjaukset näiden suuntaviivojen 3 artiklan 2 kohdassa ilmenevin aikavälein. Tässä menettelyssä kansallisten keskuspankkien saattaa olla tarpeen laskea tai estimoida muutokset
joidenkin sellaisten erittelyjen osalta, joita rahalaitokset eivät ole ilmoittaneet, koska niitä ei pidetä asetuksen
EKP/2001/13 liitteessä I olevan 2 osan taulukossa 1A tarkoitettuina ”minimiedellytyksinä”. Näiden suuntaviivojen liitteessä III olevasta 1 osasta ilmenee, onko EKP:lle toimitettava ainoastaan ”luokituksen muutokset ja muut vastaavat
järjestelyt” vai myös ”arvostusmuutokset”.

Valuuttakurssimuutosten aiheuttamien korjausten laskemisesta huolehtii EKP. Tästä syystä valuuttakurssien aiheuttamat vaikutukset poistetaan niistä korjauksista, joita kansalliset keskuspankit ilmoittavat ulkomaan valuutan määräisiin taseisiin.

2.

Virtatietojen muutoksiin sovelletaan samaa kaksinkertaisen kirjanpidon periaatetta kuin kantatietoihin. Joka tapauksessa korjauksilla on vastaerä, joka on usein todennäköisesti ”oma pääoma ja varaukset” tai ”muut velat” liiketoimesta
tai paikallisista kirjanpitosäännöistä riippuen.

3.

Talletusten/lainojen ja arvopaperien transaktioarvojen määritystä varten annetaan seuraavat ohjeet: Talletusten/lainojen
transaktioarvo ei sisällä palkkioita jne (2). Talletuksen/lainan transaktioarvo ei sisällä kertynyttä korkoa, joka saadaan
tai maksetaan mutta jota ei ole vielä saatu eikä maksettu. Sen sijaan talletusten/lainojen kertyneet korot on kirjattava
tapauksen mukaan joko erään ”muut saamiset” tai erään ”muut velat”. Hallussa olevien ja liikkeeseen laskettujen arvopaperien transaktioarvo vastaa asetuksen EKP/2001/13 mukaista periaatetta kantatietojen kirjaamisesta ja ilmoittamisesta. Asetukseen EKP/2001/13 ei sisälly säännöksiä arvopapereille kertyneen koron luokittelusta. Tämä saattaa
edellyttää kertyneen koron sisällyttämistä tai sen poistamista arvopaperien kantatiedoista. Jotta käsittely olisi yhdenmukaista eri maissa ja kun otetaan huomioon se, että keskeinen ongelma liittyy siihen, miten kertynyt korko ja hintamuutokset erotetaan toisistaan, ja että jälkimarkkinakelpoisista instrumenteista kertyvän koron määrittämiseen
saattaisi liittyä tiettyjä käsitteellisiä ongelmia, noudatetaan seuraavaa joustavaa ja yksinkertaista sääntöä:

a)

jos kertynyt korko sisältyy kirjanpitohintaan, sellaisena kuin se ilmoitetaan taseessa, se poistetaan transaktioarvosta ja sisällytetään sen sijaan erittelemättä erään ”arvostusmuutokset”;

(1) Ks. EKP:n lehdistötiedote 7.7.1998.
(2) Taloustoimiin liittyviä luottotappioita ei kuitenkaan aina ilmoiteta, mikä merkitsee tästä periaatteesta tehtävää poikkeusta, joka on hyväksytty asetuksessa EKP/2001/13.
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b)

jos kertynyt korko poistetaan niiden arvopapereiden kanta-arvosta, joihin se liittyy taseessa, se on luokiteltava
tapauksen mukaan joko erään ”muut saamiset” tai erään ”muut velat”, eikä sitä siten oteta huomioon laskettaessa
virtatietoja tai arvostusmuutoksia (1).

2 jakso: Arvostusmuutokset

1.

Luottotappiot/arvonalennukset

1.

Kohdistaessaan korjauksia vastaavalle maturiteetille ja vastapuolen sektorille kansalliset keskuspankit ottavat huomioon ongelmaluottoja koskevat kirjanpitosäännöt (esim. ongelmaluottojen kohdistamisen tiettyyn maturiteettiin) ja
kunkin sektorin luottoriskin.

2.

Mikäli korjauksen kohdistamiseksi käytettävät tiedot ovat riittämättömiä, se voidaan eritellä asetuksen EKP/2001/13
mukaisiin luokkiin määräsuhteessa kantatietojen perusteella.

3.

Solut, jotka on merkitty asetuksessa EKP/2001/13 sanalla ”minimi”, ilmoitetaan EKP:lle, vaikka niitä ei koottaisi suoraan, koska kansallinen keskuspankki kerää luottotappioista/arvonalennuksista yksityiskohtaisempia tietoja. Siinä tapauksessa sanalla ”minimi” merkityt solut lasketaan niiden osatekijöiden summana.

2.

Arvopapereiden arvostusmuutokset

1.

Arvopapereiden arvostusmuutokset koskevat ainoastaan joitakin tase-eriä: vastattavaa-puolella tällaisia ovat ”liikkeeseen lasketut velkapaperit”, vastaavaa-puolella ”muut arvopaperit kuin osakkeet” ja ”osakkeet ja osuudet” sekä näiden
vastaerät, jotka kuuluvat enimmäkseen eriin ”oma pääoma ja varaukset” ja ”muut velat”. Koska talletuksilla ja lainoilla
on kiinteä nimellisarvo, hintamuutokset eivät vaikuta niihin.

2.

Taseen vastattavaa-puolella arvostusmuutokset voidaan ilmoittaa myös liikkeeseen laskettujen velkapapereiden osalta.
Tätä koskevaa muutosta rahalaitosten raportointivelvoitteisiin ei oteta kuitenkaan käyttöön, koska liikkeeseen laskettujen velkapapereiden arvostusmuutokset eivät edelleenkään kuulu asetuksessa EKP/2001/13 asetettuihin
”minimiedellytyksiin”.

3.

Taseen vastaavaa-puolella hallussa olevat arvopaperit voidaan kirjata normaalin kirjanpitokäytännön mukaisesti käyttämällä markkinahintaa, hankintahintaa tai alinta seuraavista: markkina-, hankinta- ja lunastushinta. Korjauksen sisältö
riippuu sovelletusta arvostusmenetelmästä.

4.

Mikäli muita tietoja ei ole saatavilla voidaan olettaa, että ”yli kahden vuoden pituisia arvopapereita” vastaavien arvostusmuutosten määrä on yhtä suuri kuin sen arvostusmuutoksen kokonaismäärä, joka koskee hallussa olevia kullakin
sektorilla liikkeeseen laskettuja muita arvopapereita kuin osakkeita.

5.

Asetus on joustava sen suhteen, millaisia tietoja tarvitaan arvopapereiden hintojen muutoksista arvostusmuutosten laskemiseen ja missä muodossa tällaiset tiedot tulee kerätä ja koota. Kansalliset keskuspankit saavat valita menetelmän
seuraavista vaihtoehdoista:

— Rahalaitokset ilmoittavat korjaukset: Rahalaitokset ilmoittavat kuhunkin erään sovellettavat korjaukset, jotka perustuvat hintojen muutoksista johtuviin arvostusmuutoksiin. Tämän menetelmän valitsevat kansalliset keskuspankit
laskevat rahalaitosten ilmoittamat korjaukset yhteen ja toimittavat nämä tiedot EKP:lle,
(1) Tase-erätilastojen laatimisessa käytettävät taloustoimien määritelmät ja arvonmääritystavat eroavat joiltakin osin niistä määritelmistä ja
arvonmääritystavoista, joita käytetään EKT 95:ssä rahoitustilinpidon (virtatietojen) laskemiseksi. EKT 95:ssä todetaan, että taloustoimien,
tulonjakotaloustoimien tai rahoitusvarojen jälkimarkkinakaupan ja niitä vastaavien maksujen ajoituseroista johtuvat taloustoimet sijoitetaan alaluokkaan ”F.79 Muut saamiset ja velat kuin kauppaluotot ja ennakot” (kohdat 5.128 ja 5.129). Sen sijaan EKT 95:ssä todetaan
myös, että ”suoriteperusteisesti rahoitusvaroille kertyvän koron vastinkirjauksena tulisi ensisijaisesti olla koron pääomittaminen ko. rahoitusvarallisuuserään.” Koron kirjauksessa tulee kuitenkin noudattaa kansallisia käytäntöjä. Jos korkokertymää ei pääomiteta, se on kirjattava alaluokkaan ”muut saamiset ja velat kuin kauppaluotot ja ennakot” (kohta 5.130). Makustaseessa korkokertymä on käsiteltävä
rahoitusinstrumentin arvon lisäyksenä. Tämän vuoksi syntyy eroja, kun korkokertymä sisällytetään alaluokkaan ”muut saamiset” tai ”muut
velat”. Jälkimarkkinakelpoisten instrumenttien korkokertymän käsittelyä rahalaitosten tasetilastoja (niin kanta- kuin virtatietoja) laadittaessa saattaa olla tarpeen tutkia lisää.
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6.

—

Rahalaitokset ilmoittavat virrat: Rahalaitokset laskevat yhteen kuukauden virrat ja ilmoittavat kansalliselle keskuspankille arvopapereiden myynnin ja oston arvon. Nettovirtojen kerääminen ja toimittaminen kansalliselle keskuspankille on hyväksyttävää. Kansallisten keskuspankkien, jotka saavat taloustoimia koskevia tietoja, on
laskettava ”arvostusmuutos” kantatietojen ja taloustoimien ja muiden muutosten välisen erotuksen jäännösarvona ja ilmoitettava arvostusmuutos EKP:lle näiden suuntaviivojen mukaisesti.

—

arvopaperikohtainen raportointi Rahalaitokset ilmoittavat kansallisille keskuspankeille arvopaperikohtaisesti kaikki
merkitykselliset tiedot hallussa olevista arvopapereista, kuten niiden nimellisarvon, kirjanpitoarvon, markkinaarvon, myynnit ja ostot. Näiden tietojen perusteella kansallinen keskuspankki saa tarkkoja tietoja EKP:lle ilmoitettavasta ”arvostusmuutoksesta”. Tämä menetelmä on tarkoitettu niille kansallisille keskuspankeille, jotka jo
noudattavat tällaista lähestymistapaa kerätessään tietoja paikallisesti.

Kansalliset keskuspankit saavat lähtökohtaisesti käyttää vain edellä mainittuja menetelmiä. Muitakin menetelmiä voidaan kuitenkin käyttää, mikäli niillä osoitetaan kyettävän antamaan vastaavan laatuisia tietoja.

3 jakso: Kuukausittaisten virtatietojen korjaukset – erityismukautukset
1.

EKP:n / kansallisten keskuspankkien tasetilastot

1.

Keskuspankkien kirjanpito– ja tilastotaseiden vastaavuuden varmistamiseksi tasetietoja koskevaa vaatimusta on jonkin verran muutettu, jotta se vastaisi EKP:n / kansallisten keskuspankkien tehtäviä. Joitakin eriä on poistettu: takaisinostosopimuksista (repot) ja irtisanomisehtoisista talletuksista ei tarvitse esittää eriteltyjä tietoja. Toisia eriä on sen
sijaan lisätty: vastattavaa-puolella näitä ovat ”erityisten nosto-oikeuksien (SDR) vastaerä” ja vastaavaa-puolella ”kulta ja
kultasaamiset” sekä ”nosto-oikeuksiin, erityisiin nosto-oikeuksiin (SDR) ja vastaaviin liittyvät saamiset”, koska näissä
suuntaviivoissa edellytetään myös näitä eriä koskevia kantatietoja. EKP/kansalliset keskuspankit toimittavat kutakin
erää koskevat korjaustiedot.

2.

EKP/kansalliset keskuspankit toimittavat korjaukset EKP:lle näissä suuntaviivoissa esitettyjen menettelyiden mukaisesti. Menettelyihin voidaan kuitenkin tehdä joitakin mukautuksia:
— luokituksen muutokset ja muut vastaavat järjestelyt: ”tilastollisen kattavuuden muutoksista” johtuvat korjaukset eivät
ole merkityksellisiä. EKP:llä/kansallisilla keskuspankeilla saattaa kuitenkin olla sellaisia positioita, joihin liittyy luokituksen muutoksia ja tarkistuksia, ja tällöin korjaukset raportoidaan,

4.

—

valuuttakurssimuutoksista johtuvat korjaukset: asetuksen EKP/2001/13 liitteessä I olevan 2 osan taulukon 4 mukaisesti valuutoittain eritellyt tiedot on toimitettu vuoden 1998 joulukuun lopusta alkaen. Valuuttakurssikorjausten laskemiseksi voidaan toimittaa myös takautuvia ja historiatietoja. EKP:n osalta valuuttakurssikorjausta ei
estimoida vakiomenettelyn mukaisesti, vaan se ilmoitetaan suoraan kirjanpitotietojen perusteella.

—

arvostusmuutokset: sovitun menettelyn mukaisesti EKP/kansalliset keskuspankit toimittavat tietoja arvostusmuutosten suuruudesta. EKP:n / kansallisten keskuspankkien tase esitetään kuukausittain markkina-arvoisena tilastointia varten. Tästä syystä arvostusmuutokset ilmoitetaan joka kuukausi.

Kansallisten keskuspankkien toimittamille ”luokituksen muutoksia ja muita vastaavia järjestelyjä” koskeville tiedoille
on asetettu 5 miljoonan euron kynnysarvo. Tällaista kynnysarvoa tarvitaan, koska kansallisten keskuspankkien taseet
raportoidaan erikseen ja voidaan julkaista erikseen (osana Euroopan keskuspankkijärjestelmän konsolidoitua tasetta).
2.

Rahamarkkinarahastot

1.

Kansalliset keskuspankit ilmoittavat eriin ”luokituksen muutokset ja muut vastaavat järjestelyt” ja ”arvostusmuutokset” kuuluvat korjaukset rahamarkkinarahastojen raportointijärjestelmän mukaisesti. Toisinaan näitä menettelyjä saattaa olla tarpeen mukauttaa. Asetuksen EKP/2001/13 4 artiklan 6 kohdassa kuitenkin säädetään, että kansalliset
keskuspankit voivat myöntää joillekin tai kaikille rahamarkkinarahastoille poikkeuksen arvostusmuutosten ilmoittamisen osalta.

2.

Mikäli tätä poikkeusta ei sovelleta, noudatetaan seuraavia sääntöjä:
a)

rahamarkkinarahastojen taseen vastaavaa-puolta on käsitelty tyhjentävästi jo näissä suuntaviivoissa, joten sitä ei
tarvitse käsitellä erikseen.

b)

vastattavaa-puoli koostuu miltei yksinomaan erästä ”rahamarkkinarahastojen rahasto-osuudet”. Rahamarkkinarahastot ovat sellaisinaan institutionaalisia yksiköitä, eikä niitä näin ollen voida pitää avoimina. Tämän vuoksi
rahamarkkinarahastojen taseen vastaavaa-puolen käsittelyllä ei ole mitään välittömiä vaikutuksia vastattavaapuolen käsittelyyn. Lisäksi niitä käsitellään samoin kuin samanlaisia vastattavaa-puolen instrumentteja;
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3.

c)

Rahamarkkinarahastot on sisällytetty rahalaitosten luetteloon, koska rahamarkkinarahastojen osuudet ovat talletusten läheisiä vastineita. Tämän vuoksi rahamarkkinarahastojen osuuksia käsitellään talletusten tavoin. Talletuksiin liittyviä taloustoimia ovat asiakkaiden tilillepanoista ja tililtäotoista johtuvat virrat talletustileille ja niiltä
pois sekä saatu korko. Talletuksilla on kiinteä nimellisarvo, joten niihin ei liity hallussapitovoittoja ja -tappioita.
Näin ollen kaikki kahden ajanjakson väliset muutokset kantatiedoissa ”luokituksen muutoksia ja muita vastaavia
järjestelyjä” lukuun ottamatta ovat taloustoimia;

d)

rahamarkkinarahastojen osuuksien osalta voidaan todeta, että asiakkaiden tekemät panot talletustileille/otot niiltä
vastaavat osuuksien ostoa/myyntiä; talletuksista saatua korkoa taas vastaavat osuuksien arvonmuutokset. Koska
rahamarkkinarahaston osuuden arvo muuttuu yleensä päivittäin, tämä instrumentti vastaa talletuksia, joille maksetaan korkoa päivittäin. Tämä seikka selittyy rahamarkkinarahastojen osuuksien hyvällä likviditeetillä. Rahamarkkinarahastojen osuuksien kantotietojen kaikki muutokset on katsottava talletusten kantatietojen muutosten
tavoin taloustoimiksi (edelleen ”luokituksen muutoksia ja muita vastaavia järjestelyjä” lukuun ottamatta).

Lyhyesti voidaan todeta, että mikäli ”arvostusmuutoksia” koskevaa poikkeusta ei sovelleta, rahamarkkinarahastojen saamisia käsitellään tavallisen menettelyn mukaisesti (1). Vastattavaa-puolella ”rahamarkkinarahastojen rahasto-osuuksien”
virtatietojen laskemiseksi riittää, että ”luokituksen muutoksia” koskevat korjaukset vähennetään taseiden erotuksesta.

3.

Julkisyhteisöjen talletusvelat (ja -saamiset)

Julkisyhteisöjen talletusvelkojen ja -saamisten kantatiedot on kerättävä. Korjaustiedot virtatilastojen laskemista varten toimitetaan pääsääntöisesti rahalaitosten tasetilastoja koskevien vaatimusten mukaisesti. Käytännössä muista kuin taloustoimista (eli valuuttakurssien tai markkinahintojen muutoksista) aiheutuvat muutokset ovat epätodennäköisiä. Nämä tiedot
ilmoitetaan liitteessä III olevassa 3 osassa vahvistetulla tavalla.

4.

Lisätietoerät

Virtatiedot lasketaan myös lisätiedoista käyttämällä rahalaitosten liikkeeseen laskemien arvopapereiden haltijoiden kotipaikan mukaista erittelyä, jotta nämä tiedot voitaisiin ottaa mukaan laadittaessa säännöllisesti tase-erätilastoja ja laskettaessa
raha-aggregaatteja. Tästä syystä luokituksen muutokset, valuuttakurssimuutokset ja arvostusmuutokset lasketaan näiden lisätietoerien osalta. Nämä tiedot ilmoitetaan tämän liitteessä III olevassa 4 osassa vahvistetulla tavalla.

4 jakso: Virtatietojen muutosten laskeminen

1.

Koska osa tiedoista, jotka aikaisemmin ilmoitettiin neljännesvuosittain asetuksen EKP/1998/16 (2) liitteessä I olevan 2
osan taulukoiden 2 ja 3 mukaisesti, ilmoitetaan asetuksen EKP/2001/13 liitteessä I olevan 2 osan taulukon 1 (jäljempänä taulukko 1) mukaan kuukausittain, ja koska on edelleen laskettava virtatilastot sellaisten erien osalta, jotka yhä
ilmoitetaan neljännesvuosittain, eli asetuksen EKP/2001/13 liitteessä I olevan 2 osan taulukossa 2 (jäljempänä taulukko 2) vaaditut erät, kansallisten keskuspankkien on toimitettava korjaukset vuosineljänneksen tietojen osalta jäljempänä yksilöidyllä tavalla. Ne voivat tarvittaessa esittää arvioita.

2.

Täydellisyyden vuoksi tämä vaatimus koskee myös kansallisten keskuspankkien tietoja koskevien korjausten ilmoittamiseen ja se koskee myös historiatietoja ainakin tammikuusta 1999 alkaen.

3.

Laskettaessa virtoja taulukon 2 osalta sovelletaan samankaltaista menettelyä kuin taulukon 1 osalta, kuten jäljempänä
a ja b kohdassa esitetään. Vuosineljännestä koskevat korjaukset raportoidaan seuraavissa tapauksissa:

a)

Kun toimitetaan taulukkoa 1 koskeva korjaus, se saattaa vaikuttaa taulukkoon 2 sisältyviin erittelyihin. Toisin
sanoen silloin kun korjaus ilmoitetaan taulukossa 1, tämä merkitsee sitä, että korjaukset ilmoitetaan taulukkoon
2 sisältyvien erien osalta. Yhdenmukaisuus varmistetaan näiden kahden tietoerän osalta neljännesvuosittain eli
kuukausittaisten korjausten summan on vastattava vuosineljänneksen korjausta. Mikäli vuosineljänneksen korjaukselle vahvistetaan kynnysarvo tai vuosineljänneksen korjauksia ei voida yksilöidä täydellisesti tai yhtä yksityiskohtaisesti kuin kuukausittaisia korjauksia, korjaus lasketaan siten, että vältetään poikkeamat kuukausitietojen
osalta raportoiduista korjauksista.

(1) Rahamarkkinarahastojen tapauksessa arvostusmuutosten vastaerä vastaavaa-puolella ei ole ”rahamarkkinarahastojen rahasto-osuudet”
vaan ”muut velat”.
(2) EYVL L 356, 30.12.1998, s. 7. Asetus on kumottu asetuksella EKP/2001/13.
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b)

”Arvopapereiden arvostusmuutosten” osalta arvopaperitaloustoimista johtuvien arvostusmuutosten jättäminen
huomiotta eli ns. ”tasemenetelmän” soveltaminen, (ks. asetusta 2001/13 koskevat ohjeet ”Guidance notes”) saattaa aiheuttaa kuukausittaisten ja vuosineljänneksen korjausten epäjohdonmukaisuutta. Sovellettaessa tätä menetelmää otetaan huomioon ainoastaan arvostusmuutokset, jotka vaikuttavat sekä kuluvan raportointikauden
päättyessä että edellisen raportointikauden päättyessä kantatietoina ilmoitettuihin arvopapereihin. Tästä syystä
raportointitiheyden muuttaminen merkitsisi sitä, että ilmoitetut korjaukset olisivat erilaisia. Tämän ei-toivotun
vaikutuksen välttämiseksi ja vuosineljänneksen ja kuukausittaisten korjausten yhdenmukaisuuden varmistamiseksi ”tasemenetelmää” sovellettaessa ”arvopapereiden arvostusmuutokset” lasketaan kuukausittain riippumatta
siitä, ilmoitetaanko tiedot kuukausittain vai neljännesvuosittain. Vuosineljänneksen korjaus lasketaan toisin
sanoen kuukausittain tehtyjen korjausten summana, jolloin varmistetaan se, että kuukausittaiset ja vuosineljänneksen korjaukset pysyvät yhdenmukaisina. Mikäli tiedot eivät ole saatavilla kuukausittain, arviot hyväksytään,
jotta kuukausittaisten ja vuosineljänneksen korjaukset pysyisivät yhdenmukaisina. Arvopaperitaloustoimista johtuvien arvostusmuutosten mukaan ottaminen eli ns. ”transaktiomenetelmän” soveltaminen johtaa sitä vastoin
vuosineljänneksittäin korjauksiin, jotka ovat täysin yhdenmukaisia kuukausittaisten tietojen kanssa. ”Transaktiomenetelmässä” kaikki arvopapereihin vaikuttavat arvostusmuutokset ilmoitetaan riippumatta kantatiedoista ajanjakson alussa tai lopussa. Tästä syystä vuosineljänneksen korjaukset ovat samat kuin kuukausittaisten korjausten
summa.

c)

Korjauksia saatetaan tarvita vuosineljänneksiä koskevia taulukoita varten, vaikka taulukossa 1 ei ilmoitettaisikaan korjauksista. Tilanne on tällainen silloin, kun luokituksen muutos tapahtuu yksityiskohtaisemmin eritellyn
vuosineljänneksen tasolla, mutta se jätetään pois yhteenlasketuista kuukausitason tiedoista. Tämä saattaa koskea
myös ”arvostusmuutoksia”, kun kuukausikohtaisen erän eri osatekijät liikkuvat eri suuntiin. Myös näissä tapauksissa varmistetaan kuukausittaisten ja vuosineljänneksen tietojen yhdenmukaisuus. ”Arvopapereiden arvostusmuutosten” osalta yhdenmukaisuus varmistetaan soveltamalla ”tasemenetelmää” kuukausitasolla paitsi
kuukausitaulukoiden myös vuosineljännestä koskevien taulukoiden yhteydessä.

4.

Se, missä määrin kansalliset keskuspankit tekevät korjauksia vuosineljänneksen tilastoihin riippuu niiden kyvystä määrittää tai arvioida kohtuullisen tarkasti olemassa olevien kuukausittaisten korjausten yksityiskohtainen
sektori/instrumenttiluokittelu. ”Luokituksen muutosten ja muiden vastaavien järjestelyjen” osalta tietoa on saatavissa.
Kansallisilla keskuspankeilla on erityisesti riittävästi yksityiskohtaista tietoa, jonka perusteella ne kykenevät helposti
kohdistamaan suuria kertaluontoisia korjauksia (esim. raportointivirheestä johtuva luokituksen muutos) tietyille vuosineljänneksen erille. Myöskään tiedonantajien joukon muuttumisesta aiheutuvat vuosineljännestason muutokset eivät
aiheuta vaikeuksia kansallisille keskuspankeille. ”Arvostusmuutosten” osalta luottotappiot ja arvostusmuutokset ovat
vaikeammin saatavissa alkuperäisten tietolähteiden asianmukaisten erittelyjen puuttumisen vuoksi. Oletuksena on, että
”arvostusmuutokset” perustuvat ainakin osittain arvioihin. Arvioiden liitteenä toimitetaan lisäselvityksiä, joissa esitetään käytetty menetelmä (esim. puuttuvat erittelyt on arvoitu määräsuhteessa kantatietojen perusteella).

5.

Taulukon 1 ja 2 tietojen korjausten yhdenmukaisuuden varmistamiseksi taulukon 1 korjaukset koskevat yhden kuukauden ajanjaksoa ja taulukon 2 korjaukset yhtä vuosineljännestä. Vuosineljänneksen tietoihin tehtävät korjaukset ovat
yhtä suuret kuin kolmen kuukauden pituisen ajanjakson korjaukset yhteensä (esimerkiksi maaliskuussa raportoidun
vuosineljännestason korjauksen pitäisi olla sama kuin tammikuun, helmikuun ja maaliskuun kuukausitason korjausten summa). Koska vuosineljänneksen virtatiedot esitetään samalla tavalla kuin kuukausitason virtatiedot ja ”tasemenetelmää” käytetään kuukausitasolla myös vuosineljännestä koskevien virtatietojen osalta, niiden pitää olla pitkällä
aikavälillä yhdenmukaisia.

6.

Virtatiedot lasketaan myös neljännesvuosittaisten lisätietoerien osalta euroalueen rahaliiton rahoitustilinpidon laatimiseksi. Jotta raportointivelvoitteita ei jouduttaisi lisäämään, nämä lisätietoerät on yhdistetty olemassa olevaan rahaja pankkitilastojen säännöllistä tuottamista varten käyttöön otettuun tilastointiin. Tästä syystä luokituksen muutokset
ja arvostusmuutokset lasketaan näiden lisätietoerien osalta.

4 OSA
Sijoitusrahastotilastot – virtatietojen korjaukset

1 jakso: Johdanto

1.

Sijoitusrahastotilastojen osalta kansalliset keskuspankit toimittavat 18 artiklassa vahvistetulla tiheydellä arvostusmuutokset, jotka kattavat hintojen ja valuuttakurssien muutoksista johtuvat arvostusmuutokset sekä luokittelumuutokset,
kaikkien sijoitusrahastojen taseen erien osalta. Tässä menettelyssä kansalliset keskuspankit saattavat joutua laskemaan
tai arvioimaan tiettyjen sellaisten erittelyjen muutokset, joita sijoitusrahastot eivät raportoi, koska niitä ei pidetä asetuksen EKP/2007/8 liitteessä I olevan 3 osan taulukossa 3 tarkoitettuina ”minimiedellytyksinä”.
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2.

Virtoihin ja korjauksiin sovelletaan samaa kaksinkertaisen kirjanpidon periaatetta kuin kantatietoihin. Joka tapauksessa korjauksilla on vastaerä, joka on usein todennäköisesti ”sijoitusrahastojen liikkeeseen lasketut osuudet” tai ”muut
velat” liiketoimesta tai paikallisista kirjanpitosäännöistä riippuen.

3.

Talletusten/lainojen ja arvopaperien transaktioarvojen määritystä varten annetaan seuraavat ohjeet. Talletusten/lainojen
ja arvopapereiden transaktioarvo ei sisällä palkkioita jne. Talletuksen/lainan transaktioarvo ei sisällä kertynyttä korkoa, joka saadaan tai maksetaan, muta jota ei ole vielä saatu eikä maksettu. Sen sijaan talletusten/lainojen kertyneet
korot on kirjattava tapauksen mukaan joko erään ”muut saamiset” tai erään ”muut velat”.
Hallussa olevien ja liikkeeseen laskettujen arvopapereiden kertynyt korko sisältyy arvopapereiden kantatietoihin ja
transaktioarvoon.

2 jakso: Arvostusmuutokset
1.

Asetus EKP/2007/8 on joustava sen suhteen, millaisia tietoja tarvitaan saamisten ja velkojen arvostusmuutosten laskemiseen ja missä muodossa tällaiset tiedot pitäisi kerätä ja koota. Kansalliset keskuspankit saavat valita menetelmän.

2.

Jos sijoitusrahastot noudattavat asetuksen EKP/2007/8 liitteessä I tarkoitettua sekamallia, käytettävissä on kaksi eri
vaihtoehtoa arvopapereiden arvostusmuutosten määrittelemiseksi:

3.

—

Sijoitusrahastot raportoivat arvopaperikohtaiset tiedot, joiden perusteella kansalliset keskuspankit voivat määritellä arvostusmuutokset: Sijoitusrahastot raportoivat kansallisille keskuspankeille asetuksen EKP/2007/8 liitteessä I olevan 3 osan
taulukossa 2 olevassa a, b ja d kohdassa vahvistetut tiedot arvopaperikohtaisesti. Näiden tietojen perusteella kansallinen keskuspankki saa tarkkoja tietoja EKP:lle ilmoitettavasta ”arvostusmuutoksesta”. Tätä vaihtoehtoa sovellettaessa kansalliset keskuspankit voivat johtaa ”arvostusmuutokset” käyttäen eurojärjestelmän yhteistä
menetelmää eli asetukseen EKP/2007/8 liittyvässä sijoitusrahastokäsikirjassa (”IF Manual”) määriteltyä virtatietojen johtamismenetelmää (flow derivation method),

—

sijoitusrahastot raportoivat taloustoimet kansalliselle keskuspankille arvopaperikohtaisesti: Sijoitusrahastot raportoivat
arvopaperikohtaisesti sellaisten arvopaperimyyntien ja –ostojen kumulatiiviset arvot, jotka on toteutettu asetuksen EKP/2007/8 taulukossa 2 olevassa a ja c kohdassa määriteltynä viiteajanjaksona. Kansalliset keskuspankit
määrittävät ”arvostusmuutokset” laskemalla jakson lopun kantojen erotuksen ja poistamalla siitä taloustoimet,
ja toimittavat arvostusmuutokset EKP:lle näiden suuntaviivojen mukaisesti.

Muiden saamisten ja velkojen kuin arvopaperien osalta taikka arvopaperien osalta tapauksissa, joissa sijoitusrahastot
soveltavat aggregoitujen tietojen mallia, arvostusmuutosten johtamiseksi on käytettävissä kaksi vaihtoehtoa:
—

Sijoitusrahastot raportoivat aggregoidut korjaukset: Sijoitusrahastot ilmoittavat kuhunkin erään sovellettavat korjaukset, jotka perustuvat hintojen ja valuuttakurssien muutoksista johtuviin arvostusmuutoksiin (1). Tämän menetelmän valitsevat kansalliset keskuspankit laskevat sijoitusrahastojen ilmoittamat korjaukset yhteen ja toimittavat
nämä tiedot EKP:lle.

—

Sijoitusrahastot raportoivat aggregoidut taloustoimet: Sijoitusrahastot akkumuloivat kuukauden taloustoimet ja lähettävät ostojen ja myyntien arvot kansalliselle keskuspankille. Kansallisten keskuspankkien, jotka saavat taloustoimia koskevia tietoja, on laskettava ”arvostusmuutos” kantatietojen ja taloustoimien välisen erotuksen
jäännösarvona ja ilmoitettava arvostusmuutos EKP:lle näiden suuntaviivojen mukaisesti.

(1) Asetuksen EKP/2007/8 mukaisesti kansalliset keskuspankit keräävät sijoitusrahastoilta joko tiedot hintojen ja valuuttakurssien muutoksista johtuvista arvostusmuutoksista tai, jos arvostusmuutokset kattavat ainoastaan hintamuutoksista johtuvat arvostusmuutokset, asianomainen kansallinen keskuspankki kerää valuuttakurssien muutoksista johtuvien arvostusmuutosten määrittelemiseksi tarvittavat tiedot,
joihin sisältyvät vähintään valuuttaerittelyt Iso-Britannian puntiin, Yhdysvaltain dollareihin, Japanin jeneihin ja Sveitsin frangeihin.
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Lisäys I
SULAUTUMISTEN, YRITYSOSTOJEN JA JAKAUTUMISTEN VAIKUTUS VIRTATIETOJEN LASKEMISEEN

1.

Kahden tai useamman tiedonantajalaitoksen sulautuminen uudeksi tiedonantajalaitokseksi (kaksi tai useampia rahalaitoksia tai kaksi tai useampia sijoitusrahastoja)

Sulautumisen yhteydessä saattaa tapahtua kaksi erilaista ilmiötä, jotka eivät ole taloustoimia. Ensimmäinen ja todennäköisesti tärkein niistä on saamisten ja velkojen mahdollinen arvon muutos. Tällainen arvonnousu/arvonalennus ei
ole taloustoimi, joten kyseinen summa kirjataan erään ”arvostusmuutokset”. Lisäksi kaikki kahden sulautuvan laitoksen väliset saldot mitätöidään. EKT 95:n 6.30 kohdan mukaan tämä mitätöinti ei ole rahoitustaloustoimi, ja sen vuoksi
mitätöinnin vaikutus virtatietoihin poistetaan tekemällä erään ”luokituksen muutokset ja muut vastaavat järjestelyt”
korjaus, johon lisätään negatiivinen etumerkki (1). Jos saamisten ja velkojen arvostusmenetelmät eroavat toisistaan,
kohtaan kirjataan myös arvonnousujen/arvonalennusten nettoutetut erät. Näiden korjausten määrittelyssä käytetään
tietolähteinä kahden sulautuneen laitoksen viimeiseksi kirjattuja saamisia ja velkoja ja uuden laitoksen ensimmäiseksi
kirjattuja saamisia ja velkoja. Ihannetapauksessa sulautuvilta laitoksilta pyydetään sulautumishetkellä tiedot saamisista
ja veloista sekä ajalta juuri ennen sulautumista että heti sen jälkeen. Näin sulautumattomien saamisten ja velkojen sekä
sulautuneiden saamisten ja velkojen välinen erotus kuvastaa taloustoimista johtumatonta virtaa. Euroopan keskuspankki laskee kasvuluvut kuitenkin sen implisiittisen oletuksen perusteella, että luokituksen muutos tapahtuu kunkin
raportointiajanjakson lopussa. Tästä syystä on asianmukaista määritellä korjaukset erillisten laitosten kansalliselle keskuspankille raportoimien viimeisten saamisten ja velkojen sekä sulautuneen laitoksen seuraavalla raportointiajanjaksolla raportoimien ensimmäisten saamisten ja velkojen perusteella. Tässä tapauksessa sulautumisen vaikutukset ja
näiden kahden havainnointiajankohdan välisen raportointiajanjakson aikana tapahtuneet taloustoimet ilmoitetaan
yhdessä korjauksena.

2.

Tiedonantajalaitoksen toteuttama toisen tiedonantajalaitoksen osto (rahalaitos ostaa toisen rahalaitoksen tai
sijoitusrahasto ostaa toisen sijoitusrahaston)

Tämä operaatio muistuttaa suurelta osin sulautumista, ja siihen saattaa liittyä kumpikin edellä mainituista ilmiöstä, joka
ei ole taloustoimi. Yksi ero kuitenkin on. Tässä tapauksessa ei ole saamisia ja velkoja kolmesta eri laitoksesta, vaan
oston toteuttanut laitos kirjaa kaksi saamisten ja velkojen kokonaisuutta ja ostettu laitos kirjaa yhden saamisten ja velkojen kokonaisuuden. Yritysoston vaikutuksen määrittelyssä käytetään kuitenkin samaa menettelyä kuin sulautumisessa. Ihannetapauksena on jälleen, että vastaanottavalta ja ostetulta laitokselta pyydetään ostohetkellä tiedot saamisista
ja veloista sekä ajalta juuri ennen ostoa että heti sen jälkeen. Kasvulukujen laskemisen kanssa täysin sopusoinnussa on
myös ratkaisu, jossa korjauksia tehdään erillisten viimeiseksi raportoitujen erillisten laitosten saamisten ja velkojen ja
vastaanottavan laitoksen toteutetun oston jälkeen ensimmäiseksi raportoitujen saamisten ja velkojen perusteella.

3.

Kahden tiedonantajalaitoksen jakautuminen kahdeksi erilliseksi tiedonantajalaitokseksi (Rahalaitos kahdeksi
rahalaitokseksi tai sijoitusrahasto kahdeksi sijoitusrahastoksi)

Tämä operaatio on sulautumisen vastakohta. Kaikilla saamisten/velkojen arvostuksen muutoksilla on kuitenkin sama
vaikutus kuin sulautumisessa. Myös jakautumisessa laitosten väliset saldot voivat sisältää muista kuin taloustoimista
johtuvia laitosten välisiä summia. Nämä summat sisällytetään korjauksina erään ”luokituksen muutokset ja muut vastaavat järjestelyt” positiivisin etumerkein. Tässä yhteydessä saatavilla olevat tiedot vaihtelevat. Kun muodostuu kaksi
uutta laitosta, on yksi saamisten ja velkojen kokonaisuus edellisestä laitoksesta ja kaksi saamisten ja velkojen kokonaisuutta uusista laitoksista. Edellä esitettyjä menettelyjä voi soveltaa tähän tapaukseen muuttamalla sulautumishetki
jakautumishetkeksi ja muuttamalla tarvittavat tiedot vastaavasti.

4.

Sulautumiset, yritysostot ja jakautumiset, joissa yksi laitoksista ei kuulu tiedonantajien sektoriin

Kaikissa niissä kolmessa tapauksessa, joissa yksi laitos ei kuulu tietojen antajien sektoriin, myös tietojen antajien joukko
muuttuu (2). Tässä tapauksessa on vaikeaa erottaa toisistaan uudelleenjärjestelystä sekä muista muutoksista ja taloustoimista johtuvat muutokset.
(1) EKT 95:ssä sulautumisia pidetään ”sektoriluokitus –ja rakennemuutoksiin (K.12.1)” kuuluvina rakennemuutoksina.
(2) Muutos tietojen antajien joukossa ei välttämättä merkitse muutosta tiedonantajalaitosten lukumäärässä. Ero aiheutuu liiketoiminnasta, jota
ei aiemmin raportoitu.
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Lähtökohtaisesti tiedot pyydetään kaikista asianomaisista laitoksista, mutta otetaan huomioon, että tiedot sellaisten laitosten saamisista, jotka eivät kuulu tietojen antajien joukkoon, eivät aina ole saatavissa. Muussa tapauksessa sen laitoksen taloustoimista, joka kuului tietojen antajien joukkoon ennen tätä operaatiota ja joka kuuluu siihen edelleen sen
jälkeenkin, laaditaan estimaatti (esimerkiksi edellisiltä kuukausilta saatavilla olevien tietojen kehityssuuntauksen perusteella). Kahden saamisten ja velkojen kokonaisuuden välisen erotuksen jäännös sisällytetään erään ”luokituksen muutokset ja muut vastaavat järjestelyt”.

5.

Sulautumisten, yritysostojen ja jakautumisten vaikutukset raha-/laina-aggregaatteihin tase-erätilastoissa
Todennäköisyys, jolla nämä operaatiot vaikuttavat raha-/laina-aggregaatteihin, on pieni, mutta sitä ei kuitenkaan voida
jättää huomiotta. Tärkeimmät syyt mahdolliseen vaikutukseen ovat:
—

Muutokset tietojen antajien joukossa: nämä muutokset eivät johdu sulautumisesta/yritysostosta/jakautumisesta
sinänsä, vaan ainoastaan muutoksesta laitoksen sektoriluokituksessa,

—

arvostusmuutokset: sulautumiseen/yritysostoon voi liittyä arvostusmuutos, joka voi vaikuttaa miltei kaikkiin eriin.
Vastaavaa-puolella vaikutuksen otaksutaan olevan suurempi,

—

Kahden laitoksen välisten saldojen nettouttaminen: tämä kehityskulku vaikuttaa raha-/laina-aggregaatteihin ainoastaan, jos saamisten ja velkojen arvostusmenetelmät eroavat toisistaan. Tässä tapauksessa ainoastaan arvon muutos voi vaikuttaa raha-/laina-aggregaatteihin, kun taas ”rakennemuutoksen” eli nettoutuksen ei otaksuta
vaikuttavan näihin aggregaatteihin millään tavoin.
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Lisäys II
VELAN HALTUUNOTON KÄSITTELY

1.

Velan haltuunoton määritelmä

1.

Velan haltuunotto on operaatio, jossa yleensä valtionhallinto korvaa (muuhun kotimaiseen sektoriin kuuluvat) julkiset
yritykset velallisena suhteessa alun perin pankkien (rahalaitossektorin) myöntämiin lainoihin. Tämä rahoitustoimi voi
tapahtua myös muiden institutionaalissten sektoreiden kesken ja voi liittyä velkojen sijasta arvopapereihins. Molempia
tapauksia käsitellään samoin.

2.

Koska velan haltuunotto vaikuttaa rahalaitosten taseeseen, tämän operaation rahoitusnäkökohtien asianmukainen käsittely raha- ja pankkitilastoja laadittaessa on tärkeä varmistaa. Tässä lisäyksessä selostetaan velan haltuunoton asianmukaista käsittelyä tilastoja laadittaessa.

2.

Käsittely tilastoissa

1.

Velan haltuunotto, jossa valtionhallinto, muu kotimainen sektori ja rahalaitossektori ovat osapuolina keskenään, kirjataan seuraavasti (1). Valtionhallinnon toteuttamaa velan haltuunottoa käsitellään pääomansiirtona valtionhallinnolta
(eli velan haltuun ottavalta yksiköltä) muulle kotimaiselle sektorille (eli velalliselle). Muun kotimaisen sektorin saaman
pääoman vastaeränä on lasku rahalaitoksen muulle kotimaiselle sektorille myöntämissä lainoissa (eli muun kotimaisen
sektorin alkuperäisen velan takaisinmaksu rahalaitossektorille), ja valtionhallinnon maksaman pääoman vastaeräksi kirjataan nousu rahalaitossektorin valtionhallinnolle myöntämissä lainoissa.

2.

Näin ollen rahalaitoksen taseen perusteella lasketuissa virtatilastoissa näkyy kaksi erillistä taloustointa: i) muun kotimaisen sektorin velan takaisinmaksu rahalaitossektorille ja ii) samanaikaisesti rahalaitossektorin myöntämä laina valtionhallinnolle. Se, ettei asianomaisten osapuolten välillä tehdä lainkaan käteissiirtoja, ei vaikuta operaation
taloudelliseen merkittävyyteen eikä sen käsittelyyn tilastoissa.

3.

Asetuksen EKP/2001/13 mukaisesti laadituissa rahalaitosten taseissa ja niihin liittyvissä tilastoissa velan haltuunottoa
käsitellään seuraavasti:

a)

Rahalaitosten tasetilastojen osalta velan haltuunotto kirjataan automaattisesti kuukausittaisiin tasetilastoihin rahalaitosten muulle kotimaiselle sektorille myöntämien lainojen kannan supistumisena ja vastaavasti rahalaitosten julkisyhteisösektorille myöntämien lainojen kasvuna kuukausitasetilastoissa asetuksen EKP/2001/13 liitteessä I
olevan 2 osan taulukossa 1. Tarkemmassa sektorikohtaisessa erittelyssä operaatio näkyy rahalaitoksen muille yrityksille myöntämien lainojen supistumisena taulukossa 1, tai jos julkinen yritys on rahoituslaitos, rahalaitoksen
muille rahoituksen välittäjille myöntämien lainojen supistumisena sekä rahalaitoksen valtionhallinnolle myöntämien lainojen kasvuna asetuksen EKP/2001/13 liitteessä I olevan 2 osan taulukossa 2,

b)

euroalueen raha- ja pankkitilastojen virtatietojen laskennassa tarvittavia korjaustietoja varten rahoitustaloustoimien virrat lasketaan kantatietojen erotuksen perusteella ja tästä vähennetään kaikki muista kuin taloustoimista
aiheutuvat korjaukset. Näin ollen rahalaitoksen muulle kotimaiselle sektorille myöntämien lainojen supistuminen
ja rahalaitosten valtionhallinnolle myöntämien lainojen kasvu kirjataan implisiittisesti taloustoimiksi eikä näihin
lukuihin tarvitse puuttua enää miltään osin. Kansallisten keskuspankkien ei tarvitse ilmoittaa näistä rahoitustoimista mitään korjaustietoja.

(1) EKT 95:ssä velan haltuunottoa käsitellään pääomansiirtona, eli ”velan siirtämisen … vastinkirjaus luokitellaan … luokkaan pääomansiirrot” (5.16 kohta), ja määritelmän mukaisesti pääomansiirron rahoituksellinen vastaerä on taloustoimi. Vaikka tässä esitetty EKT 95:n tulkinta ja ehdotettu velan haltuunoton käsittely rahalaitosten tasetilastoissa vastaavat täysin velan haltuunoton käsittelyä euroalueen
rahoitustaseissa, on kiinnitettävä huomiota tiettyihin poikkeuksiin, joita on tehty säännöstä, jonka mukaan velan haltuunottoa käsitellään
pääomansiirtona (poikkeukset on lueteltu EKT 95:n 5.16, 6.29 ja 6.30 kohdissa). Näitä poikkeuksia sovelletaan kuitenkin vain silloin, jos
velan haltuunottoon liittyy valtio, joka ottaa haltuun julkisen yrityksen eli sulauttaa yrityksen valtionhallintoon. Siinä tapauksessa operaatiota ei käsitellä rahoitustaloustoimena vaan uutena sektoriluokitteluna (muista kotimaisista sektoreista valtionhallinnon sektoriin). Jotta
tämän uuden sektoriluokittelun vaikutus voidaan poistaa virtatiedoista, kansallisten keskuspankkien on toimitettava tätä uudelleenluokittelua koskeva korjaus.

L 341/205

L 341/206

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

3.

27.12.2007

Esimerkki tilikirjauksista

1.

Tämän esimerkin ensimmäisessä osassa kaikki velan haltuunottoa koskevan menettelyn aikaiset tilikirjaukset esitetään
T-diagrammeina. Toisessa osassa, joka esitetään seuraavassa jaksossa, velan haltuunottoa verrataan valtionhallinnon
muille kotimaisille sektoreille suorittamiin muihin maksuihin ja tarkastellaan sitä, miten ne ilmenevät tilikirjauksissa.

2.

Operaatio alkaa, kun rahalaitos myöntää alkuperäisen lainan julkisessa omistuksessa olevalle yritykselle, joka kuuluu
muihin kotimaisiin sektoreihin. Lainan takauksesta vastaa yleensä valtionhallinto. Kun laina on myönnetty, kirjaukset
tehdään pääpiirteissään seuraavasti (1)::
Rahalaitos
S

Muut kotimaiset sektorit
V

Talletukset --

– Kassa

S

+ Kassa

V

S

V

Laina rahalaitokselta +

+ Laina muille
kotimaisille
sektoreille

3.

Valtionhallinto

Myöhemmin yritys ei pysty maksamaan lainaa takaisin, joten valtio ottaa velan haltuunsa. Tästä eteenpäin velallisena
ei enää ole muu kotimainen sektori vaan valtionhallinto tulee velalliseksi. Kirjaukset tehdään seuraavasti (2):

Rahalaitos
S

Muut kotimaiset sektorit
V

S

Talletukset -+ Laina valtionhallinnolle

Valtionhallinto
V

S

V

Pääoma +

Pääoma -

Laina rahalaitokselta -

Laina rahalaitokselta +

– Laina muille
kotimaisille
sektoreille

4.

Näin ollen operaatio näkyy rahalaitoksen taseessa pelkästään lainan vastapuolen sektorin muutoksena. Tämä muutos
on todellinen, koska se noudattaa valtionhallinnon ja muun kotimaisen sektorin välisiä todellisia siirtoja koskevia sääntöjä. Kirjaus oman pääoman tilille tehdään toteutuneen pääomansiirron vuoksi.

5.

Edellisessä esimerkissä ei vaihdeta käteistä, mutta jos näin olisi, lopputulos olisi sama. Jos valtionhallinto rahoittaa velan
haltuunoton vähentämällä talletuksiaan lainojen lisäämisen sijaan, syntyy jäljempänä esitetyn kaltainen kolmen osapuolen välinen toiminta, jolla ei ole nettovaikutusta.
Ensimmäisessä vaiheessa valtionhallinto lainaa rahaa rahalaitokselta:

Rahalaitos
S

+ Laina valtionhallinnolle

Muut kotimaiset sektorit
V

S

Valtionhallinto
V

Laina rahalaitokselta --

S

+ Kassa

V

Laina rahalaitokselta +

– Kassa
-- Laina muille
kotimaisille
sektoreille

(1) Merkkien selitykset: + tarkoittaa kasvua, – tarkoittaa supistumista, – tarkoittaa, ettei erässä tapahdu muutosta.
(2) Tileissä käytetty terminologia vastaa rahalaitoksen taseessa käytettyä terminologiaa. Näin ollen ”pääoma” vastaa muun kotimaisen sektorin tapauksessa ”tuloslaskelmaa” ja valtionhallinnon tapauksessa ”nettoluotonantoa tai –ottoa”.
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Toisessa vaiheessa valtionhallinto tekee käteissiirron muulle kotimaiselle sektorille:

Rahalaitos
S

Muut kotimaiset sektorit
V

S

– Laina valtionhallinnolle

Valtionhallinto
V

+ Kassa

Pääoma +

S

V

– Kassa

Pääoma -

Laina rahalaitokselta --

– Laina muille
kotimaisille
sektoreille

Laina rahalaitokselta --

Kolmannessa vaiheessa muut kotimaiset sektorit rahoittavat velan takaisinmaksun rahalaitokselle valtionhallinnolta saamillaan käteisvaroilla:

Rahalaitos
S

Muut kotimaiset sektorit
V

S

-- Laina valtionhallinnolle

Valtionhallinto
V

– Kassa

– Laina muille
kotimaisille
sektoreille

S

V

Pääoma –

Pääoma –

Laina rahalaitokselta -

Laina rahalaitokselta --

+ Kassa

Edellä esitetyn mukaisesti käteisvarat kirjataan kahteen kertaan kuhunkin taseeseen positiivisin ja negatiivisin etumerkein. Näin ollen nettovaikutus on nolla.

4.
1.

Muut valtionhallintosektorin suorittamat maksut

Valtionhallinnon tekemien muiden siirtojen tilinpitokirjaukset esitetään jäljempänä, jotta niitä voidaan verrata velan haltuunottoa koskeviin operaatioihin. Siirto valtionhallinnolta muille kotimaisille sektoreille tapahtuu yleensä
käteismaksuna/talletuksena.
Valtionhallinnolla on pankeissa tai keskuspankissa talletuksia, joita käytetään valtion menojen kattamiseen. Kun valtionhallinto suorittaa maksun muille kotimaisille sektoreille tehdyn siirron vuoksi, kirjaukset tehdään seuraavasti:

Rahalaitos
S

Muut kotimaiset sektorit
V

S

Talletus valtionhallinnolta -

+ Talletus rahalaitokseen

Valtionhallinto
V

Pääoma +

S

Talletus rahalaitokseen -

V

Pääoma -

Talletus muilta
kotimaisilta sektoreilta +

2.

Tämä siirto muistuttaa piirteiltään velan haltuunottoa. Kirjausten kannalta ainoa ero on, että operaatioissa käytetään
eri instrumentteja. Rahataloudellisen analyysin näkökulmasta erona on se, että valtionhallinnon toteuttama velan haltuunotto vaikuttaa laina-aggregaatteihin (muulle kotimaiselle sektorille myönnetyt lainat supistuvat, kun taas valtionhallinnolle myönnetyt lainat kasvavat); sen sijaan käteisenä suoritettu sama pääomansiirto vaikuttaa rahaaggregaatteihin (valtionhallinnon, joka on rahatalouden kannalta neutraali sektori, hallussa olevat talletukset supistuvat,
kun taas muiden kotimaisten sektoreiden, joka on rahaa hallussa pitävällä sektorilla, hallussa olevat talletukset kasvavat). Molemmissa tapauksissa kyseessä on kuitenkin taloustoimi, joten korjauksia ei tarvita.
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Lisäys III
ARVOPAPERISTAMISEN JA LAINOJEN SIIRRON KÄSITTELY TASE-ERÄTILASTOJEN VIRTATILASTOJA
JOHDETTAESSA

1.

Arvopaperistaminen ja lainojen siirto

1.

”Arvopaperistaminen” on prosessi, jossa pääomaa hankitaan ulkopuolisten sijoittajien sijoittaessa erityisiin rahoitusinstrumentteihin. Arvopaperistamisessa rahalaitos joko myy lainoja kolmansille osapuolille, jotka käyttävät näitä lainoja takauksina laskiessaan liikkeeseen arvopapereita, tai hankkii jälkimarkkinakelpoisia arvopapereita lainojen sijaan.
Arvopaperistamisessa rahalaitos joko myy lainoja välittäjälle, joka käyttää näitä lainoja myöhemmin (tai samanaikaisesti) takauksina laskiessaan liikkeeseen arvopapereita, tai hankkii ilman välittäjää velallisen liikkeeseen laskemia arvopapereita lainojen sijaan. Molemmat toimintotyypit näkyvät samalla tavoin rahalaitoksen taseessa. Edellinen tapaus on
paljon jälkimmäistä yleisempi. Jälkimmäinen selvitetään kuitenkin ensiksi, koska se on yksinkertaisempi.

2.

”Lainojen siirto” on arvopaperistamista vastaava operaatio, jossa rahalaitokset myyvät lainoja sijoittajille prosessissa,
johon ei kuulu arvopapereiden liikkeeseen laskua. Joiltakin osin tämä operaatio ja sen käsittely tilastoissa kuitenkin
vastaavat taloudellisessa mielessä arvopaperistamista melko paljon.

2.

a)

Arvopaperistaminen ilman välittäjää ja lainojen siirto

Kuvaus

Tässä operaatiossa alkuperäinen velallinen laskee uuden arvopaperin ”liikkeeseen korvaamaan alkuperäistä saatavaa, joka tosiasiassa on muutettu rahaksi” (EKT 95, kohta 5.63) ja tämä uusi arvopaperi myydään samanaikaisesti kolmansille sijoittajaosapuolille.

b)

Taloudellinen merkitys

Operaatiossa velallinen maksaa alkuperäisen lainan takaisin velkojana olevalle rahalaitokselle. Velallinen rahoittaa lainan takaisinmaksun laskemalla liikkeeseen arvopapereita. Teoriassa velkojana oleva rahalaitos voi pitää
velallisen liikkeeseen laskemia arvopapereita hetken aikaa hallussaan, mutta yleensä ne myydään suoraan sijoittajille. Tämänkaltainen operaatio ei välttämättä ole kovin yleinen, koska käytännössä ainoastaan suuret yritykset
ja julkisyhteisöt laskevat arvopapereita liikkeeseen. Jos operaatioon ei kuulu lainan muuntamista arvopapereiksi
(eli jos sijoittajille tarkoitettu instrumentti säilyy ei-siirtokelpoisena), kyseessä on lainan siirto. Lainan siirto suoritetaan yleensä kuitenkin jakamalla alkuperäinen laina pienemmiksi osuuksiksi, jotka velkojana oleva rahalaitos
myy hyötyineen ja riskeineen kolmansille osapuolille.

c)

Käsittely tilastoissa

Velkojana olevan rahalaitoksen näkökulmasta arvopaperistamiseen sisältyy tavallisesti lainojen myynti käteismaksua vastaan eli lainan takaisinmaksun yhteydessä rahalaitos saa velalliselta käteistä. Taseessa tämä näkyy
supistumisena erässä ”lainat muille kuin rahalaitoksille” ja nousuna erässä ”käteinen/talletukset”. Velallinen rahoittaa tämän lainojen takaisinmaksun arvopaperien liikkeeseen laskemisesta saamillaan tuloilla (1). Rahalaitos voi
saada velalliselta liikkeeseen laskettuja arvopapereita käteisen sijaan. Tällöin rahalaitos käsittelee ”lainojen” supistumisen vastaerää erän ”muut arvopaperit kuin osakkeet” kasvuna. Tämän jälkeen rahalaitos yleensä myy uudet
arvopaperit kolmansille sijoittajaosapuolille. Molemmissa tapauksissa rahalaitos voi poistaa lainat/arvopaperit
taseestaan, jos omistusoikeuteen liittyvät riskit ja hyödyt siirtyvät kokonaisuudessaan kolmansille osapuolille. Lainan siirrossa taseeseen tehdään muutos, kun myynti kolmansille osapuolille on saatu päätökseen.
(1) Velallisen liikkeeseen laskemat instrumentit luokitellaan arvopapereiksi ainoastaan, jos ne täyttävät siirtokelpoisuutta ja jälkimarkkinakelpoisuutta koskevat tarvittavat vaatimukset. Asetuksen EKP/2001/13 mukaan muihin arvopapereihn kuuluvat ”siirtokelpoiset lainat,
jotka on järjestetty uudelleen niin”, että niitä edustaa suuri määrä identtisiä velkakirjoja, ja joilla voidaan käydä kauppaa järjestyneillä jälkimarkkinoilla.
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Tilastoinnissa velkojana olevan rahalaitoksen suorittamaa lainan myyntiä pidetään taloustoimena. Jos lainat arvopaperistetaan, velkojana oleva rahalaitos ottaa vastaan joko käteistä tai tilapäisesti uusia velallisen liikkeeseen laskemia arvopapereita velan takaisinmaksuksi. Jos lainoja ei arvopaperisteta (esim. lainan siirto), rahalaitos ottaa
vastaan velalliselta yleensä käteistä, joka rahoitetaan myymällä laina kolmannelle sijoittajaosapuolelle. Näitä operaatioita pidetään rahoitustaloustoimina. Koska nämä operaatiot ovat taloustoimia eli tosiasiallista virtaa, niistä
ei raportoida korjauksia. Tämä käsittely noudattaa EKT 95:n 5.62 kohdan k alakohtaa, jossa täsmennetään, että
lainojen muuntaminen arvopapereiksi ”edellyttää kahta rahoitustaloustoimea: lainan poistamista ja uusien arvopaperien luomista”.
d)

Esimerkki
Arvopaperistaminen/lainan siirto tarkoittaa lainan myyntiä kolmannelle osapuolelle. Se kirjataan rahalaitoksen
taseeseen lainan myynniksi, jonka vastaerä kirjataan käteiseksi tai talletuksiksi.
Rahalaitos
S

V

+ 100 Kassa
– 100 Laina

3.
a)

Arvopaperistaminen rahoituksen välittäjän avulla

Kuvaus
Arvopaperistaminen tapahtuu, kun ”alkuperäinen sitoumus [laina] siirretään [lainanantajan toimesta] toiselle
institutionaaliselle yksikölle ja uudet arvopaperit korvaavat alkuperäisen saamisen [lainan] alkuperäisen institutionaalisen yksikön taseessa” (EKT 95, kohta 5.63) ja nämä uudet arvopaperit myydään samanaikaisesti tai myöhemmin kolmannelle sijoittajaosapuolelle. Käytännössä operaatio voi toimia siten, että rahoituksen välittäjän
liikkeeseen laskemat arvopaperit myydään suoraan kolmansille sijoittajaosapuolille.

b)

Taloudellinen merkitys
Velkojana oleva rahalaitos pyrkii vapauttamaan varoja siirtämällä saamisia kolmansille osapuolille. Tässä tapauksessa alkuperäinen saaminen eli laina myydään erityiselle rahoituksen välittäjälle. Tämä rahoituksen välittäjä,
”financial vehicle instrument” (erityisyhteisö) (vrt. ESA 95, kohta 2.55) on yleensä luotu pelkästään arvopaperistettujen saamisten hallussapitoa varten. Rahalaitos myy arvopaperistettavat saamiset erityisyhteisölle ja saa vastineeksi joko käteistä tai erityisyhteisön liikkeeseen laskemia arvopapereita.

c)

Käsittely tilastoissa
Velkojana olevan rahalaitoksen näkökulmasta operaatioon kuuluu saamisten vaihto kuten edellisessä tapauksessa.
Rahalaitos saa uuden saamisen, käteistä tai arvopapereita, lainan myynnin vuoksi. Näin ollen vaihto näkyy rahalaitoksen taseessa ”lainojen” supistumisena ja ”käteisen/talletusten” tai ”arvopaperien” kasvuna. Tätä menettelyä
voidaan soveltaa ainoastaan, jos velkojana oleva rahalaitos siirtää kaikki alkuperäisten lainojen omistusoikeuteen
liittyvät hyödyt ja riskit erityisyhteisölle. Jos omistusoikeuteen liittyvät riskit ja hyödyt jäävät rahalaitokselle, operaatiota on käsiteltävä taseeseen kirjattavana arvopaperistamisena (katso esimerkki jäljempänä). Tilastoinnissa velkojana olevan rahalaitoksen suorittamaa lainojen myyntiä on käsiteltävä rahoitustaloustoimena eli tosiasiallisena
virtana, eikä siitä raportoida korjauksia.

d)

Esimerkki
Yleensä tällainen arvopaperistaminen sisältää kolme osapuolta. Rahalaitos myy omistamansa lainan erityisyhteisölle, joka rahoittaa oston laskemalla liikkeeseen lainalla taattuja arvopapereita. Operaatio kirjataan taseeseen
seuraavasti:

Rahalaitos
S

+ 100 Kassa
– 100 Laina

Erityisyhteisö
V

S

+ 100 Laina

V

+ 100 Liikkeeseen lasketut
velkapaperit
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Mikäli rahalaitos saa käteisen sijasta erityisyhteisön liikkeeseen laskemia arvopapereita, operaatio on kaksivaiheinen seuraavasti:
Vaihe 1: tämä laina myydään erityisyhteisölle sen liikkeeseen laskemia arvopapereita vastaan:

Rahalaitos

Erityisyhteisö

S

V

– 100 Laina

S

V

+ 100 Laina

+ 100 Liikkeeseen lasketut
velkapaperit

+ 100 Muut arvopaperit
kuin osakkeet

Vaihe 2: myöhemmin rahalaitos myy arvopaperit:

Rahalaitos

Erityisyhteisö

S

V

S

V

+ 100 Kassa
– 100 Muut arvopaperit
kuin osakkeet

4.
a)

Omaisuusvakuudelliset arvopaperit

Kuvaus
Myös omaisuusvakuudellisten arvopapereiden liikkeeseen lasku liittyy arvopaperistamiseen. Tämä operaatio koostuu velkojana olevan rahalaitoksen liikkeeseen laskemista arvopapereista, jotka taataan kyseisen laitoksen kirjanpitoon merkityillä lainoilla. EKT 95:ssä omaisuusvakuudellisten arvopapereiden liikkeeseen laskua ei pidetä
arvopaperistamisena (1).

b)

Taloudellinen merkitys
Tämänkaltaisen operaation avulla velkojana oleva rahalaitos pyrkii hankkimaan ulkopuolisilta sijoittajilta pääomaa siten, että nämä sijoittavat epäsuorasti erityisiin rahoitusinstrumentteihin ostamalla velkojana olevan rahalaitoksen nimissä ja sen lukuun liikkeeseen laskettuja arvopapereita, joihin sisältyvät myös näiden lainojen
takaukset. Tämänkaltainen operaatio ei muuta alkuperäisen velkojan ja velallisen välistä suhdetta millään tavalla.
Velkojana oleva rahalaitos voidaan vapauttaa kaikista oikeuksista ja velvollisuuksista kahteen muuhun osapuoleen nähden. Jos näin tapahtuu, operaatiota on pidettävä arvopaperistamisena.

c)

Käsittely tilastoissa
Periaatteessa tämä operaatio ei eroa sellaisten velkapapereiden liikkeeseen laskusta, joihin liittyy taseen ulkopuolinen täydentävä takaus eli operaatiota käsitellään tilastoinnissa samalla tavalla riippumatta siitä, liittyykö siihen
vakuutta vai ei. Tämän vuoksi arvopaperien liikkeeseen laskua on pidettävä taloustoimena. Korjauksia ei raportoida. Jos velkojana oleva rahalaitos vapautetaan myöhemmin kaikista sitoumuksistaan lopullista sijoittajaa kohtaan, tämä tarkoittaa sitä, että velka maksetaan ja laina kirjataan saamispuolelle. Myös tämä on
rahoitustaloustoimi. Lyhyesti ilmaistuna omaisuusvakuudellisten arvopaperien liikkeeseen lasku ja myynti ovat
taloustoimia, ja tämän vuoksi niistä ei raportoida korjauksia.

d)

Esimerkki
Operaatio kirjataan taseeseen tilastoinnin kannalta vaiheittain seuraavasti:
Rahalaitos
S

V

+ 100 Kassa
+ 100 Velkapaperit+
(1) Vaikka ilmaisua ”arvopaperistaminen” käytetään liike-elämässä myös omaisuusvakuudellisista operaatioista, ilmaisu viittaa raha- ja pankkitilastoissa ainoastaan EKT 95:ssä käytettyyn määritelmään.
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Rahalaitos laskee liikkeeseen omaisuusvakuudellisia arvopapereita. Periaatteessa operaatio on päättynyt. Rahalaitos voi myös vapautua kaikista sitoumuksistaan velkojaa eli arvopapereihin sijoittajaa kohtaan maksamalla takaisin lainansa sitoumukset, jolloin laina kirjataan saamispuolelle. Tällöin kyse on arvopaperistamisesta:
Rahalaitos
S

V

+ 100 Lainat
+ 100 Velkapaperit

5.
1.

Luottotappiot ja arvopaperistaminen

Luottotappioon saattaa liittyä arvopaperistaminen. Näin tapahtuu, kun järjestämättömiä lainoja arvopaperistetaan. Jos järjestämättömiin lainoihin liittyy varauksia ja varaukset sisällytetään velkapuolelle tai jos lainoihin ei
liity varauksia lainkaan, lainoja arvopaperistettaessa rahalaitos saa erään ”velkapaperit” tai ”kassa” arvopaperistettujen lainojen bruttoarvoa pienemmän summan. Rahalaitoksen kannalta lainan kirjanpitoarvon ja lainalle sitä
arvopapereihin vaihdettaessa määritellyn markkina-arvon välinen ero on tappio.
Operaatio etenee seuraavasti: Rahalaitos myy erityisyhteisölle järjestämättömän lainan, josta se saa vastineeksi erityisyhteisön liikkeeseen laskemia velkapapereita, joiden arvo vastaa 50 %:a lainan arvosta. Lainaan liittyi aiemmin varauksia, mutta ne kirjattiin bruttomääräisinä, eli varaus kirjattiin velkapuolelle kohtaan ”oma pääoma ja
varaukset”.

2.

Lainaa arvopaperistettaessa syntyy itse asiassa luottotappio. Tämän vuoksi raportoidaan luottotappion suuruinen (50 prosenttia) korjaus, jotta virtatiedot voidaan laskea asianmukaisesti. Jos luottotappio syntyy samanaikaisesti arvopaperistamisen kanssa, tästä luottotappiosta raportoidaan korjaus, mikäli se on tiedossa (ks. myös
asetukseen EKP/2001/13 liittyvät ohjeet ”Guidance notes”).
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LIITE VI
TILASTOINNISSA KÄYTETTÄVÄ RAHALAITOSTEN LUETTELO
1 OSA
Tilastoinnissa käytettävän rahalaitosluettelon muuttujat
Muuttujan nimi

object_request

Muuttujan kuvaus

Määrittää lähetetyn rahalaitospäivityksen tyypin, ja sillä voi olla jokin seuraavista seitsemästä ennalta määritellystä arvosta:

Pakollisuus

Pakollinen

”mfi_req_new”: annetaan tietoja uudesta rahalaitoksesta
”mfi_req_mod”: annetaan tietoja olemassa olevan rahalaitoksen muutoksista
”mfi_req_del”: annetaan tietoja olemassa olevasta mutta poistettavasta
rahalaitoksesta
”mfi_req_merger”: annetaan tietoja sulautumaan (1)osallistuvista laitoksista
”mfi_req_realloc”: pyydetään poistetun mfi_id -tunnuksen antamista
uudelle rahalaitokselle
”mfi_req_mod_id_realloc”: pyydetään olemassa olevan rahalaitoksen
mfi_id -tunnuksen vaihtamista poistetun rahalaitoksen tunnukseen
”mfi_req_mod_id”: pyydetään ”mfi_id” -tunnuksen muuttamista.
mfi_id

Tämä on rahalaitostietokannan tärkein avain. Se määrittää rahalaitoksen
oman tunnistekoodin (jäljempänä ”tunnistekoodi”), ja se koostuu kahdesta osasta: ”host” and ”id”. Näiden kahden osan arvojen pitäisi yhdessä
varmistaa se, että sama ”mfi_id” on vain asianomaisella rahalaitoksella.

Pakollinen

host

Määrittää maan, jossa rahalaitos on rekisteröity. Sille annetaan kahden
merkin pituinen ISO-maakoodi.

Pakollinen, kun osana tunnistekoodia

id

Rahalaitoksen tunnistekoodi (ilman kahden merkin pituistaISOmaakoodia ”host”-etuliitteenä).

Pakollinen, kun osana tunnistekoodia

name

Rahalaitoksen rekisteröity nimi täydellisenä, sisältää myös yritystunnuksen (esim. Plc, Ltd ja SpA).

Pakollinen

address

Rahalaitoksen täsmällinen sijainti. Neliosainen:”postal_address”, ”postal_box”, ”postal_code” ja ”city”.

Pakollinen ”new”- ja
”mod”-pyynnöissä

postal_address

Kadunnimi ja rakennuksen numero.

Pakollinen ”new”- ja
”mod”-pyynnöissä

postal_box

Postilokeron numero kansallisen tavan mukaan ilmaistuna.

Pakollinen ”new”- ja
”mod”-pyynnöissä

postal_code

Postinumero kansallisen tavan mukaan ilmaistuna.

Pakollinen ”new”- ja
”mod”-pyynnöissä

city

Sijaintikaupunki.

Pakollinen ”new”- ja
”mod”-pyynnöissä

category

Ilmoittaa rahalaitoksen tyypin. Käytetään seuraavia neljää ennalta määritettyä arvoa: ”central bank”, ”credit institution”, ”money market fund” ja
”other institution”.

Pakollinen ”new”- ja
”mod”-pyynnöissä
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Pakollisuus

report

Osoittaa, ilmoittaako rahalaitos kuukausittaiset tasetilastot vai ei.
Käytetään seuraavia kahta ennalta määritettyä vaihtoehtoista arvoa: i)
”true”, jos rahalaitosta koskee täysi ilmoitusvelvollisuus, ja ii) ”false”, jos
rahalaitosta ei koske täysi ilmoitusvelvollisuus.

Pakollinen ”new”- ja
”mod”-pyynnöissä

order_r

Osoittaa rahalaitosten luettelon
englanninkielistä aakkosjärjestystä
rahalaitokselle
on
asetettava
numerojärjestyksessä.

Ei pakollinen

head_of_branch

Osoittaa, että rahalaitos on ulkomainen sivukonttori. Käytetään seuraavia
kolmea arvoa: ”non_eu_head”, ”eu_non_mfi_head” ja ”eu_mfi_head”.

Pakollinen ulkomaisille
sivukonttoreille

non_eu_head

Pääkonttori ei sijaitse EU:ssa. Koostuu kahdesta osasta: ”host” ja ”name”.

Pakollinen ulkomaisille
sivukonttoreille

eu_non_mfi_head Osoittaa, että pääkonttori sijaitsee EU:ssa eikä ole rahalaitos. Koostuu
kahdesta osasta: ”non_mfi_id” (rekisteröintimaa ja tunnistekoodi) ja
”name” (päätoimipaikan nimi). Muun kuin rahalaitoksen tunnistekoodi
voi olla joko ”OFI” (muu rahoituslaitos) tai kahden merkin pituinen
ISO-maakoodi ja sen perässä loppuliite, joka viittaa asianomaiseen EKT
95:n sektoriluokitukseen.

Pakollinen ulkomaisille
sivukonttoreille

eu_mfi_head

Osoittaa, että pääkonttori sijaitsee EU:ssa ja on rahalaitos. Tämän
muuttujan arvona on ”mfi_id”.

Pakollinen ulkomaisille
sivukonttoreille

mfi_req_merger

Täsmentää, että lähetettävät tiedot koskevat sulautumista.

Pakollinen sulautumisten
kohdalla (sekä kotimaisten
että rajat ylittävien)

submerger

Ilmoitetaan laitokset, joiden osalta sulautumisen lakiin perustuvat
vaikutukset ovat tapahtuneet samana päivänä (”date”). Koostuu neljästä
osasta: ”date”, ”comment”, ”involved_mfi” ja ”involved_non_mfi”.

Pakollinen sulautumisten
kohdalla

involved_mfi

Osoittaa, että rahalaitos on osallisena rajat ylittävässä sulautumisessa.
Muuttujan arvo on ”mfi_ref”.

Pakollinen rajat ylittävien
sulautumisisten kohdalla

involved_non_mfi Osoittaa, että muu kuin rahalaitos on osallisena sulautumisessa.
Muuttujan arvo on ”non_mfi_obj”.

Pakollinen sulautumisten
kohdalla

mfi_ref

Rajat ylittävään sulautumiseen osallistunutta rahalaitosta koskevat tiedot.
Kaksiosainen: ”mfi_id” ja ”name”.

Pakollinen rajat ylittävien
sulautumisten kohdalla

non_mfi_obj

Sulautumiseen rahalaitoksen kanssa osallistunutta muuta kuin
rahalaitosta koskevat tiedot. Koostuu kahdesta osasta: ”non_mfi_id” ja
”name”.

Pakollinen sulautumisten
kohdalla

non_mfi_id

Sulautumiseen rahalaitoksen kanssa osallistunutta muuta kuin
rahalaitosta koskevat tiedot. Koostuu kahdesta osasta: ”host” ja ”id”.

Pakollinen sulautumisten
kohdalla

ecb_id

EKP:n vahvistama koodi, joka annetaan erikseen kullekin rahalaitokselle.
Se lähetetään RIAD Data Exchange System -tiedonsiirtojärjestelmän
välityksellä kansallisille keskuspankeille standardijakelun yhteydessä.
Kansalliset keskuspankit voivat joko hyväksyä tai hylätä sen.

Ei kansallisen
keskuspankin päivityksiä
varten. Ainoastaan jakelua
varten.

head_ecb_id

EKP:n vahvistama koodi, joka annetaan erikseen kullekin EU:n
rahalaitosten ulkomaisten sivukonttoreiden päätoimipaikoille. Se
lähetetään RIAD Data Exchange System -tiedonsiirtojärjestelmän
välityksellä kansallisille keskuspankeille standardijakelun. Kansalliset
keskuspankit voivat joko hyväksyä tai hylätä sen.

Ei kansallisen
keskuspankin päivityksiä
varten. Ainoastaan jakelua
varten.

halutun järjestyksen, jollei
voida soveltaa. Jokaiselle
numeroarvo
nousevassa

(1) Ellei nimenomaisesti toisin mainita, käsitteellä ”sulautumat” viitataan kotimaisiin sulautumiin.
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2 OSA
Oikeellisuustarkistukset

1.

Yleiset tarkistukset
Tarkistetaan, että

2.

—

kaikki pakolliset muuttujat ilmoitetaan;

—

muuttujan ”object_request” arvo on toimitettavien tietojen laadun mukaan jokin seuraavista seitsemästä tämän liitteen 1 osassa ennalta määritetystä tyypistä: (”mfi_req_new”, ”mfi_req_mod”, ”mfi_req_del”, ”mfi_req_merger”,
”mfi_req_realloc”, ”mfi_req_mod_id_realloc” ja ”mfi_req_mod_id”); ja

—

kansalliset keskuspankit käyttävät latinalaisia aakkosia lähettäessään päivityksiä EKP:lle.

Tunnistekoodin tarkistukset (”mf_id”)
Tarkistetaan, että
—

muuttuja ”mfi_id” koostuu kahdesta erillisestä osasta: ”host”-muuttujasta ja ”id”-muuttujasta. Näiden kahden osan
arvot yhdessä varmistavat sen, että sama ”mfi_id” on yksinomaan kyseisellä rahalaitoksella;

—

rahalaitoksen ”host”-muuttujan arvo (kun se on osana muuttujaa ”mfi_id”) on kahden merkin pituinen EU:n
ISO-maakoodi;

—

aikaisemmin käytettyä tunnistekoodia ei anneta uudelle rahalaitokselle, elleivät näiden suuntaviivojen 19 artiklan 1 kohdan neljännessä alakohdassa vahvistetut edellytykset täyty. Näiden edellytysten täyttyessä kansalliset keskuspankit lähettävät EKP:lle ”mfi_req_realloc” -pyynnön.

—

käytetään samoja tunnistekoodeja kuin ne, jotka julkaistaan kuukausittain EKP:n verkkosivujen rahalaitosten
luettelossa;

—

kun ilmoitetaan tunnistekoodin muutos, käytetään erillistä ”mfi_req_mod_id”-pyyntöä; ja

—

kun ilmoitetaan tunnistekoodin muuttamisesta aikaisemmin poistetuksi tunnistekoodiksi, käytetään erillistä ”mfi_req_mod_id_realloc” -pyyntöä.

Mikäli uutta rahalaitoksen tunnistekoodia on jo käytetty eikä pyyntö ole mfi_req_mod_id_realloc (tai uusi rahalaitoksen tunnistekoodi on voimassa olevassa luettelossa), EKP hylkää pyynnön.
Jos muuttuja ”mfi_id” on epätäydellinen tai virheellinen tai jos se puuttuu, EKP hylkää koko pyynnön.

3.

Nimi (”name”)
Tarkistetaan, että
—

muuttuja sisältää laitoksen täydellisen rekisteröidyn nimen (1), joka sisältää myös yritystunnuksen (esim. Plc, Ltd
ja Spa). Jos yrityksen nimeen liittyy yritystunnus, se on aina ilmoitettava;

—

aksenttien yhteydessä käytetään pienaakkosia; ja

—

käytetään tarvittaessa pienaakkosia.

Jos muuttuja ”name” on epätäydellinen tai virheellinen tai jos se puuttuu, EKP hylkää koko pyynnön.
(1) Siten kuin se on kirjattu esimerkiksi kaupparekisteriin.
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4.

Osoite (”address”)
Tarkistetaan, että
—

ilmoitetaan ainakin yksi seuraavista osoitemuuttujista: ”postal_address”, ”postal_box” tai ”postal_code”;

—

muuttujan ”postal_address” yhteydessä ilmoitetaan laitoksen sijaintipaikan kadunnimi ja numero;

—

muuttujan ”postal_box” yhteydessä käytetään kansallisia postilokeronumerokäytäntöjä ja että postilokeroa tarkoittavaa tekstiä ei ole lisätty ”postal_box” -numeroiden eteen; ja

—

muuttujan ”postal_code” yhteydessä käytetään kansallisia postinumerokäytäntöjä ja ilmoitetaan laitoksen sijaintipaikan postinumero.

Jos muuttujien ”address” ryhmä on epätäydellinen tai virheellinen tai jos se puuttuu, EKP hylkää koko pyynnön.
5.

Kaupunki (”city”)
Tarkistetaan, että
—

muuttujan ”city” yhteydessä ilmoitetaan sijaintikaupunki.

Jos muuttuja ”city” on epätäydellinen tai virheellinen tai jos se puuttuu, EKP hylkää koko pyynnön.
6.

Tyyppi (”category”)
Tarkistetaan, että
—

muuttujan ”category” yhteydessä ilmoitetaan rahalaitoksen tyyppi valitsemalla jokin liitteen 1 osassa esitetystä neljästä ennalta määritetyistä arvoista (”central bank”, ”credit institution”, ”money market fund” tai ”other institution”) ja käytetään pienaakkosia paitsi sananaluissa, joissa käytetään suuraakkosia.

Jos muuttuja ”category” on epätäydellinen tai virheellinen tai jos se puuttuu, EKP hylkää koko pyynnön.
7.

Raportointi (”report”)
Tarkistetaan, että
—

muuttujan ”report” osalta ilmoitetaan vain jompikumpi tämän liitteen 1 osassa esitetyistä arvoista (”true” tai
”false”).

Jos muuttuja ”report” on epätäydellinen tai virheellinen tai jos se puuttuu, EKP hylkää koko pyynnön.
8.

Järjestys (”orde_r”)
Tarkistetaan, että
—

muuttujan ”order_r” osalta ilmoitetaan rahalaitosluettelon haluttu järjestys, mikäli englanninkielistä aakkosjärjestystä ei voida soveltaa, ja että kullekin rahalaitokselle annetaan numeerinen arvo nousevassa numerojärjestyksessä.

Jos muuttuja ”order_r” on epätäydellinen tai puuttuu (mutta kaikki muut oikeellisuustarkistukset läpäistään), EKP tallentaa pyynnön rahalaitostietokantaan.
9.

Ulkomaista sivukonttoria koskevat tarkistukset
Tarkistetaan, että
—

muuttujalle ”head_of_branch” on annettu arvo, mikäli rahalaitos on ulkomainen sivukonttori;
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—

muuttujan ”head_of_branch” osalta ilmoitetaan pääkonttorin tyyppi valitsemalla jokin tämän liitteen 1 osassa esitetyistä kolmesta ennalta määritetyistä arvoista (”non_eu_head”, ”eu_non_mfi_head” tai ”eu_mfi_head”);

—

mikäli muuttujan ”head_of_branch” arvona on ”non_eu_head” (EU:n ulkopuolella sijaitseva päätoimipaikka),
ilmoitetaan päätoimipaikan muuttujat ”host”, ”id” ja ”name”;

—

mikäli muuttujan ”head_of_branch” arvona on ”eu_non_mfi_head” (EU:ssa sijaitseva päätoimipaikka, joka ei ole
rahalaitos), ilmoitetaan päätoimipaikan muuttujat ”host”, ”id” ja ”name” ja ”id”. Tällaisen muun kuin rahalaitoksen
muuttuja ”id” voi olla joko ”OFI” (muu rahoituslaitos) tai kahden merkin pituinen ISO-maakoodi ja sen perässä
loppuliite, joka tarkoittaa asianomaista EKT 95:n sektoriluokitusta;

—

mikäli muuttujan ”head_of_branch” arvona on ”eu_mfi_head” (rahalaitos), ilmoitetaan päätoimipaikan muuttujat
”host” ja ”id”;

—

mikäli muuttujan ”head_of_branch” arvona on ”eu_mfi_head” (rahalaitos), päätoimipaikan nimeä (/muuttujaa
”name”?) ei ilmoiteta.

Mikäli jotakin edellä esitetyistä ulkomaista sivukonttoria koskevista tarkistuksista ei läpäistä, EKP hylkää koko pyynnön.
Epäjohdonmukaiset pääkonttoria koskevat tiedot otetaan EKP:n rahalaitostietokantaan kahdessa tapauksessa:
—

mikäli muuttujan ”head_of_branch” arvona on ”eu_mfi_head” mutta pääkonttorin muuttuja ”id” ei vastaa EKP:n
rahalaitostietokannassa olevaa, pyyntö täytetään tästä huolimatta. Päätoimipaikan nimeä ei kuitenkaan oteta EKP:n
rahalaitostietokantaan,

—

mikäli lähetetään rahalaitoksen tunnistekoodin muutospyyntö, on mahdollista, että toisissa jäsenvaltioissa sijaitsevia kyseisen rahalaitoksen ulkomaisia sivukonttoreita koskevat päätoimipaikan tiedot eivät ole enää
johdonmukaisia.
Tämän epätarkkuuden lieventämiseksi RIAD Data Exchange System -tiedonsiirtojärjestelmä lähettää kansallisille
keskuspankeille luettelon epäjohdonmukaisista päätoimipaikkoja koskevista tiedoista tallennus- ja virhevahvistusten yhteydessä.
Jos kotimaan kansallinen keskuspankki ei hyväksy ulkomaista sivukonttoria, jonka isäntämaan kansallinen keskuspankki on ilmoittanut rahalaitosten luetteloon otattavaksi tai siitä poistettavaksi, ryhdytään seuraaviin toimiin: i) EKP pyrkii yhteistyössä isäntä- ja kotimaan kansallisten keskuspankkien kanssa sovittamaan tiedot yhteen,
tai jos tämä ei ole mahdollista, ii) EKP valitsee – mikäli asianmukaista – isäntämaan kansallisen keskuspankin toimittamat tiedot.

10. Sulautumisia koskevat tarkistukset
Tarkistetaan, että
—

muuttuja ”mfi_req_merger” annetaan, kun ilmoitetaan kotimaisista tai rajat ylittävistä sulautumisista;

—

jokainen ryhmä, eli kaksi tai useampia laitoksia, joilla sulautumisen lakiin perustuvien vaikutusten päivämäärä
(”date”) on sama, ilmoitetaan erillisellä ”submerger”-muuttujalla;

—

mikäli alamuuttuja ”submerger” määritetään, muuttujan ”date” arvo annetaan;

—

ainakin yksi sulautumiseen osallistuva laitos on rahalaitos;

—

kun ilmoitetaan sulautumisesta (eli annetaan arvo ”mfi_req_merger”), jossa mukana olevan rahalaitoksen ominaisuudet eivät muutu sulautumisen seurauksena, tästä rahalaitoksesta tehdään muutosilmoitus (eli ”mfi_req_mod”)
sulautumisen yhteydessä;

—

muuttuja ”involved_mfi” ilmoitetaan ainoastaan rajat ylittävien sulautumisten yhteydessä;

—

mikäli laitos määritetään muuttujalla ”involved_mfi”, muuttuja ”mfi_ref” ilmoitetaan;

—

muuttuja ”mfi_ref” koostuu kahdesta osasta: 1) muuttujasta ”mfi_id”, joka sisältää laitoksen muuttujat ”host” ja
”id”, ja 2) muuttujasta ”name”;

—

mikäli laitos määritetään muuttujalla ”involved_non_mfi”, ilmoitetaan muuttujat ”non_mfi_id” ja ”name”;
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muuttujan ”involved_non_mfi” arvo ”non_mfi_id” koostuu kahdesta osasta: muuttujista ”host” ja ”id”, ja sen pituus
on viisi merkkiä. Sen muuttuja ”host” on kahden merkin pituinen ISO-maakoodi, ja muuttuja ”id” on kolmen merkin pituinen ja sillä tarkoitetaan EKT 95:n asianomaista sektoriluokitusta.

EKP ei tallenna rajat ylittäviä sulautumisia koskevia tietoja EKP:n rahalaitostietokantaan, elleivät kaikki mukana olevat
jäsenvaltiot ole ilmoittaneet täydellisiä sulautumista koskevia pyyntöjä ja ellei niitä ole tarkistettu.
Mikäli jotain edellä mainituista sulautumisia koskevista tarkistuksista ei läpäistä, EKP hylkää koko pyynnön.
11. Rahalaitostietokannan ja MPEC-tietokannan ristiintarkistus
Mikäli kansalliset keskuspankit edellyttävät, että EKP vertailee rahalaitostietokannan ja rahapoliittisiin operaatioihin
hyväksyttäviä vastapuolia (MPEC) koskevan tietokannan tietoja, ne lisäävät ristiintarkistusmerkin tiedostoon, joka toimitetaan RIAD Data Exchange System -tiedonsiirtojärjestelmän välityksellä. EKP vertailee kaikkia lähettäneeltä kansalliselta keskuspankilta saatuja rahalaitos- ja MPEC-tietoja eli myös asianomaisissa tietokannoissa entuudestaan olevia
rahalaitos- ja MPEC-tietoja eikä yksinomaan tietoja, jotka sisältyvät merkittyyn tiedostoon. Tulokset palautetaan välittömästi vahvistusviestinä.
Ristiintarkistusmerkkiä käytetään seuraavalla tavalla:
—

Kun rahalaitos- ja MPEC-tietoja voidaan koordinoida asianomaisten toimialojen välillä, ristiintarkistusmerkki sisällytetään ainoastaan rahalaitos- tai MPEC-tietoja koskevan pyynnön jälkimmäiseen tiedostoon.

—

Mikäli koordinointi ei ole asianmukaista, päivän lopussa lähetetään uusi viesti, johon sisältyy ainoastaan ristiintarkistusmerkki. Tämän viestin voi lähettää toinen tai kumpikin rahalaitos- tai MPEC-toimialoista.

—

Mikäli ristiintarkistusta ei pyydetä välittömästi rahalaitos- ja MPEC-tietojen yhdenmukaisuuden tarkistamiseksi, tiedostoon ei lisätä merkkiä.

—

Mikäli tarkistus pyydetään tehtäväksi myöhemmin samana päivänä, tiedot toimitetaan ilman ristiintarkistusmerkkiä. Myöhemmin lähetetään tyhjä tiedosto, jossa on ristiintarkistusmerkki. Koska tässä tapauksessa tyhjässä tiedostossa ei ole tarkistettavia tietoja, yhdenmukaisuustarkistus suoritetaan heti.

—

Vahvistus sisältää ainoastaan lähettäjän toimittamien rahalaitos- ja MPEC-tietojen välisen yhdenmukaisuustarkistuksen tuloksen.

Rahalaitos- ja MPEC-tietojen ristiintarkistus antaa ainoastaan varoituksen. Mikäli ristiintarkistus epäonnistuu, EKP täyttää siis tästä huolimatta pyynnön EKP:n rahalaitostietokannassa.
Rahalaitos- ja MPEC-toimialueet tarkistavat rahalaitos- ja MPEC-tietojen eroavaisuudet viisi työpäivää ennen rahalaitosten ja vähimmäisvarantovelvoitteen alaisten laitosten luettelon julkaisemista kuukauden lopussa sekä luettelon julkaisemispäivänä. Kansallisia keskuspankkeja muistutetaan sähköpostitse siitä, että eroavaisuudet on korjattava nopeasti.
Mikäli eroavaisuuksia ei kyetä korjaamaan ennen luettelon julkaisemista, kansallisten keskuspankkien on toimitettava
selitys. Epäjohdonmukaisia rahalaitos- ja MPEC-tietoja ei julkaista EKP:n verkkosivuilla kunkin kuukauden lopussa.
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LIITE VII
TILASTOINNISSA KÄYTETTÄVÄ SIJOITUSRAHASTOJEN LUETTELO
1 OSA
Tilastoinnissa käytettävän sijoitusrahastojen luettelon muuttujat
Muuttujan nimi

object_request

Muuttujan kuvaus

Määrittää lähetetyn sijoitusrahastopäivityksen tyypin. Muuttujalla voi olla
jokin seuraavista kahdeksasta ennalta määritellystä arvosta:

Pakollisuus

Pakollinen

”if_req_new”: annetaan tietoja uudesta sijoitusrahastosta
”if_req_mod”: annetaan tietoja olemassa olevan sijoitusrahaston muutoksista
”if_req_del”: annetaan tietoja poistettavasta sijoitusrahastosta
”if_req_merger”: annetaan tietoja sulautumaan osallistuvista sijoitusrahastoista (1)
”if_req_realloc”: pyydetään poistetun ”if_id” -tunnuksen antamista uudelle
sijoitusrahastolle
”if_req_mod_id_realloc”: pyydetään olemassa olevan sijoitusrahaston
”if_id” -tunnuksen vaihtamista poistetun sijoitusrahaston tunnukseen
”if_req_mod_id”: pyydetään ”if_id” -tunnuksen muuttamista
”if_req_nav”: annetaan tietoja nettoarvosta sijoitusrahastoittain (*).
if_id

Tämä on sijoitusrahastotietokannan tärkein avain, joka muodostaa sijoitusrahaston oman tunnistekoodin (jäljempänä ”tunnistekoodi”). Se koostuu kahdesta osasta: ”host” and ”id”. Näiden kahden osan arvojen pitäisi
yhdessä varmistaa se, että sama ”if_id” on vain asianomaisella sijoitusrahastolla.

Pakollinen

host

Kahden merkin pituinen ISO-maakoodi. Se määrittää maan, jossa sijoitusrahasto on rekisteröity – toinen ”if_id” -muuttujan osista – ks. edellä.

Pakollinen, kun osana tunnistekoodia

id

Sijoitusrahaston tunnistekoodi – toinen ”if_id” -muuttujan osista – ks.
edellä.

Pakollinen, kun osana tunnistekoodia

name

Sijoitusrahaston rekisteröity nimi täydellisenä, sisältää myös yritystunnuksen (esim. Plc, Ltd ja SpA).

Pakollinen

address

Sijoitusrahaston tai sen hallinnointiyhtiön täsmällinen sijainti. Koostuu
neljästä osasta: ”postal_address”, ”postal_box”, ”postal_code” ja ”city”.

Pakollinen ”new”- ja ”mod”
-pyynnöissä

postal_address

Kadun nimi ja rakennuksen numero.

Pakollinen ”new”- ja ”mod”
-pyynnöissä

postal_box

Postilokeron numero kansallisen tavan mukaan ilmaistuna.

Pakollinen ”new”- ja ”mod”
-pyynnöissä

postal_code

Postinumero kansallisen tavan mukaan ilmaistuna.

Pakollinen ”new”- ja ”mod”
-pyynnöissä

city

Sijaintikaupunki

Pakollinen ”new”- ja ”mod”
-pyynnöissä

”management
company name”

Sijoitusrahaston hallinnointiyhtiön täydellinen, rekisteröity nimi. Jos tämä
tieto puuttuu, on ilmoitettava arvo ”not available” (jos sijoitusrahastolla
on hallinnointiyhtiö) tai ”not applicable” (jos sijoitusrahastolla ei ole hallinnointiyhtiötä).

Pakollinen

investment
policy

Ne instrumenttityypit, joihin sijoitussalkku pääasiallisesti sijoitetaan. Voidaan käyttää seitsemää ennalta määritettyä arvoa: ”bonds”, ”equities”,
”hedge”, ”mixed”, ”real estate”, ”other” tai ”not available”.
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Muuttujan nimi

Muuttujan kuvaus

Pakollisuus

variability of the
capital

Määrittää omaksuman muodon. Muuttuja voi olla jokin kolmesta ennalta
määritetystä arvosta: ”open-end”, ”closed-end” tai ”not available”.

Pakollinen

structure_1

Määrittää sijoitusrahaston rakenteen. Muuttujalla voi olla jokin kolmesta
ennalta määritetystä arvosta: ”UCITS (2)”, ”non-UCITS” tai ”not available”.

Pakollinen

structure_2

Yksityiskohtaisempia tietoja sijoitusrahaston rakenteesta. Muuttujalle
annetaan jokin 11 ennalta määritetystä arvosta. Ks. jäljempänä osa 2.

Pakollinen

sub-fund

Määrittää sen, onko sijoitusrahasto alarahasto vai ei. Muuttujalla voi olla
jokin seuraavista neljästä ennalta määritetystä arvosta: ”yes”, ”no”, ”not
available” ja ”not applicable”.

Pakollinen

ISIN codes

Määrittää ISIN (3)-koodit kullekin osakeluokalle sijoitusrahastoittain.
Muuttuja on moniosainen ja sisältää seuraavat: ”ISIN_1”, ”ISIN_2”,
”ISIN_3”, ”ISIN_4” ja ”ISIN_n”. Kunkin sijoitusrahaston kohdalla on
ilmoitettava kaikki sovellettavat ISIN-koodit (*). Jos ilmoitetaan
sijoitusrahasto, johon ei voida soveltaa ISIN-koodeja, on luokan ”ISIN_1”
arvoksi ilmoitettava 12 merkin pituinen koodi ”XXXXXXXXXXXX”.

Pakollinen

If_req_nav

Määrittää sen, että lähetetään tietoja sijoitusrahaston nettoarvosta.
Muuttuja koostuu kahdesta osasta: ”if_nav_value” ja ”if_nav_date”. Jos
tämä tieto puuttuu, on ilmoitettava arvo ”not available” (*).

Pakollinen

if_req_merger

Osoittaa, että lähetettävät tiedot koskevat sulautumista.

Pakollinen sekä
kotimaisten että rajat
ylittävien sulautumisten
kohdalla

submerger

Muuttujan avulla ilmoitetaan laitokset, joiden osalta sulautumisen lakiin
perustuvat vaikutukset ovat tapahtuneet samana päivänä. Koostuu
neljästä osasta: ”date”, ”comment”, ”involved_if” ja ”involved_non_if”.

Pakollinen sulautumisten
kohdalla

involved_if

Osoittaa, että sijoitusrahasto on osallisena rajat ylittävässä sulautumisessa.
Muuttujan arvo on ”if_ref”.

Pakollinen rajat ylittävien
sulautumisten kohdalla

involved_non_if

Osoittaa, että muu kuin sijoitusrahasto on osallisena sulautumisessa
sijoitusrahaston kanssa. Muuttujan arvo on ”non_if_obj”.

Pakollinen sulautumisten
kohdalla

if_ref

Rajat ylittävään sulautumiseen osallistuvaa sijoitusrahastoa koskevat
tiedot. Koostuu kahdesta osasta: ”if_id” ja ”name”.

Pakollinen rajat ylittävien
sulautumisten kohdalla

non_if_obj

Sulautumiseen sijoitusrahaston kanssa osallistunutta muuta kuin
sijoitusrahastoa koskevat tiedot. Koostuu kahdesta osasta: ”non_if_id” ja
”name”.

Pakollinen sulautumisten
kohdalla

non_if_id

Sulautumiseen sijoitusrahaston kanssa osallistunutta muuta kuin
sijoitusrahastoa koskevat tiedot. Koostuu kahdesta osasta: ”host” ja ”id”.

Pakollinen sulautumisten
kohdalla

confidentiality
flag

Toiminto (*), jolla EKP voi merkitä tietyt arvot luottamuksellisiksi

Vapaaehtoinen

free_text

Lisäselvityksiä sijoitusrahastosta

(*) Ks. RIAD Exchange Specifications -niminen asiakirja, jossa on tarkempia tietoja tämän muuttujan ilmoittamisesta
(1) Ellei nimenomaisesti toisin mainita, käsitteellä ”sulautumat” viitataan kotimaisiin sulautumiin.
(2) Arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 20 päivänä joulukuuta 1985 annettu neuvoston direktiivi 85/611/ETY.
(3) International Securities Identification Number: 12 alfanumeerisesta merkistä koostuva koodi. Jokaiselle arvopaperiemissiolle annetaan oma
koodi.
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Arvovaihtoehdot ja niiden määritelmät ilmoitettaessa muuttujaa ”structure_2”

Muuttujaa ”structure_2” ilmoitettaessa sovelletaan seuraavia ennalta määritettyjä arvoja:

1. Sijoitusrahasto on hyväksytty yhteissijoitusyritysten kanssa yhteensopivaksi
Jos sijoitusrahasto on hyväksytty yhteissijoitusyritysten kanssa yhteensopivaksi, muuttujan ”structure_2” yhteydessä on
annettava jokin seuraavista viidestä ennalta määritetystä arvosta:
—

”UCITS unit trust”: yritys, joka on perustettu yhteissijoituksia siirtokelpoisiin arvopapereihin koskevan trustilainsäädännön mukaisesti,

—

”UCITS variable capital corporation”: rajoitetun vastuun järjestely. Tärkein ominaisuus on, että laitoksen on helppo
ostaa osakepääomansa takaisin tai lunastaa se. Liikkeeseen lasketun osakepääoman on aina oltava yhtä suuri kuin
sen perustana olevien omaisuuserien käypä arvo. Vaihtuvapääomaisen yhtiön osakkeenomistajien vastuuta on
rajoitettu,

—

”UCITS unincorporated”: yhtiöittämätön laitos,

—

”other”: tarkoittaa sitä, että yksikään edellä määritellyistä arvoista ei sovellu sijoitusrahastoon. Jos tämä arvo ilmoitetaan, yksityiskohtainen määritelmä on ilmoitettava samaan aikaan ”free_text” -kentässä,

—

”not available”: tarkoittaa sitä, että tietoja laitoksen muuttujasta ”structure_2” ei ole raportointihetkellä saatavilla.

2. Sijoitusrahasto ei ole yhteissijoitusyritysten kanssa yhteensopiva
Jos sijoitusrahasto ei ole yhteissijoitusyritysten kanssa yhteensopiva, muuttujan ”structure_2” yhteydessä on annettava
jokin seuraavista kahdeksasta ennalta määritetystä arvosta:
—

”unit trust”: yritys, joka on perustettu yhteissijoituksia siirtokelpoisiin arvopapereihin koskevan trustilainsäädännön
mukaisesti,

—

”variable capital corporation”: rajoitetun vastuun järjestely. Tärkein ominaisuus on, että laitoksen on helppo ostaa osakepääomansa takaisin tai lunastaa se. Liikkeeseen lasketun osakepääoman on aina oltava yhtä suuri kuin sen perustana olevien omaisuuserien käypä arvo. Vaihtuvapääomaisen yhtiön osakkeenomistajien vastuuta on rajoitettu,

—

”limited partnership”: järjestely, jossa osallistujilla on rajoitettu vastuu mutta jossa sijoittajien verotus on avointa, eli
kutakin kumppaneista verotetaan suoraan sen mukaan, mikä on heidän osuutensa perustana olevista sijoituksista.
Lisäksi nostettu pääoma voidaan helposti palauttaa sijoittajille, kun tietystä sijoituksesta on realisoitu voitot,

—

”investment trust”: yhteissijoitusyritys, joka on listattu pörssissä ja joka sijoittaa lähinnä hajautettuihin osakesalkkuihin ja muiden yritysten arvopapereihin. Sijoitustrustien osakkeiden hinta määräytyy osakemarkkinoilla,

—

”unincorporated investment trust”: yhtiöittämätön sijoitustrusti,

—

”unincorporated”: yhtiöittämätön laitos,

—

”other”: yksikään edellä määritellyistä arvoista ei sovellu sijoitusrahastoon. Jos tämä arvo ilmoitetaan, yksityiskohtainen määritelmä on ilmoitettava samaan aikaan ”free_text” -kentässä,

—

”not available”: tietoja laitoksen muuttujasta ”structure_2” ei ole raportointihetkellä saatavilla.
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3 OSA
Oikeellisuustarkistukset

1.

Yleiset tarkistukset
Tarkistetaan, että

2.

—

kaikki pakolliset muuttujat ilmoitetaan;

—

muuttujan ”object_request” arvo on toimitettavien tietojen laadun mukaan jokin seuraavista kahdeksasta tämän
liitteen osassa 1 ennalta määritetystä tyypistä: (”if_req_new”, ”if_req_mod”, ”if_req_del”, ”íf_req_merger”, ”if_req_realloc”, ”if_req_mod_id_realloc”, ”if_req_mod_id” ja ”if_req_nav”);

—

kansalliset keskuspankit käyttävät latinalaisia aakkosia lähettäessään päivityksiä EKP:lle.

Tunnistekoodin tarkistukset ”if_id”
Tarkistetaan, että
—

muuttuja ”if_id” koostuu kahdesta erillisestä osasta: ”host”-muuttujasta ja ”id”-muuttujasta. Näiden kahden osan
arvot yhdessä varmistavat sen, että sama ”if_id” on yksinomaan kyseisellä sijoitusrahastolla;

—

sijoitusrahaston ”host”-muuttujan arvo on kahden merkin pituinen EU:n ISO-maakoodi;

—

aikaisemmin käytettyä tunnistekoodia ei anneta uudelle sijoitusrahastolle. Jos tätä ei voida välttää, kansalliset keskuspankit lähettävät EKP:lle ”if_req_realloc” -pyynnön;

—

kun ilmoitetaan olemassa olevan sijoitusrahaston tunnistekoodin muutos, käytetään erillistä ”if_req_mod_id”pyyntöä, ja

—

kun ilmoitetaan tunnistekoodin muuttamisesta aikaisemmin poistetuksi tunnistekoodiksi, käytetään erillistä
”if_req_mod_id_realloc” -pyyntöä.

Mikäli sijoitusrahaston uutta tunnistekoodia on jo käytetty eikä pyyntö ole if_req_mod_id_realloc (tai sijoitusrahaston
uusi tunnistekoodi on voimassa olevassa luettelossa), EKP hylkää pyynnön.
Jos muuttuja ”if_id” on epätäydellinen tai virheellinen tai jos se puuttuu, EKP hylkää koko pyynnön.
3.

Nimi (”name”)
Tarkistetaan, että
—

muuttuja yksilöi sijoitusrahaston nimen;

—

yrityksen nimen yhteydessä ilmoitetaan aina myös yritystunnus, jos yritystunnus on olemassa;

—

aksenttien yhteydessä käytetään pienaakkosia; ja

—

käytetään tarvittaessa pienaakkosia.

Mikäli muuttuja ”name” puuttuu, EKP hylkää koko pyynnön.
4.

Osoite (”address”)
Tarkistetaan, että
—

ilmoitetaan ainakin yksi seuraavista osoitemuuttujista: ”postal_address”, ”postal_box” tai ”postal_code”;

—

muuttujan ”postal_address” yhteydessä ilmoitetaan laitoksen (tai sen hallinnointiyhtiön) sijaintipaikan kadunnimi
ja -numero;

—

muuttujan ”postal_box” yhteydessä käytetään kansallisia postilokeronumerokäytäntöjä ja että postilokeroa tarkoittavaa tekstiä ei ole lisätty ”postal_box” -numeroiden eteen, ja
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—

muuttujan ”postal_code” yhteydessä käytetään kansallisia postinumerokäytäntöjä ja ilmoitetaan laitoksen sijaintipaikan postinumero.

Mikäli muuttujien ”address” ryhmä puuttuu, EKP hylkää koko pyynnön.
5.

Kaupunki ”city”
Tarkistetaan, että
—

muuttujan ”city” yhteydessä ilmoitetaan sijaintikaupunki.

Mikäli muuttuja ”city” puuttuu, EKP hylkää koko pyynnön.
6.

Hallintoyhtiön nimi (”management company name”)
Hallinnointiyhtiö on laitos, joka vastaa sijoitusrahaston päivittäisestä hallinnoinnista. Hallinnointiyhtiö voi lisäksi tarjota rahastolle sijoitustutkimukseen ja salkunhallintaan liittyviä palveluja. Jos sijoitusrahastolla on sekä hallinnoija että
sijoitusten hallinnoija, jolle hallinnointitehtävät on ulkoistettu, kansallisten keskuspankkien on ilmoitettava hallinnoijaa koskevat yksityiskohtaiset tiedot.
Tarkistetaan, että
—

muuttujan ”management company name” arvoksi annetaan joko yhtiön nimi taikka ”not available” tai ”not applicable”; ja

—

jos muuttujalle ”management company name” annetaan arvo ”not available”, syy on ilmoitettava ”free_text”
-kentässä.

Jos muuttujan ”management company name” arvo puuttuu, EKP lähettää kansalliselle keskuspankille varoitusviestin
vahvistussanomassa.
7.

Sijoitustoiminta (”investment policy”)
Muuttuja määrittää, minkä tyyppisiin instrumentteihin sijoitussalkku pääasiallisesti sijoitetaan.
Tarkistetaan, että
—

muuttujalle ”investment policy” annetaan jokin seuraavista seitsemästä ennalta määritetystä arvosta: ”bonds”,
”equities”, ”hedge”, ”mixed”, ”real estate”, ”other” tai ”not available”.

Jos muuttuja ”investment policy” on epätäydellinen tai virheellinen tai jos se puuttuu, EKP lähettää kansalliselle keskuspankille varoitusviestin vahvistussanomassa.
8.

Pääoman vaihtelevuus (”variability of capital”)
Rahasto voi olla oikeudelliselta muodoltaan joko ”open-end” (avoin) tai ”closed-end” (suljettu).
Tarkistetaan, että
—

muuttujalle ”variability of capital” annetaan arvoksi ”open-end”, ”closed-end” tai ”not available”.

Jos muuttuja ”variability of capital” on epätäydellinen tai virheellinen tai jos se puuttuu, EKP lähettää kansalliselle keskuspankille varoitusviestin vahvistussanomassa.
9.

Rakenne (”Structure_1”)
Tarkistetaan, että
—

muuttujalle ”structure_1” annetaan arvoksi ”UCITS”, ”non-UCITS” tai ”not available”; ja

—

jos muuttujalle ”structure_1” annetaan arvoksi ”UCITS”, muuttujalle ”variability of capital” on annettu arvoksi
”open-end”.

Jos muuttuja ”structure_1” on epätäydellinen tai virheellinen tai jos se puuttuu, EKP lähettää kansalliselle keskuspankille varoitusviestin vahvistussanomassa.
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10. Rakenne (”structure_2”)
Tarkistetaan, että
—

muuttujalle ”structure_2” annetaan jokin seuraavista 11 ennalta määritetystä arvosta: ”UCITS unit trust”, ”UCITS
variable capital corporation”, ”UCITS unincorporated”, ”unit trust”, ”variable capital corporation”, ”limited partnership”, ”investment trust”, ”unincorporated investment trust”, ”unincorporated”, ”other” tai ”not available”;

—

jos muuttujan ”structure_1” arvona on ”UCITS”, muuttujan ”structure_2” arvoksi annetaan ”UCITS unit trust”,
”UCITS variable capital corporation”, ”UCITS unincorporated”, ”other” tai ”not available”; ja

—

jos muuttujalle ”structure_1” arvona on ”non-UCITS”, muuttujan ”structure_2” arvoksi annetaan ”unit trust”,
”variable capital corporation”, ”limited partnership”, ”investment trust”, ”unincorporated investment trust”, ”unincorporated”, ”other” tai ”not available”.

Jos muuttuja ”structure_2” on epätäydellinen tai virheellinen tai jos se puuttuu, EKP lähettää kansalliselle keskuspankille varoitusviestin vahvistussanomassa.
11. Alarahasto (”Sub-fund”)
Tarkistetaan, että
—

muuttujalle ”sub-fund” annetaan jokin seuraavista neljästä ennalta määritetystä arvosta: ”yes”, ”no”, ”not available”
tai ”not applicable”.

Jos muuttuja ”sub-fund” on epätäydellinen tai virheellinen tai jos se puuttuu, EKP lähettää kansalliselle keskuspankille
varoitusviestin vahvistussanomassa.
12. ISIN-koodit (”ISIN codes”)
Tarkistetaan, että:
—

muuttujan ”ISIN codes” kohdalla kunkin sijoitusrahaston osalta täytetään vähintään muuttuja ”ISIN_1” ja että
muuttujan ”ISIN_1” arvo on jokin todellinen koodi tai 12 merkin pituinen koodi ”XXXXXXXXXXXX”;

—

kaikki ISIN-koodit, joita sovelletaan kaikkiin sijoitusrahaston liikkeeseen laskemien osakkeiden luokkiin, on ilmoitettu seuraavan sovitun menettelytavan mukaisesti: ISIN_1, ISIN_2, ISIN_3…ISIN_n.

Jos muuttujat ”ISIN codes” ja ”ISIN_1” puuttuvat, EKP hylkää koko pyynnön.
13. Nettoarvo sijoitusrahastoittain
Tarkistetaan, että
—

jos ilmoitetaan nettoarvo sijoitusrahastoittain, ilmoitetaan muuttuja ”if_req_nav”;

—

muuttuja ”if_req_nav” koostuu kahdesta osasta: ”if_nav_value” ja ”if_nav_date”. Jos todelliset arvot eivät ole saatavilla, annetaan arvo ”not available”; ja

—

jos ilmoitetaan syy arvon ”not available” antamiseen, lisätiedot annetaan myös ”free_text” -kentässä.

Jos muuttuja ”if_req_nav” ja sen olennaiset osat ovat epätäydellisiä tai puuttuvat, EKP lähettää kansalliselle keskuspankille varoitusviestin vahvistussanomassa.
14. Sulautumisia koskevat tarkistukset
Tarkistetaan, että
—

kun ilmoitetaan kotimaisia tai rajat ylittäviä sulautumisia, ilmoitetaan muuttuja ”if_req_merger”;

—

jokainen ryhmä (eli kaksi laitosta tai useampia laitoksia), jonka osalta sulautumisen lakiin perustuvat vaikutukset
ovat tapahtuneet samana päivänä, ilmoitetaan erillisen ”submerger”-merkin alla;
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—

jos määritetään muuttuja ”submerger”, ilmoitetaan arvo muuttujalle ”date”;

—

vähintään yksi sulautumiseen osallistuva laitos on sijoitusrahasto;

—

jos sijoitusrahaston ominaisuudet eivät muutu sulautumisen seurauksena, sijoitusrahastosta tehdään muutosilmoitus (eli ”if_req_mod”);

—

muuttuja ”involved_if” ilmoitetaan ainoastaan rajat ylittävien sulautumien osalta;

—

jos laitos määritetään arvolla ”involved_if”, annetaan arvo muuttujalle ”if_ref”;

—

muuttuja ”if_ref” koostuu kahdesta osasta: muuttujasta ”if_id”, joka itse koostuu muuttujista ”host” ja ”id”, sekä
muuttujasta ”name”;

—

jos laitos määritetään arvolla ”involved_non_if”, annetaan arvot muuttujille ”non_if_id” ja ”name”; ja

—

muuttujan ”involved_non_if” arvo ”non_if_id” koostuu kahdesta osasta: ”host” ja ”id”. Muuttuja ”host” on kahden
merkin pituinen ISO-maakoodi. Muuttuja ”id” joko viittaa EKT 95:n asianmukaiseen sektoriluokitukseen (esim.
jos ”involved_non-if” on belgialainen rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustava laitos, muuttujan osaksi ”host”
on ilmoitettava ”BE” ja osaksi ”id” on ilmoitettava ”124”), tai jos sijoitusrahasto on sulautunut rahalaitoksen kanssa,
muuttujan osan ”id” on oltava asianmukainen kyseisen rahalaitoksen oma tunnistekoodi (kahden merkin pituinen sijaintipaikan koodi jätetään pois, sillä se ilmoitetaan muuttujan osassa ”host”).

Mikäli jotakin edellä mainituista oikeellisuustarkistuksista ei läpäistä, EKP hylkää koko pyynnön.
15. Luottamuksellisuusmerkintä (”Confidentiality flag”)
Kansalliset keskuspankit voivat merkitä tiettyjä arvoja luottamuksellisuusmerkinnällä, kun ne ilmoittavat sijoitusrahastoa koskevien tietojen päivitystä EKP:lle. Tällaisissa tapauksissa luottamuksellisen käsittelyn syitä koskevat lisätiedot on
ilmoitettava ”free_text” -kentässä. EKP ei julkaise tällaisia arvoja verkkosivuillaan eikä lähetä niitä takaisin kansallisille
keskuspankeille.
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SANASTO

Alarahastot: määrittävät rahaston sisällä erillisen luokan tai yksikön, joka sijoittaa erilliseen sijoitussammioon tai -salkkuun.
Alarahastoja kutsutaan myös ”osastoiksi”. Jokainen alarahasto muodostaa itsenäisen ja erikoistuneen yksikön. Erikoistuminen voi liittyä erityiseen rahoitusvälineeseen tai tiettyihin markkinoihin.
Arvopapereiden ja johdannaisten välittäjät: ovat muiksi rahoituksen välittäjiksi luokiteltavia rahoitusyhtiöitä, jotka harjoittavat pääasiassa seuraavia rahoituksen välitystoimintoja: i) ne käyvät arvopaperikauppaa omaan lukuunsa ostamalla ja
myymällä kyseisiä arvopapereita välittäjänä ja välittäjän vastuulla ainoana tarkoituksenaan saada itselleen osto- ja myyntihinnan välinen erotus, tai ii) ne käyvät arvopaperikauppaa omaan lukuunsa sellaisen rahoituksen välittäjän välityksellä, jolla
on lupa toimia osakemarkkinoilla, tai muilla järjestäytyneillä markkinoilla.
Arvopaperien liikkeeseenlaskijoihin: kuuluvat ne yritykset tai yritysmäiset yhteisöt, jotka laskevat arvopapereita liikkeeseen ja jotka ovat oikeudellisessa vastuussa kyseisten arvopaperien haltijoihin nähden emission ehtojen mukaisesti.
Arvopaperistaminen: on prosessi, jossa pääomaa hankitaan ulkopuolisten sijoittajien sijoittaessa erityisiin rahoitusinstrumentteihin. Tässä operaatiossa rahalaitos myy lainoja rahoituksen välittäjälle ja tämän jälkeen tai samaan aikaan kyseinen
välittäjä laskee liikkeeseen näillä lainoilla taattuja arvopapereita, tai sitten rahalaitos hankkii lainan sijasta velallisen liikkeeseen laskemia arvopapereita (ilman välittäjää). Molemmat toimintotyypit näkyvät samalla tavoin rahalaitoksen taseessa.
Avoimet sijoitusrahastot: ovat sijoitusrahastoja, joiden osuudet on haltijan vaatimuksesta ostettava takaisin tai lunastettava suoraan tai välillisesti näiden sijoitusrahastojen varoilla.
Erityissijoittajien rahastot: ovat rahastoja, joissa osuuksia myydään vain tietyn tyyppisille sijoittajille.
Erityisyhteisöt: (joita nimitetään myös konsernin sisäisiksi erityisyksiköiksi tai erityisrahoituslaitoksiksi) on perustettu arvopaperistettujen varojen haltijoiksi (EKT 95, kohta 2.55(f)).
Eurolainat: ovat joukkolainoja, jotka lasketaan liikkeeseen samanaikaisesti vähintään kahden maan markkinoille ja joiden
ei tarvitse olla kummankaan asianomaisen maan rahan määräisiä. Yleensä liikkeeseenlaskun hoitaa useissa maissa toimivien
rahoituslaitosten yhteenliittymä.
Ilmaisannilla: tarkoitetaan sitä, että vanhoille osakkaille suunnataan uusia osakkeita omistusosuuksien suhteessa.
Internet/PC-kytköksiset yön yli –talletukset: ovat muun kuin rahalaitosten hallussa olevia yön yli -talletuksia, joita tilinhaltija voi käsitellä ja käyttää sähköisesti internetin tai PC-pankkisovellusten välityksellä erityisen ohjelmiston ja erityisten
televiestintälinjojen välityksellä (esim. tehdäkseen tilisiirtoja ja maksaakseen laskuja). Ne edellyttävät usein tilinhaltijan ja
hänen rahalaitoksensa välisen sopimuksen laajentamista siten, että sopimukset sisältävät tällaisia palveluja, ja lisäksi ne saattavat edellyttää, että rahalaitos antaa tilinhaltijalle sähköiset tunnukset (PIN- tai TAN-koodit jne.).
Irtisanomisehtoiset talletukset: ovat ei-siirtokelpoisia talletuksia, joilla ei ole ennalta sovittua juoksuaikaa mutta joihin
sovelletaan irtisanomisaikaa, jonka kuluessa rahaksi muuttaminen ei ole mahdollista tai se ei ole mahdollista ilman seuraamuksia. Tämä sisältää sellaiset lain mukaan periaatteessa vaadittaessa takaisin maksettavat talletukset, joihin kansallisen käytännön mukaan kuitenkin sovellettaisiin merkittäviä seuraamuksia ja rajoituksia (luokitellaan maturiteettiluokkaan
”enintään 3 kk’), sekä sijoitustilit, joilla ei ole sovittua irtisanomisaikaa eikä juoksuaikaa mutta joihin liittyy rajoittavia nostosäännöksiä (luokitellaan maturiteettiluokkaan’ yli 3 kk”).
Itsenäiset eläkerahastot: ovat erillisiä institutionaalisia yksiköitä, joiden pääasiallinen toiminta koostuu eläkerahoituksesta.
Ne eivät ole vakuutuslaitoksia.
Johdannaiset: perustuvat johonkin toiseen rahoitusinstrumenttiin tai johdetaan jostakin toisesta rahoitusinstrumentista.
Perustana on yleensä jokin muu rahoitusvaade, mutta se voi olla myös hyödyke tai indeksi (EKT 95, kohta 5.65).
Joukkolainarahastot: ovat ensisijaisesti muihin arvopapereihin kuin osakkeisiin sijoittavia sijoitusrahastoja. Sijoitusrahastojen luokittelemiseksi niiden tyypin perusteella tarvittavat kriteerit saadaan selville tarjousesitteistä, rahaston säännöistä,
perustamisasiakirjoista, yhtiöjärjestyksistä tai vastaavista säännöistä, merkintäasiakirjoista tai sijoitussopimuksista, markkinointiasiakirjoista tai muista vastaavanlaisista asiakirjoista.
Julkisyhteisöt: ovat kotimaisia yksiköitä, jotka harjoittavat sellaisia toimintoja, joiden tarkoituksena on pääasiallisesti markkinattomien, yksilölliseen tai kollektiiviseen kulutukseen tarkoitettujen tavaroiden ja palveluiden tuottaminen ja/tai kansantulon ja -varallisuuden uudelleen jakaminen (EKT 95, kohdat 2.68–2.70). Julkisyhteisöt sisältävät valtionhallinnon,
osavaltionhallinnon, paikallishallinnon ja sosiaaliturvarahastot (EKT 95, kohdat 2.71–2.74). Lisätietoa sektoriluokituksesta
on teoksessa Money and Banking Statistics Sector Manual: Guidance for the statistical classification of customers, Euroopan keskuspankki, toinen painos, marraskuu 1999.
Kansainväliset järjestöt: sisältävät ylikansalliset ja kansainväliset järjestöt kuten Euroopan investointipankin, IMF:n ja
Maailmanpankin.
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Kauppias: on elinkeinotoiminnan harjoittaja tai elinkeinoharjoittajien ryhmää edustava elin, jolla on oikeus ottaa vastaan
varoja toimittamiensa tavaroiden tai palvelujen vastikkeeksi ja joka on tehnyt luottolaitoksen kanssa sopimuksen tällaisten
varojen (maksuvälineiden) hyväksymisestä. Kauppiaalla voi olla käytettävissään palvelin (kauppiaan palvelin), jonka avulla
asiakas voi valita maksuvälineen ja joka tallettaa tapahtuman lopullista vastikkeenmaksua varten.

Kiinteistörahastot: ovat ensisijaisesti kiinteistöihin sijoittavia sijoitusrahastoja. Kriteerit, joiden nojalla sijoitusrahastoja luokitellaan kiinteistörahastoiksi, johdetaan tarjousesitteistä, rahaston säännöistä, perustamisasiakirjoista, yhtiöjärjestyksistä tai
vastaavista säännöistä, merkintäasiakirjoista tai sijoitussopimuksista, markkinointiasiakirjoista tai muista vastaavanlaisista
asiakirjoista.

Kiinteäkorkoisiin emissioihin: kuuluvat kaikki emissiot, joissa kuponkikorko ei muutu emission aikana. Mukaan luetaan
myös yhdistelmäkorkoiset emissiot, jotka eivät ole varsinaisesti kiinteäkorkoisia eivätkä vaihtuvakorkoisia (esim. ensin
kiinteä- ja sitten vaihtuvakorkoiset tai ensin vaihtuva- sitten kiinteäkorkoiset emissiot, emissiot, joiden kuponkikorko muuttuu emission aikana, sekä koroltaan porrastetut arvopaperit).

Konttori: on toimipaikka, joka muodostaa oikeudellisesti epäitsenäisen osan i) luottolaitoksesta tai ETA:n ulkopuolella
sijaitsevasta pankista, ii) keskuspankista tai iii) muusta laitoksesta, joka tarjoaa maksupalveluja muille kuin rahalaitoksille ja
joka hoitaa suoraan jotkin tai kaikki luottolaitosten liiketoimintaan kuuluvat tapahtumat.

Kortin liikkeeseenlaskija: on neljän osapuolen järjestelyissä luottolaitos (tai harvemmin jokin muu yritys), joka on korttiohjelman jäsen ja jolla on kortinhaltijan kanssa sopimussuhde kyseisen korttiohjelman kortin myöntämisestä ja käyttämisestä. Kolmen osapuolen järjestelyissä (esim. American Express ja Diners Club International) kortin liikkeeseenlaskijana on
itse korttiohjelma.

Kortit: ovat maksutilastoissa muovisia välineitä, joita niiden haltijat voivat käyttää tavaroiden ja palveluiden maksamiseen
tai käteisrahan nostamiseen.

Korttimaksu (pl. sähköisellä rahatoiminnolla suoritetut maksut): on maksutapahtuma, joka suoritetaan maksupäätteellä tai muiden kanavien välityksellä käyttäen käteismaksu-, luotto- tai maksukorttia.

Korttiohjelma: on tekninen ja kaupallinen järjestely, joka on otettu käyttöön palvelemaan yhtä tai useampaa erillistä korttituotenimeä ja joka tarjoaa tarvittavat organisatoriset, juridiset ja yleiset säännöt, jotta tuotenimen markkinoimat palvelut
toimisivat.

Kotitaloudet: ovat henkilöitä tai henkilöryhmiä kuluttajina ja tavaroita ja muita kuin rahoituspalveluita omaa loppukäyttöä varten tuottavina yrittäjinä ja markkinatavaroita ja rahoitus- ja muita palveluita tuottavina yrittäjinä, jos vastaavat toiminnot eivät ole erillisten yritysmäisinä yhteisöinä käsiteltyjen yksiköiden toimintaa. Tähän sektoriin luetaan myös
kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, jotka pääasiallisesti tuottavat markkinattomia tavaroita ja palveluita tiettyjen kotitalousryhmien käyttöön (EKT 95, kohdat 2.75–2.88).

Käteisnosto myyntipisteen maksupäätteellä: on taloustoimi, jossa kortinhaltija nostaa käteistä maksaessaan tavaroita tai
palveluita myyntipisteen maksupäätteellä.

Lainanantajina toimivat rahoitusyritykset: luokitellaan muihin rahoituksen välittäjiin, ja ne ovat rahoitusyrityksiä, jotka
ovat lähinnä erikoistuneet kotitalouksien ja yritysten rahoittamiseen. Tähän ryhmään luetaan rahoitusleasingiin, factoringrahoitukseen, kiinnitysluottoihin ja kulutusluottoihin erikoistuneet yritykset. Nämä rahoitusyritykset voivat oikeudellisesti
toimia asuntolainarahastona (building society), kunnallisena luottolaitoksena, erityisyhteisönä, joka on perustettu arvopaperistettujen varojen haltijaksi, jne.

Lainat: ovat varoja, joita tietojen antajat lainaavat lainanottajille ja jotka eivät perustu siirtokelpoisiin velkakirjoihin tai joita
edustaa vain yksi velkakirja (siitä huolimatta, että se olisi tullut siirtokelpoiseksi).

Lainojen siirto: on arvopaperistamista vastaava operaatio, jossa rahalaitokset myyvät lainoja sijoittajille prosessissa, johon
ei kuulu arvopapereiden liikkeeseen laskua. Joiltakin osin tämä operaatio ja sen käsittely tilastoissa kuitenkin vastaavat taloudellisessa mielessä arvopaperistamista melko paljon.
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Laitteistopohjainen sähköinen raha: sisältää sähköisiä rahatuotteita, jotka ovat asiakkaiden mukanaan kantamia sähköisiä välineitä, tavallisesti mikrosirun sisältäviä älykortteja (esim. prepaid-kortit).
Leasing: määritellään tilastoitaessa rahoitusleasingiksi, kun leasingkausi kattaa kulutushyödykkeen koko taloudellisen eliniän tai suurimman osan siitä. Leasingkauden 7päättyessä leasingvuokraajalla on usein mahdollisuus ostaa hyödyke nimelliseen hintaan (EKT 95, liite II).
Liikkeeseenlaskijan kotipaikka:: Liikkeeseen laskeva yksikkö määritetään tiedot antavassa maassa olevaksi, jos sillä on
taloudellisen mielenkiinnon keskus maan talousalueella – eli jos se osallistuu taloustoimiin pidemmän aikaa (vähintään yhden
vuoden ajan) tällä alueella (EKT 95, kohta 1.30).
Liikkeeseenlaskun rahayksiköllä: tarkoitetaan rahayksikköä, jonka määräisenä arvopaperi lasketaan liikkeeseen.
Liikkeessä oleva käteinen raha: sisältää liikkeessä olevat setelit ja metallirahat, joita käytetään yleisesti maksamiseen.
Lunastetut osakeyhtiön osakkeet: ovat osakkeita, joiden pääoma on maksettu takaisin mutta jotka edelleen ovat edellisen omistajan hallussa. Haltijat ovat edelleen yhtiön omistajia ja oikeutettuja siihen osuuteen voitoista, joka jää jäljelle, kun
osingot on maksettu jäljellä olevalle rekisteröidylle pääomalle, sekä myös osaan yrityksen purkautumisen yhteydessä jäävästä mahdollisesta ylijäämästä.
Luottolaitoksen sivukonttori: on tiedot antavassa maassa sijaitseva muu toimipaikka kuin päätoimipaikka, ja sen on
perustanut muussa maassa lainmukaisesti perustettu luottolaitos. Kaikki toimipaikat, jotka sama lainmukaisesti muussa
maassa perustettu laitos on perustanut tiedot antavaan maahan, muodostavat yhdessä yhden sivukonttorin. Jokainen näistä
toimipaikoista lasketaan erilliseksi konttoriksi (ks. myös Konttori).
Lyhytaikaiset velkapaperit: kattavat kaikki velkapaperiemissiot, joiden alkuperäinen maturiteetti on lyhyt eli enintään yksi
vuosi. Lyhytaikaiset arvopaperit diskontataan yleensä liikkeeseenlaskun yhteydessä. Tähän alaluokkaan eivät kuulu arvopaperit, joiden jälkimarkkinakelpoisuus on hyvin rajoitettu, vaikka ne teoriassa olisivatkin jälkimarkkinakelpoisia (EKT 95, kohdat 5.56–5.59). Tämä vastaa EKT 95:n luokkaa F.331.
Lähetetyt rajatylittävät tapahtumat: ovat tiedot ilmoittavan maan ulkopuolelle lähetettyjä (vastaanottava osapuoli siis
sijaitsee tiedot ilmoittavan maan ulkopuolella) maksuinstrumentteihin liittyviä tapahtumia, joissa on mukana muita kuin
rahalaitoksia.
Maailmanlaajuiset joukkolainat: ovat joukkolainoja, joita lasketaan samanaikaisesti liikkeeseen sekä kotimaan markkinoilla että euromarkkinoilla.
Maksuinstrumentti: on väline tai menettelykokonaisuus, jonka avulla maksaja voi siirtää varoja maksunsaajalle.
Maksumääräys: on maksun suorittajan tai maksusaajan maksupalvelujen tarjoajalleen antama määräys maksutapahtuman
suorittamisesta.
Maksumääräys: on väline, jota usein käyttävät henkilöt, joilla ei ole käyttötiliä rahoituslaitoksessa, ja jota käytetään rahojen lähettämiseen nimetylle maksun vastaanottajalle, laskujen maksuun tai rahojen siirtämiseen toiselle henkilölle tai yritykselle. Postiosoitukset ovat maksumääräyksiä, joissa trassaattina on postilaitos.
Maksupalvelu: on liiketoimintaa, joka koostuu maksutapahtumien suorittamisesta luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön puolesta ja jossa ainakin yksi maksupalvelun tarjoajista sijaitsee Euroopan yhteisössä. Maksutilastoissa maksupalvelu
ymmärretään siten, että yksikkö (esim. luottolaitos) hyväksyy maksutapahtuman suoritettavaksi (joka voi olla toisen yksikön tehtävänä) ilman käteistä suoritettavana maksuna. Maksupalvelu ei liity teknisen infrastruktuurin (esim. myyntipisteisiin asennettavat televiestintä- tai maksupäätteet) tarjoamiseen eikä maksutapahtuman toteutukseen (esim. maksujärjestelmä).
Maksupalvelun käyttäjä: on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka käyttää maksupalvelua maksun suorittajana ja/tai
maksunsaajana. Maksaja on maksutapahtuman osapuoli, joka antaa maksumääräyksen tai hyväksyy varojen siirron maksunsaajalle. Maksunsaaja tai edunsaaja on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on tarkoitettu maksutapahtuman kohteena olevien varojen lopulliseksi vastaanottajaksi.
Maksupalvelun tarjoaja: on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka tavanomaiseen ammattiin tai liiketoimintaan
kuuluu maksupalvelujen tarjoaminen maksupalvelun käyttäjille.
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Maksutapahtuma: on maksun suorittajan tai maksunsaajan vireille panema toimenpide, jolla talletetaan, nostetaan tai siirretään varoja maksun suorittajalta maksunsaajalle maksupalvelun käyttäjien välisistä mahdollisista taustalla olevista velvoitteista riippumatta. Ks. myös varat ja maksuvälineet.

Maksuvälineet: ovat varoja tai varoihin kohdistuvia vaateita, joita maksunsaaja hyväksyy maksajan maksunsaajaa kohtaan
olevan maksuvelvoitteen suoritukseksi.

M-maksu: on maksu, jossa maksumääräys sekä mahdollisesti maksuvälineen siirto tehdään matkapuhelimen välityksellä.

Muiden rahoituksen välittäjien jäännösluokka: on jäännösluokka, johon sisältyvät rahoitusyhtiöt eivät ole erikoistuneet
mihinkään niistä toiminnoista, jotka koskevat kolmea muuta muiden rahoituksen välittäjien luokkaa (sijoitusrahastot,
arvopaperi- ja johdannaisvälittäjät ja lainanantoon erikoistuneet rahoituslaitokset). Tähän luokkaan kuuluvat esimerkiksi
rahoitusholdingyhtiöt, riskirahoitusyhtiöt ja kehityspääomayhtiöt.

Muut osuudet: kattavat kaikki taloustoimet, jotka kohdistuvat muihin osuuksiin ja jotka eivät kuulu noteerattuihin ja noteeraamattomiin osakkeisiin (EKT 95, kohdat 5.94–5.95).

Muut kuin rahalaitokset: on määritelty rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta 22 päivänä marraskuuta 2001 annetun asetuksen EKP/2001/13 liitteessä I olevassa 3 osassa.

Muut rahalaitokset kuin keskuspankit: on määritelty rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta 22 päivänä marraskuuta
2001 annetun asetuksen EKP/2001/13 2 artiklan 1 kohdassa.

Muut rahastot: ovat muita sijoitusrahastoja kuin joukkolainarahastot, osakerahastot, sekarahastot, kiinteistörahastot ja
vipurahastot.

Muut rahoituksen välittäjät: ovat muita rahoituslaitoksia kuin rahalaitoksia sekä yrityksiin rinnastettavia yhteisöjä (pl.
vakuutuslaitokset ja eläkerahastot), jotka pääasiallisesti välittävät rahoitusta ottamalla velkaa muussa muodossa kuin valuuttana, talletuksina ja/tai talletusten läheisinä vastineina muilta institutionaalisilta yksiköiltä kuin rahalaitoksilta (EKT 95, kohdat 2.53–2.56).

Muut talletukset: kattavat kaikki hallussa olevat muut kuin siirtokelpoiset talletukset. Muita talletuksia ei voida käyttää
maksuihin milloin tahansa, eivätkä ne ole vaihdettavissa rahaksi tai muutettavissa siirtokelpoisiksi talletuksiksi ilman merkittävää viivettä tai seuraamuksia. Tähän alaluokkaan kuuluvat mm. määräaikaistalletukset ja säästötalletukset. (EKT 95, kohdat 5.45–5.49).

Myyntipisteen maksupäätteet: ovat laitteita, jossa maksukortteja voi käyttää fyysisessä eikä virtuaalisessa myyntipisteessä.
Myyntipisteellä tarkoitetaan tavaroiden ja palvelujen toimittamista miehitetyillä tai miehittämättömillä päätteillä.

Myyntipistetapahtuma: on tapahtuma, joka suoritetaan myyntipisteen maksupäätteillä käyttäen korttia, jossa on
käteismaksu-, luotto- tai maksuaikatoiminto.

Määräaikaistalletukset: ovat ei-siirtokelpoisia talletuksia, joita ei voida muuttaa rahaksi ennen sovitun kiinteän juoksuajan
kulumista tai joiden ennenaikaisesta rahaksi muuttamisesta haltijan on maksettava jonkinlainen sakkomaksu. Rahoitustuotteet, joihin liittyy korontarkistussääntöjä, on luokiteltava niiden varhaisimman maturiteetin mukaan. Vaikka määräaikaistalletuksiin saattaa liittyä se, että ne on mahdollista muuttaa rahaksi aikaisemmin ennakkoilmoituksen jälkeen tai että ne
maksetaan vaadittaessa takaisin seuraamuksin, näitä ominaisuuksia ei pidetä luokittelun kannalta merkityksellisinä.

Nimelliset kotimaiset yksiköt: ovat i) ulkomaisia yksiköitä, joilla on taloudellisen mielenkiinnon keskus maan talousalueella, tai ii) ulkomaisia yksiköitä, jotka ovat maan talousalueella sijaitsevien maa-alueiden tai rakennusten omistajia, mutta
ainoastaan niiden taloustoimien osalta, jotka vaikuttavat po. maahan tai rakennuksiin (EKT 95, kohta 2.15).

Nollakuponkilainat: sisältävät kaikki emissiot, joihin ei sisälly kuponkikoron maksua. Yleensä tällaiset joukkolainat lasketaan liikkeeseen alihintaan ja lunastetaan nimellisarvoon. Niihin luetaan myös nimellisarvoon liikkeeseen lasketut ja ylihintaan lunastetut lainat, kuten lainat, joiden lunastushinta on sidottu vaihtokurssiin tai indeksiin. Yleensä alihinta tai ylihinta
on samansuuruinen kuin lainasta kertyneet korot.
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Noteeraamattomat osakkeet (pl. sijoitusrahasto-osuudet): ovat osakkeita, joita ei ole noteerattu (EKT 95, kohdat
5.88–5.93).
Noteeratut osakkeet (pl. sijoitusrahasto-osuudet): kattavat kaikki osakkeet, joiden hinnat noteerataan julkisesti arvopaperipörssissä tai muilla säännellyillä markkinoilla (EKT 95, kohdat 5.88–5.93). Noteeratut osakkeet arvostetaan ja ilmoitetaan markkina-arvoon. Tämä vastaa EKT 95:n luokkaa F.511.
Ohjelmistopohjaisella sähköisellä rahalla: tarkoitetaan sähköisiä rahatuotteita, joihin kuuluu henkilökohtaisella tietokoneella käytettävää erityisohjelmistoa ja joita voidaan tavallisimmin käyttää sähköisen raha-arvon siirtämisessä Internetin kaltaisten televiestintäverkkojen välityksellä.
Ominaisuudet: ovat tilastollisia käsitteitä, jotka antavat käyttäjille koodattuja (kuten yksikkö) ja koodaamattomia (kuten
laskentamenetelmä) lisätietoja vaihdetuista tiedoista. ”Pakollisia tietoja” ovat ominaisuudet, joilla on oltava jokin arvo, koska
muuten huomioita, joihin ne liittyvät, pidetään merkityksettöminä. ”Erityistapauksissa ilmoitettavia” ovat ominaisuudet, jotka
yksilöidään vain, jos ne ovat saatavilla tiedonantajalaitoksessa (esim. kotimaan sarjojen tunnisteet) tai jos ne ovat merkityksellisiä (esim. tiedon kokoaminen, katkokset), ja niiden arvo voi olla tyhjä.
Osakerahastot: ovat pääosin osakkeisiin ja osuuksiin sijoittavia sijoitusrahastoja. Kriteerit, joiden nojalla sijoitusrahastoja
luokitellaan osakerahastoiksi, johdetaan tarjousesitteistä, rahaston säännöistä, perustamisasiakirjoista, yhtiöjärjestyksistä tai
vastaavista säännöistä, merkintäasiakirjoista tai sijoitussopimuksista, markkinointiasiakirjoista tai muista vastaavanlaisista
asiakirjoista.
Osakeyhtiöiden liikkeeseen laskemat etuoikeutetut osakkeet: ovat arvopapereita, joilla maasta ja arvopapereiden syntyolosuhteista riippuen on erilaisia nimiä kuten perustajan osakkeet (founders’ shares), voitonjakoon oikeuttavat (profit shares) ja osinkoon oikeuttavat osakkeet (dividend shares). Nämä arvopaperit (i) eivät kuulu rekisteröityyn pääomaan, (ii) eivät
varsinaisesti anna haltijalleen omistajan asemaa (iii) eivätkä oikeuta haltijan osuuteen niistä mahdollisista voitoista, joita jää
jäljelle, kun rekisteröidylle pääomalle on maksettu osingot, eivätkä osaan yrityksen purkautuessa jäävästä mahdollisesta
ylijäämästä.
Osakkeet: (noteeratut ja noteeraamattomat) käsittävät kaikki rahoitusinstrumentit, jotka antavat omistusoikeuden yritykseen tai yritykseen rinnastettavaan yhteisöön. Nämä rahoitusinstrumentit antavat yleensä haltijoilleen oikeuden osuuteen yritysten tai yrityksiin rinnastettavien yhteisöjen voitoista sekä osuuteen niiden nettovarallisuudesta yrityksen purkautumisen
yhteydessä.
Osakkeet ja osuudet (pl. sijoitusrahasto-osuudet): ovat hallussa olevia arvopapereita, jotka edustavat omistusoikeuksia
yrityksiin tai yrityksiin rinnastettaviin yhteisöihin. Tällaiset arvopaperit oikeuttavat yleensä haltijansa osuuteen yritysten tai
yrityksiin rinnastettavien yhteisöjen voitoista sekä yrityksen purkautuessa osuuteen niiden omista varoista.
Osakkeiden nimellisarvon pilkkominen: tarkoittaa emissioita, joissa yritys tai yritykseen rinnastettava yhteisö lisää osakkeiden määrää tietyssä suhteessa tai tietyllä kertoimella.
Osallistuja: on siirtojärjestelmän tunnistama/hyväksymä yksikkö, jolla on oikeus lähettää siirtomääräyksiä järjestelmään ja
kyky vastaanottaa siirtomääräyksiä järjestelmästä joko suoraan tai välillisesti.
Osavaltiohallinto ja paikallishallinto:: Osavaltiohallintoon kuuluvat erilliset institutionaaliset yksiköt, jotka hoitavat joitakin julkisen hallinnon tehtäviä valtionhallintoa alemmalla mutta paikallishallintoa ylemmällä tasolla, eivät kuitenkaan sosiaaliturvarahastojen hallintoa. Paikallishallintoon kuuluvat julkisen hallinnon elimet, joiden toimivalta ulottuu ainoastaan
tiedonantajavaltion talousalueen paikalliseen osaan, lukuun ottamatta sosiaaliturvarahastojen paikallisia laitoksia (EKT 95,
kohdat 2.72 ja 2.73).
Osuudet osakeyhtiön pääomasta: ovat arvopapereita, jotka antavat haltijoilleen omistajan oikeuksia ja oikeuttavat osuuteen jaettavista voitoista sekä nettovaroista yhtiön purkautuessa.
Pankkiautomaatilla suoritettava käteistapahtuma: on pankkiautomaatilla suoritettava käteisnosto tililtä tai käteistalletus tilille käyttämällä korttia, jossa on käteistoiminto.
Pankkiautomaatti: on sähkömekaaninen laite, jonka avulla hyväksytyt kortinhaltijat voivat – yleensä käyttämällä koneellisesti luettavissa olevia muovikortteja – nostaa rahaa tileiltään ja/tai käyttää muita palveluita, kuten saldokyselyitä ja varainsiirtoja tai käteistalletuksia. Laitetta, jonka avulla voidaan tehdä ainoastaan saldokyselyjä, ei katsota pankkiautomaatiksi.
Seuraavat toiminnot näkyvät tilastoissa: ”käteisnostotoiminto”, jonka ansiosta hyväksytyt käyttäjät voivat nostaa käteistä
rahaa tileiltään käyttämällä käteistoiminnolla varustettua korttia; ja ”tilisiirtotoiminto”, jonka ansiosta valtuutetut käyttäjät
voivat siirtää varoja maksukorttia käyttäen.
Pankkienväliset maksujärjestelmät (Interbank funds transfer systems, IFTS): ovat virallisia järjestelyjä, jotka perustuvat yksityiseen sopimukseen tai lakiin ja joissa on useita jäseniä, yhteiset säännöt ja standardoidut järjestelyt jäsenten välisten rahamääräisten velvoitteiden toimittamiseksi ja suorittamiseksi ja joissa useimmat tai kaikki suorat osallistujat ovat
luottolaitoksia, jotka käyttävät maksujärjestelmää lähinnä ilman käteissuorituksia tapahtuvien maksujen käsittelemiseen.
Pankkitiskillä suoritettava käteistoiminto: on pankissa lomaketta käyttäen suoritettava käteistalletus tilille tai käteisnosto
tililtä. Nämä toiminnot eivät ole suppeassa merkityksessä maksuja, koska ne sisältävät ainoastaan muutoksen keskuspankkirahasta pankkitilillä olevaan rahaan tai päinvastoin.
Pitkäaikaiset velkapaperit: sisältävät kaikki pitkäaikaisten velkapapereiden emissiot, joissa alkuperäinen maturiteetti on
pitkä eli yli yhden vuoden; pitkäaikaisiin arvopapereihin liitetään liikkeeseenlaskun yhteydessä yleensä kuponkeja (ks. EKT
95, kohdat 5.60–5.64). Tämä vastaa EKT 95:n luokkaa F.332.
Poikkeuksellinen korjaus: on korjaus, joka koskee edellistä viitejaksoa aikaisempien jaksojen tietoja.
Päivänsisäinen luotonotto keskuspankilta: on keskuspankin luottolaitoksille myöntämien ja yhden pankkipäivän kuluessa takaisin maksettavien luottojen kokonaisarvo.
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Päätteet: ovat sähkömekaanisia laitteita, joiden avulla hyväksytyt käyttäjät voivat päästä erilaisiin palveluihin. Käyttäjät pääsevät käyttämään palveluja päätteellä sellaisen kortin avulla, jossa on yksi tai useampi seuraavista toiminnoista: käteis-,
veloitus-, maksuaika-, luotto- ja sähköinen rahatoiminto. Päätteet ovat fyysisiä käyttöpaikkoja, ja ne voivat olla miehitettyjä
päätteitä (joiden käyttö edellyttää päätteen käyttäjän tai kassavirkailijan läsnäoloa) tai miehittämättömiä päätteitä (jotka on
suunniteltu kortinhaltijan itsepalvelukäyttöön).
Rahaa hallussa pitävä sektori: sisältää kaikki euroalueella olevat muut kuin rahalaitokset, julkisyhteisöjen sektoria lukuun
ottamatta.
Rahamarkkinarahastot: on määritelty rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta 22 päivänä marraskuuta 2001 annetun
direktiivin EKP/2001/13 liitteessä I olevassa 1 osassa (I.6).
Rahastojen rahastot: ovat ensisijaisesti sijoitusrahastojen osuuksiin sijoittavia sijoitusrahastoja. Kriteerit, joiden nojalla sijoitusrahastoja luokitellaan rahastojen rahastoiksi, johdetaan tarjousesitteistä, rahaston säännöistä, perustamisasiakirjoista,
yhtiöjärjestyksistä tai vastaavista säännöistä, merkintäasiakirjoista tai sijoitussopimuksista, markkinointiasiakirjoista tai
muista vastaavanlaisista asiakirjoista. Ne on luokiteltava siihen rahastoluokkaan, joihin ne ensisijaisesti sijoittavat.
Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset: koostuvat kaikista rahoitusyrityksistä ja yritysmäisistä yhteisöistä, jotka pääasiallisesti avustavat rahoituksen välitystä (EKT 95, kohdat 2.57–2.59).
Sekarahastot: ovat sekä osakkeisiin ja osuuksiin että joukkolainoihin sijoittavia sijoitusrahastoja, joilla ei ole jompaakumpaa instrumenttia suosivaa yleistä toimintaperiaatetta. Kriteerit, joiden nojalla sijoitusrahastoja luokitellaan sekarahastoiksi,
johdetaan tarjousesitteistä, rahaston säännöistä, perustamisasiakirjoista, yhtiöjärjestyksistä tai vastaavista säännöistä, merkintäasiakirjoista tai sijoitussopimuksista, markkinointiasiakirjoista tai muista vastaavanlaisista asiakirjoista.
Sekki: on yhden osapuolen (trassentti) toiselle osapuolelle (trassaatti, yleensä luottolaitos) esittämä kirjallinen määräys, jonka
mukaan trassaatin on maksettava pyynnöstä tietty summa trassentille tai trassentin yksilöimälle kolmannelle osapuolelle.
Siirtokelpoiset talletukset: ovat (kansallisen tai ulkomaan rahan määräisiä) talletuksia, jotka voidaan vaihtaa välittömästi
käteisrahaksi tai siirtää ilman merkittävää viivettä, rajoituksia tai seuraamuksia käyttäen sekkiä, maksumääräystä, tiliin kohdistuvaa veloituksen kirjausta tai vastaavaa (EKT 95, kohdat 5.42–5.44 kohta).
Sijoitusrahastot: on määritelty asetuksen EKP/2007/8 1 artiklassa.
Sijoitusrahaston nettoarvo: on sijoitusrahastojen saamisten ja velkojen arvon erotus, sijoitusrahastojen osuudet
poisluettuina.
Sivukonttorit: eivät ole erillisiä yhtiöitä (ts. niillä ei ole itsenäistä oikeudellista asemaa), ja emoyhtiö omistaa ne kokonaan.
Sosiaaliturvarahastot: määritellään valtionhallinnon, osavaltiohallinnon ja paikallishallinnon institutionaalisiksi yksiköiksi,
joiden pääasiallinen toiminta on tuottaa sosiaalietuuksia (EKT 95, kohta 2.74).
Suljetut sijoitusrahastot: ovat sijoitusrahastoja, joiden liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrä on kiinteä ja joiden osakkeenomistajien on ostettava tai myytävä olemassa olevia osakkeita liittyessään rahastoon tai erotessaan siitä.
Suoraveloitukset: ovat maksajan pankkitilin veloittamiseen valtuuttavia maksuinstrumentteja, jotka maksunsaaja panee
vireille maksajan antaman valtuutuksen perusteella.
Suunnatut emissiot: tarkoittavat osakkeiden myyntiä yhdelle ostajalle tai rajoitetulle määrälle ostajia ilman julkista
liikkeeseenlaskua.
Suunnatut joukkolainat: ovat joukkolainoja, jotka on rajoitettu kahdenvälisellä sopimuksella vain tietyille sijoittajille, jos
joukkolainoja on ainakin periaatteessa mahdollista siirtää edelleen.
Sähköinen raha: on rahallinen arvo, joka ilmenee liikkeeseenlaskijaan kohdistuvana saatavana, joka on i) talletettu sähköiseen välineeseen, ii) joka on laskettu liikkeeseen varoja vastaan, joiden arvo on vähintään liikkeeseen laskettu rahallinen arvo
ja iii) jonka hyväksyvät maksuvälineenä muut yritykset kuin liikkeeseenlaskija. Tämä määritelmä noudattaa sähköisen rahan
liikkeeseenlaskijoiden liiketoiminnan aloittamisesta, harjoittamisesta ja toiminnan vakauden valvonnasta 18 päivänä syyskuuta 2000 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2000/46/EY.
Sähköisellä rahalla suoritettu ostotapahtuma: on tapahtuma, jossa sähköisen rahan haltija siirtää sähköistä rahaa omalta
saldostaan vastaanottajan saldoon joko sähköisellä rahakortilla tai muilla sähköisen rahan tallennusvälineillä.
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Sähköisen rahakortin lataaminen/purkaminen: on taloustoimi, jossa siirretään sähköistä raha-arvoa sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalta kortille, jossa on sähköinen rahatoiminto, ja päinvastoin.
Sähköisen rahan korttipäätteet: mahdollistavat sähköisen rahan siirtämisen sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalta kortille,
jossa on sähköinen rahatoiminto, ja päinvastoin (sähköisen rahakortin lataamis-/purkamispääte) tai kortilla olevasta saldosta vastaanottajan saldoon (sähköisen rahakortin maksupääte).
Sähköisen rahan liikkeeseenlaskija: on yritys tai muu oikeushenkilö, joka ei ole direktiivin 2006/48/EY 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa määritelty luottolaitos ja joka laskee liikkeelle sähköisenä rahana olevia maksuvälineitä.
Sähköisen varainsiirron (EFTPOS) päätteet: ovat myyntipisteiden maksupäätteitä, jotka vastaanottavat maksutiedot sähköisesti. Ne on voitu suunnitella välittämään tällaisia maksutietoja joko online-tilassa (jolloin maksulupaa pyydetään reaaliaikaisesti) tai offline-tilassa.
Tavanomainen korjaus: on korjaus, joka tehdään meneillään olevaa jaksoa edeltäneen jakson tietoihin.
Tilin hyvitys yksinkertaisella tilikirjauksella: on rahalaitoksen tekemä taloustoimi, johon ei liity erityistä määräystä ja
joka toteutetaan yksinkertaisella tilikirjauksella eli asiakkaan tilille/tileille tehtävällä hyvityskirjauksella, eli perinteisiä maksuinstrumentteja ei käytetä.
Tilin veloitus yksinkertaisella tilikirjauksella: on rahalaitoksen tekemä taloustoimi, johon ei liity erityistä määräystä ja
joka toteutetaan yksinkertaisella tilikirjauksella eli asiakkaan tilille/tileille tehtävällä veloituskirjauksella, eli perinteisiä maksuinstrumentteja ei käytetä.
Tilisiirto: on maksuinstrumentti, jonka avulla maksaja voi valtuuttaa laitoksen, jossa hänen tilinsä on, siirtämään varoja
maksunsaajalle. Se on maksumääräys tai useiden maksumääräyksien sarja, jonka tarkoituksena on asettaa varoja maksunsaajan käytettäväksi. Sekä maksumääräys että siinä yksilöidyt varat siirtyvät maksajan luottolaitokselta vastaanottajan (maksunsaajan) luottolaitokselle, mahdollisesti useiden muiden välittäjinä toimivien luottolaitosten ja/tai yhden tai useamman
maksu- ja selvitysjärjestelmän välityksellä.
Toissijaiset joukkolainat (eli toissijaiset velkainstrumentit): ovat sellaisia joukkolainan liikkeeseen laskevan laitoksen
velvoitteita, joita voidaan realisoida vasta sen jälkeen kun kaikki etusijalla olevat vaatimukset (esim. talletukset/lainat tai etuoikeutetut velkapaperit) on tyydytetty, joten ne ovat joiltakin ominaisuuksiltaan ”osakkeiden ja osuuksien” kaltaisia.
Tytäryhtiöt: ovat erillisiä yhtiöitä, joissa toisella yhteisöllä on osake-enemmistö tai täysi omistus.
Ulkomaiset liikkeeseenlaskijat: ovat yksiköitä, jotka joko i) sijaitsevat tiedot antavan maan talousalueella, mutta niillä ei
tarkasteluhetkellä ole eivätkä ne suunnittele vähintään vuoden kestävää taloudellista toimintaa tai taloustoimia tiedot antavan maan alueella, tai jotka ii) sijaitsevat tiedot antavan maan talousalueen ulkopuolella.
Vaihtuvakorkoiset emissiot: sisältävät kaikki emissiot, joissa kuponkikorko vahvistetaan ajoittain uudelleen itsenäisen korkotason tai indeksin mukaisesti.
Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot: sisältävät muut rahoituslaitokset kuin rahalaitokset sekä yritysmäiset yhteisöt, jotka
pääasiallisesti ovat riskien hallintaan liittyvän rahoituksen välittäjiä (EKT 95, kohdat 2.60–2.67).
Vakuutusyhtiöt: määritellään yrityksiksi, jotka ovat saaneet muun ensivakuutusliikkeen kuin henkivakuutusliikkeen aloittamista ja harjoittamista koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 24 päivänä heinäkuuta 1973 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 73/239/ETY 6 artiklassa tai henkivakuutuksen ensivakuutusliikkeen
aloittamista ja harjoittamista koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 5 päivänä maaliskuuta 1979 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 79/267/ETY 6 artiklassa tarkoitetun virallisen toimiluvan. Jälleenvakuutustoimintaa ei oteta mukaan.
Valtionhallinto: koostuu valtion ministeriöistä ja keskusvirastoista, joiden toimivalta ulottuu koko talousalueelle, lukuun
ottamatta sosiaaliturvarahastojen hallintoa (EKT 95, kohta 2.71.).
Valtion hallussa olevat euroalueen rahalaitosten liikkeeseen laskemat instrumentit: ovat valtion hallussa olevia euroalueen rahalaitosten liikkeeseen laskemia velkapapereita ja rahamarkkinarahastojen rahasto-osuuksia
Valtion hallussa olevat eurosetelit ja –metallirahat: ovat valtion hallussa olevia Euroopan keskuspankin sekä euroalueen kansallisten keskuspankkien ja valtioiden liikkeeseen laskemia seteleitä ja metallirahoja.
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Varoilla: tarkoitetaan direktiivissä 2000/46/EY tarkoitettuja käteistä rahaa, pankkirahaa ja sähköistä rahaa.
Vastaanotetut rajatylittävät tapahtumat: ovat tiedot ilmoittavan maan ulkopuolelta vastaanotettuja (lähettävä osapuoli
siis sijaitsee tiedot ilmoittavan maan ulkopuolella) maksuinstrumentteihin liittyviä tapahtumia, joissa on mukana muita kuin
rahalaitoksia.
Velan haltuunotto: on toimi, jossa yleensä valtionhallinto korvaa (muuhun kotimaiseen sektoriin kuuluvat) julkiset yritykset velallisena suhteessa alun perin pankkien (rahalaitossektorin) myöntämiin lainoihin. Tämä rahoitustoimi voi tapahtua myös muiden institutionaalisten sektoreiden kesken.
Velkapaperit: eli muut arvopaperit kuin osakkeet ja johdannaiset koostuvat kaikista rahoitusinstrumenteista, jotka ovat haltijapapereita ja jotka yleensä ovat siirto- ja jälkimarkkinakelpoisia eivätkä anna haltijalleen omistusoikeutta liikkeeseen laskevaan institutionaaliseen yksikköön. Tähän luokkaan kuuluvat rahoitusinstrumentit, joiden vastineena on tyypillisesti
asiakirja, joka on tarkoitettu kiertoon ja jonka nimellisarvo määritellään liikkeeseenlaskun yhteydessä. Näihin kuuluvat vekselit, eripituiset joukkolainat, debentuurit sekä muut samankaltaiset instrumentit, joilla käydään normaalisti kauppaa rahoitusmarkkinoilla. Tähän luokkaan kuuluvat instrumentit antavat haltijalleen ehdottoman oikeuden kiinteään tai sopimuksen
mukaiseen vaihtelevaan tuottoon kuponkimaksuna (korko) ja/tai määrättynä kiinteänä summana määräpäivänä tai -päivinä
tai liikkeeseenlaskun yhteydessä määritellystä päivästä alkaen. Suunnatut emissiot katetaan mahdollisimman laajalti. Mukaan
luetaan myös maailmanlaajuiset joukkolainat (EKT 95, kohdat 5.50–5.55). Tämä vastaa EKT 95:n luokkaa F.33.
Vipurahasto: määritellään näissä suuntaviivoissa yhteissijoitusyritykseksi, joka soveltaa suhteellisen vapaata sijoitusstrategiaa positiivisen absoluuttisen tuoton saavuttamiseksi ja jossa rahastonhoitajien palkkio määräytyy järjestelypalkkioiden
lisäksi rahaston kehityksen mukaisesti; määritelmään ei vaikuta oikeudellinen rakenne, joka tällaisella yhteissijoitusyrityksellä on kansallisten lakien mukaisesti. Vipurahastoihin sovelletaan vain harvoja rajoituksia sijoituskohteiksi hyväksyttävien
rahoitusvälineiden suhteen, ja näin ollen ne voivat joustavasti käyttää monia erilaisia rahoitusmenetelmiä, esim. luottovipua
tai lyhyeksimyyntiä tai mitä tahansa muita menetelmiä Tämä määritelmä kattaa myös vipurahastot, jotka sijoittavat ainoastaan tai osittain (muihin) vipurahastoihin, edellyttäen että ne ovat muutoin tämän määritelmän mukaisia. Näitä vipurahastojen määrittelyssä käytettäviä edellytyksiä on arvioitava tarjousesitteen, rahaston sääntöjen, perustamisasiakirjojen,
yhtiöjärjestysten tai vastaavien sääntöjen, merkintäasiakirjojen tai sijoitussopimusten, markkinointiasiakirjojen tai muiden
vastaavien asiakirjojen valossa.
Virrat, toiselta nimeltään (rahoitus)taloustoimet: lasketaan poistamalla kuukauden lopun kantatietojen erotuksesta
muista kuin taloustoimista aiheutuvat vaikutukset. Muista kuin taloustoimista aiheutuvat muutokset poistetaan virtojen
korjauksilla.
Yleisölle avoimet rahastot: ovat rahastoja, joiden osuuksia myydään suurelle yleisölle.
Yön yli –talletukset: ovat talletuksia, jotka voidaan vaihtaa rahaksi ja/tai vaadittaessa siirtää ilman merkittävää viivettä,
rajoituksia tai seuraamuksia käyttäen sekkiä, maksumääräystä, tiliin kohdistuvaa veloituksen kirjausta tai vastaavaa. Tähän
kuuluvat saldot, jotka edustavat rahalaitosten liikkeeseen laskeman sähköisen rahan – joko laitteistopohjaisen sähköisen
rahan (esim. rahakortit) tai ohjelmistopohjaisen sähköisen rahan – yhteydessä maksettuja ennakkomaksuja. Ei-siirtokelpoiset
talletukset, jotka ovat teknisesti ottaen vaadittaessa takaisin maksettavia mutta joihin sovelletaan tällöin merkittäviä seuraamuksia, eivät kuulu tähän erään.
Yrityksiin: kuuluvat kaikki yritykset ja yritysmäiset yhteisöt, jotka ovat pääasiallisesti tavaroiden ja muiden palvelujen kuin
rahoituspalvelujen tuotantoa harjoittavia markkinatavaroiden tuottajia mutta eivät välitä rahoitusta (EKT 95,
kohdat 2.21–2.31).
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