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EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,
annettu 25 päivänä heinäkuuta 2013,
julkisyhteisöjen rahoitustilastoista
(uudelleenlaadittu)

(EKP/2013/23)
(2014/2/EU)

1 artikla
Määritelmät
Näissä suuntaviivoissa
1. ”euroalueen jäsenvaltiolla” tarkoitetaan jäsenvaltiota, jonka rahayk
sikkö on euro;
2. ”julkisyhteisöjen rahoitustilastoilla” tarkoitetaan tilastoja tuloista, me
noista ja ali-/ylijäämistä, alijäämä-/velkaoikaisutilastoja sekä julkista
velkaa koskevia tilastoja (liitteen I mukaisesti);
3. ”julkisella velalla” tarkoitetaan samaa kuin asetuksen (EY) N:o
479/2009 1 artiklassa;
4. ”ensimmäisellä toimittamisella” tarkoitetaan tietojen säännönmukaista
toimitusta kansallisista keskuspankeista ennen 15 päivää huhtikuuta;
5. ”toisella toimittamisella” tarkoitetaan tietojen säännönmukaista toimi
tusta kansallisista keskuspankeista ennen 15 päivää lokakuuta.

2 artikla
Tilastointiin

liittyvät
kansallisten
tiedonantovelvollisuudet

keskuspankkien

1.
Kansalliset keskuspankit ilmoittavat julkisyhteisöjen rahoitustilas
tot EKP:lle liitteessä I määritellyllä tavalla kalenterivuosittain. Tietojen
on vastattava asetuksen (EY) N:o 479/2009 ja EKT 2010:n periaatteita
ja määritelmiä liitteessä II yksityiskohtaisemmin kuvatulla tavalla.
2.
Kansalliset keskuspankit antavat tiedot noudattaen metodologisia
määritelmiä, jotka vahvistetaan sektorien ja alasektorien osalta näiden
suuntaviivojen liitteessä II olevassa 1 jaksossa sekä seuraavien tilastojen
osalta liitteessä II olevassa 2 jaksossa:
a) ”tilastot tuloista, menoista ja ali-/ylijäämistä”, jotka käsittävät liit
teessä I oleviin taulukoihin 1 A, 1 B ja 1 C sisältyvät tilastot;
b) ”alijäämä-/velkaoikaisuja koskevat tilastot”, jotka käsittävät liitteessä
I oleviin taulukoihin 2 A ja 2 B sisältyvät tilastot;
c) ”julkista velkaa koskevat tilastot”, jotka käsittävät liitteessä I oleviin
taulukoihin 3 A ja 3 B sisältyvät tilastot.
3.
Täydelliset tietosarjat sisältävät kaikki liitteessä I määritellyt luokat
(tilastot tuloista, menoista ja ali-/ylijäämistä, alijäämä-/velkaoikaisuja kos
kevat tilastot sekä julkista velkaa koskevat tilastot). Lisäksi ne kattavat
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historiatiedot ajanjaksolta, joka alkaa vuodesta 1995 ja jatkuu aina siihen
vuoteen saakka, johon tietojen toimitus liittyy (vuosi t-1).
4.
Poikkeuksena kohdasta 3 kansallisten keskuspankkien ei tarvitse
toimittaa tietoja ryhmistä, jotka kuuluvat Euroopan komission (Eurosta
tin) ja jäsenvaltioiden kesken sovittujen poikkeusten piiriin.
5.
Liitteessä I oleviin taulukoihin 1 A–C, 2 A–B, 3 A–B sisältyvien
tilastojen toimittaminen alkaa lokakuussa 2014.
6.
Ali-/ylijäämää, velkaa, tuloja, menoja ja nimellisarvoon ilmoitettua
bruttokansantuotetta (BKT) koskeviin tietoihin liitetään oikaisujen pe
rustelut, kun oikaisujen aiheuttama alijäämän/ylijäämän muutos on vä
hintään 0,3 prosenttia BKT:stä tai kun oikaisujen aiheuttama velan,
tulojen, menojen tai nimellisarvoon ilmoitetun BKT:n muutos on vähin
tään 0,5 prosenttia BKT:stä.

3 artikla
Tilastointiin liittyvät EKP:n tiedonantovelvollisuudet
1.
EKP hallinnoi kansallisten keskuspankkien ilmoittamien tietojen
perusteella julkisyhteisöjen rahoitustilastojen tietokantaa, johon sisältyy
euroalueen tilastoja ja kansallisia tilastoja. EKP toimittaa julkisyhteisö
jen rahoitustilastojen tietokannan EKPJ:lle.
2.
Kansalliset keskuspankit liittävät kansallisiin tilastotietoihinsa mer
kinnän, josta ilmenee, kenelle tiedot voidaan antaa. EKP ottaa tämän
merkinnän huomioon, kun se päättää julkisyhteisöjen rahoitustilastojen
tietokannan luovuttamisesta.

4 artikla
Määräajat
1.
Kansalliset keskuspankit toimittavat täydelliset tietosarjat kahdesti
vuodessa, ennen 15 päivää huhtikuuta ja ennen15 päivää lokakuuta.
2.
Kansalliset keskuspankit toimittavat omasta aloitteestaan (osittai
sia) tietosarjoja ajankohdasta riippumatta, jos relevanttia uutta tietoa
tulee saataville. Tällaiset tietosarjat voivat sisältää arvioita ryhmistä,
joista ei ole saatavilla uutta tietoa.
3.
EKP toimittaa julkisyhteisöjen rahoitustilastojen tietokannan kan
sallisille keskuspankeille vähintään kerran kuukaudessa ja viimeistään
seuraavana EKP:n pankkipäivänä sen jälkeen, kun EKP on viimeistellyt
tiedot julkaisemista varten.

5 artikla
Yhteistyö toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kanssa
1.
Silloin kun muut toimivaltaiset kansalliset viranomaiset kuin kan
salliset keskuspankit antavat osan 2 artiklassa tarkoitetuista tiedoista tai
kaikki nämä tiedot, kansalliset keskuspankit pyrkivät sopimaan näiden
viranomaisten kanssa tarkoituksenmukaisista yhteistyömenettelyistä,
jotta voidaan varmistaa pysyvä järjestely tietojen antamista varten
EKPJ:n sääntöjen ja vaatimusten mukaisesti, ellei samaan tulokseen
ole jo päästy kansallisen lainsäädännön perusteella.
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2.
Jos kansallinen keskuspankki ei tämän yhteistyön yhteydessä ky
kene täyttämään 2 ja 4 artiklan mukaisia vaatimuksia siitä syystä, että
toimivaltainen kansallinen viranomainen ei ole antanut kansalliselle kes
kuspankille tarvittavia tietoja, EKP ja kansallinen keskuspankki neuvot
televat kyseisen viranomaisen kanssa siitä, millä tavalla kyseiset tiedot
voidaan toimittaa.
6 artikla
Tietojen toimitusvaatimus
Tarvittavat tilastotiedot toimitetaan EKP:lle liitteessä III vahvistettujen
vaatimusten mukaisesti. Tämä vaatimus ei estä käyttämästä muita kei
noja tilastotietojen toimittamisessa EKP:lle, jos tällaisesta varajärjeste
lystä on sovittu.
7 artikla
Laatu
1.
EKP ja kansalliset keskuspankit valvovat EKP:lle toimitettavien
tietojen laatua ja kehittävät sitä.
2.
EKP:n johtokunta esittää vuosittain EKP:n neuvostolle kertomuk
sen julkisyhteisöjen vuotuisten rahoitustilastojen laadusta.
3.
Kertomuksessa käsitellään ainakin tietojen kattavuutta, niiden vas
taavuutta asianomaisten määritelmien kanssa ja korjausten laajuutta.
8 artikla
Yksinkertaistettu muutosmenettely
Johtokunnalla on oikeus tilastokomiteaa kuultuaan tehdä näiden suunta
viivojen liitteisiin teknisiä muutoksia edellyttäen, ettei niillä muuteta
näiden suuntaviivojen perustana olevaa käsitteellistä viitekehystä eikä
lisätä tietojen antamisesta aiheutuvaa rasitetta. Johtokunta ilmoittaa vii
pymättä tällaisista muutoksista EKP:n neuvostolle.
9 artikla
Kumoaminen
1.

Kumotaan suuntaviivat EKP/2009/20 1 päivästä syyskuuta 2014.

2.
Viittauksia kumottuihin suuntaviivoihin pidetään viittauksina näi
hin suuntaviivoihin liitteessä IV olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.
10 artikla
Loppusäännökset
1.
Nämä suuntaviivat on osoitettu kaikille eurojärjestelmän keskus
pankeille.
2.

Nämä suuntaviivat tulevat voimaan 1 päivänä syyskuuta 2014.
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LIITE I
TIEDONANTOVAATIMUKSET
Tilastot tuloista, menoista ja ali-/ylijämistä
Taulukko 1 A
Luokka

Alijäämä (–) tai ylijäämä (+)

Numero ja lineaarinen suhde

1 = 6 – 21
1 = 2 + 3 + 4 + 5

Valtionhallinto

2

Osavaltiohallinto

3

Paikallishallinto

4

Sosiaaliturvarahastot

5

Tulot yhteensä
Juoksevat tulot yhteensä

6 = 7 + 19
7 = 8 + 9 + 13 + 16 + 17

Tulo-, varallisuus- ym. juoksevat verot

8

Tuotanto- ja tuontiverot

9

Tuoteverot
joista arvonlisäverot (ALV)

10
11

Muut tuotantoverot

12

Sosiaaliturvamaksut, netto

13

joista: työnantajien todelliset sosiaaliturvamaksut

14

joista: kotitalouksien todelliset sosiaaliturvamaksut

15

Myynti

16

Muut juoksevat tulot

17

joista: korkotulot

18

Pääomatulot yhteensä

19

josta: pääomaverot

20

Menot yhteensä
Juoksevat menot yhteensä

21 = 22 + 31
22 = 23 + 24 + 26 + 27 + 28 +
29 + 30

Välituotekäyttö

23

Palkansaajakorvaukset

24

joista: palkat ja palkkiot

25

Korkomenot

26

Tukipalkkiot, maksetut

27

Rahamääräiset sosiaalietuudet

28

Luontoismuotoiset yhteiskunnalliset tulonsiirrot – ostettu markkinatuotanto

29
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Luokka

Numero ja lineaarinen suhde

Muut juoksevat menot

30

Pääomamenot yhteensä

31 = 32 + 33 + 34

Kiinteän pääoman bruttomuodostus

32

Muiden kuin rahoitusvarojen muut nettohankinnat sekä varastojen muutokset

33

Maksetut pääomansiirrot

34

Lisätietoerät
Todennetuista mutta todennäköisesti perimättä jäävistä veroista ja sosiaaliturvamak 35
suista muodostuvat pääomansiirrot

Taulukko 1 B
Luokka

Numero ja lineaarinen suhde

Euroopan unionin (EU) budjetin ja Euroopan kehitysrahaston tulot jäsenvaltiolta

1 = 2 + 3 + 4 + 7

Tuotanto- ja tuontiverot

2

Tulonsiirrot kansainväliseen yhteistyöhön

3

Sekalaiset tulonsiirrot ja EU:n omat varat

4

joista: arvonlisäveroon perustuva kolmas oma vara

5

joista: bruttokansantuloon perustuva neljäs oma vara

6

Pääomansiirrot

7

Menot EU:n budjetista jäsenvaltiossa

8 = 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14

Tukipalkkiot

9

Tulonsiirrot julkisyhteisöille

10

Tulonsiirrot muille kuin julkisyhteisöjen yksiköille

11

Pääomansiirrot julkisyhteisöille

12

Pääomansiirrot muille kuin julkisyhteisöjen yksiköille

13

Omien varojen kantokustannukset

14

Jäsenvaltion jäämä suhteessa EU:n budjettiin ja Euroopan kehitysrahastoon (netto 15 = 8 – 1
saaja +, nettomaksaja –)

Taulukko 1 C
Luokka

Numero ja lineaarinen suhde

Kulutusmenot

1 = 2 + 3
1 = [1A.23] + [1A.24] + [1A.29]
+ 4 + 5 + 6 – [1A.16]

Yksilölliset kulutusmenot

2

Kollektiiviset kulutusmenot

3
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Luokka

Numero ja lineaarinen suhde

Kiinteän pääoman kuluminen

4

Maksetut tuotantoverot miinus saadut tukipalkkiot

5

Toimintaylijäämä nettomääräisenä

6

Lisätietoerät
Kulutusmenot edellisen vuoden hinnoin

7

Pääoman bruttomuodostus edellisen vuoden hinnoin

8

Bruttokansantuote (BKT) nykyhinnoin

9

BKT edellisen vuoden hinnoin

10

Yritysten julkisyhteisöille ja ulkomaille maksamat tulo-, varallisuus- ym. juoksevat
verot

11

Kotitalouksien ja kotitalouksia palvelevien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen
julkisyhteisöille ja ulkomaille maksamat tulo-, varallisuus- ym. juoksevat verot

12

Alijäämä-/velkaoikaisuja koskevat tilastot
Taulukko 2A
Luokka

Numero ja lineaarinen suhde

Oikaisu rahoitustilien ja muiden kuin rahoitustilien välillä

1 = [1A.1] – 2

Oikaisu rahoitustilien ja muiden kuin rahoitustilien välillä (konsolidoitu)

2 = 3 – 17

Rahoitusvarat (konsolidoitu)

3 = 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 13 +
14 + 15

Monetaarinen kulta ja erityiset nosto-oikeudet (SDR:t)

4

Käteisraha ja talletukset

5

Velkapaperit

6

Lyhytaikaiset lainat

7

Pitkäaikaiset lainat

8

Osakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet

9

Yksityistäminen (netto)

10

Pääomasijoitukset (netto)

11

Muut

12

Vakuutus-, eläke- ja standarditakausvastuut

13

Johdannaiset ja työsuhdeoptiot

14

Muut saamiset

15

joista verot ja sosiaaliturvamaksut

16
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Luokka

Velat (konsolidoitu)

Numero ja lineaarinen suhde

17 = 18 + 19 + 20 + 21 + 22 +
23 + 24 + 25 + 26 + 27

Monetaarinen kulta ja erityiset nosto-oikeudet

18

Käteisraha ja talletukset

19

Lyhytaikaiset velkapaperit

20

Pitkäaikaiset velkapaperit

21

Lyhytaikaiset lainat

22

Pitkäaikaiset lainat

23

Osakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet

24

Vakuutus-, eläke- ja standarditakausvastuut

25

Johdannaiset ja työsuhdeoptiot

26

Muut velat

27

Julkisyhteisöjen lainatarve

28 = 19 + 20 + 21 + 22 + 23
28 = 30 + 31 + 32
28 = 1 – [1A.1] + 3 – 18 – 24 –
25 – 26 – 27

josta pitkäaikainen lainatarve

29

Kansallisen valuutan määräinen

30

Euroalueen jäsenvaltioiden valuuttojen määräinen

31

Muiden valuuttojen määräinen

32

Julkisten velkojen muut virrat
Uudelleenarvostuksen vaikutukset

33 = 34 + 37
34 = 35 + 36

Valuuttamääräisen velan arvon nousu ja lasku

35

Muut uudelleenarvostuksen vaikutukset (erot verrattuna nimellisarvoon)

36 = 38 – 28 – 35 – 37

Volyymin muut muutokset
Julkisen velan muutos

37
38 = 28 + 33
38 = 1 – [1A.1] + 3 – 18 – 24 –
25 – 26 – 27 + 33
38 = [3A.1][T] – [3A.1][T

Lisätietoerät:
Keskuspankin myöntämien lainojen nettohankinta

39

– 1]

02013O0023 — FI — 01.09.2018 — 001.001 — 9
▼M2
Taulukko 2B
—

Julkista velkaa koskevat tilastot
Taulukko 3A
Luokka

Julkinen velka (konsolidoitu)

Numero ja lineaarinen suhde

1 = 2 + 3 + 4 + 5 + 6
1 = 7 + 12
1 = 13 + 14 + 15
1 = 16 + 17
1 = 19 + 20 + 22

Käteisraha ja talletukset

2

Lyhytaikaiset velkapaperit

3

Pitkäaikaiset velkapaperit

4

Lyhytaikaiset lainat

5

Pitkäaikaiset lainat

6

Jäsenvaltiossa olevien hallussa

7 = 8 + 9 + 10 + 11

Keskuspankki

8

Muut rahalaitokset

9

Muut rahoituslaitokset

10

Muut jäsenvaltiossa olevat

11

Muiden kuin jäsenvaltiossa olevien hallussa

12

Kansallisen valuutan määräinen

13

Euroalueen jäsenvaltioiden valuuttojen määräinen

14

Muiden valuuttojen määräinen

15

Lyhytaikainen velka

16

Pitkäaikainen velka

17

joista vaihtuvakorkoinen velka

18

Jäljellä oleva maturiteetti enintään vuosi

19

Jäljellä oleva maturiteetti yli 1 mutta enintään 5 vuotta

20

joista vaihtuvakorkoinen velka

21

Jäljellä oleva maturiteetti yli 5 vuotta

22

joista vaihtuvakorkoinen velka

23

Lisätietoerät:
Velan keskimääräinen jäljellä oleva maturiteetti

24

Julkinen velka – nollakuponkilainat

25

Julkinen velka – keskuspankin myöntämät lainat

26
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Taulukko 3B
Luokka

Numero ja lineaarinen suhde

Julkinen velka (alasektorien kesken konsolidoimaton)

1 = 7 + 11 + 15 + 19

Konsolidoitavat erät

2 = 3 + 4 + 5 + 6
2 = 8 + 9 + 10 + 12 + 13 + 14 +
16 + 17 + 18 + 20 + 21 + 22

Käteisraha ja talletukset

3

Lyhytaikaiset arvopaperit

4

Pitkäaikaiset arvopaperit

5

Lainat

6

Valtionhallinnon liikkeeseen laskema velka (konsolidoitu)

7

osavaltiohallinnon hallussa

8

paikallishallinnon hallussa

9

sosiaaliturvarahastojen hallussa

10

Osavaltiohallinnon liikkeeseen laskema velka (konsolidoitu)

11

valtionhallinnon hallussa

12

paikallishallinnon hallussa

13

sosiaaliturvarahastojen hallussa

14

Paikallishallinnon liikkeeseen laskema velka (konsolidoitu)

15

valtionhallinnon hallussa

16

osavaltiohallinnon hallussa

17

sosiaaliturvarahastojen hallussa

18

Sosiaaliturvarahastojen liikkeeseen laskema velka (konsolidoitu)

19

valtionhallinnon hallussa

20

osavaltiohallinnon hallussa

21

paikallishallinnon hallussa

22
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LIITE II
METODOLOGISET MÄÄRITELMÄT
1. Sektorien ja alasektorien määritelmät
EKT 2010:n sektorit ja alasektorit
Koko kansantalous

S.1

Yritykset

S.11

Rahoituslaitokset

S.12

Keskuspankki

S.121

Talletuksia vastaanottavat yhteisöt, muut kuin keskuspankki

S.122

Rahamarkkinarahastot

S.123

Muut sijoitusrahastot kuin rahamarkkinarahastot

S.124

Muut rahoituksen välittäjät, pl. vakuutuslaitokset ja eläkerahastot

S.125

Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset

S.126

Konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat

S.127

Vakuutuslaitokset

S.128

Eläkerahastot

S.129

Rahalaitokset

S.121 + S.122 +
S.123

Julkisyhteisöt

S.13

Valtionhallinto (lukuun ottamatta sosiaaliturvarahastoja)

S.1311

Osavaltiohallinto (lukuun ottamatta sosiaaliturvarahastoja)

S.1312

Paikallishallinto (lukuun ottamatta sosiaaliturvarahastoja)

S.1313

Sosiaaliturvarahastot

S.1314

Kotitaloudet

S.14

Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt

S.15

Ulkomaat

S.2

Euroopan unionin (EU) jäsenvaltiot sekä toimielimet ja elimet

S.21

EU:n jäsenvaltiot

S.211

EU:n toimielimet ja elimet

S.212

Euroopan keskuspankki (EKP)

S.2121

Euroopan unionin toimielimet ja elimet, lukuun ottamatta EKP:tä

S.2122

Kolmannet maat ja EU:n ulkopuolelle sijoittautuneet kansainväliset jär S.22
jestöt
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2. Luokkien määritelmät (1) (2),
Taulukko 1A
1. Alijäämä (–) tai ylijäämä (+) [1 A.1] on yhtä kuin sektorin S.13 nettoluoton
anto (+) / nettoluotonotto (–) (B.9) ja yhtä kuin tulot yhteensä [1 A.6]
vähennettynä menoilla yhteensä [1 A.21] ja yhtä kuin valtionhallinnon ali
jäämä (–) tai ylijäämä (+) [1 A.2] plus osavaltiohallinnon alijäämä (–) tai
ylijäämä (+) [1 A.3] plus paikallishallinnon alijäämä (–) tai ylijäämä (+) [1
A.4] plus sosiaaliturvarahastojen alijäämä (–) tai ylijäämä (+) [1 A.5].
2. Valtionhallinnon alijäämä (–) tai ylijäämä (+) [1A.2] on yhtä kuin S.1311:n
nettoluotonanto (+)/-otto (–) (B.9).
3. Osavaltionhallinnon alijäämä (–) tai ylijäämä (+) [1A.3] on yhtä kuin
S.1312:n nettoluotonanto (+)/-otto (–) (B.9).
4. Paikallishallinnon alijäämä (–) tai ylijäämä (+) [1A.4] on yhtä kuin S.1313:n
nettoluotonanto (+)/-otto (–) (B.9).
5. Sosiaaliturvarahastojen alijäämä (–) tai ylijäämä (+) [1A.5] on yhtä kuin
S.1314:n nettoluotonanto (+)/-otto (–) (B.9).
6. Tulot yhteensä [1 A.6] on yhtä kuin juoksevat tulot yhteensä [1 A.7] plus
pääomatulot yhteensä [1 A.19].
7. Juoksevat tulot yhteensä [1A.7] on yhtä kuin tulo-, varallisuus- ym. juokse
vat verot [1A.8] plus tuotannon ja tuonnin verot [1A.9], plus sosiaaliturva
maksut, netto [1A.13], plus myynnit [1 A.16], plus muut juoksevat tulot
[1 A.17].
8. Tulo-, varallisuus- ym. juoksevat verot [1 A.8] on yhtä kuin resursseina
sektorille S.13 kirjatut tulo-, varallisuus- ym. juoksevat verot (D.5).
9. Tuotannon ja tuonnin verot [1A.9] on yhtä kuin sektorille S.13 resursseina
kirjatut tuotannon ja tuonnin verot (D.2).
10. Tuoteverot [1A.10] on yhtä kuin sektorille S.13 resursseina kirjatut tuotev
erot (D.21).
11. Tuotannon ja tuonnin verot, joista arvonlisäverot (alv) [1 A.11], on yhtä kuin
sektorille S.13 resursseina kirjatut arvonlisäverot (D.211).
12. Muut tuotannon verot [1A.12] on yhtä kuin sektorille S.13 resursseina kir
jatut muut tuotannon verot (D.29).
13. Sosiaaliturvamaksut, netto [1 A.13] on yhtä kuin sektorille S.13 resursseina
kirjatut sosiaaliturvamaksut, netto (D.61).
14. Sosiaaliturvamaksut, netto, joista työnantajien todelliset sosiaaliturvamaksut
[1 A.14], on yhtä kuin sektorille S.13 resursseina kirjatut työnantajan todel
liset sosiaaliturvamaksut (D.611).
15. Sosiaaliturvamaksut, netto, joista kotitalouksien todelliset sosiaaliturvamaksut
[1 A.15], on yhtä kuin sektorille S.13 resursseina kirjatut kotitalouksien
todelliset sosiaaliturvamaksut (D.613).
(1) [x.y] tarkoittaa taulukon x ryhmää n:o y.
(2) Termillä ’luokat’ tarkoitetaan julkisyhteisöjen sektoria, ellei toisin ilmoiteta.
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16. Myynnit [1 A.16] on yhtä kuin markkinatuotos (P.11) plus tuotos omaan
loppukäyttöön (P.12) plus resursseina sektorille S.13 kirjatut maksut mark
kinattomasta tuotoksesta (P.131).

17. Muut juoksevat tulot [1 A.17] on yhtä kuin omaisuustulot (D.4) plus sekto
rille S.13 resursseina kirjatut muut tulonsiirrot (D.7) lukuun ottamatta sekto
rille S.13 resursseina kirjattuja korkoja (D.41), jotka kirjataan myös käytöksi
sektorille S.13, plus sektorille S.13 käyttönä kirjatut saadut muut tuotantotu
kipalkkiot (D.39).

18. Muut juoksevat tulot, joista korkotulot [1 A.18], on yhtä kuin sektorille S.13
resursseina ja kaikille muille sektoreille kuin sektorille S.13 käyttönä kirjatut
korot (D.41).

19. Pääomatulot yhteensä [1 A.19] on yhtä kuin sektorin S.13 velkojen ja net
tovarallisuuden muutoksina ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13
maksettuina pääomansiirtoina kirjatut saadut pääomansiirrot (D.9).

20. Pääomatulot yhteensä, joista pääomaverot [1 A.20], on yhtä kuin sektorin
S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutoksina kirjatut pääomaverot (D.91).

21. Menot yhteensä [1 A.21] on yhtä kuin juoksevat menot yhteensä [1 A.22]
plus pääomamenot yhteensä [1 A.31].

22. Juoksevat menot yhteensä [1 A.22] on yhtä kuin välituotekäyttö [1A.23] plus
palkansaajakorvaukset [1A.24] plus korkomenot [1A.26] plus tukipalkkiot,
maksetut [1A.27], plus rahamääräiset sosiaalietuudet [1A.28], plus luontois
muotoiset yhteiskunnalliset tulonsiirrot – ostettu markkinatuotanto [1A.29]
plus muut juoksevat menot [1 A.30].

23. Välituotekäyttö [1A.23] on yhtä kuin sektorille S.13 käyttönä kirjattu väli
tuotekäyttö (P.2).

24. Palkansaajakorvaukset [1 A.24] on yhtä kuin sektorille S.13 käyttönä kirjatut
palkansaajakorvaukset (D.1).

25. Palkansaajakorvaukset, joista palkkoja ja palkkioita [1A.25], on yhtä kuin
sektorille S.13 käyttönä kirjatut palkat ja palkkiot (D.11).

26. Korkomenot [1A.26] on yhtä suuri kuin korot (D.41) kirjattuina S.13:n
käyttönä ja kaikkien muiden sektorien paitsi S.13:n resursseina.

27. Tukipalkkiot, maksetut [1 A.27], on yhtä kuin tukipalkkiot, maksetut, miinus
sektorille S.13 resursseina kirjatut tukipalkkiot (-D.3).

28. Rahamääräiset sosiaalietuudet [1 A.28] on yhtä kuin sektorille S.13 käyttönä
kirjatut rahamääräiset sosiaalietuudet (D.62).

29. Luontoismuotoiset yhteiskunnalliset tulonsiirrot – ostettu markkinatuotanto
[1 A.29] on yhtä kuin sektorille S.13 käyttönä kirjatut luontoismuotoiset
yhteiskunnalliset tulonsiirrot – julkisyhteisöjen ostama markkinatuo
tanto (D.632).

30. Muut juoksevat menot [1 A.30], on yhtä kuin sektorille S.13 käyttönä kir
jatut tulo-, varallisuus- ym. juoksevat verot (D.5) plus muut tuotantoverot
(D.29) plus omaisuustulot (D.4) lukuun ottamatta korkoja (D.41) plus muut
tulonsiirrot (D.7) plus eläkeoikeuksien muutoksen oikaisu (D.8).
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31. Pääomamenot yhteensä [1A.31] on yhtä kuin kiinteän pääoman bruttomuo
dostus [1A.32] plus muut muun kuin rahoitusomaisuuden nettohankinnat
sekä varastojen muutokset [1A.33] plus maksetut pääomansiirrot [1A.34].

32. Kiinteän pääoman bruttomuodostus [1 A.32] on yhtä kuin sektorin S.13
varojen muutokseksi kirjattava kiinteän pääoman bruttomuodostus (P.51 g).

33. Muiden kuin rahoitusvarojen nettohankinnat ja varastojen muutokset [1
A.33] on yhtä kuin varastojen muutokset (P.52) plus arvoesineiden hankinta
miinus luovutus (P.53) plus sektorin S.13 varojen muutoksina kirjattavat
valmistamattomien muiden kuin rahoitusvarojen hankinnat miinus vähennyk
set (NP).

34. Maksetut pääomansiirrot [1 A.34] on yhtä kuin sektorin S.13 velkojen ja
nettovarallisuuden muutoksina ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin
S.13 saatuina pääomansiirtoina kirjatut maksetut pääomansiirrot (D.9).

35. Todennetuista mutta todennäköisesti perimättä jäävistä veroista ja sosiaalitur
vamaksuista muodostuvat pääomansiirrot [1A.35] on yhtä kuin sektorin S.13
velkojen ja nettovarallisuuden muutoksina kirjatut todennetuista mutta toden
näköisesti perimättä jäävistä veroista ja sosiaaliturvamaksuista muodostuvat
pääomansiirrot (D.995).

Taulukko 1 B
1. Tulot Euroopan unionin (EU) budjettiin ja Euroopan kehitysrahastoon jäsen
valtiolta [1 B.1] on yhtä kuin EU:n budjettiin suoritetut tuotannon ja tuonnin
verot (D.2)[1B.2] plus julkisyhteisöjen EU:n budjettiin ja Euroopan kehitys
rahastoon maksamat tulonsiirrot kansainväliseen yhteistyöhön (D.74) [1B.3]
plus julkisyhteisöjen EU:n budjettiin maksamat muut sekalaiset tulonsiirrot
(D.75) ja EU:n omat varat (D.76)[1B.4] plus julkisyhteisöjen EU:n budjettiin
maksamat pääomansiirrot (D.9)[1B.7].

2. Tuotannon ja tuonnin verot [1B.2] on yhtä kuin EU:n budjetin resursseina
kirjatut tuotannon ja tuonnin verot (D.2).

3. Tulonsiirrot kansainväliseen yhteistyöhön [1 B.3] on yhtä kuin EU:n budjetin
ja Euroopan kehitysrahaston resursseina ja sektorille S.13 käyttönä kirjatut
tulonsiirrot kansainväliseen yhteistyöhön (D.74).

4. Sekalaiset tulonsiirrot ja EU:n omat varat [1B.4] on yhtä kuin sekalaiset
tulonsiirrot (D.75) plus EU:n budjetin resursseina ja sektorille S.13 käyttönä
kirjatut arvonlisäveroon (ALV) ja bruttokansantuloon (BKTL) perustuvat
EU:n omat varat (D.76).

5. Sekalaiset tulonsiirrot ja EU:n omat varat, joista arvonlisäveroon perustuva
kolmas oma vara [1 B.5], on yhtä kuin EU:n budjettiin resursseina ja sek
torille S.13 käyttönä kirjattu ALV:oon perustuva kolmas oma vara (D.761).

6. Sekalaiset tulonsiirrot ja EU:n omat varat, joista BKTL:ään perustuva neljäs
oma vara [1 B.6], on yhtä kuin EU:n budjettiin resursseina ja sektorille S.13
käyttönä kirjattu BKTL:ään perustuva neljäs oma vara (D.762).
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7. Pääomansiirrot [1 B.7] on yhtä kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovaralli
suuden muutoksina ja EU:n budjetin saatuina pääomansiirtoina kirjatut mak
setut pääomansiirrot (D.9).

8. Menot EU:n budjetista jäsenvaltiossa [1 B.8] on yhtä kuin EU:n budjetista
maksetut tukipalkkiot (D.3) [1 B.9], plus EU:n budjetista maksetut tulonsiir
rot julkisyhteisöille (D.7) [1 B.10], plus EU:n budjetista maksetut tulonsiirrot
muille kuin julkisyhteisöjen yksiköille (D.7) [1 B.11], plus EU:n budjetista
maksetut pääomansiirrot julkisyhteisöille (D.9) [1 B.12] plus EU:n budjetista
maksetut pääomansiirrot muille kuin julkisyhteisöjen yksiköille (D.9) [1
B.13] plus omien varojen kantokustannukset [1B.14].

9. Tukipalkkiot [1 B.9] on yhtä kuin EU:n budjetin käyttönä kirjatut tukipalk
kiot (D.3).

10. Tulonsiirrot julkisyhteisöille [1 B.10] on yhtä kuin tulonsiirrot kansainväli
seen yhteistyöhön (D.74) plus sektorille S.13 resursseina ja EU:n budjetin
käyttönä kirjatut muut sekalaiset tulonsiirrot (D.75).

11. Tulonsiirrot muille kuin julkisyhteisöjen yksiköille [1 B.11] on yhtä kuin
EU:n budjettiin käyttönä ja kaikille muille sektoreille kuin sektorille S.13
resursseina kirjatut muut sekalaiset tulonsiirrot (D.75).

12. Pääomansiirrot julkisyhteisöille [1 B.12] on yhtä kuin sektorin S.13 velkojen
ja nettovarallisuuden muutoksina ja EU:n budjetin maksettuina pääomansiir
toina kirjatut saadut pääomansiirrot (D.9).

13. Pääomansiirrot muille kuin julkisyhteisöjen yksiköille [1 B.13] on yhtä kuin
kaikkien muiden sektoreiden kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuu
den muutoksina ja EU:n budjetin maksettuina pääomansiirtoina kirjatut mak
setut pääomansiirrot (D.9).

14. Omien varojen kantokustannukset [1 B.14] on yhtä kuin omien varojen EU:n
budjetista maksettujen kantokustannusten osuus sektorille S.13 resurssiksi
kirjatusta markkinattomasta tuotoksesta (P.13).

15. Jäsenvaltion jäämä suhteessa EU:n budjettiin ja Euroopan kehitysrahastoon
(nettosaaja +, nettomaksaja –) [1 B.15] on yhtä kuin menot EU:n budjetista
jäsenvaltiossa [1 B.8] miinus tulot EU:n budjettiin ja Euroopan kehitysrahas
toon jäsenvaltiolta [1 B.1].

Taulukko 1 C
1. Kulutusmenot [1 C.1] on yhtä kuin sektorille S.13 käyttönä kirjatut kulutus
menot (P.3).

2. Yksilölliset kulutusmenot [1 C.2] on yhtä kuin sektorille S.13 käyttönä kir
jatut yksilölliset kulutusmenot (P.31).

3. Kollektiiviset kulutusmenot [1 C.3] on yhtä kuin sektorille S.13 käyttönä
kirjatut kollektiiviset kulutusmenot (P.32).
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4. Kiinteän pääoman kuluminen [1 C.4] on yhtä kuin sektorin S.13 velkojen ja
nettovarallisuuden muutokseksi kirjattu kiinteän pääoman kuluminen (P.51c).

5. Maksetut tuotantoverot miinus saadut tukipalkkiot [1 C.5] on yhtä kuin
sektorille S.13 käyttönä kirjatut maksetut muut tuotantoverot (D.29) miinus
sektorille S.13 käyttönä kirjatut saadut muut tuotantotukipalkkiot (D.39).

6. Toimintaylijäämä nettomääräisenä [1 C.6] on yhtä kuin sektorin S.13 netto
toimintaylijäämä (B.2n).

7. Kulutusmenot edellisen vuoden hinnoin [1 C.7] on yhtä kuin sektorille S.13
käyttönä kirjatut kulutusmenot (P.3) edellisen vuoden hinnoin ja ketjutetuin
volyymein.

8. Kiinteän pääoman bruttomuodostus edellisen vuoden hinnoin [1 C.8] on yhtä
kuin sektorin S.13 varojen muutoksena kirjattu kiinteän pääoman bruttomuo
dostus (P.51 g) edellisen vuoden hinnoin ja ketjutetuin volyymein.

9. Bruttokansantuote (BKT) nykyhinnoin [1 C.9] on yhtä kuin markkinahintai
nen BKT (B.1*g).

10. BKT edellisen vuoden hinnoin [1 C.10] on yhtä kuin BKT (B.1*g) edellisen
vuoden hinnoin ja ketjutetuin volyymein.

11. Yritysten julkisyhteisöille ja ulkomaille maksamat tulo-, varallisuus- ym.
juoksevat verot [1C.11], on yhtä kuin resursseina sektoreille S.13 ja S.2 ja
käyttönä sektoreille S.11 ja S.12 kirjatut tulo-, varallisuus- ym. juoksevat
verot (D.5).

12. Kotitalouksien ja kotitalouksia palvelevien voittoa tavoittelemattomien yhtei
söjen julkisyhteisöille ja ulkomaille maksamat tulo-, varallisuus- ym. juok
sevat verot [1C.12], on yhtä kuin resursseina sektoreille S.13 ja S.2 ja
käyttönä sektoreille S.14 ja S.15 kirjatut tulo-, varallisuus- ym. juoksevat
verot (D.5).

Taulukko 2 A
1. Oikaisu rahoitustilien ja muiden kuin rahoitustilien välillä [2 A.1] on yhtä
kuin alijäämä (–) tai ylijäämä (+) [1 A.1] miinus rahoitusvaroihin ja -velkoi
hin kohdistuvat taloustoimet, netto [2 A.2].

2. Rahoitusvaroihin ja velkoihin kohdistuvat taloustoimet, netto (konsolidoitu)
[2 A.2] on yhtä kuin rahoitusvarojen nettohankinta [2 A.3] miinus velkojen
nettohankintaan kohdistuvat taloustoimet [2 A.17].

3. Rahoitusvaroihin kohdistuvat taloustoimet (konsolidoitu) [2 A.3] on yhtä
kuin sektorin S.13 varojen muutoksina ja kaikkien muiden sektorien kuin
sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutoksina kirjatut monetaa
riseen kultaan ja erityisiin nosto-oikeuksiin kohdistuvat taloustoimet (F.1)
[2 A.4] plus käteisraha ja talletukset (F.2) [2A.5] plus velkapapereihin koh
distuvat taloustoimet (F.3) [2 A.6] plus lyhytaikaisiin lainoihin kohdistuvat
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taloustoimet (F.41) [2A.7] plus pitkäaikaisiin lainoihin kohdistuvat taloustoi
met (F.42) [2 A.8] plus osakkeisiin ja sijoitusrahasto-osuuksiin kohdistuvat
taloustoimet (F.5) [2 A.9] plus vakuutus-, eläke- ja standarditakausvastuisiin
kohdistuvat taloustoimet (F.6) [2 A.13] plus johdannaisiin ja työsuhdeopti
oihin kohdistuvat taloustoimet (F.7) [2 A.14] plus muihin saamisiin kohdis
tuvat taloustoimet [2 A.15].

4. Monetaariseen kultaan ja erityisiin nosto-oikeuksiin kohdistuvat taloustoimet
[2 A.4] on yhtä kuin sektorin S.13 varojen ja kaikkien muiden sektorien kuin
sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutokseksi kirjattu monetaa
risen kullan ja erityisten nosto-oikeuksien (F.1) nettohankinta.

5. Käteisrahaan ja talletuksiin kohdistuvat taloustoimet [2 A.5] on yhtä kuin
sektorin S.13 varojen ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 vel
kojen ja nettovarallisuuden muutokseksi kirjattu käteisrahan ja talletusten
(F.2) nettohankinta.

6. Velkapapereihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.6] on yhtä kuin sektorin S.13
varojen ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 velkojen ja netto
varallisuuden muutokseksi kirjattu velkapaperien (F.3) nettohankinta.

7. Lyhytaikaisiin lainoihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.7] on yhtä kuin sek
torin S.13 varojen ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 velkojen
ja nettovarallisuuden muutoksina kirjatut julkisen sektorin myöntämät lyhyt
aikaiset lainat (F.41), joista on vähennetty takaisinmaksut julkiselle sektorille.

8. Pitkäaikaisiin lainoihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.8] on yhtä kuin sekto
rin S.13 varojen ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 velkojen ja
nettovarallisuuden muutoksina kirjatut julkisen sektorin myöntämät pitkä
aikaiset lainat (F.42), joista on vähennetty takaisinmaksut julkiselle sektorille.

9. Osakkeisiin ja sijoitusrahasto-osuuksiin kohdistuvat taloustoimet [2 A.9] on
yhtä kuin sektorin S.13 varojen ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin
S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutokseksi kirjattu osakkeiden ja sijoi
tusrahasto-osuuksien (F.5) nettohankinta.

10. Yksityistäminen (netto) [2 A.10] on yhtä kuin sektorin S.13 varojen ja
sektorin S.11 tai S.12 velkojen ja nettovarallisuuden muutoksina kirjatut
osakkeisiin ja sijoitusrahasto-osuuksiin (F.5) kohdistuvat taloustoimet, joiden
myötä velallisyksikkö lakkaa olemasta sektorin S.13 valvoma tai siitä tulee
sektorin S.13 valvoma (EKT 2010, 2.36–2.39 kohta); sektori S.13 voi suo
rittaa tällaisia taloustoimia suoraan velallisyksikön kanssa tai toisen velkoja
yksikön kanssa.

11. Pääomasijoitukset (netto) [2 A.11] on yhtä kuin sektorin S.13 varojen ja
sektorin S.11 tai S.12 velkojen ja nettovarallisuuden muutoksina kirjatut
osakkeisiin ja sijoitusrahasto-osuuksiin (F.5) kohdistuvat taloustoimet, joiden
myötä velallisyksikkö ei lakkaa olemasta sektorin S.13 valvoma eikä siitä
tule sektorin S.13 valvoma ja jotka sektori S.13 suorittaa suoraan velallisyk
sikön kanssa.

12. Muut [2 A.12] on yhtä kuin sektorin S.13 varojen ja kaikkien muiden sek
torien kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutoksina kirjatut
osakkeisiin ja sijoitusrahasto-osuuksiin (F.5) kohdistuvat taloustoimet, joiden
myötä velallisyksikkö ei lakkaa olemasta sektorin S.13 valvoma eikä siitä
tule sektorin S.13 valvoma ja joita sektori S.13 ei suorita suoraan velallisyk
sikön kanssa vaan toisen velkojayksikön kanssa.
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13. Vakuutus-, eläke- ja standarditakausvastuisiin kohdistuvat taloustoimet [2
A.13] on yhtä kuin sektorin S.13 varojen ja kaikkien muiden sektorien
kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutokseksi kirjattu vakuu
tus-, eläke- ja standarditakausvastuiden (F.6) nettohankinta.

14. Johdannaisiin ja työsuhdeoptioihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.14] on yhtä
kuin sektorin S.13 varojen ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13
velkojen ja nettovarallisuuden muutoksina kirjatut johdannaisten ja työsuh
deoptioiden (F.7) nettohankinta.

15. Muihin saamisiin kohdistuvat taloustoimet [2 A.15] on yhtä kuin sektorin
S.13 varojen ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 velkojen ja
nettovarallisuuden muutokseksi kirjattu muiden saamisten (F.8) nettohankin
ta.

16. Muihin saamisiin kuuluviin veroihin ja sosiaaliturvamaksuihin kohdistuvat
taloustoimet [2 A.16], on yhtä kuin luokkiin D.2, D.5, D.6 ja D.91 kirjat
tuihin veroihin ja sosiaaliturvamaksuihin liittyvä osuus muista saamisista
(saamiset luokassa F.8) miinus sektorin S.13 varojen ja kaikkien muiden
sektorien kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutoksina kir
jatut, tosiasiassa perityt verot ja sosiaaliturvamaksut.

17. Velkoihin kohdistuvat taloustoimet (konsolidoitu) [2 A.17] on yhtä kuin
sektorin S.13 varojen muutoksina ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin
S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutoksina kirjatut monetaariseen kul
taan ja erityisiin nosto-oikeuksiin kohdistuvat konsolidoidut taloustoimet
(F.1) [2A.18] plus käteisrahaan ja talletuksiin kohdistuvat taloustoimet (F.2)
[2 A.19] plus lyhytaikaisiin velkapapereihin kohdistuvat taloustoimet (F.31)
[2A.20] plus pitkäaikaisiin velkapapereihin kohdistuvat taloustoimet (F.32)
[2 A.21]plus lyhytaikaisiin lainoihin kohdistuvat taloustoimet (F.41) [2 A.22]
plus pitkäaikaisiin lainoihin kohdistuvat taloustoimet (F.42) [2.A23] plus
osakkeisiin ja sijoitusrahasto-osuuksiin kohdistuvat taloustoimet (F.5)
[2A.24] plus vakuutus-, eläke- ja standarditakausvastuisiin kohdistuvat talo
ustoimet (F.6) [2 A.25] plus johdannaisiin ja työsuhdeoptioihin kohdistuvat
taloustoimet (F.7) [2 A.26] plus muihin velkoihin kohdistuvat taloustoimet
[2A.27].

18. Monetaariseen kultaan ja erityisiin nosto-oikeuksiin kohdistuvat taloustoimet
[2A.18] on yhtä kuin monetaarisen kullan ja erityisten nosto-oikeuksien (F.1)
nettohankinta kirjattuina sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muu
toksina ja kaikkien muiden sektoreiden paitsi S.13:n saamisten muutoksina.

19. Käteisrahaan ja talletuksiin kohdistuvat taloustoimet [2 A.19] on yhtä kuin
sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden ja kaikkien muiden sektorien
kuin sektorin S.13 varojen muutokseksi kirjattu käteisrahan ja talletusten
(F.2) nettohankinta.

20. Lyhytaikaisiin velkapapereihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.20] on yhtä
kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden ja kaikkien muiden sekto
rien kuin sektorin S.13 varojen muutokseksi kirjattu alkuperäiseltä maturi
teetiltaan enintään vuoden lyhytaikaisten velkapaperien (F.31) nettoliikkee
seenlasku.
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21. Pitkäaikaisiin velkapapereihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.21] on yhtä kuin
sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden ja kaikkien muiden sektorien
kuin sektorin S.13 varojen muutokseksi kirjattu alkuperäiseltä maturiteet
iltaan yli vuoden pitkäaikaisten velkapaperien (F.32) nettoliikkeeseenlasku.

22. Lyhytaikaisiin lainoihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.22] on yhtä kuin sek
torin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutoksina ja kaikkien muiden
sektorien kuin sektorin S.13 varojen muutoksina kirjatut julkisen sektorin
ottamat lyhtyaikaiset lainat (F.41), joista on vähennetty lyhytaikaisten laino
jen takaisinmaksu.

23. Pitkäaikaisiin lainoihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.23] on yhtä kuin sek
torin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutoksina ja kaikkien muiden
sektorien kuin sektorin S.13 varojen muutoksina kirjatut julkisen sektorin
ottamat pitkäaikaiset lainat (F.42), joista on vähennetty pitkäaikaisten laino
jen takaisinmaksu.

24. Osakkeisiin ja sijoitusrahasto-osuuksiin kohdistuvat taloustoimet [2 A.24] on
yhtä kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutoksena ja kaik
kien muiden sektorien kuin sektorin S.13 varojen muutoksina kirjattu osak
keiden ja sijoitusrahasto-osuuksien (F.5) nettohankinta.

25. Vakuutus-, eläke- ja standarditakausvastuisiin kohdistuvat taloustoimet [2
A.25] on yhtä kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden ja kaikkien
muiden sektorien kuin sektorin S.13 varojen muutokseksi kirjattu vakuutus-,
eläke- ja standarditakausvastuiden (F.6) nettohankinta.

26. Johdannaisiin ja työsuhdeoptioihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.26] on yhtä
kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden ja kaikkien muiden sekto
rien kuin sektorin S.13 varojen muutoksina kirjatut johdannaisten ja työsuh
deoptioiden (F.7)nettohankinta.

27. Muihin velkoihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.27] on yhtä kuin sektorin
S.13 velkojen ja nettovarallisuuden ja kaikkien muiden sektorien kuin sek
torin S.13 varojen muutokseksi kirjattu muiden velkojen (F.8) nettohankinta.

28. Julkisyhteisöjen lainantarve [2 A.28] on yhtä kuin velkojen nettohankinta
käteisrahana ja talletuksina (F.2) [2 A.19] plus sektorin S.13 varoihin kuu
lumattomat velkapaperit (F3) [2 A.20 ja 2 A.21] plus lainat (F.4) [2 A.22 ja
2A.23]. Se on myös yhtä kuin julkisyhteisöjen velkainstrumentteihin kohdis
tuvat konsolidoidut taloustoimet.

29. Pitkäaikaisiin velkainstrumentteihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.29] on
yhtä kuin velkojen nettohankinta samoilla velkainstrumenteilla kuin julkis
yhteisöjen lainatarve [2 A.28], joiden alkuperäinen maturiteetti on yli vuo
den.

30. Kansallisen valuutan määräisiin velkainstrumentteihin kohdistuvat taloustoi
met [2 A.30] on yhtä kuin velkojen nettohankinta samoilla velkainstrumen
teilla kuin julkisyhteisöjen lainatarve [2A.28], jotka ovat jäsenvaltion lailli
sena maksuvälineenä olevan rahayksikön määräisiä.
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31. Euroalueen jäsenvaltioiden rahayksikön määräisiin velkainstrumentteihin
kohdistuvat taloustoimet [2 A.31] on yhtä kuin velkojen nettohankinta sa
moilla velkainstrumenteilla kuin julkisyhteisöjen lainatarve [2 A.28], jotka
ovat ecumääräisiä plus euromääräiset velkainstrumentit ajalta ennen euron
käyttöönottoa jäsenvaltiossa plus euroalueen jäsenvaltiossa laillisena maksu
välineenä käytetyn rahayksikön määräiset velkainstrumentit ajalta ennen jä
senvaltion kuulumista euroalueeseen.
32. Muiden valuuttojen määräisiin velkainstrumentteihin kohdistuvat taloustoi
met [2 A.32] on yhtä kuin luokkiin [2 A.30] tai [2 A.31] kuulumattomien
velkainstrumenttien osuus velkojen nettohankinnasta samoilla velkainst
rumenteilla kuin julkisyhteisöjen lainatarve [2 A.28]
33. Muut julkisen velan virrat [2 A.33] on yhtä kuin uudelleenarvostuksen vai
kutukset [2 A.34] plus muut volyymin muutokset [2 A.37].
34. Uudelleen arvostuksen vaikutukset [2A.34] on yhtä kuin ulkomaisen valuu
tan määräisen velan arvon nousu ja lasku [2 A.35] plus muut uudelleen
arvostuksen vaikutukset (erot verrattuna nimellisarvoon) [2.A.36].
35. Ulkomaisen valuutan määräisen velan arvon nousu ja lasku [2.A.35] on yhtä
kuin nimelliset julkisen velan [3 A.1] hallussapitovoitot ja -tappiot (K.7), kun
velan arvo kansallisen valuutan määräisenä vaihtelee valuuttakurssimuutosten
vuoksi.
36. Muut uudelleenarvostuksen vaikutukset (erot verrattuna nimellisarvoon) [2
A.36] on yhtä kuin julkisen velan muutos [2 A.38] miinus konsolidoidut
velkainstrumentteihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.28] miinus ulkomaisen
valuutan määräisen velan arvon nousu ja lasku [2.A.35] miinus muut volyy
min muutokset [2 A.37].
37. Muut volyymin muutokset [2A.37[on yhtä kuin muut volyymin muutokset
K.1, K.2, K.3, K.4, K.5 ja K.6] samoissa velkainstrumenteissa kuin julkis
yhteisöjen lainatarve.
38. Julkisen velan muutos [2 A.38] on yhtä kuin julkinen velka [3 A.1] vuonna
t, miinus julkinen velka [3 A.1] vuonna t – 1.
39. Keskuspankkien myöntämien lainojen nettohankinta [2A.39] on yhtä suuri
kuin lainoihin (F.4) kohdistuvat taloustoimet kirjattuina S.13:n velkojen ja
nettoarvon muutoksina ja S.121:n varojen muutoksiin.
Taulukko 2 B
—
Taulukko 3 A
1. Julkinen velka (konsolidoitu) [3 A.1] on yhtä kuin asetuksessa (EY) N:o
479/2009 määritelty velka. Se on myös yhtä kuin sektorin S.13 konsolidoidut
velat käteisrahana ja talletuksina (AF.2) [3A.2] plus lyhytaikaiset velkapape
rit (AF.31) [3A.3] plus pitkäaikaiset velkapaperit (AF.32) [3 A.4] plus lyhyt
aikaiset lainat (AF.41) [3 A.5] plus pitkäaikaiset lainat (AF.42) [3 A.6].
2. Velka – käteisraha ja talletukset [3 A.2] on yhtä kuin käteisrahana ja talle
tuksina (AF.2) oleva osuus julkisesta velasta (3 A.1).
3. Velka – lyhytaikaiset velkapaperit [3 A.3] on yhtä kuin alkuperäiseltä ma
turiteetiltaan enintään vuoden velkapapereina (AF.31) oleva osuus julkisesta
velasta [3 A.1].
4. Velka – pitkäaikaiset velkapaperit [3 A.4] on yhtä kuin alkuperäiseltä matu
riteetiltaan yli vuoden velkapapereina (AF.32) oleva osuus julkisesta velasta
[3 A.1].
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5. Velka – lyhytaikaiset lainat [3 A.5] on yhtä kuin alkuperäiseltä maturiteet
iltaan enintään vuoden velkapapereina (AF.41) oleva osuus julkisesta velasta
[3 A.1].

6. Velka – pitkäaikaiset lainat (3A.6) on yhtä kuin alkuperäiseltä maturiteet
iltaan yli vuoden velkapapereina (AF.42) oleva osuus julkisesta velasta [3
A.1].

7. Jäsenvaltiossa olevien hallussa oleva velka [3 A.7] on yhtä kuin keskuspan
kin hallussa oleva velka [3 A.8] plus muiden rahalaitosten hallussa oleva
velka [3 A.9] plus muiden rahoituslaitosten hallussa oleva velka [3 A.10]
plus muiden jäsenvaltiossa olevien hallussa oleva velka [3 A.11].

8. Keskuspankin hallussa oleva velka [3 A.8] on yhtä kuin alasektorin S.121
varoihin kuuluva osuus julkisesta velasta [3A.1].

9. Muiden rahalaitosten hallussa oleva velka [3 A.9] on yhtä kuin alasektorien
S.122 ja S.123 varoihin kuuluva osuus julkisesta velasta [3A.1].

10. Muiden rahoituslaitosten hallussa oleva velka [3 A.10] on yhtä kuin ala
sektorien S.124, S.125, S.126, S.127, S.128 ja S.129 varoihin kuuluva osuus
julkisesta velasta [3A.1].

11. Muiden jäsenvaltiossa olevien hallussa oleva velka [3 A.11] on yhtä kuin
sektorien S.11, S.14 ja S.15 varoihin kuuluva osuus julkisesta velasta [3A.1].

12. Muiden kuin jäsenvaltiossa olevien hallussa oleva velka [3 A.12] on yhtä
kuin sektorin S.2 varoihin kuuluva osuus julkisesta velasta [3A.1].

13. Kansallisen valuutan määräinen velka [3 A.13] on yhtä kuin jäsenvaltiossa
laillisena maksuvälineenä olevan rahayksikön määräinen osuus julkisesta ve
lasta [3 A.1].

14. Euroalueen jäsenvaltioiden valuuttojen määräinen velka [3 A.14] – ajalta
ennen jäsenvaltion liittymistä euroalueeseen – on yhtä kuin jonkin euroalu
een jäsenvaltioissa laillisena maksuvälineenä käytetyn rahayksikön (ei kui
tenkaan kansallisen valuutan [3 A.13]) määräisen velan osuus julkisesta
velasta [3 A.1] plus ecu- tai euromääräinen velka.

15. Muiden valuuttojen määräinen velka [3 A.15] on yhtä kuin luokkiin [3 A.13]
ja [3 A.14] kuulumaton osuus julkisesta velasta [3 A.1].

16. Lyhytaikainen velka [3 A.16] on yhtä kuin alkuperäiseltä maturiteetiltaan
enintään vuoden pituisen velan osuus julkisesta velasta [3 A.1].

17. Pitkäaikainen velka [3 A.17] on yhtä kuin alkuperäiseltä maturiteetiltaan yli
vuoden pituisen velan osuus julkisesta velasta [3 A.1].

18. Pitkäaikainen velka josta vaihtuvakorkoinen velka [3 A.18] on yhtä kuin
vaihtuvakorkoisen velan osuus pitkäaikaisesta velasta [3 A.17].

19. Velka, jonka jäljellä oleva maturiteetti on enintään vuosi [3 A.19], on yhtä
kuin jäljellä olevalta maturiteetiltaan enintään vuoden pituisen velan osuus
julkisesta velasta [3 A.1].
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20. Velka, jonka jäljellä oleva maturiteetti on yli 1 mutta enintään 5 vuotta [3
A.20], on yhtä kuin jäljellä olevalta maturiteetiltaan yli 1 mutta enintään 5
vuoden pituisen velan osuus julkisesta velasta [3 A.1].

21. Velka, jonka jäljellä oleva maturiteetti on yli 1 mutta enintään 5 vuotta, josta
vaihtuvakorkoinen velka [3 A.21] on yhtä kuin jäljellä olevalta maturiteet
iltaan yli 1 mutta enintään 5 vuoden pituisen [3 A.20] vaihtuvakorkoisen
velan osuus julkisesta velasta [3 A.1].

22. Velka, jonka jäljellä oleva maturiteetti on yli 5 vuotta [3 A.22], on yhtä kuin
jäljellä olevalta maturiteetiltaan yli 5 vuoden pituisen velan osuus julkisesta
velasta [3 A.1].

23. Velka, jonka jäljellä oleva maturiteetti on yli 5 vuotta, josta vaihtuvakorkoi
nen velka [3 A.23] on yhtä kuin jäljellä olevalta maturiteetiltaan yli 5 vuoden
pituisen [3 A.22] vaihtuvakorkoisen velan osuus julkisesta velasta [3 A.1].

24. Velan keskimääräinen jäljellä oleva maturiteetti [3 A.24] on yhtä kuin vuo
sina ilmaistu keskimääräinen jäljellä oleva maturiteetti kantatiedoilla paino
tettuna.

25. Julkinen velka – nollakuponkilainat [3 A.25] on yhtä kuin nollakuponkilai
noina eli joukkolainoina, joihin ei liity kuponkimaksuja vaan joiden korko
perustuu lunastushinnan ja liikkeeseenlaskuhinnan väliseen eroon, oleva
osuus julkisesta velasta [3 A.1].

26. Julkinen velka – keskuspankkien myöntämät lainat [3 A.26] on yhtä kuin
alasektorin S.121 varoihin kuuluvien lainojen (AF.4) osuus julkisesta velasta
[3 A.1].

Taulukko 3B
1. Valtion velka (alasektorien kesken konsolidoimaton) [3 B.1] on yhtä kuin
sektorin S.13 konsolidoimattomat velat ilman a) myös alasektorin S.1311
varoihin kuuluvia alasektorin S.1311 velkoja, b) myös alasektorin S.1312
varoihin kuuluvia alasektorin S.1312 velkoja, c) myös alasektorin S.1313
varoihin kuuluvia alasektorin S.1313 velkoja ja d) myös alasektorin S.1314
varoihin kuuluvia alasektorin S.1314 velkoja, ja se muodostuu samoista
velkainstrumenteista kuin julkinen velka [3 A.1].

2. Konsolidoitavat erät (3 B.2) on yhtä kuin myös sektorin S.13 varoihin kuu
luvat sektorin S.13 velat ilman a) myös alasektorin S.1311 varoihin kuuluvia
alasektorin S.1311 velkoja, b) myös alasektorin S.1312 varoihin kuuluvia
alasektorin S.1312 velkoja, c) myös alasektorin S.1313 varoihin kuuluvia
alasektorin S.1313 velkoja ja d) myös alasektorin S.1314 varoihin kuuluvia
alasektorin S.1314 velkoja, ja se muodostuu käteisrahasta ja talletuksista
[3 B.3] plus lyhytaikaisista velkapapereista [3 B.4] plus pitkäaikaisista vel
kapapereista [3 B.5] plus lainoista [3 B.6].

3. Konsolidoitavat erät – käteisraha ja talletukset [3 B.3] on yhtä kuin käteis
rahana ja talletuksina (F.2) oleva osuus konsolidoitavista eristä [3 B.2].

4. Konsolidoitavat erät – lyhytaikaiset velkapaperit [3 B.4] on yhtä kuin alku
peräiseltä maturiteetiltaan enintään vuoden velkapapereina (F.31) oleva osuus
konsolidoitavista eristä (3 B.2).
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5. Konsolidoitavat erät – pitkäaikaiset velkapaperit [3 B.5] on yhtä kuin alku
peräiseltä maturiteetiltaan yli vuoden velkapapereina (F.32) oleva osuus kon
solidoitavista eristä (3 B.2).

6. Konsolidoitavat erät – lainat [3 B.6] on yhtä kuin lainoina (F.4) oleva osuus
konsolidoitavista eristä [3 B.2].

7. Valtionhallinnon liikkeeseen laskema velka (konsolidoitu) [3 B.7] on yhtä
kuin alasektorin S.1311 varoihin kuulumattomat alasektorin S.1311 velat, ja
se muodostuu samoista velkainstrumenteista kuin julkinen velka [3 A.1].

8. Valtionhallinnon liikkeeseen laskema ja osavaltiohallinnon hallussa oleva
velka [3 B.8] on yhtä kuin alasektorin S.1312 varoihin kuuluvat alasektorin
S.1311 velat, ja se muodostuu samoista velkainstrumenteista kuin julkinen
velka [3 A.1].

9. Valtionhallinnon liikkeeseen laskema ja paikallishallinnon hallussa oleva
velka [3 B.9] on yhtä kuin alasektorin S.1313 varoihin kuuluvat alasektorin
S.1311 velat, ja se muodostuu samoista velkainstrumenteista kuin julkinen
velka [3 A.1].

10. Valtionhallinnon liikkeeseen laskema ja sosiaaliturvahallinnon hallussa oleva
velka [3 B.10] on yhtä kuin alasektorin S.1314 varoihin kuuluvat alasektorin
S.1311 velat, ja se muodostuu samoista velkainstrumenteista kuin julkinen
velka [3 A.1].

11. Osavaltiohallinnon liikkeeseen laskema velka (konsolidoitu) [3 B.11] on yhtä
kuin alasektorin S.1312 varoihin kuulumattomat alasektorin S.1312 velat, ja
se muodostuu samoista velkainstrumenteista kuin julkinen velka [3 A.1].

12. Osavaltiohallinnon liikkeeseen laskema ja valtionhallinnon hallussa oleva
velka [3 B.12] on yhtä kuin alasektorin S.1311 varoihin kuuluvat alasektorin
S.1312 velat, ja se muodostuu samoista velkainstrumenteista kuin julkinen
velka [3 A.1].

13. Osavaltionhallinnon liikkeeseen laskema ja paikallishallinnon hallussa oleva
velka [3 B.13] on yhtä kuin alasektorien S.1313 varoihin kuuluvat alasekto
rin S.1312 velat, ja se muodostuu samoista velkainstrumenteista kuin julki
nen velka [3 A.1].

14. Osavaltionhallinnon liikkeeseen laskema ja sosiaaliturvarahastojen hallussa
oleva velka [3 B.14] on yhtä kuin alasektorin S.1314 varoihin kuuluvat
alasektorin S.1312 velat, ja se muodostuu samoista velkainstrumenteista
kuin julkinen velka [3 A.1]

15. Paikallishallinnon liikkeeseen laskema velka (konsolidoitu) [3 B.15] on yhtä
kuin alasektorin S.1313 varoihin kuulumattomat alasektorin S.1313 velat, ja
se muodostuu samoista velkainstrumenteista kuin julkinen velka [3A.1].

16. Paikallishallinnon liikkeeseen laskema ja valtionhallinnon hallussa oleva
velka [3 B.16] on yhtä kuin alasektorin S.1311 varoihin kuuluvat alasektorin
S.1313 velat, ja se muodostuu samoista velkainstrumenteista kuin julkinen
velka [3 A.1].
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17. Paikallishallinnon liikkeeseen laskema ja osavaltiohallinnon hallussa oleva
velka [3 B.17] on yhtä kuin alasektorin S.1312 varoihin kuuluvat alasektorin
S.1313 velat, ja se muodostuu samoista velkainstrumenteista kuin julkinen
velka [3 A.1].
18. Paikallishallinnon liikkeeseen laskema ja sosiaaliturvarahastojen hallussa
oleva velka [3 B.18] on yhtä kuin alasektorin S.1314 varoihin kuuluvat
alasektorin S.1313 velat, ja se muodostuu samoista velkainstrumenteista
kuin julkinen velka [3 A.1].
19. Sosiaaliturvarahastojen liikkeeseen laskema velka (konsolidoitu) [3 B.19] on
yhtä kuin alasektorin S.1314 varoihin kuulumattomat alasektorin S.1314
velat, ja se muodostuu samoista velkainstrumenteista kuin julkinen velka
[3 A.1].
20. Sosiaaliturvarahastojen liikkeeseen laskema ja valtionhallinnon hallussa oleva
velka [3 B.20] on yhtä kuin alasektorin S.1311varoihin kuuluvat alasektorin
S.1314 velat, ja se muodostuu samoista velkainstrumenteista kuin julkinen
velka [3 A.1].
21. Sosiaaliturvarahastojen liikkeeseen laskema ja osavaltiohallinnon hallussa
oleva velka [3 B.21] on yhtä kuin alasektorin S.1312 varoihin kuuluvat
alasektorin S.1314 velat, ja se muodostuu samoista velkainstrumenteista
kuin julkinen velka [3 A.1].
22. Sosiaaliturvarahastojen liikkeeseen laskema ja paikallishallinnon hallussa
oleva velka [3 B.22] on yhtä kuin alasektorin S.1313 varoihin kuuluvat
alasektorin S.1314 velat, ja se muodostuu samoista velkainstrumenteista
kuin julkinen velka [3 A.1].
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LIITE III
TIETOJEN TOIMITTAMINEN EUROOPAN KESKUSPANKILLE
Kansalliset keskuspankit toimittavat Euroopan keskuspankin (EKP) edellyttämät
tilastotiedot sähköisesti käyttäen Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) tie
totekniikkajärjestelmiin perustuvia EKPJ:n järjestelyjä. EKPJ:n sisäisessä tietojen
vaihdossa käytetään SDMX-tiedonsiirtomuotoa (Statistical Data and Metadata
eXchange format). Tämä vaatimus ei estä käyttämästä muita keinoja tilastotieto
jen toimittamisessa EKP:lle, jos tällaisesta varajärjestelystä on sovittu.
Kansalliset keskuspankit noudattavat seuraavia suosituksia sen varmistamiseksi,
että tiedonsiirto sujuu tyydyttävällä tavalla:
— Aukottomuus: Kansalliset keskuspankit ilmoittavat kaikki edellytetyt aikasar
jat. Jos sarjoja ei lähetetä tai jos raportoidaan tilastointiin kuulumattomia
sarjoja, raportointi katsotaan puutteelliseksi. Mahdollisesti puuttuva havainto
merkitään vastaavalla tilakoodilla.
— Tilastotietojen laskentayhtälöt ja merkkikäytäntö: kansallisten keskuspankkien
on sovellettava tarkistussääntöjä, ennen kuin ne toimittavat tiedot EKP:lle.
Jos aikasarjaan sisältyvään alaerään tehdään korjauksia, tarkistussääntöjä sovelle
taan koko raporttiin.
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LIITE
VASTAAVUUSTAULUKKO
Suuntaviivoissa EKP/2009/20

Näissä suuntaviivoissa

1 artikla

1 artikla

2 artiklan 1 kohta

2 artiklan 1 kohta

2 artiklan 2 kohta

2 artiklan 3 kohta

2 artiklan 3 kohta

2 artiklan 2 kohta

2 artiklan 4 kohta

2 artiklan 5 kohta

2 artiklan 5 kohta

2 artiklan 6 kohta

3–8 artikla

3–8 artikla

9 artiklan 1 kohta

10 artiklan 2 kohta

9 artiklan 2 kohta

9 artiklan 1 kohta

9 artiklan 3 kohta

9 artiklan 2 kohta

10 artikla

10 artiklan 1 kohta

—

10 artiklan 3 kohta

Liitteet I–III

Liitteet I–III

