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SUUNTAVIIVAT
EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/450,
annettu 4 päivänä joulukuuta 2015,
joilla muutetaan raha- ja rahoitustilastoista annettuja suuntaviivoja EKP/2014/15 (EKP/2015/44)
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 Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 2533/98 (1),
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Raha- ja rahoitustilastot on tarpeen saattaa ajan tasalle, kun otetaan huomioon se seikka, että Euroopan
keskuspankin asetuksen (EU) N:o 1374/2014 (EKP/2014/50) (2) mukaan vakuutuslaitoksille (IC) asetetaan
tilastointiin liittyviä vaatimuksia vuoden 2016 ensimmäisen vuosineljänneksen viiteajanjaksosta alkaen. Tämän
vuoksi on tarpeen aloittaa vakuutuslaitosten tilastojen kokoaminen suuntaviivoissa EKP/2014/15 (3) vahvistetussa
kehyksessä.

(2)

Näin ollen suuntaviivoja EKP/2014/15 olisi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla
Muutokset
Muutetaan suuntaviivat EKP/2014/15 seuraavasti:
1) Korvataan 1 artiklan 2 kohta seuraavasti:
”2. Tiedonantojärjestelyt ja -vaatimukset sekä tietojen toimituspäivät
Kansalliset keskuspankit toimittavat 3–26 a artiklassa täsmennetyt tiedot liitteessä II esitettyjen taulukoiden ja
liitteessä III esitettyjen, tietojen sähköistä toimittamista koskevien vaatimusten mukaisesti. EKP toimittaa kunkin
vuoden syyskuun loppuun mennessä kansallisille keskuspankeille seuraavaa vuotta koskevan raportointiaikataulun
tarkkoine toimituspäivineen.”;
2) Lisätään 25 artiklan 1 kohtaan seuraava alakohta:
”Jotta voitaisiin laatia Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 1374/2014 (EKP/2014/50) (*) 3 artiklassa
tarkoitettu tilastoinnissa käytettävä vakuutuslaitosten luettelo ja ylläpitää sitä, liitteessä V olevissa 1 ja 2 osassa
mainitut muuttujat on koottava RIAD-tietokantaan määrätyin aikavälein. Kansalliset keskuspankit ilmoittavat näiden
muuttujien päivitykset erityisesti silloin, kun jokin laitos tulee vakuutuslaitosten joukkoon tai poistuu tästä joukosta.
(1) EYVL L 318, 27.11.1998, s. 8.
(2) Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1374/2014 (EKP/2014/50), annettu 28 päivänä marraskuuta 2014, tilastointiin liittyvistä
vakuutuslaitosten tiedonantovaatimuksista 28.11.2014 (EUVL L 366, 20.12.2014, s. 36).
(3) Euroopan keskuspankin suuntaviivat EKP/2014/15, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2014, raha- ja rahoitustilastoista (EUVL L 340,
26.11.2014, s. 1).
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Kansalliset keskuspankit toimittavat liitteessä V olevissa 1 ja 2 osassa täsmennetyn mukaisesti täydelliset viitetiedot
vakuutusyritysten kotimaisista emoyhtiöistä ja tytäryhtiöistä, kaikista kotimaisista sivukonttoreista riippumatta siitä,
mikä niiden emoyhtiöiden kotipaikka on, sekä vakuutusyritysten kotimaisten emoyhtiöiden ja tytäryhtiöiden
sellaisista sivukonttoreista, jotka ovat kotimaisia Euroopan unionin talousalueen ulkopuolella. Tähän tietoaineistoon
lisätään liitteessä V olevissa 1 ja 2 osassa täsmennetyn mukaisesti täydet viitetiedot kotimaisten vakuutusyritysten
sellaisista sivukonttoreista ja tytäryhtiöistä, jotka ovat kotimaisia sellaisessa muussa kuin tiedot antavassa
jäsenvaltiossa, joka ei osallistu rahaliittoon. Tämä tietojen toimittaminen voi perustua sellaiseen laajempaan tietojen
keräämiseen, joka kattaa vakuutusyritysten kotimaisten emoyhtiöiden ja tytäryhtiöiden kaikki sivukonttorit
riippumatta siitä, mikä niiden kotimaa on.
(*) Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1374/2014 (EKP/2014/50), annettu 28 päivänä marraskuuta 2014,
tilastointiin liittyvistä vakuutuslaitosten tiedonantovaatimuksista 28.11.2014 (EUVL L 366, 20.12.2014, s. 36).”;
3) lisätään 25 artiklan 2 kohtaan seuraava alakohta:
”Toimittaessaan ensimmäisen luettelon vakuutuslaitoksista, kansalliset keskuspankit toimittavat vakuutuslaitosten
kotimaisista emoyhtiöistä ja tytäryhtiöistä täydelliset neljännesvuosittaiset viitetiedot liitteessä V olevassa 1 osassa
täsmennetyn mukaisesti viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2016. Kansallisia keskuspankkeja kuitenkin
kannustetaan lähettämään nämä tiedot 31 päivään joulukuuta 2015 mennessä. Kansalliset keskuspankit lähettävät
liitteessä V olevissa 1 ja 2 osassa täsmennetyn mukaisesti täydelliset viitetiedot kaikista kotimaisista sivukonttoreista
riippumatta siitä, missä niiden emoyhtiö sijaitsee, sekä vakuutusyritysten kotimaisten emoyhtiöiden ja tytäryhtiöiden
sellaisista sivukonttoreista, jotka ovat kotimaisia Euroopan unionin talousalueen ulkopuolella, viimeistään 31 päivänä
heinäkuuta 2016. Vuosittain vaadittavat ominaisuudet ilmoitetaan kaikkien laitosten osalta 31 päivään heinäkuuta
2016 mennessä.
Myöhemmissä toimituksissa kansalliset keskuspankit toimittavat EKP:lle vakuutuslaitosten osalta määritettyjen
muuttujien päivitykset vähintään vuosineljänneksittäin, kahden kuukauden kuluessa viitepäivämäärästä. Vuosittaiset
muuttujat on päivitettävä kaikkien vakuutuslaitosten osalta vuosittain korkeintaan kuuden kuukauden kuluessa
viitepäivämäärästä, joka on 31 päivä joulukuuta.”;
4) lisätään 25 artiklan 3 kohtaan seuraava alakohta:
”EKP tekee päivitysten toimittamisen määräaikaa seuraavana neljäntenä työpäivänä klo 18.00 (Keski-Euroopan aikaa)
mennessä vakuutuslaitoksia koskevasta tietoaineistosta jäljennöksen ja toimittaa sen kansallisille keskuspankeille.
Tämän jälkeen EKP julkistaa vakuutuslaitosluettelon verkkosivuillaan.”;
5) Korvataan 26 artiklan 2 kohta seuraavasti:
”2. Raportoinnin tiheys ja määräaika
Tiedot ilmoitetaan EKP:lle vuosineljänneksittäin. Edellä 1 kohdan a alakohdassa kuvatut eläkerahastotilastot
ilmoitetaan EKP:lle viimeistään 80 kalenteripäivän kuluttua viitevuosineljänneksen päättymisestä. EKP toimittaa
kunkin vuoden syyskuuhun mennessä kansallisille keskuspankeille seuraavaa vuotta koskevan raportointiaikataulun
tarkkoine toimituspäivineen.”;
6) lisätään 26 a artikla seuraavasti:
”26 a artikla
Vakuutuslaitoksia koskevat tilastot
1.

Raportoinnin laajuus

a)

Y le i stä

Kansalliset keskuspankit ilmoittavat vakuutuslaitosten saamiset ja velat sekä vakuutusmaksuja, korvauksia ja
palkkioita koskevat tiedot liitteessä II olevan 23 osan mukaisesti. Tiedot on toimitettava seuraavien vakuutuslaitos
tyyppien osalta: henkivakuutusyhtiö, vahinkovakuutusyhtiö, yhdistelmävakuutusyhtiö ja jälleenvakuutusyhtiö. Nämä
vaatimukset koskevat vakuutuslaitosten saamisten ja velkojen vuosineljänneksen lopun kantoja ja neljännesvuosittaisia
virtatietojen korjauksia sekä vuosittaisia vakuutusmaksuja, korvauksia ja palkkioita koskevia tietoja.
Lisätiedot lähetetään lisätietoerinä liitteessä II olevan 23 osan mukaisesti niiden maiden osalta, joissa tiedot ovat
saatavilla tai arvioitavissa parhaan arvion periaatteen mukaisesti.
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Kansalliset keskuspankit ilmoittavat EKP:lle erilliset tiedot (sekä hintojen että valuuttakurssien muutoksista johtuvista)
arvostusmuutoksista ja luokitusten korjauksista liitteessä II olevassa 23 osassa säädetyllä tavalla ja liitteen IV
mukaisesti.
Rahoitustaloustoimet ja siten myös muutokset johdetaan mahdollisuuksien mukaan EKT 2010:n mukaisesti.
Kansalliset keskuspankit voivat asetuksen (EU) N:o 1374/2014 (EKP/2014/50) mukaisesti poiketa EKT 2010:stä
eriävien kansallisten käytäntöjen takia. Jos saamiskohtaiset kantatiedot ovat saatavilla, arvostusmuutokset voidaan
johtaa eurojärjestelmän yhteisen menetelmän mukaisesti eli liitteessä IV olevassa 6 osassa tarkoitetun virtatietojen
johtamismenetelmän mukaisesti.
Saamisten rahoitustaloustoimia koskevat likiarvot voidaan johtaa liitteessä IV olevan 6 osan mukaisesti.
2.

Raportoinnin tiheys ja määräaika

Kansalliset keskuspankit toimittavat neljännesvuosittaiset vakuutuslaitoksia koskevat tiedot viimeistään asetuksen (EU)
No 1374/2014 (EKP/2014/50) 8 artiklassa täsmennettyä neljännesvuosittaisten tietojen ilmoituspäivämääriä
seuraavana 10. työpäivänä työajan päättyessä. Vuoden 2016 ensimmäisiin kolmeen vuosineljännekseen sovellettavan
raportointia koskevan siirtymäajan osalta tätä määräaikaa on pidennetty edellä mainittua vuoden 2016 ensimmäistä
vuosineljännestä koskevan viiteajanjakson määräaikaa seuraavaan 30. työpäivään ja edellä mainitun vuoden 2016
toista vuosineljännestä koskevan viiteajanjakson määräaikaa seuraavaan 25. työpäivään.
Kansalliset keskuspankit toimittavat vuosittaiset vakuutuslaitoksia koskevat tiedot viimeistään asetuksen (EU)
No 1374/2014 (EKP/2014/50) 8 artiklassa täsmennettyjä vuosittaisten tietojen ilmoituspäivämääriä seuraavina 10.
työpäivänä työajan päättyessä.
EKP toimittaa kunkin vuoden syyskuuhun mennessä kansallisille keskuspankeille seuraavaa vuotta koskevan
raportointiaikataulun tarkkoine toimituspäivineen.
Ilmoittaessaan ensimmäiset neljännesvuosittaiset vakuutuslaitoksia koskevat tiedot EKP:lle kansallisten
keskuspankkien on toimitettava tiedot kantatiedoista. Virtatietojen korjaukset ilmoitetaan parhaiden edellytysten
mukaisesti.
3.

Korjausten ilmoittaminen

Neljännesvuosittaisten ja vuosittaisten tietojen korjauksissa sovelletaan seuraavia yleisperiaatteita:
a) tietojen neljännesvuosittaisten säännöllisten raportointijaksojen aikana eli esimerkiksi tietyn viiteajanjakson osalta
2 kohdassa täsmennetystä määräajasta päivään, jolloin tiedot toimitetaan takaisin kansallisille keskuspankeille,
kansalliset keskuspankit voivat tehdä korjauksia edellistä viitevuosineljännestä koskeviin tietoihin;
b) tietojen vuosittaisten säännöllisten raportointijaksojen aikana eli esimerkiksi tietyn viitevuoden osalta 2 kohdassa
täsmennetystä määräajasta päivään, jolloin tiedot toimitetaan takaisin kansallisille keskuspankeille, kansalliset
keskuspankit voivat tehdä korjauksia edellistä viitevuotta koskeviin tietoihin;
c) tietojen säännöllisten raportointijaksojen ulkopuolella kansalliset keskuspankit voivat tehdä korjauksia myös
edellisiä viiteajanjaksoja koskeviin tietoihin.
4.

Poikkeukset ja estimointi

Jotta varmistettaisiin euroalueen vakuutuslaitostilastojen laadukkuus, kansalliset keskuspankit estimoivat EKP:lle
ilmoitettavat neljännesvuosittaiset vakuutuslaitoksia koskevat tiedot 100 prosentin kattavuuteen, mikäli ne myöntävät
pienimmille vakuutuslaitoksille poikkeuksia asetuksen (EU) N:o 1374/2014 (EKP/2014/50) 7 artiklan 1 kohdan a
alakohdan mukaisesti.
Kansalliset keskuspankit voivat estimoida tiedot 100 prosentin kattavuuteen asetuksen (EU) N:o 1374/2014
(EKP/2014/50) nojalla kerättyjen tietojen perusteella sillä edellytyksellä, että estimaatit perustuvat vastaavaan
vakuutuslaitostyyppiin (eli henkivakuutusyritykset, vahinkovakuutusyritykset, jälleenvakuutusyritykset, yhdistelmäva
kuutusyritykset).
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Kansalliset keskuspankit varmistavat myös, että vuoden 2016 viitevuosineljännesten osalta EKP:lle toimitettavat tiedot
vastaavat 100:aa prosenttia tiedonantajien joukosta. Kansallisten keskuspankkien, jotka aikovat myöntää pienimmille
vakuutuslaitoksille poikkeuksia asetuksen (EU) N:o 1374/2014 (EKP/2014/50) 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan
nojalla, on kerättävä kaikki tarvittavat tiedot EKP:lle lähetettyjen tietojen laadukkuuden varmistamiseksi. Kansalliset
keskuspankit, jotka johtavat vaadittavat tiedot valvontatarkoituksiin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2009/138/EY (*) nojalla kerätyistä tiedoista, voivat tätä varten (i) laajentaa alkupäivää varten kerättyjä tietoja, joiden
viitepäivämäärä on 1 päivä tammikuuta 2016 (ks. 5 kohta), (ii) lisätä ensimmäisen viitevuosineljänneksen tai
ensimmäisten viitevuosineljännesten tiedonantajien joukon kattavuutta tai (iii) käyttää vaihtoehtoisia tietolähteitä,
joista voidaan johtaa yhtä laadukkaita estimoituja tietoja.
5.

Kertaluonteinen raportointi vuoden 2015 viimeiseltä viitevuosineljännekseltä

Kansalliset keskuspankit toimittavat EKP:lle tärkeimmistä tilastollisista yhdistelmistä liitteessä II olevassa 23 osassa
esitetyn mukaisesti vuoden 2015 lopun kantatiedot, joihin voi tarvittaessa sisältyä estimaatteja. Kansalliset
keskuspankit voivat tätä varten käyttää direktiivin 2009/138/EY nojalla valvontatarkoituksiin kerättyjä tietoja, joiden
viitepäivämäärä on 1 päivä tammikuuta 2016. Kansalliset keskuspankit toimittavat nämä tiedot EKP:lle yhdessä
vuoden 2016 ensimmäistä vuosineljännestä koskevien tietojen kanssa.
6.

Arvopapereita koskevien aggregoitujen tietojen johtaminen

Keskuspankit johtavat kunkin vakuutuslaitostyypin osalta aggregoidut neljännesvuosittaiset tiedot saamisista ja
veloista liitteessä II olevan 23 osan taulukkojen 2a ja 2b mukaisesti seuraavasti:
a) Sellaisten arvopapereiden osalta, joilla on ISIN-koodi, kansalliset keskuspankit yhdistävät arvopaperikohtaisesti
toimitetut tiedot viitetietokannasta eli keskitetystä arvopaperitietokannasta saatuihin tietoihin. Yhdistettyjen
arvopaperikohtaisten tietojen avulla määritetään saamisten ja velkojen euromääräinen arvo sekä johdetaan
vakuutuslaitosten kutakin arvopaperia koskevat tarvittavat erittelyt. Jos arvopapereiden tunnistekoodit eivät löydy
keskitetystä arvopaperitietokannassa tai jos tiedot, jotka tarvitaan saamisten ja velkojen kokoamiseen liitteessä II
olevan 23 osan taulukkojen 2a ja 2b mukaisesti, eivät ole saatavilla keskitetystä arvopaperitietokannasta,
kansalliset keskuspankit arvioivat puuttuvat tiedot.
b) Kansalliset keskuspankit aggregoivat a alakohdan mukaisesti johdetut arvopaperitiedot ja yhdistävät ne sellaisista
arvopapereista ilmoitettuihin tietoihin, joilla ei ole ISIN-koodia. Näiden yhdistettyjen tietojen avulla tuotetaan
aggregaatit: (i) velkapapereista (alkuperäisen ja jäljellä olevan) maturiteetin ja vastapuolen (sektori ja kotipaikka
mukaan eriteltyinä; (ii) osakkeista instrumentin ja vastapuolen mukaan eriteltynä (sektori ja kotipaikka); ja (iii)
sijoitusrahasto-osakkeista ja -osuuksista sijoitusrahaston tyypin ja vastapuolen kotipaikan mukaan eriteltyinä.
7.

Sijoitusrahasto-osuuksien hallussapidon erittely pääasiallisen sijoitustavoitteen mukaan

Kansalliset keskuspankit toimittavat EKP:lle parhaat arviot vakuutuslaitosten hallussa olevista sijoitusrahastoosuuksista pääasiallisen sijoitustavoitteen (eli joukkolainarahastot, osakerahastot, yhdistelmärahastot, kiinteistö
rahastot, hedgerahastot ja muut rahastot) mukaan eriteltynä. Nämä tiedot voidaan johtaa yhdistämällä asetuksen (EU)
N:o 1374/2014 (EKP/2014/50) mukaisesti arvopaperikohtaisesti toimitetut tiedot viitetietokannasta eli keskitetystä
arvopaperitietokannasta saatuihin tietoihin.
Jos vakuutuslaitosten sijoitusrahasto-osuudet eivät ole keskitetyssä arvopaperitietokannassa, kansalliset keskuspankit
arvioivat puuttuvat tiedot tai johtavat tiedot käyttämällä vaihtoehtoisia lähteitä.
Kansalliset keskuspankit voivat siirtymätoimenpiteenä lähettää nämä tiedot EKP:lle lähettäessään ensimmäiset tiedot
vuoden 2016 toisen vuosineljänneksen osalta ja kattaa samalla tiedot myös vuoden 2016 ensimmäisen vuosinel
jänneksen osalta.
8.

Vahinkovakuusteknistä vastuuvelkaa koskevien neljännesvuosittaisten tietojen estimointi

Kansalliset keskuspankit keräävät asetuksen (EU) N:o 1374/2014 (EKP/2014/50) 4 artiklan 1 kohdan c alakohdan
mukaisesti vuosittain tiedot vahinkovakuutusteknisestä vastuuvelasta vakuutuslajin ja maantieteellisen alueen mukaan
eriteltyinä. Kansalliset keskuspankit toimittavat EKP:lle neljännesvuosittaiset tiedot, jotka voivat olla estimoituja
vuosittain kerättyjen tietojen perusteella.
9.

Arvostusmenetelmät ja/tai kirjanpitosäännöt

Asetuksessa (EU) N:o 1374/2014 (EKP/2014/50) vahvistettuja arvostus- ja/tai kirjanpitosääntöjä sovelletaan myös,
kun kansalliset keskuspankit ilmoittavat vakuutuslaitoksia koskevia tietoja EKP:lle.
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10. Selvitykset
Kansalliset keskuspankit toimittavat selvitykset merkittävistä korjauksista ja tietojen säännöllisten raportointijaksojen
ulkopuolella toimitetuista korjauksista 26 a artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti. Lisäksi kansalliset
keskuspankit toimittavat EKP:lle selvitykset luokituksen muutoksista.
11. Laatimismenettelyt
Kansalliset keskuspankit voivat kerätä tiedot kaikista kotimaisista vakuutuslaitoksista (isäntämaaperiaate) asetuksen
(EU) N:o 1374/2014 (EKP/2014/50) 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti tai johtaa keskitettyä arvopaperitietokantaa
varten vaadittavat tiedot direktiivin 2009/138/EY nojalla valvontatarkoituksiin kerätyistä tiedoista asetuksen (EU)
N:o 1374/2014 (EKP/2014/50) 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti (kotimaaperiaate).
EKP:lle näiden suuntaviivojen mukaisesti toimitetut tiedot edustavat lähtökohtaisesti isäntämaaperiaatetta. Kansallisten
keskuspankkien, jotka johtavat keskitettyä arvopaperitietokantaa varten vaadittavat tiedot valvontatarkoituksiin
kerätyistä tiedoista, voivat kuitenkin toimittaa tiedot kotimaaperiaatteen mukaan edellyttäen, ettei eroa isäntämaape
riaatteen ja kotimaaperiaatteen välillä voida pitää merkittävänä.
Sitä, onko eroa isäntämaaperiaatteen ja kotimaaperiaatteen välillä pidettävä merkittävänä, arvioidaan näiden
suuntaviivojen liitteessä II olevan 23 osan taulukon 3 mukaisesti ilmoitettuja vakuutusmaksuja koskevien tietojen
perusteella. Tämän arvioinnin jälkeen EKP määrittelee tiiviissä yhteistyössä kansallisten keskuspankkien kanssa
menettelyn, jota EKP:lle isäntämaaperiaatteen mukaisesti toimitettujen tietojen osalta on noudatettava. Kansalliset
keskuspankit eivät saa tehdä korjauksia tietoihinsa ennen kuin tämä menettely on määritelty.
Kansalliset keskuspankit, jotka tekevät korjauksia tietoihinsa, voivat vapaaehtoisesti ja parhaiden edellytysten
mukaisesti johtaa isäntämaaperiaatteen mukaisesti toimitettavat tiedot kotimaaperiaatteen mukaisesti kerätyistä
tiedoista. Asianomaisten kansallisten keskuspankkien välillä voi olla tätä varten kahdenvälisiä sopimuksia ja
tietojenvaihtoa.
(*) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/138/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, vakuutus- ja
jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) (EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1).”
7) Muutetaan liitteitä II, III, IV ja V näiden suuntaviivojen liitteen mukaisesti.
2 artikla
Voimaantulo ja täytäntöönpano
Nämä suuntaviivat tulevat voimaan päivänä, jona ne annetaan tiedoksi niiden jäsenvaltioiden kansallisille
keskuspankeille, joiden valuutta on euro. Euroalueen jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit noudattavat näitä
suuntaviivoja 1 päivästä tammikuuta 2016 alkaen.
3 artikla
Osoitus
Nämä suuntaviivat on osoitettu niiden jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille, joiden valuutta on euro.

Tehty Frankfurt am Mainissa 4 päivänä joulukuuta 2015.
EKP:n puheenjohtaja
Mario DRAGHI
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Muutetaan liitteitä II, III, IV ja V seuraavasti:
1) Korvataan liitteessä II olevan 22 osan eläkerahastotilastoja koskeva taulukko seuraavalla taulukolla:
”Saamiset – Eläkerahastot

FI

Kotimaiset
Muut kuin rahalaitokset
Yhte
ensä

Yhte
ensä

Rahalai
tokset
(S.121
+S.122+
S.123)

Ei-rahalaitokset, pl. julkisyhteisöt
Yhte
ensä

Julkisyhteisöt (S.13)

Yhte
ensä

Muut sijoitusra
hastot kuin
rahamarkkinarahastot
(S.124)

Muut rahoituksen välittäjät +
rahoituksen ja vakuutuksen
välitystä avustavat laitokset +
konserninsisäiset rahoitusyk
siköt ja rahanlainaajat (S.125
+S.126+S.127)

Vakuu
tuslaitokset
(S.128)

Eläke
rahast
ot
(S.129)

Yrityk
set
(S.11)

Kotitaloudet ja kotita
louksia palvelevat
voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (S.14
& S.15)

Käteisraha ja talletukset
Yli 1 vuoden mutta enintään 2 vuoden
Yli 2 vuoden
joista: Siirtokelpoiset talletukset
Velkapaperit
Enintään 1 vuoden
Yli 1 vuoden mutta enintään 2 vuoden
Yli 2 vuoden
Johdannaiset

Euroopan unionin virallinen lehti

Enintään 1 vuoden

Lainat
Enintään 1 vuoden
Yli 1 vuoden mutta enintään 5 vuoden
Yli 5 vuoden
Osakkeet ja osuudet
joista noteerattuja osakkeita
Sijoitusrahasto-osuudet
Rahamarkkinarahastojen rahasto-osuudet
Muut sijoitusrahasto-osuudet kuin rahamark
kinarahasto-osuudet

Muut saamiset
Muut kuin rahoitussaamiset yhteensä

L 86/47

Vakuutustekninen vastuuvelka ja siihen liit
tyvät vakuutuskorvaukset (1)

L 86/48

Euroalueen jäsenvaltiot pl. kotimaa
Muut kuin rahalaitokset

Yhte
ensä

Ei-rahalaitokset, pl. julkisyhteisöt
Yhte
ensä

Julkisyhteisöt (S.13)

Yhte
ensä

Muut sijoi
tusra-hastot
kuin raha
markki-nara
hastot (S.124)

Muut rahoituksen välittäjät +
rahoituksen ja vakuutuksen
välitystä avustavat laitokset +
konserninsisäiset rahoitusyk
siköt ja rahanlainaajat (S.125
+S.126+S.127)

Vakuu
tuslaitokset
(S.128)

Eläke
rahast
ot
(S.129)

Yrityk
set
(S.11)

Kotitaloudet ja koti
talouk-sia palvelevat
voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (S.14
& S.15)

Ulko
maat

FI

Rahalai
tokset
(S.121
+S.122+
S.123)

Käteisraha ja talletukset
Enintään 1 vuoden
Yli 1 vuoden mutta enintään 2 vuoden
Yli 2 vuoden
joista: Siirtokelpoiset talletukset

Enintään 1 vuoden
Yli 1 vuoden mutta enintään 2 vuoden
Yli 2 vuoden
Johdannaiset
Lainat
Enintään 1 vuoden
Yli 1 vuoden mutta enintään 5 vuoden

Euroopan unionin virallinen lehti

Velkapaperit

Yli 5 vuoden
Osakkeet ja osuudet
joista noteerattuja osakkeita
Sijoitusrahasto-osuudet
Rahamarkkinarahastojen rahasto-osuudet
Muut sijoitusrahasto-osuudet kuin raha
markkinarahasto-osuudet
Vakuutustekninen vastuuvelka ja siihen
liittyvät vakuutuskorvaukset (1)
Muut saamiset

(1) Tämä erä voi sisältää vahinkovakuutusteknisen vastuuvelan (ESA 2010: F.61), vakuutuslaitosten vaateet eläkkeiden hallinnoijaa kohtaan, (ESA 2010: F.64) ja standarditakauksiin liittyviä varauksia (ESA
2010: F.66).

1.4.2016

Muut kuin rahoitussaamiset yhteensä

1.4.2016

Velat – eläkerahastot
Kotimaiset
Muut kuin rahalaitokset

Yhtee
nsä

Rahalaitokset (S.121
+S.122
+S.123)

Ei-rahalaitokset, pl. julkisyhteisöt
Yhtee
nsä

Julkisyhteisöt (S.13)

Yhtee
nsä

Muut sijoitusra
hastot kuin
rahamark-kina
rahastot (S.124)

Muut rahoi
tuksen välit
täjät (S.125
+S.126
+S.127)

Vakuu
tuslaitokset
(S.128)

Eläke
rahastot
(S.129)

Yrityk
set
(S.11)

Kotitaloudet ja kotita
louksia palvelevat voittoa
tavoittele-mattomat
yhteisöt (S.14 & S.15)

FI

Yhtee
nsä

Liikkeeseen lasketut velkapaperit
Johdannaiset

Enintään 1 vuoden
Yli 1 vuoden mutta enintään 5
vuoden
Yli 5 vuoden
Osakkeet ja osuudet

Euroopan unionin virallinen lehti

Lainat

joista noteerattuja osakkeita
Vakuutustekninen vastuuvelka
josta: Eläkevastuut (1)
Määritetty maksu
Määritetty etuus
Hybridijärjestelmät
L 86/49

Muut velat

L 86/50

Euroalueen jäsenvaltiot pl. kotimaa
Muut kuin rahalaitokset

Yhtee
nsä

Ei-rahalaitokset, pl. julkisyhteisöt
Yhtee
nsä

Julkisyhteisöt (S.13)

Yhtee
nsä

Muut sijoitusrahastot kuin
rahamarkkinarahastot
(S.124)

Muut rahoi
tuksen välit
täjät (S.125
+S.126
+S.127)

Vakuu
tuslaitokset
(S.128)

Eläke
rahastot
(S.129)

Yrityk
set
(S.11)

Ulko
maat
Kotitaloudet ja kotita
louksia palvelevat voittoa
tavoittele-mattomat
yhteisöt (S.14 & S.15)

FI

Rahalaitokset (S.121
+S.122
+S.123)

Liikkeeseen lasketut velkapaperit
Johdannaiset
Lainat

Yli 1 vuoden mutta enintään 5
vuoden
Yli 5 vuoden
Osakkeet ja osuudet
joista noteerattuja osakkeita

Euroopan unionin virallinen lehti

Enintään 1 vuoden

Vakuutustekninen vastuuvelka
josta: Eläkevastuut (1)
Määritetty maksu
Määritetty etuus
Hybridijärjestelmät
Muut velat
1.4.2016

(1) Tämä erä, mukaan lukien asianomainen erittely, voi sisältää eläkkeiden hallinnoijien vaateet eläkerahastoa kohtaan (ESA 2010: F.64) ja oikeudet muihin etuuksiin kuin eläke-etuihin (ESA 2010: F.65).”

1.4.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti
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2) Lisätään liitteeseen II 23 osa seuraavasti:
”23 OSA

Vakuutuslaitoksia koskevat tilastot
Taulukko 1
Vuoden 2015 neljänneltä vuosineljännekseltä toimitettavat saamisia ja velkoja koskevat tiedot: kantatiedot
(1)
Yhteensä
VARAT (F)

1.

Käteisraha ja talletukset (EKT 2010 F.21+F.22+F.29) – käypä arvo

1x. Käteisraha ja talletukset, joista siirtokelpoiset talletukset
2.

Velkapaperit (EKT 2010: F.3)

3.

Lainat (EKT 2010 F.4) – käypä arvo

3x. Lainat, joista talletusten vakuuksia liittyen jälleenvakuutustoimintaan – käypä
arvo
4. Osakkeet (EKT 2010: F.51)
4a. Osakkeet, joista noteerattuja osakkeita
5.

Sijoitusrahasto-osuudet (EKT 2010 F.52)

6.

Johdannaiset (EKT 2010: F.7)

7.

Vahinkovakuustekninen vastuuvelka (EKT 2010: F.61)

8.

Muut kuin rahoitusvarat (EKT 2010: AN)

9.

Muut saamiset

VELAT (F)

1.

Liikkeeseen lasketut velkapaperit (EKT 2010: F.3 + F.4)

1.x. Talletusten vakuudet liittyen jälleenvakuutustoimintaan
2.

Osakkeet (EKT 2010: F.51)

2a. Osakkeet, joista noteerattuja osakkeita
2 b. Osakkeet, joista muita kuin noteerattuja osakkeita
2c. Osakkeet, joista osuuksia
3.

Vakuustekninen vastuuvelka (EKT 2010: F.6)

3.1 Henkivakuutustekninen vastuuvelka,
josta sijoitussidonnainen vastuuvelka
josta muu kuin sijoitussidonnainen vastuuvelka
3.2 Vahinkovakuutustekninen vastuuvelka
4

Johdannaiset (EKT 2010: F.7)

5

Muut velat

(1) Voidaan käyttää viitetietoja 1.1.2016.

L 86/52

Taulukko 2a
Neljännesvuosittain toimitettavat saamisia koskevat tiedot: kanta- ja virtatietojen korjaukset
Euroalue

Kotimaiset

Euroalueen jäsen
valtiot pl. kotimaa

Euroalueen jäsenvaltiot pl.
kotimaa
(maakohtaiset tiedot)

Yhtee
nsä

Osallistumatto-mat jä
senvaltiot
(maakohtaiset tiedot)

Pääasialliset vastapuolet Euroopan unionin
ulkopuolella (maakohtaiset tiedot seuraa
vista maista: Brasilia, Kanada, Kiina, Hong
kong, Intia, Japani, Sveitsi, USA)

FI

Yhtee
nsä

Ulkomaat

VARAT (F)

1.

Käteisraha ja talletukset (EKT
2010 F.21+F.22+F.29) – käypä
arvo

yli 1 vuoden jäljellä oleva maturi
teetti
1x. Käteisraha ja talletukset, joista
siirtokelpoiset talletukset (F.22)
1.

Käteisraha ja talletukset (EKT
2010 F.21+F.22+F.29) – nimelli
sarvo

2.

Velkapaperit (EKT 2010: F.3)

Euroopan unionin virallinen lehti

enintään 1 vuoden jäljellä oleva ma
turiteetti

rahalaitosten liikkeeseen laskemat
julkisyhteisöjen liikkeeseen laske
mat
muiden rahoituksen välittäjien
liikkeeseen laskemat
vakuutuslaitosten liikkeeseen las
kemat
eläkerahastojen liikkeeseen laske
mat
yritysten liikkeeseen laskemat
1.4.2016

kotitalouksien ja KPVTY:iden liik
keeseen laskemat

Yhtee
nsä

Euroalueen jäsenvaltiot pl.
kotimaa
(maakohtaiset tiedot)

Yhtee
nsä

Osallistumatto-mat jä
senvaltiot
(maakohtaiset tiedot)

Pääasialliset vastapuolet Euroopan unionin
ulkopuolella (maakohtaiset tiedot seuraa
vista maista: Brasilia, Kanada, Kiina, Hong
kong, Intia, Japani, Sveitsi, USA)

FI

enintään 1 vuoden alkuperäinen
maturiteetti

Kotimaiset

Euroalueen jäsen
valtiot pl. kotimaa

Ulkomaat

1.4.2016

Euroalue

rahalaitosten liikkeeseen laskemat
julkisyhteisöjen liikkeeseen laske
mat
muiden rahoituksen välittäjien
liikkeeseen laskemat

eläkerahastojen liikkeeseen laske
mat
yritysten liikkeeseen laskemat
kotitalouksien ja KPVTY:iden liik
keeseen laskemat
1–2 vuoden alkuperäinen maturi
teetti

Euroopan unionin virallinen lehti

vakuutuslaitosten liikkeeseen las
kemat

rahalaitosten liikkeeseen laskemat
julkisyhteisöjen liikkeeseen laske
mat
muiden rahoituksen välittäjien
liikkeeseen laskemat
vakuutuslaitosten liikkeeseen las
kemat
eläkerahastojen liikkeeseen laske
mat
yritysten liikkeeseen laskemat
L 86/53

kotitalouksien ja KPVTY:iden liik
keeseen laskemat

Yhtee
nsä

Euroalueen jäsenvaltiot pl.
kotimaa
(maakohtaiset tiedot)

Yhtee
nsä

Osallistumatto-mat jä
senvaltiot
(maakohtaiset tiedot)

Pääasialliset vastapuolet Euroopan unionin
ulkopuolella (maakohtaiset tiedot seuraa
vista maista: Brasilia, Kanada, Kiina, Hong
kong, Intia, Japani, Sveitsi, USA)

FI

yli 2 vuoden alkuperäinen matu
riteetti

Kotimaiset

Euroalueen jäsen
valtiot pl. kotimaa

Ulkomaat

L 86/54

Euroalue

rahalaitosten liikkeeseen laskemat
julkisyhteisöjen liikkeeseen laske
mat
muiden rahoituksen välittäjien
liikkeeseen laskemat

eläkerahastojen liikkeeseen laske
mat
yritysten liikkeeseen laskemat
kotitalouksien ja KPVTY:iden liik
keeseen laskemat
enintään 1 vuoden jäljellä oleva
maturiteetti

Euroopan unionin virallinen lehti

vakuutuslaitosten liikkeeseen las
kemat

rahalaitosten liikkeeseen laskemat
julkisyhteisöjen liikkeeseen laske
mat
muiden rahoituksen välittäjien
liikkeeseen laskemat
vakuutuslaitosten liikkeeseen las
kemat
eläkerahastojen liikkeeseen laske
mat
yritysten liikkeeseen laskemat
1.4.2016

kotitalouksien ja KPVTY:iden liik
keeseen laskemat

Yhtee
nsä

Euroalueen jäsenvaltiot pl.
kotimaa
(maakohtaiset tiedot)

Yhtee
nsä

Osallistumatto-mat jä
senvaltiot
(maakohtaiset tiedot)

Pääasialliset vastapuolet Euroopan unionin
ulkopuolella (maakohtaiset tiedot seuraa
vista maista: Brasilia, Kanada, Kiina, Hong
kong, Intia, Japani, Sveitsi, USA)

FI

1–2 vuoden jäljellä oleva maturi
teetti

Kotimaiset

Euroalueen jäsen
valtiot pl. kotimaa

Ulkomaat

1.4.2016

Euroalue

rahalaitosten liikkeeseen laskemat
julkisyhteisöjen liikkeeseen laske
mat
muiden rahoituksen välittäjien
liikkeeseen laskemat

eläkerahastojen liikkeeseen laske
mat
yritysten liikkeeseen laskemat
kotitalouksien ja KPVTY:iden liik
keeseen laskemat
2–5 vuoden jäljellä oleva maturi
teetti

Euroopan unionin virallinen lehti

vakuutuslaitosten liikkeeseen las
kemat

rahalaitosten liikkeeseen laskemat
julkisyhteisöjen liikkeeseen laske
mat
muiden rahoituksen välittäjien
liikkeeseen laskemat
vakuutuslaitosten liikkeeseen las
kemat
eläkerahastojen liikkeeseen laske
mat
yritysten liikkeeseen laskemat
L 86/55

kotitalouksien ja KPVTY:iden liik
keeseen laskemat

Yhtee
nsä

Euroalueen jäsenvaltiot pl.
kotimaa
(maakohtaiset tiedot)

Yhtee
nsä

Osallistumatto-mat jä
senvaltiot
(maakohtaiset tiedot)

Pääasialliset vastapuolet Euroopan unionin
ulkopuolella (maakohtaiset tiedot seuraa
vista maista: Brasilia, Kanada, Kiina, Hong
kong, Intia, Japani, Sveitsi, USA)

FI

Yli 5 vuoden jäljellä oleva maturi
teetti

Kotimaiset

Euroalueen jäsen
valtiot pl. kotimaa

Ulkomaat

L 86/56

Euroalue

rahalaitosten liikkeeseen laskemat
julkisyhteisöjen liikkeeseen laske
mat
muiden rahoituksen välittäjien
liikkeeseen laskemat

eläkerahastojen liikkeeseen laske
mat
yritysten liikkeeseen laskemat
kotitalouksien ja KPVTY:iden liik
keeseen laskemat
3.

Lainat (EKT 2010 F.4) – käypä
arvo

Euroopan unionin virallinen lehti

vakuutuslaitosten liikkeeseen las
kemat

enintään 1 vuoden alkuperäinen
maturiteetti – käypä arvo
rahalaitoksille
julkisyhteisöille
sijoitusrahastoille
muille rahoituksen välittäjille

eläkerahastoille

1.4.2016

vakuutuslaitoksille

Yhtee
nsä

Euroalueen jäsenvaltiot pl.
kotimaa
(maakohtaiset tiedot)

Yhtee
nsä

Osallistumatto-mat jä
senvaltiot
(maakohtaiset tiedot)

Pääasialliset vastapuolet Euroopan unionin
ulkopuolella (maakohtaiset tiedot seuraa
vista maista: Brasilia, Kanada, Kiina, Hong
kong, Intia, Japani, Sveitsi, USA)

FI

yrityksille

Kotimaiset

Euroalueen jäsen
valtiot pl. kotimaa

Ulkomaat

1.4.2016

Euroalue

kotitalouksille ja KPVTY:ille
1–5 vuoden alkuperäinen maturi
teetti – käypä arvo
rahalaitoksille

sijoitusrahastoille
muille rahoituksen välittäjille
vakuutuslaitoksille
eläkerahastoille

Euroopan unionin virallinen lehti

julkisyhteisöille

yrityksille
kotitalouksille ja KPVTY:ille
yli 5 vuoden alkuperäinen matu
riteetti – käypä arvo
rahalaitoksille
julkisyhteisöille
sijoitusrahastoille
L 86/57

muille rahoituksen välittäjille

Yhtee
nsä

Euroalueen jäsenvaltiot pl.
kotimaa
(maakohtaiset tiedot)

Yhtee
nsä

Osallistumatto-mat jä
senvaltiot
(maakohtaiset tiedot)

Pääasialliset vastapuolet Euroopan unionin
ulkopuolella (maakohtaiset tiedot seuraa
vista maista: Brasilia, Kanada, Kiina, Hong
kong, Intia, Japani, Sveitsi, USA)

FI

vakuutuslaitoksille

Kotimaiset

Euroalueen jäsen
valtiot pl. kotimaa

Ulkomaat

L 86/58

Euroalue

eläkerahastoille
yrityksille
kotitalouksille ja KPVTY:ille

1–2 vuoden jäljellä oleva maturi
teetti – käypä arvo
2–5 vuoden jäljellä oleva maturi
teetti – käypä arvo
yli 5 vuoden jäljellä oleva maturi
teetti – käypä arvo

Euroopan unionin virallinen lehti

enintään 1 vuoden jäljellä oleva
maturiteetti – käypä arvo

3x. Lainat, joista talletusten vakuudet
liittyen jälleenvakuutustoimintaan
3.

Lainat (EKT 2010 F.4) – käypä
arvo
enintään 1 vuoden alkuperäinen
maturiteetti – nimellisarvo
1–5 vuoden alkuperäinen maturi
teetti – nimellisarvo

4.

Osakkeet (EKT 2010: F.51)

1.4.2016

yli 5 vuoden alkuperäinen matu
riteetti – nimellisarvo

Yhtee
nsä

Euroalueen jäsenvaltiot pl.
kotimaa
(maakohtaiset tiedot)

Yhtee
nsä

Osallistumatto-mat jä
senvaltiot
(maakohtaiset tiedot)

Pääasialliset vastapuolet Euroopan unionin
ulkopuolella (maakohtaiset tiedot seuraa
vista maista: Brasilia, Kanada, Kiina, Hong
kong, Intia, Japani, Sveitsi, USA)

FI

4a. Osakkeet, joista noteerattuja
osakkeita

Kotimaiset

Euroalueen jäsen
valtiot pl. kotimaa

Ulkomaat

1.4.2016

Euroalue

rahalaitosten liikkeeseen laskemat
julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat
muiden rahoituksen välittäjien liik
keeseen laskemat

eläkerahastojen liikkeeseen laskemat
yritysten liikkeeseen laskemat
4b. Osakkeet, joista muita kuin no
teerattuja osakkeita
rahalaitosten liikkeeseen laskemat
julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat

Euroopan unionin virallinen lehti

vakuutuslaitosten liikkeeseen laske
mat

muiden rahoituksen välittäjien liik
keeseen laskemat
vakuutuslaitosten liikkeeseen laske
mat
eläkerahastojen liikkeeseen laskemat
yritysten liikkeeseen laskemat
4c. Osakkeet, joista osuuksia
rahalaitosten liikkeeseen laskemat
L 86/59

julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat

Yhtee
nsä

Euroalueen jäsenvaltiot pl.
kotimaa
(maakohtaiset tiedot)

Yhtee
nsä

Osallistumatto-mat jä
senvaltiot
(maakohtaiset tiedot)

Pääasialliset vastapuolet Euroopan unionin
ulkopuolella (maakohtaiset tiedot seuraa
vista maista: Brasilia, Kanada, Kiina, Hong
kong, Intia, Japani, Sveitsi, USA)

FI

muiden rahoituksen välittäjien liik
keeseen laskemat

Kotimaiset

Euroalueen jäsen
valtiot pl. kotimaa

Ulkomaat

L 86/60

Euroalue

vakuutuslaitosten liikkeeseen laske
mat
eläkerahastojen liikkeeseen laskemat
yritysten liikkeeseen laskemat
5.

5a. Rahamarkkinarahastojen rahastoosuudet
5b. Muut osuudet kuin rahamarkkina
rahasto-osuudet
Osakerahastot
Joukkolainarahastot

Euroopan unionin virallinen lehti

Sijoitusrahasto-osuudet (EKT
2010 F.52)

Yhdistelmärahastot
Kiinteistörahastot
Hedgerahastot
Muut rahastot
Johdannaiset (EKT 2010: F.7)

7.

Vakuutustekninen vastuuvelka ja
siihen liittyvät vakuutuskorvauk
set (1)

8.

Muut kuin rahoitusvarat (EKT
2010: AN)

1.4.2016

6.

Yhtee
nsä

Euroalueen jäsenvaltiot pl.
kotimaa
(maakohtaiset tiedot)

Yhtee
nsä

Osallistumatto-mat jä
senvaltiot
(maakohtaiset tiedot)

Pääasialliset vastapuolet Euroopan unionin
ulkopuolella (maakohtaiset tiedot seuraa
vista maista: Brasilia, Kanada, Kiina, Hong
kong, Intia, Japani, Sveitsi, USA)

Muut saamiset

FI

9.

Kotimaiset

Euroalueen jäsen
valtiot pl. kotimaa

Ulkomaat

1.4.2016

Euroalue

10. Saamiset yhteensä
Tässä taulukossa käytetyt lyhenteet: KPVTY = kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt.
(1) Tämä erä voi sisältää vahinkovakuutusteknisen vastuuvelan (ESA 2010: F.61), vakuutuslaitosten vaateet eläkkeiden hallinnoijaa kohtaan, (ESA 2010: F.64) ja standarditakauksiin liittyviä varauksia (ESA
2010: F.66).

Neljännesvuosittain toimitettavat velkoja koskevat tiedot: kanta- ja virtatietojen korjaukset
Euroalue
Yhtee
nsä

VELAT (F)

1.

Liikkeeseen lasketut velkapape
rit (EKT 2010: F.3)

2.

Lainat(EKT 2010: F.4)

Kotimaiset

Euroalueen jäsen
valtiot pl. kotimaa

Ulkomaat
Euroalueen jäsenvaltiot pl.
kotimaa (maakohtai-set
tiedot)

Yhtee
nsä

Osallistumattomat
jäsenvaltiot (maakoh
taiset tiedot)

Pääasialliset vastapuolet Euroopan unionin
ulkopuolella (maakohtaiset tiedot seuraa
vista maista: Brasilia, Kanada, Kiina, Hong
Kong, Intia, Japani, Sveitsi, USA)

Euroopan unionin virallinen lehti

Taulukko 2b

rahalaitosten liikkeeseen laske
mat (1)
muiden kuin rahalaitosten liik
keeseen laskemat (1)
Lainat, joista talletusten va
kuuksia liittyen vakuutustoi
mintaan

3.

Osakkeet (EKT 2010: F.51)
Noteeratut osakkeet

L 86/61

2.x.

Yhtee
nsä

Kotimaiset

Euroalueen jäsen
valtiot pl. kotimaa

Ulkomaat
Euroalueen jäsenvaltiot pl.
kotimaa (maakohtai-set
tiedot)

Yhtee
nsä

Osallistumattomat
jäsenvaltiot (maakoh
taiset tiedot)

Pääasialliset vastapuolet Euroopan unionin
ulkopuolella (maakohtaiset tiedot seuraa
vista maista: Brasilia, Kanada, Kiina, Hong
Kong, Intia, Japani, Sveitsi, USA)

FI

Noteeraamattomat osakkeet

L 86/62

Euroalue

Muu pääoma
4.

Vakuustekninen vastuuvelka
(EKT 2010: F.6)

4.1

Henkivakuutustekninen vas
tuuvelka
Euroopan unionin virallinen lehti

Sjoitussidonnainen vastuuvelka
Muu kuin sjoitussidonnainen vas
tuuvelka (2)
4.1.a Henkivakuutustekninen
vastuuvelka, josta eläkeoikeuk
sia (3)
Maksuperusteiset järjestelmät
Etuusperusteiset järjestelmät
Hybridijärjestelmät
4.1.b Henkivakuutustekninen vas
tuuvelka, josta eläkeoikeuksia
4.2

.....

. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vahinkovakuutustekninen vas
tuuvelka (4)
liiketoiminnan alan mukaan
Sairaskuluvakuutukset

Työntekijöiden tapaturmava
kuutukset

1.4.2016

Vakuutukset ansiotulon mene
tyksen varalta

Yhtee
nsä

Kotimaiset

Euroalueen jäsen
valtiot pl. kotimaa

Ulkomaat
Euroalueen jäsenvaltiot pl.
kotimaa (maakohtai-set
tiedot)

Yhtee
nsä

Osallistumattomat
jäsenvaltiot (maakoh
taiset tiedot)

Pääasialliset vastapuolet Euroopan unionin
ulkopuolella (maakohtaiset tiedot seuraa
vista maista: Brasilia, Kanada, Kiina, Hong
Kong, Intia, Japani, Sveitsi, USA)

FI

Moottoriajoneuvojen vastuuva
kuutukset

1.4.2016

Euroalue

Muut liikennevakuutukset
Meri-, ilmailu- ja kuljetusva
kuutukset
Palo- ja muut omistusvahinko
vakuutukset

Luotto- ja takausvakuutukset
Oikeusturvavakuutukset
Apu
Erilaiset taloudelliset tappiot:

Euroopan unionin virallinen lehti

Yleiset vastuuvakuutukset

Jälleenvakuutukset
5

Johdannaiset (EKT 2010: F.7)

6

Muut velat

(1)
(2)
(3)
(4)

Muiden kuin euroalueeseen kuuluvien jäsenvaltioiden osalta ”rahoituslaitokset” ja ”muut kuin rahalaitokset” viittaavat ”pankkeihin” ja ”muihin kuin pankkeihin”.
Tämä erä voi sisältää oikeuksia muihin etuuksiin kuin eläke-etuihin (ESA 2010: F.65).
(EKT 2010: Tämä erän ”josta” -kohta voi sisältää myös eläkkeiden hallinnoijien vaateet eläkkeiden hallinnoijia kohtaan (EKT 2010: F.64).
Tämä erä, mukaan lukien asianomainen vakuutuslaji, voi sisältää standarditakauksiin liittyvät varaukset (ESA 2010: F.66).

.....

Vakuutuslaitoksille asetuksessa (EU) N:o 1374/2014 (EKP/2014/50) asetetut vaatimukset.
Vaatimukset, jotka ilmoitetaan vakuutuslaitosten osalta (lisätietoerinä), jos tiedot ovat saatavilla kansallisissa keskuspankeissa.
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Taulukko 3
Vuosittain toimitettavat vakuutusmaksuja, korvauksia ja palkkioita koskevat tiedot

Yhteensä
Kotimaiset

1.

Vakuutusmaksut

2.

Korvaukset

3.

Palkkiot”

Sivukonttorit ETA-maissa
(maakohtaiset tiedot)

Sivukonttorit ETAmaiden ulkopuo
lella (maakohtaiset
tiedot)

3) korvataan liitteessä III oleva 2, 3 ja 4 osa seuraavasti:
”2 OSA

Tietorakenteen määritelmät ja tietosarjat
1. Lähetettävissä SDMX-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 arvonsa ennakkoon määritellyistä koodiluetteloista. Tietorakenteen määritelmät
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 12 tietorakenteen määritelmää, ja se käyttää niitä tällä
hetkellä tilastotietojen siirtämiseen EKPJ:n sisällä ja muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa. Useimpien
tietorakenteen määritelmien osalta vaihdetaan yksi tietokokonaisuus ja tämän seurauksena tietorakenteen
määritelmän tunniste ja siihen liittyvä SDMX-tietosanomissa käytettävä tiekokonaisuustunniste (DSI) ovat samoja.
Käsittelyn, oikea-aikaisuuden ja vastuun määrittelyä varten on määritelty kaksi erilaista tietokokonaisuustunnis
tetasolla yksilöitävää tietorakenteen määritelmää, jotka seuraavat tietokokonaisuustunnistetta ”ECB_BSI1”. Samoin on
määritelty kaksi erilaista tietokokonaisuustunnistetasolla yksilöitävää tietokokonaisuutta, jotka seuraavat
tietorakenteen määritelmää ”ECB_ICPF1”. Käytössä on seuraavat tietovirtoja kuvaavat erittelyt:
— tase-erät (BSI), tietorakenteen määritelmän tunniste ja tietokokonaisuustunniste ”ECB_BSI1”,
— Blue Bookin mukaiset tase-erät (BSP), tietorakenteen määritelmän tunniste ”ECB_BSI1” ja tietokokonaisuus
tunniste ”ECB_BSP”,
— pankkeja koskevat rakenteelliset rahoitusindikaattorit (SSI), tietorakenteen määritelmän tunniste ja tietokokonai
suustunniste ”ECB_SSI1”,
— Blue Bookin mukaiset pankkeja koskevat rakenteelliset rahoitusindikaattorit (SSP), tietorakenteen määritelmän
tunniste ”ECB_SS1” ja tietokokonaisuustunniste ”ECB_SSP”,
— rahalaitoskorot (MIR), tietorakenteen määritelmän tunniste ja tietokokonaisuustunniste ”ECB_MIR1”,
— muut rahoituksen välittäjät (OFI), tietorakenteen määritelmän tunniste ja tietokokonaisuustunniste ”ECB_OFI1”,
— arvopaperiemissiot (SEC), tietorakenteen määritelmän tunniste ja tietokokonaisuustunniste ”ECB_SEC”,
— maksu- ja selvitysjärjestelmät (PSS), tietorakenteen määritelmän tunniste ja tietokokonaisuustunniste ”ECB_PSS1”,
— sijoitusrahastot (IVF), tietorakenteen määritelmän tunniste ja tietokokonaisuustunniste ”ECB_IVF1”,
— erityisyhteisöt (FVC), tietorakenteen määritelmän tunniste ja tietokokonaisuustunniste ”ECB_FVC1”,
— konsolidoidut pankkitiedot (CBD), tietorakenteen määritelmän tunniste ja tietokokonaisuustunniste ”ECB_CBD1”,
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— kansainväliset konsolidoidut pankkitilastot (CBS), tietorakenteen määritelmän tunniste ja tietokokonaisuustunniste
”BIS_CBS”.
— vakuutuslaitosten saamiset ja velat (ICB), tietorakenteen määritelmän tunniste ”ECB_ICPF1” ja tiekokonaisuus
tunniste ”ECB_ICB”,
— vakuutuslaitosten liiketoimet (vakuutusmaksut, korvaukset ja palkkiot) (ICO), tietorakenteen määritelmän
tunniste ja tiekokonaisuustunniste ”ECB_ICO1”,
— eläkerahastojen saamiset ja velat (ICB), tietorakenteen määritelmän tunniste ”ECB_ICPF1” ja tiekokonaisuus
tunniste ”ECB_PFB”.
2.1 Tietokokonaisuustunnistetta ”ECB_BSI1” käytetään määrittelemään sarja-avaimet seuraaville tiedoille:
— rahalaitosten tasetilastot,
— sähköinen raha (e-raha),
— luottolaitosten tasetilastot,
— rahamarkkinarahastojen tasetilastot,
— valtion talletusvelat ja sen hallussa oleva käteinen raha ja arvopaperit,
— lisätietoerät,
— täydentävät tase-erätiedot, joita kansalliset keskuspankit toimittavat Kansainväliselle valuuttarahastolle käyttämällä
EKP:n gateway-palveluja,
— arvopaperistetut ja kolmansille osapuolille myydyt rahalaitoslainat,
— varantopohjatilastot,
— makrotason suhdeluku,
— yrityksille myönnetyt lainat toimialoittain eriteltyinä,
— luotot.
2.2 Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen (ICPF) osalta käytetään tietokokonaisuustunnistetta ”ECB_ICPF1”
määrittelemään sarja-avaimet tiedoille vakuutuslaitosten saamisista ja veloista sekä tiedoille eläkerahastojen
saamisista ja veloista.
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3 OSA

Muuttujat
Alla olevassa taulukossa määritellään muuttujat, jotka muodostavat 2 osassa luetellut raha- ja rahalaitostilastojen sarja-avaimet, niiden muoto ja niiden koodiluettelot, joiden mukaisesti
niiden koodiarvo muodostetaan.

FI

Tietorakenteen määritelmä (DSD)
BSI

SSI

MIR

OFI

SEC

PSS

IVF

FVC

Käsite

CBD

CBS (1)

ICPF

ICO

Käsitteen nimi

(tunniste)

MUUTTUJAN JÄRJESTYS AVAIMESSA

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

1.

1.

Toistuvuus

AN1

CL_FREQ

Toistuvuuden koodi
luettelo

REF_AREA

Viitealue

AN2

CL_AREA_EE

Alueen koodiluet
telo

REF_AREA

Viitealue

AN2

CL_AREA (3)

Alueen koodiluet
telo

KORJAUKSET

Muutosindikaattori

AN1

CL_ADJUSTMENT

Muutosindikaattorin
koodiluettelo

BS_REP_SECTOR

Taseen viitesekto
rin erittely

AN..2

CL_BS_REP_
SECTOR

Taseen viitesektorin
erittelyn koodiluet
telo

REF_SECTOR

Viitesektorin erit
tely

AN4

CL_ESA95_
SECTOR

EKT 95:n viitesekto
rin mukaisen eritte
lyn koodiluettelo

SEC_ISSUING
SECTOR

Arvopapereita liik
keeseen laskeva
sektori

AN4

CL_ESA95_
SECTOR

EKT 95:n viitesekto
rin mukaisen eritte
lyn koodiluettelo

3.

PSS_INFO_TYPE

Maksu- ja selvitys
järjestelmän tieto
jen tyyppi

AN4

CL_PSS_INFO_
TYPE

Maksu- ja selvitys
järjestelmän tietojen
tyypin koodiluettelo

4.

PSS_INSTRUMENT

Maksu- ja selvitys
järjestelmän instru
mentti

AN4

CL_PSS_
INSTRUMENT

Maksu- ja selvitys
järjestelmän instru
mentin koodiluet
telo

3.

3.

3.

3.

3.

1.

2.

1.4.2016

FREQ

3.

4.

Koodiluettelon nimi

MUUTTUJAT

2.

3.

Koodiluettelo

Euroopan unionin virallinen lehti

1.

Arvo
muoto (2)

SSI

MIR

OFI

SEC

PSS

IVF

FVC

Käsite

CBD

CBS (1)

ICPF

ICO

Käsitteen nimi

(tunniste)

Arvo

Koodiluettelo

Koodiluettelon nimi

FI

BSI

1.4.2016

Tietorakenteen määritelmä (DSD)

muoto (2)

MUUTTUJAN JÄRJESTYS AVAIMESSA

MUUTTUJAT

Maksu- ja selvitys
järjestelmän sisään
tulokohta

AN4

CL_PSS_SYSTEM

Maksu- ja selvitys
järjestelmään sisään
tulokohdan koodi
luettelo

6.

DATA_TYPE_PSS

Maksu- ja selvitys
järjestelmän tieto
jen tyyppi

AN2

CL_DATA_TYPE_
PSS

Maksu- ja selvitys
järjestelmän tietojen
tyypin koodiluettelo

COMP_
APPROACH

Laatimismenettely
indikaattori

AN1

CL_COMP_
APPROACH

Laatimismenettelyin
dikaattorin koodi
luettelo

OFI_REP_SECTOR

Muiden rahoituk
sen välittäjien tie
donantajasektori

AN2

CL_OFI_REP_
SECTOR

Muiden rahoituksen
välittäjien viitesekto
rin erittelyn-koodi
luettelo

IVF_REP_SECTOR

Sijoitusrahastojen
tiedonantajasektori

AN2

CL_IVF_REP_
SECTOR

Sijoitusrahastojen
viitesektorin eritte
lyn koodiluettelo

FVC_REP_SECTOR

Erityisyhteisöjen
tiedonantajasektori

AN1

CL_FVC_REP_
SECTOR

Erityisyhteisöjen vii
tesektorin erittelyn
koodiluettelo

REPORTING_
SECTOR

Tiedonantajasek
tori

AN..6

CL_SECTOR (3)

Institutionaalisen
sektorin koodiluet
telo

CB_REP_SECTOR

Konsolidoitujen
pankkitietojen vii
tesektorin erittely

AN2

CL_CB_REP_
SECTOR

Konsolidoitujen
pankkitietojen viite
sektorin erittelyn
koodiluettelo

3.

4.

4.

4.

4.

3.

3.
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PSS_SYSTEM
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5.

SSI

MIR

OFI

SEC

PSS

IVF

FVC

Käsite

CBD

CBS (1)

ICPF

ICO

Käsitteen nimi

(tunniste)

Koodiluettelo

Koodiluettelon nimi

muoto (2)

MUUTTUJAN JÄRJESTYS AVAIMESSA

MUUTTUJAT

4.

4.

4.

5.

4.

5.

5.

5.

Pankkisektorin
konsolidoitujen tie
tojen viitesektorin
koko

AN1

CL_CB_SECTOR_
SIZE

Pankkisektorin kon
solidoitujen tietojen
viitesektorin koon
koodiluettelo

SSI_INDICATOR

Rakenteellinen ra
hoitusindikaattori

AN3

CL_SSI_
INDICATOR

Rakenteellisen ra
hoitusindikaattorin
koodiluettelo

BS_ITEM

Tase-erä

AN..7

CL_BS_ITEM

Tase-erien koodi
luettelo

OFI_ITEM

Muiden rahoituk
sen välittäjien taseerä

AN3

CL_OFI_ITEM

Muiden rahoituksen
välittäjien tase-erän
koodiluettelo

SEC_ITEM

Arvopaperin yk
sikkö

AN6

CL_ESA95_
ACCOUNT

EKT 95:n tilin koo
diluettelo

IF_ITEM

Sijoitusrahastojen
saamiset ja velat

AN3

CL_IF_ITEM

Sijoitusrahastojen
tase-erien koodiluet
telo

FVC_ITEM

Rahoitustase (saa
miset ja velat)

AN3

CL_FVC_ITEM

Erityisyhteisöjen
tase-erien koodiluet
telo

ICPF_ITEM

Vakuutuslaitosten
ja eläkerahastojen
saamiset ja velat

AN..4

CL_ICPF_ITEM

Vakuutuslaitosten ja
eläkerahastojen saa
misten ja velkojen
koodiluettelo

1.4.2016
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5.

Arvo

FI

BSI
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Tietorakenteen määritelmä (DSD)

BSI

SSI

MIR

OFI

SEC

PSS

IVF

FVC

Käsite

CBD

CBS (1)

ICPF

ICO

Käsitteen nimi

(tunniste)

MUUTTUJAN JÄRJESTYS AVAIMESSA

6.

6.

6.

AN1

CL_ICO_PAY

Vakuutuslaitosten
liiketoimien koodi
luettelo

5.

CB_ITEM

Konsolidoitujen
pankkitietojen erä

AN5

CL_CB_ITEM

Konsolidoitujen
pankkitietojen erän
koodiluettelo

6.

MATURITY_ORIG

Alkuperäinen ma
turiteetti

AN..3

CL_MATURITY_
ORIG

Alkuperäisen matu
riteetin koodiluet
telo

MATURITY

Maturiteetti

AN..6

CL_MATURITY (3)

Maturiteetin koodi
luettelo

SEC_VALUATION

Arvopapereiden ar
vostaminen

AN1

CL_MUFA_
VALUATION

Arvostaminen MU
FAn puitteissa –
koodiluettelo

DATA_TYPE

Tiedon tyyppi

AN1

CL_DATA_TYPE

Raha- ja pankkitilas
tojen tieto-, virta- ja
positiotyyppien
koodiluettelo

DATA_TYPE_MIR

Rahalaitoskorkoa
koskevan tiedon
tyyppi

AN1

CL_DATA_TYPE_
MIR

Rahalaitoskorkoa
koskevan tiedon
tyypin koodiluettelo

DATA_TYPE_SEC

Arvopapereita kos
kevan tiedon
tyyppi

AN1

CL_DATA_TYPE_
SEC

Arvopapereita kos
kevan tiedon tyypin
koodiluettelo

2.

L_MEASURE

Kannat, virrat

AN1

CL_STOCK_FLOW

Kannat, virrat

3.

L_REP_CTY

BIS:n kansainvälis
ten rahoitustilasto
jen (BIS-IFS) viitea
lueen koodi

AN2

CL_BIS_IF_REF_
AREA

BIS-IFS:n viitealueen
koodi

5.

5.

7.

7.

7.

7.

7.

6.

6.
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Vakuutuslaitosten
liiketoimet
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ICO_PAY_ITEM

6.

7.

Koodiluettelon nimi

FI

5.

Koodiluettelo

MUUTTUJAT

4.

6.

Arvo
muoto (2)

1.4.2016

Tietorakenteen määritelmä (DSD)

BSI

SSI

MIR

OFI

SEC

PSS

IVF

FVC

CBD

Käsite
CBS (1)

ICPF

ICO

Käsitteen nimi

(tunniste)

Arvo

Koodiluettelo

Koodiluettelon nimi

muoto (2)

MUUTTUJAN JÄRJESTYS AVAIMESSA
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Tietorakenteen määritelmä (DSD)

MUUTTUJAT

AN2

CL_BIS_IF_REF_
AREA

Konsolidoitujen
pankkitilastojen
pankkityyppi

5.

CBS_BASIS

Konsolidoitujen
pankkitilastojen ra
portointiperuste

AN1

CL_CBS_BASIS

Konsolidoitujen
pankkitilastojen ra
portointiperuste

6.

L_POSITION

Konsolidoitujen
pankkitilastojen
positiotyyppi

AN1

CL_L_POSITION

Positiotyyppi

7.

L_INSTR

Konsolidoitujen
pankkitilastojen
instrumenttityyppi

AN1

CL_L_INSTR

Instrumenttityyppi

8.

REM_MATURITY

Kansainvälisten
pankkitilastojen
jäljellä olevat ma
turiteetit

AN1

CL_ISSUE_MAT

Emission maturitee
tin koodiluettelo

9.

CURR_TYPE_
BOOK

Konsolidoitujen
pankkitilastojen
kirjauspaikan ra
hayksikön tyyppi

AN3

CL_CURRENCY_
3POS

Kirjauspaikan ra
hayksikön tyyppi

10.

L_CP_SECTOR

Konsolidoitujen
pankkitilastojen
vastapuolisektori

AN1

CL_L_SECTOR

Konsolidoitujen
pankkitilastojen vas
tapuolisektori

1.4.2016

Konsolidoitujen
pankkitilastojen
pankkityyppi
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CBS_BANK_TYPE

FI

4.

BSI

SSI

MIR

OFI

SEC

PSS

IVF

FVC

Käsite

CBD

CBS (1)

ICPF

ICO

Käsitteen nimi

(tunniste)

MUUTTUJAN JÄRJESTYS AVAIMESSA

8.

7.

8.

8.

8.

8.

5.

8.

9.

9.

9.

9.

9.

8.

10.

Konsolidoitujen
pankkitilastojen
vastapuolen alue

AN2

CL_BIS_IF_REF_
AREA

BIS-IFS:n viitealueen
koodi

COUNT_AREA

Vastapuolen alue

AN2

CL_AREA_EE

Alueen koodiluet
telo

COUNTERPART_
AREA

Vastapuolen alue

AN2

CL_AREA

Alueen koodiluet
telo

AMOUNT_CAT

Määrän mukainen
ryhmä

AN1

CL_AMOUNT_
CAT

Määrän mukainen
ryhmänkoodiluet
telo

BS_COUNT_
SECTOR

Tase-erän vasta
puolen sektori

AN..7

CL_BS_COUNT_
SECTOR

Tase-erän vastapuo
len sektorin koodi
luettelo

COUNTERPART_
SECTOR

Vastapuolen sek
tori

AN..6

CL_SECTOR

Institutionaalisen
sektorin koodiluet
telo

COUNTERPART_
SECTOR

Vastapuolen sek
tori

AN2

CL_PS_COUNT_
SECTOR

Maksu- ja selvitys
järjestelmän vas
taanottava/hankkiva
sektori

FVC_ORI_SECTOR

Erityisyhteisöjen al
kuunpanijan sek
tori

AN2

CL_FVC_ORI_
SECTOR

Erityisyhteisöjen al
kuunpanijan sekto
rin koodiluettelo

ICO_UNIT

Vakuutuslaitosyk
sikkö

AN1

CL_ICO_UNIT

Vakuutuslaitosten
liiketoimiyksikön
koodiluettelo
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6.

L_CP_COUNTRY
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7.

9.

Koodiluettelon nimi

FI

6.

Koodiluettelo

MUUTTUJAT

11.

8.

Arvo
muoto (2)

1.4.2016

Tietorakenteen määritelmä (DSD)

BSI

SSI

MIR

OFI

SEC

PSS

IVF

FVC

CBD

Käsite
CBS (1)

ICPF

ICO

Käsitteen nimi

(tunniste)

MUUTTUJAN JÄRJESTYS AVAIMESSA

10.

7.

9.

7.

9.

10.

11.

8.

10.

11.

11.

10.

10.

11.

9.

10.

7.

CURRENCY_
TRANS

Taloustoimen raha
yksikkö

AN3

CL_CURRENCY

Rahayksikön koodi
luettelo

SERIES_DENOM

Sarjojen rahayk
sikkö tai erityinen
laskelma

AN1

CL_SERIES_
DENOM

Sarjojen rahayksi
kön tai erityisen las
kelman koodiluet
telo

CURRENCY_
DENOM

Valuuttatunnus

AN..15

CL_UNIT

Yksikön koodiluet
telo

BS_SUFFIX

Taseen loppuliite

AN..3

CL_BS_SUFFIX

Tase-erien loppuliit
teen koodiluettelo

SEC_SUFFIX

Sarjojen loppuliite
arvopaperien yh
teydessä

AN1

CL_SEC_SUFFIX

Arvopapereiden lop
puliitteen koodiluet
telo

IR_BUS_COV

Korkotilastoissa
huomioitu liiketoi
minta

AN1

CL_IR_BUS_COV

Korkotilastoissa
huomioidun liiketoi
minnan koodiluet
telo
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12.

Koodiluettelon nimi

MUUTTUJAT

11.

11.

Koodiluettelo

FI

8.

10.

Arvo
muoto (2)
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Tietorakenteen määritelmä (DSD)

(1) Kansainvälisten konsolidoitujen pankkitilastojen koodirakenne ja tietorakenteen määritelmät ovat yhteiset kaikille tietoja ilmoittaville maille, ja niiden tulisi olla samat kuin ne, joita käytetään ilmoitettaessa
vastaavia tietoja Kansainväliselle järjestelypankille (BIS) (www.bis.org/statistics/dsd_cbs.pdf).
(2) Ilmoittaa koodiluetteloiden kullekin tekijälle sallitun kirjaimien/merkkien lukumäärän (esim. AN..7 merkitsee enintään 7 merkin pituista aakkosnumeerista jonoa, AN1 merkitsee yhtä aakkosnumeerista
merkkiä).
(3) Uusi SDMX-tietorakenteen määritelmien koodiluettelo.
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Toistuvuus. Muuttuja osoittaa raportoidun aikasarjan toistuvuuden. Tietojenvaihdon erityiset vaatimukset ovat
seuraavat:
— tietorakenteen määritelmän ”ECB_OFI1” osalta: mikäli kansalliset tiedot ovat saatavilla harvemmin eli
puolivuosittain tai vuosittain, kansalliset keskuspankit arvioivat neljännesvuositason tiedot. Mikäli neljännes
vuositason arviot eivät ole käyttökelpoisia, tiedot toimitetaan tästä huolimatta neljännesvuositason aikasarjoina,
eli vuositason tiedot toimitetaan neljänneksellä yyyyQ4 ja puolivuositason tiedot neljänneksillä yyyyQ2 ja
yyyyQ4, ja muut neljännekset jätetään joko ilmoittamatta tai ilmoitetaan puuttuvina tietoina ja havainnon
laaduksi merkitään ”L”.
— tietorakenteen määritelmän ”ECB_SEC1” osalta: Mikäli tarvittavat kuukausitason tiedot eivät ole saatavilla eikä
arvioita voida tehdä, voidaan toimittaa neljännesvuositason tai vuositason tietoja.
Viitealue. Muuttuja liittyy tiedonantajalaitoksen kotimaahan. Tietorakenteen määritelmässä ”ECB_SEC1” se ilmoittaa
liikkeeseen laskevan sektorin sijaintimaan (*)
Muutosindikaattori. Muuttuja osoittaa, sovelletaanko sarjaan kausitasoitusta ja/tai työpäivätasoitusta.
Taseen viitesektorin erittely. Muuttuja viittaa tiedonantajasektoriin vastaavassa koodiluettelossa olevan erittelyn
mukaisesti.
Viitesektorin erittely. Muuttuja osoittaa rakenteellisten rahoitusindikaattoreiden viitesektorin (tietorakenteen
määritelmässä ”ECB_SSI1”).
Arvopapereita liikkeeseen laskeva sektori. Muuttuja osoittaa arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden sektorin
(tietorakenteen määritelmässä ”ECB_SEC1”).
Maksu- ja selvitysjärjestelmän tietojen tyyppi. Muuttuja osoittaa tietorakenteen määritelmän ”ECB PSS1”
yhteydessä toimitettavien tietojen tyypin yleistasolla.
Maksu- ja selvitysjärjestelmän instrumentti. Tietorakenteen määritelmässä ”ECB_PSS1” käytettävä muuttuja
osoittaa maksutapahtuman yhteydessä käytetyn instrumentin/maksuvälineen tyypin, esim. kortit, joissa on
käteistoiminto, varojen siirrot jne.
Maksu- ja selvitysjärjestelmän sisääntulokohta. Muuttuja liittyy sen päätteen tai järjestelmän tyyppiin, jonka
välityksellä maksutapahtuma suoritettiin. Ks. maksujärjestelmien ja maksu- ja selvitysjärjestelmien sisääntulokohdan
koodin vastaavuudesta liitteessä II oleva 16 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.).
Laatimismenettelyt. Muuttuja osoittaa sen, vastaavatko tiedot kotimaa- vai isäntämaaperiaatetta.
Muiden rahoituksen välittäjien tiedonantajasektori. Muuttuja osoittaa muiden rahoituksen välittäjien sektoriin
kuuluvan tiedonantajalaitoksen sektorin.
Sijoitusrahastojen tiedonantajasektori. Muuttuja osoittaa muiden rahoituksen välittäjien sektoriin kuuluvan
tiedonantajalaitoksen sektorin.
Erityisyhteisöjen tiedonantajasektori. Muuttuja osoittaa muiden erityisyhteisöjen sektoriin kuuluvan tiedonantaja
laitoksen sektorin.
Tiedonantajasektori. Tämä muuttuja osoittaa sen, onko tiedonantajalaitos eläkerahasto vai vakuutuslaitoksen
tyyppi.
Konsolidoitujen pankkitietojen viitesektorin erittely. Muuttuja osoittaa tiedonantajalaitoksen omistussuhteet ja
tyypin (kotimainen luottolaitos vs. ulkomaisessa määräysvallassa oleva tytäryhtiö tai sivukonttori).
Konsolidoitujen pankkitietojen sektorin koko. Muuttuja osoittaa tiedonantajalaitoksen koon suhteessa sen
kokonaisvaroihin. Muuttujaa sovelletaan vain kotimaisiin luottolaitoksiin.
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Rakenteellinen rahoitusindikaattori. Muuttujaa käytetään vain tietorakenteen määritelmän ”ECB_SSI1” yhteydessä,
ja se osoittaa rakenteellisen rahoitusindikaattorin tyypin.
Tase-erä. Muuttuja osoittaa rahalaitostaseen erän, sellaisena kuin se on määritelty asetuksessa (EU) N:o 1071/2013
(EKP/2013/33).
Muiden rahoituksen välittäjien tase-erä. Muuttuja osoittaa erän muiden rahoituksen välittäjien taseessa. Muut
rahoituksen välittäjät keskittyvät erilaisiin rahoitustoimintoihin sen mukaan, minkä tyyppinen välittäjä on kyseessä,
joten kaikkien osalta ei sovelleta kaikkia tase-eriä. Tämän vuoksi suurin osa tase-eristä on yhteisiä kaikentyyppisille
muille rahoituksen välittäjille, kun taas ”muiden saamisten” tai ”muiden velkojen” määritelmät voivat poiketa
toisistaan erityyppisten rahoituksen välittäjien osalta. Vastaavien puolella ”muiden saamisten” erään sovelletaan kahta
eri määritelmää: (a) arvopapereiden ja johdannaisten välittäjien (SDD) osalta tämä erä sisältää lainat, ja (b)
lainanantajina toimivien rahoitusyritysten (FCL) osalta erä sisältää talletukset, käteisen, sijoitusrahasto-osuudet,
käyttöomaisuuden ja johdannaiset. ”Muiden saamisten” erän osalta: (a) arvopapereiden ja johdannaisten välittäjien
(SDD) osalta tämä erä ei sisällä velkapapereita, omaa pääomaa ja varauksia eikä johdannaisia.
Arvopaperien erä. Muuttuja kuvaa eriä, jotka on otettu rahaliiton tilinpäätöstilastoja (MUFA) varten laaditusta
eräluettelosta, joka on Euroopan kansantalouden tilinpidon käsitteiden mukainen. Sitä käytetään ainoastaan
tietorakenteen määritelmässä ”ECB_SEC1”.
Sijoitusrahastojen saamiset ja velat. Muuttuja liittyy sijoitusrahastojen saamisten ja velkojen erään, sellaisena kuin
se on määritelty asetuksessa (EU) N:o 1073/2013 (EKP/2013/38).
Erityisyhteisöjen saamiset ja velat. Muuttuja liittyy erityisyhteisöjen saamisten ja velkojen erään, sellaisena kuin se
on määritelty asetuksessa (EU) N:o 1075/2013 (EKP/2013/40).
Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen saamiset ja velat. Muuttuja osoittaa vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
saamisten ja velkojen erää. Vakuutuslaitosten osalta erät on määritelty asetuksessa (EU) N:o 1374/2014
(EKP/2014/50). Eläkerahastojen osalta erät on määritelty EKT 2010:ssä.
Vakuutuslaitosten liiketoimien erä. Muuttuja liittyy vakuutuslaitosten liiketoimien eli vakuutusmaksujen,
korvausten ja palkkioiden erään, sellaisena kuin se on määritelty asetuksessa (EU) N:o 1374/2014 (EKP/2014/50).
Konsolidoitujen pankkitietojen erä. Muuttuja osoittaa konsolidoitujen pankkitietojen raportointikehikon
ilmoitettavan erän (pankkien tuloslaskelmasta, taseesta ja vakavaraisuusraporteista).
Alkuperäinen maturiteetti. Muuttuja osoittaa tase-erien alkuperäisen maturiteetin tietorakenteen määritelmille
”ECB_BSI1”, ”ECB_FVC1”, ”ECB_IVF1”, ”ECB_CBD1” ja ”ECB_OFI1”. Tietorakenteen määritelmässä ”EKP_MIR1” tämä
muuttuja osoittaa kantatietojen osalta erittelyn talletusten tai lainojen alkuperäisen maturiteetin tai irtisanomisajan
mukaan; uutta liiketoimintaa koskevissa erissä se osoittaa talletusten osalta erittelyn alkuperäisen maturiteetin tai
irtisanomisajan mukaan ja lainojen osalta erittelyn alkuperäisen koron kiinnittämisjakson mukaan.
Maturiteetti. Muuttuja osoittaa instrumentin jäljellä olevan maturiteetin tietorakenteen määritelmässä ”ECB_ICPF1”.
Arvopapereiden arvostaminen. Muuttuja osoittaa arvopapereiden liikkeeseenlaskua koskevissa tilastoissa käytetyn
arvostusmenetelmän tietorakenteen määritelmässä ”ECB_SEC1”.
Tiedon tyyppi. Muuttuja kuvaa ilmoitettavan tiedon tyypin tietorakenteen määritelmissä ”ECB_BSI1”, ”ECB_SSI1”,
”ECB_OFI1”, ”ECB_IVF1”, ”ECB_FVC1”, ”ECB_CBD1”, ”ECB_ICPF1” ja ”ECB_ICO1”.
Rahalaitoskorkoa koskevan tiedon tyyppi. Muuttujalla erotetaan toisistaan tietorakenteen määritelmässä
”ECB_MIR1” rahalaitoskorkoja kuvaavat tilastot ja tilastot, jotka liittyvät uuden liiketoiminnan tai kantojen määriin.
Arvopapereita koskevan tiedon tyyppi. Muuttuja osoittaa arvopapereiden liikkeeseenlaskua koskevissa tilastoissa
käytetyn tietotyypin tietorakenteen määritelmässä ”ECB_SEC1”. Nettomääräiset emissiot ilmoitetaan ainoastaan siinä
tapauksessa, ettei emissioita ja lunastuksia kyetä yksilöimään erikseen.
Kannat, virrat. Tämä muuttuja, joka liittyy ainoastaan tietorakenteen määritelmään ”BIS_CBS”, osoittaa
ilmoitettujen tietojen tyypiksi kantatiedot tai virtatiedot.
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BIS-IFS:n viitealueen koodi. Tämä muuttuja, joka liittyy ainoastaan tietorakenteen määritelmään ”BIS_CBS”,
osoittaa alueen, jossa tiedonantajalaitoksilla on kotipaikka.
Konsolidoitujen pankkitilastojen pankkityyppi. Tämä muuttuja, joka liittyy ainoastaan tietorakenteen
määritelmään ”BIS_CBS”, viittaa kyseessä olevan tiedonantajasektorin ryhmään. Siirrettäessä tietoja EKP:lle olisi
käytettävä koodia ”4P”, nimittäin tiedot olisi ilmoitettava ainoastaan kotimaisista pankkikonttoreista viitaten
konsolidoitujen pankkitietojen suuriin pankkiryhmittymiin.
Konsolidoitujen pankkitilastojen raportointiperuste. Tämä muuttuja, joka liittyy ainoastaan tietorakenteen
määritelmään ”BIS_CBS”, osoittaa saamisen tai position raportointiperusteen.
Konsolidoitujen pankkitilastojen positiotyyppi. Tämä muuttuja, joka liittyy ainoastaan tietorakenteen
määritelmään ”BIS_CBS”, osoittaa kirjatun rahoitusposition tyypin.
Kansainvälisten pankkitilastojen jäljellä oleva maturiteetti. Tämä muuttuja, joka liittyy ainoastaan
tietorakenteen määritelmään ”BIS_CBS”, osoittaa kirjattujen saamisten tai positioiden jäljellä olevan maturiteetin.
Konsolidoitujen pankkitilastojen kirjauspaikan rahayksikön tyyppi. Tämä muuttuja, joka liittyy ainoastaan
tietorakenteen määritelmään ”BIS_CBS”, osoittaa kirjattujen saamisten rahayksikön.
Konsolidoitujen pankkitilastojen vastapuolen sektori. Tämä muuttuja, joka liittyy ainoastaan tietorakenteen
määritelmään ”BIS_CBS”, liittyy kirjattujen saamisten ja positioiden vastapuolen sektorikohtaiseen erittelyyn.
Konsolidoitujen pankkitilastojen vastapuolen alue. Tämä muuttuja, joka liittyy ainoastaan tietorakenteen
määritelmään ”BIS_CBS”, osoittaa asianomaisen erän vastapuolen kotimaan.
Vastapuolen alue. Muuttuja osoittaa asianomaisen erän vastapuolen kotipaikan alueen.
Määrän mukainen ryhmä. Muuttuja koskee yrityksille myönnettyjen uusien lainojen määrän luokkaa; myös uudet
lainat ilmoitetaan niiden koon mukaan. Muuttujaa käytetään ainoastaan tietorakenteen määritelmässä ”ECB_MIR1”.
Tase-erän vastapuolen sektori. Muuttuja liittyy tase-erien vastapuolen sektorikohtaiseen erittelyyn. Tietorakenteen
määritelmässä ”ECB_ICPF1” se osoittaa asianomaisen erän vastapuolen sektorin.
Vastapuolen sektori. Tämä tietorakenteen määritelmässä ”ECB_PSS1” määritelty
maksutapahtumassa maksunsaajana (vastapuolena) olevan osapuolen sektorierittelyn.

muuttuja

osoittaa

Erityisyhteisöjen alkuunpanijan sektori. Tämä tietorakenteen määritelmässä ”ECB_FVC1” määritelty muuttuja
kuvaa sellaisten siirtäjien (alkuunpanijoiden) sektoria, jotka siirtävät saamisia tai saamispooleja ja/tai saamisten tai
saamispoolien luottoriskejä arvopaperistamisen toteuttavalle yksikölle.
Vakuutuslaitosyksikkö. Muuttuja osoittaa vakuutuslaitoksen merkityksellisen liiketoimintayksikön.
Taloustoimen rahayksikkö. Muuttuja kuvaa rahayksikköä, jossa arvopaperit on laskettu liikkeeseen (tietorakenteen
määritelmässä ”ECB_SEC1”) tai jonka määräisiä seuraavat erät ovat: a) rahalaitoksen tase-erät (tietorakenteen
määritelmässä ”ECB_BSI1”); b) rakenteelliset rahoitusindikaattorit (tietorakenteen määritelmässä ”ECB_SSI1”); c)
talletukset ja lainat (tietorakenteen määritelmässä ”ECB_MIR1”); d) sijoitusrahastojen saamiset ja velat (tietorakenteen
määritelmässä ”ECB_IVF1”); e) maksutapahtumat (tietorakenteen määritelmässä ”ECB_PSS1”); f) erityisyhteisöjen
saamiset ja velat (tietorakenteen määritelmässä ”ECB_FVC1”); g) muiden rahoituksen välittäjien tase-erät
(tietorakenteen määritelmässä ”ECB_OFI1”); h) konsolidoitujen pankkitietojen erät (tietorakenteen määritelmässä
”ECB_CBD1”); ja i) vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen rahoitusvaroja ja -velkoja koskevat taloustoimet
(tietorakenteen määritelmässä ”ECB_ICPF1”).
Valuutta. Tämä muuttuja kuvaa rahayksikköä, jonka määräisiä a) vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen saamiset ja
velat ovat (tietorakenteen määritelmässä ”ECB_ICO1”).
Sarjojen rahayksikkö tai erityinen laskelma. Muuttuja osoittaa valuutan, jossa havainto aikasarjassa on ilmaistu
tai yksilöi taustalla olevan laskelman.
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Taseen loppuliite. Tämä tietorakenteen määritelmässä ”ECB_BSI” käytettävä muuttuja osoittaa rahayksikön, jonka
määräisenä aikasarjan havainnot ilmoitetaan, tai yksilöi taustalla olevan laskelman.
Sarjojen loppuliite arvopaperien yhteydessä. Tämä muuttuja sisältää johdettujen sarjojen täydentävät tietotyypit.
Sitä käytetään ainoastaan tietorakenteen määritelmässä ”ECB_SEC1”.
Korkotilastoissa huomioitu liiketoiminta. Tämä muuttuja, jota käytetään ainoastaan tietorakenteen määritelmän
”ECB_MIR1” yhteydessä, osoittaa liittyvätkö rahalaitoksen korkotilastot kantoihin vai uuteen liiketoimintaan.
4 OSA

Ominaisuudet
Alla olevissa jaksoissa lähetettyihin tietoihin liittyvät ominaisuudet kuvaillaan yksityiskohtaisesti. Tietorakenteen
määritelmien ominaisuudet, mukaan lukien muoto ja taso, määritellään jaksossa 1. EKPJ:n tiedonsiirtokumppaneiden
tehtävät ominaisuuksien kehittämisessä ja ylläpitämisessä sekä ominaisuuksien asema esitetään jaksossa 2.
Ominaisuuksien sisältöä kuvaillaan jaksoissa 3, 4 ja 5; sisältö eritellään tason eli rinnakkaistason, havaintotason ja
aikasarjatason mukaisesti.
1 jakso: Tietorakenteen määritelmissä ECB_BSI1, ECB_SSI1, ECB_MIR1, ECB_OFI1, ECB_SEC1, ECB_PSS1,
ECB_IVF1, ECB_FVC1, ECB_CBD1, BIS_CBS, ECB_ICPF1 ja ECB_ICO1 määritellyt koodatut ja
koodaamattomat ominaisuudet
Sarja-avaimet määrittelevien muuttujien lisäksi on määritelty sarja ominaisuuksia. Ominaisuudet liittyvät
vaihdettujen tietojen eri tasoihin: rinnakkaistaso, aikasarjataso tai havaintotaso. Jäljempänä kuvatulla tavalla
ominaisuudet joko saavat arvonsa ennalta laadituista koodiluetteloista tai ovat koodaamattomia, ja niitä käytetään
lisäämään tekstimuotoisia selityksiä asianomaisista tiedoista.
Ominaisuuksien arvot ilmoitetaan ainoastaan silloin, kun ne vahvistetaan ensimmäistä kertaa tai kun niitä
muutetaan, lukuun ottamatta pakollisia ominaisuuksia havaintotasolla, jotka ilmoitetaan jokaisen tiedonsiirron
yhteydessä kunkin havainnon osalta.
Alla oleva taulukko sisältää tiedot kutakin kyseessä olevaa tietorakenteen määritelmää varten määritellyistä
ominaisuuksista, niiden tasosta ja muodosta sekä koodiluetteloiden nimistä, joista koodatut ominaisuudet saavat
arvonsa.
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Tilastollinen käsite

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

OBS_STATUS

Havainnon laatu

AN1

CL_OBS_STATUS

Havainnon laadun
koodiluettelo

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

OBS_CONF

Havainnon luotta
muksellisuus

AN1

CL_OBS_CONF

Havainnon luotta
muksellisuuden
koodiluettelo

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

OBS_PRE_BREAK

Katkosta edeltävä
havainnon arvo

AN..15

koodaamaton

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

OBS_COM

Havaintoa koskeva
huomautus

AN..1050

koodaamaton

Euroopan unionin virallinen lehti

(vaihdetaan yhdessä tärkeimmän ARR-segmen
tin tietojen kanssa, paitsi OBS_COM, joka vaih
detaan FNS-ryhmää käyttäen)

HAVAINTOTASON OMINAISUUDET

(1) Ilmoittaa, kuinka monen numeron tai merkin pituisena kukin ominaisuus voidaan ilmoittaa (esim. AN..1050 tarkoittaa enintään 1 050 merkin pituista aakkosnumeerista sarjaa, AN1 tarkoittaa yhtä aak
kosnumeerista merkkiä, N1 tarkoittaa yhtä merkkiä).
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2 jakso: Yleiset ominaisuudet tietorakenteen määritelmissä ECB_BSI1, ECB_SSI1, ECB_MIR1, ECB_OFI1,
ECB_SEC1, ECB_PSS1, ECB_IVF1, ECB_FVC1, ECB_CBD1, BIS_CBS, ECB_ICPF1 ja ECB_ICO1:
Kansallisten keskuspankkien raportointi EKP:lle (3)
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

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

(*) Jos kansallinen keskuspankki haluaa tehdä muutoksen, se keskustelee asiasta EKP:n kanssa, ja tämä tekee muutoksen.
(**) Muutoksista ilmoitetaan vastuussa olevalle EKP:n yksikölle sähköpostitse.
(1) EKP:llä tarkoitetaan EKP:n tilastoinnin pääosastoa.
(2) EKP suosittelee, että kansalliset keskuspankit toimittavat nämä arvot varmistaakseen avoimemman tiedonkulun.
(3) Tämä taulukko ei kata 1 jakson taulukossa olevia ominaisuuksia, jonka arvot EKP vahvistaa.
M: pakolliset tiedot,
C: erityistapauksissa ilmoitettavat tiedot

Niiden ominaisuuksien määritteleminen, jotka toimitetaan yhdessä tietojen kanssa, mahdollistaa lisätietojen
antamisen vaihdettavista aikasarjoista. Jäljempänä esitetään yksityiskohtaisemmin, mitä tietoja ominaisuuksista
saadaan EKP:n tilastollisia tietosarjoja varten.
3 jakso: Rinnakkaistason (sibling) ominaisuudet
Pakolliset tiedot
TITLE_COMPL (otsakkeen täydenne). Tässä ominaisuudessa voi käyttää enemmän merkkejä kuin ominaisuudessa
TITLE, ja siksi se korvaa ominaisuuden TITLE pakollisena ominaisuutena, jota käytetään sarjojen otsakkeen
tallentamiseen.
UNIT (yksikkö)

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
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Liiketoiminnan määrien osalta: EUR
Korkojen osalta: PCPA

SEC

Euroalueen jäsenvaltioiden osalta: EUR

PSS

Alkuperäisiä yksiköitä koskevien sarjojen (liitteessä II olevan 16 osan taulukko 5), taloustoimien lukumää
rän (liitteessä II olevan 16 osan taulukot 3, 4, 6 ja 7) ja keskittyneisyyttä kuvaavia suhdelukuja koskevien
sarjojen osalta (liitteessä II olevan 16 osan taulukko 6): PURE_NUMB
Taloustoimien arvoa koskevien sarjojen osalta (liitteessä II olevan 16 osan taulukot 3, 4, 6 ja 7): EUR

IVF

Euroalueen jäsenvaltioiden osalta: EUR

FVC

Euroalueen jäsenvaltioiden osalta: EUR

CBD

Euroalueen jäsenvaltioiden osalta: EUR tai PURE_NUMB (jos käytetyllä rahayksiköllä ei ole merkitystä)

CBS

Kaikkien maiden Yhdysvaltain dollareissa ilmoittamien tietojen osalta: USD; niiden tietojen osalta, joissa
käytetyllä rahayksiköllä ei ole merkitystä: PURE_NUMB.

ICPF

Euroalueen jäsenvaltioiden osalta: EUR

ICO

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 eriä koskevien sarjojen osalta, taloustoimia koskevat sarjat pois luettuina (liitteessä II olevan
16 osan taulukko 5): 0
Taloustoimia koskevien sarjojen osalta (liitteessä II olevan 16 osan taulukot 3, 4, 6 ja 7, keskittyneisyyttä
kuvaavat suhdeluvut pois luettuina): 6
Keskittyneisyyttä kuvaavia suhdelukuja koskevien sarjojen osalta (liitteessä II olevan 16 osan taulukko 6):
0

IVF

6

FVC

6

CBD

3
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6

ICPF

6

ICO

6
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(1) Korkotiedot toimitetaan prosenttilukuina.

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 eriä koskevien sarjojen osalta, taloustoimia koskevat ja keskittyneisyyttä kuvaavia suhdelu
kuja koskevat sarjat pois luettuina (liitteessä II olevan 16 osan taulukko 5): 0
Taloustoimia ja keskittyneisyyttä kuvaavia suhdelukuja koskevien sarjojen osalta (liitteessä II olevan 16
osan taulukot 3, 4, 6 ja 7): 3

IVF

0

FVC

0

CBD

0

CBS

0

ICPF

0

ICO

0

METHOD_REF (menetelmä). Ominaisuutta käytetään ainoastaan tietosarjan 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 ns. kehittyneitä määritelmiä: ”2005”.
On käytetty edellisten vuosien (vuoden 2004 tai aikaisempien vuosien) määritelmiä: ”Edellinen”.
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Osana ominaisuuden arvoa on lisäksi ilmoitettava, mihin ajanjaksoon kukin määritelmä kuuluu. Esimerkiksi ”vuoden
2005 määritelmät koko sarjan osalta”, ”vuoden 2005 määritelmät vuoden 2003 tietojen osalta, edelliset määritelmät
muiden osalta” tai ”edelliset määritelmät vuoden 2004 tietoihin saakka”.

Erityistapauksissa ilmoitettavat tiedot
TITLE (otsake). Kansalliset keskuspankit voivat käyttää TITLE-ominaisuutta lyhyiden otsakkeiden luomiseen.
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 tietosarjojen BSI, IVF, FVC, ICPF, ICO 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/oletusten kuvaus),
— poikkeamat EKP:n raportointiohjeista (maantieteellinen/sektoriluokittelu ja/tai arvostusmenetelmät),
— tiedot sovellettavasta kansallisesta lainsäädännöstä.
SSI-tietosarjan osalta ominaisuuteen ”tiedon kokoaminen” sisältyvät tiedot suhteesta unionin säädöksiin muiden
rahoituksen välittäjien kuin luottolaitosten osalta.
OFI-tietosarjan osalta yksityiskohtainen kuvaus tiedoista, jotka on sisällytettävä tähän ominaisuuteen, esitetään
kansallisten selvitysten 1–5 kohdassa (ks. liitteessä II oleva 11 osa).
Samoin SEC-tietosarjan osalta yksityiskohtainen kuvaus tiedoista, jotka on sisällytettävä tähän ominaisuuteen,
esitetään kansallisten selvitysten 1, 2, 4, 5, 8, 9 ja 10 kohdassa (ks. liitteessä II oleva 12 osa).

COVERAGE (kattavuus)

SSI

Tiedot

Huomautuksia

— välittäjien eri kategorioiden kattavuus

— onko käytetty estimointia, mikäli ilmiö katetaan
vai osittain

— välittäjän tyyppi eri indikaattoreiden osalta

— (tarvittaessa) tiedot estimoinnista
OFI

— saamiset/velat yhteensä -sarjan kattavuus

— onko käytetty estimointia, mikäli ilmiö katetaan
vai osittain
— pääryhmissä katettujen muiden rahoituksen vä
— (tarvittaessa) tiedot estimoinnista
littäjien tyyppi
— ks. myös liitteessä II oleva 11 osa (ks. kansallis
ten selvitysten 6 kohta)

MIR

— ositusperuste, valintamenettely (yhtäläinen to
dennäköisyys / koosta riippuva todennäköisyys
/ suurimpien laitosten valinta), mikäli käytetään
otantaa
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Huomautuksia

SEC

— emissioiden luokittelu

— ks. myös liitteessä II oleva 12 osa (2 jakson 4
kohta ja 3 jakson 6 kohta)

CBD

— tiedonantajien joukon kuvaus

— onko tietyt laitokset suljettu tiedonkeruun ulko
puolelle
— syyt poissuljennalle

SOURCE_AGENCY (tietojen toimittaja). EKP valitsee tälle ominaisuudelle arvon, joka osoittaa tiedon
toimittaneen kansallisen keskuspankin nimen.

4 jakso: Aikasarjatason ominaisuudet
Pakolliset tiedot
COLLECTION (tiedonkeruun indikaattori). Tämä ominaisuus kertoo ajanjaksosta tai hetkestä, jona aikasarja
kerätään (esim. jakson alussa, puolivälissä vai lopussa), tai ilmoittaa, ovatko tiedot keskiarvoja.

BSI

Kantatietojen osalta: jakson loppu (E)
Virtatietojen osalta: koko ajanjakson havaintojen summa (S)

SSI

Jakson loppu (E)

OFI

Kantatietojen osalta: jakson loppu (E)
Virtatietojen osalta: koko ajanjakson havaintojen summa (S)

MIR

Kantojen korkojen osalta: jakson loppu (E)
Uutta liiketoimintaa koskevien rahalaitosten korkotietojen osalta: koko ajanjakson havaintojen keskiarvo
(A)
Kantoja koskevien liiketoiminnan määrien osalta: jakson loppu (E)
Uuden liiketoiminnan määrien osalta: koko ajanjakson (estimoitujen) havaintojen summa (S)

SEC:

Kantatietojen osalta: jakson loppu (E)
Virtatietojen osalta: koko ajanjakson havaintojen summa (S)

PSS

Osallistujien lukumäärän ja keskittyneisyyttä kuvaavien suhdelukujen osalta (liitteessä II olevan 16 osan
taulukot 5 ja 6): jakson loppu (E)
Taloustoimien osalta, keskittyneisyyttä koskevat suhdeluvut pois luettuina (liitteessä II olevan 16 osan tau
lukot 3, 4, 6 ja 7): koko ajanjakson havaintojen summa (S)

IVF

Kantatietojen osalta: jakson loppu (E)
Virtatietojen osalta: koko ajanjakson havaintojen summa (S)

FVC

Kantatietojen osalta: jakson loppu (E)
Virtatietojen osalta: koko ajanjakson havaintojen summa (S)

CBD

Jakson loppu (E)
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Virtatietojen osalta: koko ajanjakson havaintojen summa (S)

ICO

Virtatietojen osalta: koko ajanjakson havaintojen summa (S)

Erityistapauksissa ilmoitettavat tiedot

DOM_SER_IDS (kotimaan sarjojen tunniste). 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. Ominaisuus ilmoittaa indeksien viitepohjan ja pohja-arvon, ja sitä käytetään ainoastaan EKP:n
johtamien ja Euroopan keskuspankkijärjestelmälle ilmoitettujen nimelliskantaindeksin sarjoissa.
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, asianomainen havainto (tai havainnot) on
toimitettava uudelleen samaan aikaan kuin korjaus. Jos kansallinen keskuspankki korjaa havainnot ilmoittamatta
samalla myös asianomaista ominaisuuden arvoa, olemassa olevat arvot korvataan oletusarvoilla.

Pakolliset tiedot

OBS_STATUS (havainnon laatu). Kansalliset keskuspankit ilmoittavat kuhunkin ilmoitettuun havaintoon liittyvän
havainnon laadun arvon. 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.
Alla olevassa luettelossa esitetään näiden ominaisuuksien odotusarvot sovitun hierarkian mukaisesti näitä tilastoja
varten:
”A” = normaaliarvo (oletusarvo, kun havaintoja ei puutu),
”B” = katkosarvo seuraavien tietosarjojen osalta: SSI, MIR, OFI ja PSS (**),
”M” = puuttuva arvo, tiedot eivät ole olemassa,
”L”

= puuttuva arvo, tiedot ovat olemassa, mutta niitä ei ole kerätty,
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”E”

= arvioitu arvo (***),

”P”

= alustava arvo (tätä arvoa voidaan käyttää jokaisen tiedonsiirron yhteydessä viimeisimmän saatavilla olevan
havainnon osalta, mikäli sitä pidetään alustavana).

Normaalitilanteessa numeeriset arvot olisi ilmoitettava huomion laadun arvolla ”A” (normaaliarvo). Muussa
tapauksessa annetaan muu arvo kuin ”A” edellä olevan luettelon mukaisesti. Jos havaintoon liittyy kaksi
ominaispiirrettä, niistä tärkeämpi ilmoitetaan edellä esitetyn hierarkkisen järjestyksen mukaisesti.
Jokaisen tiedonsiirron yhteydessä viimeisimmät saatavilla olevat havainnot voidaan ilmoittaa alustavina ja merkitä
havainnon laaduksi ”P”. Nämä havainnot saavat lopullisen arvonsa ja ne ilmoitetaan 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 vuoksi
tai sen takia, ettei tietoja ole kerätty). Puuttuvaa havaintoa ei milloinkaan raportoida arvolla ”nolla”, sillä 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 havaintoja
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” = asetuksen (EY) N:o 2533/98 8 artiklassa tarkoitettua luottamuksellista tilastotietoa,
”S”

= vastaanottajan 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). Ominaisuus sisältää katkosta edeltävän havainnon arvon,
joka on havainnon tavoin numeerinen kenttä (****). Se ilmoitetaan, kun sarjassa tapahtuu katkos, jolloin havainnon
arvoksi on asetettava ”B” (katkosarvo).
Tätä ominaisuutta ei edellytetä BSI, IVF, FVC, OFI, ICPF ja ICO -tietosarjoja varten, koska merkitykselliset tiedot ovat
jo saatavilla luokituksen muutoksia tai rahoitustaloustoimia koskevista sarjoista. Se on lisätty ominaisuusluetteloon,
koska se kuuluu kaikille tietosarjoille yhteisiin ominaisuuksiin.
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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).
(*) Kansallisten keskuspankkien osalta liikkeeseen laskevan sektorin sijaintimaa on kansallisen keskuspankin
kotimaa.
(**) Mikäli OBS_STATUS ilmoitetaan arvona ”B”, jokin arvo on ilmoitettava kohdassa OBS_PRE_BREAK.
(***) Havainnon laatua ”E” olisi käytettävä kaikkien sellaisten havaintojen tai tietojaksojen yhteydessä, jotka ovat
estimoinnin tulosta ja joita ei voida pitää normaaliarvoina.
(****) 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.)”
4) Muutetaan liite IV seuraavasti:
a) korvataan otsakkeen teksti seuraavasti:
”TALOUSTOIMIEN JOHTAMINEN RAHALAITOSTEN TASE-ERIÄ, SIJOITUSRAHASTOJA, ERITYISYHTEISÖJÄ JA
VAKUUTUSLAITOKSIA KOSKEVIEN TILASTOJEN YHTEYDESSÄ”;

b) Korvataan 1 osa seuraavasti:
”1 OSA

Taloustoimien johtamista koskevan menettelyn yleiskuvaus
1 jakso: Sovellettavat säännökset
1. Sääntely, joka koskee taloustoimien johtamista rahalaitosten tase-eriä sekä sijoitusrahastojen, erityisyhteisöjen
ja vakuutuslaitosten saamisia ja velkoja koskevia tilastoja varten, perustuu Euroopan kansantalouden tilinpitojär
jestelmään (jäljempänä ’EKT 2010’). Näistä kansainvälisistä standardeista poiketaan tarvittaessa sekä tietojen
sisällön että tilastollisten käsitteiden nimitysten osalta. Tätä liitettä tulkitaan EKT 2010:n mukaisesti, ellei
asetuksessa (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33), asetuksessa (EU) N:o 1073/2013 (EKP/2013/38), asetuksessa
(EU) N:o 1075/2013 (EKP/2013/40), asetuksessa (EU) N:o 1374/2014 (EKP/2014/50) tai näissä suuntaviivoissa
nimenomaisesti tai implisiittisesti säädetä siitä poikkeavasti.
2. Rahoitustaloustoimet määritellään EKT 2010:n mukaisesti nettomääräisiksi rahoitussaamisiksi tai nettomää
räisiksi veloiksi kunkin rahoitusinstrumenttityypin osalta eli kaikkien asianomaisen raportointijakson aikana
tapahtuneiden rahoitustaloustoimien summaksi (*). Taloustoimet, jotka kattavat kaikki asetuksessa (EU)
N:o 1071/2013 (EKP/2013/33), asetuksessa (EU) N:o 1073/2013 (EKP/2013/38), asetuksessa (EU) N:o
1075/2013 (EKP/2013/40) ja asetuksessa (EU) N:o 1374/2014 (EKP/2014/50) täsmennetyt erät, lasketaan
nettoperusteisesti, eli rahoitustaloustoimen tai liikevaihdon bruttomäärän selvittämistä ei vaadita (**). Kutakin
taloustoimea arvioitaessa perustaksi otetaan arvo, jolla saamiset hankitaan/myydään ja/tai jolla velat otetaan,
muutetaan rahaksi tai vaihdetaan. Poikkeamia EKT 2010:n vaatimuksista kuitenkin sallitaan.
3. Tässä liitteessä tarkastellaan menetelmiä taloustoimien johtamiseksi rahalaitosten tase-eriä, sijoitusrahastoja,
erityisyhteisöjä ja vakuutuslaitoksia koskevia tilastoja varten. Tässä osassa keskitytään taloustoimia koskevien
tietojen laskentaan Euroopan keskuspankissa (EKP) ja niiden taustalla olevien tietojen ilmoittamiseen kansallisista
keskuspankeista, kun taas 2 osassa keskitytään virtatietojen korjauksen käsitteeseen. Edelleen 3, 4, 5 ja 6 osa
sisältävät tarkemmat tiedot rahalaitosten tase-eriä, sijoitusrahastoja, erityisyhteisöjä ja vakuutuslaitoksia koskevien
tilastojen kokoamista varten.
Yksityiskohtaisempia tietoja ja numeerisia esimerkkejä on näitä tilastoja koskevissa käsikirjoissa, jotka julkaistaan
EKP:n verkkosivuilla.

2 jakso: Taloustoimia koskevien tietojen laskeminen EKP:ssä ja tietojen raportointi kansallisilta
keskuspankeilta EKP:lle
1. Jo hd an t o
1. Tase-eriä, sijoitusrahastoja ja vakuutuslaitoksia koskevien tilastojen osalta EKP laskee taloustoimet kunkin
saamis- ja velkaerän osalta tarkastelemalla kantatietojen positioiden eroa jakson päättymispäivänä ja poistamalla
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sitten muista kuin taloustoimista johtuvien seikkojen vaikutuksen eli ”muut muutokset”. ”Muut muutokset”
jaetaan kahteen pääluokkaan, eli ”luokituksen muutoksiin ja muihin vastaaviin järjestelyihin” ja ”arvostus
muutoksiin”, joista viimeksi mainittu kattaa hintojen ja valuuttakurssien muutoksista johtuvat arvostusmuutokset
(***). Kansalliset keskuspankit raportoivat ”luokituksen muutoksia ja muita vastaavia järjestelyjä” sekä ”arvostus
muutoksia” koskevat tiedot EKP:lle, jotta tällaiset muista kuin taloustoimista aiheutuvat vaikutukset voidaan
poistaa virtatilastoja laskettaessa.
Tase-erätilastojen osalta kansalliset keskuspankit raportoivat muutostiedot EKP:lle liitteessä II olevan 1 osan
mukaisesti. Kansallisten keskuspankkien raportoimiin ”arvostusmuutoksiin” sisältyvät lainojen luottotappiot/
arvonalennukset ja hintamuutoksista johtuvat arvonalennukset. EKP laskee yleensä valuuttakurssimuutoksista
johtuvat arvostusmuutokset, mutta jos kansallisilla keskuspankeilla on mahdollisuus koota muutokset tarkemmin,
ne voivat myös toimittaa nämä muutokset EKP:lle suoraan (****).
Sijoitusrahastotilastojen osalta kansalliset keskuspankit raportoivat muutostiedot EKP:lle liitteessä II olevan 17
osan mukaisesti. Kansallisten keskuspankkien raportoimiin ”arvostusmuutoksiin” sisältyvät hinta- ja valuuttakurs
simuutoksista johtuvat arvostusmuutokset.
Vakuutuslaitostilastojen osalta kansalliset keskuspankit raportoivat muutostiedot EKP:lle liitteessä II olevan 23
osan mukaisesti. Kansallisten keskuspankkien raportoimiin ”arvostusmuutoksiin” sisältyvät hinta- ja valuuttakurs
simuutoksista johtuvat arvostusmuutokset.
2. Erityisyhteisöjä koskevien tilastojen osalta kansalliset keskuspankit ilmoittavat EKP:lle suoraan taloustoimet,
eivätkä virtatietojen korjauksia. Taloustoimien laskennan (jonka suorittavat joko tiedonantajat suoraan tai
kansalliset keskuspankit) tulisi olla yhdenmukainen tässä liitteessä täsmennetyn luokituksen muutoksia ja muita
vastaavia järjestelyjä ja arvostusmuutoksia koskevan yleisen menettelyn kanssa.

2. Luo k it u ks e n m u u tok s e t j a m u u t vastaa vat jä r j est el yt
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 tiedonantajien
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 luokituksen 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 täyttävät kaikki ”luokituksen muutoksiin ja muihin vastaaviin
järjestelyihin” liittyvät, näissä suuntaviivoissa täsmennetyt vaatimukset. Vähimmäisvaatimuksena kansalliset
keskuspankit lähettävät kaikki 50 miljoonaa euroa ylittävät ”luokituksen muutokset ja muut vastaavat järjestelyt”.
Tämän kynnysarvon perusteella kansallisten keskuspankkien on helpompi päättää, onko niiden tehtävä korjaus
vai ei. Jos tietoja ei kuitenkaan ole saatavilla tai ne 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. Ar vos tu s m uu tok s e t
1. ”Arvostusmuutoksia” koskevien vaatimusten täyttämiseksi näiden suuntaviivojen mukaisesti 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 tiedonantajien joukko ei ole ilmoittanut, koska niitä ei pidetä ”vähimmäisvaatimuksina”.
2. Kansalliset keskuspankit laativat yleensä ”arvostusmuutokset” suoraan tiedonantajien ilmoittamien tietojen
perusteella. Kansalliset keskuspankit voivat kuitenkin täyttää nämä raportointivaatimukset myös epäsuorasti
(esim. keräämällä tiedot suoraan taloustoimista), ja niillä on joka tapauksessa oikeus kerätä tiedonantajilta
lisätietoja. Riippumatta siitä, kumpi menettely on käytössä kansallisella tasolla, kansalliset keskuspankit
toimittavat EKP:lle täyden tietosarjan liitteessä II olevan 1 osan mukaisesti tase-erätilastojen osalta, liitteessä II
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olevan 17 osan mukaisesti sijoitusrahastotilastojen osalta ja liitteessä II olevan 23 osan mukaisesti vakuutuslaitos
tilastojen osalta.
(*) EKT 2010:n ja muiden kansainvälisten tilastostandardien mukaisesti.
(**) Kuitenkin jos kyse on sijoitusrahastoista, asetuksessa (EU) N:o 1073/2013 (EKP/2013/38) edellytetään
sijoitusrahasto-osuuksien uusien emissioiden ja lunastusten ilmoittamista erikseen raportointikuukauden
aikana.
(***) ”Muita muutoksia” koskevat määritelmät ja luokittelut ovat suurelta osin yhtenäiset EKT 2010:n kanssa.
”Luokituksen muutokset ja muut vastaavat järjestelyt” vastaa jokseenkin tarkoin erää ”varojen ja velkojen
volyymin muut muutokset” (K.1-K.6, ks. 6.03–6.25 kohta), kun taas ”arvostusmuutokset” voidaan sijoittaa
erään ”nimelliset hallussapitovoitot ja -tappiot” (K.7, ks.6.26–6.64 kohta). Tase-erätilastojen osalta
merkittävä ero on lainojen luottotappioiden sisällyttäminen erään ”arvostusmuutokset” (ja erityisesti
hinnoista johtuviin arvostusmuutoksiin), kun taas EKT 2010:ssa ne katsotaan yleisesti ”volyymin muiksi
muutoksiksi” (6.14 kohta) – lukuun ottamatta lainojen myynnin yhteydessä realisoituvia tappioita; nämä
tappiot, jotka vastaavat transaktiohinnan ja taseen mukaisen lainan määrän erotusta, olisi kirjattava
arvostusmuutoksina (6.58 kohta). Myös ”luottotappioiden” sisällyttäminen ”arvostusmuutoksiin” poikkeaa
kansainvälisistä ulkomaista varallisuutta koskevista säännöistä. Kansainvälisissä ulkomaista varallisuutta
koskevissa säännöissä niitä pidetään ”muina arvostuserinä” eikä ”hintojen tai valuuttakurssien
muutoksina”. Sijoitusrahastoja koskevissa tilastoissa lainojen ”luottotappioita/arvonalennuksia” ei vaadita.
(****) EKP:n omaa tasetta koskevat korjaukset ilmoittaa EKP:n hallinnon pääosasto.”
c) lisätään 6 osa seuraavasti:
”6 OSA

Virtatietojen korjaukset: vakuutuslaitoksia koskevien tilastojen erityispiirteet
1 jakso: Johdanto
1. Vakuutuslaitostilastojen osalta kansalliset keskuspankit toimittavat 26 a artiklan mukaisesti arvostusmuutokset,
jotka kattavat hintojen ja valuuttakurssien muutoksista johtuvat arvostusmuutokset, sekä luokituksen muutokset
vakuutuslaitoksen taseen kaikkien erien osalta. Tässä menettelyssä kansallisten keskuspankkien voi olla tarpeen
laskea ja/tai arvioida korjauksia, joita vakuutuslaitokset eivät ilmoita. Tämä koskee tietoja, joissa vastaavat kantoja
koskevat sarjat ilmoitetaan eräkohtaisesti, tietoja, joita ei pidetä asetuksen (EU) N:o 374/2014 (EKP/2014/50)
liitteessä III osan taulukoissa 3a ja 3b ”vähimmäisvaatimuksina”, sekä vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevia
tietoja.

2 jakso: Arvostusmuutokset
1. Asetus (EU) N:o 1374/2014 (EKP/2014/50) on joustava sen suhteen, millaisia tietoja tarvitaan saamisten ja
velkojen arvostusmuutosten laskemiseen ja missä muodossa tällaiset tiedot pitäisi kerätä ja koota. Kansalliset
keskuspankit saavat päättää menetelmästä.
2. Arvopaperikohtaisesti kerättyjä arvopapereita koskevien arvostusmuutosten johtamiseen on käytettävissä
seuraavat kaksi vaihtoehtoa: Kansalliset keskuspankit voivat noudattaa samanlaista lähestymistapaa kerätessään
muita omaisuuseriä kuin arvopapereita koskevia saamis- ja velkaeräkohtaisia tietoja.
— Vakuutuslaitokset raportoivat arvopaperikohtaiset tiedot, joiden perusteella kansalliset keskuspankit voivat
määritellä arvostusmuutokset: Vakuutuslaitokset raportoivat kansallisille keskuspankeille asetuksen (EU)
N:o 1374/2014 (EKP/2014/50) liitteessä I olevan 3 osan taulukoissa 2.1 ja 2.2 vaaditut tiedot arvopaperikoh
taisesti. Näiden tietojen perusteella kansallinen keskuspankki saa tarkkoja tietoja EKP:lle ilmoitettavista
”arvostusmuutoksista”. Tätä vaihtoehtoa sovellettaessa kansalliset keskuspankit voivat johtaa ”arvostus
muutokset” käyttäen eurojärjestelmän yhteistä menetelmää eli asetukseen ja näihin suuntaviivoihin liittyvässä
vakuutuslaitoskäsikirjassa (IC Manual) määriteltyä virtatietojen johtamismenetelmää,
— vakuutuslaitokset raportoivat taloustoimet kansalliselle keskuspankille arvopaperikohtaisesti: Vakuutuslaitokset
raportoivat arvopaperikohtaisesti sellaisten arvopaperimyyntien ja -ostojen kumulatiiviset arvot, jotka on
toteutettu asetuksen (EU) N:o 1374/2014 (EKP/2014/50) liitteessä I olevan 3 osan taulukoissa 2.1 ja 2.2
määriteltynä viiteajanjaksona. Kansalliset keskuspankit määrittävät ”arvostusmuutokset” laskemalla jakson
lopun kantojen erotuksen ja poistamalla siitä taloustoimet, ja toimittavat arvostusmuutokset EKP:lle näiden
suuntaviivojen mukaisesti.
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3. Vakuutuslaitosten vakuusteknisen vastuuvelan osalta on käytettävissä kaksi vaihtoehtoa:
— Vakuutuslaitokset ilmoittavat aggregoidut korjaukset tai taloustoimet kansallisten keskuspankkien ohjeiden
mukaisesti. Tämän menetelmän valitsevat kansalliset keskuspankit aggregoivat vakuutuslaitosten ilmoittamat
korjaukset ja toimittavat nämä tiedot EKP:lle.
— Kansalliset keskuspankit laskevat vakuutuslaitosten toimittamien tietojen perusteella likiarvot.
4. Muiden saamisten ja velkojen kuin eräkohtaisesti kerättyjen saamisten ja velkojen ja vakuutuslaitosten
vakuusteknisen vastuuvelan osalta on käytettävissä kaksi vaihtoehtoa arvostusmuutosten johtamiseksi:
— Vakuutuslaitokset raportoivat aggregoidut korjaukset: Vakuutuslaitokset ilmoittavat kuhunkin erään
sovellettavat korjaukset, jotka perustuvat hintojen ja valuuttakurssien muutoksista johtuviin arvostus
muutoksiin. Tämän menetelmän valitsevat kansalliset keskuspankit aggregoivat vakuutuslaitosten ilmoittamat
korjaukset ja toimittavat nämä tiedot EKP:lle.
— Vakuutuslaitokset raportoivat aggregoidut taloustoimet: Vakuutuslaitokset laskevat yhteen kuukauden
taloustoimet ja lähettävät ostojen ja myyntien arvot kansalliselle keskuspankille. Kansalliset keskuspankit,
jotka saavat taloustoimia koskevia tietoja, laskevat ”arvostusmuutokset” kantatietojen ja taloustoimien välisen
erotuksen jäännösarvona ja ilmoittavat arvostusmuutoksen EKP:lle näiden suuntaviivojen mukaisesti; tai
— Kansalliset keskuspankit laskevat vakuutuslaitosten toimittamien tietojen perusteella likiarvot.”;
5. Korvataan liite V seuraavasti:
”LIITE V
TILASTOINNISSA KÄYTETTÄVÄ INSTITUTIONAALISTEN YKSIKÖIDEN LUETTELO
1 OSA

Yhteisötietorekisterin (Register of Institutions and Affiliates Database, RIAD) ominaisuusluettelon kuvaus
tiettyihin tilastotarkoituksia varten ylläpidettäviin tietosarjoihin nähden
Luettelot, joiden osalta merkityksellinen:

M

E

d

E

— EGR code

E

d

— LEI (mikäli saatavilla)

M

d

E

d

M

— Nationals business regis
ter

Tyyp
pi

q

M

q

M

q

E

q

E

q

M

q

Vakuutuslai
tokset (ICs)

Tyyp
pi

Päivitystiheys

d

— RIAD code

Tyyp
pi

PSRIs (b)
Päivitystiheys

Tyyp
pi

Tyyp
pi

Erityisyhteisöt
(FVCs)
Päivitystiheys

Päivitystiheys

Ominaisuuden nimike (a)

Sijoitusrahastot
(IFs)
Päivitystiheys

Rahalaitokset

a

M

q

O

a

E

q

M

a

M

q

’Non-industry’ IDs

’Industry’ IDs
— BIC

M

q
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Luettelot, joiden osalta merkityksellinen:

Tyyp
pi

M

q

M

q

M

d

M

q

M

q

M

Country of residence

M

d

M

q

M

q

Address

M

d

M

q

M

Area code

M

d

M

q

Legal form

E

d

E

Flag Listed

M

d

Flag Supervised

M

d

Tyyp
pi

E

Name

— ISINs

Vakuutuslai
tokset (ICs)

Tyyp
pi

Päivitystiheys

d

PSRIs (b)

Päivitystiheys

Tyyp
pi

Erityisyhteisöt
(FVCs)

Päivitystiheys

Päivitystiheys

Ominaisuuden nimike (a)

Sijoitusrahastot
(IFs)

E

q

a

M

q

M

a

M

q

q

M

a

M

q

M

q

M

a

M

q

q

E

q

E

a

E

q

M

q

M

q

O

a

M

q

M

q

M

q

M

a

M

q

M

q

Tyyp
pi

Päivitystiheys

Rahalaitokset

Flag Subject to Directive
2009/138/EC
Raportointivaatimukset

E

d

E

q

E

q

E

a

E

q

Type of licence

M

d

M

q

M

q

O

a

E

q

Capital variability

M

q

UCITS compliance

M

q

Legal set-up

M

q

Flag Sub-fund

M

q
M

q

Flag E-money issuer – licence

M

a

Flag E-money issuer – business

M

a

Flag Payment service provider –
licence

M

a

Nature of securitisation
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Luettelot, joiden osalta merkityksellinen:

Tyyp
pi

Flag Payment service provider –
business

M

a

Flag Payment system operator

M

a

Tyyp
pi

Tyyp
pi

Tyyp
pi

Vakuutuslai
tokset (ICs)

Tyyp
pi

Päivitystiheys

PSRIs (b)
Päivitystiheys

Erityisyhteisöt
(FVCs)
Päivitystiheys

Sijoitusrahastot
(IFs)
Päivitystiheys

Ominaisuuden nimike (a)

Päivitystiheys

Rahalaitokset

Comment

O

d

O

q

O

q

O

a

O

q

NACE code

M

d

M

q

M

q

E

a

M

q

Total employment

E

a

O

a

E

a

O

a

E

a

Total solo balance sheet (ECB
regulation)

M

a

E

a

E

a

E

a

Net assets, net asset value

E

a

M

a
M

a

Gross premiums written
ESA 2010

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Sub-sector type

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Birth date

O

d

O

q

O

q

O

a

O

q

Closure date

M

d

M

q

M

q

M

a

M

Q

Flag Activity status

M

d

M

q

M

q

M

a

M

Q

M

q

M

q
M

Q

Vaaditut vähimmäisviitetiedot (a) seuraavien osalta:
Originator of FVC
Management company
Head of branch

M
M

d

q

M (pakollinen), E (suositeltava), O (vapaaehtoinen), blank (ei saatavilla)
Raportointitiheys: a (vuosittain), q (neljännesvuosittain), m (kuukausittain), d (päivittäin / aina muutoksen tapahtuessa).
Toimitusaika: vuosittaisille tiedoille (ellei muualla toisin mainittu) yksi kuukausi viitepäivän jälkeen.
(a) Ks. tarkempi kuvaus ja metatiedot 3 osassa.
(b) PSRIs: maksutilastojen kannalta merkittävät laitokset (payment statistics relevant institutions); on huomattava, että maksutilasto
jen kannalta merkittävien laitosten luettelo voi olla rahalaitosluettelon kanssa päällekkäinen.
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2 OSA

Organisaatioyksiköiden välisten suhteiden tyypit

Tyyppi

Päivitystiheys

O

—

Control relationship

E (c)

Q

Ownership relationship

E (c)

Q

Link between an ’originator’ and its FVC

M

Q

Link between a ’management company’ and its FVC/IF

M

Q

Link between a ’non-resident branch’ and its resident
’head’

M

Q

Link between a ’resident branch’ and its non-resident
’head’

M

Q

Link between a ’sub-fund’ and an ’umbrella fund’

M

Q

Link to predecessor/successor in the event of an absorp
tion/break-up

M

d/q

1. Yrityksen sisäiset organisatoriset suhteet
Relationship between a legal unit(s) and an enterprise
2. Yritysryhmittymän sisäiset suhteet

3. Other relationships

(c) vain ”suurten pankkiryhmittymien” osalta, joiden pääkonttori on euroalueella (ks.12 artikla)

3 OSA

Raportointiohjeiden määrittely ja tarkentaminen

RIAD code

RIAD-rekisterissä käytettävä organisaatioyksikön yksilöllinen tunnistekoodi, joka koostuu
kahdesta osasta: ”host” ja ”id”.
Näiden osien yhdistetyillä arvoilla varmistetaan, että ensisijainen avain on yksilöllinen:
— 2-numeroinen maakoodi ISO-3166:n mukaan,
— vapaa merkkijono.
[tämä erä on pakollinen, kun yksikkö perustetaan RIAD-rekisteriin]
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Avoin luettelo useista sellaisista tunnisteista koostuvista tunnistekoodeista, jotka noudat
tavat kokonaan tai osittain toimialan standardeja taikka eivät noudata niitä lainkaan. Se
voi sisältää puhtaasti ”kansallisia” koodeja, minkä vuoksi koko luettelo ei ole pakollinen
kaikille tiedonantajalaitoksille. Esimerkkejä tunnisteesta ovat kansalliset yhteisörekisteri
koodit, EuroGroups-rekisterikoodi, oikeushenkilötunnus (mikäli saatavilla) ja BIC-koodi.
Tunnisteen tulee olla rekisteröity erityiseen järjestelmän koodiluetteloon, jotta se olisi toi
minnallinen kansallisen keskuspankin ja RIADin välisessä tietojenvaihdossa.

ISIN

”Kansainvälinen arvopapereiden tunnistenumero” (International Securities Identifying
Number), kuten se on määritelty ISO 6166 -standardissa. ISIN-koodi esiintyy RIAD-re
kisterissä kahdella tavalla:
— sijoitusrahastojen ja erityisyhteisöjen osalta raportointivaatimukset sisältävät velvoit
teen ilmoittaa (kaikki) rahoitusyrityksen liikkeeseen laskemat (lunastamattomat) arvo
paperit,
— jokainen yrityksen liikkeeseen laskema arvopaperi yksilöi yksikön ainutlaatuisella ta
valla, minkä vuoksi jokainen yksittäinen liikkeeseenlasketun (ja mahdollisesti) notee
ratun osakkeen tai muun velkapaperin ISIN-koodia voidaan käyttää organisatorisen
yksikön itsensä tunnistamiseen.

Name

Country of residence

Täydellinen rekisteröity nimi mukaan lukien yritystyypin tunnus (esim. plc, Ltd, SpA, AG
jne.).
Maa, jossa yritys on perustettu tai rekisteröity.
[tämä erä on pakollinen, kun yksikkö perustetaan RIAD-rekisteriin]

Address

Organisatorisen yksikön täsmällinen sijainti. Koostuu soveltuvin osin neljästä osasta:

City

— sijaintikaupunki,

Address

— kadun nimi ja rakennuksen numero,

Postal code

— postinumero kansallisen tavan mukaan ilmaistuna,

Postal box

— postilokeron numero kansallisen tavan mukaan ilmaistuna.

Area code

Tilastotarkoituksiin vaadittu maantieteellinen luokitus.

Legal form

Soveltuvien oikeudellisten muotojen joukko saadaan erillisistä kansallisista koodiluette
loista, ja se on rekisteröitävä RIADiin ennen kuin tietoja lähettävät keskuspankit voivat
käyttää sitä tiedonsiirrossa.

Flag Listed (d)

Merkki osoittaa, että organisatorinen yksikkö on noteerattu pörssissä (kotimaassa tai ul
komailla); merkkiä voidaan käyttää käänteisesti osoittamaan yksikön poistaminen pörs
sistä.

Flag Supervised (d)

Merkki osoittaa, kuuluuko yhteisö kansallisten ja/tai ylikansallisten viranomaisten valvon
nan piiriin.

Flag Subject to Directive
2009/138/EC

Merkki osoittaa, kuuluuko yhteisö direktiivin 2009/138/EY tai jonkin muun valvonta
säännöstön piiriin (mahdolliset arvot: ”direktiivi 2009/138/EY / muu”) täytettävä vain,
jos yksikkö kuuluu valvonnan piiriin.
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Avoimet koodiluettelot, joita voidaan käyttää kirjattaessa keskitettyyn rekisteriin, mitä
kansallisia ja/tai ylikansallisia raportointivaatimuksia yksikköön sovelletaan; yhteen yh
teisöön voidaan soveltaa useita eri vaatimuksia.
Soveltuvat kansalliset koodiluettelot on rekisteröitävä RIADiin ennen kuin tietoja lähettä
vät keskuspankit voivat käyttää niitä tiedonsiirrossa.

Type of licence

Ominaisuus osoittaa, onko yksiköllä (erityinen) kansallisten ja/tai ylikansallisten viran
omaisten myöntämä toimilupa.
Yksityiskohtaiset kansalliset koodiluettelot voidaan rekisteröidä RIADiin erilaisten toimi
lupajärjestelmien/menettelyjen tunnistamiseksi.

Capital variability

Tämä muuttuja täsmentää rajoitukset niiden osakkeiden määrälle, jotka rahasto voi las
kea liikkeeseen, eli ilmoittaa, onko kyseessä ”avoin” vai ”suljettu” rahasto.

UCITS compliance

Merkki ilmoittaa, onko rahasto yhteissijoitusyritys (UCITS-rahasto).

Legal set-up

Muuttuja täsmentää sijoitusrahastolle sallitun oikeudellisen muodon.

Sub-fund

Muuttuja ilmoittaa onko sijoitusrahasto alirahasto.

Nature of securitisation

Muuttuja määrittää erityisyhteisön toteuttaman arvopaperistamisen tyypin.

Flag E-money issuer – li
cence (d)

Merkki ilmoittaa, onko yksiköllä sähköisen rahan liikkeeseenlaskijan toimilupa (Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/110/EY 2 artiklan mukaisesti) (1).

Flag E-money issuer –
business (d)

Merkki ilmoittaa, harjoittaako yksikkö tosiasiassa liiketoimintaa ”sähköisen rahan liikkee
seenlaskijana”.

Flag Payment service pro Merkki ilmoittaa, onko yksiköllä maksupalvelun tarjoajan toimilupa (direktiivin
vider – licence (d)
2007/64/EY 4 artiklan mukaisesti).
Flag Payment service pro Merkki ilmoittaa, harjoittaako yksikkö tosiasiassa liiketoimintaa ”maksupalvelun tarjo
vider – business (d)
ajana”.
Flag Payment system
operator (d)

Merkki ilmoittaa, onko yhteisö asetuksen (EU) N:o 1409/2013 (EKP/2013/43) 1 artiklas
sa tarkoitettu ”maksujärjestelmäoperaattori”.

Comment

Vapaa tekstikenttä.

NACE

NACE Rev.2:n (4-merkkinen luokka) mukainen päätoimiala.

Total employment

Työntekijöiden lukumäärä; jos mahdollista, kokoaikaiseksi muutettuna (FTE).

Total solo balance sheet
(ECB regulation)

Taseen loppusumma asianomaisen tase-eriä, sijoitusrahastoja, erityisyhteisöjä tai vakuu
tuslaitoksia koskevan asetuksen mukaisesti (euromääräisenä).

Net assets, NAV

Sijoitusrahastojen osalta ”rahasto-osuudet” (NAV); luottolaitosten osalta lähinnä ”oma
pääoma ja varaukset” (euromääräisenä).

Gross premiums written

Vakuutuslaitosten osalta bruttovakuutusmaksutulo sisältäen kaikki vakuutussopimuksiin
liittyvät tilikauden aikana perittävät määrät, siihen katsomatta liittyvätkö nämä määrät
kokonaan tai osittain tuleviin tilikausiin.
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ESA 2010

EKT 2010:n laitosten sektoriluokitus (4-merkkinen koodi); voi sisältää luokittelun julki
sessa/kansallisessa yksityisessä/ulkomaisessa määräysvallassa oleviin.

Sub-sector type

EKT 2010:n luokituksen laajennus, jonka avulla voidaan tunnistaa kansantalouden tilin
pitojärjestelmän vakioerittelyjen alaluokat.
Vakuutuslaitosten osalta se osoittaa vakuutuslaitoksen tyypin vakuutuslajin mukaan.
Mahdolliset arvot: henkivakuutus-, vahinkovakuutus-, yhdistelmävakuutus-, jälleenvakuu
tuslaitos.

Birth date

Oikeushenkilön oikeudellinen perustamispivä tai institutionaaliset yksikön rekisteröin
tipäivä; jos tietoja ei voida johtaa (kohtuullisella vaivalla), tiedot on arvioitava.
[tämä erä on pakollinen, kun yksikkö perustetaan RIAD-rekisteriin; voidaan arvioida]

Closure date

Yksikön rekisteröinnin poistamispäivä. Kaikkien yksiköiden tiedot säilyvät RIAD-rekiste
rissä myös niiden lopetuspäivän jälkeen.

ad existence

Vastaa kysymykseen, onko jokin tietty yhteisö ”olemassa” (vai ei) tiettynä hetkenä; voidaan johtaa
”lopetuspäivästä” (closure date)

Activity status (d)

Merkki ilmoittaa, että yksikkö on ”aktiivinen”, ”ei-aktiivinen” tai' ”selvitystilassa”;
tämä on lisäominaisuus tietoihin, joista käy ilmi, onko yksikkö (edelleen) olemassa.

ad liquidation

Arvon ”selvitystilassa” (ks.”toiminnan status”) aloituspäivä, joka vastaa selvitystilamenttelyn aloi
tuspäivää.

ad absorption

RIADin yritystiedot, kuten sulautumiset ja jakautumiset, kartoitetaan asianomaisen tietojen pois
ton, muokkauksen tai luomisen rekisteröinnin avulla sekä asiaan liittyvien edeltäjien/oikeusseuraa
jien suhteiden perusteella.

Relationship between le
gal unit(s) and enterprise

Mahdollistaa suhteen kirjaamisen oikeudellisen yksikön ja sen operoiman yrityksen vä
lillä; tällöin yritys voi olla joko yksi oikeudellinen yksikkö tai oikeudellisten yksiköiden
yhdistelmä.

Control relationship

Oikeudellisten yksikköjen välinen yhteys, joka perustuu ”määräysvallan” käsitteeseen Eu
roopan parlamentin ja direktiivissä 2013/43/EU (2) määritellyllä tavalla ( > 50 prosentin
omistussuhde).

Ownership relationship

Oikeudellisten yksiköiden välinen yhteys, joka perustuu prosenttiosuuteen osakepääo
masta, äänestysoikeudesta jne., ks. esim. Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön
(OECD) FDI-viitearvossa määritelty > 10 prosentin sääntö.

Link between a 'sub-fund' Mahdollistaa asianomaisten suhteiden kirjaamisen, jos sateenvarjorahasto erottelee omai
suuseränsä erilaisiin alirahastoihin sillä tavoin, että kuhunkin alirahastoon liittyvien ra
and 'umbrella fund'
hasto-osuuksien vakuutena on eri omaisuuserät (ks. asetus (EU) N:o 1073/2013
(EKP/2013/38)).

Management company

Rahaston tai erityisyhteisön rekisteröidyn hallinnointiyhtiön kuvaus – nimi, kotipaikka,
sektoriluokituksen koodi ja RIAD-koodi (unionissa olevien yksiköiden osalta).
Yksikkö on liitettävä sen hallinnoimiin sijoitusrahastoihin tai erityisyhteisöihin.

L 86/96

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Head

1.4.2016

Unionin jäsenvaltiossa toimivan sivukonttorin rekisteröidyn pääkonttorin kuvaus – nimi,
kotipaikka, sektoriluokituksen koodi ja RIAD-koodi (unionissa olevien yksiköiden
osalta).
Yksikkö on liitettävä asianomaiseen unionin jäsenvaltioon perustettuun sivukonttoriin.

Alullepanija

Sellaisen rekisteröidyn yhtiön kuvaus, joka on perustanut erityisyhteisön arvopaperista
mista varten ja siirtänyt omaisuuserät tai omaisuuseräpoolin ja/tai omaisuuserien tai
omaisuuseräpoolin luottoriskin arvopaperistamisen toteuttavalle yksikölle – nimi, koti
paikka, sektoriluokituksen koodi ja RIAD-koodi (unionissa olevien yksiköiden osalta).

Resident branch

Sivukonttori, jonka kotipaikka on tiedot antavan jäsenvaltion alueella ja jonka pääkont
tori on asetuksen (EY) N:o 2533/98 1 artiklassa tarkoitetulla tavalla ulkomainen.

Non-resident branch

Sivukonttori, jonka kotipaikka on tiedot antavan jäsenvaltion ulkopuolella ja jonka pää
konttori on asetuksen (EY) N:o 2533/98 1 artiklassa tarkoitetulla tavalla ulkomainen.

Yksikkö on liitettävä asianomaiseen perustamaansa erityisyhteisöön.

(d) Merkeille ei ole aluksi tarpeen antaa erityisiä voimassaoloalueita.
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/110/EY, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, sähköisen rahan liikkeeseen
laskijalaitosten liiketoiminnan aloittamisesta, harjoittamisesta ja toiminnan vakauden valvonnasta, direktiivien 2005/60/EY ja
2006/48/EY muuttamisesta sekä direktiivin 2000/46/EY kumoamisesta (EUVL L 267, 10.10.2009, s. 7).
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/34/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, tietyntyyppisten yritysten vuo
sitilinpäätöksistä, konsernitilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2006/43/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY kumoamisesta (EUVL L 182, 29.6.2013, s.
19).

4 OSA

Tiedonsiirto
Kansalliset keskuspankit voivat siirtää viitetiedot (niiden päivitykset) suoraan tai eräkäsittelytilassa RIADin välityksellä
yhdellä niistä muodoista, jotka esitetään RIAD-tiedonsiirtojärjestelmän määrityksiä koskevassa asiakirjassa (Exchange
Specification for the RIAD Data Exchange System). Uusien yhteisöjen lisääminen RIADiin (samoin kuin poistaminen
tietokannasta poikkeustapauksissa) on myös mahdollista suoraan tai eräkäsittelytilassa.
RIADissa viitetietojen hallinnointi on rajoitettua, mikä tarkoittaa, että yksittäisen yhteisön viitetietojen muutoksia
voidaan soveltaa tiettyihin (yksittäisiin) ominaisuuksiin. Ellei kyseessä ole merkittävä virhe, RIADiin rekisteröityjä
yksiköitä ei poisteta; yksikön olemassaoloaika määritetään kirjaamalla perustamis- ja lopetuspäivä. Yksittäisten
ominaisuuksien muutokset tehdään erityisiä arvoja (niiden voimassaoloalueita) muuttamalla.”;
6. Sanastoon lisätään seuraavat kohdat:
”Vahinkovakuutusyhtiöt ovat vakuutuslaitoksia, jotka tarjoavat pääasiallisesti vahinkovakuutussopimuksia.
Henkivakuutusyhtiöt ovat vakuutuslaitoksia, jotka tarjoavat pääasiallisesti henkivakuutussopimuksia.
Yhdistelmävakuutusyhtiöt ovat vakuutuslaitoksia, jotka tarjoavat sekä henkivakuutussopimuksia että vahinkova
kuutussopimuksia ja joilla ei ole jompaakumpaa vakuutussopimuslajia suosivaa toimintaperiaatetta.
Jälleenvakuutusyhtiöt ovat vakuutuslaitoksia, jotka tarjoavat pääasiallisesti jälleenvakuutussopimuksia.
Hyväksytty jälleenvakuuttaminen henkivakuutusteknisestä vakuutusvelasta osoittaa pääoman määrän, joka
vakuutuslaitoksella on tulevista henkijälleenvakuutusvelvoitteista, sellaisena kuin ne on määritelty komission
delegoidussa asetuksessa (EU) 2015/35 (*), johtuvien korvausten kattamiseen.
(*) Komission delegoitu asetus, annettu 10 päivänä lokakuuta 2014, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan
aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EU
täydentämisestä (Solvenssi II) (EUVL L 12, 17.1.2015, s. 1).”

