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Lausunnon antajan ja yhteyshenkilön nimi: 
Finanssialan Keskusliitto, Inna Aaltonen 

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa määräyksistä ja ohjeista 1/2014 Luottolaitosten riskitiedonkeruu.  
Lausunnot pyydämme toimittamaan sähköpostitse (myös Word-tiedostona) osoitteeseen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi viimeistään 23.11.2016. 
Ohjeita taulukkoa täytettäessä: 

• Alkuun kirjataan lausunnon yleiset kommentit  
• Tämän jälkeen merkitään määräysten ja ohjeiden kohta (luku ja luvun kohta), jota kommentoidaan.  

Pyydämme ilmoittamaan, mikäli lausuntoa ei tule julkistaa Finanssivalvonnan internet-sivuilla. Jos lausunto sisältää salassa pidettäviä tietoja, pyydämme 
merkitsemään salassa pidettävät kohdat sekä niiden JulkL (621/1999) tai muun lain mukaisen salassapitoperusteen lausuntoon.                      
Lisätietoja Finanssivalvonnassa antaa riskiasiantuntija Tomi Halme, puhelin 010 831 5233, sähköposti tomi.halme(at)finanssivalvonta.fi.  
                     

Viittaus Kommentit perusteluineen (ja mahdollinen muotoiluehdotus) 
 

Yleiset kommentit  Finanssialan Keskusliitto (FK) kiinnittää huomiota siihen, että pidemmän aikaa on ollut tiedossa EU-tasoinen 
raportointivaade Corep ALM C66, joka on päällekkäinen kansallisen M-raportin kanssa. Koska toimialalta vaadittavat 
raportoinnit ovat jo tällä hetkellä hyvin työläitä ja kalliita toteuttaa, tulisi kansallisia lisä- tai tuplaraportointivaateita 
välttää. 
 
Pankit joutuvat kyseistä M-raporttia varten ylläpitämään järjestelmissään vanhaa taserakennetta, tästäkin syystä 
raportoinnin mielekyyttä tulisi pohtia uudelleen. 
 
FK ehdottaakin, että vähintään seuraavista M-raportin tauluista tulisi luopua:  

• M03 ’Lainaksi tai vakuudeksi annetut keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset’ –nämä tiedot 
annetaan AE –raportilla. 
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• M04’Velat, joihin on kytketty pääsopimuksesta erotettava johdannainen’ – vastaavat tiedot annetaan Finrep 
41.3 taulussa konsernitasolla.   

 
Myös S-raportin tiedonkeruusta tulisi luopua, koska vastaavat tiedot annetaan Finrep-raportilla.  Mikäli tämä ei ole 
mahdollista, tulisi taseen ulkopuolisten erien tiedonkeruu yhtenäistää Finrepin mukaiseksi  - eli S01F sarake 110 
käyttämättömät luottojärjestelyt tulisi kattaa sekä peruuttamattomat että peruutettavissa olevat luottojärjestelyt. 
 
Lisäksi V-tiedonkeruusta ’Suurimpien vastapuolien ilmoittaminen’ tulisi luopua, koska vastaavaa tietoa raportoidaan 
COREP LE –raportilla.  (V-raportilla on 10 suurinta ja LE-raportilla ne, jotka ylittävät 10% omista varoista) 
 
 

Lukukohtaiset kommentit  

Luku 4.1, kohta 5 R-raportoinnin työkirja tulisi korjata hyväksymään negatiiviset siirtyvät korot.  Työkirjaan ei saa tallennettua 
negatiivisia lukuja, vaan tulee teksti ’ Raportin tallennusta ei voida tehdä’. Vähintään tulisi ohjeistaa miten negatiiviset 
luvut tulee raportoida. Lisäksi työkirjalla olisi hyvä olla koontisivut.  Toimialalla ihmetystä on myös herättänyt miksi 
rivien 100 10 05, 100 20 05, 100 30 05 ja 100 40 05 (yli –yön talletukset) sarakkeen 200 solut ovat auki. 

Luku  4.1, kohta 6 Luvun listauksessa ilmoitusten sisällöstä on kaikissa muissa paitsi kohdassa 6 mainittu selvennyksenä raportista 
käytettävä kirjainlyhenne (esim. S, R). FK ehdottaa, että kohtaan 6 lisättäisiin selvennyksen vuoksi maininta M-
raportista. 

Luku 4.3 kohta 20 ja luku 4.5.3 
kohta 42 

Molemmissa kohdissa on erikseen mainittu, että ”Valvottavan, joka kuuluu talletuspankkien yhteenliittymään, ei 
tarvitse raportoida kohdassa XX tarkoitettuja tietoja soolotasolla”. FK pitää parempana asian kertomista joko 
raporttien kuvausten yhteydessä tai kohdassa 4.5 raportoinnin poikkeusten kuvauksista. 

Luku 4.3 kohta 19 ja luku 4.2 Luvun 4.3 kohdassa 19 sanotaan ”Talletuspankkien yhteenliittymän tulee ilmoittaa edellä kohdassa (18) tarkoitetut 
tiedot yhteenliittymätasolla (tiedonantajataso 260).” Vastaavaa mainintaa ei R-raportin kohdalla kuitenkaan ole. 
Selkeyden vuoksi maininta tulisi olla molempiin raportteihin liittyvissä luvuissa. 
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