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1 Inloggning i systemet 

Företag under Finansinspektionens tillsyn loggar in i systemet för 
rapportering av finansiell ställning och risker genom att använda 
Suomi.fi-identifikation och tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Systemet 
innehåller två separata helheter. Via rapportörsportalen kan rap-
portörerna skicka rapporter till Finansinspektionen och kommuni-
cera på ett tryggt sätt. Valideringsservicen bildar en egen helhet 
för testning av rapporter innan de skickas till Finansinspektionen. 
 

1.1 Suomi.fi-identifikation och -fullmakter 

Det finns en separat anvisning om Suomi.fi-identifikation och -full-
makter på Finansinspektionens webbplats 
https://www.finanssivalvonta.fi/globalassets/sv/rapportering/suo-
mifi_fullmakter_anvisning_sv.pdf. 
 

1.2 Rapportörsportalen 

Rapportörsportalen innehåller de enskilda rapportörernas rappor-
teringsskyldigheter (prenumerationer). I portalen kan rapportören 
uppfylla sin rapporteringsskyldighet antingen genom att ladda ner 
egna rapporter eller genom att fylla i enskilda rapportblanketter. 
Blanketter ska helst inte användas i anslutning till omfattande rap-
porteringshelheter. Rapportören får respons på inlämnade rappor-
ter till portalen. 
 
För att skicka en korrigerad rapport efter inlämningsdag, kontakta 
Finansinspektionen via rapportörsportalens diskussionsfunktion. 
Det är inte möjligt att lämna en rapport utan att ogiltigförklara den 
tidigare rapporten. 
 
Kommunikationen mellan Finansinspektionen och rapportören 
sker i fortsättningen via rapportörsportalen. 
 
Adressen till rapportörsportalen är följande: 
https://rapportering.finanssivalvonta.fi. 
 

1.3 Valideringsservicen 

Valideringsservicen är rapportörernas testmiljö. Det rekommende-
ras att rapporter skickas för granskning till Valideringsservicen in-
nan den officiella rapporten skickas till Finansinspektionen. Rap-
porterna används inte i tillsynssyften. Det är möjligt att skicka rap-
porter med rapportdatum i framtiden. Inlämnade rapporter raderas 
från rapportörsportalen fyra (4) veckor från mottagandet. 

https://www.finanssivalvonta.fi/globalassets/sv/rapportering/suomifi_fullmakter_anvisning_sv.pdf
https://www.finanssivalvonta.fi/globalassets/sv/rapportering/suomifi_fullmakter_anvisning_sv.pdf
https://rapportering.finanssivalvonta.fi/
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Adressen till Valideringsservicen är: 
https://valideringsservice-rapportering.finanssivalvonta.fi. 
 

2 Webbläsare som stöds 

Webbläsare som rapportörsportalen och Valideringsservicen stö-
der: 

• Microsoft Edge 

• Google Chrome 

• Apple Safari. 
 

3 Uppdatering av skärmbilderna 

Uppdatera rapportörsportalens skärmbilder genom att klicka på 

ikonen  till exempel efter att du upprättat en rapport. 
 

4 Rapportörens kontaktinformation 

Då en rapportör loggar in i rapportörsportalen för första gången 
ska rapportören ge sina kontaktuppgifter. Vid ändringar ska upp-
gifterna uppdateras. 
 
Blanketten för kontaktinformation fås fram genom att klicka på iko-
nen med användarnamnet nere till vänster i navigeringspanelen i 
anslutning till användaruppgifterna. 
 

 
 
Kontaktinformationen innehåller en möjlighet att beställa e-posta-
viseringar om inkommande meddelanden eller rapporter som sak-
nas i rapportörsportalen. E-postaviseringar beställs genom att 

https://valideringsservice-rapportering.finanssivalvonta.fi/
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välja punkten Få e-postaviseringar. E-postaviseringar kan bestäl-
las till din personliga e-postadress och/eller till en grupp-e-post 
genom att fylla i fälten e-post och/eller e-postadress för grupp. 
Närmare information om e-postaviseringens innehåll finns i kapitel 
9 Diskussionsfunktion i bruksanvisningarna. 
 
I kontaktinformationen är det också möjligt att ändra gränssnitt-
språk, språket av ramverksetiketter och språk för dokument och 
kontrolletiketter. Det rekommenderas att använda samma språk i 
alla inställningar. För de två första inställningarna kan språket 
ändras från rullgardinsmenyerna, medan förkortningen av språket 
måste skrivas för den sista inställningen. Stödda språk är finska, 
svenska och engelska. 
 
Kom ihåg att klicka på Spara efter att blanketten ifyllts. 
 
Sidan måste uppdateras efter ändringarna, till exempel genom att 
trycka på F5. 
 

5 Rapportörsportalens vyer 

5.1 Bibliotek 

Följande vyer i rapportörsportalens används via sidan bibliotek: 

• Övervakning av rapporteringen 
o Övervakning av enskilda rapporter 

• Övervakning av rapporter 

• Rapporteringsblanketter 
o Blanketter 
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5.2 Övervakning av rapporteringen 

Sidan Övervakning av rapporteringen innehåller de rapporter som 
ska skickas enligt rapporteringstidsfristerna samt status för en in-
lämnad rapport. 
 

 
 
Balkarna i vyn visar hur rapporteringen framskrider. 
 
Följande listrutor kan användas i vyn: 

• Tidsfrist för rapportering: Start och slut 

• Rapporterings år 

• Period 

• Domän  

• Rapporteringstyp 

• Rapporteringsnivå 

• Grupp av samfund 

• Samfund 

• Filvalidering  
 

Hur rapporten framskrider visas per datainsamling: 

• Förväntad 

• Laddade/skapade 

• Extraherar 

• Fel (fil) 

• Inlämnad i tid 

• Försenad 
 
Från rapporteringens tidsfrist kan du klicka dig till en noggrannare 
vy med mer detaljerade uppgifter om en enskild rapport, se föl-
jande punkt. 
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5.3 Övervakning av rapporteringen > Övervakning av enskilda rapporter 

I vyn Övervakning av enskilda rapporter används motsvarande 
listrutor som i vyn Övervakning av rapporteringen. 
 

 
 
 
Följande uppgifter ges om en enskild rapport: 

• Rapporteringstypkod 

• Samfunds namn 

• Identifierare 

• Rapporteringsnivåkod 

• Tidpunkt 

• Avsändare 

• Filvalidering 

• Filstatus 
 
Närmare information om validering av rapporten finns i stycke 7 
Valideringsrespons. 
 
Levererade rapporter kan visualiseras genom att klicka på Visua-
lisera. På så sätt kan rapportens uppgifter laddas i Excel-format 
till den egna datorn. Via ikonen Exportera är det möjligt att få t.ex. 
feedback på valideringen i Excel-format till den egna datorn. 
 
Rapportens uppgifter visas per blankett då man klickar på ikonen 

 till vänster om rapporteringstyp: 
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Av uppgifterna på blankettnivå syns följande uppgifter: 

• Tabellkod 

• Tidsfrist för rapportering 

• Inlämningsdag 

• Datum för skapande av kupong 

• Kupongnummer 

• Antal inlästa filer 

• Filvalidering 

• Status 

• Kupong 
 
Närmare information om validering av rapporten finns i stycke 7 
Valideringsrespons. 
 

5.4 Övervakning av rapporter 

Vyn Övervakning av rapporter innehåller de rapporter som ska 
skickas enligt rapporteringstidsfristerna samt stats för inlämnade 
rapporter. 
 

 
 
Följande listrutor kan användas i vyn: 

• Tidsfrist för rapportering: Start och slut 

• Rapporterings år 

• Period 

• Domän  

• Rapporteringstyp 

• Rapporteringsnivå 

• Grupp av samfund 

• Samfund 

• Filkupongstatus 

• Filvalidering 
 
En rapport som ska skickas känns igen på att kolumnerna om an-
vändare och validering av filen är tomma. 
 
Närmare information om validering av rapporten finns i stycke 7 
Valideringsrespons. 
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Rapportens uppgifter per blankett visas då du klickar på ikonen 

 till vänster om rapporteringstyp: 
 

 
 
Av uppgifterna på blankettnivå syns följande uppgifter: 

• Tabellkod 

• Tidsfrist för rapportering 

• Inlämningsdag 

• Datum för skapande av kupong 

• Kupongnummer 

• Antal inlästa filer 

• Status 

• Filvalidering 

• Kupong 
 
Närmare information om validering av rapporten finns i stycke 7 
Valideringsrespons. 
 

5.5 Rapporteringsblanketter 

Med hjälp av den här vyn kan du lämna i en rapport genom att an-
vända rapporteringsblanketterna. Närmare anvisningar om hur du 
använder rapporteringsblanketterna finns i avsnitt 6.2 i bruksan-
visningarna. Så här använder du rapporteringsblanketterna. 
 

5.6 Ladda upp filen 

I vänstra navigeringspanelen på bildskärmens finns vyn Ladda upp fi-

len.  
 
I vyn laddas rapportfilen upp i rapportörsportalen. Närmare anvis-
ningar om hur du laddar upp rapportfiler finns i avsnitt 6.1 Så här 
laddar du upp rapporter i rapportörsportalen i bruksanvisningarna. 
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5.7 Uppföljning av asynkronisk åtgärd 

I vänstra navigeringspanelen på bildskärmen finns vyn Asynkro-

niska åtgärder.  
 
I rapportörsportalen är det möjligt att i vyn Uppföljning av asykro-
nisk åtgärd följa behandlingen av filer som kräver behandlingstid. 
Största delen av rapportörerna behöver inte funktionen i uppfölj-
ningen av de rapporter som inlämnas. 
 

 
 
 

5.8 Diskussioner 

I vänstra navigeringspanelen på bildskärmen finns vyn Diskussioner. 

 
 
Närmare anvisningar finns i kapitel 9 Diskussionsfunktion i bruksanvis-
ningarna. 
 

6 Så här skickar du rapporter i rapportörsportalen 

6.1 Så här laddar du rapporter i rapportörsportalen 

Rapporter kan laddas i rapportörsportalen manuellt. I sådant fall 
ska rapportfilerna bildas utanför rapportörsportalen innan de lad-
das upp. Flera rapportfiler kan skickas på samma gång då de 
packas i en ZIP-fil. 
 
Rapportfilerna ska följa de tekniska specifikationerna för att kunna 
laddas i rapportörsportalen. Specifikationerna innehåller bl.a. fil-
namnet och en identifierare. Beskrivning av den maskinläsbara 
dataöverföringen av rapporter i XBRL-format (EBA och EIOPA) 
finns på Finansinspektionens webbplats: https://www.finanssival-
vonta.fi/globalassets/eba_eiopa_its_beskrivning_av_elektro-
nisk_rapportering.pdf. 
 
En beskrivning av elektronisk dataöverföring av rapporter i CSV-
format (VIRATI ja VAKRA) finns på adressen https://www.finans-
sivalvonta.fi/globalassets/sv/rapportering/beskrivning-av-elektro-
nisk-dataoverforing/virati_vakra_beskrivning_av_elektronisk_rap-
portering.pdf. 

https://www.finanssivalvonta.fi/globalassets/eba_eiopa_its_beskrivning_av_elektronisk_rapportering.pdf
https://www.finanssivalvonta.fi/globalassets/eba_eiopa_its_beskrivning_av_elektronisk_rapportering.pdf
https://www.finanssivalvonta.fi/globalassets/eba_eiopa_its_beskrivning_av_elektronisk_rapportering.pdf
https://www.finanssivalvonta.fi/globalassets/sv/rapportering/beskrivning-av-elektronisk-dataoverforing/virati_vakra_beskrivning_av_elektronisk_rapportering.pdf
https://www.finanssivalvonta.fi/globalassets/sv/rapportering/beskrivning-av-elektronisk-dataoverforing/virati_vakra_beskrivning_av_elektronisk_rapportering.pdf
https://www.finanssivalvonta.fi/globalassets/sv/rapportering/beskrivning-av-elektronisk-dataoverforing/virati_vakra_beskrivning_av_elektronisk_rapportering.pdf
https://www.finanssivalvonta.fi/globalassets/sv/rapportering/beskrivning-av-elektronisk-dataoverforing/virati_vakra_beskrivning_av_elektronisk_rapportering.pdf
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Uppladdningen av rapporter sker i vyn Ladda upp fil, som finns i 
den vänstra navigeringspanelen i rapportörsportalen. Vyn Ladda 
upp fil visar de rapporter som användaren laddat i form av en lista, 
vilken kan begränsas med filter, t.ex. enligt rapportens laddnings-
datum. 
 
Rapporten laddas genom att välja Fil, varefter rätt rapportfil väljs 
bland filerna på arbetsstationen. Då valet gjorts, syns filnamnet i 
mitten på vyn. Rapporten laddas upp genom att klicka på den blåa 
laddningsknappen på högra sidan av vyn, varefter laddningen 
startar. Rapportörsportalen meddelar först att rapportfilen laddas 
och därefter ett andra meddelande om att laddningen av rapportfi-
len lyckades. Rapporten valideras automatiskt i samband med 
laddningen. 
 
Den laddade rapportfilen visas på en egen rad i listan. Vyn Ladda 
upp fil ger information om rapporten och laddningsresultatet i olika 
kolumner, och vyn kan begränsas med filter. Kolumnerna i vyn be-
skrivs nedan. 
 

Kolumn Förklaring 

Fil inlämnad Den inlämnade XBRL-rapportens 
filnamn 

Fil uppladdad Laddning av rapportfil 

Storlek (KB) Rapportfilens storlek i kilobyte 

Användare Rapporten inlämnas av 

Inlämningsdag Rapportens inlämningsdatum 

Fil status Rapportens behandlingsstatus 

Filvalidering  Rapportens valideringsstatus 

Kupong status Finansinspektionens interna rap-
portfilstatus 

Feedback rapport Laddning av responsfil 

Kupong feedback 
kod 

Rapporterings rapportkod (inte till-
gänglig för tillfället) 

Rapport Rapportnummer eller information 
om fel i rapporten. 

 
Då rapporten har laddats upp, syns Extraherar som värde i kolum-
nen Filstatus. Närmare information om validering av rapporten 
finns i stycke 8 Valideringsrespons. 
 

6.2 Användning av rapporteringsblanketter 

Med rapporteringsblanketterna kan du skapa rapporter i rapportör-
sportalen. Funktionen har en egen vy Rapporteringsblanketter. 
 
Du navigerar i vyn rapporteringsblanketter genom att med filter 
välja önskad rapportering och rapporteringstidpunkt. Genom att 
välja önskad rad öppnas en ny vy Rapporteringsblanketter > Blan-
ketter, där den valda rapporten syns som enskilda blanketter. 
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Med hjälp av rapporteringsblanketterna kan du skapa rapporter 
genom att mata in värden i de färdiga blanketterna eller Excel-for-
mulären. Rapporteringsblanketterna ska fyllas i en i sänder. Det är 
inte tillåtet att lägga till eller att ta bort rader eller kolumner i Excel-
formulären i rapportörsportalen. Formulären som innehåller en 
funktion for att lägga till nya rader är ett undantag. 
 

6.2.1 Rapportering på blanketter 

Rapportering på blankett sker i vyn Rapporteringsblanketter > 
Blanketter, varvid verktyget Editera aktiveras. Klicka på Redigera 
en tabell och välj Skapa. Nästa gång du redigerar rapporten väl-
jer du Redigera en tabell och välj Ändra. 
 
Vald blankett öppnas i ett nytt rapportfönster. I rapportfönstret fyll-
ler du i blanketten genom att mata in värden. Genom att klicka på 
Spara lagras värdena på blanketten. 
 

 
 
Om rapportören vill anmäla blanketten tom med positiv rapporte-
ringsindikator måste blanketten öppnas och sparas. 
 
Om rapportören vill anmäla blanketten tom med negativ rapporte-
ringsindikator får blanketten inte öppnas och sparas. Reportern 
kan förhandsgranska en tabell med funktionen Visualisera utan 
att påverka rapporteringsindikatorn. 
 
Om rapportören inte har fyllt i de blanketter som krävs kommer 
systemet inte att tillåta att rapporten sparas. 
 
Då blanketten har sparats, ändras status till Skapad. Samtidigt 
ändras också alla andra blanketter i anslutning till rapporten från 
Förväntad eller Obligatorisk till Skapad, fastän värden inte skulle 
ha ifyllts på de andra blanketterna. 
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Då den rapport som ifylls innehåller valutaspecifika blanketter, 
syns valutorna i rapportfönstret som egna flikar i vyns vänstra 
nedre hörn. Den första fliken innehåller valutorna sammanlagt i 
euro. Genom att välja Lägg till tabell kan du lägga till valutaspe-
cifika flikar. Nedan stående bild beskriver sammanfattat de viktig-
aste egenskaperna på flikarna för de mest betydande valutorna. 
 

 
 
På blanketten Betydande valuta ska den valuta som används 
anges på två ställen: Betydande valuta ska väljas via rull-
gardinslistan och därtill ska valutans trebokstavsförkortning enligt 
ISO 4217 väljas i fältet Currency i vänstra över hörnet. 
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På blanketter till vilka det är möjligt att lägga till rader görs detta 
genom antingen via den tryckknapp som syns framför raden eller 
genom att klicka på pilen i vänstra övre kanten och därefter på 
den tryckknapp som öppnas i sidbalken. 
 

 
 

 
 

6.2.1.1 Ifyllande av Header-uppgifter i de nationella rapporterna (VIRATI och VAKRA) 

I de nationella rapporterna ska rapportören även fylla i uppgifter på fli-
ken Header på rapportblanketten. Alla fält i tabellen Header ska ifyllas 
på motsvarande sätt som på nedan stående bild. Datumfältens format 
är ÅÅÅÅMMDD och i fältet Version ska rapportörsportalens versions-
nummer ifyllas. Portalens versionsnummer finns antecknad i avsnittet 



      14 (22) 
       
  17.5.2023   
  FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG 
Finansiell analys  Offentligt   

   
    
 

 

Information, som kommer fram i portalens vänstra övre hörn då man 
klickar på Finansinspektionens logotyp. 
 

 
 

 
 
Vid rapportering av en så kallad nollrapport ifylls uppgifter endast på fli-
ken Header och i fältet Inget att rapportera väljs alternativ 1 = Inget att 
rapportera i rullgardinsmenyn. I annat fall är valet alltid 0 = Normal rap-
port. 
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6.2.1.2 Ifyllande av tabellen LTC01 

I tabell LTC01 ska varje rad ges ett värde: 
 

• Typ av identifieringskod = 4 

• Identifieringskod = löpande numrering med början från värdet 1 
(1, 2, 3, 4,...) 

 

 
 

6.2.2 Rapportering på Excel-formulär 

Rapporteringsblanketterna i rapportörsportalen kan ifyllas med 
hjälp av Excel. Välj den blankett som ska ifyllas och öppna den i 
rapportfönstret (Editera > Skapa). Spara en tom blankett genom 
att välja Spara, varefter funktionen Exportera i Excel-format akti-
veras. Genom att välja ’Exportera i Excel-format’ lagras Excel-filen 
i din dator och du kan fylla i de uppgifter som ska rapporteras.  
 
Det är inte tillåtet att lägga till eller att ta bort rader eller kolumner i 
Excel-formulären i rapportörsportalen. Tillägg eller radering leder 
till att det uppstår ett fel i samband med att uppgifterna överförs 
från Excel-formulären till rapportörsportalen. Formulären som in-
nehåller en funktion for att lägga till nya rader är ett undantag. 
 
Användningen av blanketter som innehåller valutaspecifika tabel-
ler med hjälp av Excel-formulären förutsätter särskilda val i rap-
portvyn Web forms innan blanketten överförs till Excel. Välj den 
första fliken för betydande valutor och därefter valuta ur rull-
gardinslistan. Lägg till värdet i någon av cellerna på fliken för bety-
dande valutor och välj Spara. Välj därefter ’Exportera i Excel-for-
mat’. Excel-filen som innehåller en blankett för en betydande va-
luta som en egen flik laddas upp i datorn. 
 
Om du önskar lägga till blanketter för betydande valutor i Excel-
formuläret, skapas kopior av fliken för en betydande valuta. På 
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blanketterna för betydande valutor ska uppgiften om valutan an-
tecknas både via rullgardinslistan och i fältet Currency i vänstra 
övre hörnet. I Currency-fältet ska valutans trebokstavsförkortning 
enligt ISO 4217 antecknas. 
 

 
 
Då blankettfilen i Excel är klar, spara den och gå tillbaka till rap-
portörsportalen. Till rapportvyn på blanketten. Välj Importera Ex-
cel-filen och välj den tidigare sparade Excel. Klicka på OK. Cell-
värdena i Excel uppdateras på formuläret i rapportörsportalen. 
Välj Spara innan du stänger rapportfönstret. 
 

6.2.3 Validering och inlämning av rapporteringsblanketter 

Rapporten är klar att skickas, då rapportens alla blanketter är 
ifyllda. Blanketterna kan inte lämnas in skilt för sig. Det lönar sig att 
validera rapporten innan den skickas. Validering av en enskild blan-
kett sker i vyn Rapporteringsblanketter > Blanketter genom att 
klicka på Bekräfta. För att kunna validera alla blanketter på en 
gång, välj först alla blanketter. Valet av den nyaste versionen av 
alla blanketter lyckas då du klickar på Välj det nyaste elementet 
på varje huvudråd. Klicka därefter på Bekräfta. 
 
Genom att välja Bekräfta genererar portalen valideringsrapporten 
inklusive önskade valideringstyper och format. Vilka valideringsty-
per som kan väljas är beroende av de blanketter som ska valide-
ras. Valideringsrapporten kan granskas antingen i portalen, Excel 
eller i XML-format. I Excel-formatet kan du välja om du vill att vali-
deringsrapporten utöver granskning även ska innehålla de ifyllda 
blanketterna. 
 
Då rapporten har validerats och är klar för inlämning, välj en rap-
port i tabellen och klicka på Godkänn. Det öppnas ett popupföns-
ter som anger att rapportens samtliga tabeller inlämnas på en 
gång. Välj OK. 
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6.3 Inlämning av rapporterna med hjälp av SFTP-förbindelse 

Rapporterna kan också lämnas till Finansinspektionen direkt via 
gränssnitten i rapportörens eget rapporteringssystem (A2A). Rap-
portören får respons på inlämnad rapport via gränssnittet (A2A) 
direkt till sitt eget rapporteringssystem. 
 
Användning av gränssnitt förutsätter att du tar kontakt via skyddad 
e-post till NewReportingSystem(at)finanssivalvonta.fi. Anvisningar 
om hur du skickar skyddad e-post finns på webbplatsen: 
https://www.suomenpankki.fi/globalassets/sv/finlands-banks-och-
finansinspektionens-skyddade-e-post.pdf. 
 

7 Valideringsrespons 

Valideringsrespons fås i rapportörsportalen i följande format: 

• Excel 

• HTML 

• XML 
 
Valideringsrespons i vyn Ladda ner fil (Excel, HTML och XML) 
finns under Valideringsrespons. Valideringen i Excel publiceras 
inte i de fall då rapporten inte kunnat laddas upp i rapportörsporta-
len. I vyerna fås valideringsrespons under Filvalidering. 
 
Om ett valideringsfel hittas i rapporten, visar rapportörsportalen en ikon 
som avser valideringsfelet. 
 

Ikon Förklaring 

 
Inget valideringsfel hittades 

 
Saknade tabeller fel 

 
XBRL typer 

 

XML typer 

 

Hyperkuber 

 
Duplicera fakta 

https://www.suomenpankki.fi/globalassets/sv/finlands-banks-och-finansinspektionens-skyddade-e-post.pdf
https://www.suomenpankki.fi/globalassets/sv/finlands-banks-och-finansinspektionens-skyddade-e-post.pdf
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Schema 

 

Taxonomivalidering 

 
Beräkningar 

 

Formler (Blockeringsfel) 

 
Formler (Varning) 

 

Föräldralösa fakta 

 
Filing rules (Blockeringsfel) 

 

Filing rules (Varning) 

 

iXBRL filing rules 

 
Ytterligare kontroller (Blockeringsfel) 

 

Ytterligare kontroller (Varning) 

 

Kontroll (Blockeringsfel) 

 
Kontroll (Varning) 

 

7.1.1 Valideringsrespons i Excel 

Valideringsrespons i Excel innehåller en sammanfattning av de 
validerade rapporterna och gjorda valideringar samt valideringsre-
sultatet per blankett och felaktiga valideringar. 
 
På sidan med sammanfattad information om valideringsrespons 
visas rapportens grundläggande uppgifter, gjorda valideringar och 
valideringsrespons per blankett. 
 
Valideringsstatus anges med grön färg, då valideringen är god-
känd (OK), små innehållsfel med gul färg (Varning) och fel med 
röd färg (Blockeringsfel). 
 
På sammanfattningssidan är det möjligt att noggrannare granska 
respons på enskilda valideringar genom att klicka på validerings-
status. 
 
På blanketterna syns rapportens valideringsstatus antingen som 
gula (Varning) eller röda (Blockeringsfel) datapunkter. Du får fram 
valideringen bredvid datapunkten genom att föra kursorn på den. 
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7.1.2 Valideringsrespons i HTML 

Valideringsrespons i HTML innehåller följande uppgifter: 

• Rapportens identifieringsuppgifter 

• Sammanfattning av valideringarna  

• Noggrannare specifikation av valideringsfelen 
 

7.1.3 Valideringsrespons i XML 

Valideringsrespons i XML är avsedd att användas som en del av 
rapportörens eget rapporteringssystem, se punkt 7.3 Inlämnande 
av rapporter via SFTP-förbindelse. 
 

8 Visualisering av rapporten 

Den inlämnade rapporten kan laddas i rapportörsportalen i Excel-
format enligt följande: 

1. Gå till Övervakning av Övervakning av rapporteringen > 
Övervakning av enskilda rapporter 

2. Välj den rapport som du vill kontrollera 
3. Klicka på Visualisera 
4. Uppgifterna kan laddas i Excel genom att klicka på Expor-

tera i Excel-format. 
 

9 Diskussionsfunktion 

Diskussionsfunktionen i rapportörsportalen består av de diskussioner 
som förs i portalen och av de e-postaviseringar som kan beställas från 
portalen. Diskussionsfunktionen används inte i valideringstjänsten. 
 
Mottagande av e-postaviseringar förutsätter att användaren har matat in 
sina e-postuppgifter och aktiverat valet Få e-postaviseringar. Beställ-
ning av e-postaviseringar beskrivs närmare i kapitlet 4 Rapportörens 
kontaktuppgifter. I e-postaviseringar ingår aviseringar om inkommande 
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meddelanden i rapportörsportalen samt påminnelser om rapporter som 
saknas. 
 
E-postaviseringarna skickas från: 
no-reply.notifications(at)finanssivalvonta.fi. 
 
En avisering om ett nytt meddelande i rapportörsportalen har rubriken 
FIN-FSA / New message on the Reporter Portal / Uusi viesti Raportoi-
jan portaalissa / Nytt meddelande i Rapportörsportalen. En avisering om 
en försenad rapport har rubriken FIN-FSA / Notification of missing re-
port / Ilmoitus puuttuvasta raportista / Meddelande om rapport som sak-
nas. E-postaviseringar som beställts från rapportörsportalen kan inte 
läsas i portalen. 
 
Diskussion kan föras i vyn Diskussion samt i vyerna Övervakning av 
rapporteringen > Övervakning av enskilda rapporter – och Övervakning 
av rapporteringen. 
 
Som diskussionstyp i vyn Diskussion används alternativet Information. 
En ny diskussion ska namnges och i urvalsmenyn Samfund ska det väl-
jas minst ett nytt samfund samt ur urvalsmenyn Typ av rapportering 
minst en rapport. De värden som kan väljas för Samfund och Typ av 
rapportering fastställs enligt användarens Suomi.fi-fullmakter. Dessa val 
begränsar även vem som kan se diskussionerna i fortsättningen. Ur-
valsmenyerna för uppgiftslämnarnivå, rapporterings år och period be-
gränsar inte de andra användarnas rättigheter att läsa diskussionen. 
 

 
 
En bilaga kan fogas till diskussionen genom att välja Lägg till filer. 
 
Diskussionen läggs till rapportörsportalen genom att välja Sänd. Dis-
kussionen blir synlig i vyn Diskussioner. Finansinspektionens svar syns 
i vyn Diskussioner. 
 
I vyerna Övervakning av rapporterringen > Övervakning av enskilda 
rapporter och Övervakning av rapporteringen kan diskussionen inledas 
genom att välja Diskussionens inflöde för den inkommande rapporten. 
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Beträffande en diskussion som inletts från Diskussionens inflöde kan 
som diskussionstyp förutom Information även användas typen Makule-
ringsbegäran. Som diskussionstyp används Makuleringsbegäran i de 
fall då rapportören begär att rapporten makuleras för att ladda upp en 
korrigeringsrapport. 
 

 
 
I vyerna Övervakning av rapporteringen syns i diskussionens inflöde 
endast diskussioner som rör den nyaste rapportversionen. Diskussioner 
som rör gamla rapportversioner syns i vyn Diskussioner. 
 
Diskussionen kan avslutas på Finansinspektionens initiativ, varefter det 
inte längre går att lägga till meddelanden i diskussionen. En stängd dis-
kussion känns igen av en ikon föreställande ett lås på högra sidan om 
rubriken. Om rapportören eller Finansinspektionen vill fortsätta en av-
slutad diskussion, ska det skapas en ny diskussion. 
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10 Utloggning 

Kom ihåg att logga ut via utloggning då du slutar använda tjäns-
ten, så att förbindelsen till uppgifterna i rapportörsportalen inte blir 
öppen och eventuellt ger utomstående tillträde till den. 
 
Klicka först på ikonen i vänstra nedre hörnet där ditt användar-
namn syns och därefter på ikonen Logga ut i högra övre hörnet. 
 

 
 

11 Kontaktuppgifter till rapportörsportalen 

Frågor om rapportörsportalen kan skickas till: 
newreportingsystem(at)fiva.fi. 


