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Den juridiska karaktären av föreskrifter och 
anvisningar 

 

   

   

   

 

Föreskrifter  

I Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar presenteras föreskrifterna under 

rubriken "Föreskrift". Föreskrifterna är bindande rättsregler, som måste följas.  

Finansinspektionen meddelar föreskrifter endast med stöd av och inom ramen för rättsliga 

bestämmelser som ger Finansinspektionen behörighet att ge ut föreskrifter.  

Anvisningar 

I Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar presenteras under rubriken "Anvisning" 

Finansinspektionens tolkningar av innehållet i lagar eller andra bindande bestämmelser.  

Under denna rubrik presenteras också rekommendationer och andra 

verksamhetsanvisningar som inte är bindande. Vidare upptas här Finansinspektionens 

rekommendationer om hur internationella riktlinjer och rekommendationer ska följas.  

Av formuleringen av anvisningen framgår när det är fråga om en tolkning och när det är 

fråga om en rekommendation eller annan verksamhetsanvisning. Formuleringen av 

anvisningarna och den juridiska karaktären av föreskrifterna och anvisningarna förklaras 

närmare på Finansinspektionens webbplats.  

 

Finansinspektionen.fi > Regelverk > Den juridiska karaktären av föreskrifter och 

anvisningar 

 

 

https://www.finanssivalvonta.fi/sv/regelverk/maaraysten-ja-ohjeiden-oikeudellinen-luonne/
https://www.finanssivalvonta.fi/sv/regelverk/maaraysten-ja-ohjeiden-oikeudellinen-luonne/
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1 Tillämpningsområde och definitioner  

 

   

 

1.1  Tillämpningsområde  

(1) Dessa föreskrifter och anvisningar tillämpas, enligt riskområde, på följande av de 

tillsynsobjekt och utländska filialer som avses i lagen om Finansinspektionen (878/2008): 

(2) Kreditriskrapporten Läge inom banksystemet (S): 

• i kreditinstitutslagen (610/2014) avsedda kreditinstitut (Utfärdats 11.12.2020, gäller 

från 1.1.2022) 

• i kreditinstitutslagen avsedda andra holdingföretag av moderföretag till kreditinstitut än 

värdepappersföretag (Utfärdats 11.12.2020, gäller från 1.1.2022) 

• i kreditinstitutslagen avsedda utländska kreditinstituts filialer med 

kreditinstitutsverksamhet i Finland (Utfärdats 11.12.2020, gäller från 1.1.2022) 

• i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010) avsedda centralinstitut 

för sammanslutningar (Utfärdats 11.12.2020, gäller från 1.1.2022) 

(3) Ränterisk (R): 

• i kreditinstitutslagen avsedda kreditinstitut (Utfärdats 11.12.2020, gäller från 1.1.2022) 

• i kreditinstitutslagen avsedda andra holdingföretag av moderföretag till kreditinstitut än 

värdepappersföretag (Utfärdats 11.12.2020, gäller från 1.1.2022) 

• i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010) avsedda centralinstitut 

för sammanslutningar (Utfärdats 11.12.2020, gäller från 1.1.2022) 

(4) Rapport om belåningsgraden (LTC): 

I kreditinstitutslagen avsedda (Utfärdats 11.12.2020, gäller från 1.1.2022): 

• kreditinstitut 

• filialer till utländska kreditinstitut i Finland som auktoriserats inom EES-området 

• filialer till utländska kreditinstitut i Finland som auktoriserats utanför EES-området ETA-

området (kreditinstitut från tredje land) 

1.2  Definitioner 

(5) Nedan i dessa föreskrifter och anvisningar används följande definitioner: 

• Med ett tillsynsobjekt avses institut som hör till det tillämpningsområde som fastställts 
ovan i avsnitt 1.1 av dessa föreskrifter och anvisningar. 
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• Med en motpart avses i dessa föreskrifter och anvisningar en grupp av kunder enligt 
artikel 4.39 i EU:s kapitalkravsförordning.  

• Med belåningsgrad avses i enlighet med 15 kap. 11 § i kreditinstitutslagen 
kreditbeloppet i förhållande till det verkliga värdet av säkerheterna för krediten vid den 
tidpunkt då krediten beviljades.  

• Med rapporteringsdatum avses datumen den 31 mars, den 30 juni, den 30 september 
och den 31 december.  
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2 Regelverk  

 

   

 

2.1 Lagstiftning 

Dessa föreskrifter och anvisningar har samband med följande bestämmelser: 

• kreditinstitutslagen (610/2014), 

• konsumentskyddslagen (38/1978). 

2.2 Europeiska unionens förordning 

Dessa föreskrifter och anvisningar har samband med följande direkt tillämpliga Europeiska 

unionens förordningar: 

• Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (32013R575) av den 26 
juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av 
förordning (EU) nr 648/2012; EGT L 176, s. 1 (nedan även EU:s 
kapitaltäckningsförordning). 

• Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 (32014R0680) av den 16 
april 2014 om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering 
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (Text av betydelse 
för EES); EUT Nr L191, s.1. (nedan kommissionens genomförandeförordning). 

2.3 Finansinspektionens befogenhet att meddela föreskrifter 
 

Finansinspektionens rättighet att meddela tvingande föreskrifter grundar sig på följande 
bestämmelser i lag: 

• 18 § 2 mom. och 60 § 5 mom. i lagen om Finansinspektionen (878/2008). 
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3 Syfte 

 

   

 

3.1 Syfte med föreskrifterna och anvisningarna 

(1) I dessa föreskrifter och anvisningar fastställs rapporteringsskyldigheterna avseende 

institutens kreditrisker, ränterisker och belåningsgraden.  

(2) Syftet med föreskrifterna och anvisningarna är att säkerställa att Finansinspektionen får 

information om institutets kredit-och ränteriskexponering samt om belåningsgraden av de 

bolån som institutet beviljat. Bestämmelserna är nödvändiga bl.a. för att skydda 

allmänheten för risken att förlora medel som instituten är skyldiga att betala tillbaka, dvs. 

återbetalningspliktiga medel, och för att säkerställa banksystemets tillförlitlighet och 

stabilitet.  

(3) Kreditrisken utgör en betydande risk för institut som bedriver bankverksamhet. Hanteringen 

och kontrollen av institutens kreditrisker har stor betydelse när det gäller att säkerställa 

kapitaltäckningen i förhållande till riskerna i verksamheten och förlusterna på grund av 

realiserade risker.  

(4) Syftet med rapporteringen av ränterisker är att säkerställa att Finansinspektionen får 

information om institutens ränteriskexponering. Enligt kreditinstitutslagstiftningen får ett 

kreditinstitut inte i sin verksamhet ta så stora risker att dess kapitaltäckning eller likviditet 

äventyras väsentligt. 

(5) Målet med rapporteringen om belåningsgraden är att säkerställa att Finansinspektionen får 

information om belåningsgraden av de bostadskrediter som företaget under tillsyn beviljar. 

Kreditinstitutslagen förutsätter att företaget under tillsyn inte beviljar större bostadskredit än 

vad som föreskrivs i 15 kap. 11 § i kreditinstitutslagen. 
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4 Rapportering till Finansinspektionen 

 

   

 

(1) Enligt 18 § 2 mom. i lagen om Finansinspektionen får Finansinspektionen meddela 

föreskrifter om vilka uppgifter om tillsynsobjekts ekonomiska ställning, ägare, interna 

kontroll och riskhantering, förvaltnings- och kontrollorgan, tjänstemän och 

verksamhetsställen samt vilken för skötseln av de uppgifter som avses i 3 § 3 mom. 3–5 

punkten relevant information som regelbundet ska lämnas till Finansinspektionen. De 

aktuella föreskrifterna meddelas i avsnitten 4.2–4.4. 

(2) Enligt 60 § 5 mom. i lagen om Finansinspektionen kan Finansinspektionen för utländska 

EES-filialer utfärda föreskrifter om regelbunden inrapportering till Finansinspektionen av 

information som den behöver för skötseln av de uppgifter som avses i 3 § 3 mom. 3 och 5 

punkten. De aktuella föreskrifterna meddelas i avsnitten 4.2–4.4. 

4.1 Innehåll i rapporterna 

(3) S-rapporten Läge inom banksystemet (blankett S01F) är en kreditriskrapport. S01F-

blanketten innehåller uppgifter om exponeringar, institutets förfallna och oreglerade 

fordringar samt om nedskrivningsförluster av bostadssammanslutningar och inhemska 

bostadsaktiebolag (Utfärdats 2.5.2018, gäller från 1.6.2018). 

(4) Genom uppgifter som lämnas på ränteriskrapporter (R) uppföljs kreditinstitutens 

ränterisker. Inrapporteringen omfattar uppgifter om tillgångar och skulder i institutets 

balansräkning och poster utanför balansräkningen fördelade efter valuta och löptid, 

inklusive uppgift om räntekänslighet. 

(5) Med hjälp av rapporten om belåningsgraden (LTC) följer man upp belåningsgraderna för 

de bostadskrediter som tillsynsobjektet beviljar vid den tidpunkt då krediten beviljades. 

Rapporteringen innehåller uppgifter om enskilda lån, specificerade i fråga om de krediter 

som belastar bostaden som ska köpas och det verkliga värdet av säkerheterna för krediten 

per typ av säkerhet. 

4.2 Rapportering av tillsynsuppgifter på S- och R-blanketterna (Utfärdat 
11.12.2020, gäller från 1.1.2021) 

F Ö R E S K R I F T  ( s t y c k e n a  6 – 1 2 )  

(6) Tillsynsobjekten ska till Finansinspektionen lämna S- och R-blanketterna i enlighet med 

Finansieringssektorns rapporteringskarta1. (Utfärdat 11.12.2020, gäller från 1.1.2021) 

 
  1 https://www.finanssivalvonta.fi/globalassets/fi/raportointi/tiedonkeruukartta_rahoitussektori.pdf 
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(7) Tillsynsobjekten ska till Finansinspektionen rapportera de uppgifter som baserar sig på de 

uppgifter som anges i bilagorna III (FINREP templates) och V (Instructions on FINREP), i 

kommissionens genomförandeförordning på S- och R-blanketterna. (Utfärdat 11.12.2020, 

gäller från 1.1.2021) 

(8) Ett tillsynsobjekt som är moderföretag till en konsolideringsgrupp ska rapportera de ovan i 

stycke (7) nämnda uppgifterna på konsoliderad nivå (uppgiftslämnarkategori 205 eller 

214). Rapporteringsskyldigheten gäller inte moderföretag till underkonsolideringsgrupper. 

Annat tillsynsobjekt som hör till en konsolideringsgrupp behöver inte rapportera 

uppgifterna. (Utfärdat 11.12.2020, gäller från 1.1.2022) 

(9) Om tillsynsobjektet inte hör till en konsolideringsgrupp, ska det rapportera de angivna 

uppgifterna på solonivå (uppgiftslämnarkategori 201 eller 210). (Utfärdat 11.12.2020, gäller 

från 1.1.2022)  

(10) Centralinstitut för sammanslutningar av inlåningsbanker ska ange de ovan i stycke 7 

avsedda uppgifterna på sammanslutningsnivån (uppgiftslämnarkategori 260). Andra 

tillsynsobjekt som hör till en sammanslutning behöver inte rapportera uppgifterna. (Utfärdat 

11.12.2020, gäller från 1.1.2022)  

(11) Utländska kreditinstituts filialer med kreditinstitutsverksamhet i Finland ska rapportera 

enbart de ovan i stycke 7 angivna uppgifterna för S-rapportering. Uppgifterna rapporteras 

på solonivå (uppgiftslämnarkategori 221 eller 222). (Utfärdat 11.12.2020, gäller från 

1.1.2022)  

(12) S- och R-rapporteringen ska ske kvartalsvis, dvs. per den 31 mars, den 30 juni, den 30 

september och den 31 december. S-rapporterna ska lämnas till Finansinspektionen inom 

30 bankdagar och R-rapporten 20 bankdagar efter den tidpunkt som rapporten gäller. 

(Utfärdat 11.12.2020, gäller från 1.1.2021)  

4.3 Rapportering av tillsynsuppgifter på LTC-blanketten 

F Ö R E S K R I F T  ( s t y c k e n a  1 3  –  2 4 )  

(13) Tillsynsobjektet ska lämna in LTC-blanketten till Finansinspektionen enligt 

Finansieringssektorns rapporteringskarta.2 (för uppgiftslämnarkategorier 201, 202, 210, 

211, 221, 222; om kreditinstitutet har filialer utomlands, ska uppgifterna rapporteras för 

kategorier 202 och 211, exklusive filialer utomlands). (Utfärdat 11.12.2020, gäller från 

1.1.2022) 

(14) Tillsynsobjektet ska på LTC-blanketten tillställa Finansinspektionen de uppgifter som 

grundar sig på Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 3/2015 Beräkning av 

belåningsgraden. 

(15) På LTC-blanketten ska tillsynsobjektet anmäla de i 15 kap. 11 § 1 mom. i 

kreditinstitutslagen avsedda konsumentkrediter som har beviljats den 1 juli 2016 eller 

senare och som inte har rapporterats tidigare och med vilka bostadsförmögenhet i Finland 

förvärvas eller renoveras. (Utfärdat 11.12.2020, gäller från 1.1.2022)  

 
  2 https://www.finanssivalvonta.fi/globalassets/fi/raportointi/tiedonkeruukartta_rahoitussektori.pdf? 
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(16) Belåningsgraden räknas enligt situationen vid den tidpunkt då krediten beviljas. (Utfärdat 

11.12.2020, gäller från 1.1.2022)  

(17) I kolumnen "Lainan tunniste" på LTC-blanketten ska avtalsnumret eller annan motsvarande 

kod som identifierar krediten antecknas. 

(18) I kolumnen 010 på LTC-blanketten ska antecknas om krediten har beviljats för köp av 

första bostad genom att anteckna antingen 1 (=Ja) eller 0 (=Nej) i kolumnen. 

(19) I kolumnen 020 på LTC-blanketten ska de antecknas om den beviljade krediten kan ha en 

större belåningsgrad än vad som föreskrivs i 15 kap. 11 § 3 och 4 mom. i 

kreditinstitutslagen genom att anteckna antingen 1 (=Ja) eller 0 (=Nej) i kolumnen. 

(20) I kolumnerna 030 och 040 på LTC-blanketten ska värdena ges i formen "ÅÅÅÅMMDD". 

(21) I kolumnerna 090 och 170 på LTC-blanketten ska värdena ges med minustecken. 

(22) I kolumnerna 060, 070, 080, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 210 och 220 på 

LTC-blanketten ska värdena ges med plustecken. 

(23) I kolumnerna 190 ja 230 på LTC-blanketten ska värdena ges som procentandelar utan 

procenttecken. 

(24) LTC-blanketten ska lämnas in till Finansinspektionen varje kvartal för tidpunkterna 31.3, 

30.6, 30.9 och 31.12. LTC-blanketten ska lämnas in till Finansinspektionen inom 30 

bankdagar från den tidpunkt som rapporteras. 

A N V I S N I N G  ( s t y c k e  2 5 )  

(25) I stycke (19) avsedda situationer, där belåningsgraden kan vara större än vad som 

föreskrivs i 15 kap. 11 § 3 och 4 mom. i kreditinstitutslagen, definieras i avsnitt 4.4 i 

Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 3/2015 Beräkning av belåningsgraden. 

(Utfärdat 11.12.2020, gäller från 1.1.2021)  

4.4 Undantag som gäller rapporteringsskyldigheten 

4.4.1 Tillstånd att avvika från anmälningsskyldigheten att rapportera läget inom 

banksystemet  

(26) Finansinspektionen kan på ansökan bevilja tillsynsobjektet befrielse från skyldigheten att 

rapportera läget inom banksystemet (blankett S), ifall tillsynsobjektets kreditgivning till den 

finska bostadssammanslutningssektorn och till privata inhemska bostadsaktiebolag är 

ringa. Tillståndet är i kraft antingen tillsvidare eller under den tid som särskilt fastställs i 

tillståndet. (Utfärdat 11.12.2020, gäller från 1.1.2022) 

F Ö R E S K R I F T  ( s t y c k e  2 7 )  

(27) Tillsynsobjektet ska lämna in en skriftlig ansökan till Finansinspektionen, om det ansöker 

om befrielse från skyldigheten att rapportera läget inom banksystemet (blankett S). 

(Utfärdat 11.12.2020, gäller från 1.1.2022) 
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4.4.2 Tillstånd att avvika från anmälningsskyldigheten att rapportera 

belåningsgraden 

(28) Finansinspektionen kan på ansökan bevilja tillsynsobjektet befrielse från skyldigheten att 

rapportera belåningsgraden (LTC-blankett), ifall tillsynsobjektets bostadskreditgivning i 

Finland är ringa. Tillståndet är i kraft antingen tillsvidare eller under den tid som särskilt 

fastställs i tillståndet. (Utfärdat 11.12.2020, gäller från 1.1.2022)  

F Ö R E S K R I F T  ( s t y c k e n a  2 9  –  3 1 )  

(29) Tillsynsobjektet ska lämna in en skriftlig ansökan till Finansinspektionen, om det ansöker 

om befrielse från skyldigheten att rapportera om belåningsgraden (LTC-blanketten).  

(30) Ett tillsynsobjekt som har fått tillstånd att avvika från skyldigheten att rapportera om 

belåningsgraden, ska på Finansinspektionens begäran lämna in tillsynsuppgifterna på 

LTC-blanketten enligt avsnitt 4.3, om Finansinspektionen anser att rapporteringen av 

tillsynsuppgifter är viktigt med tanke på tillsynen av hela marknaden eller tillsynsobjektet. 

(31) Tillsynsobjektet ska skriftligen utan obefogat dröjsmål underrätta Finansinspektionen, om 

väsentliga förändringar i de förhållanden som lagts fram i ansökan eller om det själv anser 

att dess bostadskreditgivning väsentligt har ökat efter att tillstånd beviljades. 

4.5  Anvisningar för inlämnande av tillsynsuppgifter 

A N V I S N I N G  ( s t y c k e n a  3 2  –  3 4 )  

(32) Rapporteringsprogrammen för rapportering enligt dessa föreskrifter och anvisningar och 

anvisningarna om elektronisk rapportering kan laddas ned via Distributionstjänsten Jakelu, 

som finns tillgänglig på Finansinspektionens webbplats. 

(33) En beskrivning av Finansieringssektorns rapporteringskarta som avses i dessa föreskrifter 

och anvisningar har lagts ut på Finansinspektionens webbplats. 

(34) Finansinspektionen rekommenderar att de kreditinstitut som hör till sammanslutningen av 

inlåningsbanker ordnar inlämnandet av de rapporter som avses ovan i stycke (12) och (24) 

så att medlemskreditinstituten sänder sina uppgifter till centralinstitutet för 

sammanslutningen av inlåningsbanker, som centraliserat sänder medlemsbankernas 

uppgifter vidare till Finansinspektionen. (Utfärdat 11.12.2020, gäller från 1.1.2021)  

4.6  Verifiering av de rapporterade uppgifternas riktighet 

A N V I S N I N G  ( s t y c k e n a  3 5  –  3 6 )  

(35) Tillsynsobjektet bör intyga riktigheten av de uppgifter som rapporterats på basis av dessa 

föreskrifter och anvisningar. Intyget bör dateras och undertecknas av både 

uppgiftslämnaren och den som verifierar uppgifterna. Det undertecknade intyget bör 

förvaras hos tillsynsobjektet och på begäran kunna visas upp för Finansinspektionen. 

Tillsynsobjektet bör upprätta intyget i samband med den första rapporten och intyget ska 

alltid uppdateras när den beskrivna processen ändras. 
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(36) Under Regelverk på Finansinspektionens webbplats (www.finansinspektionen.fi) finns 

anvisningar för hur det intyg som avses i stycke (35) ska upprättas.  
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5 Upphävda föreskrifter och anvisningar 

 

   

 

(1)  När dessa föreskrifter och anvisningar träder i kraft upphäver de följande av 

Finansinspektionens standarder, föreskrifter och anvisningar: 

▪ Finansinspektionens standard RA4.5 Rapportering av ränterisker 

▪ Finansinspektionens standard RA4.6 Rapportering av oreglerade och icke 

räntebärande fordringar. 

▪ Finansinspektionens standard RA4.7 Rapportering av finansieringsrisker. 

(2)  Genom dessa föreskrifter och anvisningar upphävs Finansinspektionens föreskrifter och 

anvisningar 9/2012 Rapportering av de största motparterna utfärdade den 1 juli 2014. 
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6 Ändringshistoria 

 

   

 

Dessa föreskrifter och anvisningar har ändrats som följer efter det att de trädde i kraft: 
 
Utfärdats 11.12.2020, gäller från 1.1.2021 eller 1.1.2022 
 

• alla stycken i föreskrifterna och anvisningarna som gäller rapporteringen av de största 
motparterna (V-rapportering) har upphävts 

 
Ändringarna hänför sig till upphävandet av anmälan om tillsynsuppgifter om de största 
motparterna. V-rapporteringen slopas eftersom de motsvarande uppgifterna kan med tanke på 
tillsynen fås i tillräcklig grad på rapporterna COREP 27.00 och 28.00. 

 

• i avsnitt 1.1 har styckena (2) och (3) ändrats, avsnitt 4.2 har ändrats, i avsnitt 4.4.1 har styckena 
(26) och (27) ändrats (enligt tidigare numrering avsnitt 4.4.3 stycke (38) och avsnitt 4.4.4. stycke 
40)), i avsnitt 4.4.3 har styckena (37) och (39) enligt den tidigare numreringen upphävts 
 
Ändringarna gäller tillämpningsområdet och uppgiftslämnarkategorierna för R- och S- 
rapporteringsskyldigheterna. 

 

• i avsnitt 1.1 har stycke (4) (avsnitt 1.1 stycke (5) enligt den tidigare numreringen) ändrats, avsnitt 
4 stycke (3) enligt den tidigare numreringen har strukits, i avsnitt 4.3 har styckena (13), (15), (16) 
och (25) ändrats (avsnitt 4.3 styckena (18), (20), (21) och (30) enligt den tidigare numreringen) 
samt stycket (31) enligt den tidigare numreringen har upphävts och till avsnitt 4.4.2 har fogats ett 
nytt stycke (28) 
 
Ändringarna gäller tillämpningsområdet och uppgiftslämnarkategorierna för LTC-
rapporteringsskyldigheterna, och dessutom har hänvisningar till lagstiftningen uppdateras och 
ordalydelsen i vissa stycken gjorts tydligare. 
 

• i avsnitt 4.5 stycke (34) och avsnitt 4.6 stycke (36) har interna hänvisningar i dokumentet 
ändrats. 

 
Utfärdats 2.5.2018, gäller från 1.6.2018 
 

• i avsnitt 4.1 har stycke 4 ändrats 
 
Mängden uppgifter som ska rapporteras på S-rapporten minskar, eftersom uppgifterna om oreglerade 
fordringar per sektor samt nedskrivningsförluster fås i samband med FINREP-rapporteringen. FINREP-
rapporterna inkluderar inte bostadssammanslutningar eller privata inhemska bostadsaktiebolag. Av den 
anledningen fortsätter rapporteringen av uppgifterna om sektorerna i fråga på blankett S01F. Uppgifterna 
på blankett S02F har inte använts i Finansinspektionens tillsynsarbete, och därför kan rapporteringen av 
dem avslutas. 
 
Utfärdats 6.2.2018, gäller från 1.3.2018 
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• alla stycken i föreskrifterna och anvisningarna som gäller Finansieringsrisker (M-rapportering) 
har upphävts 
 

Ändringarna hänför sig till den upphävda skyldigheten att rapportera tillsynsuppgifter om 
finansieringsrisk. M-blanketterna tas ur bruk då rapporteringen av tilläggsmetrik för likviditet träder i kraft 
fullt ut (maturitetstabellen träder i kraft den 1 mars 2018). 
 
Utfärdats 10.1.2017, gäller från 1.2.2017 

• i avsnitt 1.1 har stycke (2) ändrats 

• till avsnitt 1.1 har fogats stycke (4) 

• i avsnitt 3.1 har styckena (1) och (2) ändrats 

• till avsnitt 3.1 har fogats stycke (5) 

• till avsnitt 4.1 har fogats stycke (6) 

• i avsnitt 4.2 har stycke (9) ändrats) 

• till avsnitt 4.2 har fogats stycke (10) 

• avsnitt 4.3 har lagts till och därför har kapitlen efter det numrerats på nytt 

• i avsnitt 4.4 har stycke (22) ändrats 

• till avsnitt 4.5 har fogats stycke (43) 

• i avsnitt 4.6 har stycke (49) ändrats 

• i avsnitt 5 har stycke (1) ändrats 
 
Ändringarna hänför sig i huvudsak till upphävandet av Finansinspektionens standard RA4.7 
Rapportering av finansieringsrisker och överföringen av ifrågavarande bestämmelser till 
Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 1/2014 Kreditinstitutens riskrapportering. Samtidigt har 
det gjorts enskilda förtydliganden i föreskrifternas och anvisningarna språkliga utformning. Därtill har 
uppgiftslämnarkategorin av sammanslutningar av inlåningsbanker ändrats när det gäller ränte- och 
finansieringsriskrapporterna. 
 
Utfärdats 9.3.2016, gäller från 1.7.2016 

• i avsnitt 1.1 har styckena (1)–(4) ändrats 

• till avsnitt 1.1 har fogats stycke (5) 

• i avsnitt 1.1 har stycke (5) flyttats och lagts till avsnitt 4.4.1 stycke (31) 

• i avsnitt 1.1 har stycke (6) flyttats och lagts till avsnitt 4.4.2 stycke (32) 

• till avsnitt 1.2 har fogats en definition på belåningsgrad 

• avsnitt 2.1 har lagts till och därför har kapitlen efter det numrerats på nytt 

• avsnitt 2.1 har flyttats till avsnitt 2.3 

• EU:s kapitaltäckningsförordning har lagts till avsnitt 2.2 

• målen med belåningsrapporteringen har fogats till avsnitt 3 stycke (6) 

• rubriken på kapitel 4 har ändrats 

• till kapitel 4 har fogats stycke (3) 

• till avsnitt 4.1 har fogats stycke (6) om belåningsgradsrapporteringens innehåll 

• rubriken på avsnitt 4.2 har ändrats 

• avsnitt 4.3 och 4.4 har lagts till och därför har kapitlen efter det numrerats på nytt 

• avsnitt 4.3 stycke (16) har flyttats och lagts till avsnitt 4.4.2 stycke (32) 

• avsnitt 4.3 stycke (17) har ändrats från anvisning till föreskrift 
 
Ändringarna hänför sig i huvudsak till bestämmelserna om maximal belåningsgrad i 15 kap. 11 § i 
kreditinstitutslagen, vilka träder i kraft den 1 juli 2016. Till avsnitt 4.3 i föreskrifterna och anvisningarna 
har fogats föreskrifter (17)–(28), enligt vilka tillsynsobjektet ska rapportera belåningsgraden för nya 
bostadskrediter till Finansinspektionen samt till avsnitt 4.4.4 föreskrifter (37)–(39). Samtidigt har det 
gjorts enskilda förtydliganden i föreskrifternas och anvisningarna språkliga utformning 
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Utfärdats 22.5.2016, gäller från 1.6.2015 

• alla stycken i föreskrifterna och anvisningarna som gäller Oreglerade fordringar (J-rapporten) har 
upphävts  

• 1.1 tillämpningsområde har ändrats 

− i stycke 3 har utländska kreditinstituts filialer med inlåningsbanksverksamhet i Finland 
strukits  

− stycke 4 om inlåningsbankers rapporter för sina utländska filialer har strukits och därför 
har styckena i kapitel fått ny numrering 

• i kapitel 4 har ordningsföljden mellan enskilda stycken ändrats för att åstadkomma ett tydligare 
framställningssätt och därför har underkapitlen och styckena i kapitel 4 fått ny numrering 

• kapitel 4.2 Rapportering av tillsynsuppgifter enligt EU-kommissionens genomförandeförordning 
har strukits 

• kapitel 4.3 Rapportering av tillsynsuppgifter baserade på nationella föreskrifter har ändrats till 
kapitel 4.2 Rapportering av tillsynsuppgifter 

• i kapitel 4.6 har stycke 32 strukits, eftersom det bestäms om administrativa påföljder i lagen om 
Finansinspektionen. Stycke 23 har ändrats till hänvisning. 


