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Alkusanat

Rahoitusvaadeluokitus on Tilastokeskuk
sen vahvistama ohjeellinen luokitusstan- 
dardi, jonka tarkoituksena on osaltaan yh
tenäistää rahoitustilastoissa käytettäviä ra
hoitusvaateisiin perustuvia luokituksia ja 
siten lisätä vertailukelpoisuutta sekä koti
maassa että kansainvälisesti.

Luokitus on tasoltaan melko karkea; sii
nä on pyritty ennakoimaan rahoitusinstru
menttien jatkuva kehitys. Käytännön tilas
toinnissa käytettävät luokitukset voivat 
poiketa tästä suosituksesta. Niiden tulisi 
kuitenkin olla oheisen luokituksen kanssa 
yhteensopivia jos mahdollista.

Rahoitusvaadeluokitusta laadittaessa on 
otettu huomioon kansainvälisen kansanta
louden tilinpidon suosituksen (SNA 1993) 
sekä ennenkaikkea sen EU-maissa sovelletta
van version (ESA 1995) luokitusstandardit.

Uudistetusta rahoitusvaadeluokituk- 
sesta pyydettiin keväällä 1995 lausunnot

keskeisiltä käyttäjätahoilta. Uutta luoki
tusta suositellaan käytettäväksi tilastovuo- 
desta 1996 lähtien. Tämä luokitus korvaa 
vuoden 1975 rahoitusvaadeluokituksen.

Julkaisun tekstin on kirjoittanut Risto 
Suomela. Luokitusta ylläpitää ja sitä kos
keviin kyselyihin vastaa Tilastokeskuksen 
taloudelliset olot-yksikkö.

Tilastokeskuksen luokituspalvelut-yk- 
sikkö ottaa mielellään vastaan ehdotuksia 
luokituksen kehittämiseksi. Rahoitusvaa
deluokituksen nimikkeistöä ja luokkien 
määritelmiä myydään levykkeillä. Levyk
keiden myynnistä vastaa Anne Väänänen, 
luokituspalvelut, puhelin (90) 1734 2243, 
telekopio (90) 1734 2291.

Rahoitusvaadeluokitus 1996 -käsikir
joja myy Tilastokeskuksen julkaisujen 
myynti, puh. (90) 1734 2011, telekopio 
(90) 1734 2474.

Helsingissä 1. kesäkuuta 1995

Timo Relander

Markku Suur-Kujala
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7 Rahoitusvaadeluokituksen tausta

Rahoitusvaadeluokitus on rahoitusvarojen 
luokitus. Luokitusta käytetään, kun halu
taan tilastollisesti kuvata koko kansantalou
den tai sen osan rahoitussaamisia ja velkoja 
(varantoja) ja/tai niiden muutoksia (virto
ja). Muutokset voivat olla seurausta rahoi- 
tustaloustoimista tai esimerkiksi muutoksis
ta arvostuksissa. Kuvauksen kohteena voivat 
olla institutionaalisen sektorin kaikki saami
set ja velat tai vain osa niistä.

Oheinen luokitus on yhteensopiva maa
ilmanlaajuisen kansantaloustilastojen laa
dintaa ohjaavan manuaalin, SNA1993:n 
luokitusten kanssa. Rahoitusvaadeluokitus- 
ta laadittaessa on kiinnitetty erityishuomiota 
siihen, että se on yhteensopiva EU-maiden 
kansantalouden tilinpitojäijestelmän2 luoki
tusten kanssa. Toisaalta Suomen rahoitus
markkinoiden rakenne, täällä käytössä ole
vat rahoitusvälineet sekä rahoitustilastoin- 
nin perinteet on otettu huomioon erityisesti 
kaksinumerotason alaluokkia määriteltäes
sä.

Vaadeluokituksen pääluokat ovat:
1. Monetaarinen kulta ja erityiset nos

to-oikeudet
2. Käteisraha ja talletukset
3. Arvopaperit paitsi osakkeet
4. Lainat
5. Osakkeet ja osuudet
6. Vakuutustekninen vastuuvelka
7. Muut saamiset ja velat
Institutionaalisen yksikön rahoitussaata-

vaa vastaa velka jollain muulla institutionaa
lisella yksiköllä. Poikkeuksena tästä ovat 
monetaarinen kulta ja erityiset nosto-oikeu

det, jotka eivät ole minkään sektorin vel
kaa.

Rahoitusvaadeluokituksessa luokitel
laan kaikki sellaiset rahoitusinstrumentit, 
jotka ovat kuvauksen kohteena kansanta
louden tilinpidon rahoitustileillä. Rahoi- 
tustileillä kuvataan kaikkien kansantalou
den sektoreiden sekä ulkomaiden saamiset 
ja velat rahoitustaseina sekä ne taseiden 
muutokset, jotka johtuvat rahoitustalous- 
toimista. Rahoitustilit antavat siten katta
van kuvan koko kansantalouden rahoitus- 
varoista ja -virroista.

Saamis-velkasuhteen tulee olla pääsään
töisesti ehdoton. Suhde on ehdollinen, jos 
sopimuksen luonteisessa järjestelyssä on 
määritelty yksi tai useampia ehtoja, joiden 
pitää toteutua, jotta rahoitustaloustoimi ta
pahtuisi. Ehdollinen saaminen luokitellaan 
mukaan rahoitusvaroihin vain, jos sillä joko 
käydään kauppaa ja sille on siten määriteltä
vissä markkinahinta tai jos se voidaan kuitata 
vastasaamisella. Siten luokituksessa ei ole 
mukana esimerkiksi takauksia tai käyttämä
töntä shekkitilin limiittiluottoa.

Vaadeluokitukseen perustuvissa rahoitus- 
tilastoissa käytetään rinnakkaisluokituksena 
useimmiten institutionaalista sektoriluoki-

*3

tusta . Vaikka vaadeluokitus jo sinänsä tuot
taa tietoa velkoja- ja velallissektoreista (esi
merkiksi talletuksia voivat vastaanottaa vain 
talletuspankit), on sektoriluokitusta pidettä
vä tässä yhteydessä erillisenä vaadeluokitus- 
ta täydentävänä luokituksena. Joissain ra
hoitustilastoissa käytetään vaadeluokituksen 
ohella myös toimialaluokitusta4.

1 System of National Accounts 1993, United Nations ym. New York ym, 1993.
2  European System of Integrated Economic Accounts 1995. Eurostat Luxemburg, julkaistaneen vuoden 1995 aikana.
3  Institutionaalinen sektoriluokitus 1995. Tilastokeskus, käsikirjoja no 5, Helsinki 1993.
4  Toimialaluokitus 1995. Tilastokeskus, käsikirjoja no 4, Helsinki 1993.
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2 Luokitusperusteista

Vaateiden luokitus perustuu lähinnä luoki
teltavien rahoitusinstrumenttien likviditeet
tiin ja niitä koskeviin lakeihin. Näkökulma 
poikkeaa siten esim. maksutaseen1 vaade- 
luokituksista, joissa ensisijainen näkökulma 
perustuu rahoitusvaateiden funktionaaliseen, 
käyttötarkoituksen mukaiseen luokitteluun.

Tässä esitettyä perusluokitusta voidaan 
tarvittaessa yksityiskohtaistaa. Alla on esi
tetty muutamia lisäluokituksia, joita tar
peen mukaan voidaan soveltaa.

1. Luotonantoa kuvaavissa tilastoissa 
voidaan lainat luokitella käyttötarkoituksen 
mukaan esimerkiksi asuntolainoihin, kulu
tusluottoihin, opintolainoihin ja muihin lai
noihin.

2. Tässä Suomessa noudatettavassa 
luokituksessa ei eritellä lyhyt- ja pitkäai
kaisia saamisia ja velkoja. Tähän on syynä 
rahoitusmarkkinoiden kehitys, joka mah
dollistaa nopeatkin muutokset maturitee- 
teissa. Maturiteettitarkastelu joko alkupe
räisen tai jäljelläolevan juoksuajan mu
kaisena on luonnollisesti silti mahdollista. 
Myös kansainväliset luokitukset sisältävät 
tämän mahdollisuuden.

Kussakin tapauksessa tulisi erikseen 
määritellä, tilastoidaanko alkuperäistä vai 
jäljellä olevaa juoksuaikaa. Suomessa on 
yleensä pidetty lyhytaikaisena vaateita, 
joiden (alkuperäinen) maturiteetti on 
enintään vuosi.

3. Luokituksessa ei ole erillisiä luokkia 
markka- ja ulkomaan rahan määräisille 
saamisille ja veloille. Esimerkiksi talletuk

set voidaan tarvittaessa ryhmitellä näihin 
alaluokkiin.

4. Osakkeet ja osuudet, jotka tässä 
luokituksessa on jaettu kahteen alaluok
kaan eli rahasto-osuuksiin ja muihin osak
keisiin ja osuuksiin, voidaan jakaa edelleen 
esim. siten, että noteeratut ja noteeraa- 
mattomat osakkeet ja osuudet eritellään 
omiksi luokikseen. Myös asunto- ja muut 
kiinteistöosakkeet voidaan luokitella oma
na luokkanaan.

Ylläkuvattuja ja mahdollisia muita lisä- 
luokitteluja tulisi soveltaa siten, että ne 
olisivat tässä esitettävän perusluokituksen 
kanssa yhteensopivia.

Uudessa luokituksessa on yhdistetty 
luokkaan "Lainat" vuoden 1975 vaade- 
luokituksen luokat "lainat, muut lainat, 
shekkitililuotto ja vekselit". Yhdistämiseen 
ovat vaikuttaneet toisaalta näiden vaade- 
luokkien välisten rajojen hämärtyminen ja 
toisaalta eräitten vaadeluokkien suhteelli
sen merkityksen pieneneminen.

Vaadeluokitus ei sisällä ohjeita siitä, mi
ten kukin vaade tulisi arvostaa saamisena, 
velkana tai rahoitustaloustoimena. Kansan
talouden tilinpidon pääperiaatteena on 
markkinahintainen rahoitusvarojen ja vel
kojen kirjaus sekä hankinta- ja luovutushin- 
tainen rahoitustaloustoimien kirjaus. Luot- 
totilastoissa antolainaus kirjataan kirjanpito- 
arvoisena ja joitain haltijapapereita (mm. 
joukkovelkakirjat) arvostetaan nimellisar
voon. Arvostusperiaatteet on määriteltävä 
kussakin rahoitustilastossa erikseen.

1 Balance of payments Manual, Fifth edition, 1993. IMF, Washington, 1993.
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3 Rahoitusvaadeluokitus

1 Monetaarinen kulta ja erityiset 
nosto-oikeudet
11 Monetaarinen kulta
12 Erityiset nosto-oikeudet (SDR)

2 Käteisraha ja talletukset
21 Käteisraha
22 Käteistalletukset
23 Muut talletukset

3 Arvopaperit paitsi osakkeet
31 Joukkovelkakiij alainat
32 Rahamarkkinainstrumentit
33 Johdannaissopimukset
34 Muut arvopaperit

4 Lainat

5 Osakkeet ja osuudet
51 Osakkeet ja osuudet paitsi rahasto- 

osuudet
52 Rahasto-osuudet

6 Vakuutustekninen vastuuvelka
61 Kotitalouksien osuus henki- ja 

eläkevakuutusrahastoista
62 Vakuutusmaksu- ja korvausvastuu

7 Muut saamiset ja velat
71 Kauppaluotot
72 Muut
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4 Rahoitusvaadeluokitus määritelmineen

1 Monetaarinen kulta ja  
erityiset nosto-oikeudet

11 M onetaarinen kulta

Rahaviranomaisten omistuksessa tai kont
rollissa oleva rahoitusvaroiksi sekä valuut
tavarannon osaksi luettava kulta.

12 Erityiset nosto-oikeudet (SDR)

Erityiset nosto-oikeudet (Special Drawing 
Rights, SDR) ovat Kansainvälisen valuut
tarahaston (IMF) luoma varantoväline. 
IMF jakaa (allokoi) erityisiä nosto-oikeuk
sia jäsenmailleen. Ne luetaan osaksi jäsen
maiden keskuspankkien valuuttavarantoa.

2 Käteisraha ja talletukset
21 Käteisraha
Käteisrahaksi luokitellaan Suomessa liik
keessä olevat setelit ja kolikot. Tähän lue
taan myös kotimaisten talousyksiköiden 
hallussa olevat ulkomailla liikkeeseen las
ketut setelit ja kolikot.

Vaadeluokkaan kuuluvat sellaiset liik
keessä olevat setelit ja kolikot, joita käyte
tään maksamiseen.

22 Käteistalletukset
Käteistalletukset ovat vaadittaessa makset
tavia talletuksia, jotka voidaan nostaa vä
littömästi tai enintään yhden pankkipäivän 
kuluessa ilman merkittäviä rajoituksia tai 
nostoon liittyviä kuluja. Käteistalletuksiin 
liittyviä tilejä voidaan käyttää esim. mak
suliikennetileinä.

Tähän luetaan myös luottolaitosten 
(myös pankkien ja keskuspankin) väliset 
käteistalletukset.

23 Muut talletukset
Muihin talletuksiin luetaan kaikki muut 
kuin käteistalletukset; talletustilit, joilta ei 
voi nostaa välittömästi tai enintään yhden 
pankkipäivän kuluessa varoja tai maksaa 
maksuja ilman merkittäviä rajoituksia tai 
nostoon tai maksuun liittyviä lisäkuluja.

Tähän luokkaan luetaan myös Kansainvä
lisen valuuttarahaston (IMF) ja Suomen väli
set muut kuin lainamuotoiset rahoituserät.

Tähän luetaan myös keskuspankin ECU- 
saaminen Euroopan rahapoliittiselta instituu
tilta, EMIdtä. (EMI:n perustamissopimus, ar
tiklojen 6.1, 6.2. ja 6.3. tarkoittamat erät).

3 Arvopaperit paitsi osakkeet
Tähän vaadeluokkaan kuuluvat kaikki sel
laiset arvopaperit, jotka ovat siirtokelpoi
sia haltijapapereita mutta jotka eivät ole 
osakkeita. Arvopaperit eivät siten takaa 
haltijalleen varallisuuspitoisia (omistajan) 
oikeuksia arvopaperit liikkeeseen laske
neeseen institutionaaliseen yksikköön. Tä
hän luokkaan luettavilla arvopapereilla 
käydään yleensä jälkimarkkinakauppaa.

32 Joukkovelkakirjalainat
Tähän luetaan sellaiset joukkovelkakirja
lainat, joilla voidaan käydä jälkimarkkina
kauppaa. Esim. obligaatiolainat, deben
tuurilainat, eurobondit, optiolainat, vaih- 
tovelkakirj alainat.

Suunnatut (erillis-) joukkovelkakirja
lainat luetaan luokkaan 4. lainat.

32 Rahamarkkinainstrumentit

Rahamarkkinainstrumenteiksi luetaan täs
sä luokituksessa pääasiassa lyhytaikaiseen

8 ¡¡¡j/l Tilastokeskus



4 Lainatrahoitukseen tarkoitetut jälkimarkkinakel
poiset saamistodistukset.

Tähän luetaan sijoitustodistukset, yritys
todistukset, kuntatodistukset, (valtion) vel
kasitoumukset sekä muut lyhytaikaiset jälki
markkinakelpoiset velkapaperit. Tähän lue
taan myös talletustodistukset silloin kuin 
niillä on järjestäytyneet jälkimarkkinat.

Sellaiset talletustodistukset, joilla ei käy
dä kauppaa järjestäytyneillä jälkimark- 
kinoilla, luetaan muihin talletuksiin.

33 Johdannaissopimukset

Johdannaissopimuksiksi luetaan tässä luoki
tuksessa sellaiset rahoitusinstrumentit, joi
den arvo perustuu jonkun toisen hyödyk
keen tms. arvoon. Hyödyke voi olla esim. 
arvopaperi, indeksi, valuutta tai raaka-aine.

Tähän vaadeluokkaan kuuluvilla joh
dannaissopimuksilla käydään kauppaa jär
jestäytyneillä markkinoilla ja niille on siten 
määriteltävissä markkinahinta.

Johdannaissopimuksia käytetään sekä ris
keiltä suojautumiseen että kaupankäyntiin.

Esimerkiksi arvopapereihin tai hyödyk
keisiin sidotut optiot; termiinit; futuurit; 
swapit.

54 Muut arvopaperit

Muihin arvopapereihin luokitellaan sellai
set muualla luokittelemattomat rahoitus
välineet, joilla käydään kauppaa järjestäy
tyneillä markkinoilla.

Tähän luokkaan luetaan lisäksi sellaiset 
osakkeet, jotka takaavat kiinteän tuoton 
mutta joihin ei liity varallisuuspitoisia oi
keuksia (esim. eivät oikeuta jako-osaan yh
tiötä purettaessa).

Tähän vaadeluokkaan luetaan myös 
erät, jotka ovat syntyneet lainojen tms. 
arvopaperistumisen kautta (esim. useiden 
erillisten lainojen yhdistäminen); velkoja
na oleva institutionaalinen yksikkö on voi
nut samassa yhteydessä muuttua.

Lainoiksi luokitellaan suoraan tai välittä
jän kautta myönnetyt luotot, joista on 
yleensä todisteena velkakirja.

Lainalle on useimmiten tyypillistä, että 
lainaehdot määrittelee yksipuolisesti lai
nan myöntävä rahoituslaitos tai ne määri
tellään velallisen ja velkojan (tai heidän 
edustajiensa) välisissä neuvotteluissa. Ve
lallinen on yleensä velkasuhteen aloitteen
tekijä. Useimmiten laina on maksettava 
takaisin ilman ehtoja sen erääntyessä ja 
lainasta maksetaan korkoa.

Tähän luokkaan kuuluvat mm. asunto
laina, kulutusluotto, talletustiliin liittyvä ti- 
liluotto (esim. sekkitililuotto), vekseli, valti
on varoista välitetyt lainat, henkilöstörahas- 
tovarat, repot (takaisinostositoumukset), 
pankkivekselien vastikkeena olevat lainat, 
markkinarahavelkakirjat, rahoitusleasingin 
luototus, luottokorttiluototus, kauppaluot- 
tojen rahoituslainat, panttiluotto sekä osa- 
maksuluotto. Tähän luetaan myös suunna
tut (erillis-) joukkovelkakirjalainat, silloin 
kun niitä ei ole edes teoriassa mahdollista 
siirtää edelleen kolmannelle osapuolelle.

Tähän vaadeluokkaan luetaan myös 
Suomen ja IMF:n väliset lainamuotoiset 
erät. Edelleen tähän luetaan EMI:n perus
tamissopimuksen artiklan 6.1. kolmannen 
kohdan tarkoittamat erät.

5 Osakkeet ja osuudet
51 Osakkeet ja  osuudet paitsi

rahasto-osuudet
Tähän luokkaan luetaan osakeyhtiön osak
keet ja niitä vastaavat omistusosuudet mui
den yhtiömuotojen pääomista lukuunotta
matta rahastojen rahasto-osuuksia.

Osakkeiden ja osuuksien omistukseen 
liittyy varallisuuspitoisia (omistajan) oi
keuksia yrityksiin ja yritysmäisiin yhteisöi

¡¡¡¡¡1 Tilastokeskus 9



hin. Tällaisia ovat oikeus osuuteen yrityksen 
tai yhteisön voitosta sekä oikeus jako-osaan 
yrityksen tai yhteisön lopetusvaroista.

Luokkaan luetaan

Osakeyhtiön, kiinteistöyhtiön ja asunto-osa
keyhtiön osakkeet.

Osakkaiden sijoittama pääoma avoimeen 
yhtiöön, yhtiömiesten pääoma komman
diittiyhtiössä sekä osuudet laivanisännistös- 
sä, keskinäisessä yhtiössä ja kuntayhtymässä. 

Osuudet osuuskunnan osuuspääomasta. 
Omistajien sijoitukset yritysmäisiin yh

teisöihin. Yritysmäisiä yhteisöjä ovat mm. 
sellaiset valtion ja kuntien liikelaitokset, jotka 
tuottavat tavaroita ja palveluja markkinoille.

Valtion sijoitukset muihin kansainväli
siin organisaatioihin kuin IMF:ään. Suomen 
Pankin sijoitukset Euroopan rahapoliittiseen 
instituuttiin EMkiin (EMI:n perustamisso
pimuksen artiklan 16.2. tarkoittamat erät).

Velkakirjalainat, jotka voidaan vaihtaa 
osakkeisiin (vaihtovelkakirjalainat), lue
taan luokkaan 3.1. joukkovelkakirjalainat.

52 Rahasto-osuudet

Sijoitusrahastojen ja muiden rahastojen ra
hasto-osuudet.

6 Vakuutustekninen 
vastuuvelka

61 Kotitalouksien osuus henki- ja  
eläkevakuutusrahastoista

Tähän vaateeseen luetaan yksilölliseen 
(vapaaehtoiseen) eläkevakuutukseen sekä

henkivakuutukseen kuuluvat vakuutuslai
tosten tulevia korvauksia varten keräämät 
rahastot ja niiden muutokset.

Saamiset voivat kohdistua ainoastaan 
kotitaloussektorille.

Tähän vaateeseen ei lueta mukaan sosi
aaliturvarahastojen rahoituseriä.

62 Vakuutusmaksu- ja  korvausvastuu

Tähän vaateeseen luetaan vakuutusmak
su- ja korvausvastuut ja niiden muutokset. 
Saamiset voivat kohdistua myös muihin 
kuin kotitaloussektoriin.

7 Muut saamiset ja velat
71 Kauppoluotot
Tähän luetaan kauppaluotot (tilisaamiset 
ja -velat, toimitusluotot, myyntisaamiset, 
ostovelat) sekä ennakot tekeillä olevista tai 
tulevista suorituksista.

Kauppaluottojen rahoittamiseen otetut 
lainat luokitellaan lainoihin.

72 Muut

Tähän vaadeluokkaan luetaan kaikki edel
lä luokittelemattomat rahoitusvaateeksi 
luokiteltavat erät.

Usein tähän luokkaan luettava erä syn
tyy maksuperusteisten erien kirjaamisesta 
suoriteperusteisiksi. Siirtosaamiset ja velat 
luetaan tähän luokkaan.

Esimerkiksi vielä maksamatta olevat tai 
ennakkoon maksetut verot, korot, osingot, 
vuokrat, palkat, sosiaaliturvamaksut yms.

JO f jjll Tilastokeskus



5. English summary

The revised Finnish classification of finan
cial assets, liabilities and financial transac
tions is based on the System of National 
Accounts (SNA 1993). The draft version 
of the revised European System of Inte-

Finnish classification 1996

1 Monetary gold and special drawing 
rights (SDRs)

11 Monetary gold

12 Special drawing rights (SDRs)

2 Currency and deposits

21 Currency

22 Transferable deposits

23 Other deposits

3 Securities other than shares

31 Bonds

32 Money-market instruments

33 Derivative instruments

34 Other securities excluding 
shares

grated Economic Accounts (ESA 1995) is 
also taken into account. Comparison be
tween the new Finnish classification and 
the draft version of the ESA1995:

Draft ESA 1995 Classification o f finan
cial transactions

F.l Monetary gold and special drawing 
rights (SDRs)

F .ll  Monetary gold

F .l2 Special drawing rights (SDRs)

F.2 Currency and deposits

F.21 Currency

F.22 Transferable deposits

F.23 Other deposits

F.3 Securities other than shares

F.332 Long-term securities other 
than shares, excluding 
financial derivatives, part

F.331 Short-term securities other 
than shares, excluding 
financial derivatives

F.34 Financial derivatives

F.332 Long-term securities other 
than shares, excluding 
financial derivatives, part

if jjll Tilastokeskus 11



4 Loans F.4 Loans

5 Shares and other equities

51 Shares and other equity,
excluding mutual funds shares

52 Mutual funds shares

6 Insurance technical reserves

61 N et equity of households in 
life insurance reserves and in 
pension funds reserves

62 Prepayments of insurance 
premiums and reserves for 
outstanding claims

7 Other accounts receivable and 
payable

71 Trade credits and advances

72 Other

F.41 Loans, short-term
F.42 Loans, long-term

F.5 Shares and other equity

F.51 Shares and other equity,
excluding mutual funds shares 
F. 511 Quoted shares 
F. 512 Unquoted shares 
F. 513 Other equity

F.52 Mutual funds shares

F.6 Insurance technical reserves

F.61 N et equity of households in 
life insurance reserves and in 
pension funds reserves 
F. 611 N et equity of house 

holds in life insurance 
reserves

F.612 N et equity of househols 
in pension funds reserves

F.62 Prepayments of insurance 
premiums and reserves for 
outstanding claims

F.7 Other accounts receivable/payable

F.71 Trade credits and advances

F.72 Other
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