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varautumisvelvollisuutta
rahoitusalalla koskevan sääntelyn tarkistamista arvioineen työryhmän muistiosta
Valtiovarainministeriö on pyytänyt Turvallisuuskomitean sihteeristöltä lausuntoa otsi
kossa mainitusta työryhmämuistiosta. Turvallisuuskomitean sihteeristö esittää lausunto
naan esitysluonnoksesta seuraavaa:
Turvallisuuskomitean sihteeristö pitää muistiossa hallituksen esityksen muotoon laadit
tuja muutosehdotuksia kannatettavina. Ehdotetulla sääntelyllä pystyttäisiin pureutu
maan niihin ongelmiin, joita rahoitusalan varautumisen suhteen on eri yhteyksissä nous
sut esille. Rahoitusalan varautumissääntelyä koskevat ehdotukset palvelevat asianmu
kaisesti suomalaisen kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamallin toteutumista.
Edellä todetun mukaisesti on helppo yhtyä siihen työryhmän esittämään näkemykseen
(s. 12), jonka mukaan "on tärkeää, että rahoitusmarkkinoiden varautuminen kytkeytyy
jatkossa entistä selkeämmin yhteiskunnan muilla sektoreilla tapahtuvaan varautumistyöhön". Yhteiskunnan turvallisuusstrategian merkitys varautumista ohjaavana periaatepäätöstasoisena asiakirjana on esityksessä myös asianmukaisesti huomioitu. Kuten ehdo
tuksessa on todettu, esitetyllä sääntelyllä on merkittävää vaikutusta yhteiskunnan elin
tärkeiden toimintojen turvaamiseen.
Erikseen on korostettava sitä, että varautumisvelvollisuus on niillä toimijoilla, joille muis
tiossa esitetään velvoitteita, ollut pääosin jo nykyisin. Kyse on ennen kaikkea siitä, että
sisällöltään täsmentämättömäksi jäänyttä velvoitetta esitetään nyt tarkennettavaksi si
ten, että sillä olisi konkreettinen sisältö. Toteutuessaan ehdotettu sääntely voi varautumisvelvollisille merkitä tehtävän helpottumista, koska tällöin niillä olisi - siitä huolimatta,
että ehdotettu sääntelykin olisi luonteeltaan puitelainsäädäntöä - nykyistä täsmällisempi
tieto siitä, mitä toimia on pidettävä varautumisvelvollisuuden toteuttamiseksi riittävinä.
Kun ehdotettu sääntely joka tapauksessa merkitsisi uusien tosiasiallisten velvoitteiden
luomista rahoitusalan toimijoille, on tärkeää, että myös muita mahdollisia tavoitteiden
toteuttamisvaihtoehtoja arvioidaan. Turvallisuuskomitean sihteeristön käsityksen mu
kaan näitä vaihtoehtoja on työryhmän muistiossa arvioitu varsin kattavasti pro & contratyyppisin argumentein.
Lienee selvää, että ehdotetulla sääntelyllä on muistiossa todetuin tavoin merkittäviä vai
kutuksia rahoitusalan varautumisvelvollisiin yrityksiin. Elinkeinoelämän varautumisvelvoitteita harkittaessa taloudelliset kysymykset onkin huomioitava. Varautuminen ei ole
ilmaista mutta jatkuvuudenhallinta edellyttää myös hyvää liiketoimintaympäristöä. Va
rautumisvelvollisuuden toteuttamisesta aiheutuvan taloudellisen taakan helpottamiseksi
onkin olennaista säilyttää ehdotetuin tavoin mahdollisuus myöntää huoltovarmuusrahaston varoista avustusta normaalin liiketoiminnan vaatimukset selvästi ylittävien varautumistoimenpiteiden toteuttamiseen.
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