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Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi
Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi
Lausunnonantajan lausunto
Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään
Luonnos hallituksen esitykseksi finanssivalvonnasta annetun lain muuttamiseksi VN/6341/2020;
VM046:00/2020

WWF kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Tausta

Kestävän kasvun rahoituksen tukemiseksi EU komissio 2018 julkaisi ehdotukset, joiden pohjalta on
hyväksytty kolme asetusta:

-Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/2088 kestävyyteen liittyvien tietojen
antamisesta rahoituspalvelusektorilla (tiedonantovelvoiteasetus)

-Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/2089 asetuksen (EU) 2016/1011
muuttamisesta EU:n ilmastosiirtymää koskevien vertailuarvojen, EU:n Pariisin sopimuksen
mukaisten vertailuarvojen ja vertailuarvojen kestävyyteen liittyvien tietojen antamisen osalta,
(vähähiiliset viitearvot -muutosasetus), ja
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-Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/852 kestävää sijoittamista helpottavasta
kehyksestä ja asetuksen (EU) 2019/2088 muuttamisesta (taksonomia-asetus).

Asetusten tarkoituksena on kehittää kestävän rahoituksen markkinaa EU:ssa. Taksonomia-asetus,
tiedonantovelvoiteasetus ja vähähiiliset viitearvot -muutosasetus ovat osa toimia, joilla EU laittaa
täytäntöön Pariisin ilmastosopimusta.

Pariisin ilmastosopimuksen 2 artiklan c) kohta nimenomaisesti mainitsee rahavirrat:

”Making finance flows consistent with a pathway towards low greenhouse gas emissions and climate
resilient development.”

Finanssisektori on tärkeä Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanija. WWF tukee vahvasti EU:n
kestävän kasvun rahoituksen toimintaohjelmaa, jota parhaillaan myös päivitetään. Kestävän
sijoittamisen kehys, kestävyysluokittelu ja raportointivelvoitteet ovat keino vauhdittaa talouden
siirtymistä ympäristön kannalta kestävälle, hiilineutraalille uralle. Regulaatiolla selkeytetään, mitkä
ovat ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja ja tiedonantovelvoitteilla finanssialan
toimijat velvoitetaan mm. julkistamaan tietoja sijoitusten kestävyydestä.

Kestävyysluokitus ja läpinäkyvyyden parantaminen ovat välttämättömiä, jotta sijoittajat voivat
ohjata sijoituksensa oikeasti kestävämpiin ja vastuullisempiin sijoituksiin. Nämä sijoitukset taas ovat
edellytys sille, että siirtymän vaatimat investoinnit voidaan toteuttaa.

Lakiehdotuksesta

Asetukset ovat suoraan sovellettavaa oikeutta, mutta niiden valvonta ja rikkomuksiin liittyvät
seuraamukset on määriteltävä jäsenvaltion lainsäädännössä. Tämä toteutetaan Suomen osalta nyt
lausunnolla olevalla lainsäädännöllä.

WWF tukee ehdotusta, jossa rikkomukset pääosin sanktioidaan seuraamusmaksulla.
Finanssivalvonta tarvitsee uskottavat keinot puuttua kestävyyteen liittyvien tiedonantovelvoitteiden rikkomiseen. Rikkomukset luovat tilaa viherpesulle, heikentävät markkinoiden
luottamusta ja vaarantavat sijoittajan varojen ohjautumisen kestävyyspreferenssien mukaisiin
kohteisiin. Rikkeitä on pidettävä vakavina sekä sijoittajien että yhteiskunnan näkökulmasta.
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Velvoitteiden noudattamisen valvonta tarvitsee riittävät viranomaisresurssit heti velvoitteiden
voimaantulovaiheessa. Hyvien markkinakäytäntöjen nopea muotoutuminen on tärkeää.

Soveltamisoptiot

WWF tukee esityksessä omaksuttua kantaa siitä, että tiedonantovelvoiteasetusta artikla 17:ään
sisältyvän option perusteella sovelletaan kaikkiin sijoitusneuvontaa tarjoaviin sijoituspalveluyrityksiin. Myös niihin, joiden palveluksessa on alle kolme työntekijää.

WWF katsoo, että Suomen hallituksen tulee päättää tiedonantovelvoiteasetuksen soveltamisesta
lakisääteisen työeläkejärjestelmän toimijoihin. Asia on erittäin tärkeä ja sen vuoksi nostamme sen
esiin, vaikka asiaa ei ratkaista nyt käsillä olevalla hallituksen esityksellä. Työeläkejärjestel-mältä pitää
vaatia vähintään samoja toimintastandardeja kuin muilta finanssitoimijoilta. Lakisääteisen
eläkejärjestelmän yhtiöt ovat suomalaisessa mittakaavassa merkittäviä sijoittajia ja ne hallinnoivat
yhteiskunnallisesti merkittävää varallisuutta.

Ehdotuksessa asiaa kuvataan näin:

”Suomessa asetuksen 16 artiklassa mainitut toimijat olisivat erityisesti lakisääteistä
työeläkevakuutusta harjoittavia työeläkevakuutusyhtiöitä, eläkesäätiöitä ja eläkekassoja sekä Keva ja
valtion eläkerahasto. Työeläkelaitokset ovat merkittäviä suomalaisia institutionaalisia sijoittajia.
Vuoden 2019 lopussa työeläkelaitosten sijoitusomaisuus oli 215 miljardia euroa.
Tiedonantovelvoiteasetuksen mahdollinen soveltaminen työeläkelaitoksiin on selvitettävänä
sosiaali- ja terveysministeriössä.”

Maailman Luonnon Säätiö (WWF)
Suomen rahasto, sr

Jari Luukkonen

Raija-Leena Ojanen

Suojelujohtaja

Oikeudellinen neuvonantaja
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