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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
•
Työeläkelaitoksia ei tule sisällyttää EU-asetuksen piiriin, mutta niiden tiedonantovelvoitteista
säädettävä kansallisella lainsäädännöllä
•

EU-asetusta sovellettava myös pieniin sijoitusneuvontapalveluiden tarjoajiin

EU-säädösten tavoitteet avoimuuden ja läpinäkyvyyden sekä kestävyys- ja vastuullisuusnäkökulmien
lisäämiseksi ovat tervetulleita.

Työeläkelaitoksien huomioitava kestävyys- ja vastuullisuusnäkökulmat

Tiedonantovelvoiteasetuksen tavoitteena on lisätä finanssimarkkinatoimijoiden, rahoitusneuvojien
ja rahoitustuotteiden avoimuutta ja läpinäkyvyyttä kestävyys- ja vastuullisuusnäkökulmista, etenkin
ympäristön, yhteiskunnan ja hyvän hallintotavan näkökulmista eli niin sanotuista ESG-näkökulmista
(environmental, social and governmental).

Asetusta ei kuitenkaan 16 artiklan mukaan sovellettaisi suoraan kansallisia sosiaaliturvajärjestelmiä
hallinnoiviin eläketuotteiden kehittäjiin, jotka kuuluvat sosiaaliturvan koordinaatioasetusten piiriin.
Jäsenvaltio voi kuitenkin halutessaan päättää, että tiedonantovelvoiteasetusta sovellettaisiin myös
kyseisiin eläketuotteiden kehittäjiin.
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Suomessa muun muassa lakisääteiset työeläkelaitokset kuuluvat sosiaaliturvan
koordinaatioasetusten piiriin. Työeläkelaitokset hallinnoivat Suomessa merkittävää varallisuutta ja
on toivottavaa, että eläkeyhtiöt ottavat kestävyys- ja vastuullisuusnäkökulmat kattavasti huomioon.
Hallituksen esityksen luonnoksessa ei suoraan oteta asiaan kantaa, vaan todetaan asian
selvittämisen olevan käynnissä sosiaali- ja terveysministeriössä.

Suomen ei ole syytä ulottaa tiedonantovelvoiteasetusta työeläkelaitoksiin. Syynä on se, että asetus
sisältää paljon yksityiskohtaisia tiedonantovelvoitteita sijoitustuotteista, joita työeläkelaitokset eivät
saa lain mukaan tarjota kuluttajille. Koska asetuksen soveltaminen osittain työeläkelaitoksiin ei ole
mahdollista, Suomen on syytä soveltuvilta osin poimia asetuksesta kohdat ja säädettävä niistä
kansallisella lainsäädännöllä.

Asetusta sovellettava myös pieniin sijoitusneuvojiin

Lisäksi 17 artiklan mukaan asetusta ei sovellettaisi vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita koskevaa
vakuutusneuvontaa tarjoaviin vakuutusedustajiin tai sijoitusneuvontaa tarjoaviin sijoitusneuvojiin,
jos niiden palveluksessa on vähemmän kuin kolme työntekijää. Jäsenvaltio voi kuitenkin halutessaan
ulottaa asetuksen myös alle kolme työntekijää työllistäviin palveluntarjoajiin.

Hallituksen esityksen luonnoksessa esitetään, että Suomi ulottaisi asetuksen alle kolme henkilöä
työllistäviin sijoitusneuvojiin, ettei syntyisi kannustinta sijoituspalveluyritykselle pitämään
työntekijämääräänsä alle kolmessa työntekijässä, jotta kestävyyttä koskevilta tiedonantovelvoitteilta
vältyttäisiin. Nykyään tämä koskisi vain paria toimijaa. Esitys ulottamisesta myös alle kolme
työntekijää työllistäviin sijoitusneuvojiin on kannatettava.

Hallituksen esityksen luonnoksessa ei kuitenkaan esitetä asetuksen ulottamista alle kolme
työntekijää työllistäviin vakuutusedustajiin.
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