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STM:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi Finanssivalvonnasta annetun lain
muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valtiovarainministeriö on pyytänyt sosiaali- ja terveysministeriöltä (STM) lausuntoa
otsikon asiassa. STM esittää lausuntonaan seuraavan.
STM on osallistunut hallituksen esityksen valmisteluun siltä osin, kuin EU-säädökset
ovat koskeneet STM:n hallinnonalaan kuuluvia vakuutusalan yhteisöjä.
STM kannattaa yleisesti ehdotuksen tavoitteita sekä keskeisiä ehdotuksia EU-säädösten
asianmukaiseksi täydentämiseksi kansallisessa lainsäädännössä.
STM on perusvalmistelun päättymisen jälkeen havainnut, että jo yleisperusteluissa
voitaisiin painottaa voimakkaammin sitä seikkaa, että taksonomia- ja
tiedonantovelvoiteasetus ovat niin sanottuja eläviä asiakirjoja, koska asetuksia on
tarkoitus päivittää verrattain tiheällä aikataululla (vrt. asetusten uudelleentarkastelun
säännökset). Nykyisellään asetusten ja niitä täydentävien alemman asteisten
säännösten sisältö kiinnittyy lähinnä ympäristönäkökulmiin (environmental). STM:n
yleisen käsityksen mukaan myös sosiaalisia (social) ja yhteiskunnallisia (governance)
näkökulmia on kuitenkin tarkoitus täydentää myöhemmässä vaiheessa, kun puheena
olevia EU-säädöksiä aikanaan päivitetään. Tämä on välillisesti mainittu myöhäisessä
vaiheessa esitysluonnoksen vaikutusarvioissa (s. 42).
STM toteaa, että jatkovalmistelussa olisi hyvä lisätä alemman asteisen EU-sääntelyn
pääasiallinen sisältö kunkin asetuksen sisällön yhteyteen. Tämä edellyttää kuitenkin
sitä, että alemman asteisten säännösten sisältö on luotettavasti saatavilla.
Tiedonantovelvoiteasetusta koskevat alemman asteiset säännökset tulisivat siis
esitetyiksi uudessa kohdassa 2.1.6, viitearvoasetusta koskevat mahdolliset alemman
asteiset säännökset uudessa kohdassa 2.2.5 ja taksonomia-asetusta koskeva alemman
asteiset säännökset uudessa kohdassa 2.3.7. Näin hallituksen esityksen lukijalle
muodostuisi kokonaiskuva puheena olevien EU-säädösten sisällöstä.
STM toteaa nykytilan kuvauksen osalta, että eläkesäätiöiden ja vakuutuskassojen
osalta olisi täydennettävä tekstiä siten, että tekstissä käsitellään tasapainoisesti sekä
etuus- että maksuperusteiset lisäeläkesäätiöt (s. 14—15). Nyt nykytilan kuvauksen
huomio on kiinnittynyt vain maksuperusteisiin lisäeläkelaitoksiin, vaikka asetusten
soveltamisalat kattavat molemman tyyppiset lisäeläkelaitokset.
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STM toteaa myös, perusvalmistelussa on vakuutusalan osalta keskitytty pääosin vain
tiedonantovelvoiteasetuksen edellyttämien kohtien kuvaamiseen ja niitä koskevien
muutosehdotusten tekemiseen. Taksonomia-asetuksen suora soveltamisala on
kuitenkin osittain laajempi (suuret yleisen edun kannalta merkittävät yhteisöt, eli niin
sanotut suuret PIE-yhteisöt) kuin tiedonantovelvoiteasetuksen. Siksi lienee tarpeen
tarkistaa tiettyjä esitysluonnoksen tekstikohtia vakuutusyhtiöiden osalta. Siten on
harkittava ainakin, onko tarpeen tehdä viittaussäännös vakuutusyhtiölakiin sekä
asianmukaiset perustelut. Myös vaikutusarvioissa saattaa olla tarpeen tuoda suuret
PIE-yhteisöt selkeästi esille.
STM osallistuu osaltaan jatkovalmisteluun muun muassa edellä mainittujen seikkojen
täydentämiseksi. STM myös pyrkii jatkamaan samanaikaisesti selvittelyitään
lakisääteistä työeläkevakuuttamista harjoittavien työeläkelaitosten osalta.
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