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FINSIF RY:N LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI
FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI.
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Valtiovarainministeriö on pyytänyt Finsif ry:ltä lausuntoa koskien luonnosta hallituksen esitykseksi
eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
Esitysluonnos liittyy EU:n kestävän rahoituksen asetusten kansalliseen toimeenpanoon.
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Pyydettynä lausuntona Finsif ry esittää kunnioittavasti seuraavaa:

Ehdotetut lakimuutokset saattavat voimaan EU:n kestävän rahoituksen asetuksia, joiden
tarkoituksena on avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisääminen ESG-asioista. Finsif ry toteaa, että
vertailukelpoisuuden ja läpinäkyvyyden parantaminen on sijoittajan näkökulmasta aina hyvä asia ja
kannattaa ehdotettuja lakimuutoksia. Finsif ry kuitenkin ehdottaa alla esitettyjen seikkojen
huomioimista lainvalmistelussa.

Sääntelyn voimaantulo

Esitysluonnoksen mukaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/2088 kestävyyteen
liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (”Tiedonantovelvoite-asetus”) tulee
sovellettavaksi 10.3.2021 finanssimarkkinatoimijoiden ja rahoitusneuvojien prosesseissa.
Tiedonantovelvoiteasetuksen ensimmäistä tasoa edellytetään noudatettavan periaatetasolla, ja
olemassa olevien parhaiden käytäntöjen mukaisesti 10.3.2021 alkaen. Sen sijaan EU-komissio on
päättänyt lykätä Tiedonantovelvoiteasetukseen liittyvän toisen tason sääntelyn (tekniset
sääntelystandardit (RTS)) voimaantuloa. Päätöksen seurauksena finanssimarkkinatoimijoille sekä
Finanssivalvonnalle jää itsenäistä harkintavaltaa asetuksen noudattamisessa, kunnes tekniset
sääntelystandardit astuvat voimaan. Lykkäyksen kesto ei vielä ole tiedossa, koska EU-komissio on
ainoastaan todennut toisen tason sääntelyn tulevan sovellettavaksi "myöhemmin".
Finsif ry katsoo, että toisen tason sääntelyn voimaantuloa olisi hyvä lykätä ainakin niin, että se tulisi
voimaan esimerkiksi 1.1.2022. Finsif ry toteaa myös, että olisi hyvä saada riittävän ajoissa
täsmällinen tieto siitä, mikä sääntelyn voimaantulon päivämäärä on.

Raportoitavat tunnusluvut

Finsif ry huomauttaa, että raportoitavia ja julkistettavia tunnuslukuja koskevaa tietoa ei vielä ole
saatavilla, koska yhtiöt eivät vielä raportoi näistä. Raportoitavat tunnusluvut eivät myöskään ole
olennaisia kaikille toimialoille. Finsif ry katsoo sääntelyn olevan tältä osin epälooginen, koska
sijoittajien pitäisi raportoida lukuja, joita yhtiötkään eivät vielä raportoi. Lisäksi Finanssivalvonnalle
ollaan mahdollisesti antamassa sanktio-oikeuksia asioissa, joista tietoja ei ole saatavilla ja jotka eivät
myöskään ole yksiselitteisesti mitattavia.

Finsif ry katsoo Finanssivalvonnalle mahdollisesti annettavien sanktio-oikeuksien olevan
ongelmallisia, kunnes raportoitavia tunnuslukuja koskevaa mitattavissa olevia tietoja on saatavilla ja
toisen tason tekniset sääntelystandardit astuvat voimaan. Näiden seikkojen vuoksi sanktiooikeuksien käyttöönoton lykkäämistä tulisi harkita. Perusteltua olisi ainakin se, että sanktiot
otettaisiin käyttöön vasta, kun saatavilla oleva tieto on riittävän relevanttia. Finsif ry:n näkemyksen
mukaan riskinä voidaan pitää myös sitä, että rahoitusmarkkinatoimijat, kuten varainhoitajat,
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asettuvat eriarvoiseen asemaan tietojen saatavuuden näkökulmasta. Suuremmat ja paremmin
resursoidut toimijat pystyvät todennäköisesti hankkimaan helpommin myös sellaista dataa, mitä
yhtiöt eli sijoituskohteet eivät vielä systemaattisesti raportoi.

Viertiö Virve
Finsif - Finland's Sustainable Investment Forum
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