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E-kirje komission yritysten kestävää hallinnointia (”sustainable corporate governance”) ja
asianmukaiseen huolellisuuteen perustuvaa yritysvastuuta (”due diligence”) koskevista tulevista
aloitteista

FA kannattaa E-kirjeen linjauksia ja suhtautuu varauksellisesti yhtiöoikeuden
muutoksiin keinona edistää yritysten vastuullisuutta
Finanssiala ry (FA) pitää E-kirjeen ehdotuksia Suomen kannaksi komission yritysten kestävää
hallinnointia (”sustainable corporate governance”) ja asianmukaiseen huolellisuuteen perustuvaa
yritysvastuuta (”due diligence”) koskeviin aloitteisiin kannatettavana. Suhtaudumme myönteisesti
yritysvastuun kehittämiseen, ja EU-tasolla voidaan tehdä paljon yritysten parhaiden käytänteiden
edistämiseksi. Yhtiöoikeudellinen sääntely ja sanktiot eivät kuitenkaan ole oikea lähestymistapa,
koska yritysvastuun käsite on todella laaja. Se tarkoittaa erilaisia toimintatapoja eri tilanteissa ja
toimintaympäristöissä, ja siksi sitä olisi erittäin hankalaa tiivistää juridiseksi käsitteeksi.
Jos yrityksille päädytään esittämään sitovaa sääntelyä, tulee priorisoida niitä toimenpiteitä, jotka
jättävät yrityksille joustoa ja heikentävät vähiten eurooppalaisten yritysten globaalia
kilpailukykyä. Mahdollisen sääntelyn tulisi olla periaatepohjaista; yrityksille on niiden toimiala sekä
toiminnan laatu, laajuus ja monimuotoisuus (huom. pelkkä koko ei ratkaise) huomioon ottaen
jätettävä riittävästi liikkumavaraa sopivien keinojen valinnassa ja niiden toteutustavassa.
Finanssialan kannalta on huomioitava, että suurinta osaa niistä asioista, joille komission
konsultaatiossa ehdotetaan sääntelyä, on alallamme jo säännelty. Näitä ovat mm.
hallintojärjestelmä, varovaisuuteen perustuvat liiketoimintaperiaatteet, riskienhallinta ja -valvonta, fit
& proper -määräykset, asianmukaisen huolellisuuden prosessit (esim. IDD) ja palkitseminen. Ei
pitäisi syntyä tilannetta, jossa finanssialan yrityksille muodostuu päällekkäisiä kerroksia alakohtaisen
sääntelyn ja yleisen sääntelyn käsitellessä samoja asioita.
Emme myöskään tunnista markkinoiden lyhytnäköisyyttä, vaikka sitä käytetään usein perusteena
konsultaatiossa ehdotetuille toimille. Osakkeenomistajien etu ei ole sidottu vain lyhyeen
aikajänteeseen, vaikka toki osakkeenomistajissa on erilaisilla aikahorisonteilla toimivia tahoja.
Finanssialan toimintaa sääntelevät tiukat vakavaraisuusvaatimukset, jotka käytännössä tekevät
toiminnan lyhytnäköisyydestä mahdotonta.
Alussa mainittu EU:n rooli yritysvastuun kehittämisessä tulisikin olla ennen kaikkea paremman
tietoisuuden ja tiedon levittämisessä ja ESG-raportoinnin yhdenmukaistamisessa. Tuleva muun kuin
taloudellisen tiedon direktiivin uudistaminen on avainasemassa siinä, mitä edellytyksiä EU-alueen
yrityksillä on jatkossa toimia entistä kestävämmin. Ennen kuin yrityksiä velvoitetaan lailla toimimaan
kestävämmin, tulisi varmistaa, että niillä on käytössään riittävät tiedot ja työkalut siihen.
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