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Finanssialan Keskusliitto (FK)  
on finanssialan edunvalvontajärjestö. 

FK edustaa:
- pankkeja  
- vakuutusyhtiöitä 
- työeläkeyhtiöitä 
- rahoitusyhtiöitä 
- arvopaperinvälittäjiä 
- sijoitusrahastoyhtiöitä 
- finanssialan työnantajia. FINANSSIALA  

UUDEN KASVUN  
JA HYVINVOINNIN  
MOOTTORINA

Finanssialan Keskusliiton  
keskustelupaperi  
hallitusohjelman eväiksi

Uuden sääntelyn tehtailu lopetettava
Ylisääntely tukahduttaa kasvun nostamalla rahoituksen 
hintaa ja heikentämällä sen saatavuutta. Kansalliset 
lisävaatimukset heikentävät Suomen kilpailukykyä.

EU:n säädösvalta uhkaa liukua virkamiehille 
Finanssialan valvontaviranomaisille on siirtynyt liikaa 
lainsäädäntövaltaa jäsenmailta ja EU-parlamentilta. 
Tämä ei saa jatkua. Säädösten valmisteluprosessin on 
oltava avoin ja demokraattinen. Sidosryhmät on kytket-
tävä tiiviisti mukaan säädösten valmisteluun.

Ei yhteistä talletussuojarahastoa
Euroalueen yhteinen talletussuojarahasto lisäisi enti-
sestään pankkien välistä yhteisvastuuta. Kotimaisen 
talletussuojan varat on käytettävä vain suomalaisten 
tallettajien saamisten turvaamiseen.

Pankkitoimintoja ei pidä pilkkoa
Erityisesti markkinatakaustoiminnan eriyttäminen 
muusta pankkitoiminnasta haittaisi yritysten arvopa-
perimuotoista varainhankintaa markkinoilta ja nostaisi 
sen kustannuksia. Rakennerajoitukset iskisivät kipeästi 
etenkin Pohjoismaihin.

TOIMIVAT FINANSSIMARKKINAT
SYNNYTTÄVÄT TYÖTÄ  
JA YRITTÄJYYTTÄ
Finanssiala ohjaa taloudessa kertyviä säästöjä erilaisiin investointikohteisiin, auttaa suojautumaan riskeiltä 
sekä huolehtii jokapäiväisten maksujen kulkemisesta. Ilman tervettä ja hyvin toimivaa finanssialaa talouskasvua 
on mahdotonta saavuttaa. Merkittävä osa viime vuosien uudesta sääntelystä on ollut tarpeellista, mutta  
ylisääntelyn riski on tällä hetkellä todella suuri. 

Ei lisää uusia kustannuksia finanssialalle
Uudet lisärasitteet finanssialalle vaarantaisivat toimin-
tojen säilymisen Suomessa sekä nostaisivat yritysten ja 
kotitalouksien rahoituksen hintaa. Esimerkiksi rahoitus-
markkinavero lisäisi rahoituksen välityksen kustannuksia 
ja heikentäisi markkinoiden likviditeettiä. Verolla olisi 
suora, alentava vaikutus suomalaisten työeläkevarojen 
tuottoihin.

Pk-yritysten luottojen riskipainolievennyksiä 
jatkettava
Rahoituksen turvaamiseksi pk-yritysten luottojen 
riskipainolievennyksiä on jatkettava pankkien vakava-
raisuusvaatimuksissa EU:ssa. Riskipainolievennykset 
laskevat kustannuksia koko EU:n alueella.

Globaalit pelisäännöt veronkierron torjumiseen
EU:n yksipuoliset toimet ovat tehottomia ja hyödyttä-
vät muita maita. Automaattinen tietojenvaihto tulee 
mahdollistaa virka-apudirektiivillä. Harmaan talouden 
torjuntaan varatut määrärahat valtion budjetissa on 
palautettava vuosien 2011-2014 tasolle. 



Sähköinen asunto-osakerekisteri tarpeen
Sähköinen asunto-osakerekisteri tehostaisi viranomaisten ja 
yritysten toimintaa asuntokaupan koko ketjussa. Rekisterin 
yhteiskunnallinen hyöty olisi ympäristöministeriön tekemän 
selvityksen mukaan 7,5 miljoonaa euroa vuodessa. 

Potilaslaskujen ja vakuutuskorvausten  
tiedot välitettävä sähköisesti
Julkisten palvelujen sähköistämisessä on huomioitava  
koko palveluprosessi. Tunnistaminen, sähköinen 
laskutus ja maksaminen sekä palveluprosessia yksin-
kertaistava tiedonvälitys ovat keskiössä digitaalisissa 
ratkaisuissa.

FINANSSIALA VAUHDITTAA  
TEHOKKAITA JA TURVALLISIA  
DIGITAALISIA PALVELUITA
Finanssiala haluaa olla yhteistyökumppani kansallisen tietoyhteiskuntastrategian toteuttamisessa valtion ja 
keskeisten toimialojen kanssa. Yhteistyöllä saamme sähköisen asioinnin yleistymään ja siten parannettua  
Suomen kilpailukykyä.

Alv-tieto e-laskusta suoraan verottajalle
Yritysten hallinnollista taakkaa on pienennettävä säh-
köistämällä ja tehostamalla tiedonsiirtoa ja raportointia. 
Olemassa olevaa tietoa on käytettävä esimerkiksi  
viranomaisraportoinnissa.

Sähköistä tunnistamista kehitettävä edelleen
Finanssiala on mukana kehittämässä tietoyhteiskuntaa yl-
läpitämällä turvallisia ja helppokäyttöisiä tunnistusvälineitä. 
Niillä kansalaiset pääsevät sähköistä tunnistusta vaativiin 
palveluihin. Sähköistä tunnistamista kehitetään yhdessä 
palveluita tarjoavien tahojen kuten julkisen sektorin ja  
tunnistuspalveluita hyödyntävien yritysten näkökulmasta.

YKSITYINEN VARALLISUUS  
OSA HYVINVOINTIPALVELUJEN  
RAHOITUSTA  
Väestön ikääntyminen lisää yhteiskunnan menoja ja vähentää tehdyn työn määrää. Nykyinen hyvinvointimalli pys-
tytään säilyttämään yksinkertaistamalla sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituskanavia sekä uudistamalla palvelujen 
tuottamistapoja. Tarvitsemme yksityistä varallisuutta julkisen rahoituksen rinnalle hyvinvoinnin rahoittamiseen. 

Työeläkejärjestelmän hajautettu malli  
turvattava
Työeläkevarat on käytettävä yksinomaan työeläketurvan 
rahoittamiseen. Eläkevarat on sijoitettava jatkossakin tuot-
tavasti ja turvallisesti. Tätä turvaa järjestelmän hajautettu 
toimeenpano, jota on vahvistettava myös eläkesäätiö- ja 
kassalain kokonaisuudistuksessa. Lakisääteinen työeläkejär-
jestelmä on säilytettävä kansallisissa käsissä. 

Hyvinvointipalveluista tehtävä kokonaisarvio
Palveluvastuuvelasta eli kansalaisille luvatuista   
hyvinvointipalveluista on laadittava laskelma. Kansalai-
sille on myös kerrottava, mitä ja minkä tasoisia palveluja  
yhteiskunta jatkossa tarjoaa verovaroin ja mihin tarvi-
taan omaa varautumista. 

Omaisuutta ei pidä ottaa huomioon  
hoivamaksuissa
Suomalaiset ovat valmiita käyttämään omaa varallisuut-
taan hyvinvointinsa rahoitukseen, mutta eivät halua  
tähän pakkoa. Varautuminen vanhuuden varalle on  
tehtävä nykyistä helpommaksi ja houkuttelevammaksi.

Omaa varautumista senioriaikaan lisättävä
Tuloverolakia on muutettava siten, että kertamaksui-
sen ja muun ei-verovähennyskelpoisen eläkevakuu-
tuksen rankaiseva verotus poistuu. Vakuutusmaksua 
ei saisi vähentää verotuksessa, mutta maksettavasta 
lisäeläkkeestä verotettaisiin vain sen tuotto-osaa. 
Kertamaksuisen ja muun ei-verovähennyskelpoisen 
eläkevakuutuksen eläke olisi veroton silloin, kun eläke 
alkaa aikaisintaan vanhuuseläkkeen iässä ja kun se 
maksetaan tasasuuruisena vakuutetun elinajan.

Palvelusetelijärjestelmä yhtenäistettävä
Palvelusetelien käyttöä on laajennettava, jotta  
kansalaisten oman rahoituksen käyttö on helpompaa 
hyvinvointipalvelujen hankkimisessa. Kunnallinen  
palvelusetelijärjestelmä on samalla yhtenäistettävä.


