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Finanssialan Keskusliitto (FK) lausuu talousvaliokunnalle valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategiasta 
vuodelle 2016. 
 
FK pitää vuosittaista valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategiaa kannatettavana. Vuosittaisella strategialla 
pystytään reagoimaan ja ottamaan nopeammin kantaa EU:n keskeisiin ajankohtaisiin kysymyksiin.  
 
Paremman sääntelyn agenda edelleen keskeinen sekä EU- että kansallisella tasolla 
 
FK pitää keskeisenä tavoitteena toimivaa sääntelyä ja konkreettisia toimia sääntelyn laadun 
parantamiseksi ja turhan sääntelyn määrän karsimiseksi. FK pitääkin hallitusohjelman ja EU-
vaikuttamisstrategian kirjauksia tärkeinä ja kannatettavina. Finanssialan osalta komissio tulee kertomaan 
kesällä, millaisiin jatkotoimiin se ryhtyy finanssialan sääntelyn kumulatiivisten vaikutusten ehkäisemiseksi 
ja päällekkäisen sääntelyn karsimiseksi. FK toivoo, että komissio ryhtyy konkreettisiin toimiin 
tarpeettoman tai väärin vaikuttaneen sääntelyn purkamiseksi.  
 
FK pitää myös keskeisenä kehittää EU- ja kansallisen sääntelyn vaikutusten arviointia. EU-sääntelyn 
implementoinnissa on pitäydyttävä konkreettisesti hallitusohjelman tavoitteissa. EU-tason sääntelyn 
päälle tulevasta kansallisesta sääntelystä on pidättäydyttävä, ellei sille ole hyviä perusteita. Tämän tulee 
näkyä mm. ministeriöiden työryhmätyössä ja muussa implementoinnissa. Myöskään Finanssivalvonnan 
kansallisten ohjeiden ei tulisi mennä eurooppalaisten finanssivalvojien sääntelyä pidemmälle. 
 
Pankkisektorin riskejä vähennettävä eurooppalaisella tasolla 
 
FK kannattaa pankkiunionin kehittämistä ja pankkivalvonnan yhtenäistämistä edelleen. FK katsoo, että 
EU-vaikuttamisstrategiassa esitetty kanta yhteiseen talletussuojaan (EDIS) on monelta osin kannatettava 
ja siinä asetetaan oikeanlaisia reunaehtoja yhteiseen talletussuojaan siirtymiselle. On tärkeää, että 
yhteistä talletussuojaa koskevia EU-tason päätöksiä ei tehdä erillään niistä toimista, joita tarvitaan 
pankkisektorin jäljellä olevien riskien vähentämiseksi. Nämä koskevat mm. pankkien hallussa olevien 
valtionpapereiden kohtelua vakavaraisuussääntelyssä.  Samalla on huolehdittava, että 
pankkijärjestelmän taseiden läpivalaisua ja kuntoon laittamista jatketaan määrätietoisesti niissä maissa, 
joissa tähän on tarve. 
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Pääomamarkkinaunioni 
 
FK kannattaa valtioneuvoston tavoin, komission tavoitteita markkinaehtoisen yritysrahoituksen 
lisäämiseksi ja monipuolistamiseksi sekä yritysten rahoitusmahdollisuuksien lisäämiseksi. Komission 
tulee jatkaa määrätietoisesti pääomamarkkinaunionin tavoitteiden edistämistä. FK toteaa, että myös 
pankeilla on edelleen tärkeä rooli yritysten rahoitusten lähteenä.  
 
Digitalisaatiota edistettävä myös finanssialalla 
 
Digitalisaatiolla on suuri merkitys myös finanssialan palveluita ja tuotteita kehitettäessä. FK:n mielestä 
digitalisaation kehittymistä on tuettava purkamalla lainsäädännön olemassa olevia esteitä. Uutta 
sääntelyä tulee antaa vain, jos siihen on erityistä tarvetta. Valtioneuvoston yleiset tavoitteet ovat FK:n 
mielestä kannatettavia. Lainsäätäjän on myös pyrittävä luomaan digitalisaatioon kannustava, 
teknologianeutraali sääntely-ympäristö. Tällöin erilaisia palveluntarjoajia kohdellaan sääntelyssä samalla 
tavoin, jos niiden toiminta ja riskit ovat samantyyppisiä.  
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