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Finanssivalvonnan tärkeää osallistua EU-tason sääntelyn laadintaan 

• Finanssialan Keskusliitto (FK) pitää tärkeänä, että Finanssivalvonta on kattavasti 
mukana Suomen finanssialan kannalta keskeisten säännösten valmistelussa 
EBAssa, EIOPAssa ja ESMAssa. 

• FK toivoo Finanssivalvonnan ja Suomen Pankin selvittävän, onko niiden 
mahdollista julkaista nykyistä yksityiskohtaisempia tilastoja pankki- ja 
vakuutusalalta, jotta finanssialaa koskevan julkisen tiedon tarjonta ei vähene 
FK:n joutuessa lopettamaan omien tilastojensa tuottamisen. 
 

1 ESA-sääntelyn valmistelussa ongelmia 

Euroopan finanssivalvontaviranomaisten1 (European Supervisory Authorities, ESA) 
merkitys finanssialan sääntelyssä on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Yhä 
suurempi osa uudesta sääntelystä on alemmantasoista sääntelyä eli 
finanssivalvontaviranomaisten antamia ohjeita, suosituksia sekä täydennyksiä 
direktiiveihin ja asetuksiin.  

Tämä kehityssuunta on ongelmallinen. Alun perin valvontaviranomaisiksi 
suunnitelluista toimijoista on muodostunut sääntelijöitä, joiden mandaatti ja samalla 
annetun sääntelyn juridinen luonne ovat osin epäselviä. EU-komissiolla on 
parhaillaan käynnissä julkinen konsultaatio valvontaviranomaisten toiminnasta, 
toimivaltuuksista ja hallintorakenteesta. 

Valvontaviranomaisten toiminta on usein läpinäkymätöntä ja menettelytavat 
epäyhtenäisiä. Myös muita on ongelmia on havaittu. Viime aikoina monen tärkeän 
säännöksen valmistelu ja sen myötä voimaantulo on viivästynyt, mikä on luonut alan 
yritysten kannalta kohtuuttomia tilanteita, koska niiden omalle valmistautumiselle on 
jäänyt riittämättömästi aikaa. 

FK pitää tärkeänä, että Finanssivalvonta on kattavasti mukana Suomen finanssialan 
kannalta keskeisten säännösten valmistelussa EBAssa, EIOPAssa ja ESMAssa. 
Tämä on välttämätön edellytys sille, että säännöksissä otetaan huomioon 
suomalaisten finanssimarkkinoiden erityispiirteet ja että Finanssivalvonta pystyy 
ajoissa informoimaan suomalaisia alan toimijoita tulevista sääntelymuutoksista. 
Finanssivalvonnan on omalta osaltaan pyrittävä vaikuttamaan siihen, että 
valmisteluaikataulut pitävät ja alan yrityksille varataan riittävästi aikaa sopeutua 
uuteen sääntelyyn. 

                                                
1 Euroopan pankkivalvontaviranomainen (EBA), Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA), 
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) sekä Euroopan järjestelmäriskikomitea (ESRB). 
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FK on tyytyväinen siihen, että finanssialan ja Finanssivalvonnan välinen vuoropuhelu 
on ESA-sääntelyssä kehittynyt myönteisesti ja että finanssiala on voinut esittää 
näkemyksiään käynnissä olevista sääntelyhankkeista. 

 

2 Pankki- ja vakuutusalan kehityksen kattava seurantatieto on tarpeellista 

Finanssialan suuren taloudellisen merkityksen vuoksi yhteiskunnassa on tarve saada 
ajantasaista ja kattavaa tilastotietoa finanssialan yritysten toiminnasta. Tämän vuoksi 
FK ja sen edeltäjät ovat laatineet ja julkistaneet tilastoja finanssialan kehityksestä, 
liiketoiminnan volyymeistä, markkinaosuuksista ja vakavaraisuudesta. Näitä on 
laadittu median, päätöksentekijöiden ja toimialan omaan käyttöön.   

Koska OP Ryhmä ei enää osallistu toimialan yhteiseen tilastotuotantoon,  FK:lla ei 
ole edellytyksiä jatkaa koko finanssialaa kuvaavien tilastojen ja analyysien 
tuottamista ja julkaisemista. Onkin tärkeää löytää keinoja, joilla syntynyt tietovaje 
paikataan. 

Finanssivalvonta julkaisee kattavasti tietoja mm. rahastoyhtiöiden markkina-
osuuksista, niiden hallinnoimista pääomista ja omaisuudenhoidossa olevista varoista. 
Suomen Pankilla on vuorostaan tiedot pankkien talletus- ja luottomäärien 
kehityksestä, ja se julkaisee jo nyt monenlaisia pankkitilastoja. Tämän vuoksi FK 
toivoo Finanssivalvonnan ja Suomen Pankin selvittävän, onko niiden mahdollista 
julkaista pankki- ja vakuutusalalta nykyistä yksityiskohtaisempia tilastoja, jotta 
finanssialaa koskevan julkisen tiedon tarjonta ei vähene FK:n joutuessa lopettamaan 
omien tilastojensa tuottamisen.   
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