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Kestävän kasvun rahoittamista koskeva toimintasuunnitelma, tiedonanto 
 
 
EU:n kestävän rahoituksen agenda vie rahoitusmarkkinoita oikeaan suuntaan 

• Finanssiala ry (FA) suhtautuu yleisesti ottaen hyvin positiivisesti ajatukseen 
kehittää rahoitusmarkkinoita tukemaan paremmin kestävän kehityksen tavoitteita. 
Uudistukset tulee toteuttaa markkinaehtoisesti, ja niiden yhteydessä tulee 
muuttaa myös tällä hetkellä väärin kohdistuvia vero- ja tukijärjestelmiä. 

• Valtiovarainministeriön (VM) lausunto on monilta osin linjassa FA:n kantojen 
kanssa. Tiedonannossa kuitenkin painottuu mielestämme hieman liikaa eri 
uudistusten uhkakuvat verrattuna niiden kautta avautuviin mahdollisuuksiin. 

• FA:n mielestä on tärkeää ja luontevaa, että Suomi on proaktiivinen toimija EU:ssa 
myös kestävän rahoituksen edistämisessä, koska meillä on paljon osaamista ja 
annettavaa kestävän talouden saralla yleisestikin ottaen. 

Kuten tiedonannossa tuodaan esiin, komission toimintaohjelma on osa EU:n 
kestävän kehityksen ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamista. 
Finanssiala on viime vuosina havahtunut toden teolla ympäristöuhkien aiheuttamiin 
riskeihin, jotka kohdistuvat läpi sektorin sijoitusten ja lainojen tuottoon, sekä yleiseen 
markkinavakauteen. Yritykset ovatkin alkaneet tehdä erilaisia toimia vapaaehtoisesti 
näiden riskien hallitsemiseksi, mutta tunnistamme tarpeen harmonisoinnille, joka 
tekisi markkinat läpinäkyvämmiksi ja yritykset keskenään vertailukelpoisiksi. 
Finanssialan osan muodostaa vakuutusala, jolle on tärkeää ehkäistä riskejä 
vahingontorjunnalla ja tehdä yhteiskunnalle mahdolliseksi selvitä jäljelle jäävistä 
riskeistä vakuutustekniikan avulla. 

Tiedonannossa tuodaan hyvin esiin yhteisten kansainvälisten ratkaisujen tärkeys. 
Voimme täysin yhtyä näkemykseen, että globaaleille finanssimarkkinoille tarvitaan 
kansainväliset yhteiset pelisäännöt kestävyyden huomioimisesta. EU:n tuleekin olla 
aktiivinen toimija edistämässä tätä asiaa. Käytännössä vaikuttamista kansainvälisillä 
foorumeilla helpottaa, kun on olemassa valmiina ratkaisuehdotuksia. Siksi emme 
näe, että nyt esitetyn toimintasuunnitelman ehdotukset olisivat ristiriidassa 
kansainvälisen yhteistyön kanssa. 

Tiedonannon mukaan nykyiset ehdotukset muuttaisivat EU:n 
rahoitusmarkkinalainsäädännön lähtökohtia, jotka ovat vakauden turvaaminen ja 
sijoittajansuoja. Vaikka FA ei kannata pankkien vakavaraisuussääntelyn muuttamista 
tässä vaiheessa kestävyysluokittelun perusteella, katsomme, että ympäristö- ja 
sosiaalisten riskien huomioiminen finanssimarkkinoilla pidemminkin edistää vakautta 
ja sijoittajansuojaa kuin heikentää niitä. Riskien hinnoittelu tulee edelleen säilyttää 
markkinoiden tehtävänä, mutta hinnoittelussa on otettava kaikki olennaiset tekijät 
huomioon. 
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Olemme samaa mieltä tulevan kestävyysluokittelujärjestelmän merkittävyydestä 
muille jatkotoimille, ja siihen liittyvistä riskeistä. Luokittelujärjestelmästä pitäisi tehdä 
mahdollisimman pitkälle tieteeseen ja puolueettomaan tietoon perustuva, ja sitä 
pitäisi voida mukauttaa joustavasti tiedon ja teknologian kehittyessä. Toisaalta on 
vaikea luoda minkäänlaista kestävyyteen kannustavaa politiikkaa, ennen kuin EU:ssa 
on yhteinen ymmärrys siitä, mitä kestävyys ja kestävä sijoittaminen tarkoittavat. 

FA on VM:n kanssa samaa mieltä yleisistä hyvän lainsäädännön periaatteista, joiden 
tulee toteutua myös kestävän rahoituksen ehdotuksissa. Näitä ovat huolellinen 
valmistelu ja vaikutusarvioinnit, kohtuullisuus ja suhteellisuusperiaatteen 
noudattaminen. 
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