
 
 

Mistä rahat hyvinvointiin? 
 

Mitä FA toivoo vaalikaudelle 2019-2023? 

• EU-säännösten toimeenpanossa on pidättäy-
dyttävä kansallisesta lisäsääntelystä. Kirjauk-
sen on oltava osa virkamiesten lainsäädännön 
valmisteluohjeita. 

 

• Talousrikollisuuden ja rahanpesun torjun-
taan uusia keinoja. Tietojenvaihto finanssitoimi-
joiden kesken epäilyttävistä liiketoimista on mah-
dollistettava. Viranomaisten ja finanssialan yh-
teistyötä on tiivistettävä. Valvontaa ja viran-
omaisten resursseja on vahvistettava. 

 

• Suomalaisten talousosaamisen vahvista-
miseksi on laadittava kansallinen taloustai-
tostrategia. Kaikilla koulutusasteilla on lisättävä 
taloustiedon opetusta, myös opettajankoulutuk-
sessa. 

 

• Positiivisen luottotietorekisterin lainsäädän-
nön valmistelutyö on aloitettava ja ns. pika- 
vippien markkinointia joudutaan suitsimaan. 
Verohallinto voisi ylläpitää rekisteriä, johon kerät-
täisiin sekä kotimaisten että ulkomaisten toimijoi-
den myöntämät luotot. Pikavippiyritykset tulee 
saattaa Fivan valvontaan. 

 

• Pankkiunionin yhteisvastuun lisäämisessä 
on edettävä varovasti. Yhteisen talletussuojan 
käyttöönotto pankkiunionissa edellyttää pankkien 
nykyisten ongelmien korjaamista. 

 

• Vapaaehtoista eläkesäästämistä on elvytet-
tävä mm. säästöjä pitää voida nostaa, kun jää 
työeläkkeelle ja ns. elinikäisestä lisäeläkevakuu-
tuksesta on tehtävä houkutteleva. 

 

• Kunnallisen ja yksityisen sektorin eläkejärjes-
telmien yhdistämisen lainsäädäntövalmistelu 
on aloitettava selvitysraportin pohjalta. Yksi-
tyisen sektorin vastuulle ei saa tulla lisäkustan-
nuksia julkisen sektorin vanhoista vastuista. 

 

• Kansalaisille ja yrityksille on taattava turvalli-
nen ja sujuva pääsy eri digitaalisiin palvelui-
hin. Tarvitsemme uuden kansallisen strategian 
sähköiseen tunnistautumiseen. 

 

• Rahoitusala on sitoutunut toimiin, joilla va-
raudutaan poikkeusoloihin. Varautuminen ta-
pahtuu tehokkaimmin alan ja viranomaisen 
välisellä hyvällä yhteistyöllä. Lainsäädäntöön 
pohjautuva kansallinen sääntely poikkeusoloihin 
varautumisessa ei sovellu eurooppalaisille mark-
kinoille. 

 
 
 

Mitä FA pitää vahingollisena? 

• Finanssiala on Suomen suurimpia veron- 

maksajia. Uudet taloudelliset lisärasitteet 

pakottavat toimijoita miettimään, millaisia 

palveluja kannattaa tuottaa missäkin 

maassa. Kansallinen rahoitustoimintavero ja 

eurooppalainen finanssitransaktiovero (FTT) li-

säisivät alan kustannuksia, jotka heijastuisivat 

hintoihin. 

 

• Uusi lähdevero institutionaalisille sijoittajille 

(mm. työeläkeyhtiöille) ja sijoitusrahastoille 

on vahingollinen. Veroratkaisu nostaisi mm. 

paineita työeläkemaksujen korotuksiin ja antaisi 

kilpailuedun ulkomaisille sijoitusrahastoille. 

 

• Eri sijoitustuotteiden verotusta on äskettäin 

uudistettu. Verotus kohtelee jatkossa eri sijoi-

tusmuotoja mahdollisimman neutraalisti. Sääs-

töhenkivakuutusten, kapitalisaatiosopimusten 

ja kertamaksuisten eläkevakuutusten verotus 

vastaa uutta osakesäästötiliä. 

 

• Asiakkaan varallisuutta ei pidä huomioida 
sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmak-
suissa. Ihmisiä, joilla on varallisuutta, pitää 
kannustaa vapaaehtoisesti ottamaan suurem-
paa vastuuta oman hyvinvointinsa rahoituk-
sesta. 


