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Eduskunnan talousvaliokunta 
 
 
 
Lausunto: E 120/2021 vp Valtioneuvoston selvitys – EU:n kestävän rahoituksen taksonomia: Il-
mastoa koskeva delegoitu säädös 
 

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Finanssivalvonnan asiantunti-
jalausuntoa valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle koskien EU:n kes-
tävän rahoituksen taksonomian ilmastoa koskevaa delegoitua säädöstä. 
 
Finanssivalvonta toteaa lausuntonaan seuraavaa. 
 
Finanssivalvonta kannattaa yleisesti delegoidun säädöksen tavoitteita. 
Delegoidun säädöksen toimialakohtaisiin arviointikriteereihin Finanssi-
valvonta ei ota kantaa. 
 
Finanssivalvonta kannattaa valtioneuvoston selvityksessä esiin nostet-
tuja seuraavia seikkoja: 
 

• Kaikkien kestävän rahoituksen toimien, kuten EU:n kestävän ra-
hoituksen taksonomian, on tarpeen olla yhteensopivia keskenään 
ja muiden EU-kehikoiden kanssa. 

• Suomi pitää tärkeänä, että teknisten arviointikriteerien tulisi olla 
ymmärrettäviä, helppokäyttöisiä, yksitulkintaisia ja teknologia-
neutraaleja. 

• Taksonomia-asetus yhdessä ilmastoa koskevan delegoidun sää-
döksen kanssa tulee lisäämään suurten PIE-yhteisöjen ja finans-
simarkkinatoimijoiden raportointikustannuksia. Näiden raportoin-
tikustannusten suuruuteen käytännössä vaikuttaa delegoidun 
asetuksen teknisten arviointikriteerien käytettävyys. 

• Jos komission lainsäädäntöehdotus hyväksyttäisiin sellaisenaan 
taksonomia-asetuksen suuria PIE-yhteisöjä koskeva velvoite laa-
jenisi edellä mainittuihin toimijoihin, jolloin velvoitteen soveltamis-
alan yritysten määrä saattaisi moninkertaistua.  

• Delegoidun säädöksen hyväksymisen venyminen aiheuttaa ra-
hoitusmarkkinoille epävarmuutta sekä vaikeuttaa rahoitusmarkki-
noilla toimivia, kuten suuria luottolaitoksia, vakuutusyhtiöitä ja 
pörssiyhtiöitä sekä tiettyjen rahoitustuotteiden tarjoajia, täyttä-
mään taksonomia-asetuksen mukaiset tiedonantovelvoitteensa. 
 

 
Komission samanaikaisesti delegoidun asetuksen kanssa antama lain-
säädäntöehdotus kestävyysraportointia koskevaksi direktiiviksi (CSRD) 
laajentaisi kyseisen direktiivin nykyistä soveltamisalaa merkittävästi 
suurista PIE-yhtiöistä kaikkiin listattuihin yhtiöihin ja myös suuriin listaa-
mattomiin yrityksiin. Jos kyseinen komission lainsäädäntöehdotus hy-
väksyttäisiin sellaisenaan, myös taksonomia-asetuksen ja delegoidun 
säädöksen suuria PIE-yhteisöjä koskeva velvoite laajenee edellä 
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mainittuihin toimijoihin, jolloin velvoitteen soveltamisalan yritysten 
määrä saattaisi laajentua nykyisestä noin sadasta Finanssivalvonnan 
valvottavana olevasta yrityksestä moninkertaiseksi.  
 
Soveltamisalan laajentaminen edellyttää kansallisen valvonnan järjestä-
mistä listaamattomien yritysten kestävyysraportoinnin osalta sekä lis-
tayhtiöiden valvontaa koskevan sääntelyn tarkistamista. Finanssival-
vonta on tuonut esiin huolensa valvontakentän laajentamisesta lausun-
nossaan kirjelmään U 29/2021 vp. 
 
Finanssivalvonta kannattaa tarvetta korostaa kestävän rahoituksen 
sääntelyn selkeyttä ja ennustettavuutta. Kun delegoitua säädöstä olisi 
noudatettava 1.1.2022 alkaen, sen viivästyminen lisäisi epävarmuutta 
niiden finanssimarkkinatoimijoille ja yrityksille, joita koskevat taksono-
mia-asetuksen mukaiset tiedonantovelvoitteet. 
 

 
FINANSSIVALVONTA 
 
Sähköisesti allekirjoitettu 
 
 
 
 
 
Armi Taipale   Nina Männynmäki 
osastopäällikkö  johtava asiantuntija 
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