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Pörssisäätiön lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle komission ehdotuksista 

liittyen esiteasetuksen (EU 2017/1129), rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin 

(2014/65/EU) ja vertailuarvoasetuksen (EU 2016/1011) muutoksiksi COVID-19-

pandemiaan vastaamiseksi 
 

 

Pörssisäätiö kiittää lausuntopyynnöstä. Pörssisäätiö edistää arvopaperisäästämistä ja arvopaperimarkkinoita.   

 

 

Valtioneuvoston kanta hyvin muotoiltu – tasapainoilu rahoituksen saatavuuden ja sijoittajan suojan välillä 

 

Pörssisäätiö pitää valtioneuvoston kantaa hyvin harkittuna ja yhtyy siihen tietyin korostuksin.  

Huolenaiheemme kohdistuvat pääosin samoihin kohtiin ja toivomme, että nämä huolet tuodaan esiin ja niitä 

vielä jalostetaan.   

 

On tärkeää, että samalla kun luodaan edellytykset tehokkaalle oman pääoman ehtoisen rahoituksen 

keräämiselle, varmistutaan sijoittajansuojan korkeasta tasosta.  Ammattimaisten sijoittajien joukko on laaja 

ja myös he tarvitsevat sijoittajan suojaa. 

 

Alla vielä lyhyesti yksityiskohtaiset kommenttimme. 

 

 

Esiteasetuksen muutokset: elpymisesite, esitteen täydennykset ja luottolaitosten esitevelvollisuuden raja-

arvo 

 

Pörssisäätiö kannattaa esitystä elpymisesitteestä, jolla nykyiset pörssiyhtiöt voivat kerätä helpommin uutta 

rahoitusta. Pörssiyhtiöiden tiedonantovelvollisuuden perusteella aikaisemmin kertomia tietoja ei tarvitse 

kaikkia kerätä esitteeseen ja esitteen enimmäispituuden rajaaminen vastaa useiden sijoittajien toiveita.  

 

Pörssisäätiö ei pidä luottolaitosten esitteen laatimisvelvollisuuden raja-arvon nostamista tarpeellisena. 

 

 

 



 
 
 

Rahoitusvälineiden markkinat -direktiiviin liittyvät muutosehdotukset 

 

Pörssisäätiö yhtyy vahvasti valtioneuvoston kantaan siinä, että sijoittajansuoja on taattava myös 

ammattimaisille sijoittajille.  On hyvä muistaa, että ammattimaisten sijoittajien ryhmään lasketaan myös 

pieniä organisaatioita ja varakkaita yksityishenkilöitä.  Pörssisäätiö pitää parempana, että ammattimaiselta 

sijoittajalta olisi kysyttävä, haluaako hän jatkossa raportointia ja sijoittaja voisi valita jättäytyvänsä 

raportoinnin ulkopuolelle.  Tämän ei tule tapahtua automaattisesti, koska moni ammattimainen sijoittaja ei 

tunne oikeuksiaan vaatia raportointia. 

 

On tärkeää, että kuluja koskeva raportointi säilyy esitetysti joka tapauksessa vähintään sijoitusneuvonnan ja 

salkunhoitopalveluiden osalta. 

 

Pörssisäätiö yhtyy valtioneuvoston huoleen tappioraportoinnin lakkauttamisen osalta.  

 

Pörssisäätiö kannattaa siirtymistä paperiraportoinnista sähköiseen raportointiin, tämä ei käytännössä 

aiheuta merkittäviä muutoksia Suomessa, jossa sähköinen raportointi on jo laajasti käytössä. 

 

Pörssisäätiön näkemyksen mukaan raportointivaatimusten muuttaminen edestakaisin aiheuttaa enemmän 

kustannuksia kuin raportointi jatkuvasti samojen periaatteiden mukaisesti.   Pörssisäätiö suhtautuu 

varauksella muutoksiin. Pidämme hyvänä, että mikäli kaupan parasta toteutustapaa koskevaan raportointiin 

tehdään nyt sijoittajan näkökulmasta heikennyksiä, raportointivaatimusten muutostarpeita käsitellään 

uudelleen tarkemmin vaikutusten arvioinnissa vuonna 2021. 

 

Pk-yritysten ja kiinteätuottoisten tuotteiden sijoitustutkimuksen kannustinkielto: Pörssisäätiö muistuttaa, 

että esitetyn määritelmän (markkina-arvo alle miljardi euroa) mukaan lähes 80 prosenttia suomalaisista 

pörssiyhtiöistä ja First North -markkinapaikan yhtiöistä on pk-yrityksiä eli esitetty muutos koskee meillä lähes 

koko markkinaa.  Sijoitustutkimukseen liittyviä käytäntöjä on tarve tarkastella uudelleen, mutta Pörssisäätiö 

pitää epätoivottavana sitä, että tällä alueella tehtäisiin lyhytaikaisia edestakaisia muutoksia. 

 

 

Vertailuarvoasetukseen liittyvät muutosehdotukset 

 

Pörssisäätiö kannattaa esitystä. 

 

 

Annan mielelläni lisätietoa lausunnostamme. 

 

 

Sari Lounasmeri   

toimitusjohtaja 


