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Asia: U 81/2021 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista yhtenäiseksi eurooppa-
laiseksi yhteyspisteeksi (ESAP) 
 

Pörssisäätiön lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle yhtenäisestä eurooppalai-
sesta yhteyspisteestä (European Single Access Point, ESAP) 
 
Tausta 
Komissio antoi 25.11.2021 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisen eurooppa-
laisen yhteyspisteen luomisesta, joka tarjoaa keskitetyn pääsyn julkisesti saatavilla olevaan finanssi- ja pää-
omamarkkinoiden sekä kestävyyden kannalta olennaisiin tietoihin (COM(2021) 723 final), jäljempänä asetus-
ehdotus. Lisäksi komissio antoi asetusehdotusta täydentävän direktiiviehdotuksen (COM(2021) 724 final) ja 
täydentävän asetusehdotuksen (COM(2021) 725 final). 
 
Asetusehdotuksessa vahvistetaan yhtenäiset vaatimukset Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle, jäl-
jempänä ESMA, yhtenäisen eurooppalaisen yhteyspisteen, jäljempänä ESAP tai tietokanta, perustamisesta ja 
operoimisesta. Tietokanta tarjoaisi keskitetyn ja digitaalisen pääsyn EU-asetusten ja -direktiivien sekä muiden 
sitovien EU-säädösten nojalla julkistettavaan informaatioon. Lisäksi ESAP:n kautta tarjottaisiin pääsy rahoi-
tuspalveluiden, pääomamarkkinoiden tai kestävyystietojen kannalta olennaisiin tietoihin, joita yhteisöt ha-
luavat toimittaa vapaaehtoisesti.  
 
 
Pörssisäätiön lausunto 
Pörssisäätiö kiittää lausuntopyynnöstä. Pörssisäätiö edistää arvopaperisäästämistä ja arvopaperimarkkinoita.  
 
ESAP-ehdotusta on pidettävä erittäin tervetulleena hankkeena, joka toteutuessaan tulee helpottamaan niin 
yksityissijoittajien, institutionaalisten sijoittajien, tutkijoiden ja viranomaisten toimintaa. Tietokannan pe-
rustaminen on kriittisessä roolissa niin pääomamarkkinaunionin toimintasuunnitelman, EU:n kestävän ra-
hoituksen toimintasuunnitelman ja kuin myös EU:n digitaalisen rahoituksen strategian tavoitteiden toteutu-
misen kannalta.  

Tehokas tiedonsaanti EU:n rahoitusmarkkinatoimijoista on kriittisessä asemassa yritysrahoituksen kehitty-
misessä kuin myös EU:n pääomamarkkinoiden vetovoimaisuuden ja kilpailukyvyn kannalta.    



 
 
Pörssisäätiö pitää erityisen tärkeänä sitä, että tietokanta tulee olemaan yksityissijoittajille ilmainen. Lisäksi 
olisi hyvä varmistaa myös se, että yliopistojen ja vastaavien tutkimuslaitosten tutkijat voivat tehdä laajoja-
kin tietopyyntöjä ilmaiseksi tai ainakin edullisesti. Asetusehdotuksessa ei ole mainintaa tietokannan käyttö-
kustannuksista siltä osin, kun sitä käytettäisiin yleishyödyllisen perustutkimuksen tekemiseen. Tietokannan 
toiminnan rahoittamisen näkökulmasta on kuitenkin täysin perusteltua periä maksu toimijoilta, jotka hyö-
dyntävät tietokantaa ammattimaisesti. Tällöin tietokannasta aiheutuvat kustannukset pystytään kohdenta-
maan oikeudenmukaisesti. 

Pörssisäätiö korostaa tietokantaan lisättävän tiedon koneluettavuuden merkitystä. Informaation toimitta-
minen tietokantaan koneluettavassa muodossa mahdollistaa informaation nykyaikaisen analysoinnin kus-
tannustehokkaalla tavalla ja kannustaa rahoitusmarkkinoiden toimintaa tehostavien uusien teknologioiden 
käyttöönottoon.  

Pörssisäätiön näkemyksen mukaan erityisesti yksityissijoittajien näkökulmasta asetuksen laajaa soveltamis-
alaa on pidettävä erittäin tervetulleena. Tämä tulee helpottamaan erilaisten sijoitustuotteiden vertailua. 
Asetusehdotuksessa esitettyä soveltamisalaa ja aikataulua on kuitenkin pidettävä kunnianhimoisena. Mikäli 
voimaantuloa soveltamisalan osalta tullaan porrastamaan, ensivaiheessa on priorisoitava pörssiyhtiöitä 
koskevan informaation ja laajemmin rahoitusmarkkinatoimijoita koskevan kestävyysinformaation toimitta-
mista tietokantaan. 

Pörssisäätiö huomauttaa myös, että ESAP-ehdotus on kriittinen hanke yhtiöiden kestävyysraportointia kos-
kevan direktiiviehdotuksen toteutumisen kannalta: on olennaista, että eurooppalaisten yritysten vertailu-
kelpoinen ja standardisoitu kestävyysinformaatio on saatavissa helposti yhdestä tietokannasta. 

 
 
Annamme mielellämme lisätietoa lausunnostamme. 
 
 
Sari Lounasmeri Jesse Collin  
toimitusjohtaja lakijohtaja 
 


