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Osakesäästäjien Keskusliiton lausunto Varautumisvelvollisuutta rahoitusalalla
koskevan sääntelyn tarkastaminen -työryhmämuistiosta
Osakesäästäjien Keskusliitto kiittää saamastaan lausuntopyynnöstä. Osakesäästäjät on valtakunnallinen
sijoittajien yhteisö, joka auttaa suomalaisia vaurastumaan. Osakesäästäjien tavoitteena on omistajamyönteinen
ja vauras yhteiskunta.

Esityksen tavoitteet – rahoitusmarkkinapalveluiden jatkuvuuden takaaminen
Osakesäästäjien mielestä tavoite taata yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen kannalta kriittisten
rahoitusmarkkinapalveluiden jatkuvuus myös sellaisessa tilanteessa, jossa varautumisvelvollisten yritysten
ulkomailla sijaitsevien tietojärjestelmien tai palvelutuotannon käytettävyys estyy, on tärkeä. Jatkossa sääntely
kattaisi myös muut kuin arvopaperien säilytystä tarjoavat sijoituspalveluyritykset ja uutena sääntely
laajennettaisiin ulotettavaksi myös pörssin toimintaan. Osakesäästäjät pitää laajennuksia lähtökohtaisesti
hyvinä.
Osakesäästäjät pitää tavoitetta turvata säilytystoiminta, liikkeeseenlasku, vakuuskäyttö ja kaupankäynti
vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa tärkeänä ja siten kannatamme työryhmän työskentelyn
lähtökohtana olleita yleisiä tavoitteita.

Kansainväliset rahoitusmarkkinat
Rahoitusmarkkinat ovat kansainvälisiä, on toki hyvä, että mietimme kansallista asemaamme, mutta pitäisi
tehdä myös EU-tasolla ratkaisuja ja linjauksia. Ei pidä tehdä muutoksia jotka haittaavat kotimaisia toimijoita
eli vastaavat kustannukset pitäisi kohdistaa myös ulkomaisten toimijoiden täällä toimiviin sivuliikkeisiin. On
myös tärkeätä huomioida kansallisten ratkaisujen kustannukset ja niiden vaikutukset kotimarkkinalla toimiviin
yksityissijoittajiin. Johdannossa todetaan riippuvuutemme Suomen rajat ylittävistä tietoliikenneyhteyksistä.

Herää kysymys, onko riippuvaisuuteen mahdollista vaikuttaa kehittämällä tietoliikenneyhteyksiä.
Osakesäästäjät toivoo Suomen nostavan työryhmän havaintoja laajemmin EU-tasolla keskustelunalaiseksi.

Esitettyjen muutosten aiheuttamat kustannukset
Kohdassa 4.1.3. todetaan, että ehdotetuilla muutoksilla voi olla vaikutuksia kuluttaja-asiakkaiden
rahoituspalveluiden hintaan. Muutosten kustannusvaikutuksia sekä näiden vaikutuksia rahoituspalveluiden
hintaan olisi tärkeä selvittää tarkemmin ennen päätösten tekemistä. Myös kustannusten jako toimijoiden ja
huoltovarmuusrahaston välillä olisi selvennettävä.

Asian valmistelu ja seuraavat toimenpiteet
Osakesäästäjät pitää hyvänä, että asiaa on valmisteltu huolellisesti. Osakesäästäjät on yllättynyt, että
valmistelutyössä ei ole käytetty laajemmin arvopaperimarkkinoiden ja pörssitoiminnan asiantuntemusta ja ettei
asiasta ole tehty vielä tarkempia taloudellisia vaikutusarvioita.
Osakesäästäjät näkee, että asiaa tulisi vielä jatkovalmistella eri osapuolia kuullen ennen sääntelymuutosten
tekoa. Erityisesti kustannusvaikutukset ja niiden mahdollisesti aiheuttamat laajemmat markkinavaikutukset
sekä yhteistyöryhmän rooli jäivät esityksessä epäselviksi.

Lopuksi
Osakesäästäjät yhtyy esityksen lähtökohtaan siinä, että myös poikkeustilanteissa on huolehdittava
varajärjestelyistä joilla turvataan pankkien välinen maksuliikenne sekä arvopaperien selvitys-, toimitus- ja
säilytystoiminta.

Osakesäästäjien Keskusliitto ja allekirjoittanut antavat mielellään näkemyksistä lisätietoja.
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