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Osakesäästäjien Keskusliitto kiittää saamastaan lausuntopyynnöstä. Osakesäästäjät on valtakunnallinen
sijoittajien yhteisö, joka auttaa suomalaisia vaurastumaan. Osakesäästäjien tavoitteena on omistajamyönteinen
yhteiskunta.

Osakesäästäjät kannattaa osakesäästötiliä koskevan lain säätämistä.
Seuraavat huomiot sisältävät painotuksia, tarkennuksia ja muutosesityksiä lakiehdotukseen:

Osakesäästötilille vastaanotettavien rahavarojen euromääräinen rajoittaminen ei ole neutraalia
verrattuna muihin sijoitusmuotoihin
Lakiehdotuksen mukaan osakesäästötilille saa vastaanottaa rahavaroja enintään 50.000 euron määrään asti.
Osakesäästäjät pitää tätä rajoitusta tarpeettomana ja epäneutraalina verrattuna muihin sijoitustuotteisiin.

Omistus- ja käyttöoikeus tilillä oleviin varoihin kuuluu säästäjälle
On erittäin tärkeätä, että omistus- ja käyttöoikeus ovat säästäjällä kuten lakiehdotuksessa esitetään. Tämä
erottaa osakesäästötilin monista muista sijoitustuotteista.

Osakesäästötilin säästövarat voi pitää talletuksina tai sijoittaa osakkeisiin
Osakesäästäjät pitää hyvänä ja ensiarvoisen tärkeänä, että pörssiosakkeet, monenkeskisen markkinapaikan
osakkeet ja listautuvien yhtiöiden listautumisannit ovat mukana sallittujen sijoituskohteiden joukossa. Emme

kuitenkaan näkisi estettä myöskään sille, että tilille voitaisiin hyväksyä myös laajemman valikoiman
rahoitusvälineitä sijoituskohteiksi. Mutta kuten todettu, nyt sallitut sijoitusvälineet ovat kuitenkin kaikista
tärkeimmät. Muita mahdollisia ja harkinnan arvoisia rahoitusvälineitä olisivat erityisesti joukkolainat, ja jos
näistä sallittaisiin yritysten liikkeeseen laskemat, niin tilin tarkoituskin tulisi monipuolisesti huomoiduksi.

Palveluntarjoajan velvollisuudet, osakesäästötilin kirjanpito ja tilin hinnoittelu
On tärkeää, että palveluntarjoaja vastaa tilin kirjanpidosta verottajan vaatimassa laajuudessa. Nähdäksemme
tämä laajuus on melko yksinkertainen eikä kirjanpidon tulisi aiheuttaa merkittäviä kustannuksia. On tärkeää,
että osakesäästötili pidetään mahdollisimman selkeänä ja yksinkertaisena, ja että sen kustannusrakenne on
mahdollisimman edullinen. On toivottavaa, että tilille ei tule mitään perusmaksua.

Palveluntarjoajan velvollisuus irtisanoa osakesäästötilisopimus
Säästäjälle pitää varata tarpeeksi pitkä aika toimittaa tieto uudesta palveluntarjoajasta ennen kuin tilin
säästövarat muutetaan rahaksi. Lisäksi olisi hyvä vaatia palveluntarjoajaa toimittamaan irtisanomisilmoitus
luotettavasti esimerkiksi kirjattuna kirjeenä. Sopiva varoaika olisi 12 kuukautta, kolme kuukautta on liian
lyhyt.

Lain voimaantulo ja osakesäästötilien avaaminen
Lakiehdotuksen mukaan laki tulee voimaan 1.3.2019, mutta osakesäästötilille voidaan ottaa vastaan varoja
vasta 1.1.2020. Osakesäästäjät pitää jälkimmäistä päivämäärää turhan myöhäisenä, eikä näe mitään
yhteiskunnallista syytä, miksi varoja ei voitaisi vastaanottaa jo aikaisemmin.

Osakesäästäjien Keskusliitto ja allekirjoittanut antavat mielellään näkemyksistä lisätietoja.
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