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Eduskunnan ympäristövaliokunta  
 
 
HE 151/2015 HE LAIKSI ASUNTOSÄÄSTÖPALKKIOLAIN 3 §:N JA 7 §:N MUUTTAMISESTA  
 
ASP-JÄRJESTELMÄÄ UUDISTETTAVA JOUSTAVASTI – ALAIKÄRAJAN LASKEMINEN 
BYROKRATIAA LISÄÄMÄLLÄ EI KANNATA  

Finanssialan Keskusliitto tukee asuntosäästöpalkkiolain alaikärajan laskemista 15 vuoteen, mutta 
katsoo, että lakiehdotuksen 3 §:n 2 momentin rajaus omalla työllä ansaittuihin varoihin tulisi poistaa.      

Rajaus omalla työllä ansaittuihin varoihin on hankala toteuttaa – kustannukset ylittävät 
hyödyt 

• Rajaus vain omalla työllä ansaittuihin varoihin asettaa alle 18-vuotiaat eriarvoiseen asemaan 
kuin täysi-ikäiset nuoret. Kyse on nuorten yhdenvertaisuudesta. Vastaavaa rajausta ei ole 18 
vuotta täyttäneillä eikä ole hyväksyttävää eikä ymmärrettävää, miksi esimerkiksi 
rippilahjarahoja tai koulun antamia stipendejä ei voisi tallettaa ASP-tilille.  

• ASP-järjestelmä on tasa-arvoinen järjestelmä. ASP-järjestelmän kehittäminen ei ole 
hyväosaisten suosimista. Päinvastoin, asuntosäästöpalkkiojärjestelmä rakentuu pelkästään 
säästämisen varaan.  

• Asuntosäästötilille riittävän summan tallettanut nuori saa lainaa omistusasuntoaan varten 
ilman vanhempien takausta tai lähipiiristä saatavia lisävakuuksia. Nimenomaan ASP-
säästäminen tarjoaa siten mahdollisuuden omistusasuntoon pelkästään omalla säästämisellä 
vanhempien varallisuudesta riippumatta.  

• Pankkien ASP-talletukselle maksama korko ja lisäkorko tukevat tätä yhdenvertaisuutta. 
Vastaavia korkoja ei nykyisessä korkoympäristössä kyetä perinteisille talletuksille 
tarjoamaan. 

• Rajausta omalla työllä ansaituista varoista on mahdotonta valvoa pankeissa. Seuraava 
esimerkki kuvaa sitä monimutkaisuutta, mitä ehdotetun rajauksen mukainen lainsäädäntö tuo 
tullessaan. Rajauksen mukainen palvelu ei vastaa millään tasolla sitä palvelua, mitä nuoret 
toivovat ja joka kannustaisi säästämiseen osana suunnitelmallista taloudenpitoa.  

  
1) Alle 18-vuotiaille nuorille tulisi avata niin kutsuttu sulkutili, jota voidaan käyttää ainoastaan 

pankin konttorissa.  
2) Tallettaminen sulkutilille edellyttäisi erikseen virkailijalle varattavaa aikaa.  
3) Virkailija tarkistaisi nuoren tuomasta palkkakuitista kyseessä olevan omalla työllä ansaittu 

rahasumma, ja voisi tallettaa tämän nuoren tilille.  
4) Pankin tulisi joko merkitä kuittiin tai kirjata järjestelmään ao. varojen tallettaminen 

kertaalleen, jotta samaa palkkakuittia ei voitaisi käyttää uudelleen.  
 

• Mikäli 3 §:n 2 momentin rajauksesta ei luovuta, on todennäköistä, että ASP-säästämisen ehdot 
nuorille heikkenevät, käytännön valvontavelvoitteet pankeille nousevat ylivoimaisiksi ja että nuoret 
eivät kiinnostu näin monimutkaiseksi rakennetusta säästämismahdollisuudesta.  

 
FINANSSIALAN KESKUSLIITTO  
 
Lea Mäntyniemi  
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