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Tiivistelmä 

Tutkielman tavoitteena on perehtyä monimutkaisten rahoitusvälineiden riskien sääntelyyn 

Euroopan unionissa relevantin talous- ja oikeustieteellisen kirjallisuuden sekä EU-

lainsäädännön avulla. Tarkoituksena on avata tekijöitä, jotka ovat johtaneet monimutkaisten 

rahoitusvälineiden kehittämiseen, niihin liittyvien riskien lisääntymiseen sekä nykyisen 

rahoitusvälineitä koskevan lainsäädännön muotoutumiseen Euroopan unionissa. 

Vuosituhanteen vaihteesta lähtien johdannaiset sekä niiden käyttötarkoitukset ovat 

monipuolistuneet, syynä tähän ovat olleet pitkään jatkuneet matalat korot erityisesti 

Yhdysvalloissa, jonka seurauksena investointipankkiirit ja muut rahoitusvälineiden kehittäjät 

pyrkivät löytämään tapoja kasvattaa tuottojaan. Monimutkaisiin sijoitustuotteisiin liittyvät 

vaikeasti ymmärrettävät ja tiedostamattomat riskit johtivat lopulta rahoitusmarkkinoiden 

romahdukseen Yhdysvalloissa 2007, joka sittemmin levisi Euroopan talousalueelle ja laukaisi 

pankkien integroitumisen ja ylivelkaantumisen johdosta Eurokriisin. Ennen finanssikriisiä 

valtaosa johdannaiskaupasta oli sääntelyn ulottumattomissa. Euroopan unionin alueella 

rahoitusvälineisiin ja niiden markkinoihin liittyvä sääntely tavoitteli lähinnä 

sisämarkkinoiden integraatiota ja kilpailukyvyn parantamista. 

Euroopan unionin toimielimet ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana kehittäneet 

lainsäädäntöä sekä valvontamekanismeja, jotta vastaavanlaista kriisiä ei enää tapahtuisi. 

Keskeisimpänä näistä voidaan pitää MiFID II -sääntelykokonaisuus, jonka tavoitteena on 

kehittää markkinoiden avoimuutta sekä parantaa sijoittajansuojaa. Sääntelykokonaisuuteen 

kuuluu MiFID II-direktiivin (2014/65/EU) lisäksi MiFIR-asetus (600/2014), jonka myötä 

monet aiemmin sääntelemättömät instrumentit tuotiin sääntelyyn piiriin. 

Tutkielmassa käsiteltävien lainsäädännöllisten lähteiden ja kirjallisuuden perusteella 

voidaan todeta, että johdannaisten riskien tunnistamisessa on edetty valtavasti ja sääntely 

kattaa markkinat paremmin kuin koskaan aiemmin. Riskin luonteelle ominaista on kuitenkin 

jonkin ennalta määräämättömän tapahtuman todennäköisyys. Näin ollen niin lainsäätäjät 

kuin rahoitusmarkkinoilla operoivat toimijatkaan eivät voi täysin tunnistaa piileviä riskejä. 

Lainsäätäjät joutuvat jatkuvasti punnitsemaan sääntelyn tarpeellisuutta 

rahoitusinnovaatioiden kehittämisen kannattavuuden näkökulmasta, jottei sääntely estäisi 

talouskasvua ja tervettä kilpailua. Myös markkinoilla tapahtuvat muutokset ja uusien 

instrumenttien syntyminen ovat teknologian kehityksen myötä nopeatempoisempaa kuin 

koskaan aiemmin modernin rahoituksen historiassa. Tämä asettaa lainsäätäjille 

tulevaisuudessa paineita vastata markkinoiden sääntelytarpeisiin yhä ketterämmin. 
 Keywords  Johdannaiset, Rahoitusmarkkinaoikeus, Euroopan unioni, MiFID II 
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1. Johdanto 
Rahoitusmarkkinoiden toimivuuden merkitys koko länsimaiselle talousjärjestelmälle on 
valtava, sekä markkinoiden koon, integroitumisasteen että kasvuvauhdin vuoksi.1 Toimivat 
rahoitusmarkkinat ovat se perusta, joka mahdollistaa reaalitalouden toiminnan ja päivittäisen 
kaupankäynnin. Pääomamarkkinoilla on tärkeä rooli rahoitusmarkkinoiden toimivuudelle 
kauppapaikkana erilaisille sijoitusinstrumenteilla ja rahoituksen välityksessä yrityksille. 
Pääomamarkkinoilla kaupataan niin hyödykkeitä, osakkeita kuin myös monimutkaisempia 
sijoitusvälineitä. Merkittävimpänä monimutkaisten välineiden luokkana voidaan pitää 
johdannaisia, jotka muodostavat samalla maailman suurimman pääomalajin.2 
Markkinoiden kasvu ja johdannaisten kompleksisuus altistavat rahoitusmarkkinat useille 
erilaisille riskeille, joita pyritään ennakoimaan, välttämään ja valvomaan muun muassa 
kansainvälisen sääntelyn harmonisoinnilla. Sääntelyn keskiössä ovat erilaisten riskien, 
markkinoilla toimivien tahojen sekä käytössä olevien sijoitusvälineiden tunnistaminen ja täten 
markkinoiden toimintamekanismien läpinäkyvyyden parantaminen. Sääntely on kuitenkin 
usein jokseenkin ristiriidassa markkinatoimijoiden toiveiden kanssa. Haastavaa on löytää 
optimaalinen sääntelyn taso, joka sekä kannustaa uusien rahoitusinnovaatioiden kehittämiseen, 
että suojelee niin palveluntarjoajia kuin heidän asiakkaitaan väärinkäytöksiltä. 

1.1. Tutkielman tavoitteet ja kysymyksen asettelu 
Yritysjuridiikan kandidaatin tutkielman tavoitteena on tutustuttaa opiskelija oikeustieteelliseen 
tutkimukseen ja antaa perustason valmiudet toteuttaa juridista tutkimusta. Tämän tutkielman 
tavoitteena on avata lukijalle monimutkaisten sijoitusvälineiden, erityisesti johdannaisten, 
erityispiirteitä, sekä käsitellä niihin liittyviä riskejä. Työn kolmas merkittävä tavoite on esitellä, 
minkälaisella sääntelyllä Euroopan unionissa johdannaismarkkinoita säädellään. Tutkimuksen 
aihe liittyy hyvin vahvasti rahoitusmarkkinoihin ja tämän huomaa myös työssä käytettävistä 
lähteistä. Tutkimuksen lähteinä on käytetty viranomaislähteitä, kirjallisuutta ja internet-lähteitä. 
Kirjallisuuslähteet ovat pitkälti enemmän taloustiedettä ja rahoitusta käsitteleviä teoksia, kuin 

 
1 Esimerkiksi PRnewswire, vierailtu 08.11.21, saatavissa: 
 https://www.prnewswire.com/news-releases/global-financial-services-industry-size-growth-and-competitive-
landscape-to-2030---covid-19-impact-and-recuperation-301246368.html  
ja Bank of England, vierailtu 08.11.21, saatavissa: 
 https://www.bankofengland.co.uk/knowledgebank/what-are-financial-markets-and-why-are-they-important  
2 BIS, vierailtu 09.11.21, saatavissa: 
 https://www.bis.org/publ/otc_hy1911.htm 
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oikeuskirjallisia teoksia. Näin ollen tutkielmaa ei tule tarkastella pelkästään oikeustieteellisenä 
teoksena. Syynä taloustieteelliseen painotukseen ovat tutkittava aihepiiri ja näkökulman 
kansainvälisyys. Tutkielman aihe on hyvin laaja, jonka vuoksi riittävän rajatun 
tutkimuskysymyksen asettaminen on haasteellista. Lopulta tutkimuskysymyksiksi 
muotoituivat: mikä tekee sijoitusvälineistä monimutkaisia? Miten johdannaisten sääntely on 
kehittynyt Euroopan unionissa? Minkälaisia sääntelypaineita monimutkaisiin instrumentteihin 
kohdistuu? Hillitseekö sääntely johdannaisriskejä?  

1.2. Rajaus 
Monimutkaisten sijoitusvälineiden kirjo on hyvin laaja ja uusia sijoitusvälineitä kehitetään 
jatkuvasti. Tästä syystä tutkielmassa keskitytään puhtaasti käsittelemään johdannaisia ja niihin 
rinnastettavia sijoitusvälineitä. Tutkielmassa sivutaan lyhyesti myös muita monimutkaisia 
instrumentteja, mutta lainsäädäntöä niiden osalta ei käsitellä. Tutkielman oli alun perin 
tarkoitus käsitellä johdannaismarkkinoiden globaalia sääntelyä, mutta aiheen laajuuden vuoksi 
päädyttiin kuitenkin keskittymään puhtaasti sääntelyyn Euroopan unionissa. Tutkielmassa 
käsiteltävä EU-tason lainsäädäntö rajoittuu MiFID II – sääntelykokonaisuuden sekä EMIR- ja 
PRIIPS-asetusten tarkasteluun. 

1.3. Rakenne 
Tutkielma koostuu kuudesta luvusta. Ensimmäinen luku on johdanto, jossa pohjustetaan 
lyhyesti aihealuetta ja avataan lukijalle tutkielman tavoitteita, rajausta ja rakennetta. Toinen 
luku käsittelee rahoitusvälineitä. Kappaleessa määritellään keskeisiä käsitteitä ja tuodaan esille 
minkälaisia eroja yksinkertaisen ja monimutkaisen sijoitusvälineen välillä on. Kolmas kappale 
käsittelee sääntelyn tarpeellisuutta, teoreettisia johdannaisiin liittyviä riskejä ja lopulta avaa 
tarkemmin riskien konkretisoitumista rahoitusmarkkinoilla. Neljäs kappale on tutkielman 
sääntelyä käsittelevä osuus. Kappaleen tarkoitus on kattavasti esitellä aiheen kannalta 
relevanttia lainsäädäntöä ja sen tavoitteita. Viides kappale käsittelee ristiriitaa rahoitusalan 
innovoinnin kannustimien ja sääntelyn välillä. Kuudes ja viimeinen kappale sisältää tutkielman 
johtopäätökset ja pyrkii parhaan mukaan myös vastaamaan tutkimuskysymyksiin.  
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2. Rahoitusvälineistä yleisesti 
Rahoitusväline käsitteenä pitää sisällään mitä monimuotoisempia sijoitusinstrumentteja. 
Kotimaisessa lainsäädännössä perinteiset rahoitusvälineet on luokiteltu arvopapereihin, joita 
ovat yritysten osakkeet, velkakirjat sekä kohde-etuudet, joiden avulla voi saada koron, valuutan 
tai muun indeksin perusteella määräytyvän tuoton sekä sijoitusrahastolaissa määritellyt rahasto-
osuudet ja vastaavat yhteissijoitusyrityksen osuudet. (Arvopaperimarkkinalaki,14.12.2012/746, 
2 luku, 2 §) Arvopapereiden lisäksi kattavampi luokittelu rahoitusvälineistä löytyy 
sijoituspalvelulaista. Lain mukaan rahoitusvälineeksi voidaan luokitella optio, termiini, korko, 
tuotto, päästöoikeus tai muut johdannaissopimukset, joille on määritelty kohde-etuus. Kohde-
etuuden täytyy olla luovutettavissa oleva hyödyke ja siihen liittyvän nettoarvon tulee olla 
tilitettävissä. Hyödyke voi olla aineeton tai aineellinen, esimerkiksi öljy on suosittu fyysinen 
kohde ja erilaiset taloudelliset tilastot aineettomia vaihdonkohteita. Kohde-etuuksilla voi 
lähtökohtaisesti käydä kauppaa säännellyillä markkinapaikoilla.  Lisäksi laissa 
rahoitusvälineiksi luokitellaan johdannaissopimusten kaltaiset luottoriskin siirtoon tarkoitetut 
sopimukset, hinnanerosopimukset sekä Euroopan päästökauppajärjestelmään kuuluvat 
vaihdannan alaiset päästöoikeudet. (Sijoituspalvelulaki 14.12.2012/747, luku 1, 14 §) 
Rahoitusvälineiden kirjo on moninainen ja markkinassa syntyy jatkuvasti uusia innovaatioita. 
Rahoitusvälineiden monimuotoisuuden vuoksi tyhjentävän listan luominen onkin haastavaa. 
Kansainvälisen sääntelyn piirissä rahoitusvälineet määritellään muun muassa kansainvälisissä 
tilinpäätöstandardeissa (jäljempänä IAS) ja kansainvälisen standardin tilinpäätöstietojen 
julkaisuun (jäljempänä IFRS) kautta. IAS 32 luvussa rahoitusvälineiden määritelmä tiivistetään 
seuraavasti: ”mikä tahansa sopimus, joka synnyttää yhdellä toimijalle rahoitusvaroihin 
kuuluvan erän ja toiselle itsenäiselle toimijalle rahoitusvelan tai oman pääoman ehtoisen 
instrumentin.”3 

2.1. Monimutkainen rahoitusväline 
Aivan kuten tavanomaisiin sijoitusinstrumentteihin, myös monimutkaisten välineiden 
kategoriaan sisältyy paljon erityyppisiä instrumentteja. Euroopan unionin rahoitusmarkkinoita 
sääntelevässä direktiivissä (jäljempänä MiFID I tai pelkkä MiFID) monimutkaiset 
rahoitusinstrumentit luokiteltiin neljään eri kategoriaan. Ensimmäisen kategorian muodostavat 
yksinomaan monimutkaiset arvopaperit. Tähän luokkaan sisältyvät erilaiset muunneltavat 
osakkeet, merkintäoikeudet, warrantit, futuurit sekä osakeoptiot. Toiseen kategoriaan kuuluvat 

 
3 IAS, 2003, 32.11 
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rahamarkkinainstrumentit, joukkovelkakirjat ja muut arvopaperistetut jälkimarkkinakelpoiset 
velkakirjat. Lähtökohtaisesti valtioiden velkakirjat ovat yksinkertaisia sijoitusvälineitä, mutta 
monimutkaisista välineistä puhuttaessa tarkoitamme lähtökohtaisesti arvopaperistettuja lainoja, 
joihin liittyvät erilaiset johdannaiset taikka indeksiin sijoitetut strukturoidut lainatuotteet. 
Kolmannen kategorian muodostavat monimutkaiset yhteissijoitusyritykset. Neljänteen 
lukeutuvat muut rahoitusvälineet kuten MiFID:n soveltamisalaan kuuluvat johdannaiset.4 
Monimutkaisuus on suhteellinen käsite, eikä luokittelujen luominen instrumenteille itsessään 
kerro tuotteiden toimintamekanismeista tai monimutkaisuudesta. Monimutkaisten 
instrumenttien ominaisuuksia tutkiessa on havaittavissa joitakin raameja, joiden avulla 
monimutkaisuutta tuotteessa voidaan määritellä. Useimmiten monimutkaiset instrumentit ovat 
johdannaisia, tai niihin on kytketty johdannainen. Toinen luonteenomainen tekijä on 
rahoitusvälineen kohde-etuuden tai indeksien arvojen vaikea määritettävyys. Tämä voi johtua 
esimerkiksi siitä, että kohde-etuutena toimivat hyödykkeet eivät ole julkisen kaupankäynnin 
kohteena taikka aiemmin toteutuneet kauppahinnat eivät ole julkista tietoa. Myös tuoton 
määräytyminen sekä niiden taustalla toimivat mekanismit kuten matemaattiset kaavat ovat 
vaikeasti ymmärrettäviä ja monimutkaisia.5 
Monimutkaiset rahoitusvälineet eroavat yksinkertaisista instrumenteista edellä mainittujen 
piirteiden lisäksi niihin kohdistuvan riskin määrässä. Perinteisesti monimutkaisten 
instrumenttien ajatellaan olevan suurempiriskisiä, sillä niillä pyritään markkinoiden 
keskiarvosta poikkeavaan tuottoon eikä kaikki instrumentteihin liittyvä informaatio ole niin 
läpinäkyvää, kuin perinteisillä arvopaperimarkkinoilla noteerattujen tuotteiden tapauksessa. 
Ennen kaikkea monimutkaiset instrumentit sisältävät likviditeettiriskin. Likviditeettiriski 
johtuu tuotteiden monimutkaisuudesta, jonka takia ne eivät aina ole yhtä tehokkaan 
jälkimarkkinakelpoisia kuin perinteiset osakkeet sekä investointien määräaikaisuudesta. 
Yksinkertaistaen sanottuna mitä monimutkaisempi tuote on, sitä vähemmän sillä on 
potentiaalisia ostajia. Lisäksi, mikäli määräaikaisen johdannaissopimuksen tahtoo myydä 
ennen eräpäivää, johtaa se yleensä ylimääräisiin kustannuksiin sijoittajalle ja tuotteen voi joutua 
myymään tappiolla. Johdannaisia, joita ei voi lunastaa ennen eräpäivää kutsutaan 
eurooppalaisiksi optioiksi.6 Monimutkaisiin instrumentteihin liittyy usein vipuvaikutuksen 
hyödyntäminen, jota käsittelemme tarkemmin jäljempänä. Vipuvaikutuksen käytön myötä 

 
4 Committee of European securities regulators, 295, 2009, appendix 1 s. 30–31,  
5 European Securities and Markets Authority, Varoitus sijoittajille, 07/02/2014 (jäljempänä ESMA, 2014) 
6 Black - Scholes, 1973, s. 637-654 
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syntyy myös vipuvaikutusriski. Vipuvaikutusriski tarkoittaa, että tuotteeseen kohdistuvat 
tappiot voivat olla moninkertaiset vivutuksen takia. Syynä vipuvaikutuksen käyttöön on 
luonnollisesti se, että myös sijoituksen tuotot voivat olla moninkertaiset suhteessa sijoitettuun 
pääomaan. Osittain tämän vuoksi johdannaisiin liittyy olennaisesti myös luottoriskit. 
Tuotteiden liikkeeseenlaskijat voivat olla perinteisen pankkisääntelyn ulkopuolisia 
instituutioita ja tuotteille asetetut luottoluokitukset vaikeasti tulkittavia.7 Yhdessä nämä riskit 
vaikuttavat johdannaisiin systemaattista riskiä kasvattavina tekijöinä. 

2.2. Johdannaiset 
Tyypillisimmät monimutkaiset rahoitusvälineet ovat johdannaisia. Yleisimpiä 
johdannaistyyppejä ovat termiinit, eli johdannaissopimukset, optiot, swapit, swaptiot ja 
futuurit. Johdannaismarkkina on kasvanut merkittävästi viimeisen 40 vuoden aikana, jopa 
suuremmaksi kuin perinteisten rahoitusinstrumenttien markkinat.8 Johdannaiset muodostavat 
nettoarvoltaan suurimman omaisuusluokan maailmassa. Pelkästään vuonna 2020 
johdannaismarkkinoiden sopimusten nimellisarvo oli jopa 640 biljoonaa dollaria.9 Peräti 94 
prosenttia maailman 500 suurimmasta yrityksestä käyttää johdannaisia niin liiketoiminnallisten 
kuin rahoituksellisten riskien hallintaan. Kyse ei ole pelkästään yhdysvaltalaisesta ilmiöstä, 
sillä näiden toimijoiden pääkonttorit sijoittuvat maailmanlaajuisesti peräti 32 maahan.10  
Johdannainen on rahoitusinstrumentti, jonka tulos määräytyy sen kohde-etuuden kehityksen 
perusteella.11 Johdannaisia ei kuitenkaan kuulu sekoittaa sijoitusrahastoihin, joiden osuuksien 
arvo niin ikään määräytyy kohde-etuuksien kautta. Erona johdannaisten ja sijoitusrahastojen 
välillä on se, etteivät johdannaiset kytkeydy yhtä suorassa suhteessa ja pysyvästi kohde-
etuuksiin. Johdannaiset ovat ennemminkin sopimus tulevaisuudessa tapahtuvasta transaktiosta 
kohde-etuuteen. Ne voivat liittyä tiettynä ajanhetkenä tehtäviin osto- ja myyntitapahtumiin tai 
ne saattavat kytkeytyä toimimaan tietyssä hinta- tai markkinatilanteessa. Lisäksi johdannaisille 
luonteenomaista on, että ne ovat usein vivutettuja eli niiden arvot liikkuvat suhteellisesti kohde-
etuuden hintaa nopeammin. Toisin kuin sijoitusrahastot, johdannaisilla on myös merkittävä 
rooli sijoitusten suojaamisessa (hedging) sekä riskienhallinnassa.12 Tutkimukset ovat myös 

 
7 ESMA, 2014 
8 Hull, 2017, s. 23-24 
9 BIS, 2020 
10 International Swaps and Derivatives Association, 2009, vierailtu 6.10.2021, saatavissa: 
https://www.isda.org/a/LeiDE/press042309der.pdf 
11 Yleisesti käytetty määritelmä, esimerkiksi Economic Times, vierailtu 10.11.2021, saatavissa: 
https://economictimes.indiatimes.com/definition/derivatives 
12 Pirie, 2017, s. 2-5 
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osoittaneet, että johdannaisten käyttö kasvattaa kohdeyrityksen arvoa 4–12 prosenttiyksikköä.13 
Valtaosa johdannaiskaupasta käydään markkinaosapuolten välisillä OTC-johdannaisilla (Over-
the-Counter). Nimitys tarkoittaa löyhästi suomennettuna, että rahoituksenvälittäjä myy 
räätälöidyn johdannaissopimuksen asiakkaalle suoraan ”tiskin yli”. Pienempi osuus 

johdannaiskaupasta käydään johdannaispörsseissä. Kaupankäynti johdannaispörsseissä on 
julkista ja säännellympää kuin OTC-markkinat. Pörssissä kaupattavat johdannaissopimukset 
ovat vakioituja.14 

2.3. Johdannaisten lyhyt historia 
Vaikka joidenkin lähteiden mukaan johdannaiset ovat vasta 1970-luvulla markkinoiden 
volatiliteetin kasvun vuoksi kehitetty suojausmekanismi15, voidaan niitä katsoa käytetyn 
ympäri maailmaa vaihdannan helpottamiseen sekä riskien hallintaan jo tuhansia vuosia. 
Erityisen tärkeitä johdannaiset ovat olleet fyysisten hyödykkeiden kaupassa mahdollistaen 
vaihdannan sijainnista riippumatta.16 Varhaisimmat kirjalliset lähteet ovat peräisin antiikin 
Kreikasta. Aristoteleen teoksessa Politiikka 1 kerrotaan tarina Thaleksesta, joka päätteli 
tähtitieteen avulla tulevan oliivisadon suuruuden. Thales hankki tulevaa satokautta varten osto-
optioita oliivipuristimiin pyrkimyksenään vaurastua oliiviöljyn tuotannolla. Optiot oli sovittu 
toimivan sadon määrän saavuttaessa tietyn tuotantotason ja Thaleksen mahdolliset tappiot oli 
sidottu tähän samaiseen tasoon.17 Japanissa johdannaisia hyödynnettiin jo keskiajalla, kun 
feodaalisessa hallintojärjestelmässä lordit keräsivät verot riisinä, jonka he myivät Osakassa 
käteisellä. Riisikauppaa käytiin ennen sadon valmistumista huutokauppaamalla 
ostosopimuksia. Lopulta riisillä oli mahdollista käydä kauppaa nykyaikaisten futuurien 
kaltaisilla standardoiduilla ostosopimuksilla.18 Yksi historian tunnetuimmista hintakuplista 
sijoittuu 1600-luvun Hollantiin. Niin kutsutussa Tulppaanimaniassa oli kyse tulppaanien eri 
väristen kukkasipulien kaupasta ja niiden hintakuplasta. Tulppaanit kukkivat vain 
kasvukaudella kesäkuusta syyskuuhun, joten fyysisen kaupan sijaan esimerkiksi Pariisin ja 
Amsterdamin pörssissä käytiin kauppaa kukkien futuureilla.19 Modernien 
jälkimarkkinakelpoisten johdannaisten alkusysäys tapahtui vuonna 1848, kun Yhdysvalloissa 

 
13 Stulz, 2004, s. 182 
14 Pirie, 2017, s. 6-9 
15 Näin esimerkiksi Mishkin, 2006, s. 309, joka näki markkinoiden riskien ja volatiliteetin lisänneen tarvetta 
kehittää suojausinstrumentteja sijoituksille 
16 Zohary - Hopf, 2000, s. 140 
17 Aristoteles, 350 eaa., kappale 1259a 
18 Chisholm, 2010, s. 22 
19 Garber, 2000, s. 44–47 
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perustettiin Chicago Board of Trade (jäljempänä CBOT), joka aloitti maissin 
johdannaiskaupan. Useiden toteutumattomien termiinisopimuksien johdosta, vuonna 1865 
CBOT kehitti maissin johdannaiskauppaa varten standardisoidut futuurisopimukset, joilla 
käytiin kauppaa pörssissä. Standardisoitujen sopimusten ostajia ja myyjiä velvoitettiin 
tallettamaan vakuuksia sopimusvelvoitteita vastaan. Tämä mahdollisti luotettavien 
johdannaismarkkinoiden kasvun Yhdysvalloissa. Kaupankäyntivolyymit kasvoivat 
merkittävästi, kun 1800- ja 1900-luvun taitteessa avattiin yhä enemmän kaupankäyntipaikkoja, 
kuten New Yorkin puuvillapörssi sekä Chicagon raaka-ainepörssi, joka tänä päivänä yhdessä 
CBOT:n kanssa muodostaa CME Groupin.20 CME on nykypäivänä maailman suurin fyysisten 
hyödykkeiden ja niiden johdannaisten kauppapaikka.21 Johdannaiskauppa on tänä päivänä 
kuitenkin paljon muutakin kuin fyysisten hyödykkeiden kauppaamista ajankohdasta ja 
fyysisestä sijainnista riippumatta. Varsinaiset rahoitusomaisuuden kytketyt johdannaiset 
kehitettiin Yhdysvalloissa 1970-luvulla. Vuonna 1972 CME aloitti futuurisopimukset 
seitsemällä valuutalla. Aiemmin rahoitusinstrumenttien johdannaiskaupankäynti rajoittui 
pitkälti kahden tai useamman tahon välisiin suljettuihin sopimuksiin, kunnes vuonna 1977 
CBOT mullisti osakeoptiokaupan luomalla vakioidut säänneltyyn pörssiin listatut sopimukset. 
Vuonna 1983 CBOE (Chicago Board Option Exchange) otti käyttöön optiot Yhdysvaltojen 
tärkeimpien osakkeiden S&P 500-indeksissä.22 Yksi tärkeimmistä rahoitusmarkkinoiden 
johdannaiskaupan kasvun mahdollistajista oli Blackin, Scholesin ja Mertonin kehittämä vakio-
optioiden hinnoittelumalli vuonna 1973,23 samoin myös irlantilaisen taloustieteilijän Phelim 
Boylen sovellukset Monte Carlo-simulaation hyödyntämisestä johdannaisten hinnoittelussa.24 
Samaan aikaan 1970-luvulle sijoittunut Bretton Woods-valuuttajärjestelmän kaatuminen 
vauhditti kansainvälisen valuuttakaupan kasvua. Pörssikaupankäynnin sähköistyminen vuonna 
1992 mahdollisti reaaliaikaisen kaupankäynnin ja pääomamarkkinoiden vaihdannan kasvun.25  
 
 

 
20 Chisholm, 2010, s. 24–26 
21 Economist, vierailtu 23.09.2021, saatavissa:  

https://www.economist.com/finance-and-economics/2013/05/11/the-futures-of-capitalism 

22 Chisholm, 2010, s. 27 
23 Black - Scholes, 1973, s. 637-654 
24 Boyle - Broadie - Glasserman, 1977 
25 Kuusisaari - Virolainen - Ahokas, 1996, s. 10 
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2.4. Eksoottiset johdannaiset 
Tänä päivänä markkinoilla on tarjolla johdannaisia mitä erilaisimpiin kohde-etuuksiin ja niiden 
arvoon vaikuttaviin muuttujiin. Erityisesti OTC-markkinoiden verrattain vähäinen sääntely on 
mahdollistanut jatkuvasti uusien strukturoitujen tuotteiden kehittämisen. Yhtä lailla vapaiden 
rahoitusmarkkinoiden koko ja ominaispiirteet, jotka mahdollistavat innovaation kehittäjälle 
mahdollisuuden nauttia työnsä hedelmistä, ruokkivat kierrettä kehittää yhä riskipitoisempia ja 
tuottavampia instrumentteja kaupankäynnin kohteeksi.26  
Käytetyimpiä eksoottisia johdannaisia ovat vaihtosopimukset eli swapit. Vaihtosopimuksissa 
sopimusosapuolet sopivat rahoitusinstrumenttien vaihdosta ja niihin liittyvien kassavirtojen 
maksusta tiettynä ajankohtana tulevaisuudessa.27 Vaihtosopimuksia käytetään pikemminkin 
sijoitusten suojaamisessa ja riskienhallinnassa kuin puhtaassa voiton tavoittelussa. 
Vaihtosopimuksilla on erityisen tärkeä rooli kansainvälisessä valuuttakaupassa sekä korkojen 
ja luottoriskien hallinnassa.28 Yleisin vaihtosopimusten päätyyppi on valuuttajohdannaiset, 
joissa osapuolet sitoutuvat vaihtamaan valuuttaa tiettyyn vaihtokurssiin tietyllä ajanhetkellä. 
Valuuttajohdannaiset muodostavat noin 10 % OTC-johdannaisten volyymista.29  
Toinen vaihtosopimusten päätyyppi on luottoriskijohdannaiset (Credit Default Swap, CDS), 
joiden avulla luottoriskejä siirretään osapuolten välillä vaihtosopimusten avulla.30 
Eksoottisempiin johdannaisiin voidaan lukea myös erilaiset arvopaperistetut ja räätälöidyt 
tuotteet. Näiden kolme pääryhmää ovat omaisuusvakuudelliset arvopaperit (Asset-backed 
securities, ABS), kiinnitysvakuudelliset arvopaperit (Mortgage-backed securities, MBS) ja 
vakuudelliset velkasitoumukset (collateralized debt obligations, CDO). 
Kiinnitysvakuudellisten arvopapereiden vakuuksina toimivat pankkien myöntämät 
asuntolainat, vakuudellisten velkasitoumuksen vakuuksina usein yrityslainat ja 
omaisuusvakuudellisten arvopapereiden takuina yksityishenkilöiden kuluttajalainat ja -luotot. 
Nämä arvopaperistetut instrumentit olivat keskeisessä roolissa vuosien 2007–2009 Subprime-
kriisissä.31 Niin perinteisten johdannaisten kuin edellä mainittujen räätälöityjen tuotteiden 

 
26 Johnson - Kwan, 2012, s. 1–15 
27 Chisholm, 2010, s. 60 
28 Fabozzi, 2002, kappale 30 
29 BIS, 2015, vierailtu 28.09.2021, saatavissa: 
 https://www.bis.org/publ/otc_hy2105.htm 
30 Näin esimerkiksi Tavakoli, Introduction to credit default swaps, vierailtu 28.09.2021, saatavissa: 
https://www.tavakolistructuredfinance.com/cds/ 
31 Useat lähteet ovat arvoperistettujen instrumenttien ja lähteiden vaikutuksesta subprime-kriisin syntyyn 
samaa mieltä, asian kiteyttävät esimerkiksi Vink - Thibeault, 2008, s. 25–30 
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liikkeeseenlaskusta ja kaupankäynnistä vastaavat yleensä investointipankit, hedge-rahastot ja 
muut varjopankit.  
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3. Mihin sääntelyä tarvitaan? 
3.1. Johdannaisriskit 

Kaikkeen sijoitus- ja yritystoimintaan sisältyy riskejä. Villan mukaan toiminta on riskillistä, jos 
se sisältää kaksi komponenttia; mahdollisuuden voittoon ja tappioon. Tunnusomaista riskille 
on myös näiden toteutumien epävarmuus.32 Vaikka johdannaisten yksi ydinfunktioista on 
niiden kehittämisestä lähtien ollut riskien hallinta, liittyy niihin silti myös lukuisia riskejä, aivan 
kuten kappaleessa Monimutkainen rahoitusväline mainitaan. Johdannaisiin liittyvät riskit 
voidaan jakaa itse instrumentteihin liittyviin sisäsyntyisiin riskeihin ja ulkoisiin 
markkinaosapuolista riippuvaisiin riskeihin. Seuraavissa kappaleissa esitelty lista riskeistä ei 
ole tyhjentävä, mutta paremman tiedon valossa se kattaa olennaisimmat johdannaisiin liittyvät 
riskit. Listalta on jätetty tarkoituksenmukaisesti pois esimerkiksi valuuttariski, jonka merkitys 
on euroalueen sisällä selkeästi vähäisempi kuin globaaleilla johdannaismarkkinoilla. Lisäksi 
valuuttariskin käsittely vaatisi johdannaisten valuuttasuojaukseen liittyvän tehtävän avaamista 
enemmän kuin tämän tutkielman puitteissa on tarkoituksenmukaista. 

3.1.1. Markkinariski 
Markkinariski eli niin kutsuttu systemaattinen riski muodostuu kaikista rahoitusmarkkinoiden 
piilevistä riskitekijöistä ja vaikuttaa koko rahoitusjärjestelmän toimintaan. Olennaista 
systemaattiselle riskille on se, että piilevillä markkinaan rakentuneilla riskeillä on vakava 
vaikutus rahoitusmarkkinoiden toimintaan. Keskeistä erilaisissa määritelmissä on juuri riskin 
toteutumisen vakavat seuraukset koko rahoitusmarkkinaan. Riski, joka realisoituessaan 
vaikuttaa vain tiettyyn toimialaan tai tarkasti rajattuun maantieteelliseen alueeseen ei ole 
systemaattinen riski, vaan systeeminen tapahtuma (systemic event).33 Yksi systemaattisen 
riskin ominaispiirteitä on sen vaikutukset reaalitalouteen, jolloin se voidaan tulkita uhaksi 
talousjärjestelemän toimivuudelle. Eräiden määritelmien mukaan tällainen kehitys voi johtua 
suurten ja toisiinsa linkittyvien instituutioiden epäonnistumisesta ja endogeenisesta 
epätasapainosta, joka kasvaa ajan myötä, tai suuresta odottamattomasta tapahtumasta. Toisen 
määritelmän mukaan järjestelmäriski yksinkertaisesti syntyy, kun rahoitussektorilla on 
kokonaisuudessaan liian vähän pääomaa kattamaan velkojaan.34 ESMA:n hyvin yksiulotteisen 

 
32 Mähönen - Villa, 2012, s. 13 
33 De Bandt - Hartmann, Philip, 2000, nro. 35 
34 Acharya – Pedersen - Philippon - Richardson, 2010, s. 10 
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määritelmän mukaan markkinariski tarkoittaa päivittäistä tappioiden riskiä, joka johtuu 
markkinahintojen muutoksista.35  
Szylarin mukaan systemaattiselle riskille on tunnistettavissa tiettyjä ajureita, jotka historiassa 
ovat johtaneet markkinariskin toteutumiseen.36 Yleisimpiä tapahtumia ennen markkinariskin 
realisoitumista ovat olleet pääomalajien hintakuplat, valuutan arvon aleneminen ja 
pankkikriisit. Myös itse johdannaisten käytön on nähty lisäävän systemaattista riskiä.37 Riskien 
realisoituminen näyttäytyy yleensä jossain määrin yllättävänä tapahtumana. Markkinariskin 
taustalla voidaankin katsoa olevan järjestelmän valuviat ja rahoitusalan instituutioiden 
kytkeytyminen toisiinsa kahden tai monen välisten sopimusten ja markkinoiden kautta, jotka 
mahdollistavat epäsymmetrisen informaation ja laitosten ylivelkaantumisen ilman järjestelmää 
valvovien instanssien huomaamista.38 Erityisesti varjopankkisektorin kasvu ja sen 
kytkeytyminen perinteisiin pankkeihin on herättänyt huolta ylimääräisen riskin siirtämisestä 
perinteisten rahoituksen välittäjien kontolle sekä markkinariskin kasvusta.39 
Rahoitusteoriassa, kuten portfolioteoriassa, markkinariskillä tarkoitetaan yleensä markkinoiden 
yleistä riskitasoa, johon sijoittaja ei voi omalla toiminnallaan vaikuttaa eikä näin ollen 
hajauttamalla saada portfolionsa riskitasoa alhaisemmaksi. Kyseessä on siis minimiriskitaso, 
jonka sijoittaja kohtaa rahoitusmarkkinoilla. Vastavuoroisesti epäsystemaattisella riskillä 
rahoitusteoriassa viitataan osakekohtaiseen riskiin, johon sijoittaja voi vaikuttaa 
hajauttamisella.40  

3.1.2. Likviditeettiriski 
Yksinkertaisimmillaan likviditeettiriski tarkoittaa, että sijoituksen kohde, tässä tapauksessa 
johdannainen, menettää likviditeettinsä eikä sijoittaja voi myydä sitä lainkaan taikka 
instrumentti on myytävä tappiolla. Tämä on hyvin yleistä monimutkaisten sijoitusvälineiden 
kuten johdannaisten kohdalla, sillä niiden arvonmäärityshetki voi olla ennalta kytketty tiettyyn 
hinta- tai markkinatilanteeseen.41 Likviditeettiriski riippuu siis sananmukaisesti tuotteen 
likviditeetistä. Mitä helpompi tuote on myydä, sitä likvidimpi se on. Mitä räätälöidympi 

 
35 ESMA, 2014 
36 Szylar, 2013, s. 120, mutta myös monet muut taloustieteilijät ja sijoittajat uskovat, että markkinariskiä on 
mahdollista ennustaa. 
37 Battiston - Caldarelli – Georg - May - Stiglitz, Complex Derivatives, 2013, Nature Physics Magazine vol 9, 
saatavissa: https://www8.gsb.columbia.edu/faculty/jstiglitz/sites/jstiglitz/files/2013_complex_derivatives.pdf 
38 Acharya – Pedersen - Philippon - Richardson, 2010, s. 4 
39 CFA Institute, 2015, s. 14 
40 Näin esimerkiksi asiaan perehtyneet taloustieteilijät Markowitz Harry ja Merton Robert C. 
41 ESMA, 2014 
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instrumentti on, sitä rajallisemmat sen jälkimarkkinat ovat. Erityisesti OTC-johdannaisten 
markkinat ovat rajalliset ja läpinäkymättömät, jolloin niiden likviditeettikin on heikompi kuin 
pörssissä välitettävien sijoituskohteiden. Jo OTC-markkinoiden tiedon epäsymmetrisyys ja 
vajavainen sääntely ovat omiaan lisäämään markkinan piilevää riskiä selkeästi yli säänneltyjen 
osakemarkkinoiden oletusriskitason.42 

3.1.3. Luottoriski 
Pelkistettynä luottoriski tarkoittaa todennäköisyyttä, jolla liikkeeseenlaskija ei kykene 
täyttämään sovittuja sopimusvelvoitteitaan ennalta määrättyjen ehtojen mukaisesti. Toisen 
sopimusosapuolen kyvyttömyys hoitaa rahallisia velvoitteitaan johtaa tilanteeseen, jolloin 
sijoittaja joutuu kärsimään tappiona saamatta jääneen etuuden.43 ESMA:n 2014 antamassa 
varoituksessa kehotettiin sijoittajia huomioimaan, että jotkin sijoitusinstrumentit voivat olla 
luottoluokittajien luokittelemia ja sijoittajien tulisi perehtyä luokituksiin sekä niiden 
perusteisiin ennen sijoittamista.44 Sijoittajan ei tulisi kuitenkaan luottaa sokeasti 
luottoluokituksiin, esimerkiksi subprime-kriisiä edeltävinä aikoina monimutkaisten 
velkasitoumusten luokitukset olivat korkeintaan AAA-luokkaa, vaikka strukturoitujen 
tuotteiden taustalla arvon muodostaneet omaisuuserät kohtasivat huomattavasti korkeamman 
luottoriskin.45  

3.1.4. Vipuvaikutusriski 
Vivuttamisella tarkoitetaan sijoituksen rahoitusta velkarahalla, jolloin alkuperäiseen 
sijoitukseen ei vaadita niin paljon omaehtoista pääomaa ja muutoin matalakorkoisen sijoituksen 
tuottoa voidaan keinotekoisesti kasvattaa. Johdannaissijoituksia voidaan vivuttaa jopa 
monikymmenkertaisesti, jolloin pääoman liikkeet kiihtyvät ja tuotot ainakin teoreettisesti 
kasvavat. Modiglianin ja Millerin toisen teorian mukaan sijoituksen tuottovaatimus kasvaa, kun 
velan suhteellinen osuus kasvaa. Tällöin luonnollisesti myös sijoitukseen kohdistuva riski 
kasvaa.46 ESMAn varoituksen mukaan sijoittajien tulisi huomioida, että vivutetun tuotteen 
moninkertaiset voitot voivat myös tarkoittaa moninkertaista tappiota, jolloin koko sijoitettu 
pääoma voidaan menettää.47 Johdannaisten, erityisesti warranttien, volatiliteetti on 

 
42 Jahangir, 2018, s. 4 
43 Puttonen - Valtonen, 1996, s. 36 
44 ESMA, 2014 
45 Amanou, 2009, s. 13–17 
46 Modigliani - Miller, 1958, MM II teorian mukaan sijoituskohteen tuottovaatimus kasvaa suhteellisen 
velkaosuuden kasvaessa, vaikka sijoituksen arvo ei kasva. 
47 ESMA, 2014 
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huomattavasti osakemarkkinoita suurempi, joka tekee niistä suosittuja sijoituskohteita.48 
Vivuttamisen luonnollinen seuraus on velkaantuminen ja täten liiallinen ja epäonnistunut 
vivutus voi johtaa ylivelkaantumiseen ja täten myös kasvattaa joko systemaattisen tapahtuman 
tai riskin todennäköisyyttä. 

3.1.5. Monimutkaisuuden kustannukset 
ESMAn määritelmien mukaan monimutkaisuuden kustannuksiin kuuluu riski ylimääräisistä 
kustannuksista.49 Kyse ei ole varsinaisesta riskistä, mutta monimutkaisiin instrumentteihin voi 
liittyä yllättäviä suoria kustannuksia sijoittajalle. Kustannukset perustuvat pitkälti räätälöintiin. 
Mitä räätälöidympi sijoitusväline on, sitä enemmän se vaatii myös työtä sen kehittäjältä. 
Tällaisiin kustannuksiin kuuluvat esimerkiksi välittäjälle tai myyjälle maksettavat palkkiot, 
jotka realisoituvat vasta sijoitusperiodin päättyessä. 

3.1.6. Monimutkaisten sijoitusvälineiden riskit ja niiden seuraukset käytännössä: 
Subprime-kriisi ja sen vaikutukset euroalueeseen 

Aiemmissa kappaleissa on käsitelty teoreettisia riskejä, joita liittyy monimutkaisiin 
sijoitusinstrumentteihin. Johdannaismarkkinan koon vuoksi sen toiminta ulottuu joko suorasti 
tai epäsuorasti kaikkeen rahoitusmarkkinoiden toimintaan ja tämän myötä myös reaalitalouteen 
toimialasta riippumatta. Näiden hypoteettisten skenaarioiden ja riskien yhteyttä todellisuuteen 
voi olla haastavaa hahmottaa, joten lähestymme asiaa seuraavaksi käsittelemällä vuoden 2008 
subprime-kriisiä, joka sittemmin laajeni globaaliksi lamaksi ja vaikutti vahvasti tämänhetkisen 
sääntelyn muotoutumiseen. Kuvaukseen kriisin taustoista ja tapahtumista on käytetty lähteenä 
Robert J. Schillerin teosta ”The Subprime Solution: How Today's Global Financial Crisis 

Happened, and What to Do about It”. 
Niin kutsuttu Subprime-kriisi oli Yhdysvalloissa vuosina 2007–2009 koettu asuntojen 
lainamarkkinoiden kriisi, joka laajeni globaaliksi finanssikriisiksi CDO-velkakirjojen ja 
luottoriskijohdannaisten kautta. Pääsyinä kriisin taustalla pidetään matalia korkoja, 
ylivelkaantumista sekä hallitsematonta johdannaiskauppaa. Alan Greenspanin mukaan 
monimutkaiset sijoitusvälineet joko aiheuttivat kriisin tai kiihdyttivät sitä, riippuen 
katsantokulmasta.50 

 
48 Nelskylä, 2004, s. 79 
49 ESMA, 2014 
50 Johnson-Kwan, 2012, s. 10–13 
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Kriisin taustalla on Yhdysvalloissa jo vuodesta 1999 lähtien tapahtunut asuntojen hintojen 
nousu, jota oli vauhdittamassa Yhdysvaltain keskuspankin rahapoliittiset päätökset 11.9.2001 
terrori-iskujen jälkeen. Keskuspankki päätti noudattaa matalan koron politiikkaa ja pumpata 
talouteen lisää rahaa estääkseen investointien näivettymisen. Lisäksi FED päätti erottaa 
menestyksekkään rahapolitiikkansa ns. Taylorin säännöstä, eli optimaalinen ohjauskorko 
erotettiin niin vallitsevasta inflaatiosta kuin toteutuneista tuotantotasoista. Fedin ohjauskorko 
laski vuosina 2001–2003 6,5 prosentista vain 1 prosenttiin. Samaan aikaan Yhdysvallat ottivat 
matalakorkoista lainaa ulkomailta jopa 6,7 prosenttia silloisesta vuosittaisesta bruttokansan 
tuotteestaan. Monissa kehittyvissä maissa, kuten Kiinassa ja Lähi-idän maissa, tuotanto kehittyi 
kulutusta nopeammin ja maiden oli tehtävä ulkomaan investointeja. Erityisesti Kiinan ja 
Yhdysvaltojen välinen vaihtotaseiden epätasapaino oli huomattava ennen kriisiä. 
Yhdysvaltojen rooli avotaloutena ja dollarin merkitys välivaluuttana johtivat eksessiiviseen 
investointien kasvuun Yhdysvaltain rahoitusmarkkinoilla ja täten myös vaikutti korkojen 
alhaisuuteen. 
Matalakorkoista ylimääräistä pääomaa lainattiin kaikille, jotka sitä suostuivat ottamaan vastaan. 
Ylimääräinen raha ja 90-luvun loppupuolelta asti harjoitettu sosialistinen asuntopolitiikka 
johtivat niin kutsuttujen subprime- eli roskalainojen myöntämiseen luottotiedottomille 
asiakkaille. Tavanomaista löysemmät lainaehdot ja matalat korot olivat omiaan kiihdyttämään 
asuntojen hintojen nousua, joka sai yhä useammat kodin omistajat ottamaan uusia lainoja joko 
kulutukseen tai toisen asunnon ostamiseen. Alun perin 1983 Salomon Brothersin kehittämistä 
CMO-lainoista (Collateralized Mortgage Obligation) kehitettiin yhä monimutkaisempia 
johdannaisia, joiden tarkoituksena oli taata sijoittajille alati kasvavia tuottoja kiinteiden 
matalien korkojen markkinoilla.51 Nämä vakuudelliset velkasitoumukset (CDO, collateral debt 
obligation) ovat käytännössä tuhansista lainoista koostuvia portfolioita, joita jaetaan osiin 
niiden riskipitoisuuden perusteella ja myydään riskiprofiiliin sopiville sijoittajille. Nämä 
sijoittajat suojasivat osuuksiaan vaihtovelkakirjoilla (Credit default swaps), jotka suojaavat 
alkuperäisen velkakirjan maksuhäiriöitä vastaan. Riskien suojaaminen, väärin ymmärtäminen 
ja pankkien velvollisuus pitää osa lainoista taseessaan, piti toiminnan pitkään luotettavana. 
Samaan aikaan kuitenkin myös monitoroimattomien rahoituksenvälittäjien eli perinteisen 
pankkisektorin ulkopuolisten varjopankkien toiminta kasvoi jatkuvasti. Investointipankit kuten 
Goldman Sachs, JP Morgan Stanley ja Lehman Brothers onnistuivat keventämään 
varjopankkien sääntelyä lobbaamalla päättäjiä. Varjopankit hyödynsivät syntynyttä markkinaa 

 
51 Green, 2014, s. 83 
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myymällä vakuudellisia sijoitustodistuksia ilman kunnollista valvontaa. Ostajina oli lähinnä 
rahamarkkinarahastoja ja täten likviditeettiriski kantautui takaisin pankkien kannettavaksi, 
vaikka se ei näkynyt niiden taseissa. Investointipankkien toiminta oli lyhytjänteistä tuottojen 
maksimointia, joka johti johdon moraalikatoon. Velkasitoumusten koostuessa riittävän monista 
lainoista, myönsivät luottoluokittajat kuten Fitch, Moody’s ja Standard & Poors niille korkeat 

luottoluokitukset. Korkeiden luottoluokituksien ansiosta perinteikkäät institutionaaliset 
sijoittajat, kuten eläkerahastot, olivat myös kykeneviä sijoittamaan niihin.  Lopulta talouden 
ylikuumenemiseen johti ahneus, kun asuntolainoja ja luottoja myönnettiin kaikille niitä 
haluaville. Luottoriski ei enää jäänyt lainanmyöntäjän harteille, vaan se myytiin 
investointipankeille, joka myivät riskin edelleen sijoittajille. Lopulta katteettomat lainat johtivat 
lyhennyksien laiminlyömiseen ja lainojen arvottomuuteen. Kasvanut maksukyvyttömyys 
pakotti luottoluokittajat alentamaan johdannaisille määriteltyjä luokituksia, joka johti 
omaisuusvakuudellisten tuotteiden korkojen nousuun. Arvon lasku aiheutti niin sijoittajille kuin 
investointipankeille mittavia tappioita. Ensimmäisinä toimijoina UBS ja BNB Paribas joutuivat 
sulkemaan rahastojaan. Velkavivun ylikäyttö johti lopulta Bearn & Sternsin kaatumiseen 
maaliskuussa 2008. Bearn & Sternsin taseessa oli kuitenkin niin runsaasti Yhdysvaltain valtion 
obligaatioita, että keskuspankki (FED) puuttui peliin ja sai JP Morganin ostamaan Sternsin. 
Muut investointipankit jatkoivat velkavivun käyttöä uskoen keskuspankin pelastavan myös 
heidät. Todellisuus realisoitui saman vuoden syksyllä, kun vakuutusyhtiö AIG kaatui 
keskuspankin syliin sekä samaan aikaan tapahtunut Lehman Brothersin konkurssi, joka vaikutti 
suoraan lukuisten hedge-rahastojen likviditeettiin. Kyseessä oli suurin rahoitusmarkkinoilla 
koettu konkurssi ja sen merkitys koko toimialalle oli valtava. 
Subprime-kriisin aiheuttama rahoitusmarkkinoiden romahdus pysäytti väliaikaisesti 
kansainväliset lainamarkkinat ja täten vaikutti välittömästi yhteneväistä finanssipolitiikkaa 
harjoittaneen euroalueen toimintaan. Euroalueen yhteneväinen finanssipolitiikka oli johtanut 
tilanteeseen, jossa Kreikan ja Irlannin tyyppiset pienet vientiriippuvaiset taloudet pystyivät 
ottamaan jatkuvasti lisää lainaa samalla korkotasolla kuin vahvat sisämarkkinat omaavat 
Ranska ja Saksa. Lainamarkkinoiden hyytyessä kävi selväksi, etteivät ylilainoitetut Euroopan 
reunavaltiot selviytyisi lainoistaan. Vuonna 2009 alkanut Kreikan velkakriisi levisi pian koko 
euroaluetta koskevaksi kriisiksi.52 Rahoitusmarkkinoiden kilpailukyky ja yhdentyminen ovat 
olleet Euroopan unionin keskeisiä tavoitteita 2000-luvun alussa säädetystä Lissabonin 
strategiasta lähtien, jolloin EU:n talousalueesta oli tarkoitus tehdä maailman kilpailukykyisin 

 
52 Authers, 2012, kappale 7 
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vuoteen 2010 mennessä.53 Tämän ansiosta unionin rahoitusmarkkinat olivat jo hyvin 
integroituneet ja kehittyneet eurokriisin sattuessa. Eurokriisi käynnisti uudenlaisen 
sääntelytulvan, joka integroitumisen ja kilpailukyvyn alituisen parantamisen sijaan keskittyi 
selkeästi enemmän markkinoiden ja rahoituksen välittäjien valvontaan sekä uuden kriisin 
ennaltaehkäisemiseen. Niin ikään unionin raha- ja finanssipolitiikan haasteita on pyritty 
ratkomaan kriisimaille jaettavilla tukipaketeilla, poliittisella päätöksenteolla ja lukuisilla 
jäsenvaltioita koskevilla lainsäädäntömuutoksilla. Pankkien pääomavaatimusten ja 
systemaattisen riskin ennaltaehkäisemisen kannalta keskeisintä sääntelyä ovat Baselin 
pankkisääntelystrategiat, yhteinen pankkivalvonta (Single Supervisory Mechanism), yhteinen 
kriisin ratkaisumekanismi (Single Resolution Mechanism), yhteinen sääntökirja (Single Rule 
Book) ja Euroopan pankkiunioni (Banking Union), joiden avulla ylivelkaantumista ja 
subprime-kriisin kaltaisen taantuman syntymistä on pyritty ennaltaehkäisemään. 
Sijoitustuotteiden ja markkinoiden sääntelyn keskiössä ovat MiFID II -direktiivi ja MiFIR-
asetus rahoitusvälineiden markkinoista.54 Seuraavassa luvussa käsittelemme MiFID II 
sääntelykokonaisuutta, joka kattaa monimutkaisiin välineisiin sekä niiden markkinoihin 
liittyvien riskien sääntelyn unionin alueella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
53 Euroopan parlamentti, Lissabonin strategia: kilpailukykyisempi Eurooppa sekä useampia ja parempia 
työpaikkoja 2.4.2004, vierailtu 22.10.2021, saatavissa:  
https://www.europarl.europa.eu/highlights/fi/1001.html  
54 Mattila, Mihin raja vedetään? – Finanssialan keskusliiton diaesitys, 2015, vierailtu 22.10.2021, saatavissa: 
https://www.slideshare.net/finanssiala/mattila-sntely-tarvitaan-05032015 
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4. Sääntely Euroopan unionissa 
Monimutkaisten sijoitusvälineiden sääntelyn keskiössä Euroopan unionissa on vuonna 2018 
voimaan tullut lainsäädäntöpaketti, joka sisältää rahoitusvälineiden markkinoita sääntelevän 
direktiivin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU) sekä asetuksen 
Euroopan unionin rahoitusvälineiden markkinoista (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
600/2014). MiFID II nimellä kulkeva kokonaisuus korvasi aiemman rahoitusvälineiden 
markkinoista annetun MIFID I direktiivin (2004/39/EY), joka tuli Suomessa voimaan vuonna 
2007. MIFID on lyhenne sanoista Markets in Financial Instruments Directive eli 
suomennettuna rahoitusvälineiden markkinoista annettu direktiivi. Sijoituspalvelulain 
muuttamisesta annetun hallituksen esityksen mukaan (Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi 
sijoituspalvelulain muuttamisesta ja kaupankäynnistä rahoitusvälineillä sekä eräiksi niihin 
liittyviksi laeiksi, HE 151/2007) MiFID I uudisti aikanaan merkittävästi sijoituspalveluiden 
tarjoamista ja pörssikaupankäyntiä. Vaikka direktiivi vauhdittikin markkinoihin kohdistuvaa 
kilpailua, ei lisääntyneen kilpailun edut silti jakautuneet tasaisesti kaikille markkinaosapuolille 
eivätkä välittyneet aina loppusijoittajalle asti. Sekä finanssikriisi, rahoitusvälineiden 
monimutkaistuminen ja teknologian kehitys osoittivat sääntelyssä olevan useita heikkouksia 
etenkin sijoittajan suojan osalta. EU:n komissio aloitti pian direktiivin voimaantulon jälkeen 
sääntelyn uudelleen arvioinnin, tavoitteenaan muuttaa sääntelyä suuntaan, jolla luodaan 
vakaampi, turvallisempi, avoimempi ja vastuullisempi rahoitusjärjestelmä. Selkeyden vuoksi 
direktiivistä ja asetuksista koostuvaan sääntelykokonaisuuteen viitataan usein kattotermillä 
MiFID II.55 Sääntelykokonaisuuteen kuuluva MIFIR-asetus (600/2014) tuli sellaisenaan 
jäsenvaltioissa voimaan niin ikään vuonna 2018. Kyseessä on pääasiassa markkinarakenteisiin 
keskittyvä asetus. Samaisessa esityksessä täsmennetään, että asetuksessa esitetyt vaatimukset 
liittyvät erityisesti yhtenäisiin kaupankäyntivaatimuksiin johdannaisilla organisoiduissa 
kauppapaikoissa, markkinoiden avoimuuden lisäämiseen ja selvitysjärjestelmien luomiseen. 
(HE 151/2007, Johdanto-kappale)  
 
 
 
 

 
55 Lumme, Luentodiat - Mifid II: merkitys ja vaikutus EU:n rahoitusmarkkinoihin, Aalto Yliopisto 2020 



- 18 - 
 

4.1. MiFID II soveltamisala ja tavoitteet 
Uuden rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin keskeisimmät tavoitteet olivat 
yhdenmukaistaa finanssialan lainsäädäntöä ja parantaa sijoittajansuojaa. Tavoitteiden taustalla 
olivat monimutkaistuneet sijoitusinstrumentit, sijoittajien kasvanut määrä ja markkinoiden 
toiminnassa sekä avoimuudessa havaitut ongelmat. (MiFID II, artikla 1, kohdat 3 & 4) Yksi 
keskeinen tavoite oli myös palauttaa sijoittajien luottamus rahoitusmarkkinoihin finanssikriisin 
jälkeen.56 Johdannaisten osalta direktiivi pyrki tuomaan mahdollisimman suuren osan 
johdannaiskaupasta säännellyillä markkinoille. Sääntelyssä otetaan kantaa etenkin OTC-
johdannaisten kaupankäyntiin, jossa toteutuneiden hintojen läpinäkyvyyttä ja 
markkinapaikkojen sääntelyä sekä direktiivi, että sitä tukevat asetukset pyrkivät kehittämään. 
Direktiivin artiklan 51 mukaan, kun kaupankäynnin kohteeksi otetaan johdannaiset, tulee 
jäsenvaltioiden laatia selkeät ja avoimet säännöt ottamisesta kaupankäynnin kohteeksi. Näillä 
säännöillä tulee varmistaa, että instrumenteilla käytävässä kaupassa noudatetaan 
asianmukaisesti ja tehokkaasti hyvää kauppatapaa. (MiFID II, artikla 51, kohdat 1–2) Lisäksi 
tavoitteena oli rajoittaa hyödykkeillä tapahtuvaa keinottelua asettamalla yhdenmukaistettu 
EU:n positiolimiittijärjestelmä hyödykejohdannaisille. Direktiiviä sovelletaan artiklan 1 
mukaan: ”sijoituspalveluyrityksiin, sijoituspalveluita tarjoaviin luottolaitoksiin, markkinoiden 
ylläpitäjiin, raportointipalveluiden tarjoajiin sekä kolmansien maiden yrityksiin, jotka tarjoavat 
sijoituspalveluita tai harjoittavat sijoitustoimintaa unionissa sinne perustetun sivuliikkeen 
välityksellä.” (MIFID II, artikla 1, kohta 7) Soveltamisalaan kuuluvien toimijoiden kotipaikka 
on oltava Euroopassa, niillä on oltava toimilupa Euroopan alueella ja lisäksi toimijoiden tulee 
operoida jonkin jäsenvaltion lainsäädännön alaisuudessa. (MIFID II, artikla 1, kohta 46) 
Direktiiviä sovelletaan edellä lueteltujen toimijoiden osalta silloin, kun ne harjoittavat 
sijoituspalveluja tai sijoitustoimintaa tai kun ne myyvät strukturoituja talletuksia tai antavat 
asiakkaille niihin liittyvää neuvontaa.57 Direktiiviä ei sovelleta toimijoihin, jotka eivät tarjoa 
palveluitaan kolmansille osapuolille, vaan joiden ydinliiketoiminta koostuu palveluiden 
tarjoamisesta niiden emo-, sisar- tai tytäryhtiöille. (MiFID II, johdanto, kohta 28) Käytännössä 
henkilöpiiri, jota direktiivi koskee sisältää niin markkinapaikkoja, pankkeja, erilaisia rahastoja, 
nopean kaupankäynnin markkinaosapuolia, varainhoitajia, muita rahoituksen välittäjiä ja 

 
56 Näin katsovat esimerkiksi Lumme, 2020, Samoin myös Luukkonen 2018 s. 39 
57 ESMA, Ohjeet compliance-toimintoa koskevista MiFID II:n vaatimuksista tietyiltä osin, 2021, vierailtu 
23.10.2021, saatavissa: 
https://www.finanssivalvonta.fi/globalassets/fi/saantely/maarayskokoelma/2018/07_2018/guidelines_on_cert
ain_aspects_of_mifid_ii_compliance_function_requirements_fi.pdf 
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rahoitusalan ammattilaisia sekä luonnollisesti markkinaosapuolten kanssa tekemisissä olevia 
yksityissijoittajia.58 
Direktiivin C-osa sisältää kattavan listauksen erilaisista sijoitusvälineistä, jotka kuuluvat 
sääntelyn pariin. Osa näistä tuotteista jäi aikanaan alkuperäisen MiFID sääntelykokonaisuuden 
ulkopuolelle. Direktiivin sääntelyalaan kuuluvia tuotteita ovat siirtokelpoiset arvopaperit, 
rahamarkkinavälineet, yhteissijoitusyritysten osuudet, optiot, futuurit, swapit, termiinit, muut 
johdannaissopimukset, luottoriskin siirtoon tarkoitetut johdannaissopimukset, 
hinnanerosopimukset ja erilaiset päästökauppajärjestelmään kuuluvat direktiivin 2003/87/EY 
mukaiset päästösopimukset. (MIFID II, C-osa) 

4.2. Sijoittajansuoja Euroopan unionissa 
Yksi sääntelyn keskeisimpiä tavoitteita on sijoittajansuojan parantaminen. Direktiivin 
johdantokappaleen mukaan (MiFID II, Johdanto, kohta 86) sijoittajan suojaa koskevat 
toimenpiteet tulee mitoittaa sijoittajien ammattimaisuus huomioiden. Lisäksi kohdassa 
todetaan, että palvelujen tarjontaan sovellettavan sääntelykehyksen tehostaminen vaatii, että 
palveluiden tarjoajat pyrkivät toimimaan rehellisesti, selkeästi ja harhaanjohtamattomasti 
viestiessään kaikkien asiakasryhmien kanssa. Tämä on merkittävä muutos aiempaan 
sääntelyyn, jolloin MiFID I direktiivissä vielä katsottiin, etteivät ammattimaiset sijoittajat 
tarvitse samanlaista suojaa kuin ei-ammattimaiset sijoittajat. Kuitenkin sijoitustuotteiden 
monimutkaistuminen ja finanssikriisi osoittivat, että myös ammattimaisten sijoittajien suojaa 
on tiedonannon osalta parannettava.59 Myös hallituksen esityksestä käy ilmi, että instrumenttien 
monimutkaistuminen korosti sijoittajansuojan vahvistamista sääntelyä tarkistamalla. (HE 
151/2017, s. 9) Tämä ei tietenkään tarkoita, että ammattimaisia sijoittajia ja asiakkaita koskisi 
täysin vastaava sääntely kuin ei-ammattimaisia toimijoita. Direktiivin liitteessä II määritellään 
ammattimaiset asiakkaat toimijoiksi, joilla on riittävästi kokemusta, tietämystä ja 
asiantuntemusta itsenäisten sijoituspäätösten tekemiseen ja niistä aiheutuvien riskien 
asianmukaiseen arviointiin. (MiFID II, Liite II) Yksityissijoittajansuojaa on myös vuodesta 
2018 lähtien parannettu PRIIPS-asetuksella (Packaged Retail Investment and Insurance-based 
Products 1286/2014), joka koskee ei-ammattimaisille sijoittajille tarjottavia paketoituja ja 
vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita. Asetuksen myötä palveluntarjoajan tulee luoda tuotteille 
avaintietoasiakirjat, jotka sisältävät olennaiset tiedot tuotteiden ominaisuuksista ja riskeistä. 

 
58 Näin henkilöpiirin, jota sääntely koskettaa tiivistää esimerkiksi Lumme, 2020 
59 Luukkonen, 2018, s. 68 
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Avaintietoasiakirjan tarkoitus on auttaa yksityissijoittajia sijoituspäätöksien tekemisessä. 
Määrämuotoinen avaintietoasiakirja myös auttaa eri sijoituskohteiden vertailussa.60 

4.3. Soveltuvuuden ja asianmukaisuuden arviointi sekä tiedonantovelvollisuus 
Sijoittajansuojaa käsittelee direktiivin toisessa luvussa artiklat 24–30. (MIFID II, luku 2, 
artiklat 24–30) Sijoituspalveluyritysten ja sen eri hallintoelinten on toiminnallaan, etenkin 
palveluita tarjottaessa, toimittava asiakkaan edun mukaisesti.61 Myös Lumpeen mukaan 
asiakkaan edun huomioiminen korostuu useissa eri kohdissa.62 Artikla 25 sääntelee asiakkaiden 
soveltuvuutta ja asianmukaisuuden arviointia sekä tiedonantoa asiakkaille. (MIFID II, artikla 
25) Ensinnäkin artiklassa säädetään, että sijoituspalvelun tarjoajalla tulee olla riittävät tiedot ja 
taidot neuvonantamiseen asiakkaille. Tätä korostetaan myös direktiivin johdanto-osassa, jonka 
mukaan yrityksen tulisi tarjota henkilöstölleen riittävästi aikaa ja resursseja hankkia riittävät 
tiedot ja taidot asiakkaiden neuvontaan. (MIFID II, johdanto, kohta 79) Lisäksi 
sijoituspalveluntarjoajan tulee selvittää asiakkaan tietämys ja ymmärrys sijoituskohteista sekä 
riskinsietokyvystä. Mikäli asiakkaan tiedot eivät vaikuta olevan riittävällä tasolla, tulee 
asiakasta varoittaa sijoittamasta tuotteeseen. (MIFID II, artikla 25, kohdat 1–6). Luukkosen 
mukaan EU-lainsäädännön tavoitteena on informoida ja kannustaa sijoittajaa, jotta sijoittaja itse 
tutustuu annettuun aineistoon ja tekee harkitun sijoituspäätöksen.63 Sijoittajansuojan keskiössä 
voidaankin katsoa olevan tiedonantovelvollisuus. Hopun mukaan laajakaan 
tiedonantovelvollisuus ei kuitenkaan riitä suojaamaan asiakkaita. Etenkin tuotteiden 
monimutkaistuminen on johtanut tilanteeseen, jossa yksityissijoittajat eivät pysty 
hyödyntämään saamaansa tietoa, koska saatujen tietojen hyödyntäminen edellyttää 
erityistuntemusta arvopaperimarkkinoilla tarjottavien tuotteiden ominaisuuksista ja 
arvopaperimarkkinoiden toiminnasta. Näin ollen palveluntarjoajan selonottovelvollisuuden 
taso riippuu pitkälti tarjottavan sijoitusvälineen monimutkaisuudesta.64 ESMAn ohjeistuksen 
mukaan palveluntarjoajan tulee selvittää onko asiakas ennen sijoittanut monimutkaisiin 
tuotteisiin ja tapauskohtaisesti punnita, tulisiko heidän kerätä asiakkaasta tarkempia tietoja kuin 
yksinkertaisiin instrumentteihin sijoittaessa. Keskeistä on selvittää, ymmärtääkö asiakas mikä 
tuotteen toimintamekanismissa tekee sijoituksesta monimutkaisen, esimerkkinä johdannaiset ja 

 
60 Finanssivalvonta, 2018, vierailtu 6.10.2021, saatavissa: 
https://www.finanssivalvonta.fi/saantely/saantelykokonaisuudet/priips/ 
61 Andersen - Savikko, 2017, s. 10, 25, 33 
62 Lumme, 2020 
63 Luukkonen, 2018, s. 79 
64 Hoppu, 2009, s. 174–175 
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vipuvaikutuksen hyödyntäminen osana tuotetta.65 Lisäksi sijoituspalveluntarjoajien tulee 
vähintään vuosittain julkistaa veloituksetta data, joka liittyy toteutuneen palvelun laatuun, 
hintaan ja nopeuteen.66 Yksinkertaisten rahoitusvälineiden ja sijoitustuotteiden osalta 
palveluntarjoajien ei tarvitse suorittaa soveltuvuusarviointia. Uusi direktiivi kuitenkin supisti 
tuoteskaalaa, jonka osalta arviointia ei tarvitse suorittaa.67 Myös tuotehallinnalla on suuri 
merkitys monimutkaisten instrumenttien tarjoamisen osalta. MiFID II myötä tuotteiden 
tarjoajien tulee jo tuotekehitysvaiheessa tarkemmin määrittää instrumenttien ominaisuuksia ja 
riskejä. Lisäksi tuotteelle tulee etukäteen selvittää sopiva kohdemarkkina ja jakelustrategia, 
joita tarjoajan myös tulee noudattaa.68 

4.4. Best execution – velvollisuus 
Artiklan 27 mukaan sijoituspalveluyrityksen tulee toteuttaa toimeksiannot, niin että asiakkaan 
kannalta paras tulos toteutuu huomioiden hinnan, kustannukset, nopeuden, toteuttamisen ja 
toimituksen todennäköisyyden, suuruuden, luonteen ja muut toimeksiannon toteuttamisen 
kannalta olennaiset seikat. Edullisinta toteutusta mitataan nimenomaan huomioiden 
kokonaisuus, ei siis pelkästään toteutunut kauppahinta. (MIFID II, artikla 27) Tätä kutsutaan 
Best execution-periaatteeksi.69 Aiemman lainsäädännön aikaan palveluntarjoajien tuli ryhtyä 
järkeviin toimiin asiakkaan parhaan eteen, mutta nykyisen sanamuodon mukaan 
sijoituspalveluyritysten tulee ryhtyä kaikkiin välttämättömiin toimiin asiakkaan edun 
toteutumiseksi.70 

4.5. Riippumaton sijoitusneuvonta ja kannustimet 
Direktiivin 24 artiklan kohdissa 7–10 säädetään neuvontapalveluiden riippumattomuudesta. 
Neuvonnan tulee olla riippumatonta kolmansista osapuolista, eikä sijoitusneuvonnan tarjoaja 
saa ottaa vastaan palkkiota kolmansilta osapuolilta, jotka liittyvät kyseisen palvelun 
tarjoamiseen asiakkaalle. Samoin kohdan 10 mukaan sijoituspalveluyritys ei saa palkita 
henkilöstöään tavalla, joka on ristiriitainen suhteessa sen velvoitteeseen toimia asiakkaidensa 
edun mukaisesti. Tämän myötä useimmat yksityisille neuvonantajille ei-ammattimaisten 

 
65 ESMA 35-43-748, 2017, s. 45 
66 Lumme, 2020 
67 Näin tulkitsee esimerkiksi Lumme, 2020 
68 Aktia varainhoito, Segersvärd, 2017, vierailtu 06.10.2021, saatavissa: 
https://varainhoito.aktia.fi/ajankohtaista/sijoitusblogit/sijoituspalveluita-koskeva-lainsaadanto-mullistuu-
vuoden-vaihteessa-mifid-ii-paketti-voimaan-312018 
69 Esimerkiksi CESR, 2008, vierailtu 06.10.2021, saatavissa: 
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/07_044.pdf 
70 Näin esimerkiksi Lumme, 2020 
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sijoittajien kanssa toimiessa maksettavat komissiot ovat kiellettyjä.71 Aiemmin 
sijoituspalveluiden tarjoajien ansainta on perustunut usein myös sijoitustuotteiden valmistajilta 
saatuihin palkkionpalautuksiin tai muihin kannustimiin.72 

4.6. Kaupankäynnin läpinäkyvyys ja raportointi 
Sijoituspalvelun tarjoajan, joka toimii kauppojen sisäisestä toteutuksesta, tulee raportoida 
kaikista liiketoimistaan säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä finanssivalvonnalle. Finanssivalvonta valvoo toimintaa ja on 
oikeutettu keskeyttämään toimijan harjoittaman kaupankäynnin enintään kymmenen 
pankkipäivän määräajaksi, mikäli sillä on perusteltu syy uskoa palveluntarjoajan laiminlyövän 
tiedonantovelvoitettaan.73 Raportoinnin piiriin kuuluvat tuotteet käsittävät kaikki sellaiset 
sijoitusvälineet, joilla käydään kauppaa Euroopan talousalueella sijaitsevilla säännellyillä, 
järjestetyillä ja monenkeskisillä markkinapaikoilla.74 Viranomaisraportoinnin lisäksi 
raportointi koskee myös jakelijoita, joiden tulee informoida tuotteen valmistajaa, mikäli he 
myyvät tuotetta sen primäärisen kohderyhmän ulkopuolelle.75 Raportoinnista säädetään 
tarkemmin MiFIR-asetuksen artiklassa 26. Kauppaa käyvän tahon tulee ilmoittaa 
liiketoimistaan kaikilla kauppapaikoilla mahdollisimman nopeasti, ilmoituksien tulee sisältää 
tarkat tiedot transaktiosta kuten hinta, ajankohta ja asiakastiedot. (MiFIR, artikla 26 kohdat 1–

8) Ero on merkittävä aiempaan sääntelyyn verrattuna, sillä se tuo raportoinnin piiriin myös 
johdannaiskaupat OTC-markkinoilla.76 Sekä raportoitavien tietojen sisältöä, tarkkuutta ja 
instrumenttien määrää, joita raportointi velvollisuus koskee, on kasvatettu selkeästi uuden 
sääntelyn myötä. Merkityksellistä on myös muutos siitä, ettei raportointivelvollisuus koske 
ainoastaan myyjää vaan myös markkinaosapuolta, joka panee transaktion alulle.77 
 
 

 
71 Lumme, 2020 
72 Segersvärd, 2017 
73 Näin esimerkiksi Andersen ja Savikko, 2017 
74 Tiivistäen Lumme, 2020 
75 Finanssivalvonta, 2017, vierailtu 08.10.2021, saatavissa: 
https://www.finanssivalvonta.fi/globalassets/fi/saantely/saantelykokonaisuudet/mifid-ii-ja-
mifir/koulutus_mifid2_mifir_14_15062017uusi.pdf) 
76 Lontoon pörssi, 2015, vierailtu 08.10.2021, saatavissa: https://www.lseg.com/markets-products-and-
services/post-trade-services/unavista/articles/mifir-bigger-and-tougher-mifid 
77 Lumme, 2020 
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4.7. Johdannaiset ja OTC-kaupankäynti 
MIFID II sääntelyn myötä otettiin käyttöön käsite organisoiduista kauppapaikoista (Organised 
trading facility, OTF), joka käsittää kaikilla ei-oman pääoman ehtoisilla instrumenteilla 
tehtävän kaupankäynnin. (HE 151/2017, 2.2) Direktiivin avulla pyritään tekemään avoimempaa 
ja säännellympää myös algoritmeilla toimivasta korkean nopeuden kaupankäynnistä (High 
frequancy trading) ja dark pool-kaupankäyntipaikkojen toiminnasta.78 Direktiivin mukaan 
algoritmeja käyttävien treidaajien tulee raportoida tarkkaan käyttämiensä kaupankäyntimallien 
laskukaavat. (MiFID II, artikla 17) Monet supernopean kaupankäynnin harjoittajat olivat 
huolissaan direktiivin vaikutuksista alan tulevaisuuteen, sillä kaupankäynnin taustalla olevien 
mallien paljastaminen voisi vaikuttaa saataviin tuottoihin tulevaisuudessa.79 MiFIR-asetuksessa 
säädetään velvollisuudesta käydä johdannaisilla kauppaa säännellyillä markkinoilla, 
monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä, organisoiduissa kaupankäyntijärjestelmissä tai 
unionin ulkopuolisilla komission hyväksymillä kauppapaikoilla. (MiFIR, artikla 28, kohta 1) 
Sijoittajat hyötyvät tästä, sillä pystyvät paremmin vertailemaan sijoitusten toteutuneita hintoja 
ja arvioimaan OTC-johdannaisten sekä joukkovelkakirjojen käypää arvoa. (HE 151/2017, 
3.3.2) Unionissa rahoitusvälineillä tehtävää kaupankäyntiä valvoo Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA). Arvopaperimarkkinaviranomainen myös ylläpitää 
ja täydentää verkkosivuillaan tyhjentävää luetteloa johdannaisista, jotka kuuluvat asetuksen 
sääntelyn piiriin. (MiFIR, artikla 34) Artiklassa 29 säädetään vielä johdannaisten osalta, että 
markkinoiden ylläpitäjän on annettava kaupankäynnin kohteena olevat johdannaiset 
keskusvastapuolen määritettäväksi. (MiFIR, artikla 29) Tämä lisää avoimuutta ja estää 
kilpailun vääristymiä, kun kauppapaikoilla on syrjimätön keskusvastapuoli ja 
keskusvastapuolilla on oikeus saada käsiinsä kauppapaikkojen kauppatiedot. (MIFIR, 
Johdanto, kohta 37) OTC-johdannaismarkkinaa on säännelty myös EMIR-asetuksella 
(648/2012, European Market Infrastructure Regulation, suom. markkinarakennetoimija-asetus) 
ja unionin sääntelyyn keventämisohjelmaan liittyvällä muutosasetuksella 2019 (EMIR Refit, 
2019/834). EMIR-asetuksen keskeinen tavoite on pienentää markkina- ja vastapuoliriskejä. 
Vastapuoliriskin pienentämiseksi asetuksessa on säädetty vakavaraisuusvaatimuksista 
keskusvastapuolille ja määrätään keskusvastapuolet arvioimaan lähes reaaliaikaisesti 
likviditeetti- ja luottoriskejä. (EMIR, luku 3, artiklat 40–46) Toiminnallisen ja markkinariskin 
vähentämiseksi toimijoiden on yksilöitävä riskien lähteet ja kehitettävä asianmukaiset 

 
78 Vaananen, 2015, s. 73 
79 Vaananen, 2015, s. 74 
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järjestelmät niiden tunnistamiseksi, sekä vahvistettava OTC-johdannaissopimusten ehdot 
sähköisesti säännöllisin välein. (EMIR, artikla 79, kohdat 1–2, johdanto, kohta 92 ja artikla 11, 
kohta 1) Suomen eduskunta kannatti aikoinaan finanssialan pienten vastapuolien jättämistä 
sääntelyn ulkopuolelle, sillä niiden vaikutus markkinariskiin ei ole merkittävä. (HE 7/2020, vp 
1.2.1) Lisäksi vuonna 2017 voimaan on tullut uudistus (delegoitu asetus 2016/2251), jonka 
mukaan OTC-johdannaisten käyttäjiä koskee myös vakuuksienvaihtovelvollisuus. Vakuuksien 
vaihtamisesta ja niiden muodosta on sovittava jo ennen johdannaissopimuksen tekemistä.80 
(Finanssivalvonta, 2016,) Vuonna 2019 voimaantullut muutosasetus sisältää muutoksia OTC-
johdannaispositioiden laskentaan. Kaikkien OTC-johdannaisten käyttäjien tulee ”12 
kuukauden välein laskea OTC-johdannaispositioidensa kuukauden lopun bruttonimellisarvojen 
keskiarvot edeltävän 12 kuukauden ajalta ja verrata niitä määrityskynnysarvoihin.”81  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
80 Finanssivalvonta, 2016, vierailtu 08.11.2021, saatavissa: 
 https://www.finanssivalvonta.fi/tiedotteet-ja-julkaisut/valvottavatiedotteet/2016/finanssisektorin-
vastapuolten-otc-johdannaissopimusten-vakuuksien-vaihto-muuttuu-pakolliseksi/ 
81 Suora lainaus Finanssivalvonnan tiedotteesta, 2019, vierailtu 08.11.2021, saatavissa: 
https://www.finanssivalvonta.fi/tiedotteet-ja-julkaisut/valvottavatiedotteet/2019/emir-refit---kaikkien-otc-
johdannaisten-kayttajien-tulee-laskea-johdannaispositioiden-maara-kun-muutokset-tulevat-voimaan/ 
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5. Rahoitusinnovaatioista ja sääntelystä 
Talouden ja markkinoiden sääntely ja kehittäminen on aina Laissez-faire-aatteen ajoista tulkittu 
olevan jokseenkin ristiriidassa. Vielä viime vuosisadan puolella taloustieteilijät saattoivat 
ajatella, että pankkisektori ei tarvitse ulkoista sääntelyä, vaan alan toimijat tietävät mikä on 
parhaaksi rahoitusmarkkinoille.82 Kuitenkin viimeistään subprime-kriisi osoitti, etteivät 
rahoitusmarkkinat ole itsenäisesti kykeneväisiä hallitsemaan markkinariskien syntymistä. Kun 
uusien sijoitusinstrumenttien kehittäminen on rahoitusalantoimijoiden kontolla ja 
riskienhallinta pääosin viranomaisten vastuulla, voidaan sääntelyn ja innovoinnin havaita 
olevan jokseenkin ristiriidassa. Yhtenä tekijänä viimeisimmässä finanssikriisissä oli pitkään 
jatkunut matalien korkojen kausi, jollaista olemme eläneet myös viime vuodet. Samaan aikaan 
pankkiirit kehittivät monimutkaisia tuotteita kasvattaakseen tuottomarginaalejaan. Tuottojen 
kasvattaminen lisää luonnollisesti myös riskiä ja sääntelyn primäärinen tarkoitus on hallita 
riskiä. Sääntelyn vaikutuksesta toteutuneen riskin määrään on myös olemassa tieteellistä 
näyttöä. Groutin ja Zalewskan mukaan riskiin suoraan kohdistuva sääntely vaikuttaa myös 
sijoituskohteen riskin määrään.83 
Myös sijoittajansuoja ja asiakkaiden edun ajaminen ovat osittain ristiriidassa 
sijoituspalveluntarjoajien kannustimien kanssa. Yleensä monimutkaisten tuotteiden 
tarjoaminen on korreloitunut myös korkeampana tuottona tuotteen tarjoajalle.84 Muun muassa 
Yhdysvaltain keskuspankin johtaja Ben Bernanken mukaan rahoitusmarkkinat tarvitsevat 
innovaatioita, ja uutta sääntelyä määrättäessä tulisi tiedostaa innovaatioiden sisältämät riskit, 
mutta silti pitää huolta, ettei sääntely rajoita uusista innovaatioista saavutettavaa etua.85 

Pikkaraisen mukaan onnistunut sääntely lisää läpinäkyvyyttä ja täten tehostaa markkinoita.86 

Lisäksi sääntelyn katsotaan lisäävän markkinoiden yleistä turvallisuutta.87 
Teknologian kehityksen myötä myös rahoitusinnovaatiot ovat monipuolistuneet. Nopean 
kehitystahdin myötä osa uusista monimutkaisista välineistä jää vielä unionin yhteisen sääntelyn 

 
82 Dowd, 1993, kappale 1  
83 Grout - Zalewska, 2004, s. 50 
84 Falconer, 2005, s. 104  
85 Bernanke, puhe toukokuussa 2007 
86 Valtionvarainministeriö, vierailtu 09.11.2021, saatavissa: https://valtioneuvosto.fi/-
/10623/rahoitusmarkkinoiden-saantely-pankkien-saantelysta-paaomamarkkinoiden-kehittamiseen 
87 Näin tulkitsee esimerkiksi Valtionvarainministeriö verkkosivuillaan, vierailtu 09.11.2021, saatavissa: 
https://vm.fi/rahoitusmarkkinoiden-kehittaminen 
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ulkopuolelle.88 Perinteisten kysyntään tai verosuunnitteluun liittyvien innovaatioiden ohelle on 
kehittynyt räjähdysmäisesti kasvava fintech-sektori.89 Samaan aikaan maailmanlaajuisen 
pandemian myötä urheiluveikkauksen jääminen tauolle, globaalit sijoitustrendit ja rajalliset 
kulutusmahdollisuudet ovat tuoneet markkinoille aivan uudenlaisen ryhmän 
yksityissijoittajia.90  Kryptovaluuttoihin sijoittaminen on kasvanut valtavasti viimeisen vuoden 
aikana.91 Valtaosa sijoittajista ei ymmärrä lohkoketjuteknologiaa, jonka päälle modernit 
sijoitustuotteet ovat rakennettu.92 Kryptovaluuttojen jäädessä sääntelyn ulkopuolelle, niiden 
liikkeeseenlaskijoilta ei myöskään vaadita avaintietoasiakirjoja tai muuta sijoittajan suojaa 
tukevia toimia. Suomessa finanssivalvonta sääntelee kuitenkin virtuaalivaluuttojen välittäjien 
toimilupia ja verottaja jatkuvasti kehittää sääntelyään sijoittajien toiminnan osalta.93  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
88 Kauppalehti, vierailtu 09.11.2021, saatavissa: 
 https://www.kauppalehti.fi/uutiset/miten-kryptovaluuttojen-saantely-etenee-ja-millaisia-vaikutuksia-silla-on-
arvonkehitykselle-asiantuntija-vastaa/1be93ec3-88bf-4682-8f7d-e453121aed13 
89 Fintech-revolution, vierailtu 09.11.2021, saatavissa: https://www.fintechrevolution.tech 
90 Esimerkiksi CNBC:n uutinen, 02.08.2021, vierailtu 09.11.2021, saatavissa: 
https://www.cnbc.com/2021/08/02/new-investors-are-jumping-into-the-market-in-the-post-pandemic-boom-
.html 
91 CNBC,23.07.2021, vierailtu 09.11.2021, saatavissa:  
https://www.cnbc.com/2021/07/23/13percent-of-americans-traded-crypto-in-the-past-year-survey-finds.html 
92 Muun muassa Forte.io tuottama kyselytutkimusaiheesta, vierailtu 09.11.2021, saatavissa: 
https://www.zdnet.com/article/consumers-dont-understand-blockchain-but-covet-what-it-enables-survey-
reveals/ 
93 Vero.fi, vierailtu 09.11.2021, saatavissa: 
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48411/virtuaalivaluuttojen-verotus/ 
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6. Johtopäätökset 
Monimutkaiset sijoitusvälineet ovat kirjava joukko instrumentteja, jotka on alun perin kehitetty 
varsinaisten sijoitusten riskienhallinnan työkaluiksi. Tässä kandidaatin tutkielmassa 
pääpainona ovat johdannaiset, mutta myös muita monimutkaisia instrumentteja on sivuttu 
rahoitusinnovaatioiden kehityksen kannalta oleellisissa kohdissa. Sittemmin johdannaiset ovat 
kehittyneet suhdanteiden, poliittisten päätösten, globalisaation ja rahoitusjärjestelmien 
integroitumisen myötä rahoitusmarkkinoiden merkityksellisimmäksi pääomalajiksi. Samalla 
Lissabonin strategiassa raaminsa saanut Euroopan unionin rahoitusmarkkinoiden sääntely on 
kehittynyt markkinoiden tehokkuutta ja integraatiota ajavasta suuntauksesta kohti 
järjestäytyneitä, avoimempia ja tarkemmin valvottuja markkinoita.  
Johdannaisten ja muiden rahoitusinnovaatioiden sääntely ei ole yksinkertaista. Johdannaisten 
sääntelyä pidetäänkin usein epäselvänä ja jokseenkin epäonnistuneena. Optimitilanteessa 
viranomaiset löytävät sellaisen sääntelyn tason, jolla uusien tuotteiden kehittäminen on 
kannustavaa eikä tarpeettomia markkinoille tulemisen kustannuksia luoda viranomaisten 
toimesta. Samalla sääntelyn tulisi kuitenkin poistaa hallitsematon ja piilevä systemaattisen 
riskin kasvu ja markkinoiden väärinkäytön mahdollisuus.  
Kuten tutkielmasta käy ilmi, liittyy monimutkaisiin instrumentteihin runsaasti riskejä. Usein 
niitä pidetään muita instrumentteja suurempi riskisinä. Vaikka esimerkiksi Schwarcz katsoo, 
että ainoastaan CDS-johdannaiset ovat selkeästi riskitasoltaan merkityksellisesti erityisiä.  
Johdannaisten riskit voidaan tunnistaa hyvin ja tänä päivänä sääntelyssä painotetaan myös 
palveluntarjoajien velvollisuutta riskien tunnistamisessa.  
Sääntely Euroopan unionissa on kasvanut runsaasti euro- ja finanssikriisin jälkeen. Luotto- ja 
markkinariskejä säännellään nykyään lukuisilla pankkeihin ja rahoituslaitoksiin keskittyneillä 
sääntelykokonaisuuksilla. Myös rahoitusvälinemarkkinoiden sääntely on hyvin kehittynyttä 
MiFID II paketin myötä. Monimutkaisiin sijoitusvälineisiin liittyviä riskejä säännellään sekä 
suojelemalla sijoittajia, että vaikuttamalla markkinarakenteiden läpinäkyvyyteen. MiFIR-
asetuksen myötä sääntelyn parissa on enemmän instrumentteja kuin koskaan aiemmin. Lisäksi 
kahdenväliset OTC-sopimukset on onnistuttu tuomaan pääosin sääntelyn pariin unionin 
alueella. Myös EMIR- ja PRIIPS-asetukset ottavat kantaa monimutkaisiin instrumentteihin ja 
täydentävät muuta sääntelyä. Lisäksi vaihtoehtorahastojen sääntelyyn luotu AIFMD-direktiivin 
(2011/61/EU) voidaan katsoa kattavan monimutkaisten sijoitusvälineiden riskienhallintaa. 
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Monimutkaisten sijoitusvälineiden sääntely on kehittynyt suurin harppauksin viimeisen 
kymmenen vuoden aikana. Viranomaiset ja markkinatoimijat pystyvät tänä päivänä 
tunnistamaan riskejä entistä paremmin. Johdannaisten sääntely pyrkii ja myös tänä päivänä 
onnistuu ennaltaehkäisemään tunnistettavaa markkinariskiä. Unionin sääntelyn voidaan katsoa 
saavuttaneen tavoitteensa läpinäkyvyyden ja turvallisuuden saralla. Näin ollen voidaan todeta, 
että sääntelyllä on onnistuttu hillitsemään niin yksittäisiä johdannaisriskejä kuin 
markkinariskiä. 
Riskille ominaista on kuitenkin epävarmuus tapahtuman toteumasta. Epävarmuuteen liittyy 
myös piilevät riskit, joiden osalta on mahdoton sanoa kuinka paljon sääntely vaikuttaa. 
Tyhjentävää listaa rahoitusvälineisiin liittyvistä riskeistä ei siis ole mahdollista rakentaa, ennen 
kuin tapahtuma on toteutunut. Historiassa on lukuisia esimerkkejä markkinahäiriöistä, joiden 
ei uskottu olevan mahdollisia tai niiden mahdollisuutta ei ollut tunnistettu edes teoreettisella 
tasolla. Riskien hallinta rahoitusmarkkinoilla vaatii jatkossa, etenkin sijoitusvälineiden alati 
kehittyessä, viranomaisilta ja muilta markkinatoimijoilta yhä ripeämpää toimintaa riskien 
tunnistamisessa. Sääntelyn kannalta tämä tarkoittaa, että tarve ketterämmälle ja 
monikerroksisemmalle sääntelylle, pelkän kattotason ohjauksen sijaan, kasvaa tulevaisuudessa. 
 
 


