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KANSAINVÄLISEN RAhOITUKSEN LEX MERCATORIA JA  
SEN LÄhTEET EUROOPAN UNIONIN KONTEKSTISSA

1. Johdanto 

1.1. Artikkelin sisällöstä ja 
tutkimuskysymyksestä

Käsittelen tässä artikkelissa kansainvälistä rahoi
tusta ja kauppaa koskevan oikeustieteellisen tutki
muksen piirissä omaksuttua käsitettä transnatio-
naalinen lex mercatoria ja sen lähteitä. Lähestyn 
aihettani lex mercatorian modernin kansallisval
tioi den aikana syntyneessä ja kehittyvässä moder
nissa merkityksessä.1 Transnationaalisella oikeu-
della, transnationaalisella oikeusteorialla eikä itse 
tutkimusaiheena olevalla transnationaalisella lex 
mercatoriallakaan ole vakiintunutta ja yksiselit
teistä määritelmää; siitä, miten yhteiskunnallista ja 
oikeudellista todellisuutta tulisi tulkita ja jäsentää 
käydään jatkuvaa oikeustieteellistä keskustelua. 
Transnationaalinen oikeus on siten paitsi oikeus

tieteellisen tutkimuksen kohde niin myös itsenäinen 
tutkimusteema, jota on hyödynnetty kansainvälisen 
rahoituksen tutkimuksen lisäksi esimerkiksi val
tiosääntö, perus ja ihmisoikeus, sekä viestintä ja 
informaatiooikeudessa.2 Tässä artikkelissa jatkan 
tätä keskustelua tutkimalla transnationaalista lex 
mercatoriaa oikeudellisena käsitteenä eurooppaoi
keuden sisämarkkinaoikeudellisessa ja laajemmin
kin ajankohtaisessa EU:n integraatiokehityksen 
kontekstissa. 

Jo aiheen vakiintumattomuudesta seuraa, että 
tätä artikkelia tulee lukea osana laajempaa oikeus
tieteellistä keskustelua, jossa näkemykseni trans
nationaalisesta oikeudesta edustaa yhtä joskin kas
vavaa huomiota saavaa akateemista näkemystä 
muiden joukossa. Tässä artikkelissa viittaan trans
nationaalisella oikeudella yläkäsitteenä eisuve
reenilähtöisiin ja suvereenien rajat ylittäviin oikeu
dellisiin ilmiöihin. Haastavana tehtävänäni on vas



87Kansainvälisen rahoituksen lex mercatoria ja sen lähteet Euroopan unionin kontekstissa

tata oikeudellisten esimerkkien kautta ja niiden 
tukemana tutkimuskysymykseen, mistä transna
tionaalisessa lex mercatoriassa on oikeudellisena 
käsitteenä kansainvälisen rahoituksen kontekstissa 
kyse, ja mitä annettavaa sillä voi olla oikeustieteel
liselle tutkimukselle. Tavoitteenani on etenkin käy
tännön työssään kansainvälisen rahoituksen kans
sa tekemisissä olevien ja siitä muuten kiinnostu
neiden oikeustieteilijöiden ammatillisen itseym
märryksen kehittäminen. Artikkelin läpikantavana 
teemana on markkinaosapuolten3 menettelytapojen 
merkitys oikeutta ja oikeusnormeja luovana inhi
millisen toiminnan muotona ja markkinaosapuol
ten reaktiivisuus suhteessa kulloisenkin oikeudel
lisen toimintaympäristön muutoksiin, jotka tyypil
lisesti seuraavat rahoitusmarkkinoiden ja reaalita
louden kehitystä ja niiden välisiä keskinäisiä 
yhteyk siä.

Transnationaalisen oikeusteorian parissa toimi
vien oikeustieteilijöiden yhtenä tiedostettuna tai tie
dostamattomana ja osittain kollektiivisena tavoittee
na lienee tutkia, voiko vakiintuneeseen kansallinen
ylikansallinenkansainvälinen oikeus akseliin lisätä 
yhden uuden ulottuvuuden, joka olisi ontologialtaan 
nimenomaan oikeudellinen. Selvää on, että kansain
välisillä rahoitusmarkkinoilla toimivaan markkina
osapuoleen soveltuu tyypillisesti samaan aikaan 
monta erillistä oikeusjärjestystä, joissa kussakin nor
minmuodostus tapahtuu kunkin markkinaosapuolen, 
ulkoisten hallintoorganisaatioiden ja suvereenien 
omista lähtökohdista ja tavoitteista käsin.4 

1.2. Artikkelin rakenteesta

Tarkastelen 2. ja 3. luvuissa lyhyesti kansainvä
lisen rahoituksen oikeudellisten ja taloudellisten 
suhteiden rakennetta ja niiden muutosta 1960luvul
ta nykypäivään. Pääpainotus on oikeudellisen toi
mintaympäristön muutoksen kuvauksessa. Kuvaan 
lyhyesti modernien kansainvälisten rahoitusmark
kinoiden oikeudellista toimintaympäristöä Euroopan 
unionissa, jossa suvereenit eivät ainoastaan ole juri
disesti sitoutuneet olemaan rajoittamatta pääomien5 
ja niihin liittyvien palveluiden vapaata liikkuvuutta 
vaan myös edistämään niiden toteutumista EU:n 
perusvapauksina. Tässä toimintaympäristössä mark
kinaosapuolet voivat lähtökohtaisesti hakea – oikeu
denkäyttöalueittain rajoittuneesta ja suvereeniläh
töisestä sääntelystä huolimatta – hallinnoimalleen 
pääomalle vapaasti parasta tuottoa niin pääoman ja 
palveluiden vapaan liikkuvuuden kuin sijoittautu
misvapauden nojalla EU:n alueella. Lähestyn aihet
tani pääoman vapaan liikkuvuuden kautta kuvatak
seni paitsi markkinaosapuolten oikeudellista viite
kehystä niin myös rahoitusmarkkinoiden toimintaa 
markkinaosapuolten reaktiivisuuden käsitteen kaut
ta. Pääomien vapaakaupan rajoituksilla viittaan 
puolestaan kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n 
määritelmään, jonka mukaan sillä tarkoitetaan kaik
kia toimenpiteitä, jotka rajoittavat pääomien vapaa
ta liikkuvuutta pitäen sisällään itse kaupan, siihen 
liittyvät maksut ja siirrot sekä valuutanvaihdon 
valuutasta toiseen.6 

3 Viittaan termillä yleisellä tasolla kaikkiin rahoitusmarkkinoilla toimiviin pääasiassa yksityisiin toimijoihin riippumatta 
niiden liiketoiminnan laadusta. On tietenkin selvää, että useissa tapauksissa myös suvereeni voi olla markkinaosapuoli sen 
rahoittaessa toimintaansa kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. 

4 Oikeusteoreettisessa keskustelussa tätä ilmiötä käsitellään usein oikeudellisen pluralismin käsitteen kautta. Ks. oikeudel
lisen pluralismin käsitteestä Twining, William, Globalisation & Legal Theory. Butterworths, s. 82–90. London 2000. Oikeus
antropologisessa tutkimuksessa oikeudellisella pluralismilla on viitattu suvereenin oikeudenkäyttöalueella toimivien uskon
nollisten yhdyskuntien noudattamiin sosiaalisiin normeihin, jotka suvereeni tunnistaa ja tunnustaa itsenäisiksi oikeusjärjes
tyksiksi omalla oikeudenkäyttöalueellaan. Ks. myös esim. Letto-Vanamo Pia: Fragmentaatio ja koherenssi – oikeuden ikuinen 
jännite? Lakimies 4/2013, s. 681–697 sekä ns. globaalin oikeuden ja transnationaalisen oikeuden suhteesta Zumbansen, Peer, 
Why Global Law is Transnational, Transnational Legal Theory, 4:4, 463–475. 

5 Viittaan pääomalla yleisesti neuvoston direktiivin 88/361/ETY liitteessä 1 listattuun rahoituspääomanliikkeiden nimik
keistöön. EUtuomioistuimen oikeuskäytännön perusteella direktiivillä ja kyseisellä listalla on erityistä ohjeellista arvoa SEUT 
63 pääomanliikkeiden ja maksujen käsitteen määrittelyssä. Ks. C367/98 komissio v. Portugali (2002) ECR I4731, kohta 39, 
ja pääoman vapaasta liikkuvuudesta Raitio, Juha, Eurooppaoikeus ja sisämarkkinat. s. 645. 3., uudistettu painos. Talentum, 
Helsinki 2013. 

6 Ks. International Monetary Fund, The Liberalization and Management of Capital Flows: An Institutional View, s. 10. 
IMF 14.12.2012. Ks. valtiokohtaisista poikkeuksista OECD Code of Liberalisation of Capital Movements, Annex 2.
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Toimintaympäristön kuvauksen jälkeen siirryn 
tarkastelemaan 4. luvussa itse transnationaalisen 
lex mercatorian modernia merkityssisältöä, syntyä 
ja lähteitä konkreettisten esimerkkien valossa. Esi
merkkien tarkoitus on ennen kaikkea osoittaa, miten 
transnationaalisen lex mercatorian lähteitä voi pyr
kiä identifioimaan. Kuvaan ensin volyymiltään 
tiettävästi maailman suurimpien joukkovelkakirja 
eli ns. eurobondmarkkinoiden syntyhistoriaa, ja 
kuinka siihen liittyvät kehityskulut ovat osaltaan 
vaikuttaneet etenkin rahoitusjuristien työkenttään 
eivät ainoastaan Englannissa vaan kaikissa niissä 
jurisdiktioissa, joissa pääoman vapaa liikkuvuus 
on sallittua. Esimerkin tarkoitus on osoittaa, kuin
ka markkinaosapuolet voivat suvereenin institutio
naalisella tuella tulkita suvereenin asettamaa lain
säädäntöä innovatiivisen markkinatoiminnan mah
dollistavalla ja sitä tukevalla tavalla. Toinen esi
merkkini käsittelee johdannaismarkkinoiden oikeu
dellisia kehityskulkuja. Tarkasteluni kohteena ovat 
markkinaosapuolten noudattamien menettelytapo
jen institutionalisoituminen kauppajärjestöjen tasol
la. Esimerkin tarkoitus on osoittaa, kuinka mark
kinaosapuolten menettelytavat ovat vaikuttaneet 
merkittävästi oikeuspositivistisessa mielessä suve
reenin asettaman oikeuden sisältöön; markkinaosa
puolten toiminta synnyttää tehokkaita ja tosiasial
lisesti markkinatoiminnassa noudatettuja normeja, 
jotka lainsäädäntöprosessien kautta tulevat osaksi 
ylikansallista ja kansallista sääntelyä Euroopan 
unionissa. Kolmas esimerkkini koskee ns. varjo
pankkitoimintaa (shadow banking). Esimerkin tar
koitus on kuvata rahoitusmarkkinoiden omaehtois
ta kehitystä, muutosta ja reaktiivisuutta suhteessa 
toimintaympäristön oikeudellisiin muutoksiin, jot
ka ovat usein kansainvälisten hallintoorganisaa
tioi den alullepanemia. Luvussa 5. teen oikeusteo
reettisen yhteenvedon artikkelissa käsittelemistäni 
aiheista. Oikeusteoreettisen osan tarkoitus on nos
taa esiin muutamia huomioita transnationaalisen 

lex mercatorian ontologiasta ja sen suhteesta poh
joismaiseen oikeuslähdeoppiin.

Koska kyseessä on erittäin monitahoinen ja abst
rakti aihepiiri, en edes pyri tässä lyhyessä artikke
lissa ehdottomaan sisäiseen konsistenssiin, vaan 
pikemminkin selittämään esimerkkien avulla kan
sainvälisen rahoituksen transnationaalisen lex mer
catorian sisältöä ja lähteitä. Tilarajoitteista johtuen 
joudun jättämään artikkelissa monet käsiteltävän 
asian kannalta tärkeät asiat sivuhuomautusten 
varaan. Esimerkiksi transnationaalisen lex merca
torian oikeusteoreettisen oikeusnormihierarkian 
kuvaaminen, maailmantalouden syklien liityntä 
kulloiseenkin markkinatoimintaan ja keskuspank
kitoiminnan keskeinen merkitys kansainvälisten 
rahoitusmarkkinoiden toiminnalle jää tästä syystä 
sivuhuomautusten varaan. 

2. Kansainvälisen rahoituksen  
oikeudellinen toimintaympäristö

Rahoitusmarkkinoiden modernin ytimen muo
dostavat markkinaosapuolten keskinäisessä vuoro
vaikutuksessaan synnyttämät menettelytavat7. Nämä 
menettelytavat muotoutuvat lähtökohtaisesti ilman 
suvereenien interventioita tai myötävaikutusta osa
na yksityisten oikeussubjektien välistä sosiaalista 
toimintaa. Modernisaatiolla viittaan laveasti tässä 
yhteydessä noin 1960luvulta alkaneeseen oikeu
delliseen ja taloudelliseen kehityskulkuun, jonka 
keskiössä ovat vapaakaupan ja sen sisällä erityises
ti pääomien vapaan liikkuvuuden edistäminen pää
oman allokoimiseksi sinne, missä sille on kysyntää. 
Pääoman vapaakaupan taustalta voidaan tunnistaa 
jopa omat aatehistoriat tai paremminkin aatteellisia 
piirteitä saaneet taloustieteen piirissä esitetyt teo
riat. Niiden kaikkien ytimessä on hyvin yksinker
taistetusti vapaan kysynnän ja tarjonnan säätelemä 
markkinatalous, jossa suvereenin tehtävät ja pai
noarvo markkinatalouden sääntelyssä riippuu ennen 

7 Vältän tietoisesti kutsumasta näitä menettelytapoja kauppatavoiksi siitä syystä, että kauppatapa saatetaan mieltää juridi
sena käsitteenä saavan merkityksensä suvereenin oikeusjärjestyksen kautta. Menettelytapojen syntyminen ja voimassaolo 
osana inhimillistä toimintaa ei myöskään välttämättä edellytä suvereenin asettamia kodifikaatioita – ei myöskään rahoitus
markkinoilla, kuten jäljempänä tulen esittämään. 
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kaikkea siitä, minkä taloustieteellisen koulukunnan 
näkökulmasta asiaa tarkastelee. 

Yhtenä modernisaation merkkipaaluna voidaan 
pitää OECD:n perustamista vuonna 1961 ja sen 
yhteydessä laadittuja koodistoja8, jotka sitovat juri
disesti OECD:n ja siten myös EU:n jäsenvaltioita. 
Euroopassa vapaakauppakehityksen juuret luotiin 
silloisessa EY:ssä 1960luvun alussa, jonka jälkeen 
osana yhtenäismarkkinatavoitetta pääomien liik
kuvuus vapautettiin lopullisesti 1980luvun lopus
sa. Vaikka tässä yhteydessä asiaan ei ole mahdol
lista perehtyä tarkemmin, tätä oikeudellista kehi
tystä on myös syytä lukea yhdessä rahajärjestelmän 
kehityksen rinnalla erityisesti siltä osin kuin länsi
maat siirtyivät Bretton Woods rahajärjestelmästä 
vähimmäisvarantojärjestelmään (fractional reserve 
banking) 1970luvulla, joka vaikutti osaltaan nyky
muotoisen kokonaisen luotonannolle ja otolle 
rakentuvan kulttuurin muodostumiseen, mikä puo
lestaan toimii pitkälti valtiollistettujen keskuspank
kien varassa. Maastrichtin sopimuksen voimaan
tulon (1993) myötä EU:n jäsenvaltioita sitovat 
perussopimuksen artiklat, joiden mukaisesti jäsen
valtiot eivät saa asettaa pääomien ja maksujen 
vapaalle liikkuvuudelle lähtökohtaisesti mitään 
rajoituksia jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden 
välillä (sopimus Euroopan unionin toiminnasta, tai 
SEUT, 63 artikla) harvalukuisia ja tiukkoja poik
keuksia lukuun ottamatta (SEUT 64–66 artiklat). 
Suvereenilla tulee aina olla erityinen syy rajoittaa 
pääomien vapaata liikkuvuutta. Pääoma on moder
nisaation ja teknologisen kehityksen myötä käy
tännössä pitkälti dematerialisoitunut, eli olemassa 
ainoastaan binäärilukujen muodossa palvelimilla 
ja matemaattisten mallinnusten myötä lähes irtaan
tunut ajallisista ja paikallisista rajoituksista ei 

ainoas taan Euroopan unionin oikeudenkäyttö
alueella vaan enenevissä määrin globaalilla tasolla.9 

Transnationaalisen lex mercatorian tutkimuk
sessa muun muassa Jan Dalhuisen on kuvannut, 
kuinka markkinaosapuolten menettelytavat muo
toutuvat tässä oikeudellisessa toimintaympäristös
sä itsenäisesti markkinakäytännössä ilman suve
reenien toimijoiden myötävaikutusta tai interven
tioita. Rahoitusmarkkinoiden markkinaosapuolten 
menettelytavat vakiintuvat ja vakiintuessaan syn
nyttävät oman oikeuskulttuurinsa, oikeusnormeja 
ja spontaanin, so. ohjailemattoman tai itsestään 
syntyvän, oikeusjärjestyksen. Tämä oikeusjärjestys 
ei ole tietoisen rationaalisen suunnittelun ja parla
mentaarisen lainsäädäntöprosessin tulos – toisin 
kuin kansalliset, ylikansalliset tai kansainväliset 
oikeusjärjestykset ja niiden sisältämät oikeusnormit. 

Oikeudelliselta ontologialtaan transnationaalinen 
lex mercatoria rakentuu tiettyjen yksityisoikeudel
listen perusperiaatteiden varaan, joita suvereenit 
myös ovat sitoutuneet suojaamaan, ja joissa voi 
täten nähdä jopa selkeän perusoikeusulottuvuuden. 
Keskeisimmät näistä perusperiaatteista ovat mark
kinaosapuolten näkökulmasta katsottuna suveree
nien turvaamien sopimusvapauden, sopimuksen 
sitovuuden, yksityisen omistusoikeuden ja sen siir
tokelpoisuuden periaatteet, joita vastaavasti rajoit
tavat yhtäläisesti kansainvälisissä, ylikansallisissa 
ja kansainvälisissä oikeusjärjestelmissä tunnistetut 
ja tunnustetut perusperiaatteet kuten perusteettoman 
edun kielto ja hyvä liiketapa. Joissakin tapauksissa 
transnationaalisen lex mercatorian sisältöön voivat 
vaikuttaa myös suvereenien asettama sääntely, kan
sainvälisten tai ylikansallisten hallintoorganisaa
tioiden suositukset ja ohjeet, sekä esimerkiksi kaup
pajärjestöjen laatimat standardisopimukset ja suo

8 The Code of Liberalisation of Capital Movements ja the Code of Liberalisation of Invisible Operations.
9 Eräänlaisena merkkipaaluna tästä kehityksestä voidaan mainita investointipankki Goldman Sachsin vireillä oleva patent

tihakemus pankin oman ja ilmeisesti keskuspankkirahoituksesta itsenäisen niin kutsutun kryptovaluutan, ”SETLcoinin” käyt
töön ottamiseksi viranomaisen (U.S. Commodity Futures Trading Commission) katsottua kryptovaluuttojen olevan oikeudel
liselta luonteeltaan futuurisopimuksia. Ks. Financial Times, 3.12.2015, saatavilla http://www.ft.com/intl/cms/s/2/b0d8f614
997c11e5922887e603d47bdc.html, vierailtu 8.1.2016.
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situkset.10 Käsittelen kyseisiä transnationaalisen 
lex mercatorian lähteitä tarkemmin jäljempänä 
luvussa 4 esitettyjen esimerkkien kautta. 

Transnationaalinen lex mercatoria on hahmo
tettavissa ja identifioitavissa erityisesti kansainvä
lisen tavarakaupan ja kansainvälisen rahoituksen 
alueella, jossa markkinaosapuolet, riippumatta nii
den juridisesta sijainnista, sitoutuvat noudattamaan 
kullakin markkinalla markkinaosapuolten tosi
asiallisesti noudattamia menettelytapoja. Nämä 
menettelytavat ja jäljempänä seikkaperäisemmin 
kuvaamani transnationaalisen lex mercatorian muut 
lähteet ovat taas konstruoitavissa transnationaalisen 
oikeusteorian metodein ajattelua helpottavaksi 
tietoteoreettiseksi struktuurikseen, transnationaa
liseksi lex mercatoriaksi, joka on voimassa saman
aikaisesti suvereenien oikeusjärjestysten (kansain
välinen, ylikansallinen, kansallinen) rinnalla.11 
Kaupankäynti ja rahoitus kuvaavat tässä kokonai
suudessa yhtä inhimillisen sosiaalisen toiminnan 
ilmenemismuotoa. Tämä toiminnan muoto on puo
lestaan vuorovaikutussuhteessa kulloisenkin suve
reenin asettaman oikeuden kanssa. Näin ollen trans
nationaalista lex mercatoriaa voi olla hyödyllistä 
arvioida yhtenä itsenäisenä oikeuden ulottuvuute
na suhteessa suvereenien asettamiin verrattain staat
tisiin ja erityisesti niin EU:n mannereurooppalai
sissa jäsenvaltioissa kuin ylikansallisen eurooppa
oikeuden tasollakin tyypillisesti sisäistä koherent

tiutta loogisen deduktion avulla tavoitteleviin laki
kodifikaatioihin ja laajemmassa mielessä niiden 
oikeusjärjestyksiin ja järjestelmiin. 

Tässä modernissa oikeudellisessa toimintaym
päristössä markkinaosapuolet valitsevat tyypilli
sesti sopimuksiensa riidanratkaisuforumiksi joko 
välimiesmenettelyn12 tai jonkun finanssikeskittymän 
tuomioistuimen. Mahdollinen syy tähän on se, että 
nämä puolestaan tunnistavat ja voivat soveltaa 
markkinaosapuolten menettelytapoja itsenäisenä 
oikeuslähteenä tai tulkita kansallista asetettua 
oikeutta transnationaalisen lex mercatorian kon
tekstissa.13 Mahdollisesti samasta syystä markki
naosapuolet valitsevat sopimukseen sovellettavak
si laiksi jonkin finanssikeskittymän lain, usein ole
tusarvoisesti New Yorkin tai Englannin, riippumat
ta siitä, onko kulloisellakin transaktiolla mitään 
liityntää ko. jurisdiktioihin, ja joiden tuomioistuimet 
voivat esimerkiksi rakentaa oikeudellisen ratkaisun 
olemassa olevan common law oikeuskäytännön 
varaan.14 Riidanratkaisuforumin ja sopimukseen 
sovellettavan lain ratkaisevat täten osaltaan se, mikä 
jurisdiktio takaa markkinaosapuolten näkökulmas
ta parhaiten oikeusvarmuuden, tehokkuuden sekä 
ennakoitavuuden periaatteiden toteutumisen. 

Oikeustieteellisessä keskustelussa transnatio
naalisen lex mercatorian käsitettä käyttäviä on kri
tisoitu muun muassa oikeushistoriallisesta revi sio
nismista ja oikeushistoriallisesti ”romantisoiduista” 

10 Tässä yhteydessä voin käydä vain hyvin suppeasti ja tiivistetysti hänen laajaa tieteellistä tuotantoaan läpi tämän artik
kelin kannalta välttämättömin osin. Ks. yleisesityksenä transnationaalisen lex mercatorian oikeusteoreettisesta ulottuvuudes
ta Dalhuisen, Jan, Legal Orders and Their Manifestation: The Operation of the International Commercial and Financial Legal 
Order and its Lex Mercatoria. 24 Berkeley J. Int’l Law. 129 (2006) ja siitä erityisesti s. 52–54. Ks. lisäksi yleisesti aihepiiris
tä Dalhuisen, Jan, Globalization and the Transnationalization of Commercial and Financial Law. Rutgers University Law 
Review, vol. 67:1 (2014). 

11 Ks. transnationaalisen lex mercatorian normihierarkiasta Dalhuisen Jan, Dalhuisen on Transnational Comparative, 
Commercial, Financial and Trade Law Volume 1, 5th edition, Hart Publishing 2013 s. 175–180.

12 Tältä osin transnationaalisella oikeudella on keskeinen liityntä kansainväliseen yksityisoikeuteen ja conflict of laws 
kysymyksiin. Ks. esim. Savola, Mika, Välityslausekkeen laadinnasta kansainvälisluontoisissa sopimuksissa II. Defensor Legis 
N:o 1/2009. 

13 Ks. jäljempänä luku 4.1. 
14 Common law ja civil law järjestelmien eroja havainnollistanee Yhdysvaltojen Uniform Commercial Code, jonka 1–103 

(B) kohdassa nimenomaisesti rinnastetaan law merchant oikeuslähteeksi: ”Unless displaced by the particular provisions of 
the Uniform Commercial Code, the principles of law and equity, including the law merchant and the law relative to capacity 
to contract, principal and agent, estoppel, fraud, misrepresentation, duress, coercion, mistake, bankruptcy, and other validating 
or invalidating cause supplement its provisions.” (kursivointi kirjoittajan)
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näkemyksistä historiallisesta, so. kansallisvaltioita 
ja lakikodifikaatioita edeltäneestä, lex mercato
riasta. Tämä kritiikki on kohdistunut nähdäkseni 
usein näkemykseen, jonka mukaan historiallinen 
lex mercatoria olisi ollut koherentti ja itsenäinen 
oikeusjärjestys, jota kauppiaat olisivat soveltaneet 
eri alueilla samalla tavalla.15 Tämä keskustelu saat
taa olla hyvä pitää erillään transnationaalisesta lex 
mercatoriasta erityisesti sen modernissa merkityk
sessä. Olennainen kysymys on, hyväksyykö havain
noitsija markkinaosapuolten menettelytavat yhdek-
si itsenäiseksi oikeuslähteeksi suvereenilähtöisten 
oikeuslähteiden ohella. Edellä kuvaamani oikeu
dellisen toimintaympäristön muutokset ja jäljem
pänä antamani esimerkit voivat antaa perusteita 
vastata kysymykseen myöntävästi.

3. Markkinaosapuolten menettelytavoista 
ja reaktiivisuudesta

Edellisessä luvussa kuvaamani oikeudellisen 
toimintaympäristön muutoksen myötä markkina
osapuolet ryhtyivät kehittämään uusia innovatiivi
sia rahoitustapoja ja instrumentteja. Näiden rahoi
tustapojen ja instrumenttien käyttäminen edellyt
tää markkinaosapuolilta tyypillisesti tiettyjen mark
kinatoiminnassa muotoutuneiden menettelytapojen 
noudattamista. Näistä innovaatioista mainitsen 
tässä yhteydessä (ja jäljempänä alaluvuissa 4.2. ja 

4.3.) kaksi markkinatoiminnan muotoa siitä syystä, 
että ne kytkivät perinteisen pankkitoiminnan, inves
tointipankkitoiminnan ja pääomamarkkinat yhteen: 
modernit johdannaisinstrumentit16 ja arvopaperis
tamisen (securitisation), eli rahoitusmenetelmän, 
jolla tietyn markkinaosapuolen tietty saatavakanta 
voidaan muuttaa markkinakelpoisiksi arvopape
reiksi ja näin myös siirtää saatavakanta pois kysei
sen markkinaosapuolen taseesta. Toisin sanoen 
rahoitusmarkkinoilla toimivat vanhat ja uudet mark
kinaosapuolet loivat ja laajensivat toimintaansa 
uusille markkinaalueille ja ryhtyivät kilpailemaan 
niillä keskenään. Samalla tämä myös tarkoitti, että 
perinteistä pankkitoimintaa harjoittavat markkina
osapuolet olivat kokonaan uudessa kilpailutilan
teessa. Toimintaympäristön muutos ja uudet rahoi
tusinstrumentit mahdollistivat muun ohella uusia 
kaupankäyntitoiminnan muotoja rahoitusinstru
mentteja tarjoavilla myyjäosapuolilla (esim. inves
tointipankit, talletuspankkien treasurytoiminnot, 
erilaiset rahastot, suuret energiayhtiöt ym.) ja esi
merkiksi edullisen rahoituksen saatavuuden ja ris
kienhallinnan muodon kysyntäpuolella.17 Sekä 
arvopaperistaminen että johdannaisinstrumenttien 
käyttö muodostavat nykyäänkin elimellisen osan 
modernia rahoitustoimintaa vuoden 2008 finanssi
kriisiä seuranneesta sääntelyaallosta ja sitä seuran
neesta oikeudellisen toimintaympäristön muutok
sista huolimatta.18 

15 Ks. keskustelusta esim. Trakman, Leon E., A Plural Account of the Transnational Law Merchant. (2011) 2(3) Transna
tional Legal Theory ja Sachs, Stephen E., From St. Ives to Cyberspace: The Modern Distortion of the Medieval ‘Law Merchant’. 
American University International Law Review 21, no.5 (2006): 685–812.

16 Määritelmällisesti johdannaisinstrumenteista voidaan puhua rahoitusinstrumentteina, joiden arvo johdetaan ulkopuoli
sesta asiasta tai olosuhteesta, esimerkiksi jonkin hyödykkeen kulloisestakin markkinaarvosta. Niiden käyttötarkoitukset 
voivat vaihdella aina todellisesta suojaustarkoituksesta (esim. korkokatto) puhtaaseen voitontuottamistarkoituksessa tehtyyn 
spekulaatioon, jolloin johdannaistransaktion osapuolilla ei ole välttämättä mitään liityntää siihen, mistä tekijästä osapuolet 
ovat transaktion ”johtaneet”. Ks. yleisesti Henderson, Schuyler K., Henderson on Derivatives. Butterworths Law; 2nd Revised 
edition, 2009, Firth, Simon, Derivatives Law and Practice. Sweet & Maxwell, 2011, Wood, Philip R, The Law and Practice of 
International Finance Series, Volume 4: Setoff and Netting, Derivatives, Clearing Systems. 2nd edition, Sweet & Maxwell 
2007 ja Hudson, Alastair, The Law on Financial Derivatives. 5th edition, Sweet & Maxwell, 2012. 

17 Ks. Gardener, E.P.M., Bank Regulation and Supervision in the 1990s. Ed. Joseph J. Norton, s. 97–120, Lloyd’s of Lon
don Press Ltd., 1991, ja siitä erityisesti s. 100–103. Gardener kutsuu kuvaavasti tätä etenkin 1970–80luvuille sijoittuvaa 
toimintaympäristön muutosta nimellä ”financial revolution” ja ”golden age of capital markets”. 

18 Ks. arvopaperistamisesta esim. Altomonte, Carlo-Bussoli, Patrizia, AssetBacked Securities: the key to unlocking Europe’s 
Credit Market? Bruegel Policy Contribution 7, 2014. Ks. myös arvopaperistamisen markkinatrendeistä esim. Euromoney, The 
Trade route to Securitization. January 2015, volume 46, number 549, s. 70–73.



Antti Salonen92

Tässä yhteydessä on hyvä tehdä terminologinen 
ero pääoman liikkeiden vapauttamisen ja rahoitus
markkinoiden suvereenilähtöisestä sääntelystä luo
pumisen tai vähentämisen, deregulaation, välillä. 
Ensinnäkin pääomien vapauttamisen yhteydessä 
erilaiset rahoitustoiminnot (arvopaperikauppa, sijoi
tustoiminta, rahoitustoiminta ym.) tulivat laajamit
taisesti uuden sääntelyn ja lisääntyneen viranomais
valvonnan piiriin jo 1970luvulla niin Yhdysval
loissa kuin silloisessa EY:ssäkin. Toiseksi uudet 
rahoitustoiminnot ja rahoitusinstrumentit kehittyi
vät kokonaan sääntelyn ulkopuolella, joten ne eivät 
ole edes varsinaisesti voineet olla deregulaation 
kohteena 1980luvulla.19 Rahoitusmarkkinoiden 
sektorikohtainen sääntely on taas yleisellä tasolla 
kasvanut eksponentiaalisesti pääomien liikkeiden 
vapauttamisen ja etenkin paitsi edelleen käsillä 
olevan niin myös aiempien finanssikriisien jälki
hoidon yhteydessä.20 Tästä huolimatta on jo nyt on 
nähtävissä viitteitä toisenlaisesta trendistä; EU:n 
komission tämänhetkisenä poliittisena tavoitteena 
on pääomamarkkinoiden osittainen deregulaatio 
markkinaosapuolten rahoitusmahdollisuuksien laa
jentamiseksi.21

Markkinaosapuolten reaktiivisuus suhteessa toi
mintaympäristön oikeudellisiin muutoksiin on nii
den sisäänrakennettu ominaisuus. Tämä ominaisuus 
ei sinänsä poikkea laadultaan mistään muista yksi
tyisistä oikeussubjekteista. Pääoman demateriali
soituneen luonteen takia markkinaosapuolten reak

tiivisuutta suhteessa oikeudellisen toimintaympä
ristön muutoksiin on kuitenkin arvioitava jossakin 
määrin eri tavalla kuin miten esimerkiksi voitaisiin 
ajatella esimerkiksi fyysisten kappaleiden ja luon
nollisten henkilöiden ja niiden liikkuvuuden sään
telyä pohdittaessa on mahdollista. Ei nimittäin ole 
lainkaan yksiselitteistä, mikä oikeastaan on sään
telyn kohde puhuttaessa pääoman tai markkinaosa
puolten sääntelystä ja mihin ja mikä on tämän sään
telyn tosiasiallinen vaikutus markkinatoimintaan.22

Suvereenilla on oikeudenkäyttöalueellaan lain
säädännöllinen valta säännellä rahoitusmarkkinoi
den ja markkinaosapuolten toimintaa demokraat
tisessa järjestyksessä ja näin vaikuttaa suvereenin 
ylikansallisen tai kansallisen oikeusjärjestyksen 
sisältöön.23 Tämän lainsäädäntövallan kääntöpuo
li on, että samalla oikeudenkäyttöalueella toimi vien 
markkinaosapuolten on, muistaen että suvereenit 
ovat juridisesti sitoutuneet edistämään pääoman 
vapaata liikkuvuutta, oikeus reagoida oikeusjärjes
tyksessä tapahtuneeseen muutokseen muuttamalla 
vastaavasti toimintaansa. Markkinaosapuolet voivat 
luonnollisesti myös jossakin määrin kvantifioida 
suvereenien oikeusnormeista johtuvat niin sanot
tuun oikeudelliseen riskiin (legal risk) liittyvät kus
tannukset ja tämän pohjalta esimerkiksi joko (i) 
sopeuttaa liiketoimintansa muuttuneeseen oikeu
delliseen toimintaympäristöön, tai (ii) muuttaa lii
ketoimintansa luonnetta. Toiminnan määräävät 
viime kädessä markkinaosapuolten osuuden tai 

19 Ks. yleisestä kansainvälisestä kehityssuuntauksesta Dalhuisen, Jan, Dalhuisen on Transnational Comparative, Commer
cial, Financial and Trade Law Volume 3. 5th edition, Hart Publishing 2013, s. 476–479. 

20 Ks. esim. Barth, James R.-Caprio Gerard-Levine, Ross, Guardians of Finance – Making Regulators Work for us. MIT 
Press, Cambridge 2012 ja siitä erityisesti s. 149–157, jossa kuvataan maailmantalouden kulloisenkin tilan, finanssikriisien ja 
rahapolitiikan keskinäistä dynamiikkaa ja samansuuntaisesti toistuvaa vuorovaikutusta aina 1800luvulta nykypäivään saakka: 
finanssikriisit toimivat hyvin usein sääntelyn lähtölaukauksena. Ks. yleisesti Ruotsin ja Suomen osalta pääoman vapaan liik
kuvuuden, rahapolitiikan ja reaalitalouden suhteesta esim. Jonung, Lars – Kiander, Jaakko – Vartia Pentti: The great financial 
crisis in Finland and Sweden: The dynamics of boom, bust and recovery, 1985–2000. Economic Papers 350, December 2008, 
European Commission. 

21 Ks. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions. COM(2015) 468 final.

22 Ks. alaluku 4.3
23 Kuten edellä esitin, tällöinkin suvereenin, niin oikeushenkilö EU:n kuin sen jäsenvaltioidenkin, on otettava huomioon 

mahdolliset oikeudelliset sitoumuksensa nimenomaan olla rajoittamatta pääoman vapaa liikkuvuutta ja tämän oikeuden rajoit
tamisesta mahdollisesti aiheutuvat oikeudelliset, taloudelliset ja poliittiset seuraukset paitsi omalla niin myös muiden suve
reenien oikeudenkäyttöalueilla. 
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osakkeenomistajat, joita voivat olla oikeastaan ket
kä tahansa aina yksityisistä kuluttajista institutio
naalisiin sijoittajiin.24 

4. Pääoman vapaa liikkuvuus ja trans
nationaalisen lex mercatorian lähteet

4.1. Eurobond-markkinoiden synty ja 
kehitys

Ensimmäinen esimerkkini koskee paitsi suve
reenin asettaman oikeuden ja pääoman vapaan liik
kuvuuden suhdetta sekä samalla markkinatoimin
nassa tapahtuvaa tietynlaista oikeudellista evoluu
tiota, joka muokkaa transnationaalisen lex merca
torian sisältöä. Käytän esimerkkinä 1960luvulla 
Lontoossa alkunsa saaneen maailman suurimman 
joukkovelkakirjamarkkinoiden eli niin sanottujen 
eurobondmarkkinoiden syntyä.25 Eurobondmark
kinoiden syntyhistorian taustalla vaikutti yhtenä 
osatekijänä Yhdysvaltojen pyrkimys pienentää kas
vanutta maksutaseensa alijäämää verottamalla eri
tyisellä verolailla (interest equalization tax) kan
salaistensa tekemiä sijoituksia ulkomaan valuutas
sa oleviin arvopapereihin.26 Muuttunut verosään
tely teki arvopaperien liikkeeseenlaskun Yhdysval

loissa vähemmän kannattavaksi kolmansista mais
ta tuleville liikkeeseenlaskijoille, jotka ryhtyivät 
etsimään vaihtoehtoista liikkeeseenlaskupaikkaa 
joukkovelkakirjoilleen. Englanti tarjosi tällaisen 
vaihtoehdon, koska siellä ei vastaavaa veroa ollut, 
ja jonka common law oikeusjärjestelmä oli mark
kinaosapuolille entuudestaan Yhdysvaltojen mark
kinoilta tuttu. 

Oikeudellisesta näkökulmasta katsottuna tämä 
tarkoitti, että markkinaosapuolet ryhtyivät sovelta
maan Englannin lakia joukkovelkakirjojensa ehtoi
hin. Tähän sisältyi kuitenkin yksi oikeudellinen 
haaste: Englannin Bills of Exchange Act (1882, 
Part IV, 83 kohta) edellytti, että velkakirja (promis-
sory note) ei saa sisältää ehtoja sille, millä edelly
tyksin velka erääntyy maksettavaksi. Tämä säännös 
taas oli vastoin joukkovelkakirjojen luonnetta, kos
ka niiden sopimusehdot tyypillisesti sisältävät run
saasti erilaisia ehtoja, jotka voivat rajoittaa velan 
takaisinmaksua. Tästä oikeudellisesta riskistä huo
limatta liikkeeseenlaskijat tulkitsivat lakia niin, että 
sopimusehdot eivät ole este katsoa joukkovelka
kirjoja ko. lain mukaisiksi velkakirjoiksi. Tälle tul
kinnalle löytyi institutionaalinen tuki paitsi jo 
ennestään Englannin oikeuskäytännöstä niin myös 
eurobondmarkkinoiden synnyn jälkeen seuran

24 Pääoman liikkuminen on toki on aina viime kädessä seurausta ja palautettavissa luonnollisten henkilöiden toimintaan, 
joka voi ja onkin tullut suvereenien taholta laajamittaisen sääntelyn kohteeksi. Ks. pääoman luonteesta ja sen sääntelemisen 
haasteista esim. Gordon, Jeffrey N., The Empty Call for BenefitCost Analysis in Financial Regulation. The Journal of Legal 
Studies, Vol. 43, No. S2, 2014, s. 351–378 ja siitä erityisesti s. 352–353, jossa Gordon kiteyttää näitä haasteita toteamalla, 
kuinka ”For the financial sector, the system that generates costs and benefits is not a natural system but rather a system 
constructed by the pattern of financial regulation itself and by the subsequent processes of adaptation and regulatory arbitrage. 
We simply do not have the foresight to cast how that system will evolve.”

25 Eurobondeilla, joilla ei ole mitään tekemistä yhteisvaluutta euron kanssa eikä välttämättä Euroopankaan maantieteelli
senä alueena, tarkoitetaan jargonissa joukkovelkakirjoja, jotka ulkomainen liikkeeseenlaskija laskee liikkeelle eri valuutassa 
kuin mikä liikkeeseenlaskuvaltiossa käytössä oleva valuutta on. Tarkemmin ilmaistuna liikkeeseenlaskijalla ja liikkeeseenlas
kuvaluutalla ei tarvitse olla mitään muuta liityntää tiettyyn oikeudenkäyttöalueeseen muuta kuin liikkeeseenlaskijan tahto 
soveltaa liikkeeseenlaskuun tietyn valtion lakia. Tässä esittämäni kehityskulut ovat luonnollisesti yleistyksiä; eurobond
markkinoiden syntyyn vaikuttivat myös monet muut muutokset toimintaympäristössä ja tietenkin Yhdistyneen kuningaskun
nan jo historiallisestikin merkittävä asema maailmankaupassa.

26 Vastaava esimerkki löytyy myös Ruotsista, joka kokeili hieman vastaavanlaista pörssiyhtiöiden osakkeilla käytävään 
kaupankäyntiin kohdistuvaa transaktioveroa (lag om skatt på omsättning av vissa värdepapper, 1983:1053). Laki astui voimaan 
1984 ja kumottiin epäonnistuneena 1991, kun lain voimaansaattamisen seurauksena merkittävä osa kaupankäynnistä oli siir
tynyt Tukholmasta Lontoon pörsseihin. Ks. yleisesityksenä aiheeseen Almenberg, Johan – Wiberg, Magnus: Skatt på finan-
siella transaktioner. Penning och valutapolitik 2012:1, Riksbanken, ja Campbell, John Y. – Frooth, Kenneth, International 
Experiences with Securities Transaction Taxes. National Bureau of Economic Research Working Paper No. w4587, December 
1993.
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neesta oikeuskäytännöstä.27 Toisin sanoen markki
naosapuolet tulkitsivat lakia tavalla, joka edesaut
toi heidän liiketoimintaansa, ja jonka sisällön pai
kalliset tuomioistuimet sittemmin vahvistivat. Tämä 
kehitys, yhdistettynä osaltaan mahdollisesti Euroo
passa 1960 ja 1970luvulla useammassa OECD
maassa vallinneeseen protektionismiin28, omalta 
osaltaan vaikutti eurobondmarkkinoiden syntyyn. 
Ei liene liioiteltua olettaa, että osittain tästä syystä 
myös muu merkittävä kansainvälinen rahoitustoi
minta siirtyi samaan jurisdiktioon paitsi fyysisesti 
niin myös sopimuksiin sovellettavan riidanratkaisu 
ja lainvalintasääntöjen osalta. 

Jos hieman karkean yleistyksen muodossa 
kuvaamaani kehitystä tarkastelee transnationaalisen 
lex mercatorian käsitteen näkökulmasta, sen sisäl
tö koostuu tässä tapauksessa common law tradi
tiolle osin rakentuvasta mutta itsenäisestä oikeus-
lähteestä, menettelytavasta, joka syntyy markkina
osapuolten toiminnassa ja laintulkinnassa, ja joka 
johtaa oman oikeuskulttuurinsa29 syntyyn omine 
käytänteineen ja sopimusoikeudellisine normistoi
neen. On tärkeää ymmärtää ja toistaa näkemys, 
jonka mukaan transnationaalinen lex mercatorian 
voimassaolo ei edellytä erityistä voimaansaatta
mista tai että markkinaosapuolilla olisi edes ollut 
mitään tarkoitusta synnyttää itsenäistä oikeusläh
dettä; kyse on spontaanista kehityksestä, jonka 
markkinaosapuolet toiminnallaan synnyttävät trans
aktio, tulkinta ja sopimus kerrallaan. Tässä kehi

tyksessä taas näyttelevät keskeistä osaa liikkee
seenlaskijoiden oikeudellisine neuvonantajina toi
mivat yksityiset asianajotoimistot, jotka omalta 
osaltaan tulkitsevat asetettua oikeutta tavalla, mikä 
antaa asetetulle oikeudelle transnationalisoituneen 
merkityksen. Näin ollen transnationaalisen lex mer
catorian sisältöä ei ole välttämättä mahdollista mää
ritellä saati vaikuttaa sen sisältöön etenkään suve
reenin lainsäädäntötoimenpitein ennakolta; kukaan 
ei oletettavasti voi ennustaa, mihin suuntaan mark
kinat kehittyvät ja minkälaisia menettelytapoja ja 
tulkintoja kirjoitetun lain sisällöstä siellä syntyy. 
Kyse on jatkuvasti liikkeessä olevasta prosessista 
ja vuorovaikutuksesta markkinaosapuolten ja suve
reenin välillä. Näin ymmärrettynä markkinaosa
puolten näkökulmasta katsottuna suvereenin oikeu
dellinen tehtävä on lähinnä tarjota markkinaosa
puolille institutionaalinen tuki etenkin perusperi
aatteiden suojaamisen ja tuomioiden täytäntöön
panon muodossa ja vahvistaa yksittäistapauksissa30 
transnationaalisen lex mercatorian, eurobondien 
kohdalla transnationalisoituneen kansallisen sää
döksen, sisältö. Eurobondmarkkinoita koskeva 
esimerkki antaa viitteen siitä, että Englannin laki 
ja sitä tulkitsevat tuomioistuimet pystyvät tämän 
institutionaalisen tuen myös tarjoamaan.

Oikeudellisen toimintaympäristön analysointi 
transnationaalisen lex mercatorian käsitteen kautta 
auttaa hahmottamaan myös ylikansallisen ja kan
sallisen lain suhdetta. Yhdistyneen Kuningaskunnan 

27 Ks. esim. conflict of laws kysymysten osalta merkittävä päätös tapauksessa Libyan Arab Foreign Bank v. Bankers Trust 
Co., [1986] L. No. 1567/L. No. 4048 (Q.B.) I ja siitä esim. Rutzke, Corinne R., The Libyan Asset Freeze and Its Application 
to Foreign Government Deposits in Overseas Branches of United States Banks: Libyan Arab Foreign Bank v. Bankers Trust 
Co. American University International Law Review 3, no. 1 (1988), s. 241–282. Ks. myös Tennekoon Ravi C., The Law and 
Regulation of International Finance. Tottel Publishing Ltd, 1991, s. 5–11. 

28 Ks. esim. Hindelang, Steffen, The Free Movement of Capital and Foreign Direct Investment, s. 34–35. Oxford Univer
sity Press 2009. 

29 Käytännössä tämä oikeuskulttuuri on vaikuttanut ja levinnyt esimerkiksi EU:n kontekstissa kaikkien markkinaosapuol
ten toimintaan ja oikeudelliseen toimintaympäristöön jäsenvaltiosta riippumatta. Tätä esimerkiksi ilmentää yksityissektoria 
edustavien ja usein nimenomaan Lontoossa sijaitsevien yksityisten järjestöjen laatimien mallisopimusten laajamittainen hyö
dyntäminen paitsi kansainvälisissä niin myös puhtaasti yhdelle oikeudenkäyttöalueelle sijoittuvissa transaktioissa. Tämänkal
taisia yksityisiä kauppajärjestöjä ovat mm. International Swaps and Derivatives Association, Inc., International Swaps and 
International Capital Market Association (ICMA) ja Loan Market Association (LMA).

30 Ks. Englannin oikeuskäytännöstä esim. Miliangos v George Frank Ltd, [1976] AC 443, jossa tuomioistuin päätti, että 
ulkomaan valuutassa oleva velka voitiin pakkotäytäntöönpanna Englannissa kyseisessä valuutassa. 
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finanssi ja vakuutusteollisuuden palvelut ovat sen 
merkittävä31 vientituote,32 joten niillä on ja on ollut 
myös merkittävä sisämarkkinaoikeudellinen ja laa
jemmin koko EU:n integraatiokehitykseen sitou
tuva poliittinen ulottuvuus esimerkiksi ajankohtai
sen ns. Brexitkeskustelun33 osana. Tähän keskus
teluun voi liittää esimerkiksi Euroopan unionin 
tuomioistuimen ennakkoratkaisun asiassa C270/1 
Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt 
kuningaskunta v. Euroopan unionin neuvosto, 
Euroopan parlamentti.34 Ennakkoratkaisu koski 
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen toi
mintavaltuuksia tarvittaessa keskeyttää ns. lyhyek
si myynti myös Yhdistyneessä kuningaskunnassa 
toimivilta markkinaosapuolilta Euroopan Parla
mentin ja neuvoston asetuksen35 nojalla sen sijaan, 
että toimivalta päätöksen tekemiseen olisi ainoas
taan kansallisella viranomaisella, Financial Conduct 
Authoritylla (FCA). Tapauksen oikeuskysymys, 
joka voi näyttää ensi katsannossa pelkältä toimi
vallan jakoa ylikansallisen ja kansallisen viran
omaisen välillä koskevalta asialta, voi saada syvem
män ulottuvuuden ymmärtämällä FSA:n oikeudel
lista toimintaympäristöä, jossa transnationaalinen 
lex mercatoria on edellä kuvaamallani tavalla saa
nut institutionaalista tukea ainakin tuomioistuin
käytännön tasolla ja mahdollisesti myös institutio
naalisen finanssivalvonnan tasolla Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa. 

4.2. Modernien johdannaismarkkinoiden  
lex mercatoria 

Rahoitusinstrumenttien ja menettelytapojen tie
tynlaista evoluutiota ja asteittaista institutionalisoi
tumista voidaan tarkastella myös moderneilla joh
dannaismarkkinoilla toimivien markkinaosapuolten 
näkökulmasta. Edellä 2. kuvaamani toimintaym
päristön muutoksen ja 3. luvussa kuvaamani reak
tiivisuuden seurauksena kaupankäyntivolyymit 
kasvoivat voimakkaasti, jonka seurauksena erityi
sesti myyjäosapuolet huomasivat tarpeen johdan
naismarkkinoiden itsesääntelylle kaupankäynnin 
sujuvoittamiseksi, eli ennen kaikkea transaktiokus
tannusten alentamiseksi ja tehokkuuden lisäämi
seksi. Tämä oli yksi merkittävä osasyy markkina
osapuolten yhteisen kauppajärjestön International 
Swaps and Derivatives Association, Inc. (jatkossa 
Isda) perustamiselle. Kauppajärjestön puitteissa 
markkinaosapuolet pystyivät kodifioimaan johdan
naismarkkinoiden yhtenäiset ja jäseniään pakotta
vat markkinakäytännöt, selkeyttämään yhteisiä 
menettelytapoja, ratkomaan jäsentensä keskinäisiä 
erimielisyyksiä ja laatimaan mallisopimuksia jäse
nistönsä käyttöön. Isda on sittemmin kasvanut muu
taman investointipankin yhteenliittymästä vaiku
tusvaltaiseksi kauppajärjestöksi, jolla on tänä päi
vänä yli 800 jäsentä 57 maassa36. 

31 Ks. Office for National Statistic, The Pink Book 2014, Part 1: Current Account. S. 20. 
32 Edellä kuvaamani toimintaympäristön muutokset tapahtuivat hyvin lyhyessä ajassa, eikä niiden muutosvauhti ole aina

kaan hidastunut viime vuosien aikana. Rahoituksen kysyntä kasvaa ja tulee kasvamaan eksponentiaalisesti esimerkiksi Kiinan 
integroituessa maailmantalouteen, sen rahoitusmarkkinoiden avautuessa ulkomaisille luottolaitoksille ja edelleen remninbin 
tullessa Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n viralliseksi varantovälineeksi lokakuussa 2016 Yhdysvaltain dollarin, Englan
nin punnan, Euron ja Japanin Jenin rinnalle. Tähän kasvavaan kysyntään myös länsimaiset markkinaosapuolet tulevat oletet
tavasti osaltaan vastaamaan. Suvereenien intressissä on valtiontaloudellisen kehityksen turvaamiseksi ja poliittisen vaikutus
vallan kasvattamiseksi pyrkiä kanavoimaan markkinatoimintaa omalla oikeudenkäyttöalueellaan toimiville markkinaosapuo
lille. Euroopan komissio on käynyt neuvotteluja Kiinan kanssa kahdenvälisen investointisopimuksen solmimiseksi vuodesta 
2012 lähtien.

33 Ks. Yhdistyneen kuningaskunnan EUjäsenyyttä koskevan kansanäänestyksen, joka on tarkoitus järjestää vuonna 2017, 
osalta European Union Referendum Bill (HC Bill 2), saatavilla http://www.publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/20152016/0002/
cbill_201520160002_en_2.htm#pb1l1g5, vierailtu 8.1.2016.

34 Ks. ECLI:EU:C:2014:18.
35 Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetus lyhyeksi myynnistä ja tietyistä luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyvistä kysy

myksistä, EU 236/2012.
36 http://www2.isda.org/aboutisda/. 



Antti Salonen96

Mikäli tätä kehitystä tarkastelee transnationaa
lisen lex mercatorian näkökulmasta markkinaosa
puolten menettelytavat muodostavat tässäkin 
tapauk sesssa itsenäisen ja – toisin kuin kansallisen 
lain (Bills of Exchange Act) tulkintaan kytköksis
sä olevien eurobondien kohdalla – kokonaan ei
suvereenilähtöisen oikeuslähteen ja yhden trans
nationaalisen lex mercatorian osan. Keskeisimmät 
ja johdannaismarkkinoilla yleisimmin käytetyt 
Isdan laatimat mallisopimukset ovat raamisopi
muksiksi tarkoitetut 1992 Isda Master Agreement 
ja 2002 Isda Master Agreement, jotka sisältävät 
markkinakäytännössä muotoutuneet ja oletusarvoi
set standardiehdot, joista markkinaosapuolet poik
keavat markkinakäytännössä ainoastaan poikkeuk
sellisesta syystä. Raamisopimuksiin sovelletaan 
oletusarvoisesti joko New Yorkin tai Englannin 
lakia ja raamisopimuksia koskevat mahdolliset rii
taisuudet käsittelevät oletusarvoisesti vastaavasti 
joko New Yorkin tai Lontoon tuomioistuimet tai 
välimehet. Menettelytapojen itsenäisyyttä korostaa 
myös se, että esimerkiksi riskienvaihtosopimusten 
(Credit Default Swap) osalta markkinaosapuolet 
sitoutuvat vakiomuotoisen sopimuksen perusteella 
ns. huutokauppamenettelyyn (auction settlement) 
riskienvaihtosopimusten kohteiden hinnoittelua 
koskevissa kysymyksissä. Huutokauppamenettely 
toteutetaan markkinaosapuolten kesken erillisissä 
komiteoissa, eikä sillä ole lähtökohtaisesti varsi
naista liityntää johdannaismarkkinoiden ulkopuo
lisiin riidanratkaisuinstansseihin. Markkinatoimin
nassa syntyneet menettelytavat voidaan taas katsoa 

oikeusnormatiivisesti tehokkaiksi, koska markki
naosapuolet tosiasiallisesti niitä noudattavat ja 
ilmeisesti myös kykenevät ne täten myös tunnista
maan.37 Huomion arvoista on, että vasta globaalien 
johdannaismarkkinoiden syntymisen sekä jonkin
asteisen vakiintumisen ja institutionalisoitumisen 
jälkeen esimerkiksi Euroopan unionissa on asetet
tu direktiivejä, joilla käytännössä kodifioitiin joi
takin modernien rahoitusmarkkinoiden erityispiir
teitä ja menettelytapoja osaksi suvereenien oikeus
järjestyksiä – ainakin vaikutusvaltaisimpien mark
kinaosapuolten näkökulmasta katsottuna – johdan
naiskaupankäynnin selkeyden, tehokkuuden ja 
ennustettavuuden varmistamiseksi.38 

Esimerkki antaa viitteitä siitä, kuinka markki
naosapuolten noudattama transnationaalinen lex 
mercatoria, ylikansallinen EUoikeus ja EU:n jäsen
valtioiden kansalliset oikeusjärjestelmät ovat olleet 
keskinäisessä vuorovaikutussuhteessa nimenomaan 
tietyssä järjestyksessä: ensin syntyivät johdannais
markkinat, jossa markkinaosapuolten keskinäisen 
vuorovaikutuksen kautta syntyivät markkinaosa
puolten pakottavat ja eipakottavat menettelytavat. 
Yksinkertaistetusti ilmaistuna nämä menettelytavat 
muodostivat johdannaismarkkinoiden lex merca
torian sisällön. Tämän jälkeen suvereenit reagoivat 
tähän kehityskulkuun EU:ssa ylikansallisella tasol
la etenkin siksi, että suvereenien toiminta on riip
puvaista rahoitusmarkkinoiden häiriöttömästä toi
minnasta. Vasta viimeisessä vaiheessa nämä yli
kansallista alkuperää olevat oikeusnormit imple
mentoitiin EU:n jäsenvaltioiden kansallisiin oikeus

37 Ks. yleisesityksenä ja myös kritiikin osalta luottoriskijohdannaisia ja niiden kehitystä ja sääntelyä koskeva tutkimus 
Juurikkala, Oskari, The Law and Economics of Credit Default Swaps – Derivatives Regulation, Insurance Law, and Recent 
Financial Reforms, Helsingin yliopisto 2015, ja markkinatoiminnan kuvauksen ja sen kritiikin osalta myös mm. Henderson 
2012, s. 836–843.

38 Nämä lainsäädäntötoimet koskivat muun ohella ns. nettoutuslausekkeiden, joiden käytön voidaan katsoa ilmentävän 
pakottavia menettelytapoja, sitovuutta ja rahoitusvakuuksien tunnustamista rahoitusmarkkinoilla. Ks. Isda Collateral Reform 
Group, Collateral Arrangements in the European Financial Markets – The Need for National Law Reform. Isda 2000. Osana 
laajempaa maksu ja selvitysjärjestelmiin liittyvää reformia tämä kehitys on nähtävissä esimerkiksi selvityksen lopullisuudes
ta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä annetun direktiivin 98/26/EY, rahoitusvakuusjärjestelyistä anne
tun direktiivin 2002/47/EY ja sittemmin niiden muutosdirektiivin 2009/44/EY säätämisessä. Nämä direktiivit puolestaan 
implementoitiin Suomessa muiden lakien ohella lailla eräistä arvopaperi ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdois
ta (1999/1084) ja rahoitusvakuuslailla (11/2004). Ks. myös vuoden 2008 finanssikriisin jälkeisten lainsäädäntötoimenpiteiden 
vaikutuksesta nettoutuskysymyksiin esim. laki luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta (2014/1194) 13 
luku 4 §.
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järjestyksiin kansallisilla laeilla ja asetuksilla, 
joihin puolestaan kansalliset tuomioistuimet saat
tavat perustaa ratkaisunsa riippumatta normien 
transnationaalisesta alkuperästä.39 Se, missä vai
heessa markkinaosapuolten menettelytavat kvali
fioituivat nimenomaan oikeusnormeiksi, on näkö
kulmakysymys. Riippumatta näkökulmasta on kui
tenkin selvää, että markkinaosapuolten noudattamat 
menettelytavat, johtavat nämä sitten osaltaan rahoi
tuksen tehokkaaseen allokaatioon, moraalikatoon 
tai vaikkapa systeemiriskin realisoitumiseen, ovat 
jatkuvassa vuorovaikutuksessa myös demokraatti
sessa lainsäädäntömenettelyssä asetettujen ylikan
sallisten ja kansallisten oikeusnormien kanssa.40 
Oikeuslähdeopillisesti ja sovellettavan lain sisällön 
ja tarkoituksen selvittämiseksi voikin olla tärkeää, 
että havainnoitsija – niin lakia tulkitseva viranomai
nen, tuomari kuin markkinaosapuolten oikeudelli
nen neuvonantajakin – on kykenevä tunnistamaan 
kansainvälisen rahoituksen normien yksityisoikeu
dellisen, transnationaalisen, alkuperän. 

4.3. Kansainväliset hallinto-organisaatiot 
osana transnationaalista lex 
mercatoriaa

Markkinaosapuolten reaktiivisuutta suhteessa 
oikeudellisen toimintaympäristön muutoksiin ja 
transnationaalisen lex mercatorian evoluutiota voi
daan myös havainnollistaa uudemmalla niin sanot
tua varjopankkitoimintaa (shadow banking) kos
kevalla esimerkillä. G20 maiden yhteydessä toi
miva suosituselin Financial Stability Board mää
rittelee varjopankkitoiminnan hyvin laveasti ja 

vapaasti käännettynä ”kaikeksi luotonvälitystoi
minnaksi, joka tapahtuu toiminnallisesti tavanomai
sen pankkitoiminnan ulkopuolella”.41 Tämä luo
tonvälitystoiminta tapahtuu siis lähtökohtaisesti 
suvereenien institutionalisoituneen finanssivalvon
nan ulottumattomissa. Varjopankkitoiminnassa on 
kyse edelleen lähtökohtaisesti sallitusta markkina
toiminnasta, jossa kysyntä ja tarjonta kohtaavat, 
joka muodostaa alati muutoksessa olevan prosessin, 
ja jossa markkinaosapuolet synnyttävät ehkä täysin 
tiedostamattaankin tietylle markkinaalueelle tyy
pillisiä menettelytapoja. Nämä menettelytavat 
vakiintuvat tai jäävät vakiintumatta. Mahdollisen 
sääntelyn kohdetta ei tässäkään tapauksessa lain
kaan itsestään selvästi pysty määrittämään saati 
arvioimaan suvereenilähtöisen sääntelyn tosiasial
lisia vaikutuksia markkinaosapuolten toimintaan 
varjopankkimarkkinoilla. 

Se, mikä voidaan transnationaalisen lex merca
torian näkökulmasta tarkasteltuna varjopankkitoi
minnassakin tunnistaa oikeuslähteeksi ovat mark
kinaosapuolten menettelytavat. Varjopankkitoimin
nassakin on kyse lähtökohtaisesti aiemmin mainit
semilleni perusperiaatteille rakentuvista ja pääoman 
vapaaseen liikkuvuuteen pohjautuvasta markkina
osapuolten toiminnasta ja menettelytavoista. Tämä 
voi synnyttää markkinaosapuolille oikeutettuja 
odotuksia siitä, että myös suvereenit ja niiden tuo
mioistuimet kykenevät nämä menettelytavat tun
nistamaan ja tunnustamaan oikeuslähteeksi. Se, 
missä määrin tämä on mahdollista, voi riippua olen
naisesti siitä, mikä on oikeuskysymystä tarkastele
van havainnoitsijan suhtautuminen transnationaa
lisen lex mercatorian käsitteeseen tai sen ideaan 

39 Ks. Suomessa erityisesti rahoitusvakuuksien verokohtelua koskeva merkittävä korkeimman hallintooikeuden ratkaisu 
KHO:2012:112, jossa KHO totesi mm. seuraavaa: ”ISDAyleissopimuksella ja siihen tavanomaisesti liittyvillä CSAasiakir
joilla on kansainvälisesti hallitseva asema johdannaiskaupassa, ja vaikka osapuolet voivat tehdä muutoksia näiden asiakirjo
jen sisältämiin yleisiin sopimusehtoihin, näiden dokumenttien alaisten järjestelyjen sopimusehdot ovat suurimmalta osin 
vakiintuneet.” ja ”Useat käytännön näkökohdat puoltavat sitä, ettei vakuuden luovuttamista antajan ja saajan välillä pidet-
täisi verotuksessa realisointitapahtumana.” (kursivoinnit kirjoittajan). Ks. lisäksi oikeustapauksesta lisäksi Oravainen, Anne, 
KHO:2012:112 – Vakuusluovutuksen verokohtelusta. Lakimies 7–8/2013, s. 1376–1387.

40 Ks. esim. johdannaismarkkinoiden sääntelyn osalta Kounadis, Gerry G., Legal and compliance aspects of ”financial 
regulatory overshooting” on nonfinancial entities: the case of European Market Infrastructure Regulation. Journal of Inter
national Banking Law and Regulation, 30 (2), 2015.

41 Financial Stability Board, Global Shadow Banking Monitoring Report 2014, 30 October 2014.
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oikeuden ontologiasta. Esimerkiksi Gary Gorton 
ja Andrew Metrick huomauttavat varjopankkitoi
minnan sääntelyä koskevassa artikkelissaan, että 
varjopankkitoiminta on ollut kasvussa jo 30–40 
vuotta42; kuinka varjopankkitoiminnalla oli oma 
vaikutuksensa vuonna 2008 alkaneeseen finanssi
kriisiin; ja kuinka, muiden rahoitusmuotojen ohel
la, arvopaperistaminen oli yksi keskeinen varjo
pankkitoiminnan ilmenemismuoto. Arvopaperista
minen tekee riskikeskittymien havainnoinnin ja 
markkinaosapuolten valvonnan vaikeaksi, ei siksi, 
että se olisi toiminnan tarkoitus per se, vaan siksi, 
että menetelmän tarkoitus on hajauttaa saatavakan
taan liittyvä takaisinmaksuriski kyseiseltä markki
naosapuolelta ennalta määrittelemättömille joukol
le sijoittajia.43 Huomionarvoista tämän artikkelin 
kannalta on, että Gorton ja Metrick mainitsevat 
ulkoisilta hallintoorganisaatioilta lähtöisin olevat 
suvereenien lainsäädäntötoimenpiteet, tässä 
yhtey dessä vaatimukset luottolaitosten vakavarai
suusasteen44 kasvattamiseksi, yhdeksi taloudelli
seksi kannustimeksi luottolaitoksille käyttää toi
minnassaan arvopaperistamista. Nämä lainsäädän
tötoimenpiteet puolestaan pohjautuvat Baselin 
pankkivalvontakomitean suosituksiin ja ohjeisiin 
luottolaitosten vakavaraisuudesta45. 

Esimerkin on tarkoitus osoittaa, kuinka varjo
pankkitoiminnan piirissä tapahtuvan liiketoiminnan 
oikeudelliseen toimintaympäristöön vaikuttavat 
merkittävästi ulkoiset hallintoorganisaatiot, jotka 
johtavat mandaattinsa suvereeneilta, ja joiden anta
ma sääntely muodostaa usein pohjan varsinaiselle 
suvereenien asettamalle lainsäädännölle. Tästä 

syystä on tärkeää, että havainnoitsija antaa asian
mukaisen painoarvon tämän kaltaisille hallinto
organisaatioille, jotka voivat näytellä merkittävää 
osaa oikeudellisessa analyysissä etenkin sellaisilla 
rahoituksen osaalueilla, joilla markkinaosapuolten 
menettelytavat ovat vasta muotoutumassa. Toisin 
sanoen nämä ohjeet ja suositukset saattavat muo
dostaa merkittävän transnationaalisen lex merca
torian osan. Maailmanlaajuisista hallintoorgani
saatioista mainitsen esimerkinomaisesti kansain
välisen järjestelypankin (Bank for International 
Settlements) sekä sen yhteydessä toimivat yhteis
työkomiteat, jonka suosituksiin myös EU:n pank
kisektoria koskevat direktiivit perustuvat. Lisäksi 
toimintaympäristöön vaikuttavat muun muassa 
Madridissa toimiva IOSCO:n (International Orga
nization of Securities Commission), eli kansainvä
lisen arvopaperimarkkinavalvojien yhteisö, sekä 
em. Baselissa toimiva Financial Stability Board, 
joista molemmat antavat toimenpidesuosituksia 
finanssisääntelyn kehittämiseksi. Nämä ja monet 
muut kansainväliset organisaatiot tuottavat välilli
sesti markkinaosapuolille ja suvereeneille paitsi 
oikeuspositivistisessa mielessä oikeusnormeja niin 
myös ohjeistuksia ja suosituksia, jotka voivat ohja
ta markkinaosapuolten toimintaa  olivat ne mää
ritelmällisesti sitten asetettua hard law’ta, eli oike
uspositivistisessa mielessä oikeusnormeja, tai suo
situsluontoista soft law’ta.46 Niiden oikeusnormi
hierarkkinen status taas riippuu luonnollisesti kul
loinkin tarkasteltavana olevasta oikeuskysymyk
sestä, eikä niiden oikeusnormihierarkista statusta 
voi täten suhteuttaa ennakolta muihin oikeusläh

42 Eli käytännössä siitä lähtien, mihin viittasin edellä luvussa 2 toimintaympäristön modernisoitumiseen.
43 Gorton, Gary-Metrick, Andrew, Regulating the Shadow Banking System. Brookings Papers on Economic Activity, Boo

kings Papers on Economic Activity, 2010, s. 269274. Ks. myös Financial Stability Board, Global Shadow Banking Monito
ring Report 2014, 30 October 2014, s. 38.

44 Vakavaraisuusmääräyksissä on hyvin yksinkertaistetusti ilmaistuna kyse siitä, että luottolaitoksilla edellytetään olevan 
tietty prosentuaalinen ja osin vaihtuva määrä pääomaa ”puskurina” likviditeettiongelmien varalta. 

45 EU:n luottolaitosten vakavaraisuussääntelyn osalta keskeisin esimerkki Baselin pankkivalvontakomitean toiminnasta 
tällä hetkellä on luonnollisesti Basel III suositukset, joiden pohjalta laadittiin EU:n pankkisektoria koskeva niin sanotut CRD 
IV säädökset, eli luottolaitosdirektiivi (2013/36/EU) ja EU:n vakavaraisuusasetus (575/2013/EU) ja niiden täytäntöönpanoa 
koskevat delegoidut asetukset ja Euroopan pankkiviranomaisen antamat tekniset standardit, täytäntöönpanostandardit, ohjeet 
ja suositukset. 

46 Wellerdt, Alexander, Organisation of Banking Regulation, Springer International Publishing Switzerland 2015, s. 101–
103.



99Kansainvälisen rahoituksen lex mercatoria ja sen lähteet Euroopan unionin kontekstissa

teisiin. Olennaista on ymmärtää, että tämänkaltai
set ohjeistukset ja suositukset markkinaosapuolten 
näkökulmasta katsottuna voivat saada suuren pai
noarvon yksittäisessä laintulkintatilanteessa niiden 
tosiasiallisen ohjausvaikutuksen ja oikeusnorma
tiivisen tehokkuuden perusteella.47

5. Lyhyesti transnationaalisen lex  
mercatorian oikeusteoriasta ja  
oikeuslähdeopista

Tässä artikkelissa kuvaamani transnationaalisen 
lex mecatoria tarjoaa oikeudelliselle ajattelulle 
käsitteellisen apuvälineen, jolla kansainvälisten 
rahoitusmarkkinoiden luonne ja sen oikeudellinen 
ulottuvuus voidaan esittää oikeusteoreettisen struk
tuurin muodossa. Transnationaalisen lex mercato
rian käsitteen kautta tarkasteltuna oikeusteoreetti
sesti olennaisin kysymys ei välttämättä ole se, onko 
lex mercato rian (historiallisessa tai modernissa 
merkityksessä) konstruoiminen systemaattiseksi ja 
hierarkkiseksi oikeusjärjestykseksi tarkoituksen
mukaista. Tämä ei nimittäin ole tässä artikkelissa 
esitetyin perusteluin välttämättä edes kansainväli
sen rahoituksen kontekstissa välttämättä edes tavoi
teltavaa. Jos esimerkiksi markkinaosapuolten 
menettelytapoja tarkastelee Pohjoismaissa vallit
sevan oikeuslähdeopin näkökulmasta, ne voitaisiin 
konstruoida lähinnä sallituiksi oikeuslähteiksi. Täl
löin transnationaalisen lex mercatorian merkittävin 
lähde, menettelytavat, olisi mahdollisesti ainakin 
prima facie etusijajärjestykseltään vahvasti velvoit
tavia (laki ja maantapa) ja heikosti velvoittavia 
(lainvalmistelutyöt ja tuomioistuinratkaisut) oikeus
lähteitä hierarkkisesti alempana, joskin ne tokin 
voivat kauppatapoina tai ylikansallisten oikeusnor
mien48 kautta saada jossakin määrin korkeamman 
statuksen oikeusnormien hierarkiassa oikeusposi
tivistisessa merkityksessä. Tämä voi osoittautua 
joissakin tilanteissa ongelmalliseksi analyysiväli
neeksi ja lähestymistavaksi hahmottaa kansainvä

listen rahoitusmarkkinoiden oikeudellista todelli
suutta. Kuten 2. luvussa totesin, sekä markkinaosa
puolten että suvereenienkin oikeudellinen toimin
taympäristö on muuttunut merkittävästi viime 
vuosikymme nien aikana. Voi olla, että tämä muutos 
on luonut ja luo jatkossakin tiedonintressillistä 
kysyntää, johon osaltaan voivat vastata transnatio
naalinen lex mercatoria oikeudellisena käsitteenä 
ja sitä pidemmälle teoretisoiva oikeustieteellinen 
tutkimus. 

Transnationaalisen lex mercatorian oikeusteo
reettisista premisseistä käsin markkinatoiminta 
itsessään voi muodostaa oikeusnormeja, jotka ovat 
jatkuvassa vuorovaikutuksessa suvereenien oikeus
järjestysten kanssa. Transnationaalisen oikeusteo
rian keinoin oikeuden ontologia näyttäytyy uudes
ta näkökulmasta, jonka avulla havainnoitsija voi 
kiinnittää huomiota ja antaa tarvittaessa enemmän 
oikeudellista painoarvoa paitsi markkinatoiminnan 
säännönmukaisuuksille niin myös näiden säännön
mukaisuuksien taustalla vaikuttaviin menettelyta
poihin, niiden syntyyn ja tarkoitukseen, joita puo
lestaan voivat ilmentää esimerkiksi kauppajärjes
töjen mallisopimukset tai ulkoisten hallintoorga
nisaatioiden soft law tyyppisistä ohjeet ja suosi
tukset. 

Kuten todettua, on viime kädessä valintakysy
mys millä tavalla ja metodilla havainnoitsija pyrkii 
tarkastelemaan oikeudellisia ilmiöitä, eikä näihin 
ja muihin lukuisiin kysymyksiin ole tietenkään 
lopullista vastausta. Ymmärrys kansainvälisten 
rahoitusmarkkinoiden toiminnasta on kuitenkin 
tärkeää jo siksi, että transnationaalinen lex merca
toria kiistatta vaikuttaa edellä kuvaamani jatkuvan 
prosessin ja vuorovaikutussuhteen kautta suveree
nin asettaman oikeuden ja oikeusjärjestysten 
oikeusnormatiiviseen sisältöön niin ylikansallisel
la kuin kansallisellakin tasolla. Modernien rahoi
tusmarkkinoiden erittäin verkottunut sosiaalinen 
todellisuus ei ole ajallisesti ja paikallisesti rajoit
tunutta. Paitsi että transnationaalinen lex mercato

47 Ks. aiheesta yleisesti esim. Kontkanen, Erkki – Keinänen, Anssi, Eurooppalaisten finanssivalvontaviranomaisten nor
min anto – hyvän lainvalmistelun kriteerien ja parlamentarismin toteutuminen. Edilex 2015/41.

48 Ks. alaviite 39. 
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ria on oikeudellinen ilmiö, sillä on myös tiivis 
yh teys ja vaikutus suvereenienkin reaalitalouteen 
ja sen myötä kaikkien suvereenien oikeudenkäyt
töpiirissä olevien yksityisten oikeussubjektien toi
mintaedellytyksiin ja aineelliseen hyvinvointiin.

6. Yhteenveto ja johtopäätöksiä

Kansainvälisen rahoituksen oikeudellinen toi
mintaympäristö poikkeaa historiallisessa tarkaste
lussa kansallisvaltiokeskeisestä ja lakikodifikaa
tioiden määrittelemästä tilasta, jossa markkinaosa
puolet toimivat lähtökohtaisesti suvereeneista joh
dettujen oikeusnormien puitteissa. Suvereenit ovat 
paitsi juridisesti rajoittaneet omaa kompetenssiaan 
rajoittaa pääomien vapaata liikkuvuutta, myös tosi
asiallisesti taloudellisesti riippuvaisia rahoitusmark
kinoiden tehokkaasta toiminnasta. Markkinaosa
puolet puolestaan ovat taas riippuvaisia siitä, että 
suvereenit sitoutuvat suojaamaan perusperiaatteiden 
toteutumista ja kykenevät tarvittaessa ottamaan 
huomioon transnationaalisen lex mercatorian kul
loisenkin sisällön. Oikeudellisen käsitteenä ajatte
lun välineenä se palvelee siis sekä suvereeneja että 
markkinaosapuolia. Voi jopa katsoa, että kansain
välisen rahoituksen oikeudellisessa toimintaympä
ristössä tapahtuneet muutokset eivät välttämättä 
edes edusta mitään radikaalia murrosta aiempaan, 
edes kansallisvaltioita edeltäneeseen, oikeustilaan; 
muutokset esimerkiksi EU:n oikeudellisessa toi
mintaympäristössä ovat toki olleet merkittäviä, 
mutta loppujen lopuksi nämä muutokset ovat olleet 
laadultaan ennen kaikkea määrällisiä ja, teknologian 
sen mahdollistettua, myös rajattomampaa ja aineet
tomampaa. Transnationaalinen lex mercatoria voi
daan tulkita kansainvälisen rahoituksen konteks
tissa perustellusti itsenäiseksi oikeuslähteeksi, joka 

on – hieman banaalisti ilmaistuna – olemassa siinä 
muodossa kuin sen on mahdollista olla kulloises
sakin oikeudellisessa toimintaympäristössä. Tässä 
ajassa ja paikassa oikeudellinen toimintaympäristö 
on oletettavasti enenevässä määrin pääomien vapaa
ta liikkuvuutta edistävä. 

Oikeudellisena käsitteenä transnationaalisen lex 
mercatorian panoksen arvon oikeustieteelliseen 
diskurssiin näen nimenomaan siinä, että se tarjoaa 
tietoteoreettisen mallin sen ymmärtämiseen, kuin
ka kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden toimintaa 
sääntelevät paitsi suvereenien asettamat oikeusnor
mit niin myös markkinaosapuolten toiminnassaan 
itsenäisesti luomat, usein vakiintuneet ja usein 
markkinaosapuolten itse itseään sitoviksi tunnus
tamat menettelytavat. Näille menettelytavoille on 
luonteenomaista dynaamisuus ja reaktiivisuus suh
teessa kulloiseenkin oikeudelliseen, yhteiskunnal
liseen ja taloudelliseen toimintaympäristöön: mark
kinaosapuolet muuttavat toimintaansa lähes reaa
liajassa, mikäli toimintaympäristössä tapahtuu 
muutoksia. Ero suvereenien lainsäädäntövaltaan ja 
lainsäädäntömenettelyyn, jossa rahoitusmarkkinoi
ta koskevat oikeusnormatiiviset muutokset tapah
tuvat verrattain hitaasti, on selvä.

Transnationaalinen lex mercatoria ja sitä teore
tisoiva transnationaalinen oikeusteoria puolustaa 
paikkaansa yhtenä itsenäisenä näkökulmana oikeu
teen mielestäni siksi, että sen kautta oikeutta voi 
tarkastella tietyllä tavalla ”alhaalta ylöspäin”, eli 
markkinaosapuolten ja markkinatoiminnan näkö
kulmasta. Transnationaalisen lex mercatorian käsit
teen kautta etenkin markkinaosapuolten itsenäises
ti luomat menettelytavat nousevat oikeudellisen 
tarkastelun keskiöön, mikä mahdollistaa myös nii
den suhteuttamisen muihin oikeuslähteisiin.

Antti Salonen
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