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“That’s all any of us are: amateurs. We don’t live long enough to be 
anything else.”

― Charlie Chaplin

“O snail

Climb Mount Fuji

But slowly, slowly!”

― Kobayashi Issa
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ENGLISH SUMMARY: INVESTOR’S OBLIGATIONS

One of the purposes of securities market regulation is to protect the functioning and 
stability of financial markets, to reduce transaction costs and to prevent information 
asymmetry in the market. Investor protection is an important part of this regulation. 
The protection of investors can be seen to have two types of goals: to protect 
individual investors and to ensure adequate operation of the entire financial system. 
In many cases, investor protection refers only to the duties and responsibilities of 
product providers and issuers of securities, but investors cannot merely be inactive 
and expect a return on their investments; they too have obligations and duties. 
Despite the many responsibilities imposed on the providers of investment products, 
including the duty to inform the investor beforehand of the investment product, 
the investor must also contribute to the investment process. Thus, the objective of 
investor protection is to ensure that investors have access to sufficient information 
to form a reasoned investment decision and that the investors themselves bear 
the investment risk – with some responsibilities. In a broader context, however, 
the question is who bears the risk of an investment product; product providers 
have extensive disclosure obligations towards an investor, and if they fail to fulfil 
them, they may be liable for damages. The purpose of this doctoral thesis is to 
identify the kinds of duties that can be required of investors at different stages of 
the investment process. The study’s main research questions are as follows: What 
kinds of responsibilities and duties can be imposed on investors at different stages 
of the investment process de lege lata? How do these duties differ between investor 
profiles (professional or retail investor) and investment products (for example 
a security product versus an insurance product)? What kind of responsibilities 
and duties should investors have de lege ferenda?

The research method used in this thesis combines approaches from legal 
dogmatics and law and from economics. The research consists of two parts: a 
general part and five articles. The first article deals with investors’ duty to provide 
information about themselves before the investment is made. The second article 
deals with investors’ obligation to familiarize themselves with the information 
given on the investment product: the investor’s due diligence duty. The third and 
fourth articles concern the investor’s duty to know and understand. The third 
article discusses what investors should know or understand about an investment 
product based on either the general obligation to know the law (ignorantia juris 
nocet) or on their profession or education. 
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The fourth article discusses how investors’ investment experience or lack thereof 
affects their duty to know about investing and investment products; i.e. should 
the investor have acquired the relevant information prior to the investment. The 
fifth article deals with the investor’s duty to provide notice of a breach of contract. 
Contract law generally requires notice from the contractor when s/he becomes 
aware of an error relating to the other party’s performance. The investor also bears 
a duty to complain about any errors which s/he might notice. Complaints must 
be made within a reasonable time from the moment of error detection or when 
the error should have been detected. 

Regarding investors’ obligations de lege lata, the study demonstrates that 
investors have no obligation to provide information about themselves before 
making an investment. By contrast, the study shows that the investor’s due diligence 
duty is relatively extensive in principle. The investor must explore the material 
provided on the investment product with reasonable diligence, irrespective of the 
quantity of this material. However, the investor’s due diligence duty is affected by 
various factors, including an investor’s investment profile, other subjective features, 
and possibly other conditions related to the product or investor. On the other 
hand, our court and board practices show that the product provider’s obligation 
to provide information often overrides the investor’s due diligence duty. If the 
information is given, for example, orally, or in a short marketing brochure, this 
information takes precedence over material provided in other formats. 

Regarding an investor’s duty to know and understand, investors have no 
obligation to obtain knowledge on their own initiative prior to receiving information 
about the investment product from the product provider. However, the extent 
of the obligation to provide information to the investor depends on whether the 
investor is defined as a retail or professional client. Here, some guidelines can be 
drawn: as a starting point, regardless of their investment experience, investors 
should know that an investment always involves a risk. If investors have prior 
investment experience with a comparable investment product, they are presumed 
to know the risks and features of the product, regardless of whether the product 
provider has provided all the information on that product. 

Moreover, according to the notice rule, investors must inform the product 
provider in a timely fashion of a breach of contract from the moment they noticed 
or should have noticed that breach. If investors fail to comply with the notice rule, 
they usually lose the right to receive any remedy based on the breach of contract. 
Providing notice within a reasonable period of time is essential. 

The general part of the study concerns an investor’s duties and responsibilities 
de lege ferenda. Investors’ current duties are evaluated in the light of research from 
the field of behavioral economics and finance. According to the study, investors’ 
behavior is not always aligned with their responsibilities. Therefore, investors’ 
behavior should be taken into account in regulations and in the duties required of 
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investors. Moreover, in view of the EU’s active investor protection regime, investors’ 
duty to provide notice of a breach of contract is harsh compared to their other 
duties. Consideration should be given to whether this obligation is necessary or 
whether a general period of limitation would suffice. 
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1 JOHDANTO

    ”Eventually, all law is behavioral.”1 

1.1 Aluksi

Yli kymmenen vuotta sitten alkanut maailmanlaajuinen finanssikriisi ja sen 
jälkipyykki ovat nostaneet sijoittamisen yhä tarkemman tarkastelun kohteeksi. 
Kriisin syitä, seurauksia ja vastuutahoja on pohdittu useissa kansainvälisissä ja 
kotimaisissa tutkimuksissa. Monimutkaisia sijoitustuotteita ja huonosti valveu-
tuneita sijoittajia on pidetty ainakin osasyyllisinä kriisin syntyyn.2 Finanssikriisi 
iski sekä institutionaalisiin että piensijoittajiin, joiden keskuudessa sijoittamisen 
suosio on kasvanut etenkin varallisuuden lisääntymisen vuoksi. Ihmisiä myös 
kannustetaan sijoittamaan: rahoitusmarkkinoiden yhtenä perustehtävänä on 
varojen allokointi mahdollisimman tehokkaasti ylijäämäsektorilta alijäämäsekto-
rille. Pääomaresurssien tehokkaan käytön3  lisäksi sijoittamisesta on etenkin EU:n 
agendalla tullut myös eräänlainen yksityissijoittajien sosiaalisen turvan vaihtoehto. 
Vaikuttaisi jopa siltä, että sijoitustuotteista kaavaillaan tietynlaisia välttämättö-
myyshyödykkeitä EU-kansalaisille esimerkiksi eläke- tai sosiaaliturvaksi.4

1  Engel 2014, s. 125.

2  Aiheesta lisää, esim. Davidoff – Hill 2013, s. 599 ss. 

3  Knüpfer – Puttonen 2014, s. 51–54.

4  Jo komission vuoden 2007 vihreässä kirjassa todettiin, että sijoitustuotteet ovat välttämätön osa EU-kansa-
laisen jokapäiväistä elämää ja tarpeellisia pitkän aikavälin suunnitteluun ja varautumiseen yllättäviä tilantei-
ta varten, European Commission: Green Paper on Retail Financial Services in the Single Market, Brussels, 
30.4.2007 COM(2007) 226 final, 2007; ks. myös European Commission: Explanatory Memorandum to the 
MiFID Proposal, COM(2002) 625, s. 4. Kansalaisia aktivoivista eläkesäästämisjärjestelmistä on esimerkkejä 
esimerkiksi Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa ja Ruotsissa. Yhdysvalloissa on jo pidempään ollut käytössä 
työeläkejärjestelmässä ns. defined contribution -järjestelmä, jossa työnantaja tai työntekijä maksaa tulevaa 
eläkettä varten suorituksia. Yksi tähän järjestelmään kuuluvista vaihtoehdoista on ns. 401(k)-suunnitelma, 
jossa työntekijä voi tietyin ehdoin siirtää osan palkastaan ennen verotusta erilliselle eläketilille, jonka puit-
teissa työntekijä voi sijoittaa esimerkiksi erilaisiin sijoitusrahastoihin. Myös Isossa-Britanniassa on mahdol-
lista kerryttää työeläkettä defined contribution -järjestelmän kautta. Isossa-Britanniassa on lisäksi mahdol-
lista hoitaa eläkejärjestely ns. ”self-invested personal pension” -järjestelmän kautta. Tällöin henkilö valitsee 
itse sijoituskohteet, joihin eläkevaransa sijoittaa. Sijoituskohteet on hyväksynyt valtio. Vastaavasti Ruotsissa 
on siirrytty eläkejärjestelmään, jossa 2,5 % eläkkeen alaisista tuloista kohdistetaan yksilöllisiin sijoituskoh-
teisiin, jotka valitsee työntekijä. Työntekijä voi kohdistaa kyseisen osuutensa enintään viiteen eri sijoitusra-
hastoon. Valittavana on yli 700 erilaista sijoitusrahastoa. Jos työntekijä ei halua tehdä itse sijoituspäätöstä 
eläkerahoilleen, siirtyvät eläkevarat automaattisesti valittuun rahastoon. 
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Joka tapauksessa sijoittaminen kiinnostaa ihmisiä5 ja instituutioita ikään, 
varallisuuteen tai toimialaan katsomatta.  Rahoitusmarkkinasääntelyn tarkoi-
tuksena on muun muassa suojata rahoitusmarkkinoiden toimintaa ja vakautta, 
alentaa transaktiokustannuksia sekä ehkäistä informaatioepäsymmetriaa6 
markkinaosapuolten välillä. Sijoittajan suojaaminen7 on yksi tärkeä osa tätä 
sääntelyä, ja sijoittajaa suojataan rahoitusmarkkinoilla tehokkaasti mikro- ja 
makrotasolla:8 suojaamisen tavoitteena on sekä yksittäisen sijoittajan suojaaminen 
että koko rahoitusjärjestelmän toimintaedellytysten turvaaminen.9 Esimerkiksi 
tuotteen tarjoajan tiedonantovelvollisuus on osa tätä sijoittajan suojausta, jonka 
muodostavat erilaisen sääntelyn lisäksi myös valvonta ja erilaiset turvaverkot, 
kuten yleinen oikeusjärjestelmä riidanratkaisuinstansseineen. Sijoittajansuojan 
tavoitteena on myös pitää yllä sijoittajan luottamusta sijoitustoimintaan, jotta 
finanssimarkkinoiden infrastruktuuri toimisi ja pääoma siirtyisi ylijäämäsektorilta 
alijäämäsektorille.10 

Tärkeä osa sijoittajansuojaa on sijoittajalle itselleen asetettavat vaatimukset.11 
Monesti puhutaan vain tuotteen tarjoajien ja arvopaperien liikkeellelaskijoiden 
velvollisuuksista ja vastuista, mutta sijoittajakaan ei voi vain rauhassa sijoittaa 
rahojansa ja odottaa tuottoa – myös hänen on annettava panoksensa sijoituspro-
sessissa.12  Sijoittajansuojan konkreettisena tavoitteena voidaan katsoa olevan se, 

5  Finanssiala ry:n vuonna 2017 tekemän selvityksen mukaan suomalaisten kiinnostus säästämistä kohtaan 
on vahvistunut entisestään. Säästäminen ja sijoittaminen on lisääntynyt vähitellen jo vuodesta 2004 saak-
ka, ja vuonna 2017 noin 62 %:lla suomalaisista on säästettynä tai sijoitettuna varoja johonkin kohteeseen. 
Etenkin rahastoihin ja pörssiosakkeisiin sijoittamisen suosio on lisääntynyt. Rahastosäästäminen on edelleen 
pankkitalletusten jälkeen seuraavaksi suosituin säästömuoto ja pörssiosakkeisiin sijoittaminen on neljännek-
si suosituinta. Kotitalouksien sijoitusrahastosäästöt olivat Finanssiala ry:n tilastojen mukaan vuoden 2017 
lopulla 24,3 miljardia euroa, noteeratuissa osakkeissa varoja oli 38,5 miljardia euroa, muissa osakkeissa ja 
osuuksissa 78,1 miljardia euroa sekä rahamarkkinainstrumenteissa ja joukkovelkakirjalainoissa 2,8 miljar-
dia euroa. Ks. Finanssiala ry: Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat, 8.6.2017 ja Finanssiala ry: Finans-
sialan vuositilasto 2017, julkaistu 29.5.2018.

6  Määttä K. 2006, s. 27–28.

7  Ks. kehityksestä esim. Kauppi 2016, s. 26–27; Wuolijoki 2016b, s. 181–185; Kontkanen 2016, s. 92–93.

8  Sijoittajan suojaamisesta on tullut nykypäivänä tärkeämpää verrattuna siihen, mitä se oli arvopaperimark-
kinalakeja säädettäessä 1980- ja 90-luvun taitteessa, ks. Astola 1990a. 

9  Leppiniemi 2011, 98–120. Jotta tehokkuutta voidaan ylläpitää, täytyy määräysten rikkomisesta olla seura-
uksia. Sanktioiden puolesta arvopaperimarkkinoilla pelataan hallinnollisilla seuraamuksilla, vahingonkor-
vauksella ja rikosoikeudellisella vastuulla, ks. Knuts – Norros 2011.

10  Rahoituksen siirtymisestä ylijäämämarkkinoilta alijäämämarkkinoille, ks. esim. Alhonsuo – Nisén – Pellik-
ka 2009, s. 20–23. Sijoittajansuojasta yleisesti Korling 2010, s. 65–77; Hoppu K. 2004, s. 34–38.

11  Leppiniemi 2011, s. 100. 

12  Kari Hoppu kirjoitti toukokuussa 2008 Helsingin Sanomien vieraskynäpalstalle sijoittajien velvollisuuksista: 
”Julkisuudessa keskustellaan yleensä vain palvelun tarjoajan velvollisuuksista, vaikka myös asiakkaalla 
on lakisääteisiä velvollisuuksia. Hänen tulee muun muassa tutustua saamaansa aineistoon ja reklamoi-
da, jos hän huomaa palvelun tarjoajan toiminnassa tai myydyssä sijoitustuotteessa virheitä. Jos asiakas 
noudattaa omia huolellisuusvelvollisuuksiaan, hänen riskinsä epäonnistua sijoituksessaan pienenee. Sijoi-
tustoimintaan liittyy aina tietty riski, jota ei voida huolellisellakaan toiminnalla kokonaan poistaa. Asia-
kassopimus on väline, jolla sijoittaja ja palvelun tarjoaja sopivat oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan sekä 
siitä, miten sijoitustoimintaan liittyvä riski osapuolten kesken jaetaan.” HS vieraskynä, Hoppu K.: ”Asiak-
kaillakin on velvollisuuksia sijoitustuotteita hankkiessaan”, 22.5.2008.
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että sijoittajalla olisi käytettävissään olennaiset ja riittävät tiedot perustellun 
sijoituspäätöksen tekemiseen, kun taas sijoittajalle itselleen jää kannettavaksi 
sijoitusriski. Sijoitustuotteen tarjoajille asetettavien menettelytapavaatimusten, 
kuten tiedonantovelvollisuuden ja sijoittajaprofiilin selvittämisen, tavoitteet eivät 
voi toteutua, mikäli sijoittaja ei anna omaa panostaan prosessissa. 

1.2 Tutkimustehtävä ja tutkimuksen toteutus

1.2.1 Tutkimuksen osa I: Lainopillinen näkökulma sijoittajan 
velvollisuuksista

Tutkimus muodostuu rakenteellisesti kahdesta osasta. Tutkimuksen ensim-
mäinen osa eli väitöskirjan artikkelit (liitteet I–V) käsittelevät sijoittajalle 
asetettavia velvollisuuksia sijoitusprosessin eri vaiheissa de lege lata -näkö-
kulmasta. Tutkimuksen toinen osa eli ns. yleinen osa keskittyy puolestaan de 
lege ferenda -näkökulmaan. Tätä tarkastellaan jäljempänä lisää. Sijoittajalle 
mahdollisesti asetettavat eri velvollisuudet sijoittuvat sijoitusprosessin eri 
vaiheisiin. Yhtäältä voidaan erottaa aika ennen sijoituspäätöksen tekemistä ja 
sijoitusinstrumentin ostamista ja toisaalta aika, jolloin sijoittaja on jo tehnyt 
sijoituspäätöksensä ja on sijoitustuotteen toiveikas omistaja. Tutkimuksen 
ensimmäisen osan tutkimuskysymykset muodostuvat seuraavanlaisiksi: 

Mitä ja millaisia velvollisuuksia sijoittajalle voidaan asettaa sijoituspros-
essin eri vaiheissa Suomen lainsäädännön mukaan? Millaisia eroja vel-
vollisuuksissa on, kun on kyseessä eri sijoittajaprofiili tai eri sijoitustuote 
(kuten arvopaperi tai vakuutus)? 

Tutkimuksessa tarkastellaan sijoittajan tiedonantovelvollisuutta ennen sijoitus-
tuotteen ostamista13, sijoittajan selonottovelvollisuutta sijoitustuotteesta annetusta 
materiaalista ennen kuin sijoittaja on ostanut tuotteen ja tehnyt sijoituspäätöksensä 
sekä sitä, mitä sijoittajan tulisi lähtökohtaisesti tietää sijoittamisesta ilman annet-
tua materiaalia ja informaatiota. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan sijoittajan 

13  Tiedonantovelvollisuuden osalta tutkimuksessa ei ole lainkaan tutkittu rahanpesuselvityksiin liittyviä tie-
donantovelvollisuuksia, vaan ne on jätetty tutkimuksen ulkopuolelle. 
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reklamaatiovelvollisuutta havaitusta tuotteentarjoajan sopimusrikkomuksesta.14 
Eri velvollisuuksiin kohdistuvat alatutkimuskysymykset on esitetty velvollisuuksia 
koskevissa artikkeleissa. Tarkastelu keskittyy ns. prekontraktuaaliseen vaiheeseen 
eli ajallisesti vaiheeseen ennen kuin sijoitustuote on ostettu. Tämä koskee sekä 
sijoittajan tiedonanto-, selonotto- että tietämisvelvollisuuksia. Myös reklamaatio-
velvollisuuden kohteena oleva virhetilanne, kuten tiedonantovirhe, sijoittuu tarkas-
telussa pääsääntöisesti aikaan ennen kuin sijoituspäätös on tehty ja sijoitustuote 
ostettu. Luonnollisesti reklamaatio itse sijoittuu aikaan, kun sijoitustuote on jo 
ostettu eli postkontraktuaaliseen vaiheeseen. Lisäksi tutkimuksessa painotetaan 
sellaista tiedonantoa sijoittajalle, joka kohdistuu yksittäiseen sijoittajaan eikä ns. 
yleistä sijoittajille suunnattua markkinointia, vaikkakin markkinointi ja kohdis-
tettu tiedonanto saattavat myös limittyä.15 Vaikka prekontraktuaalinen vaihe ei 
sinänsä ole mikään vakiintunut ajanjakso ennen sopimuksen solmimista16, tässä 
tutkimuksessa prekontraktuaalisella tiedonantovaiheella tarkoitetaan yksilöllistä 
tiedonantoa sijoittajalle tai sijoittajaksi mielivälle taholle. Tähän vaiheeseen koh-
distuu tuotteen tarjoajan selonottovelvollisuus, sijoittajaprofiilin arviointi sekä tie-
donantovelvollisuus. Tänä ajankohtana tuotteen tarjoajan on annettava sijoittajalle 
kaikki tämän sijoituspäätökseen vaikuttava tieto.17 Velvollisuuksia käsitellään suh-
teessa sijoittajaprofiiliin ja eri sijoitustuotteisiin. Eri sijoitustuotteita ovat esimer-
kiksi vakuutusmuotoiset sijoitustuotteet sekä rahoitusvälineet, joihin esimerkiksi 
arvopaperimuotoiset sijoitustuotteet kuuluvat. 

Tutkimuksen artikkelit edustavat lainopillista eli oikeusdogmaattista metodia. 
Koska artikkeleissa ei ole avattu oikeusdogmaattisen metodin käyttöä, käsitellään 
seuraavassa lyhyesti lainopillista metodia ja perusteluita sille, miksi artikkelit 
perustuvat lainoppiin. Oikeusdogmaattisen tutkimuksen päätavoitteena voidaan 
sanoa olevan vallitsevan oikeudentilan tulkinta ja systematisointi.18 Oikeudentilan 

14  Tutkimuksessa ei ole tarkasteltu sijoittajan mahdollista myötävaikutustilannetta vahingon rajoittamiseksi. 
Kysymys voi aktualisoitua esimerkiksi silloin, kun sijoittajan sijoitustuote on tehnyt tappiota ja sijoittaja ko-
kee, että sijoitustuotetta koskeva tiedonantovelvollisuus on tuotteen tarjoajan puolelta laiminlyöty ja sijoit-
taja aikoo vaatia vahingonkorvausta asiasta. Tällöin voidaan pohtia, tulisiko sijoittajan esimerkiksi realisoi-
da tappiota tehnyt sijoitus, jotta vahingon suuruus jäisi mahdollisimman pieneksi. Vaikka kysymys sinänsä 
lienee relevantti, se on jätetty tutkimuksen ulkopuolelle. 

15  Wuolijoki 2009, s. 28 ja Hoppu K. 2004, s. 41; Markkinoinnin käsite voidaan ymmärtää myös laajasti ja 
katsoa, että prekontraktuaalinen sopimusvaihe kuuluu markkinointiin. Tämän vuoksi ei välttämättä ole tar-
vetta erottaa markkinointia ja prekontraktuaalista tiedonantovaihetta toisistaan, Hoppu K. 2010, s. 4.

16  Wuolijoki 2009, s. 150. Markkinoinnin suhde sijoitusneuvontaan on ollut ongelma jo 1980-luvulla, KM 
1989:36, s. 209–210.

17  Wuolijoki on väitöskirjassaan analysoinut prekontraktuaalista vaihetta ja verrannut sitä sopimuksenteko-
vaiheeseen, ja katsonut, että prekontraktuaalinen tiedonantovaihe on suppeampi kuin sopimuksentekovai-
heen tiedonantovelvollisuus. Wuolijoki ei sinänsä tähdennä, millaisesta tiedonannosta tässä on kyse (tosin 
hän viittaa muun muassa etämyyntidirektiiviin ja MiFIDiin), mutta itse katsoisin, että ainakin sijoituspalve-
luissa prekontraktuaalinen tiedonanto on ehdottomasti yhtä laaja kuin sopimuksentekovaiheessa annettava 
tieto, Wuolijoki 2009, s. 150–151. Tiedonantovelvollisuuden ideana nimenomaisesti on antaa tiedot ennen 
sopimuksen solmimista eikä sopimuksen solmimisvaiheessa. 

18  Aarnio 1989, s. 48. Myös Siltala 2003, s. 137–138.
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tulkinta tarkoittaa sitä, että esitetään toteutuneita, toteutettavissa olevia tai mahdol-
lisesti toteutettavia tulkintoja voimassa olevasta oikeudesta.19 Systematisoinnilla 
viitataan perinteisesti puolestaan voimassa olevien oikeussääntöjen ja -periaattei-
den normihierarkista määrittämistä esimerkiksi siten, mitkä normit tai periaatteet 
ovat pääsääntöjä ja mitkä poikkeuksia.20

Lainoppi voidaan jakaa teoreettiseen ja käytännölliseen lainoppiin. 
Käytännöllisellä lainopilla viitataan usein lainopin tehtävään tulkita vallitsevaa 
oikeustilaa sekä punnita ja tasapainottaa oikeusperiaatteita. Teoreettinen lainoppi 
viittaa puolestaan lainopin systematisointifunktioon, ja se erittelee sekä jäsentää 
oikeustieteessä käytettäviä käsitteitä.21 Nämä kaksi lainopin ulottuvuutta eivät 
kuitenkaan ole itsenäisiä ja toisistaan irrallisia, vaan monessa suhteessa vuoro-
vaikutuksessa toistensa kanssa.22 Teoreettista lainoppia tarvitaan käytännöllisen 
lainopin toteuttamisessa.23 Koska tutkimuksessa on tarkoitus selvittää, millaisia 
velvollisuuksia sijoittajalle voidaan asettaa Suomessa vallitsevan oikeudentilan 
mukaan, oikeusdogmaattinen lähestymistapa on tutkimuksen kannalta perusteltu. 

Lainopilliseen tutkimukseen liittyy kiinteästi oikeuslähdeoppi. Lainopillisen 
tutkimuksen tarkoitus ja tavoite systematisoida ja tulkita ei toteutuisi ilman 
oikeuslähdeoppia. Metodologisesti tutkimuksen artikkeliosuudessa hyödynne-
tään pääajatuksena Aarnion oikeuslähdeoppia. Aarnio ryhmittelee oikeuslähteet 
kolmeen ryhmään niiden sitovuuden perusteella. Aarnion mukaan nämä ryhmät 
ovat vahvasti velvoittavat, heikosti velvoittavat sekä sallitut oikeuslähteet. Vahvasti 
velvoittaviin oikeuslähteisiin kuuluvat laki ja maantapa, heikosti velvoittaviin 
lainvalmistelutyöt ja tuomioistuinratkaisut. Sallittujen oikeuslähteiden ryhmään 
kuuluvat loput oikeuslähteet eli oikeustiede, oikeusperiaatteet, moraali ja reaa-
liargumentit. 24 

19  Aarnio 1989, s. 194

20  Siltala 2003, s. 138.

21  Aarnio 1978, s. 101–107. 

22  Aarnio 1997, s. 37; Aarnio 1976, s. 552–553; Siltala 2003, s. 109–110 ja s. 404–405.

23  Aarnio 1997, s. 45 ja s. 53.

24  Aarnio 1989, s. 220–221. Sallitut oikeuslähteet vahvistavat argumentaatiota, mutta niiden sivuuttamisesta 
ei ole ennustettavia seurauksia. Ks. esim. Aarnio 1989, s. 220–221. Aarnion oikeuslähdeopista puhuttaessa 
on mainittava myös Peczenik, joka on luokitellut ja analysoinut oikeuslähteitä sen perusteella, pitääkö nii-
tä noudattaa (”skall”), tulisiko (”bör”) niitä noudattaa vai saisiko (”får”) niitä noudattaa. Peczenik 1995, s. 
213–218. Suomessa onkin puhuttu ns. ”peczenik-aarniolaisesta” oikeuslähdeopista.
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Finanssialan sääntely tuotteen tarjoajan menettelytapavelvollisuuksien osalta 
perustuu pitkälti EU-lainsäädäntöön, joka puolestaan perustuu ns. Lamfalussy-
prosessiin. Finanssialan sääntely rakentuu kolmen eri tason normistoista. 25 
Ensimmäisellä tasolla annetaan puitedirektiivejä- tai asetuksia yleisperiaatteista. 
Direktiivit implementoidaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Toisella tasolla 
komissio voi antaa delegoituja direktiivejä tai asetuksia sekä finanssivalvonta-
viranomaisten valmistelemia teknisiä sääntely- ja täytäntöönpanostandardeja. 
Komissio hyväksyy nämä tekniset standardit asetuksina tai päätöksinä, jotka ovat 
oikeudellisesti sitovia. Kolmannella tasolla eurooppalaiset finanssivalvontaviran-
omaiset EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority), 
EBA (European Banking Authority) ja ESMA (European Securities and Markets 
Authority) voivat antaa ohjeita ja suosituksia kansallisille finanssivalvontaviran-
omaisille sekä finanssialan toimijoille. Toisin kuin toisen tason sääntely, kolmannen 
tason ohjeet ja suositukset eivät ole sitovia. Eurooppalaiset finanssivalvontaviran-
omaiset voivat myös antaa tulkintaohjeita ”kysymykset ja vastaukset” -menettelyllä. 
Finanssivalvonnalle on annettu kansallisissa laeissamme myös valtuuksia panna 
täytäntöön komission delegoituja direktiivejä. Finanssivalvonta antaa myös sellai-
sia ohjeita ja suosituksia, joita eurooppalaiset finanssivalvontaviranomaiset ovat 
antaneet. EU-sääntelyä on sijoitustuotteiden tarjoamiseen liittyen annettu paljon. 
Wuolijoki on kiinnittänyt huomiota siihen, etteivät EU:n Lamfalussy-prosessin 
mukaisesti annetut eri tasoiset sääntelylähteet asettaudu perinteiseen kansalliseen 
oikeuslähdeoppiin eikä perinteisten oikeuslähteiden avulla pysty enää selvittä-
mään finanssialan oikeustilaa. Erityisesti viranomaisten antamat suositukset ja 
”kysymykset ja vastaukset” -ohjeistukset ovat oikeuslähdeopillisesti ongelmallisia. 
Wuolijoen mukaan oikeuskäytännöllä ja oikeuskirjallisuudella ei ole enää vahvaa 
oikeuslähdeopillista asemaa oikeustilan selvittämistä koskevissa kysymyksissä, sillä 
sääntelyä koskevia tulkintakysymyksiä viedään harvemmin oikeuteen ja oikeus-
tieteellinen kirjallisuuskin on painottunut kansallisten siviilioikeudellisten kysy-
mysten tutkimiseen. 26 Wuolijoen huomiot koskien perinteisen oikeuslähdeopin 
soveltuvuutta eri tasolla säänneltyyn EU-lähtöisen normistoon ovat aiheellisia. 
Toisaalta EU-perusteisessa lainsäädännössä on selvää, miltä osin sääntely on 
sitovaa ja miltä osin ei. Ohjeet ja suositukset asettunevat heikosti velvoittaviin 
oikeuslähteisiin, joista voidaan perustellusti poiketa. Ongelmallisia tilanteita voi 
syntyä, jos esimerkiksi jotakin direktiivin artiklaa ei ole implementoitu kansalliseen 

25  Finanssialan EU:n lainvalmistelusta, ks. esim. Turtiainen 2018, s. 36–40.

26  Wuolijoki 2016b, s. 183–184. 
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lainsäädäntöön tai jos kansallinen lainsäätäjä ei ole esimerkiksi huomioinut sään-
telyssä direktiivin artiklojen tulkintaa ja tarkoitusta ilmentäviä resitaaleja. Toki 
näissäkin tilanteissa EU-oikeuden tulkintavaikutus viimesijassa ajaa kansallisen 
sääntelyn ylitse. Siltala on hahmotellut niin sanottua institutionaalista oikeus-
lähdeoppia, joka muistuttaa suuresti perinteisesti Aarnioon yhdistettävää oppia 
oikeuslähteiden ryhmittelystä kolmeen ryhmään niiden sitovuuden perusteella. 
Siltala on kuitenkin ottanut institutionaalisessa oikeuslähdeopissaan huomioon 
myös EU-oikeudelliset normistot ja siitä heijastuvat periaatteet.27 Siltalan institu-
tionaalista oikeuslähdeoppia soveltaen EU-oikeudelliset normit eivät vaikuttaisi 
ongelmallisilta oikeuslähdeopin kannalta. 

Tutkimukseni aihepiiri on monilta osin sääntelemättä laintasoisesti. 
Sopimusoikeuden yleiset opit tulevat sovellettaviksi varsin laajasti. Tutkimuksessa 
hyödynnetään lisäksi muutamia korkeimman oikeuden ratkaisuja sekä 

27  Siltala on kritisoinut Aarnion oikeuslähdeoppia mm. siitä, että malli on staattisen jäykkä eikä näin ollen 
pysty ottamaan huomioon uusia oikeusperiaatteita, Siltala 2003, s. 199–224 ja s. 315–323. Siltalan oikeus-
lähdeopissa merkityksellisimmän painon saa EU-lainsäädäntö sekä EU:n ja ihmisoikeustuomioistuimen rat-
kaisukäytäntö näiden rinnastuessa EU-lainsäädäntöön, kansallinen lainsäädäntö, tavanomainen oikeus ja 
sopimusperustainen oikeus, jotka ovat velvoittavia oikeuslähteitä. Nykyään sekä arvopaperi- ja sijoituspal-
velulainsäädäntö että sijoitusvakuutusten osalta vakuutussopimuslainsäädäntö perustuu pitkälti EU-oikeu-
teen, joten sillä on varsin suuri merkitys tämänkin tutkimuksen kannalta.  Seuraavaksi institutionaalisessa 
oikeuslähdeopissa tulevat ohjeelliset oikeuslähteet eli lainvalmisteluaineisto ja prejudikaatit sekä muut oi-
keudenkäyttöä yhtenäistävät viranomaispäätökset, ja tämän jälkeen mahdollisina oikeuslähteinä muun mu-
assa oikeuskirjallisuus ja reaaliset argumentit. Väitöskirjassani voitaisiin noudattaa myös Siltalan esittämää 
institutionaalista oikeuslähdeoppia. Koska Siltalan oikeuslähdeoppi ei kuitenkaan merkittävästi eroa Aarni-
on esittämästä, ei liene suurta merkitystä, kumpaa oppia väitöskirjassa sovelletaan.
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analysoidaan myös Vakuutuslautakunnan  sekä Sijoituslautakunnan28 (ent. 
Arvopaperilautakunta) ratkaisuja. Lautakuntien ratkaisut ovat suosituksia eikä 
niillä näyttäisi olevan oikeuslähdeopissa merkittävää arvoa. 29 Tutkimuksen aihe-
piiristä on kuitenkin hyvin vähän korkeimman oikeuden ratkaisuja, mikä johtuu 
ainakin osittain siitä, että alalla on olemassa tehokas tuomioistuimen ulkopuolinen 
riidanratkaisuelin, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta lautakuntineen. Lautakuntien 
ratkaisuja noudatetaan lähes sataprosenttisesti. Tässäkin tutkimuksessa tarkastel-
laan useita sellaisia kysymyksiä ja tilanteita, joista ei ole juurikaan käytettävissä 
oikeuskäytäntöä, minkä vuoksi lautakuntaratkaisut ovat tärkeässä asemassa 
tutkimuksen kannalta.30 Lautakuntien ratkaisut osoittavat ja ohjaavat siis riitojen 
ratkaisua alalla käytännössä.31 Yleisesti on katsottu, että tietyissä tilanteissa lauta-
kuntaratkaisuille voidaan myös antaa korostunut painoarvo32, vaikka ratkaisuilla 
ei olekaan muodollista sitovuutta. Lautakuntaratkaisujen huolelliset ja johdonmu-
kaiset perustelut33 sekä selkeä ratkaisulinja34 tietyissä kysymyksissä voivat korostaa 
ratkaisujen painoarvoa. Ratkaisut koetaan myös finanssialalla perustelluiksi ja 

28  Vakuutuslautakunta ja Sijoituslautakunta ovat osa finanssialan sopimuspohjaista asiakasorganisaatiota eli FI-
NEä, johon kuuluvat edellä mainittujen lisäksi Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja Pankkilautakunta. Lautakun-
tien tehtävänä on edistää hyvää vakuutus-, pankki- ja arvopaperimarkkinatapaa finanssisektorin toiminnassa 
antamalla ratkaisusuosituksia korvausvelvollisuutta koskeviin ja muihin riita-asioihin. Sijoituslautakunta oli 
ennen vuotta 2018 Arvopaperilautakunta (ks. https://www.fine.fi/ajankohtaista/uutinen/uusi-sijoituslauta-
kunta-aloittaa-vuoden-2018-alussa.html). Nimenvaihdon yhteydessä sijoitus- ja eläkevakuutuksia koskevat 
riidat siirrettiin Vakuutuslautakunnasta Sijoituslautakuntaan. Sijoituslautakunta antaa ratkaisusuosituksia 
ei-ammattimaisten asiakkaiden ja palveluntarjoajien lautakunnalle esittämistä erimielisyyksistä. Lautakunta 
käsittelee sijoituspalvelulaissa ja sijoitusrahastolaissa tarkoitettuihin sijoitus- ja sijoitusrahastopalveluihin 
liittyviä palveluntarjoajan ja ei-ammattimaisen asiakkaan välisiä asioita. Lisäksi lautakunta käsittelee va-
kuutussopimuslain mukaisia sijoitusvakuutuksia koskevia palveluntarjoajan ja ei-ammattimaisen asiakkaan 
välisiä asioita. Ratkaisusuositukset koskevat lain, viranomaismääräysten, hyvän arvopaperimarkkinatavan, 
hyvän vakuutustavan ja sopimusehtojen soveltamista sekä palveluntarjoajan menettelyä. Ne voivat koskea 
myös korvauksen määrää. Sijoituslautakunta ei käsittele vaatimuksia, jotka kohdistuvat muuhun kuin sijoi-
tuspalveluja tarjoavaan yritykseen, rahastoyhtiöön tai sijoitusvakuutuksia tarjoavaan vakuutuksenantajaan. 
Tutkimuksessa hyödynnetään kuitenkin Sijoituslautakunnan (tai Arvopaperilautakunnan) ratkaisujen lisäksi 
myös Vakuutuslautakunnan ratkaisuja, sillä kuten todettu, ennen vuotta 2018 Vakuutuslautakunnassa kä-
siteltiin sijoitus- ja eläkevakuutuksia koskevia asioita. Vastaavasti tutkimuksessa viitataan Arvopaperilauta-
kunnan ratkaisuihin joitakin harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta. FINEen sovelletaan lakia muussa kuin 
viranomaisessa tapahtuvasta kuluttajariitojen ratkaisemisesta (1696/2015). On huomattava, että tutkimuk-
sessa ei käsitellä lainkaan Kuluttajariitalautakunnan ratkaisuja, sillä Kuluttajariitalautakunta ei käsittele si-
joituspalvelujen tarjoamista koskevia riitoja eikä sijoitussidonnaisia vakuutuksia koskevia riitoja (kuluttaja-
riitalautakunnasta annettu laki (8/2007, 3 §). Ks. myös FINEn ohjesääntö 2018.

29  Lautakuntaratkaisut rinnastuvat oikeuslähdeopillisesti sallittuihin oikeuslähteisiin eli oikeuskirjallisuuteen 
tai ulkomaisiin prejudikaattituomioihin. 

30  Samansuuntaisesti Norros 2016c, s. 13.

31  Samansuuntaisesti Norros 2018, s. 44.

32  Saarikoski 2009, s. 56–58.

33  Saarikoski 2009, s. 56; Norros 2016c, s. 13.

34  Könkkölä 2009, s. 23; Norros 2018, s. 44.
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noudattamisen arvoisiksi35, mistä kertoo ratkaisujen suuri noudattamisprosentti. 
Lisäksi toisaalta Aarnion oikeuslähdeoppi antaa myös mahdollisuuden painot-
taa lautakuntaratkaisujen arvoa tutkimuksen kannalta. Aarnio jakaa nimittäin 
Summersia mukaillen oikeuslähteet velvoittavuutensa perusteella myös aukto-
ritatiivisiin ja substantiaalisiin oikeuslähteisiin.36 Auktoritatiiviset lähteet saavat 
nimensä mukaisesti auktoriteettinsa virallisesta tai muodollisesta asemastaan, 
kun taas substantiaaliset lähteet voivat saada argumentaatiollaan painavan ja 
tärkeän aseman oikeusjärjestyksessä, vaikka niillä ei olisikaan oikeuslähdeopissa 
hierarkkisesti korkeaa asemaa.37 Näin ollen vaikka lautakuntaratkaisut eivät 
saakaan muodollisesti oikeuslähdeopissa velvoittavaa asemaa, voidaan niiden 
merkitystä perustella jaottelemalla ne substantiaalisiin oikeuslähteisiin muun 
muassa tuomioistuinratkaisujen vähäisyyden vuoksi. 

1.2.2 Tutkimuksen osa II: Oikeustaloustieteellinen näkökulma oikeustilan 
tarkoituksenmukaisuudesta

Sijoittajalle mahdollisesti asetettavat velvollisuudet liittyvät kiinteästi siihen kysy-
mykseen, missä kulkee tasapaino sijoitustuotteiden tarjoajien velvollisuuksien ja 
sijoittajan oman aktiivisuuden osalta. Voidaan kysyä, onko perusteltua, että esimer-
kiksi Euroopan unionissa sijoittajien suojaamisen yhtenä tärkeimpänä elementtinä 
pidetään tuotteen tarjoajan tiedonantovelvollisuutta, jonka piirissä oleva informaa-
tion määrä kasvaa koko ajan. Onko järkevää, että sijoittajalle annetaan satoja sivuja 
materiaaleja, joita hän ei luultavasti todellisuudessa tule lukemaan? Tutkimuksen 
yleinen osa käsittelee näitä kysymyksiä. Tutkimukseen liittyy näkökulma sijoittajien 
tosiasiallisesta käyttäytymisestä osana tutkimuskysymysten analyysiä. Sijoittajien 
käyttäytymistä heijastetaan sekä voimassa olevaan oikeustilaan että siihen, miltä 
mahdollisen oikeustilan pitäisi näyttää tulevaisuudessa. Tutkimuksessa on siis 
tarkoituksena oikeudentilan nykyarvioinnin lisäksi antaa de lege ferenda -näkö-
kulmia oikeustaloustieteellisen metodologian kautta. Tämä toteutetaan tutkimuk-
sessa siten, että tutkimuksen artikkelit vastaavat oikeusdogmaattisesti kysymyksiin 

35 Kemppinen ja Siro ovat tarkastelleet vastaavia kriteereitä arvioitaessa korkeimman oikeuden prejudikaattien 
oikeuslähdeopillista asemaa, Kemppinen – Siro 2018 s. 497.

36  Aarnio 1989, s. 219.

37  Ibid Aarnio.
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sijoittajan velvollisuuksista voimassa olevan lain mukaan, ja nyt käsillä olevassa 
väitöskirjan yleisessä osassa näkökulma on de lege ferenda -painotteinen. Yleisen 
osan tutkimuskysymykset muodostuvat seuraavanlaisiksi.

Miten tarkoituksenmukaisena vallitsevaa oikeustilaa voidaan pitää sijoit-
tajansuojalainsäädännön tavoitteiden kannalta? Minkälaisilla näkökoh-
dilla vallitsevaa oikeustilaa voidaan perustella? Oikeustilalla tarkoitetaan 
tässä tapauksessa sekä tuotteen tarjoajan menettelytapavelvollisuuksia 
että niiden vastinpareina olevia sijoittajan velvollisuuksia. 

Millaista sääntelyn/millainen oikeustilan tulisi olla, jotta sääntelyn tavoit-
teet saavutettaisiin tarkoituksenmukaisimmalla tavalla? Pitääkö sijoit-
tajalla olla velvollisuuksia? Voidaanko näihin velvollisuuksiin vaikuttaa? 
Onko mahdollista edesauttaa sijoittajansuojan toteutumista sijoittajien 
velvollisuuksien avulla? 

Edellä oleviin kysymyksiin vastataan oikeustaloustieteellisen metodologian avulla. 
Tutkimuksessa hyödynnetään ennen kaikkea käyttäytymistaloustieteellisiä tut-
kimuksia kysymysten analysoinnissa. Seuraavassa tarkastellaan ensin yleisesti 
oikeustaloustieteellistä tutkimusta, minkä jälkeen tarkastelu siirtyy behavioral 
law and economics -tutkimussuuntaukseen.

1.2.2.1. Taloustieteen hyödyntäminen oikeustieteessä

Taloustiedettä on hyödynnetty oikeustieteellisessä tutkimuksessa jo pitkään.38 
Oikeustaloustieteellisen tutkimuksen voidaan katsoa saaneen alkunsa 1960-luvun 
alussa Yhdysvalloissa.39 Posner on analysoinut oikeustaloustieteellisen suuntauk-
sen syntyyn vaikuttaneita tekijöitä ja maininnut muun muassa yhdeksi tekijäksi 

38  Taloustieteen hyödyntämisestä oikeustieteessä ja sen historiasta, Stelmach – Brozek 2006, s. 92–109. Ta-
loustiedettä voidaan hyödyntää oikeustieteessä usealla eri tavalla. Oikeustaloustieteellisessä tutkimuksessa 
voidaan hyödyntää taloustieteen metodeja, hyödyntää taloustieteen matemaattisia malleja tai ottaa oikeus-
tieteellisen tutkimuksen lähtökohdaksi taloustieteen olettamuksia, ks. Stelmach – Brozek 2006, s. 92–105.

39  Oikeustaloustieteen oppi-isinä tai innoittajina voidaan pitää Guido Calabresia (Calabresi 1961) sekä Ro-
nald Coasea (Coase 1960). Coasen mukaan rationaalisen valinnan teorian (rational choice theory) käsitys 
ihmisestä rationaalisena toimijana on harhaanjohtava, ja hänen mukaansa taloustieteilijöiden tulisi tutkia 
ihmisten käyttäytymistä siten miten he tosiasiassa käyttäytyvät. Ks. Coase 1988, s. 24; Coase 1993, s. 97; 
Coase 1984, s. 231. Coasen teoreemasta tiivistetysti ks. esim. Kanniainen – Määttä K. – Timonen 1996b, s. 
46–61. Oikeustaloustieteen kehityksestä tiivistetysti, ks. Timonen 1998, s. 103–107. Oikeustaloustieteessä 
paljon käytetty Coasen teoreema on osaltaan vaikuttanut myös behavioral law and economics -suuntauksen 
syntyyn. Kahneman et al. testasivat Coasen teoreemaa empiirisesti ja alkoivat tutkia ihmisten käyttäytymistä 
laajemmin, Kahneman et al. 1990, s. 1325–1348. Historiasta tiivistetysti, Mähönen 1998, s. 3–26.
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sen, että perinteiset oikeustieteen metodit katsottiin riittämättömiksi uuden tiedon 
tuottamiseksi.40 Suomessa oikeustaloustiede yleistyi 1990-luvun lopussa, kun eten-
kin yhtiöoikeuden alalla julkaistiin oikeustaloustieteellisiä väitöskirjoja.41 

Taloustiedettä voidaan käyttää oikeustieteessä avuksi lainsäädännön 
tarkoituksenmukaisuuden sekä kehittämisen arvioinnissa, selittämään tiettyjen 
oikeudellisten ratkaisujen taustoja ja perusteluita sekä oikeustieteellisen argumen-
toinnin apuvälineenä reaalisina argumentteina.42 Taloustieteen hyödyntäminen 
oikeustieteessä perustuu siihen lähtökohtaan, että sääntely ja oikeustila vaikuttavat 
talouteen ja yhteiskuntaan. Oikeustiede on jatkuvassa muutoksessa43, minkä vuoksi 
taloudelliset päätökset voivat vaikuttaa myös sääntelyyn.44 Oikeustaloustieteen 
voidaan katsoa myös rikastuttavan oikeustieteellistä argumentaatiota.45 

Timonen on katsonut, että oikeustaloustieteellinen lähestymistapa tarkoittaa 
muun muassa sitä, että oikeustieteen tutkijan on ensinnäkin kuvattava tutkittavaa 
toimintaa ja käytäntöä siten, miten se tosiasiassa on sekä annettava arvio siitä, 
millainen yhteiskunnan tulisi olla.46 Timonen kuvaa näin tehtävää tutkimusta siten, 
että siinä selvitetään ja arvioidaan voimassa olevan lain sisältöä sekä selvitetään 
ja arvioidaan sääntelyvaihtoehtojen sisältöä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, 
että taloustieteen yhdistäminen oikeustieteeseen edellyttää oikeustieteen tutkijalta 
kysymyksenasettelujen uudelleen arviointia; esimerkiksi perinteisen lainopin ja 
oikeuspoliittisen tutkimuksen (de lege ferenda -tutkimuksen) välinen raja on häivy-
tettävä, jotta tutkimuksesta tulisi tarkoituksenmukaista ja mahdollista.47 Mikäli de 
lege lata - ja de lege ferenda -tutkimuksen rajanvedosta pidetään kuitenkin kiinni, 

40  Tämä ja muut syyt, Posner 1987, s. 765–773. Suomenkielinen tiivistelmä, ks. Timonen 1998, s. 106.

41  Yksityisoikeudellisista väitöskirjoista mainittakoon esimerkiksi Pekka Timosen väitöskirja Määräysval-
ta, hinta ja markkinavoima (1997) ja Timo Kaisanlahden väitöskirja Sidosryhmät ja riski pörssiyhtiössä 
(1998). Julkisoikeudessa ympäristö- ja vero-oikeuden puolella tehtiin myös muutamia oikeustaloustieteelli-
siä väitöskirjoja (ks. tarkemmin Määttä K. – Timonen 1998, s. 201–202). Oikeustaloustieteelliseen metodiin 
kiinnitettiin myös muutoin huomiota ja esimerkiksi Kanniaisen ja Määtän toimittamat oikeustaloustieteen 
perusteiden oppikirjat julkaistiin 1996–1999. 

42  Kanniainen – Määttä K. – Timonen 1996a, s. 12–13; Veil 2017, s. 97; Vahtera 2011, s. 37. Ks. myös Mähö-
sen analysointia taloustieteen käytöstä lain tulkinnassa Mähönen 2004, s. 49–64. Myös Siltala on kiinnittä-
nyt asiaan huomiota, Siltala 2003, s. 555. Oker-Blom on katsonut, että muun muassa oikeuden eurooppa-
laistumisen ja kaupallistumisen vuoksi taloudellisen argumentoinnin merkitys korostuu oikeuslähdeopissa, 
Oker-Blom 2009, s. 195.

43  Ulen 2015, s. 6.

44  Esimerkiksi lainvalmistelussa ja lainvalmisteluaineistoissa on vakiintuneesti otettu kantaa sääntelyehdotus-
ten taloudellisiin vaikutuksiin yksilö-, yritys- ja yhteiskuntatasolla. Ks. esim. HE 172/2017 vp Hallituksen 
esitys eduskunnalle laiksi vakuutusten tarjoamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, s. 75 ss.

45  Timonen 1996, s. 159. On kuitenkin huomattava, että taloustieteen hyödyntäminen oikeustieteessä tuo oi-
keustieteeseen vain lisää reaalisia argumentteja; Mähönen 2004, s. 49–64.

46  Timonen 1996, s. 147. Oikeustaloustieteellisessä tutkimuksessa voidaan tehdä myös ns. de sententia feren-
da -tutkimusta, jolla tarkoitetaan sitä, että annetaan voimassa olevasta lainsäädännöstä tulkintasuosituksia, 
jotka ottavat huomioon taloudellisen tehokkuuden, ks. esim. Kotiranta 2014, s. 91.

47  Timonen 1996, s. 129–130. Siltala on puolestaan kuvannut lainoppia ”metodisesti suljetuksi mutta argu-
mentatiivisesti avoimeksi tutkimusalaksi”, Siltala 2003, s. 187.
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Timosen mukaan taloustieteen hyödyntäminen voi oikeustieteessä kohdistua aino-
astaan de lege ferenda -tutkimukseen.48 Lainopin tehtävien voidaan kuitenkin sekä 
de lege lata -tutkimuksen että de lege ferenda -tutkimuksen osalta nähdä olevan 
yhteiskunnan kuvaaminen ja ideaalin muotoileminen.49 Tällöin lainopillisen de 
lege lata -tutkimuksen ja de lege ferenda -tutkimuksen välinen raja hämärtyy. 
Voimassa olevan lain arviointi, sääntelyvaihtoehtojen selvittäminen sekä arviointi 
keskittyvät lainsäädännön uudistamiseen.50 Koska tutkimuksen yhtenä tavoitteena 
on sääntelyvaihtoehtojen kartoittaminen, tutkimuksen oikeusasemaan (tuotteen 
tarjoaja – sijoittaja) perustuva analyysi tarjoaa seuraamusargumentoinnille hyvän 
kohteen.51 Timosta mukaillen tässä tutkimuksessa on artikkeliosiossa kuvattu 
lainopillista metodia hyödyntäen, mikä oikeustila tällä hetkellä on, ja nyt käsillä 
olevassa yleisessä osassa annetaan arvio siitä, millainen oikeustilan pitäisi olla. 
Tätä näkökulmaa tarkastellaan erityisesti behavioral law and economics -tutki-
mussuunnasta käsin, ja tutkimuksessa hyödynnetään käyttäytymistaloustieteellistä 
(behavioral economics/finance) tutkimusta.52

Tässä tutkimuksessa pääpaino on de lege ferenda -analyysissa53, mutta muutama 
sana myös käyttäytymistaloustieteellisen tutkimuksen tulosten hyödyntämisestä 
laintulkinnassa reaalisina argumentteina54 on paikallaan. Reaaliset argumentit tai 
reaaliargumentit kuuluvat sekä Aarnion että Siltalan oikeuslähdeopissa sallittuihin 
tai mahdollisiin oikeuslähteisiin.55 Reaaliset argumentit asettuvat siis oikeus-
lähdeopissa samaan asemaan kuin esimerkiksi lautakuntaratkaisut tai oikeus-
kirjallisuus. Oikeustaloustieteellinen tehokkuusargumentaation voidaan katsoa 
myös rinnastuvan reaalisten argumenttien käyttöön.56 Reaalisten argumenttien 

48  Timonen 1996, s. 131. 

49  Timonen 1996, s. 147. 

50  Ibid. Timonen.

51  Näin Timonen 1996, s. 149–150. 

52  Taloustieteellinen reaaliargumentaatio voi olla yleistä tai tapauskohtaista. Käytettävät taloustieteelliset tut-
kimukset on voitava kuitenkin yleistää tarkasteltavaan tilanteeseen. Timonen 1996, s. 150. Yleisluontoinen 
argumentaatio on lähinnä poliittista. Tällainen on esimerkiksi luottamuksen suojelu.

53  Oikeustaloustieteellistä tutkimusta voidaan jaotella eri tavoin. Esimerkiksi Ogus on jaotellut tutkimuksen 
kolmeen eri suuntaukseen: positiivinen oikeustaloustiede, jossa taloustieteellistä metodologiaa sovelletaan 
ennakoimaan lain ja oikeuslaitosten vaikutusta käyttäytymiseen; normatiivinen oikeustaloustiede, joka antaa 
parannusehdotuksia lainsäädännölle ja oikeudellisille instituutioille allokatiivista tehokkuutta hyödyntäen; ja 
tulkitseva tai selittävä oikeustaloustiede, jonka mukaan oikeudella (erityisesti common law’lla) on taloudelli-
nen tehtävä eli useat oikeussäännöt voidaan tulkita siten, että ne edistävät taloudellista tehokkuutta, vaikka 
tätä ei olisi itse laissa tai normissa ilmaistu. Ogus 2004, s. 383–385. Oikeustaloustieteellinen de lege ferenda 
-tutkimus voidaan puolestaan jakaa karkeasti ottaen kahtia sääntelyteoreettiseen ja markkina-analyyttiseen 
tutkimukseen, joista tässä tutkimuksessa painotutaan ensimmäiseen. Markkina-analyyttinen tutkimus pai-
nottuu sen arvioimiseen, miten vaihdanta rationaalisesti käyttäytyvien markkinaosapuolien välillä järjestyy, 
Vahtera 2011, s. 37.

54  Ks. Timonen 1996, s. 147.

55  Aarnio 1989, s. 220–221 ja Siltala 2003, s. 321–323.

56  Timonen katsoo, että reaaliset argumentit ovat ”pitkälti hoitaneet samaa tehtävää, joka tehokkuusargu-
menteilla on oikeustaloustieteessä”, Timonen 1998, s. 113–114.
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soveltaminen laintulkinnassa liitetään usein teleologiseen laintulkintaan, jolloin 
avainasemassa tulkinnassa on säännösten tavoitteet. Teleologiselle tai tavoitteel-
liselle tulkinnalle ei ole yhtä määritelmää tai yksiselitteistä sisältöä. Teleologisella 
tulkinnalla viitataan monesti tulkintatapaan, jossa otetaan huomioon normiston 
tarkoitus ja päämäärä. Teleologista tulkintaa on voitu pitää tavoitteellisen tulkin-
nan synonyymina, tai jopa synonyymina reaaliselle argumentaatiolle.57 Tapio 
Määttä on artikkelissaan määritellyt tavoitteellisen laintulkinnan eri osa-alueita. 
Hän on määritellyt teleologisen laintulkinnan tarkoittavan ”koko oikeudellisen 
järjestelmän meta-tavoitteisiin, arvolähtökohtiin ja poliittisiin päämääriin 
tukeutuvaksi argumentaatioksi”58. Muita tavoitteellisen laintulkinnan osa-alueita 
Määtän jaottelussa ovat lakiperusteinen tavoitteellinen tulkinta, esityösidonnainen 
tavoitteellinen tulkinta, systeemiargumentteja tukeva tavoitteellinen laintulkinta 
sekä seuraamusharkintaa koskevia valintoja tukeva tavoitteellinen laintulkinta.59  
Erityisesti EU-oikeudessa teleologisella laintulkinnalla on ollut vahva rooli. 
EU-tuomioistuimen ratkaisukäytännössä Euroopan unionin tuomioistuin on sovel-
tanut teleologista laintulkintaa siten, että se on saattanut ratkaisuissaan ottaa huomi-
oon tulkintakontekstina EU:n primaarisääntelystä nousevia periaatteita, kuten 
sisämarkkinoiden neljää perusvapautta ja niiden esteetöntä liikkumista unionin  
alueella.60 Kuten tutkimuksessa myöhemmin painotetaan, perustuvat sijoitus-
tuotteen tarjoajan menettelytapavelvollisuudet pitkälti EU-lainsäädäntöön. 
Lainsäädännön tavoitteena on ennen kaikkea sijoittajien suojaaminen. Ottaen 
huomioon menettelytapasääntelyn voimakkaan EU-lähtöisyyden ja tavoitteelli-
suuden, sijoittajien tosiasiallisen käyttäytymisen huomioiminen reaalisina argu-
mentteina ei voi olla poissuljettua arvioitaessa eri tulkintavaihtoehtojen vaikutuksia 
markkinoiden ja eri markkinaosapuolten toimintaan.

1.2.2.2 Behavioral Law and Economics -tutkimussuunta 

Kun oikeustaloustieteellinen tutkimus alkoi Yhdysvalloissa 1960-luvulla, voidaan 
behavioral law and economics -suuntauksen (suom. psykologinen oikeustalous-
tiede61) katsoa saaneen alkunsa varsinaisesti muutama vuosikymmen myöhemmin, 
1990-luvulla.62 Behavioral law and economics -tutkimussuuntauksessa perinteisin 

57  Määttä T. 2012, s. 218.

58  Määttä T. 2012, s. 219.

59  Ibid. Määttä T.

60  Raitio 2013, s. 215–216; Raitio 2005, s. 277–279.

61  Käännös Määttä K. 2009, s. 68.

62  Ulen 2015, s. 4; Deakin 2015, s. 22. Sinänsä käyttäytymistaloustiede on saanut alkunsa 1970-luvulla Kahne-
manin ja Tverskyn tutkimusten myötä, de Coninck 2011, s. 257–258. Kalle Määttä on katsonut, että kyseinen 
tutkimussuunta on tärkeä täydentäjä tai vaihtoehto perinteiselle markkinahäiriöiden korjaamiseen tähtää-
välle lainsäädännölle. Määttä on katsonut, että lainsäädäntöratkaisut voivat olla näissä erilaisia, Määttä K. 
2009, s. 71.
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metodi on se, että käyttäytymistaloustieteellisiä tutkimuksia ja niiden tuloksia arvi-
oidaan oikeustieteellisissä kysymyksissä.63 Useimmat suuntauksen tutkijat ovat 
kiinnostuneet arvioimaan voimassa olevaa tai tulevaa sääntelyä ihmisten tosiasi-
allisen käyttäytymisen valossa.64 On selvää, että kaikki oikeus on jollakin tavoin 
luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden käyttäytymiseen vaikuttavaa, vai-
kuttamiseen pyrkivää, tai käyttäytymistä ohjaavaa tai sääntelevää.65 Sen vuoksi 
tutkimukset siitä, miten henkilöt tosiasiassa käyttäytyvät vaikuttaisivat olevan 
tärkeässä asemassa etenkin lainsäätäjän näkökulmasta. Käyttäytymistaloustieteen 
hyödyntäminen oikeustieteessä perustuu pitkälti siihen, että voimassa olevan tai 
tulevan lainsäädännön sisältöä analysoidaan siitä näkökulmasta, miten yksilöt 
tosiasiassa käyttäytyvät. Tämä vaikuttaa siihen, saavutetaanko lainsäädännön aset-
tamat tavoitteet todellisuudessa.66 Mikäli lainsäädäntö ei ota huomioon ihmisten 
käyttäytymistä, sääntely voi olla tehotonta.67 Tosiasiallisen käyttäytymisen huo-
mioiminen lainsäädännössä voi johtaa siten tehokkaampaan lainsäädäntöön.68

Käyttäytymistaloustiede69 on kiinnostanut etenkin Yhdysvalloissa jo pidem-
män ajan. Käsitys siitä, että ihminen on rationaalisesti toimiva homo economicus70, 
alkaa olla etenkin Yhdysvalloissa jo historiaa71.  Finanssikriisin johdosta myös 
eurooppalaisessa tutkimuskentässä ja EU:ssa on alettu yhä enenevässä määrin 
kiinnittämään huomiota käyttäytymistaloustieteen tuomiin mahdollisuuksiin ja 

63  Tor 2015, s. 20–21.

64  de Coninck 2011, s. 263.

65  Ulen 2014, s. 93.

66  de Coninck 2011, s. 263. Sibonyn ja Helleringerin mukaan tilanteessa, jossa on käytettävissä tutkimustietoa 
ihmisten tosiasiallisesta käyttäytymisestä, lainsäädännön on otettava tämä huomioon, Sibony – Helleringer 
2017, s. 217–218.

67  Sibony 2014, s. 905; Tor 2008, s. 240–241.

68  Helleringer – Sibony 2017, s. 607. Esimerkiksi kuluttajansuoja on yksi yleisimmistä esimerkeistä sellaisista 
oikeudenaloista, joilla käyttäytymistaloustieteellisillä tutkimuksilla on hyötyä. Tämä johtuu ennen kaikkea 
siitä, että kuluttajansuojaoikeus kohdistuu yksittäisen ihmisen toimintaan ja toiseksi kuluttajansuojaoikeus 
on perusominaisuuksiltaan paternalistista, Sibony – Helleringer 2017, s. 210–211.

69  Käyttäytymistaloustieteestä voidaan ottaa vielä yksi askel taaksepäin, jolloin puhutaan evoluutiopsykolo-
gisesta taloustieteestä. Evoluutiopsykologinen taloustiede pyrkii selittämään miksi ihminen käyttäytyy jol-
lakin tavalla. Sen sijaan käyttäytymistaloustiede tuo vain esille ihmisen käyttäytymismalleja, mutta ei syitä 
käyttäytymiselle. Evoluutiopsykologinen käyttäytymistaloustiede tuo lisäarvoa käyttäytymistaloustieteellisille 
tutkimuksille. Esimerkiksi evoluutiopsykologisen taloustieteen avulla voidaan selittää tiettyjä sijoittamiskäyt-
täytymistä selittäviä tekijöitä, kuten sitä, miksi miehet ottavat naisia enemmän riskejä, Piha – Lähteenmäki-
Uutela 2014, s. 310–312.

70  Thaler 2000, s. 133.

71  Ihmisten käyttäytymistä on pyritty ottamaan jo huomioon esimerkiksi lainvalmistelussa Yhdysvalloissa, 
Sunstein 2014, s. 720; Hacker 2016, s. 358. Ks. myös esimerkiksi Yhdysvaltojen finanssikuluttajansuojavi-
ranomaisen (the Consumer Financial Protection Bureau) toimista, Braucher 2012, s. 107–129.
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hyötyihin esimerkiksi lainvalmistelun kannalta.72 Behavioral law and economics 
-suuntauksen katsotaan eroavan perinteisemmästä ja pidempään vallinneesta law 
and economics -suuntauksesta eli perinteisestä oikeustaloustieteestä siinä, että 
oikeustaloustieteen voidaan katsoa nojaavaan ajatukseen ihmisestä rationaalisena 
toimijana.73 Sen sijaan käyttäytymistaloustiede lähtee ajatuksesta, että ihminen 
ei kaikissa tilanteissa toimi täysin rationaalisesti, vaan hänen käyttäytymistään 
ohjaavat monet tekijät, kuten erilaiset heuristiikat (heuristics)74, joilla tarkoitetaan 
kognitiivisen psykologian määrittelemää epäformaalia menetelmää ongelman-
ratkaisutilanteissa ja jotka vaikuttavat muun muassa ihmisen havainnointiin 
ja ajatteluun75. Heuristiikat johtavat puolestaan erilaisiin ajatustapoihimme 
vaikuttaviin vinoumiin (bias)76, joita käsitellään enemmän luvuissa 2 ja 3. 
Käyttäytymistaloustieteen mukaan ihmisten käytös ei ole kuitenkaan ennakoima-
tonta tai satunnaista, vaan pikemminkin systemaattista ja mallinnettavissa olevaa.77 
Heuristiikat ja vinoumat eivät välttämättä johda aina huonoon lopputulokseen, 
vaan ne voivat vaikuttaa myös positiivisesti ihmisen toimintaan.78 Behavioral law 
and economics -suuntaus lähtee liikkeelle samasta lähtökohdasta kuin neoinsti-
tutionaalinen oikeustaloustiede ja katsoo, että ihmiset eivät toimi kaikilta osin 
rationaalisesti. Tässä koulukunta poikkeaa voimakkaasti esimerkiksi ns. Chicagon 

72  Esimerkiksi komission toimesta on tehty jo useamman vuoden ajan tutkimuksia kuluttajien käyttäytymi-
sestä, viimeaikaisimmista tutkimuksista, ks. esim. European Commission: Study on Consumers’ Decision 
Making in Insurance Services: a Behavioural Economics Perspective, Final Report, May 2017 ja European 
Commission: Consumer Market Study to Support the Fitness Check of EU Consumer and Marketing Law, 
Final Report, May 2017. Mielenkiintoinen yksityiskohta asiassa on se, että yhdysvaltalaiset tuomioistuimet 
ja viranomaiset ovat alkaneet ottaa käyttäytymistaloustiedettä huomioon ratkaisuissaan, mutta sen sijaan 
eurooppalaiset tuomioistuimet ja viranomaiset eivät – ainakaan avoimesti. Lisäksi Euroopassa pitäydytään 
edelleen pääsääntöisesti pitämään ihmistä rationaalisena toimijana eikä tosiasiallisia käyttäytymistapoja ote-
ta huomioon, ks. Hacker 2015. Toki Euroopassakin on maakohtaisia eroja: esimerkiksi Isossa-Britanniassa 
käyttäytymistaloustieteelliset tutkimukset on otettu vakavasti, ja pääministeri Cameron perusti “Behavioral 
Insights Team” -ryhmän toimikaudellaan selvittääkseen, miten tutkimustuloksia voidaan käyttää hyödyksi, 
Sunstein 2014, s. 720. Vastaavasti Ison-Britannian finanssivalvoja on antanut jo vuonna 2013 ohjeita siitä, 
miten käyttäytymistaloustieteellisiä tutkimuksia voi hyödyntää sijoitustuotteiden tarjoamisessa, ks. FCA: 
Applying Behavioral Economics at the Financial Conduct Authority, 2013. 

73  Ks. esim. de Coninck 2011, s. 262–263; Wright – Ginsburg 2012, s. 1034-1035. Ks. myös Jolls – Sunstein 
– Thaler 1998, s. 1473–1481; Allais 1953, s. 38 ss.; Ellsberg 1961, s. 643–669.

74  Termin on kehittänyt matemaatikko George Polya, joka yritti opettaa opiskelijoilleen, kuinka matemaatikot 
ajattelevat, Polya 1945.

75  Ks. esim. Bazerman, 2006, s. 8-10; Rachlinski 1999, s. 740; Rachlinski 2003, s. 1168.

76  Erityisesti päätökset, jotka kohdistuvat epävarmaan tulevaisuuteen aktivoivat vinoumia, Willis 2008, s. 237.

77  Jolls – Sunstein – Thaler 1998, s. 1475.

78  Tämä pätee myös sijoittamiseen. Vaikka tutkimuksessa tuodaan esille useita esimerkkejä siitä, miten käyt-
täytymisvinoumat vaikuttavat negatiivisesti esimerkiksi sijoittajan kykyyn ymmärtää sijoituksen riski, voivat 
vinoumat vaikuttaa luonnollisesti myös positiivisesti.
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oikeustaloustieteellisestä koulukunnasta79, joka perustuu neoklassisen taloustie-
teen olettamuksille.80 Koulukunnista huolimatta sekä neoinstitutionaalisella että 
chicagolaisella koulukunnalla on myös samoja lähtökohtia, kuten tehokkuusa-
nalyysi.81 Neoinstitutionaalinen koulukunta ottaa huomioon myös esimerkiksi 
oikeudenmukaisuusnäkökantoja.82 Behavioral law and economics -suuntauksen 
voidaankin katsoa ainakin sivuavan neoinstitutionaalista koulukuntaa.83

Toisaalta koska taloustieteessä nykypäivänä otetaan varsin laajasti huomioon 
myös ihmisten tosiasiallinen käyttäytyminen yhtenä tekijänä mallintamisessa, law 
and economics -suuntauksen ja behavioral law and economics -suuntauksen 
erottaminen toisistaan ei ole mielestäni välttämätöntä.84 Käyttäytymistaloustieteen 
hyödyntämisessä oikeustieteellisessä tutkimuksessa on kuitenkin lopulta sama 
päämäärä kuin perinteisen taloustieteen hyödyntämisessä.85 Tämän vuoksi en 

79  Koulukunnasta ks. esim. Stelmach – Brozek 2006, s. 92.

80  Neoklassinen taloustiede perustuu olettamukseen, jonka mukaan ihminen on rationaalinen toimija. Perin-
teinen oikeustaloustiede pohjautuu tälle lähtökohdalle, Jolls – Sunstein – Thaler 1998, s. 1545.

81  Ks. tarkemmin Timonen 1998, s. 109.

82  Mercuro – Medema 1997, s. 79–83.

83  Neoinstitutionaalisessa taloustieteessä lähtökohtana on muun muassa se, että ihminen on vain rajoitetusti 
rationaalinen. Vaikka neoklassinen taloustiede ottaa huomioon myös informaation hankkimisen kustannuk-
set, informaatioasymmetrian sekä eri osapuolten asemat ja taustat, neoinstitutionaalisessa taloustieteessä on 
keskitytty muun muassa moraalikatoon, mutta huomioitu osana rajoitettua rationaalisuutta myös informaa-
tioasymmetrian mahdollisuus. Ks. esim. Timonen 1996, s. 151–153 ja s. 155; Rudanko 1998, s. 191. Kuitenkin 
myös neoklassinen taloustiede lähti siitä tosiasiasta liikkeelle, että esimerkiksi asymmetrinen informaatio voi 
vaikuttaa markkinoiden tehokkuuteen. Asymmetrinen informaatio ei kuitenkaan horjuta käsitystä henkilöi-
den rationaalisuudesta, Spindler 2011, s. 317. Neoinstitutionaalinen taloustiede voi hyödyntää behavioralis-
tista taloustiedettä monin tavoin, ks. Dequech 2006, s. 109. Neoklassisen ja käyttäytymistaloustieteellisen 
koulukunnan eroja voidaan kuvata siten, että neoklassinen koulukunta suhtautuu perinteisesti regulaatioon 
torjuvasti, kun taas käyttäytymistaloustieteellinen koulukunta pitää regulaatiota hyvänä asiana, Juurikkala 
2015, s. 69–70. Kattavan katsauksen oikeustaloustieteen kehitykseen tarjoaa Mercuro – Medema 1997.

84  Näin myös Jolls 2007b, s. 39. Kuten Thaler toteaa artikkelissaan (Thaler 1999a, s. 21): ”As financial econo-
mists become accustomed to thinking about the role of human behavior in driving stock prices, people will 
look back at the articles published in the past 15 years and wonder what the fuss was about. I predict that 
in the not-too-distant future, the term “behavioral finance” will be correctly viewed as a redundant phase. 
What other kind of finance is there?”

85  Behavioral law and economics -suuntauksen kannattajat ovat esimerkiksi katsoneet, että perinteinen oi-
keustaloustiede ei ole tarpeeksi joustava tarkastellakseen sellaisia taloudellisten toimijoiden toimintoja, jois-
sa on mukana myös tosiasiallisen käyttäytymisen malli. Toisaalta esimerkiksi Wright on tutkimuksessaan 
katsonut, ettei käyttäytymistaloustiede ole tuonut perinteiseen taloustieteeseen nähden lisäarvoa oikeustie-
teelliseen tutkimukseen. Wright tutki kuluttajasopimuksia käyttäytymistaloustieteellisestä ja oikeustieteelli-
sestä näkökulmasta ja tuli siihen tulokseen, ettei käyttäytymistaloustiede tuo lisäarvoa selityksineen, Wright 
2007, s. 470–511.
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itse näe tarkoituksenmukaiseksi erottaa terminologisesti behavioral law and 
economics -suuntausta perinteisestä oikeustaloustieteestä (law and economics), 
ja käytän tutkimuksessani vakiintuneesti termiä oikeustaloustiede86.

1.2.2.3 Oikeustaloustieteelliseen tutkimukseen kohdistettu kritiikki

Sekä käyttäytymistaloustiedettä87 sekä oikeustaloustieteellistä tutkimusta koh-
taan on esitetty myös kriittisiä arvioita.88 On muun muassa todettu, että käyttäy-
tymistaloustieteen lähtökohtien huomioon ottaminen oikeustieteessä on hyvin 
rajoittunutta.89 Yhtenä merkittävimpänä kritiikkinä on esitetty, että käyttäyty-
mistaloustieteellisiä tutkimuksia ei ole tarkoitettu ja tehty oikeustieteen hyödyn-
nettäviksi. Kriitikoiden mukaan ihmiset käyttäytyvät eri tavoin tosi- ja koetilan-
teissa, mistä voi seurata se, että esimerkiksi tietyt lavastetut ja laboratorio-oloissa 
tehdyt tutkimukset (experimental economics) eivät tosiasiassa päätyisi samaan 
lopputulokseen, jos ne olisi tehty oikeissa tilanteissa.90  Tästä johtuen on arvi-
oitu, että käyttäytymistaloustieteellisten tutkimusten tulokset eivät välttämättä 
sovellu oikeustieteellisen tutkimuksen osaksi, sillä tutkimusten kontekstilla on 
ratkaiseva asema lopputulosten kannalta. Lisäksi on esimerkiksi epäselvää, miten 
yleistettävissä olevia tutkimusten tulokset tosiasiassa ovat.91 Tulokset voivat olla 
sidoksissa tiettyyn kontekstiin eli esimerkiksi tiettyyn kulttuuriin tai tutkimusten 
kohteena olevien ihmisten taustoihin.92 Tämän vuoksi onkin sanottu, että käyttäy-
tymistaloustiede vain ”poimii rusinat pullasta” eikä pysty luomaan yleistä, laajasti 

86  Samansuuntaisesti Calabresi 2016, s. 4–5. Tosin tätäkin valintaa voidaan kritisoida. Timonen on katsonut, 
että ”oikeustaloustiede” terminä on harhaanjohtava, sillä oikeustaloustiede ei tosiasiassa ole taloustieteen 
alahaara, niin kuin nimi voisi antaa olettaa. Timonen pitää parempana englanninkielistä termiparia ”law 
and economics”, Timonen 1996, s. 131. Timosen kritiikki on sinänsä aiheellinen ja yhdyn siihen etenkin ter-
miparin ”behavioral law and economics” kohdalla, mutta katson, että ”law and economics” -termiparin 
suomennos oikeustaloustiede on jo niin vakiintunut (etenkin viimeisten 22 vuoden aikana), että sen käyt-
tö on sallittua eikä johda ketään harhaan. Myös muita nimivaihtoehtoja on esitetty, esimerkiksi Toivonen 
on ehdottanut suuntauksen nimeksi ”oikeustehokkuusoppi”, Toivonen 2000, s. 962 ja Mähönen sekä Kalle 
Määttä ovat kutsuneet suuntausta ”käyttäytymispainotteiseksi oikeustaloustieteeksi”, Mähönen – Määttä K. 
2002, s. 191.

87  Käyttäytymistaloustiedettä on esimerkiksi kritisoitu siitä, että se ei ole pystynyt luomaan mitään yleistä 
markkinoita koskevaa teoriaa, Ulen 2014, s. 111. Lisäksi on esitetty, että ”rational choice theory” ottaa huo-
mioon ihmisten tosiasiallisen käyttäytymisen, ja ihmiset ovat tietoisia omista ajatusvinoumistaan ja käyt-
täytymistä ohjaavista tekijöistään. Esimerkiksi Posner on todennut, että ”rational choice theory” huomioi 
sen, että ihmisten kyky prosessoida informaatiota on rajoittunutta, Posner 2014, s. 4. Taloustieteilijät ovat 
kritisoineet suuntausta myös siitä, että ihmiset oppivat virheistään, missä rationaalisuus puolestaan näkyy, 
Ulen 2014, s. 113. 

88  Ulen 2014, s. 110–111 ja Ulen 2015, s. 9-12; Driesen – Malloy 2017, s. 300–318. Yksi oikeustaloustieteeseen 
yleisesti kohdistettu kritiikki koskee oikeustaloustieteellisen tutkimuksen peruslähtökohtia eli tehokkuusvai-
kutusta. Kriitikot ovat skeptisiä sen suhteen, että lisääkö taloudellinen tehokkuus ihmisten varallisuutta ja 
hyvinvointia, ks. Driesen – Malloy 2017, s. 303. Ks. kritiikistä kattava koonti, Juurikkala 2015, s. 70–71.

89  Posner 2014, s. 21–22. Tosin Posnerkin myöntää, että rahoitusmarkkinaoikeudessa lähestymistavalla on 
perusteensa, Posner 2014, s. 21–22. 

90  de Coninck 2011, s. 265 viitteineen; Ulen 2014, s. 114–115

91  Alemanno – Sibony 2017, s. 338–339.

92  Avgouleas 2008, s. 16–17; Alemanno – Sibony 2017, s. 339.
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sovellettavaa teoriaa.93 Kuitenkin voidaan katsoa, ettei käyttäytymistaloustiede 
radikaalisti muuta perinteisiä rahoitusteorioita,94 se vain monipuolistaa niitä – 
kuten lainsäädäntöäkin.95

Kritiikkiä on esitetty myös sen suhteen, että käyttäytymistaloustieteen otta-
minen huomioon oikeustieteellisessä tutkimuksessa on korostanut paternalistisen 
oikeustieteen ja lainsäädännön merkitystä; koska ihmiset eivät käyttäydy rationaa-
lisesti, tulee lainsäädännöllisin keinoin ohjata ja rajoittaa ihmisten käyttäytymistä96, 
mikä puolestaan lisää lainsäädännön määrää yhteiskunnassa ja vaikuttaa ihmisten 
autonomiaan ja valinnanvapauteen.97 Huomion kiinnittäminen paternalismin ja 
ihmisten autonomian väliseen tasapainoon on tyypillistä erityisesti yhdysvalta-
laisessa oikeustaloustieteellisessä keskustelussa. Sen sijaan Euroopassa tähän 
ei ole kiinnitetty niin paljon huomiota, joskin jossakin määrin keskustelua kyllä 
esiintyy.98 Tähän on syyksi esitetty muun muassa se, että Yhdysvalloissa ihmisten 
henkilökohtaisella autonomialla on kautta aikain ollut suurempi merkitys kuin 
Euroopassa, jossa paternalistiseen lainsäädäntöön ei välttämättä kohdisteta niin 
suurta kritiikkiä.99 

Taloustieteilijät Thaler ja Sunstein ovat kehittäneet libertaristisen paternalis-
min100 käsitteen, jonka mukaan ihmisiä voidaan auttaa ja ohjata tekemään itsensä 
kannalta parempia päätöksiä ilman, että puututaan heidän tosiasialliseen valinnan-
vapauteensa.101 Tämä onnistuu esimerkiksi ns. tuuppaamisella (nudging)102, jonka 
avulla ihmisiä ohjataan tiettyyn suuntaan päätöksenteossaan.103 Tämän voidaan 

93  Fama 1998; Posner 1998 passim.

94  Yhtenä kritiikkinä behavioral economics and law -suuntausta kohtaan on esitetty, että markkinoille osal-
listuminen vähentää käyttäytymisvinoumia. Ks. esim. List 2003, s. 41.

95  Spindler 2011, s. 326.

96  Kritiikkiä on esitetty lisäksi siitä, että myös lainvalmistelijat ja lainsäätäjät kärsivät erilaisista käyttäytymis-
malleista: on esimerkiksi arvioitu, että lainsäätäjät laittavat liiaksi painoarvoa vastikään sattuneille tapahtu-
mille, kuten erilaisille kriiseille, ks. Choi – Pritchard 2003, s. 25; Hirshleifer 2007, s. 3.

97  Ks. esim. Wright 2007, s. 510; Klick – Mitchell 2006. 

98  Ks. Alemanno – Sibony (eds.) 2017.

99  Ks. esim. Sibony – Helleringer 2017, s. 211.

100  Sunstein katsoo, että käyttäytymisestä johtuvia markkinahäiriöitä on perusteltua korjata paternalismin avul-
la, Sunstein 2013, s. 1834.

101  Thaler – Sunstein 2003, s. 175–179. Ks. myös Sunstein – Thaler 2003, s. 1159–1202; Sunstein 2013, s. 1835.

102  Jos markkinahäiriöt johtuvat erilaisista käyttäytymismalleista (behavioral market failures), tiedonanto, va-
roitukset, oletusasetukset (default rules) ja muut ”tuuppaukset” ovat yleensä paras ratkaisu, etenkin silloin, 
jos käytös ei aiheuta muille haittaa. Joissakin tapauksissa häiriötekijöihin ei ole perusteltua puuttua lain-
kaan (kustannukset ylittävät hyödyt), ja joissakin tapauksissa häiriöihin pitää puuttua ankarammin (hyödyt 
ylittävät kustannukset), Sunstein 2013, s. 1835. Jolls ja Sunstein ovat yhteisartikkelissaan jaotelleet toimin-
tatapoja rajoitetun rationaalisuuden vähentämiseksi seuraavasti: ”eristävät” strategiat, ”debiasing through 
law” (ks. myös Pi – Parisi – Luppi 2014, s. 152–157) ja toimimatta jättäminen, Jolls – Sunstein 2006, s. 
225–227.

103  Thaler – Sunstein 2008.
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nähdä lisäävän yksilöiden hyvinvointia ilman, että heidän omaan päätösvaltaansa 
puututaan.104 Paternalistiseen lainsäädäntöön ja siihen liittyvään keskusteluun 
palataan tarkemmin tutkimuksen luvussa 4.

Väitöskirjani kannalta käyttäytymistaloustieteen hyödyntämisellä on useita 
funktioita. On totta, että käyttäytymistaloustieteellisten tulosten hyödyntämisessä 
lainsäädännössä105 on erinäisiä haasteita.106 Voidaan kuitenkin katsoa, että käyttäy-
tymistaloustieteen tutkimuksista oikeustieteelle saatu lisäarvo ylittää mahdolliset 
puutteet. Kuten todettu, taloustieteessä on perinteisesti ajateltu ihmisen toimivan 
rationaalisesti. Rahoitusmarkkinalainsäädäntömme Euroopan unionissa perustuu 
edelleen hyvin pitkälti samalle ajatukselle: sijoittaja on rationaalinen toimija, joka 
hakee tietoa suunnittelemastaan sijoituksesta, tutustuu annettuun aineistoon ja 
tekee harkitun päätöksen siitä, sijoittaako tuotteeseen vaiko ei.107 Rationaalinen 
sijoittaja myös antaa tuotteen tarjoajalle runsaasti tietoa itsestään ja omasta sijoi-
tuskokemuksestaan ja -tietämyksestään, jotta hänelle voidaan suositella hänelle 
sopivaa sijoitustuotetta tai arvioida tietyn sijoitustuotteen asianmukaisuus hänen 
sijoittajaprofiiliinsa. Rationaalinen sijoittaja myös lukee hänelle lähetetyt tai toimi-
tetut sijoitustuotetta koskevat raportit ja huomatessaan jonkin epäkohdan hän 
ottaa välittömästi yhteyttä tuotteen tarjoajaan ja selvittää ongelmatilanteet. Kuten 
monesti muillakaan elämänalueilla, ihminen ei toimi välttämättä sijoittajanakaan 
rationaalisesti108, ja edellä mainittu sijoittaja voi olla varsin utopistinen käsite. 

Koska käyttäytymistaloustiede (tai tarkemmin rahoituksen käyttäytymistiede, 
behavioral finance) tutkii rahoitusmarkkinoiden osapuolten käyttäytymistä ja 
pyrkii selittämään psykologian avulla, miten eri markkinatoimijat, kuten sijoittajat 

104  Tällekin ajatukselle on esitetty kritiikkiä. On esitetty, että käyttäytymistaloustieteen tutkimuksia tulkitaan 
tarkoitushakuisesti etenkin paternalistisen lainsäädännön näkökulmasta ja että yksilöiden hyvinvoinnin ar-
viossa on esitetty virheellisiä näkemyksiä. On jopa esitetty, että behavioral law and economics -suuntaus on 
uhka yksilön vapaudelle ja autonomiselle päätöksenteolle. Ks. esim. Wright – Ginsburg 2012, s. 1087–1088 
ja Rachlinski 2003, s. 1165–1225.

105  Esimerkiksi Yhdysvalloissa lainsäädännössä on alettu ottaa huomioon ihmisten tosiasiallista käyttäytymis-
tä, Sunstein 2013, s. 1832–1833.

106  Kritiikistä, ks. Posner 1998; Kelman 1998; ks. myös Bubb – Pildes 2014, s. 1593–1678.

107  Tämä ei suinkaan kohdistu ainoastaan rahoitusmarkkinalainsäädäntöön, vaan lainsäädäntöön yleisesti, 
Spindler 2011, s. 328 viitteineen; Avgouleas 2008, s. 1; Moloney 2010a, s. 290; Esimerkiksi EU:n kulutta-
jansuojasääntely perustuu pitkälti vielä ajatukseen, että tiedon puute on suurin kuluttajaa kohtaava ongel-
ma, Sibony 2014, s. 903.

108  Ks. esim.  Barberis – Thaler 2003, s. 1053–1128. Asiaa voidaan tarkastella esimerkiksi riskin käsitteen kaut-
ta. Traditionaalisen rahoitusteorian sijoittajien sijoitusriskin arviointi perustuu rationaaliseen arviointiin ja 
oletukseen, että sijoittajien tarkoituksena on utiliteettiteorian mukaisesti maksimoida hyötynsä. Kun perin-
teisen rahoitusteorian käsitys riskistä perustuu kvantitatiivisille arvioinneille, otetaan rahoituksen käyttäy-
tymistieteessä tarkasteluun mukaan myös kvalitatiiviset näkökohdat. Tämä tarkoittaa sijoittajan subjektii-
visten käsitysten huomioimista riskin käsitteen tarkastelussa. Ks. Schindler 2007, s. 22.
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ja sijoitustuotteiden tarjoajat, käyttäytyvät109, on sen hyödyntäminen perusteltua 
tutkittaessa sitä, onko vallitseva oikeustila tarkoituksenmukainen ottaen huomioon 
osapuolten tosiasiallisen käyttäytymisen.110 Vaikka tässä tutkimuksessa pääpaino 
on de lege ferenda -analyysissa, tutkimuksessa sivutaan myös paikoin käyttäyty-
mistaloustieteellisen tutkimuksen tulosten käyttämisestä laintulkinnassa reaalisina 
argumentteina111. 

1.2.3 Vaihtoehtoiset tutkimussuunnat

Tutkimuksen toteuttaminen ja kysymyksenasettelu olisi voitu muotoilla myös 
monilla muilla tavoin. On selvää, että tutkimuksen olisi voinut tehdä kokonai-
suudessaan puhtaasti lainopillisena. Sijoitustuotteen tarjoajan menettelytapa-
velvollisuuksista, erityisesti tiedonantovelvollisuudesta, ja niiden tarkoituksen-
mukaisuudesta ja tehokkuudesta sijoittajansuojan kannalta on kirjoitettu paljon 
kansainvälisessä käyttäytymistaloustieteellisessä ja oikeustaloustieteellisessä 
keskustelussa. Tämä tutkimus jättäisi ottamatta osaa tärkeään keskusteluun, jos 
tässä ei tuotaisi esiin myös de lege ferenda -näkökantaa, joka huomioi kansain-
välisen keskustelun. Lisäksi, koska sijoitustuotteen tarjoajan menettelytapoja kos-
kevat säännökset ovat muuttuneet vuoden 2018 aikana MiFID II -direktiivin112, 

109  Ks. esimerkiksi Pompian 2012, s. 50; Baker – Nofsinger 2010, s. 7–8; Byrne – Brooks 2008.  Rahoituksen 
käyttäytymistieteen tutkimuksen voidaan katsoa alkaneen varsinaisesti 1985, kun tutkijat de Bondt ja Thaler 
julkaisivat artikkelin ”Does the Stock Market Overreact?”. Sijoittajien, kuten ihmisten yleensä, päätöksen-
tekomalleja on analysoitu paljon psykologisessa tutkimuksessa. Päätöksentekoon erikoistunut teoreetikko 
Howard Raiffa on luokitellut päätöksenteon analysoinnin kolmeen eri kategoriaan. Normatiivinen analyysi 
keskittyy rationaaliseen päätöksentekoon ja ratkaisuun koskien pohdittavaa ongelmaa. Normatiivisen ana-
lyysin lopputulos on ideaalitilanne, jota päätöksenteon tulisi mahdollisimman hyvin vastata. Deskriptiivinen 
analyysi viittaa tilanteisiin, joissa ihmiset todellisuudessa tekevät päätöksiä. Preskriptiivinen analyysi puoles-
taan tarkoittaa sitä, että ihmiselle annetaan käytännön neuvoja ja opastusta, jotta tämä voi tehdä rationaa-
lisempia päätöksiä.  Sijoitusneuvonta on malliesimerkki preskriptiivisesta analyysista, jonka tarkoituksena 
on esimerkiksi sijoitusneuvojan neuvoin auttaa sijoittajaa tekemään sellaisia päätöksiä, jotka parhaiten pal-
velevat heidän tarkoitusperiään. Ks. Kahneman – Riepe 1998, s. 52.

110  Veil on katsonut, että sijoittajien tosiasiallista käyttäytymistä voidaan käyttää laintulkinnassa esimerkiksi 
arvioitaessa, mitä ”keskivertosijoittajan” (reasonable investor) määritelmä pitää tosiasiassa sisällään. Veil 
2017, s. 97.

111  Ks. Timonen 1996, s. 147.

112  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitus-
välineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (MiFID II). 
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MiFIR-asetuksen,113 IDD-direktiivin114 ja PRIIPs-asetuksen115 johdosta paljon, on 
tämänkin vuoksi aiheellista pohtia, miten nämä muutokset asettuvat suhteessa 
käytyyn keskusteluun.

Tutkimuksessa olisi voitu keskittyä myös analysoimaan EU-oikeuden ja kansal-
lisen oikeuden välistä suhdetta tuotteen tarjoajan ja sijoittajan velvollisuuksien 
kannalta. Tällä tarkoitetaan erityisesti sitä, miten edellä mainitussa aihepiirissä, jota 
sääntelee sekä EU-lainsäädäntö että kansallinen oikeus, EU-oikeuden ja kansal-
lisen oikeuden hierarkia ja soveltaminen vaikuttavat esimerkiksi lainsäädännön 
tavoitteiden kannalta. Vaikka tätä problematiikkaa sivutaan tutkimuksen luvussa 
3.1, kokonaisuus on niin laaja, että aiheen lähempi tarkastelu jää myöhemmän 
tutkimuksen varaan.

1.3 Tutkimuksen sijoittuminen oikeustieteen kontekstiin

Perinteiseltä oikeudenalajaottelultaan tutkimus kuuluu velvoite- ja kauppaoi-
keuden alaan. Tutkimuksessa on sopimus- ja vakuutusoikeutta, jotka kuuluvat 
molemmat pääsääntöisesti velvoiteoikeuden alaan. Nykyisen oikeudenalajaotte-
lun mukaan arvopaperimarkkinaoikeus katsotaan kuuluvan kauppaoikeuteen. 
Hieman modernimmin asian voisi myös ilmaista siten, että tutkimus kuuluu rahoi-
tusmarkkinaoikeuden alaan. Vaikka tämä ei olekaan vielä vakiintunut termi oikeu-
denalajaottelussa, käytetään sitä tässä tutkimuksessa. Rahoitusmarkkinaoikeuden 
englanninkielinen käännös ”Financial Markets Law” on vakiintunut ilmaisu 
kuvaamaan oikeudenalaa, joka käsittelee laajasti rahoitusmarkkinoita koskevia 
oikeuskysymyksiä. Näin ollen rahoitusmarkkinaoikeus terminä kattaa sekä arvo-
paperi-, pankki- ja vakuutusoikeuden alaiset kysymykset. Tutkimuksessa viita-
taan rahoitusmarkkinalainsäädännön ohella myös sijoittajansuojalainsäädän-
töön tai -sääntelyyn. Jälkimmäisellä tarkoitetaan kaikkea sellaista lainsäädäntöä, 
jonka tavoitteena on sijoittajien suojaaminen ja sijoittajansuojan parantaminen. 
Säännöstö on varsin heterogeeninen ja koostuu muun muassa tuotteen tarjoajan 
menettelytapasääntelystä, joka on tämän tutkimuksen aiheen keskiössä, mutta 
myös esimerkiksi laajemmin arvopaperimarkkinalainsäädännöstä, finanssialan 
toimijoiden vakavaraisuus- ja toimilupasääntelystä sekä sijoittajan oikeusturva-
keinoja koskevasta sääntelystä. 

113  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 600/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, ra-
hoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (MiFIR).

114  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/97, annettu 20 päivänä tammikuuta 2016, vakuu-
tusten tarjoamisesta (uudelleenlaadittu) (IDD).

115  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1286/2014, annettu 26 päivänä marraskuuta 2014, 
vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP- tuotteita) kos-
kevista avaintietoasiakirjoista
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Perinteisesti suomalaisessa oikeustieteessä on tehty paljon lainopillista 
tutkimusta sopimusoikeudesta mukaan lukien sopimusosapuolten velvollisuudet 
toisiaan kohtaan. Kotimaisessa oikeuskirjallisuudessa arvopaperimarkkinaoi-
keudellinen tutkimus on yleistynyt.  Viimeisen hieman yli kymmenen vuoden 
ajalta merkittävimmiksi arvopaperisijoittamista ja erityisesti sijoituspalveluita 
käsittelevistä oikeustieteellisistä julkaisuista voidaan mainita Olli Norroksen 
tutkimus Vahingonkorvaus arvopaperimarkkinoilla (2009), Sakari Wuolijoen 
Pankin neuvontavastuu – varallisuusoikeudellinen tutkimus pankin neuvonta- ja 
tiedonantovelvollisuuksista (2009) sekä Kari Hopun Sijoituspalvelusopimukset 
(2009). Tuoreemmasta päästä ovat Matti Turtiaisen Sijoituspalvelut ja asia-
kas (2018) sekä Marika Salon Sijoittamisen ohjaaminen – Sijoitusneuvot ja 
-suositukset sijoittajan päätöksenteossa (2016). Edellä mainituista teoksista 
Wuolijoki käsittelee hyvin suppeasti sijoittajan tietämis- ja selonottovelvoitteita. 
Norros ja Kari Hoppu sivuavat aihetta lyhyesti. Kari Hopun väitöskirjassa on 
käsitelty myös sijoittamista ja markkinointia (Sijoitustuotteiden markkinoinnin 
sääntely, 2004), mutta hänkään ei tässä nyt jo lähes 15 vuotta vanhassa teok-
sessaan erityisemmin pohdi sijoittajalle asetettavia velvollisuuksia. Lisäksi on 
syytä yleisesti mainita arvopaperimarkkinaoikeudellisen tutkimuksen puolelta 
Heikki Marjosolan väitöskirja Regulatory Governance of EU Financial Markets 
and Institutions – Dealing with Incompleteness of Law and Constitution (2017), 
Mårten Knutsin väitöskirja Kursmanipulation på värdepappersmarknaden (2010) 
ja Janne Häyrysen väitöskirja Arvopaperimarkkinoiden väärinkäyttö (2006). 
Arvopaperimarkkinaoikeudellisista yleisteoksista mainittakoot Mårten Knutsin 
sekä Jarmo Parkkosen Arvopaperimarkkinalaki (2014) sekä Janne Häyrysen ja 
Ville Kajalan Uusi arvopaperimarkkinalaki (2013).

Mika Hemmo on muun muassa Sopimusoikeus -teossarjassa käsitellyt varsin 
laajasti sopimuksen osapuolten tiedonanto-, selonotto- sekä reklamaatiovelvolli-
suutta (Sopimusoikeus I, 2003 ja Sopimusoikeus II, 2003). Yleisesti reklamaa-
tiovelvollisuudesta kuluttajasopimuksissa on lisäksi kirjoittanut Johan Bärlund 
teoksessaan Reklamation i konsumentavtal (2002). Lisäksi Ari Saarnilehto on 
kirjoittanut useamman artikkelin koskien reklamaatiovelvollisuutta.116

Vakuutusoikeudesta ovat tutkimuksia viimeisen kymmenen vuoden aikana 
julkaisseet Norros teoksellaan Vakuutuksenantajan korvauspäätös (2016) sekä 
Justus Könkkölä väitöskirjallaan Vastuuvakuutus vahingonkorvausriidassa (2009). 
Sijoitussidonnaisia vakuutuksia käsittelevistä tutkimuksista voidaan mainita Jaana 
Norio-Timosen artikkelit Myyjän tiedonantovelvollisuus sijoitussidonnaisten 

116  Ks. Saarnilehto, Ari: Velvollisuudesta reklamoida (Lakimies 1/2010), Saarnilehto, Ari: Kohtuullinen rekla-
maatioaika (DL 2/2010) ja Saarnilehto, Ari: Reklamaatio ja vanhentuminen (Edilex-sarja 2/2010). Lisäksi 
Saarnilehto on kirjoittanut oikeustapauskommentteja liittyen reklamaatiovelvollisuuteen. 
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vakuutusten kaupassa117 sekä Vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuus sijoitus-
sidonnaisten vakuutusten myynnissä118. Vastaavasti Harri Isokoski on kirjoittanut 
artikkelin Sijoitussidonnaiset vakuutukset ja kuluttajansuoja.119 Laajempaa tutki-
musta sijoitussidonnaisista vakuutuksista ei ole tehty, joskin sijoitussidonnaisia 
vakuutuksia on sivuttu muissa teoksissa, kuten Norroksen Vahingonkorvaus 
arvopaperimakkinoilla -teoksessa. Pääasiassa vakuutusoikeudellinen kirjallisuus 
painottuu kuitenkin edelleen käytännön vakuutusalaa palveleviin teoksiin.120

Vaikka sopimusosapuolten yleisistä velvollisuuksista on Suomessa kirjoitettu 
paljon, ei tällä hetkellä ole tutkimusta, joka kattavasti käsittelisi ja yhdistäisi arvopa-
perimarkkinaoikeudellisen sijoittajansuojan ja sopimusoikeudelliset velvollisuudet 
lainopillisesti. Sijoittamiseen liittyvät tiedonanto-, selonotto- ja reklamaatiovelvol-
lisuudet ovat yleinen aihe käytännön toiminnassa finanssialalla. Suomessa ei ole 
lainkaan kirjoitettu oikeustaloustieteellisestä näkökulmasta mainitusta aiheesta.  
Tutkimukselle on siis tarvetta sekä lainopillisesta että laajemmasta näkökulmasta.

1.4 Tutkimuksen rakenne 

Väitöskirja on kirjoitettu artikkelimuodossa. Väitöskirja on kaksiosainen: se 
koostuu viidestä vertaisarvioidusta artikkelista (liitteet I-V) sekä yleisestä osasta. 
Väitöskirjan muodoksi on valittu artikkeliväitöskirja lähinnä sen vuoksi, että eten-
kin EU:sta implementoitava arvopaperimarkkina- ja vakuutuslainsäädäntö muut-
tuu nopeasti. Lainsäädäntömuutokset heijastuvat voimakkaasti sijoitustuotteisiin, 
joita tulee ja lähtee markkinoilta ripeään tahtiin. Siten artikkeliväitöskirja mah-
dollistaa tutkimustiedon ajankohtaisuuden paremmin kuin monografiamuotoinen 
tutkimus. Edellä mainitun vuoksi on myös huomattava se, että artikkelit heijastavat 
aikaansa: etenkin EU-lainsäädännön osalta muutoksia on tapahtunut artikkeleiden 
julkaisemisen jälkeen. Tämän vuoksi osa artikkeleissa esitetyistä tiedoista on jo 
vanhentuneita. Yleisessä osassa on kuitenkin tuotu esille myös näitä muutoksia ja 
yleisessä osassa on seurattu lainsäädäntöä ja julkaisuja 22.10.2018 asti. 

117  Teoksessa Norio-Timonen, Jaana (toim.): Kansainvälistyvät rahoitusmarkkinat ja asiakas – kirjoituksia ra-
hoitusmarkkinaoikeudesta, s. 9–43, Helsinki 2007.

118  Teoksessa Sisula-Tulokas, Lena – Luukkonen, Irene – Sirén, Erik – Raulos, Ville (toim.): Vakuutus- ja ra-
hoitusneuvonta 40 vuotta, s. 67–85, Helsinki 2011.

119  Teoksessa Sisula-Tulokas, Lena – Luukkonen, Irene – Saario, Marja (toim.): Kuluttajien vakuutustoimisto 
ja Vakuutuslautakunta 35 vuotta, s. 162–188, Helsinki 2006.

120 Vakuutusoikeudellisista yleisteoksista mainittakoon Irene Luukkosen, Lea Mäntyniemen, Mari Pekonen-
Rannan, Ville Rauloksen ja Pia Santavirran Vakuutuslainsäädäntö (2018), Jukka Rantalan ja Esko Kivi-
saaren Vakuutusoppi (2014) sekä vakuutusyhtiölainsäädäntöön painottuva Esko Kivisaaren ja Marja-Liisa 
Kaholan kirjoittama Vakuutustalous (2017).
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Artikkelit ovat itsenäisiä kokonaisuuksia, ja niiden keskeisimmät johtopäätökset 
vedetään yhteen tässä kirjoituksessa. Artikkelit on esitetty liitteissä I–V 
temaattisessa järjestyksessä. Artikkeli I koskee sijoittajan tiedonantovelvollisuutta 
(julkaistu 11/2016). Artikkeli II koskee sijoittajan selonottovelvollisuutta (julkaistu 
8/2016) ja artikkelit III–IV sijoittajan tietämisvelvollisuutta (ensimmäinen osa 
julkaistu 4/2018 ja toinen osa julkaistu 6/2018). Artikkeli V käsittelee sijoittajan 
reklamaatiovelvollisuutta (julkaistu 12/2017). 

Yleisen osan rakenne on seuraavanlainen: Kirjan ensimmäinen luku on 
johdanto aiheeseen. Luvussa kaksi tarkastellaan rahoitusmarkkinalainsäädännön 
tavoitteita ja erityisesti sijoittajansuojaa. Osan alussa esitellään regulaatioteoria, 
jota sovelletaan tutkimuksen taustalla. Tutkimuksen luvussa kolme tarkastellaan 
sekä tuotteen tarjoajan menettelytapavaatimuksia ja näiden vastinpareina olevia 
sijoittajan velvollisuuksia. Tässä osassa referoidaan lyhyesti väitöskirjan artikkelien 
sisältö, asetetaan se laajempaan kontekstiin ja tarkastellaan lisäksi velvollisuuksien 
välisiä yhteyksiä ja vuorovaikutusta. Luvussa neljä tarkastellaan nykyiseen 
oikeustilaan kohdistunutta kritiikkiä, mahdollisia muutosehdotuksia ja sitä, miten 
muutokset heijastuisivat sijoittajan velvollisuuksiin ja miten muutokset toteuttaisivat 
rahoitusmarkkinalainsäädännön tavoitteita tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. 
Lopuksi luvussa viisi tutkimus vedetään yhteen.

1.5 Tutkimuksessa käytettävät käsitteet ja rajaukset

Tutkimuksessa käytetään muutamia keskeisiä käsitteitä, jotka on syytä määritellä. 
Sijoitustuotteella tarkoitetaan yleisesti tuotetta, johon tai jonka avulla sijoittaja 
sijoittaa pääomaa tarkoituksenaan saada pääomalleen tuottoa.121 Tässä tutkimuk-
sessa sijoitustuotteella tarkoitetaan sekä sijoitussidonnaista vakuutusta tai kapita-
lisaatiosopimusta sekä rahoitusvälineitä, kuten arvopaperisijoituksia (esimerkiksi 
osakkeet, rahasto-osuudet, velkakirjalainat). 

Sijoitussidonnaisella vakuutuksella tarkoitetaan säästöhenki- tai eläke-
vakuutusta, jossa vakuutussäästön arvo on sidottu johonkin ulkoiseen instru-
menttiin.122 Kapitalisaatiosopimus on vakuutusyhtiön ja asiakkaan välinen 
sijoitussopimus. Se poikkeaa muista vakuutusyhtiön tarjoamista tuotteista 
(esimerkiksi säästö- tai sijoitusvakuutuksista) siinä, että kapitalisaatiosopimuksen 
perusteella ei vakuuteta ketään. Kapitalisaatiosopimus on aina määräaikainen, 
koska ei ole mitään vakuutustapahtumaa, joka muutoin päättäisi sopimuksen. 

121  Se, että sijoittajalla on tarkoituksena saada sijoittamalleen pääomalle tuottoa, ei tarkoita sitä, että hän vält-
tämättä tätä tuottoa tosiasiassa saisi. Sijoittamiseen liittyy lähes aina riski, ja rahoitusteoreettisesti sanotaan-
kin, että sijoittamisessa tuotto ja riski kulkevat pääsääntöisesti käsi kädessä.

122  Ks. esim. Hoppu E. – Hoppu K. 2016, s. 438–439.
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Sijoitussidonnaisen vakuutuksen käsitteestä on syytä erottaa sijoitusvakuutuksen 
käsite. Tässä tutkimuksessa sijoitusvakuutuksella viitataan kaikkiin sijoitussi-
donnaisiin säästöhenki- ja eläkevakuutuksiin sekä kapitalisaatiosopimuksiin.123 
Vakuutuksenantajalla tarkoitetaan vakuutussopimuslain (543/1994, jäljempänä 
myös ”VSL”) 2 §:n mukaisesti tahoa, joka myöntää vakuutuksia. Synonyymina 
vakuutuksenantajalle käytetään tutkimuksessa käsitteitä vakuutusyritys tai 
vakuutusyhtiö. Tutkimuksessa saatetaan myös satunnaisesti viitata vakuutuk-
sentarjoajaan. Tällä viitataan vakuutusten tarjoamisesta annetun lain (234/2018, 
jäljempänä myös ”LVT”)124 määritelmään, jolla tarkoitetaan vakuutuksenantajaa, 
vakuutusedustajaa ja sivutoimista vakuutusedustajaa (LVT 5 §). Vakuutuksen haki-
jalla tarkoitetaan sitä, joka harkitsee vakuutuksen ottamista ja on esimerkiksi tullut 
kysymään tietoa vakuutuksenantajalta mahdollisista vakuutuksista. Vakuutuksen 
hakija ei siis ole vielä solminut vakuutuksenantajan kanssa vakuutussopimusta. 
Vakuutuksenottajalla tarkoitetaan lain mukaisesti (VSL 2 §) puolestaan tahoa, joka 
on jo solminut vakuutuksenantajan kanssa vakuutussopimuksen. Sijoituspalvelun 
tarjoajalla viitataan toimijaan, jolla on sijoituspalvelulain nojalla oikeus tarjota 
sijoituspalveluita. Tuotteen tarjoajalla viitataan puolestaan sekä sijoitusvakuu-
tuksen että muiden sijoitustuotteiden tarjoajaan.

123  VSL 2 §:ään otetun määritelmän mukaan sijoitusvakuutuksella tarkoitetaan muuta henkivakuutusta kuin: 
a) henkivakuutussopimusta, jonka mukaiset etuudet maksetaan ainoastaan kuoleman sattuessa; b) amma-
tillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neu-
voston direktiivin 2003/41/EY tai vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 
(Solvenssi II) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY soveltamisalaan kuulu-
vaa virallisesti tunnustettua ammatillista lisäeläkejärjestelmää taikka muuta ryhmävakuutuksena pidettävää 
eläkevakuutusta. Sijoitusvakuutuksen määritelmän lisäksi vakuutusten tarjoamisesta annetun lain 5 §:n 1 
momentin 21 kohdassa on määritelty vakuutusmuotoinen sijoitustuote. Lainkohdan mukaan vakuutusmuo-
toisella sijoitustuotteella tarkoitetaam vakuutustuotetta, johon sisältyy maturiteetti- tai takaisinostoarvo ja 
jossa markkinoiden vaihtelu vaikuttaa suoraan tai välillisesti koko maturiteetti- tai takaisinostoarvoon tai 
sen osaan, lukuun ottamatta seuraavia vakuutustuotteita: a) Solvenssi II -direktiivin liitteessä I (vahinko-
vakuutusluokat) luetellut vahinkovakuutustuotteet; b) henkivakuutussopimukset, jos sopimuksen mukaiset 
etuudet maksetaan ainoastaan kuoleman sattuessa tai loukkaantumisesta, sairaudesta tai vammasta johtuvan 
työkyvyttömyyden vuoksi; c) eläketuotteet, joiden pääasialliseksi tarkoitukseksi katsotaan kansallisen lain-
säädännön nojalla tulojen tarjoaminen sijoittajalle eläkkeelläoloaikana ja jotka antavat sijoittajalle oikeuden 
tiettyihin etuuksiin; d) virallisesti tunnustetut ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja 
valvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/41/EY tai Solvenssi II -direktii-
vin soveltamisalaan kuuluvat ammatilliset lisäeläkejärjestelmät; e) yksilölliset eläketuotteet, joiden osalta 
kansallisessa lainsäädännössä vaaditaan työnantajan rahoitusosuutta ja joissa työnantaja tai työntekijä ei 
voi valita eläketuotetta tai eläketuotteen tarjoajaa. Ottaen huomioon vakuutusten tarjoamisesta annetun lain 
määritelmän vakuutusmuotoisesta sijoitustuotteesta sekä VSL:n määritelmän sijoitusvakuutuksesta kyseiset 
määritelmät olisivat olleet selkeämpiä, jos olisi viitattu suoraan vakuutusluokista annetun lain (526/2008) 
15 §:ään (”henkivakuutusluokka 3, sijoitussidonnaiset vakuutukset”) ja 18 §:ään (”henkivakuutusluokka 6, 
kapitalisaatiosopimukset”). Sinänsä ei liene mitään lainsäädännöllistä estettä sille, että esimerkiksi kuole-
manvaravakuutus olisi sijoitussidonnainen. Tämä olisi toki hyvin poikkeuksellista, mutta lainsäädännöllisiä 
esteitä sille ei ole. Tässä suhteessa etenkin VSL 2 §:n mukainen määritelmä voi olla ongelmallinen.

124  Vakuutusten tarjoamisesta annettu laki, joka tuli voimaan 1.10.2018, säädettiin IDD-direktiivin implemen-
toinnin yhteydessä.
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Rahoitusvälineellä tarkoitetaan sijoituspalvelulain (747/2012, jäljempänä 
myös ”SPL”) 1 luvun 14 §:n mukaista määritelmää. Rahoitusväline voi siis olla 
esimerkiksi arvopaperimarkkinalain (746/2012, jäljempänä myös ”AML”) 2 luvun 
1 §:n määritelmän mukainen arvopaperi tai esimerkiksi johdannaissopimus. Tässä 
tutkimuksessa painopiste on kuitenkin arvopaperimuotoisissa sijoitustuotteissa. 
Arvopaperimarkkinalain mukaisen määritelmän mukaan arvopaperi on vaihdan-
takelpoinen ja se on saatettu tai saatetaan yleiseen liikkeeseen useiden samansisäl-
töisistä oikeuksista annettujen arvopaperien kanssa. Tällainen voi olla esimerkiksi 
osakeyhtiön osake, joukkovelkakirja tai muu velkasitoumus tai sijoitusrahastolaissa 
(48/1999) tarkoitettu rahasto-osuus.

Tutkimuksessa sijoittajalla tai asiakkaalla viitataan tahoon, joka sijoittaa 
tai harkitsee sijoittamista sijoitustuotteeseen. Vakuutussijoittajalla tarkoi-
tetaan sijoittajaa, joka sijoittaa vakuutuksen kautta. Arvopaperisijoittajalla 
viitataan sijoittajaan, joka sijoittaa arvopaperimuotoiseen sijoitustuotteeseen. 
Tutkimuksessa käytetään ajoittain myös käsitteitä piensijoittaja, vähittäissijoittaja 
tai yksityissijoittaja. Näillä viitataan lähtökohtaisesti yksityishenkilönä toimivaan 
ei-ammattimaiseen sijoittajaan, ellei muuta ole tuotu esiin. Terminologia vaihtelee 
myös EU-lainsäädännön osalta: esimerkiksi PRIIPs-asetusta sovelletaan ”yksityis-
sijoittajiin”, jolla tarkoitetaan käytännössä ei-ammattimaisia asiakkaita.125 

Ei-ammattimaisen sijoittajan määritelmä tulee negaationa ammattimaisen 
sijoittajan määritelmästä sijoituspalvelulain mukaisesti. SPL 1 luvun 23 §:n mukaan 
ammattimaisella asiakkaalla tarkoitetaan muun muassa luottolaitosta, sijoituspal-
veluyritystä, vakuutusyhtiötä sekä suuryritystä, joka täyttää tietyt laissa määritellyt 
edellytykset.126 Ei-ammattimaisella asiakkaalla tarkoitetaan muuta asiakasta kuin 
ammattimaista asiakasta. Kuten edellä mainitusta määritelmästä voidaan huomata, 
PRIIPs-asetuksen mukaisen yksityissijoittajan rinnastaminen ei-ammattimaiseen 
asiakkaaseen on kuitenkin terminologisesti hieman ongelmallista, sillä yksityissi-
joittaja antaa konnotaation yksityishenkilöön eli luonnolliseen henkilöön, vaikka 
ei-ammattimaiseen asiakaskuntaan voi kuulua myös oikeushenkilöitä.

125  Asetuksen 4 artiklan mukaan asetusta sovelletaan yksityissijoittajiin, joilla tarkoitetaan MiFID II -direktii-
vin 4 artiklan 1 kohdan 11 alakohdassa määriteltyä yksityisasiakasta ja direktiivissä 2002/92/EY tarkoitettua 
asiakasta, jos kyseinen asiakas ei ole direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 10 alakohdassa määritelty 
ammattimainen asiakas. MiFID II 4 artiklan yksityisasiakkaalla tarkoitetaan puolestaan ei-ammattimaista 
asiakasta. Asetuksessa viitatussa vakuutusedustusdirektiivissä ei ole asiakkaan määrittelyä, mutta käytän-
nössä direktiiviä sovelletaan kaikkiin asiakkaisiin. Siten PRIIPs-asetusta sovelletaan ei-ammattimaisiin asi-
akkaisiin.

126  Jotta suuryritys voisi olla ammattimainen asiakas, tulee sen täyttää viimeksi päättyneeltä täydeltä tilikau-
delta laaditun tilinpäätöksen mukaan vähintään kaksi seuraavista vaatimuksista: a) taseen loppusumma on 
vähintään 20 000 000 euroa; b) liikevaihto on vähintään 40 000 000 euroa; c) omat varat ovat vähintään 
2 000 000 euroa.
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On myös huomattava, että ei-ammattimainen asiakas ei ole sama asia 
kuin kuluttaja.127 Kuluttaja voi olla sekä ei-ammattimainen tai ammattimainen 
asiakas, kuten myös ammattimainen asiakas tai ei-ammattimainen asiakas voi 
olla elinkeinonharjoittaja tai kuluttaja. Englanninkielisessä EU-lainsäädännössä 
ei-ammattimaisesta asiakkaasta käytetään vuoroin termiä ”retail client/customer” 
tai ”non-professional client/customer”, mikä saattaa hämmentää ja hämärtää 
terminologiaa. Jaottelu aiheuttaa myös kansallisessa lainsäädännössämme ongel-
mia erityisesti vakuutussopimuslain pakottavuuden kannalta. Sijoituspalvelulaissa 
tai arvopaperimarkkinalainsäädännössä ei yleensäkään käytetä kuluttaja-termiä, 
mutta vakuutussopimuslainsäädäntömme perustuu puolestaan kuluttaja-termin 
käyttöön. Problematiikkaa on tuotu esiin ja pohdittu yhdessä tutkimuksen osa-
artikkelissa.128 Hyvällä syyllä voidaankin kysyä, miksei suomalainen lainsäätäjä 
ottanut käyttöön sijoitusvakuutusten kohdalla sijoittajaparia ei-ammattimainen 
ja ammattimainen sijoittaja, vaan pysyttäytyi edelleen kuluttaja-termissä. 

Sijoituspalvelulain 1 luvun 15 §:ssä määritellään sijoituspalvelu sekä sijoi-
tustoiminnan käsite. Näitä ovat muun muassa toimeksiantojen välittäminen ja 
toteuttaminen, omaisuudenhoito sekä sijoitusneuvonta.129 Tämän tutkimuksen 
keskiössä ovat sijoituspalveluista sijoitusneuvonta sekä omaisuudenhoito. 
Omaisuudenhoidolla viitataan edellä mainitun pykälän 4 kohdan mukaan rahoi-
tusvälineiden hoitamiseen asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen nojalla siten, että 
päätösvalta sijoittamisesta on annettu kokonaan tai osittain toimeksiannon saajal-
le.130 Sijoitusneuvonta on puolestaan edellä mainitun pykälän 5 kohdan mukaan 
yksilöllisen suosituksen antamista asiakkaalle tiettyä rahoitusvälinettä koskevaksi 

127  Tästä esiintyy epäselvyyttä. Esimerkiksi Micklitz kirjoittaa, että MiFID I -direktiivin ei-ammattimainen asi-
akas (retail client) voidaan rinnastaa kulutusluottodirektiivin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii-
vi 2008/48/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2008, kulutusluottosopimuksista ja neuvoston direktiivin 
87/102/ETY kumoamisesta) kuluttajan määritelmään, jonka mukaan kuluttajalla tarkoitetaan ”luonnollista 
henkilöä, joka tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvissa toimissa toimii sellaisessa tarkoituksessa, jo-
ka ei kuulu hänen elinkeino-, liike- tai ammattitoimintaansa” (3 artikla), Micklitz 2010, s. 15. Tämä ei pidä 
paikkaansa ja on suorastaan virheellistä väittää, että ei-ammattimainen asiakas ja kuluttaja ovat sama asia. 
Tämä ei tarkoita sitä, etteikö ei-ammattimainen asiakas usein myös ole kuluttaja.

128  Ks. Luukkonen M. 2018a, s. 200–226.

129  Ks. esim. Turtiainen 2018, s. 57–66.

130  Sijoituspalvelulain omaisuudenhoito-käsitteen määrittelyssä olennaista on, että sijoittajan sijoitussalkun 
hoitaja tekee joko kokonaan tai osittain sijoitusten myymistä, ostamista tai pitämistä koskevat päätökset. 
Käytännössä tilanne voi olla kuitenkin sellainen, että sijoittaja tekee itse sijoituspalvelun tarjoajan neuvon-
nan perusteella sijoitussalkkuaan koskevat päätökset. Tätä kutsutaan ns. konsultatiiviseksi omaisuudenhoi-
doksi. Ks. esim. Turtiainen 2018, s. 51–52 ja s. 62–63.
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liiketoimeksi. Sijoitusneuvonta voi olla riippumatonta tai ei-riippumatonta.131 
IDD-direktiivin myötä sijoitusneuvonnan käsite on tullut myös sijoitusvakuutusten 
tarjoamiseen. Vakuutussopimuslain 5 b ja 5 c §:ssä viitataan tältä osin henkilö-
kohtaisen suosituksen antamiseen, mutta tällä tarkoitetaan käytännössä samaa 
kuin sijoitusneuvonnan käsitteellä132.

Tutkimuksessa käytetään käsitteitä ”tiedonantovelvollisuus” ja 
”neuvonta”/”sijoitusneuvonta”. Jälkimäisellä viitataan edellä mainittuun sijoi-
tuspalvelulain 1 luvun 15.1 §:n määritelmään sijoitusneuvonnasta.133 Kun tutki-
muksessa viitataan sijoitusneuvontaan tai neuvontaan, tällä voidaan tarkoittaa sekä 
sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa että vakuutussopimuslain mukaista 
sijoitusvakuutuksiin kohdistuvaa neuvontaa eli henkilökohtaisen suosituksen 
antamista, ellei muuta tähdennetä. On huomattava, että edellä mainittu pätee 
ainoastaan tutkimuksen yleiseen osaan sekä sen kahteen viimeiseen artikkeliin. 
Tämä johtuu siitä, että neuvonnan konsepti tuli vasta IDD-direktiivin myötä 
vakuutussopimuslakiin vuonna 2018. Tiedonannolla tarkoitetaan puolestaan 
Wuolijokea lainaten ”standardisoitua informaatiota, joka voidaan antaa saman-
laisena tai samalla tavalla muodostettuna kaikille informaatiota tarvitseville 
asiakkaille”134. Standardisoidun tiedonannon lisäksi tiedonanto viittaa myös sellai-
seen tiedonantoon, joka ei välttämättä ole standardisoitua, vaan aktualisoituu ja 
muokkautuu tapauskohtaisesti. Esimerkiksi vakuutussopimuslain 5 §:n mukainen 
tiedonantovelvollisuus ei ole luonteeltaan ainoastaan standardisoitua, vaan voi 
tilannekohtaisesti esimerkiksi vakuutuksen hakijan subjektiivisten ominaisuuksien 
vuoksi supistua tai laajentua. Tuotteen tarjoajan tiedonantovelvollisuus kohdistuu 
myös tällaiseen tiedonantoon.

Tutkimuksessa käytetään myös käsitteitä ”sijoittajaprofiili” 135 ja ”sijoittajap-
rofiilin selvittäminen”. Sijoittajaprofiilin selvittämisellä viitataan yleisesti tuotteen 
tarjoajan tekemiin soveltuvuus- ja asianmukaisuusarviointeihin sijoittajasta. 
Sijoittajaprofiililla viitataan puolestaan näiden arvioiden tulokseen siitä, millainen 
sijoittaja on kyseessä ottaen huomioon esimerkiksi sijoittajan sijoituskokemuksen 

131  Riippumatonta sijoitusneuvontaa tarjotessaan sijoituspalveluyrityksen on arvioitava riittävä valikoima mark-
kinoilla saatavilla olevia rahoitusvälineitä, joiden on riittävän laajasti edustettava eri lajeja ja liikkeeseenlas-
kijoita tai tuotteiden tarjoajia sen varmistamiseksi, että asiakkaan sijoitustavoitteet voidaan asianmukaisesti 
saavuttaa. Arviointi ei saa rajoittua rahoitusvälineisiin, joita laskevat liikkeeseen tai tarjoavat sijoituspalvelu-
yritys itse tai sellaiset yhteisöt, joilla on läheinen sidos sijoituspalveluyritykseen taikka muut yhteisöt, joihin 
sijoituspalveluyrityksellä on niin läheinen muu oikeudellinen tai taloudellinen suhde, kuten sopimussuhde, 
että se voi vaarantaa tarjotun neuvonnan riippumattomuuden (SPL 10:6.5 §). Sijoituspalveluyrityksen on 
kerrottava asiakkaalle, onko neuvonta riippumatonta vai ei (SPL 10:5.1 §).

132  IDD-direktiivissä käytetään laajasti sanaa ”neuvonta”. Hallituksen esityksessä täsmennetään, että neuvon-
nalla tarkoitetaan samaa kuin henkilökohtaisen suosituksen antamisella, HE 172/2017 vp, s. 15.

133  Neuvonnan määritelmästä, ks. myös komission delegoitu asetus 2017/565/EU, resitaalit 14–15.

134  Wuolijoki 2009, s. 30.

135  Sijoittajaprofiili- tai sijoitusprofiili -terminologiaa on käytetty esimerkiksi Arvopaperilautakunnan ratkai-
suissa, ks. esim. APL 33–35/2011 ja APL 257/2009.
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ja -tavoitteet sekä riskinottokyvyn ja -halun. Edellä mainitulla voidaan viitata sekä 
vakuutussopimuslain että sijoituspalvelulain mukaisiin soveltuvuus- ja asianmu-
kaisuusarviointeihin ja niiden tekemiseen sekä tulokseen, ellei muuta tekstissä 
tähdennetä. 
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2 RAHOITUSMARKKINAT JA SIJOITTAJANSUOJA

” – – under MiFID, investor protection has become an end in itself”.136

2.1 Taustalla regulaatioteoria

2.1.1 Regulaatioteorian tarkoitus

Tutkimuksen oikeustaloustieteellisenä taustateoriana sovelletaan regulaatio- eli 
sääntelyteoriaa, jonka tarkoituksena on tarkastella kriittisesti lainsäädäntöä hyö-
dyntäen talousteoriaa sekä taloustieteellisiä tutkimustuloksia.137 Tarkemmin ilmais-
tuna teoriana hyödynnetään sekä positiivista eli deskriptiivistä että normatiivista 
regulaatioteoriaa.138 Positiivinen regulaatioteoria tarkastelee sitä, onko oikeustila 

136  Moloney 2010a, s. 8–10.

137  den Hertog 1999, s. 224; Määttä K. 1999, s. 23. Tutkimuksessa noudatetaan Määtän tapaa hyödyntää sään-
telyteoriaa muun muassa siltä näkökannalta, että sääntelyteoriaa voidaan soveltaa myös yksityisoikeudelli-
seen sääntelyyn, Määttä K. 2009, s. 9. Sen sijaan esimerkiksi Ogus on katsonut, että sääntelyteoreettinen 
tarkastelu on kohdistettava ainoastaan julkisoikeuteen, ja esimerkiksi sopimus- ja vahingonkorvausoikeus 
jäävät sääntelyteoreettisen tarkastelun ulkopuolelle, Ogus 1994. Vastaavasti Siltala on kuvannut oikeudellista 
sääntelyteoriaa siten, että tällöin sääntelyn tarkoituksenmukaisuuden tarkastelussa otetaan huomioon ”ta-
loudellista kustannustehokkuutta, liiketoiminnan transaktiokustannusten minimointia sekä, jonkin verran 
sosiaalisemmin painotettuna, optimaalista aineellisten resurssien jakoa yhteiskunnassa”, Siltala 2003, s. 
554.

138  Ks. esim. Oker-Blom 2002, s. 283. Tutkimuksessa hyödynnetään luonnollisesti oikeustaloustieteellistä re-
gulaatioteoriaa. Esimerkiksi ympäristöoikeudellisessa tutkimuksessa regulaatioteoreettinen tarkastelu on 
erilaista, ks. esim. Kokko 2017, s. 1057–1058. 
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yhdenmukaista taloustieteellisten preferenssien kanssa.139 Normatiivinen teoria 
tarkastelee puolestaan sitä, millainen sääntely on tietyn yhteiskuntapoliittisen 
tavoitteen kannalta kannattavinta.140 

Regulaatioteoria pohjautuu ajatukselle siitä, että oikeus ei ole itsenäinen, 
tyhjiössä toimiva instituutio, vaan nivoutuu voimakkaasti muuhun yhteiskuntaan ja 
yhdistää oikeustieteen muihin yhteiskuntatieteisiin. Regulaatioteorian tavoitteena 
on lisäksi antaa mahdollisimman rationaaliset perustelut lainsäädännölle.141 Lain 
säätämisessä on tarkasteltava sitä, onko sääntely tarpeellista ja jos on, millaista 
sääntelyn tulisi olla, jotta sääntelyn tavoitteet saavutettaisiin tarkoituksenmukai-
simmalla tavalla.142 Tällöin olennaisessa osassa on se, milloin markkinat pystyvät 
itse toimimaan tehokkaasti ja korjaamaan mahdolliset tehottomuudet ja milloin 
puolestaan tarvitaan sääntelyä markkinahäiriöiden korjaamiseksi. Myös sääntelyn 
muoto ja sisältö ovat analysoinnin kohteena sääntelyteoriassa.143 Toinen arvioitava 

139  den Hertog 2012, s. 27; Määttä K. 2006, s. 19; Mähönen – Määttä K. 2002, s. 186 ss.

140  den Hertog 2012, s. 27; Määttä K. 1999, s. 23. Regulaatioteorian muita osa-alueita ovat muun muassa oi-
keusdogmatiikkaa lähentyvä analyysi siitä, miten jokin uusi oikeusjärjestelmän tai oikeusjärjestyksen osa 
tulisi asettaa osaksi jo olemassa olevaa oikeusjärjestelmää tai -järjestystä. Ks. Mähönen – Määttä K. 2002, 
s. 186 ss. Normatiivisen regulaatioteorian mukaan sääntely on keino saavuttaa yhteiskuntapoliittisia tavoit-
teita, jotka voivat olla kvantitatiivisia tai kvalitatiivisia, den Hertog 2012, s. 29. On selvää, että arvioitaessa 
säädännäisiä keinoja lainsäädännön tavoitteiden saavuttamiseksi, tavoitteiden on oltava tiedossa ja selkeät. 
Aina näin ei kuitenkaan ole, vaan tavoitteet voivat jäädä epäselviksi. On myös mahdollista, että lainsäädän-
nön eksplisiittiset tavoitteet, jotka on esitetty esimerkiksi lain esitöissä, eroavat lain tosiasiallisista tavoitteis-
ta. Kalle Määttä antaa esimerkiksi tupakka- ja alkoholiverotuksen, jota perustellaan kansanterveydellisillä 
syillä, vaikka tosiasiassa kyseisten verojen ensisijainen tavoite on fiskaalinen, Määttä K. 1999 s. 31–33 ja 
Määttä K. 1996, s. 290–292. Myös behavioral law and economics -tutkimussuuntauksesta voidaan erottaa 
positiivinen, deskriptiivinen ja normatiivinen lähestymistapa. Positiivinen lähestymistapa tutkii sitä, mik-
si sääntely on sellaista kuin se on ja miten sääntely vaikuttaa yksilöiden käyttäytymiseen. Tällöin tutkitaan 
myös sitä, miten mahdolliset normien muutokset vaikuttaisivat ihmisten käyttäytymiseen. Deskriptiivinen 
lähestymistapa tarkastelee normien tehokkuutta ja normatiivinen lähestymistapa tarkastelee tilannetta laa-
jemmin, oikeusjärjestyksen tarkoituksen ja yhteiskunnan tavoitteiden näkökulmasta, Mähönen – Määttä 
K. 2002, s. 192–193.

141  Regulaatioteoriaa tulee tarkastella sekä mikro- että makrotasolla. Kun makrotason tarkastelu keskittyy laa-
jempaan kuvaan lainsäädännön tarkoituksenmukaisuudesta, mikrotason tarkastelu keskittyy konkreettisiin 
lainsäädäntöteknisiin ongelmakohtiin. Nämä kaksi tasoa linkittyvät luonnollisesti myös toisiinsa, ja ne voi-
vat saman kysymyksen tarkastelussa antaa myös toisistaan poikkeavan lopputuloksen. Seikka, joka makro-
tasolla näyttäisi perustellulta ja toimivalta, voi mikrotasolla osoittautua huonoksi vaihtoehdoksi esimerkiksi 
aiheutuvien hallinto- ja transaktiokustannusten vuoksi. 

142  Määttä K. 1999, s. 24–25.

143  Joissakin tilanteissa on esimerkiksi perusteltua jättää sääntely sanamuodoltaan yleisemmäksi ja esimerkiksi 
periaatteiden tasolle, kun taas toisinaan on perusteltua antaa hyvinkin yksityiskohtaista sääntelyä jonkin ta-
voitteen aikaansaamiseksi. Monesti molempia muotoja tarvitaan. Ns. joustavien normien antaminen on pe-
rusteltua usein erityisesti silloin, kun sääntelyn kohde on nopeasti ja usein muuttuvaa. Tällöin lainsoveltaja 
saa suuremman harkintavallan, Määttä K. 1999, s. 30. Esimerkiksi Ison-Britannian FSA (Financial Services 
Authority) on ottanut sekä ennen että finanssikriisin jälkeen varsin vahvan periaateperusteisen lähestymista-
van (ks. FSA: Principles-based Regulation, Focusing on the Outcomes that Matter, April 2007), mutta kriisin 
jälkeen yleinen periaateperusteinen lähtökohta on hiipunut kansainvälisesti, Moloney 2010a, s. 108–109. 
Toisaalta esimerkiksi Schwarczin mukaan kansainvälisillä ja yhä monimutkaisemmilla rahoitusmarkkinoilla 
periaatelähtöinen lainsäädäntö ei toimi johtuen erilaisista oikeuskulttuureista, Schwarcz 2009, s. 264–265.  
Lisäksi se asettaa valvojille erityisen suuria haasteita, Moloney 2010a, s. 114. Esimerkiksi Marjosola on väi-
töskirjassaan katsonut, että kansallisella yksityisoikeudellisella periaatepohjaisella lainsäädännöllä on edel-
leen sijoittajien suojaamisessa tärkeä rooli EU-lainsäädännöllisten aukkojen täyttämisessä, Marjosola 2014, 
s. 570.
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seikka koskee sitä, milloin ylipäänsä tarvitaan kirjoitettua oikeutta ja milloin ei. 
Liika sääntely voi johtaa myös sääntelytulvaan. Tätä voidaan pohtia ennen kaikkea 
EU-lainsäädännön osalta, jonka sääntelyn määrää on etenkin rahoitusmarkkina-
lainsäädännön osalta kritisoitu paljon.144 

Regulaatioteoria jaetaan usein julkisen intressin regulaatioteoriaan (public 
interest theories of regulation) ja yksityisen intressin regulaatioteoriaan (private 
interest theories of regulation). Julkisen intressin teoriassa on kyse sellaisen 
sääntelyn tutkimisesta, jossa edesautetaan esimerkiksi yhteiskunnan hyvinvoinnin 
lisäämistä kokonaisuudessaan. Sen sijaan yksityisen intressin regulaatioteoria 
keskittyy tarkastelemaan sääntelyä, jolla vaikutetaan yksittäisten tahojen välisiin 
suhteisiin.145 Siten julkisen intressin sääntelyteoria keskittyy esimerkiksi mark-
kinahäiriöihin ja niiden korjaamiseen yhteiskunnan taloudellisen toimivuuden 
kannalta, kun taas yksityisen intressin regulaatioteoria perustelee sääntelyä yksit-
täisten toimijoiden, kuten elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien, käyttäytymisellä. 

Regulaatioteoria jaottelee sääntelyn myös taloudelliseen ja sosiaaliseen sään-
telyyn.146 Taloudellisella sääntelyllä viitataan sellaiseen sääntelyyn, jolla pyritään 
sääntelemään markkinoiden rakennetta sekä osapuolten käyttäytymistä markki-
noilla. Esimerkiksi yleinen markkinointisääntely menee taloudellisen sääntelyn 
alle. Sosiaalinen sääntely pohjautuu puolestaan muunlaisille tavoitteille, kuten 
heikomman suojalle, ja esimerkiksi kuluttajansuojasääntely kuuluu tähän kategori-
aan. Sosiaalista sääntelyä ja sen tarvetta perustellaan asymmetrisella informaatiolla 
ja ulkoisvaikutuksilla147, kun taas taloudellisen sääntelyn tavoitteena on ennen 
kaikkea puuttuminen epätäydelliseen kilpailuun.148 

Julkisen ja yksityisen intressin teoriat ovat myös päällekkäisiä, mikä ilmenee 
nyt käsillä olevassa tutkimuksessa. Sijoittajansuojalainsäädännössä tavoitteena 
on perinteisesti sekä makrotason rahoitusmarkkinajärjestelmän toimintaedelly-
tysten turvaaminen että mikrotasolla yksittäisen sijoittajan suojaaminen ja tämän 
luottamuksen ylläpitäminen. Julkisen intressin regulaatioteoria on kiinnostunut 
rahoitusmarkkinoiden markkinahäiriöistä, jotka toisaalta voivat aiheutua yksit-
täisten markkinatoimijoiden käyttäytymisestä. Siten toimiva ja tehokas rahoitus-
markkinasääntely palvelee molempia tavoitteita. Myös taloudellinen ja sosiaalinen 
sääntely ovat usein päällekkäisiä. Saman sääntelyn tarkoituksena voi yhtä hyvin 
olla esimerkiksi markkinoihin vaikuttaminen sekä heikomman suojaaminen. 

144  Ks. esim. Wuolijoki 2016b, s. 180–185.

145  den Hertog 2012, s. 25.

146  den Hertog 2012, s. 27.

147  den Hertog 2012, s. 38.

148  Ogus 2001, s. ix.
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Regulaatioteoreettisilla sääntelyjaotteluilla on merkitystä sen arvioimisessa, 
miten ja minkä vuoksi sääntelyä pyritään muuttamaan. Vastaavasti jos ihmisten 
käyttäytymistä otetaan huomioon sääntelyssä käyttäytymistaloustieteellisten 
tutkimusten valossa, on kiinnitettävä huomiota siihen, mikä on käyttäytymisen 
ja sääntelyn vuorovaikutussuhde. Ensinnäkin sääntelyllä voidaan pyrkiä vaikut-
tamaan ihmisten käyttäytymiseen eli saamaan ihmiset käyttäytymään tai olemaan 
käyttäytymättä tietyllä tavalla. Ihmisiä ja yrityksiä voidaan sääntelyn avulla kannus-
taa sijoittamaan. Toisaalta sääntelyllä voidaan myös pyrkiä rajoittamaan sitä, 
etteivät henkilöt sijoita sijoittajaprofiiliin ja riskiprofiiliin nähden liian riskipitoisiin 
sijoituskohteisiin.  Toiseksi ihmisten tosiasiallinen käyttäytyminen voi estää tai 
vaikuttaa sääntelyn tehokkaaseen toteutumiseen, vaikka sääntelyn tavoitteena ei 
olisikaan saada ihmisiä käyttäytymään tietyllä tavalla.149 Tällainen tilanne voi olla 
rahoitusmarkkinalainsäädännön osalta käsillä esimerkiksi silloin, kun sääntelyllä 
tavoiteltava sijoittajansuoja ei toteudu sijoittajien käyttäytymisen vuoksi. Tällöin 
sääntelyteoreettinen intressi voi olla julkinen ja taloudellinen makrotasolla tarkas-
teltuna, kun taas ensimmäisessä keskiössä on enemmän sosiaalinen tai yksityinen 
intressi mikrotason perspektiivistä. 

2.1.2 Sääntelyn tarkoituksenmukaisuuden arviointi

Koska tässä tutkimuksessa on tarkoitus tarkastella, millaista sääntelyn tulisi olla, 
jotta sääntelyn tavoitteet saavutettaisiin tarkoituksenmukaisimmalla tavalla, on 
luonnollisesti ensin määriteltävä se, mitkä ovat tarkasteltavan sääntelyn tavoit-
teet sekä mitä tarkoitetaan tavoitteiden saavuttamisella tarkoituksenmukai-
simmalla tavalla. Seuraavassa tarkastellaan ensin jälkimmäistä kriteeriä, minkä 
jälkeen tarkastelu siirtyy sääntelyn tavoitteisiin.

Oikeustaloustieteellisesti sääntelyn tarkoituksenmukaisuutta voidaan arvioida 
esimerkiksi sääntelyn tehokkuuden, vaikuttavuuden sekä joustavuuden avulla. 
Joustavuus viittaa siihen, miten lainsäädäntö sopeutuu erilaisiin muutoksiin, kuten 
teknologian kehitykseen (ns. ulkoinen joustavuus) sekä siihen, kuinka helposti 
sääntelyä voidaan muuttaa tarpeen vaatiessa (ns. normatiivinen joustavuus).150 
Sääntelyn on perinteisesti oltava tehokasta ja vaikuttavaa eli sääntelyllä on voitava 
saada aikaan sille asetetut sisällölliset tavoitteet (sisällöllinen vaikuttavuus).

Oikeustaloustieteellisissä tutkimuksissa sääntelyn tehokkuus on edelleen 
avainasemassa. Tehokkuudella voidaan viitata esimerkiksi kustannustehokkuu-
teen, mutta sillä voidaan myös tarkoittaa arviota muun muassa siitä, mikä on 

149  European Commission – van Bavel – Herrmann – Esposito – Proestakis 2013, s. 6.

150  Määttä K. 1999, s. 34–36.
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lainsäädännön taloudellinen tausta ja vaikutus.151 Tehokkuuden määritelmä vaihte-
lee jossakin määrin152, ja tehokkuudella voidaan viitata eri asioihin. Tehokkuudella 
voidaan taloustieteellisessä kontekstissa viitata esimerkiksi perinteiseen Pareto-
tehokkuuteen153 tai Kaldor-Hicks -tehokkuuteen154, joskin näihin liittyy erinäisiä 
havaittuja ongelmia155. Oikeustaloustieteellisessä tehokkuusarvioinnissa on otettu 
usein myös huomioon Posnerin varallisuuden maksimointi (wealth maximization) 
-lähtökohta, jonka mukaan lainsäädännön tavoitteena tulisi olla varallisuuden 
maksimointi. Posnerin lähtökohtana on se, että tehokkain vaihtoehto on aina 
valittava, sillä se kasvattaa eniten hyötyä.156 Posnerin näkemys on saanut myös 
varsin paljon kritiikkiä osakseen.157 

Tarkastelussa voidaan myös huomioida se, mitä sivuvaikutuksia sääntelystä 
seuraa.158 Edelliseen liittyy myös se näkökulma, miten kustannustehokasta sään-
tely on.159 Transaktiokustannusanalyysin avulla voidaan arvioida lainsäädännön 

151  Häyhä 1996a s. 160.

152  Tehokkuudella voidaan ymmärtää varsin monia asioita, Määttä K. 2009, s. 75–76.  Timosen määritelmän 
mukaan tehokkuudella ”tarkoitetaan yleisesti ottaen panoksen ja tuotoksen mahdollisimman edullista (op-
timaalista) suhdetta”, Timonen 1997, s. 80. Kaisanlahti on puolestaan määritellyt tehokkuuden ”- - siitä 
aiheutuvien kokonaishyötyjen ja kustannusten erotuksena. Vaihtoehto on tehokas ainoastaan, jos siihen 
perustuvat kokonaishyödyt ovat yhtä suuret tai suuremmat kuin siitä aiheutuvat kustannukset”, Kaisan-
lahti 1998, s. 13.

153  Pareto-tehokkuus tai Pareto-optimaalisuus on peliteoreettinen kriteeri, joka viittaa tilanteeseen, jossa ke-
nenkään asemaa ei voida parantaa huonontamatta jonkun muun asemaa.

154  Kaldor-Hicks-tehokkuus on Nicholas Kaldorin ja John Hicksin kehittämä taloudellisen tehokkuuden tyyp-
pi, joka tarkoittaa sosiaalisten resurssien taloudellisen arvon maksimointia. Kaldor-Hicks -tehokkuus vallit-
see tilanteessa, jossa kenenkään asemaa ei voida parantaa ilman, että jonkun muun asemaa heikennetään 
ja jossa asemaansa parantavat eivät voisi edes periaatteessa korvata tappiota niille, joiden asema heikkenee, 
ks. Cooter – Ulen 2004, s. 48.

155  Yleisestä kritiikistä, ks. Juurikkala 2015, s. 72. Timosen mukaan Kaldor-Hicks -tehokkuus ei sovi yksityis-
oikeudelliseen oikeustaloustieteelliseen analyysiin, koska yksityisoikeudessa ei ole kyse tulonjaosta, mutta 
Pareto-tehokkuutta voitaisiin hyödyntää, sillä Pareto-tehokkuuden mukainen ajatus sellaisen varallisuuden 
kasvattamisesta, joka vaikuta huonontavasti muiden asemaan, voi yksityisoikeudessa olla lähtöasetelmana, 
Timonen 1997, s. 81–82. Analyysista ks. myös Vahtera 2011, s. 44. Toisaalta Pareto-tehokkuuden hyödyntä-
mistä oikeustaloustieteellisessä analyysissa on myös paljon kritisoitu, ks. esim. Driesen – Malloy 2017, s. 301; 
Dworkin 1980, s. 191–226; Calabresi 1991. Lisäksi esimerkiksi Kotiranta on katsonut, että Pareto-tehokkuus 
on kyseenalainen mittari arvopaperimarkkinoiden sääntelylle, sillä yleensä ko. sääntelyn seurauksena yhden 
osapuolen hyvinvointi heikkenee kun muiden paranee. Siten Kotirannan mukaan parempi arviointiväline 
tehokkuuden suhteen olisi sääntelyn vaikuttavuus koko yhteiskunnan näkökulmasta ja arvopaperimarkki-
noiden toimintaympäristön näkökulmasta, Kotiranta 2014, s. 57. 

156  Posner 2014 s. 13–17.

157  Kritiikistä ks. esim. Dworkin 1980, s. 191–226; Posnerin mallin kritiikin yhteenvetoa, ks. Kaisanlahti 1998, 
s. 23–26. 

158  Määttä K. 2009, s. 81–85.

159  Yksi sääntelyn tehokkuuden mittari kustannusanalyysin kannalta on ns. kustannus-hyötyanalyysi (cost-
benefit analysis), jota on käytetty erityisesti esimerkiksi Yhdysvalloissa päätöksenteon tukena. Kustannus-
hyötyanalyysin tavoitteena on kasvattaa ihmisten hyvinvointia, ei niinkään taloudellista tulosta. Kustannus-
hyötyanalyysi perustuu alun perin Kaldor-Hicks -tehokkuuden mittareihin, ks. Zerbe Jr. 2017, s. 355–380. 
Kustannus-hyötyanalyysia kohtaan on esitetty myös kritiikkiä. Kritiikkiä on kohdistettu muun muassa sii-
hen, että kustannusten tosiasiallinen arviointi voi olla hyvin vaikeaa, ks. esim. Driesen – Malloy 2017, s. 
304–305.
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vaikuttavuutta ja tehokkuutta vertaamalla lainsäädännön aiheuttamia transak-
tiokustannuksia sääntelyn kohteena olevan riskin aiheuttamiin kustannuksiin.160 
Sääntelystä aiheutuvissa kustannuksissa on otettava huomioon muun muassa 
sääntelyn toimeenpanosta aiheutuvat kustannukset, sääntelyn ylläpitämisestä 
aiheutuvat kustannukset, elinkeinoelämälle aiheutuvat kustannukset sääntelyn 
noudattamisesta sekä näihin kustannuseriin liittyvät hyvinvointitappiot.161 Sääntely 
on lähtökohtaisesti (kustannus)tehokasta, jos sääntelyn aiheuttamat kustannukset 
ovat pienemmät kuin sääntelemättä jätetyn riskin aktualisoitumisen kustannuk-
set.162 Esimerkiksi yhdenmukaisella tiedonantosääntelyllä ja sen aiheuttamilla 
alhaisemmilla selonottokustannuksilla voidaan säästää osapuolten transaktio-
kustannuksia.163 Vaikka kustannustehokkuus on yksi yleisimpiä tehokkuuden 
mittareita ja vaikka varmuudella pystyttäisiin sanomaan, että sääntelystä aiheutuu 
kustannuksia, sääntelystä aiheutuvien hyötyjen ja kustannusten vaikutusta etenkin 
makrotalouteen on hyvin haastavaa, jollei mahdotonta, arvioida.164 Tämä ei tarkoita 
sitä, etteikö laajempia suuntaviivoja voitaisi esittää sääntelyn tarkoituksenmu-
kaisuuden arvioinnin tueksi, mutta tarkkojen laskelmien esittäminen tämänkään 
tutkimuksen aihepiiristä ei liene mahdollista. 

Edellä mainittujen kriteerien lisäksi oikeustaloustieteellisessä analyysissa 
otetaan usein huomioon sääntelyn oikeudenmukaisuus, minkä voidaan lähtö-
kohtaisesti katsoa olevan ristiriidassa sääntelyn tehokkuusvaikutuksen kanssa.165 
Kuten tehokkuus terminä, myös oikeudenmukaisuus voi tarkoittaa monia asioita 
ja oikeudenmukaisuuden käsite myös vaihtelee riippuen käsitteen arvioijasta.166 
Yksi tapa tarkastella oikeudenmukaisuutta on Rawlsin 1970-luvulla esittämän 
oikeudenmukaisuusteorian kautta. Rawlsin mukaan oikeudenmukaisuus ja 
oikeudenmukainen yhteiskunta tulisi määrittää ”tietämättömyyden verhon” (veil 

160  Rudanko 1998, s. 197. 

161  den Hertog 1999, s. 225. Transaktiokustannuksilla viitataan perinteisesti yksityisille tahoille aiheutuviin 
kustannuksiin, kun taas hallintokustannukset kohdistuvat sekä viranomaistahoihin että yksityisiin toimijoi-
hin. Määttä K. 1999, s. 25–26.

162  Transaktiokustannusten osalta esimerkiksi Vahtera on arvioinut sääntelyn tavoitteeksi seuraavat vaihtoeh-
dot: ”1) Markkinatoimijoiden transaktiokustannusten pienentäminen luomalla standardimuotoinen sopi-
mus (osakeyhtiö), jonka toimijat voivat valita sen sijasta, että he itse määrittelisivät kaikki institutionaa-
liseen järjestelyyn liittyvät oikeudet ja velvollisuudet; 2) Säännellä standardimuotoista yritystä pakotta-
vasti luomalla standardimuotoiselle yritykselle peruspiirteet, toimijoiden vähimmäisriskinhallinta (sijoit-
tajansuoja) sekä sellaiset menettelysäännöt, joista toimijoilla ei yleensä ole perusteita poiketa; 3) Suosia 
tahdonvaltaista sääntelyä pakottavan sääntelyn aikaansaamien tehokkuustappioiden minimoimiseksi.” 
Vahtera 2011, s. 49.

163  Samansuuntaisesti Vahtera 2011, s. 48.

164  Häyrynen 2006, s. 36; Samansuuntaisesti Hemmo 1996, s. 25–27.

165  Ks. esim. Timonen 1997, s. 80. Usher on myös 1990-luvun puolivälissä todennut, että oikeudenmukaisuuden 
periaatteet ja rahoitusmarkkinaoikeus ovat käsitepari, joita harvemmin yhdistetään toisiinsa, Usher 1995, s. 
355. Sittemmin tämän voidaan kyllä katsoa muuttuneen ja oikeudenmukaisuudesta on tullut varsin tärkeä 
osa rahoitusmarkkinadiskurssia.

166  Ks. esim. Mähönen – Määttä K. 2002, s. 194.
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of ignorance) takaa hypoteettisessa ”alkutilassa” (original position). Käytännössä 
tämä tarkoittaa sitä, että yhteiskunnan rakentamista oikeudenmukaiseksi tulisi 
arvioida siitä lähtökohdasta, että kukaan yhteiskunnan toimintaan osallistuva ei 
tietäisi mikä on oma sosiaalinen ja taloudellinen asema yhteiskunnassa. Tällöin 
yhteiskunta voidaan rakentaa siten, etteivät yksilöiden omat intressit vaikuta heidän 
oikeudenmukaisuuskäsitykseensä.167 Rawlsin oikeudenmukaisuusanalyysissa on 
kyse myös yksilöiden suhtautumisesta riskiin. Keskustelua on käyty siitä, ovatko 
tietämättömyyden verhon takana olevat henkilöt lähtökohtaisesti riskinkarttajia 
vai riskineutraaleja. Rawls itse on katsonut, että henkilöt olisivat verhon takana 
riskinkarttajia, kun taas kriitikot ovat olettaneet, että henkilöt olisivat pikemminkin 
riskineutraaleja.168 

Reifner on tarkastellut erityisesti rahoitusmarkkinaoikeuden oikeudenmukai-
suutta sosiaalisen, muodollisen ja teknisen oikeudenmukaisuuden periaatteiden 
kautta. Reifnerin mukaan rahoitusmarkkinoiden oikeudenmukaisuuden periaat-
teet tulee nimenomaisesti kohdentaa markkinoilla toimiviin henkilöihin, kuten 
sijoittajiin ja vakuutuksenottajiin.169 Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden periaate 
viittaa sosiaalisesti heikomman henkilön suojaamiseen turvaamalla peruselinta-
son edellytykset esimerkiksi säästämisen ja vakuuttamisen kautta. Muodollisen 
oikeudenmukaisuuden periaate viittaa markkinoiden moraalisten lähtökohtien 
suojaamiseen ja muun muassa sosiaalisten ja koulutuksellisten erojen tasaamiseen. 
Tekninen oikeudenmukaisuus puolestaan viittaa normatiivisen perustan luomi-
seen, millä edesautetaan kilpailua ja vaihdantaa kilpailijoiden kesken ja luodaan 
markkinoille turvallinen ja vakaa perusta.170

Timonen on puolestaan Calabresia mukaillen luonut tehokkuuden ja oikeuden-
mukaisuuden ristiriidan ratkaisemiseksi mallin, jossa kokonaisharkintatilanteessa 
tehokkuusargumentit väistyvät sosiaalisen oikeudenmukaisuuden argumenttien 
tieltä.171 Tätä varten Timonen on esittänyt analyysi- ja argumentaatioketjun: ”1. 
jakovaikutukset sekä laajemmin oikeudenmukaisuus- ja reiluusargumentit on 

167  Rawls 1999 (alkup. 1971). Esimerkiksi Suomessa Timonen ja Kaisanlahti ovat pitäneet Rawlsin oikeuden-
mukaisuuskäsityksen tarkastelua perusteltuna oikeustaloustieteessä, ks. Timonen 1997, s. 86 ja Kaisanlahti 
1998, s. 38–40. Kritiikkiä ovat pohjoismaisessa keskustelussa esittäneet muun muassa Peczenick ja Aarnio, 
ks. Peczenick 1995, s. 421 ja Aarnio 1987, s. 408.

168  Ks. esim. Hart 1973, s. 554 ja Posner 1983, s. 99–101. Kaisanlahti on katsonut, ettei sinänsä ole merkitystä 
oikeudenmukaisuuden ja tehokkuuden välisen rajankäynnin osalta, ovatko henkilöt riskineutraaleja vai ris-
kinkarttajia. Sen sijaan riskillä on kuitenkin tärkeä asema oikeudenmukaisuusarvioinnissa. Arviointiin vai-
kuttaa myös yhteiskunnan suojaverkkojen laajuus. Jos heikompiosaisille taataan tehokas suojaverkko yh-
teiskunnan puolesta, riski heikompiosaiseksi jäämisestä ei ole niin suuri kuin jos yhteiskunnan turvaverkko 
olisi suppeampi tai sitä ei olisi lainkaan, Kaisanlahti 1998, s. 40.

169  Reifner 1995, s. 386.

170  Reifner 1995, s. 391.

171  Vastaava lähtökohtaa on käyttänyt Juurikkala 2015, s. 72–73. Juurikkalan mukaan taloudellinen tehokkuus, 
joka pitää sisällään myös riskien tehokkaan allokoinnin, voidaan nähdä laajana tavoitteena, joka täytyy huo-
mioida mutta vain siinä määrin, että kuluttajasuoja tai systeeminen suoja ei kärsi, Juurikkala 2015, s. 73.
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täsmennettävä; 2. niiden suhde tehokkuuteen on täsmennettävä ja arvioitava 
ratkaisun kokonaisvaikutukset; 3. kannanotto ja valinta tehokkuus- sekä jako- ja 
oikeudenmukaisuusvaikutusten välillä on perusteltava talous- ja oikeustieteen 
ulkoisilla (yleisillä oikeudenmukaisuus-) argumenteilla.”172 Siten Timosen mukaan 
sääntelyllä ei tule puuttua sellaista tehokuutta lisäävään järjestelyyn ”joka ei (i) 
huononna kenenkään asemaa ja joka ei (ii) vaikuta haitallisesti markkinoiden 
luotettavuuteen tai toimivuuteen tai (iii) ole muutoin oikeudenmukaisuuskäsi-
tyksen (”yleisen oikeustajun”) vastainen.”173 Kuten Timonenkin osoittaa, oikeu-
denmukaisuusnäkökulma ei ole siis välttämättä ristiriidassa tehokkuusarvion 
kanssa, vaan se voidaan ottaa tarkasteltavaksi tehokkuusnäkökulman rinnalle.174 
Voidaan jopa katsoa, että oikeustaloustieteelliset analyysit voivat helpottaa myös 
oikeudenmukaisuusargumentointia.175

Seuraavassa tarkastelu keskittyy yhtäältä yleisesti rahoitusmarkkinalain-
säädännön sekä toisaalta erityisesti sijoittajansuojalainsäädännön tavoitteiden 
tarkasteluun. On huomattava, että tässä tutkimuksessa tarkastellaan tehokkuutta 
kahdessa eri merkityksessä: ensinnäkin arvioinnissa sääntelyn tehokkuudesta ja 
toiseksi seuraavassa alaluvun 2 tarkastelussa taloudellisesta tehokkuudesta, jota 
pidetään yhtenä rahoitusmarkkinalainsäädännön tavoitteista. Luvuissa 3 ja 4 
tarkastellaan sitä, miten sijoittajan velvollisuudet asettuvat tähän kuvaan lain-
säädännön tavoitteiden ja tarkoituksenmukaisimman toteuttamisen kannalta. 
Arvioitaessa tarkoituksenmukaisimpia toteuttamistapoja pidetään lähtökohtana 
edellä mainitusti sääntelyn tehokkuutta ja vaikuttavuutta mukaan lukien kustan-
nustehokkuus sekä oikeudenmukaisuus. 

Kuten todettu, oikeudenmukaisuus käsitteenä on kontekstisidonnainen ja 
subjektiivinen. Esimerkiksi edellä mainituista teorioista Rawlsin oikeudenmukai-
suusteoria on hyvin yleinen ja sovellettavissa laajasti eri yhteiskunnan osa-alueisiin. 
Teorian lisäarvo käytännön tasolla jäänee kuitenkin vähäiseksi. Tarkasteltaessa 
rahoitusmarkkinasääntelyä teorian valossa, selvää ei liene edes se, millaiset 
vastuut ja velvollisuudet rahoitusmarkkinoilla toimiville osapuolille voidaan 
asettaa. Olennaisessa osassa arviointia on se konteksti, jossa osapuolet toimivat. 
Vastaava koskee myös Reifnerin sosiaalisen ja muodollisen oikeudenmukaisuuden 
tarkastelua rahoitusmarkkinoilla. Mikäli rahoitusmarkkinoita ja sijoitustoimintaa 
ympäröivä yhteiskunta tarjoaa riittävän suojaverkon kansalaisilleen, oikeuden-
mukaisuusarviointi on erilainen kuin jos suojaverkkoa ei ole. Tästä esimerkkinä 
voidaan mainita Suomen sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmät, jotka turvaavat 
yksilöiden elämää varsin pitkälle. Jos tilanne olisi se, että yksilöiden tulisi omalla 

172  Sitaatti Timonen 1997, s. 90, muutoin Timonen 1997, s. 89–90.

173  Timonen 1997, s. 90.

174  Ks. myös Vahtera 2011, s. 42.

175  Rudanko 1998, s. 191.
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vakuutus- ja sijoitustoiminnallaan rakentaa oma suojaverkkonsa, oikeudenmu-
kaisuutta ja oikeudenmukaista sääntelyä arvioitaisiin luultavasti toisin. Vaikka 
oikeudenmukaisuusarviointi on tärkeässä asemassa tutkimuksen kannalta, tässä 
tutkimuksessa otetaan huomioon se yhteiskunnallinen konteksti, jossa suomalaiset 
sijoittajat toimivat. Tämän vuoksi oikeudenmukaisuusarvioinnissa painotetaan 
lisäksi erityisesti heikomman suojan tarkastelua, sillä sen voidaan katsoa kuuluvan 
osana oikeudenmukaisuustarkastelua.176

Tutkimuksessa tarkastellaan varsin laajasti sekä tuotteen tarjoajan menet-
telytapoja että sijoittajan velvollisuuksia, sillä nämä kaksi nivoutuvat tiukasti 
yhteen. Voidaan sanoa, että tietyillä tuotteen tarjoajan menettelytavoilla, kuten 
tiedonantovelvollisuudella ja sijoittajan sijoittajaprofiilin selvityksellä, ei ole 
sijoittajansuojan toteutumisen kannalta juurikaan tosiasiallista merkitystä, ellei 
sijoittaja anna tietoa itsestään sijoittajaprofiilin selvitystä varten tai tutustu 
annettuun aineistoon. Vastaavasti tämän aihepiirin näkökulmasta sijoittajan selo-
nottovelvollisuutta, tiedonantovelvollisuutta tai reklamaatiovelvollisuutta ei olisi 
hedelmällistä pohtia ilman tuotteen tarjoajan menettelytapavelvollisuuksia. Toki 
esimerkiksi selonottovelvollisuuden osalta tietyissä tilanteissa voitaisiin tarkastella 
sitä, voisiko sijoittajalla olla täysin oma-aloitteinen ja tuotteen tarjoajan tiedonan-
tovelvollisuudesta riippumaton selonottovelvollisuus, mutta koska tämänhetkinen 
lainsäädäntömme ei pääsääntöisesti edellytä tällaista selonottovelvollisuutta edes 
ammattimaisilta asiakkailta – paitsi tietyissä vakuutussopimuslain tilanteissa – ei 
asian pohtiminen liene tällä hetkellä tarkoituksenmukaista.

2.2 Rahoitusmarkkinalainsäädännön tavoitteet

Rahoitusmarkkinalainsäädäntömme, joka jäljempänä selostetuin tavoin perus-
tuu pitkälti EU-lainsäädäntöön, pohjautuu erilaisille yhteiskuntaan ja yhteis-
kunnan toimivuuteen vaikuttaville tavoitteille. Viimeaikaisen sääntelyn perus-
teluissa korostuvat sijoittajansuoja177 sekä rahoitusmarkkinoiden tehokkuus178.179 

176  Reifner 1995, s. 386. 

177  Ks. esim. MiFID I resitaali 2, resitaali 17, resitaali 31, resitaali 44, resitaali 71 ja 21 artikla; MiFID II resitaa-
li 4, resitaali 7, resitaali 54, resitaali 133, resitaali 156 ja resitaali 164; PRIIPs-asetuksen resitaali 2, resitaali 
3, resitaali 25, resitaali 40 ja 16 artikla sekä IDD-direktiivin resitaali 56 ja resitaali 61; ks. myös komission 
vihreä kirja 2015, s. 3.

178  Ks. esim. MiFID I -direktiivin resitaalit 5 ja 71, MiFID II -direktiivin resitaali 164 ja PRIIPs-asetuksen 16 
artikla. 

179  Ks. Veil 2017, s. 24–26. Lisäksi esimerkiksi ns. esitedirektiivin 2003/71/EY resitaaleissa painotetaan direk-
tiivin tavoitteena olevan sijoittajien suojaaminen ja markkinoiden tehokkuus (resitaali 10).
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Myös markkinoiden eheys,180 vakaus,181 moitteeton ja asianmukainen toiminta182 
sekä sijoittajien luottamus183 markkinoihin ovat tärkeitä syitä sääntelylle.184 
Lainsäädäntöä on perusteltu myös EU:n sisämarkkinoiden toimivuudella185 sekä 
kuluttajan- ja yleisemmin asiakkaansuojalla186. Tiedonantovelvollisuuden on kat-
sottu edistävän sijoittajansuojaa ja lisäävän arvopaperimarkkinoihin kohdistuvaa 
luottamusta ja täten edistävän arvopaperimarkkinoiden moitteetonta toimintaa 
ja kehitystä.187 Tavoitteet ovat linjassa rahoitusmarkkinapoliittisten tavoitteiden 
kanssa, joihin kuuluu muun muassa rahoituksenvälitysmekanismin luotettavuus, 
rahoitusjärjestelmän häiriötön ja tehokas toiminta sekä rahoituspalvelujen riittävä 
asiakkaansuoja.188

Sijoittajansuojalla189 näyttäisi olevan sekä itsenäinen tavoite190 että välillinen 
tavoite sijoittajien luottamuksen nostamisessa rahoitusmarkkinoihin erityisesti 
finanssikriisin jälkeen. On huomattava, että EU-lainsäädännössä ja sen resi-
taaleissa191 ei tuoda millään lailla esille, mitä esimerkiksi rahoitusmarkkinoiden 
tehokkuudella, moitteettomalla ja asianmukaisella toiminnalla tai vakaudella 
tarkoitetaan. Siten on oletettavaa, että terminologia perustuu vakiintuneille 

180  Ks. esim. MiFID I -direktiivin resitaalit 5 ja 71 ja MiFID II -direktiivin resitaalit 54 ja 164. 

181  Ks. esim. MiFID I -direktiivin resitaalit 5 ja 41 sekä PRIIPs-asetuksen resitaali 25 ja 16 artikla.

182  Ks. esim. MiFID I -direktiivin resitaalit 5 ja 44 sekä PRIIPs-asetuksen resitaali 25 ja 16 artikla.

183  Luottamuksen korostaminen on noussut teemaksi finanssikriisin jälkeen, ks. esim. MiFID II -direktiivin 
resitaalit 4 ja 133 PRIIPs-asetuksen resitaali 2; ks. myös komission vihreä kirja 2015.

184  Tavoitteista ks. esim. Häyrynen 2006, s. 23–25; Kotiranta 2014, s. 55–60.

185  Ks. esim. PRIIPs-asetuksen resitaali 3 ja IDD-direktiivin resitaali 19. On huomattava, että EU:ssa vakuu-
tus- ja rahoitusmarkkinalainsäädännön EU-tasoinen olemassaolo perustuu yhtenäisten sisämarkkinoiden ja 
palveluiden sekä pääoman vapaaseen liikkuvuuteen. Finanssialan sisämarkkinat ovat kuitenkin olleet varsin 
haasteelliset toteuttaa, ks. historiasta esim. Mäntyniemi 2001, s. 160–163. Vaikka toimivat sijoituspalvelujen 
ja -tuotteiden yhteismarkkinat varmasti toisivat myös etuja sijoittajille esimerkiksi hinnoissa ja kilpailussa, 
yhteismarkkinoiden toteutuminen on haasteellista monista syistä. Kieli- ja kulttuurierot, sijoittajien tendens-
si sijoittaa oman kotimaansa tuotteisiin, markkinainfrastruktuuri sekä verotukselliset seikat muun muassa 
aiheuttavat haasteita rajat ylittävälle myynnille ja kaupalle, Moloney 2010a, s. 20–21. Sisämarkkinoita ja 
rajat ylittävän kaupankäynnin tavoitetta on painotettu erityisesti komission vihreässä kirjassa finanssialan 
vähittäispalveluista (2015). Tämän tavoitteen toteutumisesta voidaan olla kuitenkin varsin skeptisiä. Wil-
helmsson on todennut kuluttajaoikeuden harmonisoinnista ja yhtenäisistä kuluttajamarkkinoista, että kulut-
tajansuojaoikeuden harmonisointi tuskin johtaa rajat ylittävän kaupankäynnin kasvuun vain sen takia, että 
lainsäädäntö on yhdenmukaista kaikissa jäsenmaissa. Kuluttajat eivät tee hankintojaan kuluttajaoikeudelli-
sen tietämyksensä perusteella, mistä johtuen harmonisointi ei lisää kansalaisten kokemaa turvallisuutta ja 
varmuutta, Wilhelmsson 2001, s. 431–432; samansuuntaisesti Helleringer – Sibony 2017, s. 637. Micklitzin 
mukaan, jos kuluttaja toimisi rationaalisesti, sisämarkkinat kuluttajakaupan osalta voisivat toteutua. Näin ei 
kuitenkaan ole, Micklitz 2014, s. 101.

186  Kuluttajansuojasta ks. MiFID II -direktiivin resitaalit 77 ja 156 ja IDD-direktiivin resitaalit 6, 10 ja 19. Asi-
akkaansuojasta IDD-direktiivin resitaali 5.

187  Resitaali 18, direktiivi 2003/71/EY.

188  Siva-työryhmän muistio 2003, s. 38–39.

189  Sijoittajansuojan käsite ei ole kuitenkaan mitenkään erityisen selkeä, Veil 2017, s. 25.

190  Veil 2017, s. 25.

191  Tässä on tarkasteltu erityisesti rahoitusmarkkinalainsäädännön osalta sijoittajansuojaan keskittyvää lain-
säädäntöä, kuten MiFID-sääntelyä sekä IDD- ja PRIIPs-sääntelyä. 



40

käsityksille. Edellä mainittuihin lähtökohtiin ja tavoitteisiin perustan kuitenkin 
tämänkin tutkimuksen arvion oikeudentilan tavoitteista ja tarkoituksenmukaisuu-
desta: täyttääkö oikeustila sille asetetut tavoitteet tarkoituksenmukaisesti?

2.2.1 Tavoitteena taloudellinen tehokkuus

Sääntelylle löytyy yleisesti monia taloustieteellisiä perusteita192, ja taloudellinen 
tehokkuus on usein sääntelyn taustalla ja tavoitteena. Mikäli jokin markkinahäiriö 
vaikuttaa markkinoiden tehokkuuteen, sääntelyä voidaan tarvita markkinahäiriön 
poistamiseen tai sen vaikutusten minimoimiseen. Perinteisesti katsotaan, että 
sääntelyllä pyritään vaikuttamaan kansantalouksien voimavarojen tehokkaan 
allokaation toteutumiseen, taloudelliseen tehokkuuteen ja hyvinvoinnin 
lisäämiseen. Lainsäädännön tulee edistää taloudellista tehokkuutta ja sitä kautta 
hyvinvointia.193 

Veil katsoo, että rahoitusmarkkinoiden tehokkuuden voidaan katsoa jakau-
tuvan kolmeen eri osa-alueeseen: institutionaaliseen tehokkuuteen (institutional 
efficiency), toiminnalliseen tehokkuuteen (operational efficiency) ja allokatiiviseen 
tehokkuuteen (allocational efficiency).194 Institutionaalinen tehokkuus viittaa eri 
markkinasegmenttien tehokkuuteen: sekä liikkeeseenlaskijoilla että sijoittajilla 
on oltava vapaa pääsy pääomamarkkinoille. Tähän osa-alueeseen kuuluu myös 
markkinoiden likviditeetti, jota sijoittajat voivat edellyttää toimivilta markkinoilta. 
Sen vuoksi sijoittajien luottamuksen ja markkinoiden integriteetin säilyttäminen 
on tärkeää. Toiminnalliseen tehokkuuteen viitataan puolestaan transaktiokustan-
nusten osalta: ne on mahdollisuuksien mukaan minimoitava. Kolmas osa-alue, 
allokatiivinen tehokkuus, toteutuu silloin, kun rahoituksenantajat ja rahoitusta 
tarvitsevat (kotitaloudet ja institutionaaliset195 sijoittajat sekä muut sijoittajat) 
kohtaavat tehokkaasti.196 

192  Ks. esim. Määttä K. 1999 s. 26–29. 

193  Häyhä 1996a, s. 162. Tehokkuuteen kuuluu myös sen arviointi, onko sääntely kustannustehokasta, Määttä 
K. 1999, s. 34–35.

194  Veil 2017, s. 25. Neljäntenä tehokkuuden elementtinä voidaan mainita informatiivinen tehokkuus, joka tar-
koittaa sitä, että tehokkaat markkinat heijastavat kaikkea saatavilla olevaa tietoa, ks. esim. Kotiranta 2014, 
s. 71–72.

195  Institutionaalisilla sijoittajilla viitataan yleensä sellaisiin toimijoihin, joiden sijoittaminen on ammattimaista, 
millä tarkoitetaan muun muassa sitä, että yhteisön tai säätiön sijoitustoiminta on suunnitelmallista ja usein 
myös volyymiltaan huomattavaa, HE 56/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sijoituspalveluyri-
tyksistä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta, s. 69.

196  Veil 2017, s. 25.
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2.2.1.1 Asymmetrinen informaatio markkinahäiriönä

Useat markkinahäiriöt vaikuttavat kuitenkin markkinoiden tehokkuuteen. 
Tehokkuuteen vaikuttava markkinahäiriö on esimerkiksi asymmetrinen eli epä-
symmetrinen informaatio.197 Tällä tarkoitetaan sitä, että toinen osapuoli tietää 
kaupan tai sopimuksen kohteesta enemmän kuin toinen osapuoli, minkä vuoksi 
markkinoiden tehokkuus ei ole maksimoitu. Asymmetrisen informaation tilantee-
seen liittyy myös se, millaisesta hyödykkeestä on kyse. Etsintähyödykkeet (search 
goods) ovat hyödykkeitä, joissa asiakas pystyy jo ennen ostopäätöstä ja tuotteen 
käyttöä havainnoimaan, millaisesta tuotteesta on kyse. Kokemushyödykkeiden 
(experience goods) osalta havainnointi tapahtuu tuotteen käytössä tai käytön jäl-
keen. Sen sijaan luottamushyödykkeissä (trust goods) käyttäjä ei pysty havainnoi-
maan hyödykkeen laatua edes tuotteen käytön jälkeen.198 

Asymmetrinen informaatio voi johtaa erilaisiin negatiivisiin seurauksiin 
markkinoilla, kuten haitalliseen valikoitumiseen (adverse selection)199 tai keino-
tekoiseen tuotteiden erottautumiseen200. Vahtera on regulaatioteoreettisesta 
näkökulmasta asettanut sääntelylle kaksi tehtävää, joilla pyritään vähentämään 
informaatioasymmetriaa. Ensinnäkin jotta voitaisiin pienentää asymmetrisesta 
informaatiosta johtuvia haittoja, tulee pakottavalla sääntelyllä asettaa tietty 
vähimmäistaso informaation tuottamiseksi. Toiseksi on pyrittävä pienentämään 
asymmetrisesta informaatiosta johtuvia tehokkuustappiota siten, että informaatio-
ylivoiman omaavien tahojen informaation hyödyntämistä informaatioasemaltaan 
heikompien kustannuksella rajoitetaan ja toisaalta asetetaan näille tahoille tiedon-
antovelvollisuuksia, jotta informaatioasymmetria pienenee.201

Kuten Vahterankin erittelystä voidaan huomata, tiedonantovelvollisuus 
pyrkii korjaamaan asymmetrisen informaation aiheuttaman epätasapainon 
tietotasossa202 sääntelemällä informaatioasemaltaan vahvemmassa asemassa 

197  Vuonna 1970 julkaisemassa artikkelissaan ”Markets for Lemons: Qualitative Uncertainty and the Market 
Mechanism” Akerlof tarkastelee asymmetrisen informaation ongelmaa käytettyjen autojen kaupassa. Aker-
lofin mukaan tilanteessa, jossa myyjä tietää kaupan kohteesta enemmän kuin ostaja, markkinoiden asetta-
ma hintamekanismi ei päde johtuen epäsymmetrisestä informaatiosta. Myyjä tietää yleensä tuotteen oikean 
arvon tai riskitason, kun taas ostaja ei tiedä ja onkin myyjän antaman tiedonannon varassa. Tämä voi johtaa 
siihen, että ostaja ei suostu maksamaan tuotteesta keskihintaa korkeampaa hintaa, vaikkakin tämä voi olla 
enemmän kuin tuotteen tosiasiallinen arvo. Toisaalta ostaja ei ole myöskään halukas maksamaan hyvästä 
tuotteesta enempää, sillä hän voi olettaa, että myyjä ei kerro tuotteesta kaikkea ja tuote onkin ”sitruuna”. 
Tämä voi puolestaan johtaa epäsuotuisaan valikoitumiseen, jolloin ”hyvien tuotteiden” tarjoajat poistuvat 
markkinoilta kun taas ”huonojen tuotteiden” tarjoajat jäävät markkinoille. Ks. Akerlof 1970. Siten tuotteen 
myyjän on pyrittävä tiedonannollaan vakuuttamaan ostaja tuotteen tosiasiallisista ominaisuuksista. 

198  Ks. alkuperäisistä tutkimuksista etsintä- ja kokemushyödykkeiden osalta Nelson 1970, s. 311–329 ja luotta-
mushyödykkeiden osalta Arrow 1963, s. 941–973. Ks. myös Määttä K. 2009, s. 33; den Hertog 2012, s. 38.

199  Moloney 2010a, s. 46; Kanniainen – Määttä K. – Timonen 1996a, s. 30–31.

200  Tällä tarkoitetaan sitä, että jokin tuote markkinoinnillaan erottautuu keinotekoisesti paremmaksi kuin muut, 
vaikkei sitä olekaan, Wuolijoki 2009, s. 129.

201  Vahtera 2011, s. 48. 

202  Loewenstein – Sunstein – Golman 2014, s. 394.
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olevalle taholle informaatiovelvollisuuden.203 Sijoittajansuojalainsäädäntö EU:ssa 
perustuu asymmetrisen informaation korjaamiseen sijoittajien ja tuotteiden tarjo-
ajien välillä tiedonannon avulla204, minkä vuoksi asymmetrinen informaatio on 
tämän tutkimuksen kannalta tärkeä aihe. Asymmetrisen informaation ongelma 
on havaittu pitkään, ja siihen on esimerkiksi pyritty vaikuttamaan kuluttajansuo-
jalainsäädännöllä jo 1970-luvun lopussa205. Haasteena on kuitenkin ollut se, että 
lainsäätäjä ja -soveltaja eivät ole tienneet, miten esimerkiksi elinkeinonharjoit-
tajat ja kuluttajat ovat reagoineet säädettyyn kuluttajansuojalainsäädäntöön ja 
asymmetrisen informaation minimoimista tavoitteleviin pykäliin, mistä johtuen 
sääntelyn optimaalista sisältöä ja määrää on ollut vaikea arvioida.206 Tämän vuoksi 
käyttäytymistaloustieteelliset tutkimukset ovat – tai ainakin niiden pitäisi olla – 
tärkeitä lähteitä siitä, miten sijoittajat käyttäytyvät ja reagoivat lainsäädännössä 
asetettuihin menettelytapoihin. Tähän liittyen on todettava se, että vaikka juuri 
sijoittajien käyttäytymistä ja kognitiivisten vinoumien vaikutusta sijoittajien 
käyttäytymiseen on tutkittu paljon207, tämä ei ole mullistanut EU-lainsäätäjän 
suhtautumista esimerkiksi tiedonantovelvollisuuteen.  Toki joitakin parannuksia 
on tehty, mutta kokonaisuudessaan uudistukset ovat olleet vähäisiä.

Sijoittajien käyttäytymistä koskevat tutkimukset ovat tärkeitä myös siksi, että 
kognitiiviset virheet voivat johtaa markkinahäiriöihin.208 Tämän vuoksi lainsäätä-
jien pitäisi olla kiinnostuneita ilmiöstä. Kuitenkaan sijoittajien käyttäytymisestä 
johtuvien markkinahäiriöiden minimoimiseksi ja ehkäisemiseksi ei ole vielä nähty 
suurta tarvetta, vaan EU:ssa edelleen keskitytään asymmetrisen informaation 
hoitamiseen.209 Kuitenkin näiden käyttäytymistaloustieteellisten tutkimusten 
pohjalta voidaan arvioida, millainen lainsäädäntö olisi tarkoituksenmukaista sekä 
sijoittajien että tuotteen tarjoajien kannalta, kun otetaan huomioon asymmetri-
nen informaatio ja sen korjaaminen tiedonantovelvollisuuden avulla. 

203  Toisaalta myös yritysten maineen säilyttäminen ja ns. mainekustannukset voivat vaikuttaa asymmetrisen 
informaation ongelmaan. Elinkeinonharjoittajat huolehtivat siitä, että tarvittava tieto on asiakkaan saata-
villa. Mikäli elinkeinonharjoittajat käyttäytyvät epäasiallisesti, mainekustannukset voivat näkyä vähentynei-
nä asiakasmäärinä ja tuloina. Ks. esim. Svorny 2000, s. 302–303 ja Milgrom – Roberts 1992, s. 259–269; 
Määttä K. 2009, s. 35.

204  Moloney 2014, s. 770. Epäsymmetrisestä informaatiosta arvopaperimarkkinoilla ks. myös Häyrynen 2006, 
s. 25–29; Knuts 2010, s. 31–34.

205  Määttä K. 1999, s. 28–29. 

206  Määttä K. 1999, s. 29. ”But simply because something is enacted into law does not tell us much about how 
strongly it will influence economic behavior”, Langevoort 2007, s. 1818; samansuuntaisesti myös Kaisan-
lahti 1998, s. 20.

207  Ks. esim. Langevoort 1992, s. 859–862.

208  Rachlinski 2003, s. 1186.

209  Moloney 2015, s. 739.
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2.2.1.2 Sijoittajien käyttäytyminen markkinahäiriönä 

Kuten edellä on todettu, voi sijoittajien käyttäytyminen vaikuttaa markkinoiden 
tehokkuuteen. Sijoittajien käyttäytymisestä tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, 
etteivät perinteiset rahoitusteoriat ole kaikilta osin markkinoita ja markkina-
osapuolten käyttäytymistä täydellisesti selittäviä.210 On esitetty, että perinteinen 
rahoitusteoria ei ole pystynyt ottamaan huomioon esimerkiksi modernien rahoi-
tusmarkkinoiden monimutkaisuutta ja finanssi-innovaatioita.211 Jo johdannossa 
mainittu käyttäytymistaloustieteeksi (behavioral economics) tai rahoituksen 
käyttäytymistieteeksi (behavioral finance)212 kutsuttava taloustieteen haara on 
mainituin tavoin löytänyt tiensä myös oikeustieteen pariin. Etenkin finanssikriisin 
jälkeen sijoittajien käyttäytymisen on katsottu olevan olennainen ja merkitykselli-
nen osa rahoitusmarkkinoiden toimintaa, tehokkuutta ja vakautta, minkä vuoksi 
useat tahot ovat katsoneet tarpeelliseksi käyttäytymistaloustieteen huomioon otta-
misen lainsäädännössä. Vaikka sijoittajan selonottovelvollisuutta käsittelevässä 
väitöskirjan artikkelissa213 on lyhyesti sivuttu käyttäytymistaloustieteen tuloksia, 
on tarpeellista tiivistetysti tuoda tässäkin osassa esille käyttäytymistaloustieteen 
tärkeimpiä havaintoja. Sijoittajien käyttäytymiseen vaikuttavilla tekijöillä214 voi 

210 Perinteisiin rahoitusteorioihin kuuluu esimerkiksi moderni portfolioteoria (Modern Portfolio Theory, MPT), 
jonka mukaan riski ja tuotto ovat yhteydessä toisiinsa (ks. Markowitz 1952), Capital Asset Pricing Model, jota 
käytetään rahoituksessa arvopaperin odotetun tuottoasteen laskemiseen (ks. Sharpe 1964) ja Black-Scholes 
-teoria, jota käytetään option arvon laskemiseen (Black – Scholes 1973). Portfolioteorian ydinajatuksena on 
riskin hajauttaminen. Ideana on, että sijoitussalkku koostuu erilaisista sijoituskohteista, kuten osakkeista, 
joukkovelkakirjalainoista ja kiinteistöistä. Vastaavasti sijoitusluokan sisällä hajauttamista tulisi tehdä myös 
esimerkiksi sijoittamalla eri osakkeisiin. Ns. epäsystemaattinen riski viittaa osakesijoituksissa riskiin, joka 
liittyy yhtiöön ja sen toimintaan ilman, että sillä on vaikutusta muihin markkinatoimijoihin. Systemaattinen 
riski on puolestaan kaikkiin markkinatoimijoihin vaikuttavaa riskiä. Yhdessä nämä kaksi riskiä muodostavat 
kokonaisriskin. Epäsystemaattista riskiä voidaan vähentää suurestikin hajauttamalla sijoituksia eri kohtei-
siin. Systemaattinen riski sen sijaan säilyy, ja sitä voidaan mitata betalla, kun taas kokonaisriskiä voidaan 
mitata volatiliteetilla. Beta on osakkeen markkinariskiä ja kokonaistuoton riippuvuutta markkinoiden kes-
kimääräisestä tuotosta mittaava kerroin. Beta muodostaa myös samalla tuotto-odotuksen sijoitukselle. Vo-
latiliteetti mittaa puolestaan sitä, kuinka paljon sijoituksen tuotot heiluvat tuottojen odotusarvon ympärillä. 
Sijoituksen riski on sitä suurempi, mitä suurempaa heilahtelu on. Ks. esim. Berk – DeMarzo 2017, s. 370 
ss.; Knüpfer – Puttonen 2014, s. 147–154.

211  Awrey 2012, s. 238.

212  Rahoituksen käyttäytymistieteen voidaan katsoa olevan käyttäytymistaloustieteen alalaji siten, että siinä 
keskitytään lähinnä kysymyksiin eri rahoitusmarkkinatoimijoiden, kuten sijoittajien ja sijoitustuotteiden 
tarjoajien, käyttäytymiseen. 

213  Luukkonen M. 2016a.

214  Myös esimerkiksi Yhdysvaltojen vuosien 2007–2008 finanssikriisin on esitetty johtuvan osaltaan sijoittaji-
en käyttäytymisestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Kriisistä ks. esim. Avgouleas 2009a, s. 34–45. Finans-
sikriisiin johtavia syitä on luonnollisesti ollut useita. Kriisin mahdollistajiksi ja aiheuttajiksi on mainittu 
etenkin asuntolainojen myöntöperusteet, arvopaperistamisprosessi, arvopaperistamisesta ja riskien siirrosta 
(originate-to-distribute model) aiheutunut markkinakurin heikennys, luottoluokituslaitosten arvioinnit ja 
niihin luottaminen, monimutkaiset strukturoidut sijoitustuotteet, puutteet riskien hallinnassa useissa yhdys-
valtalaisissa ja eurooppalaisissa finanssitoimijoissa sekä sääntely (erityisesti pääoma- ja tiedonantovelvolli-
suudet), joka epäonnistui pienentämään riskien hallinnassa olleita puutteita. Ks. esim. The Declaration of 
the Summit on Financial Markets and the World Economy (https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/
news/releases/2008/11/20081115-1.html, viitattu 2.1.2018). Ks. myös esim. Miller – Rosenfeld 2010; Lan-
gevoort 2011; etenkin Lehman Brothersin romahduksen kannalta Tomasic – Akinbami 2011, s. 382–386.
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olla merkitystä sille, miksi tiedonantovelvollisuus ei välttämättä ole paras tapa 
sijoittajien suojaamisen kannalta ja miksi sijoittaja laiminlyö selonottovelvolli-
suutensa. Sijoittajien käyttäytyminen vaikuttaa myös sijoittajien velvollisuuksiin 
ja niiden toteuttamiseen.

Sijoittamiseen vaikuttavia käyttäytymismalleja on useita. On huomattava, 
että ihmisten käyttäytyminen ei ole mitenkään epämääräistä ja sattumanvaraista, 
vaan ihmiset käyttäytyvät pääsääntöisesti samalla tavalla215 – vaikkakin eroja on. 
Kahneman on esittänyt, että ajatuskehikkomme perustuu kahteen kognitiiviseen 
systeemiin: systeemi 1:een, joka on nopea ja automaattinen ja toimii ilman suurem-
pia ponnisteluja sekä systeemi 2:een, joka on hitaampi ja vaatii runsaasti ajatustyö-
tä.216 Systeemi 1 on tunteellinen ja intuitiivinen, kun taas systeemi 2 on ajatteleva, 
laskelmoiva ja suunnitteleva. Nopeassa päätöksenteossa käytämme systeemi 1:stä, 
kun taas systeemi 2:n aktivoiminen vaatii enemmän ajatustyötä. Koska systeemi 
1 on helpommin valjastettavissa esimerkiksi päätöksentekotilanteissa, voi tästä 
aiheutua erilaisia haasteita sijoittamistakin silmällä pitäen. Molemmat systeemit 
nimittäin vaikuttavat sijoittajien käyttäytymiseen.

Sijoittajat eivät usein välttämättä toimi täysin rationaalisesti, vaan sijoittajien 
käytöstä ohjaa ns. rajoitettu rationaalisuus (bounded rationality)217. Rajoitettu 
rationaalisuus näkyy käytännössä kahdella tavalla. Ensinnäkin ihmiset tekevät 
arviointivirheitä ja toiseksi ihmiset eivät toimi täysin odotetun utiliteettiteorian 
mukaisesti.218 Tämä ei tarkoita sitä, että sijoittajat käyttäytyisivät varsinaisesti 
irrationaalisesti,219 vaan hyödyn lisääminen ja maksimointi on usein tavoittee-
na.220 Erilaiset käyttäytymiseen vaikuttavat seikat tekevät tämän kuitenkin haas-
tavaksi. Jälkimmäinen utiliteettireoriasta poikkeava malli perustuu pitkälti ns. 
teoriaan päätöskäyttäytymisestä (behavioral decision theory)221, joka pohjautuu 
osittain Kahnemanin ja Tverskyn esittämään päätösteoriaan nimeltä prospekti-
teoria (prospect theory). Prospektiteoria kuvaa edelleen sijoittajien mahdollisia 

215  Ulen 2014, s. 95.

216  Kahneman 2011, s. 20–21. Ks. myös Kahnemanin teoriasta esitettyjä teorioita, Baron 2014, s. 18–19.

217  Idean esitti ensimmäisenä Herbert Simon, ks. Simon 1955. Ks. esim. Jolls 2007a, s. 121–124. Ihmiset kär-
sivät myös rajoitetusta tahdonvoimasta (bounded willpower) ja rajoitetusta itsekiinnostuksesta (bounded 
self-interest), ks. Jolls – Sunstein – Thaler 1998, s. 1479.

218  Jolls – Sunstein 2006, s. 203.

219  Jolls – Sunstein – Thaler 1998, s. 1594.

220  Arvopaperilautakuntakin on tapauksessaan APL 93/2009 katsonut, että sijoittajan ei lähtökohtaisesti voi 
olettaa tietoisesti menettelevän taloudellisten etujensa vastaisesti. Tapauksessa oli kyse siitä, oliko sijoitta-
jan pankin verkkopankissa ollut virheellinen tieto optio-oikeuksien raukeamisesta syy-yhteydessä asiakkaalle 
aiheutuneeseen vahinkoon.

221  Teoriasta ja sen kritiikistä, ks. esim. Rachlinski 1999, s. 739 ss.; Hillman 1999, s. 729–737.
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päätöksentekoprosesseja sekä muita kyseisten tutkijoiden havainnoimia käyttäy-
tymistieteellisiä tuloksia.222 Prospektiteorian mukaan henkilöiden hyötyfunktio 
perustuu voittoon ja tappioon. Tappio painaa enemmän kuin voitto. Ihmiset ovat 
myös riskiaversiivisia voittojen suhteen, mutta riskinottajia tappioiden suhteen. 
Pienemmät todennäköisyydet painavat päätöksenteossa enemmän kuin suuret. 
Esimerkkinä voidaan esittää seuraavaa: 

Tilanne 1: Huolimatta siitä, millainen omaisuus sinulla on, olet saanut 1000 
euroa. Tämän lisäksi voit valita joko a) 1000 euroa 0,5 todennäköisyydellä 
tai b) 500 euroa 1 todennäköisyydellä.

Tilanne 2: Huolimatta siitä, millainen omaisuus sinulla on, olet saanut 2000 
euroa. Tämän lisäksi voit valita joko c) 1000 euroa 0,5 todennäköisyydellä 
tai d) 500 euroa 1 todennäköisyydellä.

Prospektiteorian mukaan ensimmäisessä tilanteessa useimmat valitsevat vaih-
toehdon b), sillä siinä voitto on varma. Sen sijaan useimmat valitsevat toisessa 
tilanteessa vaihtoehdon c), joka on riskipitoisempi vaihtoehto kuin vaihtoehto 
d). Tämä tapahtuu siitä huolimatta, että vaihtoehto d) johtaisi samaan varmaan 
lopputulokseen kuin vaihtoehto b). Erona on kuitenkin se, että tilanteessa 2 läh-
tötasona on jo saatu 2000 euroa, kun taas tilanteessa 1 lähtötasona on saatu vain 
1000 euroa. Tällöin ihminen ankkuroituu suurempaan lähtötasosummaan ja ris-
kinotto muodostuu suuremmaksi. Lisäksi prospektiteoria näkyy siinä, että ihmi-
nen yliarvioi todennäköisyyden suurille, mutta epätodennäköisille tapahtumille. 
Tämä selittää ihmisten taipumusta ottaa vakuutus (matala todennäköisyys suurien 
negatiivisten tapahtumien sattumiselle), mutta myös osallistumista uhkapeleihin, 
kuten lottoamiseen (matala todennäköisyys suuriin positiivisiin tapahtumiin).223

Ns. saatavuusheuristiikasta (availability heuristic)224 kumpuaa erilaisia 
oletettuja käsityksiä ja stereotypioita. Tämä tarkoittaa, että ihmiset käsittävät 
esimerkiksi jonkin tapahtuman todennäköisyyden sen perusteella, mitä heillä on 

222  Kahneman – Tversky 1979; Tversky – Kahneman 1992; ks. myös Barberis 2013, s. 173–195.

223  Kahneman – Tversky 1979. Esimerkit Anderson – Korling 2012, s. 23.

224  Tversky – Kahneman 1974, s. 15 ss. Saatavuus-heuristiikkaan kuuluva ”palautettavuus”-heuristiikka (ret-
rievability) johtaa puolestaan stereotypisointiin. Tversky – Kahneman 1974, s. 15–16. Ks. myös Bazerman 
2006, s. 18–21.
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lähimuistissaan.225 Koska uuden informaation etsiminen ja prosessointi vie voima-
varoja, on helpompaa tehdä päätöksiä jo olemassa olevien tietojen tai oletusten 
perusteella tai keskittyä vain muutamaan päätöksenteon kannalta olennaiseen 
seikkaan.226 Sijoittamisen osalta tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sijoittaja 
saattaa painottaa päätöksenteossaan jotakin yksittäistä ja selkeästi mieleen tulevaa 
seikkaa eikä ota huomioon kaikkea tarpeellista tietoa. Tämä voi johtaa esimerkiksi 
voimakkaisiin oletuksiin, jotka eivät pidä tosiasiassa paikkaansa (presumed asso-
ciations bias). Sijoittamisessa tämä voi myös näkyä esimerkiksi siinä, että sijoittaja 
muistinsa perusteella yliarvioi jonkun tietyn sijoituskohteen menestyksen. Myös 
edustavuus (representativeness), jonka avulla ihmiset arvioivat todennäköisyyksiä, 
vaikuttaa sijoittajien käyttäytymiseen.227 Edustavuusvinouman vuoksi sijoittaja 
saattaa olla ylioptimistinen sellaisista sijoituskohteista, jotka ovat olleet tuottoisia 
aiemmin ja ylipessimistinen sijoituskohteista, jotka eivät ole tuottaneet hyvin.228 
Saatavuus- ja edustavuusheuristiikkojen ero on siinä, että saatavuudessa on kyse 
todennäköisyysarvioinneista (tällöin arvioinnin kohde on tiedossa), kun taas edus-
tavuusheuristiikassa on kyse luokittelun arvioinnista (tällöin kohde ei ole tiedossa). 

Ns. affektiheuristiikka (affect heuristics) vaikuttaa ihmiseen siten, että ihminen 
arvioi hyötyjä, kustannuksia ja todennäköisyyksiä tunteiden eikä numeroiden avul-
la.229 Jälkiviisausharha (hindsight bias) vaikuttaa puolestaan siten, että sijoittaja 
pitää jotakin tapahtumaa todennäköisenä tai todennäköisempänä sen jälkeen 
kun tämä on tapahtunut. Tämä vaikuttaa esimerkiksi siihen, että sijoittajat voivat 
arvioida sijoituksen tulevaa kehitystä historiallisen kehityksen perusteella ja luottaa 
siihen.230 Lisäksi ns. varmuusvaikutus (certainty effect) vaikuttaa käyttäytymiseen 
siten, että ihmisillä on taipumus valita varmoja vaihtoehtoja epävarmojen vaih-
toehtojen edellä. Tämä vaikuttaa muun muassa siinä, että sijoittajat valitsevat 

225  Tätä voidaan yrittää vähentää painottamalla negatiivisia lopputuloksia jostakin asiasta tai antamalla varoi-
tuksia, Jolls – Sunstein 2006, s. 212. Toisaalta, jos esimerkiksi kuluttajia varoitetaan voimakkaasti joistakin 
hyvin epätodennäköisistä lopputuloksista, voi tämä vaikuttaa kuluttajien luottamukseen, Jolls – Sunstein 
2006, s. 214.

226  Anderson – Korling 2012, s. 19–20.

227  Tversky – Kahneman 1974, s. 3–14; Bazerman 2006, s. 21–29.

228  Tätä kutsutaan ”voittaja-häviäjä -efektiksi”, de Bondt – Thaler 1985 ja 1989. Tutkimusten mukaan tämä voi 
vaikuttaa markkinoihin jopa laajemmin: sijoittajat suosivat sellaisia sijoituskohteita, joilla on mennyt hyvin 
ja jättävät sijoittamatta kohteisiin, joilla on mennyt huonommin, Shefrin 2006, s. 88–89. Vastaavasti si-
joittajan aiemmalla positiivisella kokemuksella on merkitystä: jos sijoittajalla on positiivisen lopputuloksen 
kokemus aiemmasta sijoituksesta, hän luultavasti sijoittaa vastaaviin tuotteisiin tulevaisuudessakin; vastaa-
vasti päinvastaisella kokemuksella on päinvastainen lopputulos, Kaustia – Knüpfer 2008, s. 2698–2699.

229  Sunstein 2013, s. 1841. Kuusela on kauppa- ja teollisuusministeriölle tekemässään selvityksessä jaotellut 
henki- ja yksilöllisten eläkevakuutusten ottajat ”paljon vakuutustietoa omaaviksi eksperteiksi” ja ”vähän va-
kuutustietoa omaaviksi noviiseiksi”. Kun ekspertit tutustuivat annettuun aineistoon ja kykenivät tekemään 
melko rationaalisia päätöksiä annetusta informaatiosta, noviisien päätöksenteko oli yksinkertaista, sattu-
manvaraista tai tunneperäistä, Kuusela 1994.

230  Choi 2001, s. 844; Bazerman 2006, s. 37; Mathis – Steffen 2015, s. 39. Ensimmäinen jälkiviisausharhaa 
tutkinut on Fischhoff, ks. Fischhof 1975, s. 288–299.
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monesti esimerkiksi osakesijoituksensa kotivaltion tai maantieteellisen läheisyyden 
mukaan231, mikä lienee myös yksi syy sille, etteivät EU:n sisämarkkinat rahoitus-
palvelujen osalta ole toteutuneet. 

Sijoittajat voivat myös olla ylioptimistisia232 (overoptimistic) ja yliluottavai-
sia (overconfident) itseensä233 ja tulevaisuuteensa.234 Ylioptimistisuus vaikuttaa 
esimerkiksi siihen, että ihmiset ovat vastaanottavaisempia toivotulle informaatiolle 
kuin ei-toivotulle informaatiolle. Siten ylioptimistisesti vinoutuneet ihmiset eivät 
välttämättä kiinnitä huomiota annettuun tietoon toivotulla tavalla.235 Tämä tarkoit-
taa esimerkiksi sitä, että vaikka sijoitustuotetta koskevassa tiedonannossa paino-
tettaisiin riskiä, ei ylioptimistinen sijoittaja välttämättä kiinnitä annettuun tietoon 
huomiota. Sijoittajien lähtökohtaisena ajatuksena sijoittamisessa on kuitenkin se, 
että sijoitus tulee menestymään – tai ei ainakaan tee tappiota. Sijoittajat pyrkivät 
myös tyypillisesti arvioimaan sellaisia osa-alueita sijoitustuotteista, joita he pitävät 
helposti ymmärrettävinä.236 Tämän vuoksi riskien tosiasiallinen ymmärtäminen 
voi ylioptimistisuuden vuoksi häiriintyä. Ylioptimistisuus voi näkyä myös siinä, 
että sijoittaja aliarvioi oman henkilökohtaisen riskinsä, vaikka tämä olisikin saanut 
kaiken tarpeellisen tiedon riskistä.237 

Yliluottamus voi puolestaan vaikuttaa siihen, että sijoittaja aliarvioi sijoituksen 
riskin ja sijoittaa riskipitoisempiin tuotteisiin kuin oli tarkoitus.238 Lisäksi yliluotta-
mus voi saada sijoittajan luulemaan, että sijoituksen tuotto on suurempi kuin mitä 
se tosiasiassa on.239 Yliluottamus voi näkyä myös siinä, että sijoittaja luulee ymmär-
tävänsä sijoitustuotteen riskin ja muut ominaisuudet, vaikka ei tosiasiassa niitä 

231  Anderson – Korling 2012, s. 22; French – Poterba 1991, s. 222–226; Huberman 2001, s. 659–680; Grin-
blatt – Keloharju 2001, s. 1053–1073.

232  Weinstein 1980; Shiller 2000; Sunstein 2013, s. 1848–1851; Sharot et al 2011; Jolls – Sunstein 2006, s. 
204. 

233  Ks. esim. Barber – Odean 2001, s. 261; Weinstein 1980, s. 806. Ks. yleisesti Baisch – Weber 2015, s. 170–
171; Bazerman 2006, s. 33–35.

234  Rachlinski 2003, s. 1172–1173.

235  Sunstein 2013, s. 1851; Jolls – Sunstein 2006, s. 207–209. Optimistisuuteen voi auttaa se, että henkilöille 
annetaan konkreettinen tieto jonkun asian esiintymisestä, Jolls – Sunstein 2006, s. 210. Sijoituspäätösten 
positiiviseen lopputulokseen keskittyminen voi johtaa siihen, että sijoittaja huomioi esimerkiksi mahdolliset 
kustannukset matalammiksi kuin ne tosiasiassa ovat, Willis 2008, s. 233. 

236  Willis 2008, s. 240.

237  Samansuuntaisesti Jolls 2017, s. 67. Henkilökohtaisen riskin aliarviointi liittyy myös sijoittamisen rahoit-
tamiseen lainalla. Käyttäytymisvinoumat vaikuttavat myös laajalti ihmisten velanottoon. Tähän vaikuttavat 
muun muassa saatavuusheuristiikka, jonka avulla ihmiset muistavat helposti sen, miten ovat aiemmin sel-
viytyneet velan takaisinmaksusta, ankkurointi, jonka avulla ihmiset tulkitsevat tulevaa velanmaksukykyään 
aikaisemmalla positiivisella kokemuksellaan sekä yliluottamus, jonka avulla ihmiset eivät pysty havaitsemaan 
mahdollisia negatiivisia tulevaisuuden tapahtumia, joiden johdosta velan takaisinmaksu voi vaikeutua. Li-
säksi lainanotolla on helpompi rahoittaa kallis ostos, sillä ihmiset eivät suhtaudu velalla maksuun samalla 
tavoin kuin reaaliaikaiseen maksuun. Ks. esim. Rachlinski 2003, s. 1183–1184; Patterson Forrester 1994, s. 
384–386; Scott 1989, s. 779–780.

238  Ks. esim. Odean 1998, s. 1887–1934.

239  Ks. esim. Barber – Odean 2000, s. 773–806.
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ymmärräkään esimerkiksi tuotteen monimutkaisuuden vuoksi. Tällöin sijoittaja 
ei välttämättä edes tutustu annettuun aineistoon, vaan luottaa omaan ”tietämyk-
seensä”.  Yliluottamus koskee sekä sijoittamisen ammattilaisia että ”maallikkoja”.240 
Tutkimusten mukaan yliluottamus kasvaa vaikeissa tehtävissä ja arvioinneissa, 
ja etenkin silloin kun tietomäärä kasvaa.241 Yliluottamukseen vaikuttaa myös ns. 
varmuusvaikutus (confirmation bias), jonka vuoksi ihminen kiinnittää helpommin 
huomioita sellaisiin seikkoihin ja faktoihin, jotka tukevat omaa näkemystä jostakin 
tietystä asiasta.242 Tämä puolestaan lisää edelleen yliluottamusta.

Omistusvaikutus (endowment effect)243 puolestaan vaikuttaa siihen, että tappi-
okammon (loss aversion)244 johdosta ihmiset arvostavat enemmän sitä mitä he 
omistavat verrattuna siihen, mitä he eivät omista.245 Vastaavasti henkilöt pitävät 
tappioita kaksi kertaa merkittävämpinä kuin mahdollisia voittoja. Yliluottamus 
pyrkii edistämään harhaan johdettua päätöstä, kun taas tappiokammo vaikuttaa 
myöhemmin korjaten väärän päätöksen. Tämä tarkoittaa sitä, että kun sijoittaja 
ostaa esimerkiksi tietyn osakkeen, hän muistaa informaatiohorisonttinsa avulla 
aiemmin siitä aiheutuneet tappiot.246 Omistusvaikutus on mielenkiintoinen 
tämänkin tutkimuksen kannalta, sillä lähtökohtaisesti sijoittajien on tiedettävä 
ja ymmärrettävä sellaisten sijoitustuotteiden ominaisuudet, joihin he ovat jo 
aiemmin sijoittaneet.247 Sijoitustuotteen tiedonantoa koskevissa riidoissa sijoitta-
jat ovat myöhemmin hankitun sijoitustuotteen osalta väittäneet, että he eivät ole 
ymmärtäneet, että tuotteeseen liittyy esimerkiksi tietynlainen riski. Kuitenkin käyt-
täytymistieteellisesti omistusvaikutus yhdistettynä tappiokammoon tulisi johtaa 

240  Kaustia – Perttula 2012, s. 57–58.

241  Oskamp 1965, s. 261–265; Griffin – Tversky 1992, s. 411–435.

242  Ks. esim. Rachlinski 2006, s. 217; Juurikkala 2012, 41–42.

243  Sunstein – Thaler 2003, s. 1181; Korobkin 2002, s. 1227–1293; Rachlinski 1999, s. 764–765.

244  Tutkimuksista ks. esim. Benartzi – Thaler 1999, s. 380; Zamir 2012, s. 834–842.

245  Tämä ilmenee esimerkiksi siten, että ihmiset ovat halukkaita luopumaan jostakin omistamastaan asiasta 
suurempaa korvausta vastaan kuin millä he voisivat hankkia vastaavan itse. Ks. Kahneman – Knetsch – 
Thaler 1991, s. 193; Kahneman – Knetsch – Thaler 1990, s. 1325; Kahneman – Tversky 1979. Ks. yleisesti 
Baisch – Weber 2015, s. 168–169: Thaler 1980, s. 43–47.

246  Baisch – Weber 2015, s. 170–171.

247  Luukkonen M. 2018b.
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siihen, että aiemmista tuotteista aiheutuneet tappiot ovat sijoittajan muistissa, 
mikäli siis tappioita on aiheutunut.248 Sijoittajien tietämisvelvollisuus on tältä osin 
täysin linjassa oletetun käyttäytymisen kanssa. 

Myös muita käyttäytymiseen vaikuttavia seikkoja löytyy.249 Sijoittajien käyt-
täytymiseen vaikuttaa joukkokäyttäytyminen eli laumaantuminen (herding).250 
Tämä tarkoittaa sitä, että sijoittajat tekevät helposti samalla tavalla kuin muut-
kin sijoittajat tekevät analysoimatta itse rationaalisesti mahdollisia seurauksia. 
Laumaantuminen voi johtaa helposti esimerkiksi siihen, että sijoittaja laiminlyö 
selonottovelvollisuutensa. Tätä oli havaittavissa esimerkiksi vuosien 2007–2008 
finanssikriisissä251. 

Ihmisillä on myös taipumus mentaalilaskentaan (mental accounting). Tällä 
tarkoitetaan sitä, että ihmisellä on tiettyjä ajatustapoja ja menettelyitä, joilla hän jakaa 
esimerkiksi rahallisia tuloja ja menoja ja arvostaa niitä.252 Sijoituskäyttäytymisessä 
tämä näkyy esimerkiksi siten, että sijoittaja voi mentaalisesti jaotella esimerkiksi 
osakesalkkunsa eri osiin ja pitää tiettyä osaa varmana ja turvallisena sijoituksena 
arvonnousun kannalta ja tiettyä osaa riskipitoisempana.253 Tällä ajatustavalla on 
selitetty myös osakeindeksiobligaatioiden suosiota: sijoittaja pitää tiettyä osaa 
sijoituksesta varmana ja turvallisena, kun taas tietty, pienempi osa sijoituksesta 

248  Tutkimusten mukaan sijoittajien oppiminen – yleensä tappioiden jälkeen – vähentää erilaisia käyttäyty-
misvinoumia, Moloney 2010a, s. 83. Ks. myös Barber – Odean – Zheng 2005, jossa tutkittiin sijoittajien 
suhtautumista rahastojen kuluihin; Arlen 1998, s. 1769; Romano 1986, s. 326. Tosin osin tutkimustulokset 
ovat myös ristiriitaisia. Esimerkiksi tutkimusten mukaan, jos ihminen oppii tällaisessa tilanteessa, oppiminen 
on hidasta (Gervais – Odean 2001, s. 1–27). Lisäksi etenkin taloudellisen lukutaidon kehittämisen kriitikot 
ovat todenneet, että tilanteissa, jotka toistuvat harvoin, ei voida luottaa siihen, että ihminen oppisi omista 
virheistään. Tämä pätee myös sijoittamiseen; ei ole kovin hyödyllistä, jos sijoittaja on menettänyt omaisuu-
tensa mutta oppinut sen vuoksi välttämään riskinottoa. Lisäksi jos sijoittajalta puuttuu taloudellisen luku-
taidon perustiedot, sijoittamisen kautta oppiminen ei välttämättä toteudu. Rachlinski 2003, s. 1223; Willis 
2008, s. 249–250; Inderst – Ottaviani 2012, s. 239.

249  Komission BME- ja OPTEM-raportit (2007 ja 2008) tekivät EU:ssa ensimmäiset kattavat läpileikkaukset 
sijoittajista ja sijoituskäyttäytymisestä osoittaen mm., että kokemattomilla sijoittajilla on vaikeuksia ymmär-
tää sijoitustuotteistaan saamat tiedot, he eivät hajauta sijoituksiaan eivätkä ymmärrä sijoitusprosessia. Tä-
män vahvisti komission vuonna 2010 teettämä uusi tutkimus, European Commission: Consumer Decision-
Making in Retail Investment Services 2010. 

250  Sunstein – Thaler 2003, s. 1180. Tutkimusten mukaan, vaikka sijoittajat saisivat kaiken tiedon sijoituspää-
töksensä tueksi, muiden ihmisten käyttäytyminen vaikuttaa silti suuresti heidän käyttäytymiseensä, Viscusi 
– Phillips – Kroll 2011, s. 81. Kaustian ja Knüpferin tekemän tutkimuksen mukaan positiiviset osaketuotot 
vaikuttavat samalla asuinalueella osakesijoittamisen lisääntymiseen, Kaustia – Knüpfer 2012, s. 336. 

251  Schwarcz 2008b, s. 381; Avgouleas 2009b, s. 444–445. Institutionaalisten sijoittajien laumaantuminen 
ja sen vaikutus oli nähtävissä paniikissa, joka edelsi Lehman Brothersin ajautumista maksukyvyttömyys-
menettelyyn syyskuun puolivälissä 2008, Avgouleas 2009a, s. 34. Laumaantumista oli havaittavissa myös 
monimutkaisiin sijoitustuotteisiin sijoittamisessa; monet institutionaaliset sijoittajat sijoittivat esimerkiksi 
CDO- ja synteettisiin CDO-tuotteisiin vain koska muutkin tekivät niin, Spindler 2011, s. 325.

252  Ks. esim. Thaler 1980, s. 36 ss.; Thaler 1999b.

253  Shefrin – Statman 2000, s. 127–151.
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on riskinottoa varten.254 Lisäksi sijoitusindeksiobligaatioiden kohdalla sijoittaja 
kiinnittää helposti huomiota obligaation tuomaan tietynasteiseen pääomaturvaan 
eikä mahdolliseen riskiin, joka tuotteeseen liittyy.255 

Kaikki edellä mainitut sijoittajan käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät voivat 
vaikuttaa laajassa mittakaavassa myös markkinoiden tehokkuuteen. Siten lain-
säädännöllisin toimenpitein tulisi mahdollisuuksien mukaan pyrkiä puuttumaan 
ja korjaamaan mahdollisia käyttäytymisvinoumia ja rajoitettua rationaalisuutta. 
Tämä on toki helpommin sanottu kuin tehty. Markkinoiden tehokkaalla toiminnalla 
on lisäksi vaikutuksensa markkinoiden vakauteen ja sijoittajien luottamukseen. 
Tätä käsitellään seuraavassa.

2.2.2 Tavoitteena markkinoiden vakaus ja sijoittajien luottamus 
markkinoihin

Markkinoiden vakauden säilyttäminen on yksi rahoitusmarkkinalainsäädännön 
tärkeistä tavoitteista.256 Kuten tehokkuudelle, myöskään markkinoiden vakaudelle 
ei ole vakiintunutta määritelmää.257 Vakaus voidaan määritellä makrotaloudellisen 
tehokkuuden kautta esimerkiksi siten, että vakailla rahoitusmarkkinoilla ylijää-
mäpääoma siirtyy tehokkaasti alijäämämarkkinoille siten, että sijoittajat ja rahoi-
tusta tarvitsevat osapuolet löytävät toisensa tehokkaasti. Lisäksi vakailla rahoi-
tusmarkkinoilla riskit pystytään arvioimaan ja arvostamaan suhteellisen tarkasti, 
sekä hallitsemaan mahdollisia rahoitusmarkkinoiden ja reaalitalouden shokkeja ja 
yllätyksiä.258 On kuitenkin huomattava, että markkinat voivat olla vakaat, vaikka 
ne eivät olisi tehokkaat. On arvioitu, että finanssikriisin jälkeen sijoittajansuojaa 
parantavan sääntelyn ei voida enää katsoa liittyvän pelkästään rationaalisiin syihin, 
joiden tavoitteena on informaatioasymmetrian kaventaminen ja markkinahäiri-
öiden konkreettinen vähentäminen, vaan ennen kaikkea rahoitusmarkkinoiden 
vakauden säilyttämiseen systeemisen riskin hallinnan kautta.259 Tämän vuoksi 
rahoitusmarkkinoiden sääntelyn viimeaikaiset uudistukset ovat keskittyneet 

254  Anderson – Korling 2012, s. 25.

255  Anderson – Korling 2012, s. 80. On huomattava, että tällaista ”turvallista” sijoitusstrategiaa voi myös to-
teuttaa. Ns. ”safety-first” -sijoitusstrategiassa sijoitussalkku muodostetaan pienimmän mahdollisen hyväk-
sytyn tuoton mukaan ottaen huomioon sijoitusten turvallisuus. Safety-first -strategia kuuluu osaksi post-
modernia portfolioteoriaa, jossa otetaan yleensä huomioon downside-riski eli markkinoiden romahtamisen 
riski laajemmin kuin Markowitzin modernissa portfolioteoriassa. Sijoittajat voivat myös yhdistää pääoma-
turvan sellaisiin tuotteisiin, joissa sitä ei ole. Tämä voi olla monelle sijoittajalle tärkeää. Esimerkiksi komis-
sion, Chaterin, Huckin ja Inderstin vuonna 2010 tekemän tutkimuksen mukaan melkein 40 % tutkimukseen 
vastanneista sijoittajista luulivat, että heidän osakesijoitustensa alkuperäinen pääoma on turvattu. European 
Commission – Chater – Huck – Inderst 2010, s. 7.

256  Veil 2017, s. 26; Moloney 2014, s. 5–8.

257  Veil 2017, s. 27.

258  Schinasi 2006, s. 82.

259  Andenas – Chiu 2014, s. 136.
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markkinoiden vakauden säilyttämiseen.260 Esimerkiksi finanssialan toimijoiden 
toimilupasääntelyä ja tiukkoja pääomavaatimuksia perustellaan markkinoiden 
vakauden turvaamisella.261

Markkinoiden vakauden lisäksi sijoittajien luottamusta markkinoihin on 
painotettu erityisesti finanssikriisin jälkeen262, vaikkakin sijoittajien luottamus 
markkinoihin on ollut jo aiemminkin tärkeässä osassa sääntelyn tavoitteita. 
Esimerkiksi lainsäädännön uudistusta ja tuotteen tarjoajan menettelytapojen 
tiukennusta MiFID I:n263 kautta perusteltiin jo sijoittajien luottamuksen suojaa-
misella.264 Vastaavasti sijoittajien korvausrahaston perustamista on perusteltu sillä, 
että se lisää rahoitusjärjestelmän vakautta ja tehokkuutta, koska markkinaosa-
puolten vastuu omasta toiminnasta samalla vahvistuu.265 Tiedonantovelvollisuus 
on keskeinen markkinoiden tehokkaan toimimisen ja sijoittajien luottamuksen 
kannalta.266 Myös virheelliseen informaatioon perustuva vastuu lisää sijoittajan 
luottamusta267 – joskin nämä toimenpiteet ovat pitkälti EU:n jäsenmaissa kansal-
lisen lainsäädännön varassa.268 Sijoittajien luottamuksen vahvistamiseen ja ylläpi-
tämiseen liittyy käytännössä kahdenlainen sijoittajansuojasääntely: aineellinen ja 
prosessuaalinen. Sen lisäksi, että aineellinen lainsäädäntömme asettaa sijoittajat 
suojan kohteeksi esimerkiksi erilaisin menettelytapasäännöksin, myös aineellisen 
lainsäädännön toteuttamiseksi tarvittava prosessuaalinen suoja on tärkeässä 

260  Andenas – Chiu 2014, s. 239.

261  HE 43/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sijoituspalveluyrityksistä, laiksi arvopaperimarkki-
nalain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi, s. 129.

262  Esimerkiksi PRIIPs-asetuksen resitaalissa 2 painotetaan yksityissijoittajien luottamuksen palauttamista fi-
nanssimarkkinoihin finanssikriisin jälkeen.

263  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY, annettu 21. huhtikuuta 2004, rahoitusvälineiden 
markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta (MiFID I).

264  MiFID I -direktiivin myötä lainsäädäntöön tuli ei-ammattimaisen asiakkaan käsite ja tuotteen tarjoajan oli 
selvitettävä asiakkaan sijoittajaprofiili entistä tarkemmin. Tuotteen tarjoajan selonottovelvollisuus siis kas-
voi. Myös tiedonantovelvollisuutta laajennettiin. HE 43/2007 vp, s. 7.

265  HE 56/1998 vp, s. 42.

266  HE 43/2007 vp, s. 34.

267  Ks. esim. Wuolijoki 2009, s. 124; Norros 2009, s. 66.

268  Luukkonen M. 2015.
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asemassa.269 Kotiranta on katsonut, että luottamus markkinoihin muodostuu 
markkinoiden tehokkuuden, sääntelyn ja oikeudenmukaisuuden leikkauspisteessä, 
jota voidaan kutsua arvopaperimarkkinoiden sääntelylliseksi optimointipisteeksi. 
Tällaisessa pisteessä markkinat toimivat sääntelyn näkökulmasta optimaalisesti, 
koska markkinatoimijat kokevat markkinat riittävän tehokkaiksi, oikeudenmu-
kaisiksi ja säännellyiksi.270 

Luottamuksen rakentamisessa tavoitteena on luonnollisesti se, että sijoittajat 
saadaan sijoittamaan ja allokoimaan varallisuuttaan rahoitusmarkkinoille271, 
mikä puolestaan lisää markkinoiden tehokkuutta272. Tähän seikkaan liittyy myös 
viime vuosien sijoittajansuojakehityksen uudenlainen ulottuvuus. On nimittäin 
arvioitu, että sijoittajansuoja vähittäismarkkinoilla on muuttumassa siten, että 
tehokkuusaspektista, jolla on tuettu kohtalaisia regulatiivisia toimenpiteitä, on 
alettu siirtyä myös ns. sosiaaliseen ulottuvuuteen.273 Voidaankin sanoa, että 
markkinoiden vakauden ja systeemisen riskin pienentämisen ohessa etenkin vähit-
täissijoittajien suojassa on kyse myös rahoituspalvelujen sosiaalisesta hyödystä 
ja sen varmistamisesta, että tämä sosiaalinen hyöty saavuttaa kuluttajat, minkä 
vuoksi sijoittajien luottamus ja sijoittajansuoja ovat tärkeitä.274 Tätä tarkastellaan 
jaksossa 2.3 lähemmin. 

269  Esimerkiksi Micklitzin mukaan on myös huomioitava ne seuraukset, joita aiheutuu huonosti ja väärininfor-
moiduista sijoituspäätöksistä. Hän huomauttaa, että ensisijaisena keinona on oikeuteen meneminen, mikä 
on sijoittajan kannalta työläs ja mahdollisesti kallis prosessi. Vaikka hän toteaakin sijoittajan keinojen vaih-
televan voimakkaasti jäsenmaasta toiseen, hän ei tuo esiin vaihtoehtoisen riidanratkaisun mahdollisuutta, 
mikä on hyvin sijoittajaystävällinen vaihtoehto niin taloudellisesti kuin muidenkin resurssien puitteissa. 
Micklitz pitää korvausvaateita eri jäsenmaissa hyvin ongelmallisina johtuen muun muassa siitä, että sijoit-
tajalla ei ole pääsyä informaatioon, sillä se on tuotteen tarjoajalla. Lisäksi näyttövelvollisuudet, erityisesti tie-
donantovirheen ja sijoituspäätöksen välisen kausaliteetin osoittamisen hankaluus ja tuotteen tarjoajan huo-
limattomuuden todentaminen hankaloittavat sijoittajan oikeuksien toteutumista. Micklitzin mukaan myös 
vanhentumisajat ovat liian lyhyitä. Micklitzin mukaan yhdessäkään EU:n jäsenmaassa ei ole halukkuutta 
järjestää yksityisille henkilöille yksityisoikeudellisia oikeussuojakeinoja, vaan esimerkiksi ryhmäkanteilla 
on suurempi suosio jäsenmaissa, Micklitz 2010, s. 17–18. Micklitzin näkemykset ovat erikoisia. Ensinnäkin 
useissa jäsenmaissa on finanssialan vaihtoehtoinen riidanratkaisujärjestelmä, joka on tarkoitettu yksityisil-
le tahoille. Näiden järjestelmien voidaan katsoa olevan hyviä ja toimivia ja etenkin Suomessa FINEn ja sen 
lautakuntien ratkaisuja noudatetaan lähes sataprosenttisesti. Myöskään Micklitzin esiin nostamat ongelmat 
eivät pidä paikkaansa Suomen olosuhteissa, vaan esimerkiksi tiedonantovirheen ja sijoituspäätöksen välisen 
kausaliteetin osoittaminen ei ole kovin vaikeaa. Lautakuntakäytännössä on katsottu, että jos sijoittajalle on 
annettu väärää tietoa sijoittamisen ydinasioista (kuten riski ja kulut), niin tämän tiedon voidaan olettaa vai-
kuttaneen sijoittajan sijoituspäätöksen tekemiseen. Mikäli näin ei ole, tulee palveluntarjoajan näyttää toteen 
ns. ”would-have-bought-anyway” -tyyppinen syy-yhteyden poistava peruste. Myöskään vanhentumisaikoja 
ei voitane pitää liian lyhyinä ja näyttövelvollisuudet ovat sijoittajan kannalta hyvin kohtuulliset.

270  Kotiranta 2014, s. 79–80.

271  Häyrynen 2006, s. 24; Hoppu K. 2004, s. 98.

272  European Parliament: Consumer Protection Aspects of Financial Services 2014, s. 13.

273  Andenas – Chiu 2014, s. 238. Myös Moloney katsoo, että vähittäissijoittajia on finanssikriisin jälkeen alet-
tu eurooppalaisessa kontekstissa pitää enemmän rahoituspalvelujen kuluttajina kuin sijoittajina, Moloney 
2012 passim.

274  Siitä, pitäisikö yksityisoikeudellisen EU-sääntelyn keinoin parantaa EU-kansalaisten sosiaalista tasa-arvoa, 
on käyty keskustelua, ks. esim. Collins 2007, s. 155–176.
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2.3 Sijoittajansuojan tavoitteet

2.3.1 Sijoittajansuoja osana heikomman osapuolen suojaa

Muutos liberalistisesta sopimusoikeudesta275 moderniin sopimusoikeuteen tapah-
tui 1900-luvun jälkipuoliskolla, jolloin sopimusosapuolten asemaan ja tietoihin 
alettiin kiinnittää enenevässä määrin huomiota. 276 Osapuolten asemaa kollektiivi-
sesti sekä yksilöllisiä piirteitä alettiin huomioida277, kun taas aiemmin vallinneessa 
liberalistisessa sopimusoikeudessa oli voimakkaasti kannatettu sopimusvapautta 
sekä yksityisautonomiaa, jokaisen vastuuta ja oikeutta toimia ja päättää asiois-
taan omien tavoitteidensa mukaisesti278. Tausta-ajatuksena oli tuolloin yhtäältä se, 
että sopimusosapuolten katsottiin itse kykenevän huolehtimaan omista eduistaan 
”vapaan ja järkevän” tahdon ohjatessa toimintaa ja toisaalta se, että markkinoiden 
ja vapaan kilpailun katsottiin korjaavan mahdolliset häiriöt.279 Moderni sopimusoi-
keus muutti asetelmaa varsin paljon, ja moderniin sopimusoikeuteen voidaan kat-
soa kuuluvaksi esimerkiksi materiaalinen oikeudenmukaisuus sopimusosapuolten 
välillä sekä sopimuksen heikomman osapuolen suojaaminen.280 Heikomman osa-
puolen suojaaminen on myös sosiaalisen siviilioikeuden281 mukainen periaate.282 
Sijoittajien aseman parantaminen tuotteen tarjoajaan nähden on esimerkiksi EU:n 
sijoittajansuojalainsäädännön vahva tavoite, sillä sijoittaja on monesti tiedon ja 
asiantuntemuksen osalta heikommassa asemassa kuin sijoitustuotteen tarjoaja.283

275  Ks. esim. Häyhä 1996b, s. 29 ss.

276  Myös lainsäädäntöpuolella alettiin toimia heikomman osapuolen suojaamiseksi. Esimerkkeinä voidaan mai-
nita jo vuoden 1929 oikeustoimilain ja vuoden 1947 velkakirjalain uudistukset erityissäännöksin, vahingon-
korvauslaki vuodelta 1974 sekä jo 1960-luvun alussa huoneenvuokralakiin tehdyt muutokset vuokralaisen 
aseman parantamiseksi. Kekkonen 1998, s. 106–108.

277  Hemmo 2003a, s. 19.

278  Ks. esim. Wilhelmsson 2008, s. 2. Toki sopimusvapaus on myöhemminkin ollut yksi sopimustoiminnan 
lähtökohtia, ks. esim. Wilhelmsson 1977, s. 3 ss.

279  Ks. esim. Wilhelmsson 2008, s. 4; Häyhä 1993, s. 180; Vihma 1945, s. 33 ss.

280  Ks. esim. Wilhelmsson 2008, s. 5 ss.

281  Sosiaalisesta siviilioikeudesta, Wilhelmsson 1987; Wilhelmsson 2008, s. 8 ja s. 11.

282  Wilhelmsson 2008, s. 9; Rudanko 1998, s. 177; Häyhä 1993, s. 6.

283  Ks. esim. Korling 2008, s. 257–258. Kari Hoppu on jakanut sijoittajansuojan ennaltaehkäisevään kollek-
tiiviseen suojaan, joka kohdistuu aikaan ennen kuin sijoituspalvelusopimus on tehty ja korjaavaan yksilöl-
liseen suojaan, joka kohdistuu puolestaan sijoituspalvelusopimuksen tekohetken jälkeiseen aikaan, Hoppu 
K. 2009, s. 44–46.
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Heikomman suojan määritelmäksi ei ole mitään täysin vakiintunutta 
kantaa284, mutta sitä voidaan pitää sopimusoikeudellisena perusperiaatteena285, 
hyvinvointi- ja oikeusvaltion arvona286 ja oikeudenmukaisuuden ilmentäjänä287. 
Esimerkiksi Reifner on katsonut, että heikomman osapuolen suoja oikeudenmu-
kaisuuden ilmentäjänä muodostaa oikeuden tarkoituksen ja tavoitteet lainsää-
dännön taustalla.288 Heikomman suojan tavoitteena on toisen sopimusosapuolen 
saattaminen tasapuoliseen asemaan vahvemman osapuolen kanssa289; siten 
heikomman suojaaminen voidaan nähdä osana sosiaalisen oikeudenmukaisuuden 
tavoitteen toteutumista.290 Toisen sopimusosapuolen heikompi asema perustuu 
usein esimerkiksi tiedolliseen asemaan.291 Osapuoli voi olla myös taloudellisesti, 
sosiaalisesti tai juridisesti heikommassa asemassa.292 Yhtenä heikomman suojan 
piirteenä voidaan myös pitää kuluttajiin ja muihin heikommassa asemassa oleviin 
kohdistuvaa lievempää suhtautumista heidän tietämis- ja toimintavaatimuksista.293 
Tällaista lähtökohtaa on kuitenkin kritisoitu sen vuoksi, että lievemmät odotukset 
ja vaatimukset voivat vaikuttaa kuluttajien tai rinnastettavassa asemassa olevien 
käyttäytymiseen negatiivisesti.294 Heikomman suojelussa voidaan mennä kuiten-
kin varsin pitkälle regulaation keinoin ja säätää esimerkiksi sellaista pakottavaa 
lainsäädäntöä, jonka tavoitteena on suojata tahoa itse itseltään.295 Ajatuksena 
tällaisessa paternalistiseksikin kutsutussa lainsäädännössä on se, että lainsäätäjä 
osaa määritellä kansalaisten, kuten kuluttajien, edut ja valinnat paremmin kuin 
nämä itse.296 Tällaista suojaa voidaan kutsua välittömäksi heikomman suojaksi. 

284  Ämmälä 2000, s. 98.

285  Hemmo 2003a, s. 19–24.

286  Mononen 2001, s. 59 ja s. 94; Häyhä 1993, s. 234.

287  Aarnio 1987, s. 408 mukaillen Rawlsia, Rawls 1971, s. 3 ss.

288  Reifner 1995, s. 386.

289  Telaranta 1990, s. 18–20

290  Mononen 2001, s. 156–157. Yksi heikomman suojan osoitus on oikeustoimen sovittelusäännökset, jotka löy-
tyvät oikeustoimilain 36 §:stä ja kuluttajansuojalain 4 luvun 1 §:stä.

291  Häyhä 1993, s. 234.

292  Ämmälä 2000, s. 98–99. Esimerkiksi Tala on katsonut, että osapuolen heikompi asema voi johtua 1) tie-
dosta, ammattitaidosta ja kokemuksesta; 2) taloudellisista voimavaroista; 3) riskien hallintamahdollisuuk-
sista sekä 4) sopimusten laadinnasta ja niiden ehtojen muodostamisesta liittyvistä tekijöistä, Tala 1993, s. 
293–294.

293  Hemmo 2003a, s. 23.

294  Ibid. Hemmo.

295  Heikomman suojan mukaista sääntelyä kohdistuu nimenomaisesti aineelliseen lainsäädäntöön, eikä niin-
kään prosessuaaliseen puoleen, Kaisto 2015, s. 513.

296  Wuolijoki 2009, s. 104. Toisaalta heikomman osapuolen suojaaminen esimerkiksi tiedonantovelvollisuuden 
avulla ei tarkoita automaattisesti sitä, että osapuolten yksityisautonomiaan olisi tarkoitus puuttua. Esimerkik-
si Häyhä on todennut vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuudesta, että tiedonantovelvollisuussääntelyn 
tarkoituksena ei ole osapuolten yksityisautonomiaan puuttuminen, vaan oikeusvaltion arvojen edistäminen, 
Häyhä 1993, s. 234.
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Välillisen suojan tavoitteena on puolestaan antaa osapuolelle mahdollisuus paran-
taa asemaansa. Esimerkkinä välillisestä suojasta on toiselle osapuolelle asetettu 
tiedonantovelvollisuus.297

Heikomman suojeluun kuuluva suora kategorisointi on ongelmallinen, sillä 
sopimusosapuolen tosiasialliseen asemaan vaikuttavat monet seikat: osapuolen 
varallisuusasema, tietotaso ja asiantuntemus sekä sopimuksen tekemisestä ja 
tekemättä jättämisestä aiheutuvat seuraukset. Tällöin puhuttaessa kollektiivisesti 
”kuluttajista” tai ”elinkeinonharjoittajista”, voivat osapuolten tosiasialliset piirteet 
jäädä sivuun ja henkilön oikea asema hämärtyä. Kuluttaja voi olla asiantunteva ja 
varakas ja vastaavasti elinkeinonharjoittaja voi olla pieni toimija, joka ei tosiasiassa 
ole vahvemmassa asemassa kuluttajaan nähden.298

Rahoitusmarkkinalainsäädäntöä perustellaan edellä mainitusti voimakkaasti 
taloudellisen toiminnan lähtökohdilla, kuten markkinoiden tehokkuudella, 
vakaudella ja sijoittajien luottamuksella. Heikomman osapuolen suojaaminen on 
myös yksi osa sääntelyä, jonka piiriin esimerkiksi kuluttajansuoja299, vakuutuk-
senottajan ja vakuutetun suoja300 sekä sijoittajansuoja kuuluvat. Vaikka kulutta-
jansuoja ja sijoittajansuoja eroavat toisistaan esimerkiksi suojan kohteen kannalta, 
kuluttajan- ja sijoittajansuoja ovat osittain sekoittuneet etenkin viimeaikaisessa 
EU-lainsäädännössä, kuten jäljempänä käy tarkemmin ilmi301. Sijoittajansuojan ja 
kuluttajansuojan erona on kuitenkin se merkittävä seikka, että sijoituksiin liittyy 
ja kuuluukin liittyä aina riski.

297  Ämmälä 2000, s. 101.

298  Collins 1994, s. 100–101.

299  Kuluttajan aseman turvaaminen kulutusyhteiskunnan voimistuessa, markkinoiden laajentuessa sekä tuot-
teiden monipuolistuessa koettiin tärkeäksi, ja Suomen ensimmäinen kuluttajansuojalaki säädettiin 1978. 
Kuluttajansuojalaki sisälsi alusta alkaen myös vakuutustoiminnan kannalta tärkeitä säännöksiä, joiden tar-
koituksena on estää kuluttajan kannalta epäasianmukaista markkinointia. HE 8/1977 vp Hallituksen esitys 
Eduskunnalle kuluttajansuojalainsäädännöksi, s. 16–17. Kuluttajansuojalainsäädäntöä kehitettäessä pidettiin 
tärkeänä, että kuluttaja saa tuotteista riittävää ja täsmällistä tietoa, jotta hän voi tehdä päätöksen haluamas-
taan hyödykkeestä. Ks. tarkemmin esim. Ämmälä 1996, s. 59. Vaikka kuluttajansuojalain säännösten yhtenä 
tavoitteena olikin saada elinkeinonharjoittaja kertomaan markkinoinnissaan kuluttajien kannalta tärkeistä 
asioista, se ei velvoittanut elinkeinonharjoittajaa antamaan tietoja kuluttajalle. Näin ollen kuluttajansuojan 
säännöksiä markkinoinnista ei pidetty riittävänä esimerkiksi vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuuden 
kannalta. HE 8/1977 vp, s. 1 ja Järventaus 1985, s. 21. Myöskään markkinointioikeudellinen seuraamusjär-
jestelmä ei antanut riittävää suojaa vakuutuksenottajalle, sillä se ei aseta elinkeinonharjoittajaa sopimusoi-
keudelliseen vastuuseen, minkä vuoksi 1990-luvulla vakuutussopimuslain kokonaisuudistuksen yhteydessä 
vakuutuksenantajalle asetettiin tiedonantovelvollisuus. Aiempi voimassa ollut vakuutussopimuslaki, joka oli 
säädetty 1930-luvun alussa, ei sisältänyt tällaista vakuutuksenantajan velvollisuutta ja edusti siinä suhteessa 
ns. liberalistista sopimusoikeudellista ajattelua, ks. esim. Norio-Timonen 1997, s. 85–86.

300  Häyhä 1996b, s. 26; Järventaus 1985, s. 17–21.

301  Esimerkiksi komission vihreässä kirjassa (2015) rinnastetaan ”kuluttajan- ja sijoittajansuoja”, komission 
vihreä kirja 2015, s. 3. Rudanko katsoo, että jos sijoittaja on luonnollinen henkilö kuluttajan- ja sijoittajan-
suoja ovat lähellä toisiaan, Rudanko 1998, s. 61. Rudangon mukaan myös ”oikeudelliselta rakenteeltaan ja 
tavoitteiltaan sijoittajan- ja kuluttajansuojaa voidaan pitää osaksi yhdenmukaisina instituutioina”. Mo-
lemmat esimerkiksi liittyvät heikomman suojaan ja tätä turvataan tiedonantovelvollisuuksilla, Rudanko 
1998, s. 80–81. Vielä vuonna 1998 Rudanko katsoi kuitenkin, että suojajärjestelmänä kuluttajansuoja on 
ollut monipuolisempaa ja kehittyneempää (Rudanko 1998, s. 81), mutta tänä päivänä (2018) sijoittajansuo-
jajärjestelmä on todella monipuolinen ja kehittynyt. 
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On selvää, että sijoittajansuoja liittyy heikomman suojan periaattee-
seen sekä markkinoiden luottamuksen ja tehokkuuden varmistamiseen.302 
Sijoittajansuojaan kiinnitettiin Suomessa huomiota jo laajasti 1980-luvun lopulla 
Arvopaperikauppakomitean II osamietinnössä, joka koski sijoittajansuojaa arvo-
paperimarkkinoilla (KM 1989:36). Ehdotukset sijoittajansuojan parantamiseen 
eivät edenneet tuolloin lainsäädännöksi asti.303 EU-jäsenyyden myötä sijoittajan-
suojasta tuli enenevässä määrin tärkeä osa arvopaperimarkkinalainsäädäntöä304. 
Tiedonantovelvollisuus oli sijoittajansuojan ydinkysymyksiä jo alusta alkaen, mutta 
1990-luvulla sijoittajansuojan elementit laajentuivat koskemaan myös uusia osa-
alueita ja yksityissijoittajien erityistä suojan tarvetta alettiin huomioida305, minkä 
jälkeen sijoittajansuojaa koskeva sääntely on räjähdysmäisesti kasvanut.306 

Edellä mainittu kehitys koskee muita sijoitustuotteita kuin sijoitusvakuutuksia, 
joiden lainsäädännöllinen tie on ollut erilainen kuin esimerkiksi arvopaperimuotois-
ten sijoitustuotteiden. Sijoitussidonnaiset vakuutukset tulivat Suomen markkinoille 
1994 Suomen liityttyä ETA-alueeseen. Samoihin aikoihin vakuutussopimuslaki307 
uudistettiin kokonaan. Tuolloin lainsäädännössä ei kuitenkaan erikseen kiinnitetty 
huomiota vakuutussijoittajan asemaan308, vaikkakin vakuutuksenottajan asema 
parani huomattavasti aiemmasta. Vasta vuonna 2010 tuotiin lakiin erityinen 

302  Wuolijoki 2009, s. 101. Rudanko katsoo, että ”[a]rvopaperimarkkinoiden oikeussuhteita ei juuri voitane 
pitää tyypillisesti otollisina sosiaalisen siviilioikeuden soveltamiskohteina. Heikomman suojelun intressi voi 
tosin olla relevantti argumentti esimerkiksi markkinoilla toimivien ammattilaisten ja yksityishenkilöiden 
kuten sijoituspalveluyritysten ja asiakkaiden välisissä suhteissa”, Rudanko 1998, s. 179. Toisaalta toisessa 
kohdassa hän liittää sijoittajansuojan heikomman suojaan, Rudanko 1998, s. 194. Esimerkiksi kuluttajan-
suojalainsäädännön voidaan heikomman suojelun tavoitteen perusteella nähdä edistävän sekä oikeudenmu-
kaisuutta että taloudellista tehokkuutta. Kanniainen – Määttä K. – Timonen 1996a, s. 30.

303  Jo tuolloin komitea kiinnitti huomiota muun muassa siihen, että sijoitusneuvonnan ja omaisuudenhoidon 
(”salkunhoidon”) käsitteet ja niitä sääntelevää normistoa tulisi ottaa lakiin. Omaisuudenhoito ja sijoitus-
neuvonta olivat tuolloin jo suosittuja sijoituspalveluita. Komitea ehdotti myös lakisääteisen tuomioistuimen 
ulkopuolisen riidanratkaisuelimen ”arvopaperimarkkinalautakunnan” perustamista osana sijoittajan oikeus-
suojan parantamista arvopaperimarkkinoilla. Komitea kiinnitti huomiota sijoitusneuvonnan laadun suureen 
vaihteluun koskien muun muassa sitä, miten asiakkaan sijoittajaprofiili (taloudelliset olosuhteet ja sijoitta-
misen tavoitteet) selvitetään ja miten ammattitaitoisia sijoitusneuvojat ovat. Joillakin pankeilla oli käytössä 
sijoitusneuvontalomakkeet, joissa selvitettiin asiakkaan tiedot ja asiakas sai sijoitusneuvot kirjallisina, kun 
taas toisissa tapauksissa neuvonta annettiin nopeasti ja suullisesti. Myöskään sijoitusneuvojan vastuu ei ol-
lut aivan selvä. Joissain tapauksissa sijoitusneuvojat olivat maksaneet korvauksia virheellisistä tai harhaan-
johtavista tiedoista tai analyyseista, KM 1989:36, s. 8, s. 12, s. 193, s. 199–202 ja s. 317–321.

304  Rahoitusmarkkinalainsäädännön kehityksestä EU:ssa, ks. Veil 2017, s. 1–21.

305   Komiteanmietintö 1991, s. 219–221; Työryhmämuistio 1/1997, s. 3–5.

306  Ks. esim. Kontkanen 2016, s. 91–104.

307  Ks. HE 114/1993 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle vakuutussopimuslaiksi ja laeiksi eräiden siihen liitty-
vien lakien muuttamisesta.

308  Asiaan on kyllä kiinnitetty huomiota, ks. Työryhmämuistio, Wahlroos 1997, s. 43: ”Varsinkin vakuutus-
sektorin kuluttaja- ja sijoittajainformaation taso huomioon ottaen pankkikonsernien, vakuutusyhtiöiden 
ja sijoituspalveluyhtiöiden informaationantoa on syytä valvoa. Valvonnan keskeisenä tavoitteena tulee 
tällöin olla annetun tiedon yhdenmukaistaminen siten, että eri sijoitusvaihtoehtojen keskinäinen vertailu 
tulee helpommaksi, olkoon ne muodoltaan talletuksia, velkakirjoja, vakuutuksia, osakkeita, muita arvo-
papereita tai sijoitusrahasto-osuuksia. Tietojen annon ja markkinoinnin valvonnan tavoitteena tulee olla 
se, että sekä vähittäis- että ammattisijoittajalla on valintoja tehdessään käytössään yhdenmukainen, riit-
tävä ja oikea informaatio.” 
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vakuutussijoittajaan kohdistuva sijoitusvakuutuksia koskeva tiedonantovelvolli-
suus.309 Siten sijoitusvakuutusten ja muiden sijoitustuotteiden sääntelyperusta on 
ollut erilainen, vaikkakin molemmissa on ollut EU-lainsäädäntöä taustalla – tosin 
vakuutuksissa aiemmin huomattavasti vähemmän310. Vasta vuonna 2018 meillä 
on yhtenäistä lainsäädäntöä koskien kaikkia tai ainakin suurta osaa sijoitustuot-
teista: PRIIPs-asetus on tuonut yhtenäisyyttä avaintietoasiakirjan muodossa 
ja IDD-direktiivillä sijoitusvakuutusten myyntimenettely on yhdenmukaistettu 
MiFID II -direktiivin kanssa. Joitakin eroavaisuuksia löytyy yhä. Etenkin tuotteen 
tarjoajan informointivirhetilanteissa tuotteen tarjoajan vastuu voi olla erilainen.311 
Myös EU-lainsäädäntöön pohjautuen suomalainen lainsäätäjä on hieman erikoi-
sesti valinnut erilaisia ratkaisuja IDD:n ja MiFID II:n menettelytavoissa. Erot 

309  HE 63/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi vakuutussopimuslain ja eräiden siihen liittyvien 
lakien muuttamisesta, s. 10 ja s. 16–17.  Eri sijoitustuotteiden myynnin menettelytapojen eroihin ja yhden-
mukaisuuksiin kiinnitettiin kuitenkin jo 1990-luvun lopulla huomiota, Vakuutus- ja rahoitusvalvonnan ke-
hittämistyöryhmän muistio 1999, s. 37–42.

310  Henkivakuutuksia koskien ja henkivakuutusten myynnissä noudatettavaa tiedonantovelvollisuutta koskevaa 
sääntelyä on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/138/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 
2009, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) (185 artikla). 
Sama artikla oli jo Solvenssi II:sta edeltävässä III henkivakuutusdirektiivissä (neuvoston direktiivi 92/96/
ETY, annettu 10 päivänä marraskuuta 1992, henkivakuutuksen ensivakuutusta koskevien lakien, asetusten 
ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta sekä direktiivien 79/267/ETY ja 90/619/ETY muuttami-
sesta, joka on yhdistetty vuoden 2002 koontiin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/83/EY, 
annettu 5 päivänä marraskuuta 2002, henkivakuutuksesta).

311  Luukkonen M. 2015.
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liittyvät etenkin execution only -menettelyyn312, ammattimaisten asiakkaiden osalta 
tiedonantovelvollisuuteen sekä sijoittajaprofiilin selvittämiseen. Sijoittajansuojan 
kannalta on tärkeää, että sijoitusvakuutuksia on alettu tosiasiassa paitsi lainsäätä-
jän toimesta myös muutoksenhaun kannalta pitää sijoitustuotteina eikä ensisijassa 
vakuutuksina.313

Sijoittajansuoja rakentuu nykypäivänä monista eri osa-alueista314. Siihen 
voidaan katsoa kuuluvan myytävien sijoitustuotteiden sisällöllinen hallinta ja laatu, 
tuotteen tarjoajien ja myyjien eli ts. finanssialan toimijoiden vakavaraisuus315, sekä 
tuotteiden tarjoajien ja sijoittajien menettelytavat myynnissä316. Lisäksi tehokkaat 
oikeussuojakeinot ongelmatilanteissa kuuluvat suojaan. Menettelytavoissa olen-
naisessa asemassa on edelleen tuotteen tarjoajan tiedonantovelvollisuus, jonka 

312  Execution only -ostolla tarkoitetaan sellaista asiakkaan aloitteesta tapahtuvaa, yksinkertaisia rahoitusväli-
nettä tai sijoitustuotetta, kuten pörssiosakkeita, koskevaa ostotoimeksiantoa, jossa tuotteen tarjoajan ei tar-
vitse tehdä asiakkaalle tuotteen soveltuvuus- tai asianmukaisuusarviointia. Tuotteen tarjoajan on kuitenkin 
täytettävä lain mukainen tiedonantovelvollisuutensa kun kyseessä on SPL:n mukainen execution only -osto. 
Muista sijoitustuotteista poiketen sijoitusvakuutuksia ei voi ostaa execution only -menettelyllä, vaan asiak-
kaalle on aina sijoitustilanteessa tehtävä vähintään asianmukaisuusarviointi, vaikka sinänsä IDD-direktiivi 
mahdollistaisi execution only -ostot. Suomalainen lainsäätäjä on perustellut execution only -ostojen jättä-
mistä sijoitusvakuutusten ulkopuolelle sillä, että vakuutussopimus muuttaa yksinkertaisten sijoitustuotteiden 
oikeudellista muotoa, koska vakuutuksenottaja ei omista sijoituskohteita, vaan ne omistaa vakuutusyhtiö. 
Vakuutuksenottajalla on kuitenkin mahdollisuus hallinnoida sopimukseen kuuluvia varoja vakuutussopi-
muksen kautta, mikä on lainsäätäjän mukaan omiaan tekemään siitä vaikeasti hahmotettavan kokonaisuu-
den erityisesti kuluttaja-asiakkaille ja niihin rinnastettaville asiakkaille. Lisäksi koska vakuutusta koskevan 
osan vuoksi kyse ei ole sijoitusrahastoon tai vastaavaan yksinkertaiseen sijoitustuotteeseen rinnastettavasta 
sijoitustuotteesta, kyseessä oleviin vakuutusmuotoisiin sijoitustuotteisiin ei välttämättä sovelleta esimerkiksi 
samoja velvoite-, esine- ja vero-oikeudellisia säännöksiä kuin sijoitusrahastoon tai vastaavaan yksinkertaiseen 
sijoitustuotteeseen erilaisissa tilanteissa, HE 172/2017 vp, s. 69. Myös Talousvaliokunta on mietinnössään 
perustellut tätä toteamalla, että vakuutusmuotoisen sijoitustuotteen tarjoamiseen liittyvässä asianmukai-
suusarvioinnissa on kyse sen varmistamisesta, että asiakas ymmärtää vakuutusmuotoisen sijoitustuotteen 
ja siihen liittyvien sijoituskohteiden riskit. Tämä on käytännössä useimmiten toteutettavissa internetpalve-
lussa tai muulla vastaavalla palvelualustalla yksinkertaisesti ilman merkittäviä hallinnollisia kustannuksia, 
TaVM 2/2018 vp, s. 4. Lainsäätäjän perustelu on mielenkiintoinen. Ensinnäkin execution only -ostoissa va-
kuutuksentarjoajan on täytettävä tiedonantovelvollisuutensa. Tällöin sijoittaja saa sijoitusvakuutusta kos-
kevaa erityisinformaatiota. Toiseksi sijoitusvakuutuksen riski on sama kuin vakuutussäästön kohteena ole-
vien sijoitustuotteiden riski. Sen vuoksi ja kun riski lienee merkittävin sijoituspäätökseen vaikuttava tekijä, 
sijoitusvakuutusta koskevan riskin ymmärtäminen ja tiedon saaminen on avainasemassa. Kolmanneksi si-
joitussidonnaisen säästöhenkivakuutuksen tarjoajan on annettava sijoittajalle tuotteen verotusta koskevat 
tiedot. Tässä suhteessa sijoitusvakuutuksen ottaja on paremmassa asemassa kuin muu sijoittaja. Lisäksi va-
kuutussijoittajan suoja on VSL 9 §:n nojalla lähtökohtaisesti parempi kuin sijoitusrahastoon tai vastaavaan 
yksinkertaiseen sijoitustuotteeseen sijoittavan henkilön tiedonantovirhetapauksissa.

313  Yksi esimerkki tästä on finanssialan vaihtoehtoisen riidanratkaisun osalta tehty sijoitusvakuutusten ja ra-
hoitusvälineiden käsittely samassa Sijoituslautakunnassa.

314  Sijoittajansuojan muodostavia säännöksiä on luokiteltu esimerkiksi seuraavin tavoin: 1. rahoitusmarkkinoi-
den keskeisten osapuolten toimilupaedellytykset, 2. ammattimaisten palvelujen tarjoajien muut toiminta-
edellytykset, 3. asiakkaansuoja, 4. markkinaosapuolten toimintaa koskeva itsesääntely, 5. liikkeeseenlaskijan 
tiedonantovelvollisuus, 6. sijoittajan velvollisuudet, 7. viranomaisvalvonta, 8. viranomaisharkintavallan ra-
joitukset ja oikeussuoja viranomaisten päätöksiä kohtaan, ja 9. rangaistussäännökset ja muut sanktiouhkat. 
Työryhmämuistio 1/1997, s. 8; HE 56/1998 vp, s. 7.

315  Ks. esim. Vesterinen 2001, s. 216–219.

316  Rudanko 2009, s. 540.
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voidaan katsoa parantavan sijoittajansuojaa sekä epäsuorasti317 että suoraan318. Toki 
tiedonantovelvollisuuden rinnalla on tietyissä tilanteissa asiakkaan sijoittajapro-
fiilin selvittäminen ja sijoitustuotteen soveltuvuus- tai asianmukaisuusarvioinnin 
tekeminen, mutta tiedonantovelvollisuus kohdistuu tänä päivänä lähes kaikkiin 
asiakkaisiin täysimääräisesti. Tiedonannolla pyritään vaikuttamaan useisiin 
rahoitusmarkkinalainsäädännöllisiin tavoitteisiin samanaikaisesti: ajatuksena on 
varmistaa tehokkaat ja toimivat markkinat, ja vahvistaa sijoittajien luottamusta 
markkinoihin. Tiedonantovelvollisuus on rahoitusmarkkinalainsäädännön ydin319, 
ja tiedonantovelvollisuus tukee vapaan liikkuvuuden ja sisämarkkinoiden luomisen 
edistämistä EU:ssa.320 Etenkin aineettomissa ja abstrakteissa hyödykkeissä, joissa 
hyödykkeen tarjoaja on tietämyksensä ja asiantuntemuksensa puolesta ostajaa 
paremmassa asemassa, tiedonantovelvollisuus on hyvin yleinen.321 Tiedonannolla 
osapuoli – kuten kuluttaja tai sijoittaja – tietää, tai ainakin pyrkimyksenä on, 
että hän tietää, mistä hyödykkeessä on kysymys ja onko hänen kannattavaa ostaa 
hyödyke tai solmia sopimus. Heikompaa osapuolta voidaan suojata myös ”taloudel-
lisesti vaarallisilta” sopimuksilta, mikä vaikuttaa olevan joissakin tapauksissa juuri 
sijoitustuotteissa huolen aihe.322 Tiedonantovelvollisuudella ja soveltuvuus- sekä 
asianmukaisuusarvioinneilla halutaan puolestaan varmistaa, että sijoittaja ei sijoita 

317  van Dyck 2010, s. 27.

318  Ks. esim. IOSCO (International Organization of Securities Commissions) 2003, s. 23.

319  Rudanko 2009, s. 535.

320  Wuolijoki 2009, s. 148.

321  Häyhä 2000, s. 50.

322  Wuolijoki 2009, s. 108. Lisäksi on mahdollista, että markkinoilla myydään sellaisia sijoitustuotteita, jotka 
ovat kaikille sijoittajille ”sopimattomia”. Tällaisissa tilanteissa on tärkeää, että finanssivalvontaviranomaiset 
puuttuvat asiaan. 
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sellaiseen tuotteeseen, joka ei ole hänen riskinottokykynsä tai -halunsa mukainen. 
Informaatiovelvollisuus voi hyödyttää asiakasta myös siten, että tiedonanto voi 
vaikuttaa tuotteen tarjoajan tarjoamaan hyödykkeeseen tai sen sopimusehtoihin.323 
Tiedonannolla voidaan katsoa olevan välillinen vaikutus heikomman suojeluun, 
kun taas esimerkiksi neuvonnalla vaikutus voi olla välittömämpi.324 

Kuten todettu, heikomman suojaa voidaan pitää jopa yhtenä sopimusoikeuden 
perusperiaatteena325, kun taas asymmetrisen informaation -teoria on osa tehok-
kaiden markkinoiden markkinahäiriön korjaamista.  Hyvänä kysymyksenä voidaan-
kin esittää se, suojataanko sijoittajaa sen vuoksi, että tämä on heikompi osapuoli 
vai toimivien markkinoiden vuoksi?326 Informaatioasymmetrian minimoimisen 
tavoitteena on markkinoiden toiminnan tehostaminen. Tehokkaiden markkinoiden 
toiminta edellyttää sijoittajien luottamusta markkinoihin. 327 Sijoittajien suojaami-
nen heikomman osapuolen suojan periaatteen mukaisesti edesauttaa sijoittajien 
luottamuksen rakentamista. Siten sijoittajien suojaamiseen pyrkivät menetelmät 
tukevat myös tehokkaiden ja toimivien markkinoiden tavoitetta.328 Sijoittajan 
suojaamisella ja epäsymmetriseen informaatioon vaikuttamisella voidaan katsoa 
olevan yhtäläiset tavoitteet: saattaa tietämättömämmässä tilanteessa oleva sijoit-
taja informaatiotasoltaan samalle tasolle kuin tuotteen tarjoaja tiedonantovelvol-
lisuuden ja muiden menettelytapavelvollisuuksien kautta. Asia voidaan ilmaista 
myös niin, että oikeustaloustieteellisessä analyysissa ei tarvitse tehdä valintaa 
tehokkuuden ja heikomman suojan tavoitteen välillä.329 Tältä osin ei siis liene 
väliä, kumpaa tavoitetta painotetaan – tavoitteet palvelevat ainakin lähtökohtaisesti 
samaa lopputulosta. Vastaavasti finanssikriisin jälkeen EU-kieleen pysyvästi tullut 

323  Jos tuotteen tarjoajan on kerrottava asiakkaalle esimerkiksi tuotteen tietty kulu, voi sopimus muotoutua 
sellaiseksi, että kulua ei lainkaan ole, Wuolijoki 2009, s. 109.

324  Wuolijoki 2009, s. 109.

325  Hemmo 2003a, s. 19–24.

326  Kysymyksen on esittänyt artikkelissaan Rudanko, ks. Rudanko 2009, s. 534. Rudanko on jaotellut markki-
noiden tehokkuuteen tähtäävät tekijät kolmeen osa-alueeseen, joita regulaatiolla pystytään sääntelemään: 
1) tekninen tehokkuus (kasvanut digitalisaatio luo riskejä, joita täytyy kontrolloida), 2) tiedon tehokkuus, ja 
3) institutionaalinen tehokkuus eli sijoittajien luottamus. 

327  Wuolijoki 2009, s. 124.

328  Rudanko 2009, s. 534.

329  Samansuuntaisesti Kaisanlahti 1998, s. 29–30. Kaisanlahti on myös katsonut, että oikeustaloustieteellisen 
analyysin kautta voidaan arvioida sitä, onko heikomman suojan tarve todellinen, Kaisanlahti 1998, s. 30 ja 
s. 44.
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sijoittajien luottamuksen330 parantaminen markkinoihin palvelee samaa lopputu-
losta: heikomman suojan – tässä tapauksessa sijoittajansuojan – parantuessa ja 
ollessa hyvä sijoittajien luottamus markkinoihin paranee, mikä edistää sijoittajien 
osallistumista markkinoille. Luottamuksen parantamista voidaan toteuttaa myös 
muun muassa menettelytapasäännösten avulla.331 Markkinoihin, markkinoiden 
toimintaan ja sijoitustuotteiden tarjoajien toimintatapoihin luottava sijoittaja 
osallistuu vaihdantaan, mikä puolestaan vaikuttaa ainakin lähtökohtaisesti posi-
tiivisesti markkinoiden toimintaan edistäen kaupankäyntiä ja likviditeettiä. Näin 
ollen esimerkiksi Veilin esittämät kolme tehokkuuden tasoa (institutionaalinen, 
toiminnallinen ja allokatiivinen tehokkuus) toteutuvat. Vastaavasti tehokkuus 
edellyttää lähtökohtaisesti läpinäkyvyyttä332 (esimerkiksi tiedonannon muodossa) 
ja sitä, että tieto kulkee ja on saatavissa, mikä puolestaan edesauttaa myös mark-
kinoiden vakautta. Tavoitteita ja osa-alueiden vuorovaikutusta voidaan kuvata 
seuraavalla kuviolla.

330  Sijoittajien luottamusta markkinoihin painotettiin jo Suomen ensimmäistä arvopaperimarkkinalakia sää-
dettäessä 1980-luvun lopussa. Luottamus on tärkeää sekä ensi- että jälkimarkkinoilla. Hallituksen esitykses-
sä painotettiin erityisesti sijoittajien luottamusta markkinoiden puolueettomuuteen ja tehokkuuteen, jotka 
kytkeytyvät toisiinsa. Puolueettomilla markkinoilla tarkoitettiin markkinoita, joihin kaikilla sijoittajilla on 
avoin pääsy sekä yhtäläiset mahdollisuudet käyttää arvopapereita koskevaa informaatiota hyödykseen. Puo-
lueettomuus tarkoitti myös sitä, että mikään yksittäinen taho ei pysty vaikuttamaan arvopaperin hintaan. 
Tehokkailla markkinoilla viitattiin puolestaan markkinoihin, joilla arvopapereihin, liikkeeseenlaskijoihin, 
yleistaloudellisiin seikkoihin ja markkinoiden vaihdantaprosessiin liittyvät tiedot heijastuvat arvopapereiden 
hintoihin. HE 157/1988 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle arvopaperimarkkinalaiksi sekä siihen liittyväksi 
lainsäädännöksi, s. 3.

331  Samansuuntaisesti Wilhelmsson 2008, s. 10.

332  Esimerkiksi MiFID II -direktiivin yhtenä sijoittajansuojan parannustavoitteena on ollut muun muassa läpi-
näkyvyyden lisääminen sijoitustuotteiden tarjonnassa. Läpinäkyvyyttä on pyritty parantamaan muun muassa 
mahdollisten eturistiriitojen poistamisella, tiedonantovelvollisuuden parantamisella esimerkiksi kulujen osal-
ta ja sijoituspalvelujen riippumattomuussääntelyllä. Toisaalta esimerkiksi Holmströmin tutkimus osoittaa, 
että läpinäkyvyyden lisääminen ei aina edistä likvidejä markkinoita. Näin on laita esimerkiksi rahamarkki-
noilla lyhytaikaisten velkapapereiden vakuuksien osalta. Vakuuksien tarkkaa arvoa ei monesti tiedetä, mikä 
ei kuitenkaan vaikuta negatiivisesti markkinoihin. Sen sijaan mikäli vakuuksien arvot määriteltäisiin tark-
kaan, aikaa kuluisi varsin paljon ja markkinoiden likviditeetti kärsisi. Siten luottamuksella on Holmströmin 
mukaan suuri asema markkinoilla. Holmström antaa luottamuksen merkityksestä eri hyödykkeiden mark-
kinoilla esimerkkejä. Esimerkiksi timanttikaupassa De Beers myy timanttien tukkumarkkinoilla timantteja 
pienissä pusseissa tai pakkauksissa, joihin timantit on lajiteltu painon, värin, muodon ja laadun perusteel-
la. Ostajat eivät saa tarkastaa timantteja yksitellen varmistaakseen niiden ominaisuudet, vaan heidän tulee 
luottaa myyjään ja annettuihin tietoihin, ks. Holmström 2015 ja timanttikaupasta Milgrom – Roberts 1992. 
Vastaavaa luottamusta oli nähtävissä myös finanssikriisiä edeltävissä tapahtumissa, kun sijoittajat luottivat 
sokeasti luottoluokittajien antamiin arvioihin esimerkiksi CDO-lainoista.
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Sijoittajansuoja ja markkinat 
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Kuvio 1: Sijoittajansuoja ja markkinat
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2.3.2 Sijoittajansuojan tarkoitus EU:ssa

Kuten edellä on todettu, sijoittajien suojaaminen on ollut EU-lainsäädännössä 
tavoitteena jo pitkään.333 EU- tai EY-tasolla vähittäissijoittajien suojaamiseen 
herättiin varsinaisesti 1990-luvulla334, kun komissio antoi vihreän kirjan finanssi-
palvelujen kuluttajista, jossa sijoittajansuojaan kiinnitettiin huomiota.335 Vuonna 
1999 annettiin ns. finanssialan toimintasuunnitelma (Financial Services Action 
Plan)336, jonka tarkoituksena oli loppuunsaattaa rahoitusmarkkinoiden sisämark-
kinat. Hieman tämän jälkeen annettiin ns. ”Lamfalussy-raportti”, jolla luotiin 
yhteisön rahoitusmarkkinalainsäädännön ja -järjestelmän rakenteet.337 Raportissa 
huomioitiin myös vähittäissijoittajat ja heidän suojansa.338 Tämän jälkeen annettiin 
ns. esitedirektiivi, jossa huomioitiin sijoittajansuoja jo kohtuullisesti.339 MiFID I 
-direktiivin myötä sijoittajansuoja on jäänyt pysyvästi EU:n agendalle direktiivin 
tultua jäsenvaltioissa voimaan marraskuussa 2007.340 

333  Yhtenäisen arvopaperimarkkinalainsäädännön kehittäminen alkoi Euroopan talousyhteisön alueella jo 
1960-luvulla. Työryhmämuistio 1/1997, s. 3. Sijoituspalveludirektiivi (93/22/ETY), jolla sijoituspalveluista 
tehtiin luvanvaraisia, annettiin 1990-luvun alkupuolella ja se tuli voimaan vuonna 1996. Direktiivi säädettiin 
sijoittajien suojaamiseksi ja rahoitusjärjestelmän sekä arvopaperimarkkinoiden vakauden ja moitteettoman 
toiminnan varmistamiseksi. Direktiivissä ei kuitenkaan määritelty vielä sijoitusneuvontaa luvanvaraiseksi 
sijoituspalveluksi, vaan sijoitusneuvontaa pidetiin oheispalveluna ja ilmoituksenvaraisena elinkeinona. HE 
7/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sijoituspalveluyrityksistä ja siihen liittyväksi lainsäädän-
nöksi, s. 27–28.

334  Esimerkiksi 1960-luvulla annetussa “Segré-raportissa” vähittäissijoittajien suojaamiseen ei kiinnitetty vielä 
huomiota. Ks. Moloney 2010a, s. 6–8.

335  European Commission: Green Paper on Financial Services: Meeting Consumers’ Expectations (COM(96) 
209), 1996. Tätä ennen sijoituspalveludirektiivissä oli lyhyesti otettu direktiivin tavoitteeksi sijoittajien suo-
jaaminen.

336  European Commission: Communication on Implementing the Framework for Financial Markets: Action 
Plan (COM(1999) 232). Ks. lisää esim. Moloney 2005, s. 351 ss.

337  Final Report of the Committee of Wise Men on the Regulation of European Securities Markets (2001), 
(“Lamfalussy Report”).

338  Final Report of the Committee of Wise Men on the Regulation of European Securities Markets (2001), 
(“Lamfalussy Report”), s. 12 ja s. 22.

339  Moloney 2010a, s. 9–10.

340  Moloney 2010a, s. 12. MiFID-sääntelyn tarkoituksena oli muuttaa kuluttajien käyttäytymistä sijoittamiseen 
liittyen ja luoda aktiiviset ja informoidut sijoittajamarkkinat kuluttajille, ks. Moloney 2007, s. 151.
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Voidaan sanoa, että sijoittajansuojasta on tullut välillisen tavoitteen lisäksi 
tavoite jo itsessään.341 Moloney katsoo, että sijoittajansuoja vähittäismarkkinoilla 
tähtää kahteen tavoitteeseen: ns. perinteiseen sijoittajansuojaan sekä suojaan, joka 
tähtää pitkän aikavälin kotitaloussäästämiseen markkinoiden kautta, mikä on tullut 
tavoitteeksi vasta hiljattain.342 Sijoittamisen katsotaan olevan EU-kansalaisille 
tärkeä mahdollisuus eläkesäästämistä varten ja taloudellinen suoja vaikeina 
aikoina. Sijoitustoiminnalla katsotaan siten olevan kasvava osuus eläkkeiden, 
koulutuksen ja muiden sosiaalisten tarpeiden rahoittamisessa. Tavoitteena on, 
että sijoittaminen on kaikille avoin ja mahdollinen kuluttaja-aktiviteetti.343 Voidaan 
puhua jopa sijoittamisen sosiaalisesta tarkoituksesta344 ja sosiaalisesta sijoittajan-
suojasta. Jo EU:n vuoden 2007 sijoituspalveluita koskevassa vihreässä kirjassa 
todettiin, että sijoitustuotteet ovat välttämätön osa EU-kansalaisen jokapäiväistä 
elämää ja tarpeellisia pitkän aikavälin suunnitteluun ja varautumiseen yllättäviä 
tilanteita varten.345 Nämä kaksi tavoitetta, sijoittajien suojaaminen sijoitustar-
koituksessa ja sijoittajien suojaaminen säästämistarkoituksessa, ovat kuitenkin 
osittain ristiriitaiset sijoittajansuojan ja sijoittajansuojalainsäädännön kannalta. 
Rahoitusmarkkinalainsäädäntö pyrkii paradoksaalisesti suojamaan sijoittajia 
riskiltä, mutta toisaalta myös kannustamaan sijoittajia sijoittamaan, jotta nämä 
saisivat tuottoa ja taloudellista turvaa. 346 Termi ”finanssikansalainen” (financial 
citizen) on luotu kuvaamaan sitä, miten jokaisen tulisi olla tekemisissä rahoitus-
markkinoiden kanssa.347 Sijoittamisen ja sijoittajansuojan tarkoituksen osalta 
pitäisikin päättää, mikä onkaan sijoittajien suojaamisen tosiasiallinen tavoite. Se, 

341  Moloney 2014, s. 770; Moloney 2010a, s. 8–10. Voidaan sanoa, että EU:n rahoitusmarkkinalainsäädännön 
tavoitteena on toisaalta suojata sijoittajia ja toisaalta edesauttaa vakaiden ja yhtenäisten markkinoiden luo-
mista EU:n alueella, Cherednychenko 2014, s. 395. Spindler huomauttaa, että kun taloustietelijöiden näkö-
kulmasta regulaation tarkoituksena on korjata markkinahäiriöitä, tiedonantovelvollisuus on luonnollinen 
väline sijoittajien suojaamiseksi johtuen esimerkiksi Akerlofin epäsymmetrisen informaation havainnoista 
(Akerlof 1970), Spindler 2011, s. 318. Ks. myös Rudanko 2009, s. 534. Myös arvopaperimarkkinavalvoji-
en kansainvälisen järjestön IOSCOn määrittelemissä arvopaperimarkkinasääntelyn tavoitteissa sijoittaji-
en suojaaminen on mainittu itsenäiseksi tavoitteeksi, IOSCO 2017, s. 3. Toisaalta Kotiranta ja Annola ovat 
katsoneet, että arvopaperimarkkinaoikeudellisen sääntelyn tavoitteena ei ole yksittäisen sijoittajan välitön 
suojaaminen, vaan pikemminkin se, että arvopaperimarkkinoille luodaan sääntelyn avulla sellaiset puitteet, 
jotka suojaavat yksittäistä sijoittajaa välillisesti, Kotiranta 2014, s. 57; Annola 2005, s. 335. Toisaalta, kuten 
Annola toteaa, tilanne voidaan hahmottaa myös siten, että yleinen luottamus markkinoihin koostuu yksit-
täisten sijoittajien luottamuksesta, Annola ibid. 

342  Moloney 2014, s. 770.

343  OECD: Ageing and Pension System Reform 2005, s. 9-14; Moloney 2014, s. 771–772; Moloney 2010a, s. 4.

344  Esim. Micklitz kirjoittaa, että koska EU:n kansalaisilta odotetaan jo, että he huolehtivat itse omasta eläke-
turvastaan, EU-kansalaisten pääsyä finanssimarkkinoille ei voi erottaa sijoittamisen sosiaalisesta tarkoituk-
sesta, Micklitz 2010, s. 11.

345  European Commission: Green Paper on Retail Financial Services in the Single Market, 30.4.2007 COM(2007) 
226 final, 2007. Samansuuntaisesti komission tiedonanto COM(2017) 139 final, s. 3. Ks. myös Avgouleas 
2009b, s. 446.

346  Kingsford Smith – Dixon 2015, s. 697–698.

347  Kingsford Smith 2009, s. 514. Termiä on käyttänyt ilmeisesti ensimmäisen kerran Gray ja Hamilton, Gray 
– Hamilton 2006, s. 187.
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että sijoittaja saa ennen sijoituspäätöksensä tekemistä kattavat ja oikeat tiedot 
sijoitustuotteesta ja tekee informoidun ja harkitun sijoituspäätöksen vai se, että 
sijoittaja ei missään olosuhteissa menetä rahojaan sijoittamalla eläketurvaksi 
tarkoitettuun tuotteeseen, joka tekeekin tappiota ja menettää pahimmassa tapa-
uksessa arvonsa pitkälti? 

Hyvinvointivaltiollinen sopimusoikeus (welfarism in contract law) on 
heikomman osapuolen suojeluun keskittyvä suuntaus, jonka Wilhelmsson on 
jakanut ryhmiin hyvinvoinnillisten ulottuvuuksien mukaan. Jaotteluun kuuluvat 
esimerkiksi markkinarationaalinen hyvinvointi (market-rational welfarism) ja 
markkinoita korjaava hyvinvointi (market-correcting welfarism). Näistä ensim-
mäinen viittaa sellaiseen lainsäädäntöön, joka parantaa osapuolten autonomiaa 
ja markkinamekanismin toimivuutta esimerkiksi tiedonantovelvollisuuden avulla. 
Jälkimmäinen viittaa puolestaan regulaatioon, joka korjaa markkinamekanismin 
aiheuttamia lopputuloksia edistääkseen hyväksyttävää sopimusoikeudellista 
käyttäytymistä ja toimintaa.348 Hyvinvointivaltiollisen sopimusoikeuden kolmas 
ja neljäs ulottuvuus koskevat sisäisesti tasaavaa hyvinvointia (internally redistri-
butive welfarism)349 ja ulkoisesti tasaavaa hyvinvointia (externally redistributive 
welfarism)350. Viides osa-alue on nimeltään tarverationaalinen hyvinvointi (need-
rational welfarism) ja kuudes julkisiin arvoihin pohjautuva hyvinvointi (public 
values welfarism)351. Viides ulottuvuus liittyy ihmisten kykyyn ja tarpeeseen. Tietyn 
henkilöryhmän suojaaminen tai suojaamatta jättäminen perustuu monesti joko 
siihen, että kyseisellä henkilöryhmällä on jokin tietty kyky (ability) tai, kuten 
heikomman suojatilanteissa, heiltä puuttuu tietty kyky (lack of ability). Joissain 

348  Tästä voidaan esimerkkinä mainita kohtuullisuussäännökset. Wilhelmsson 2004, s. 725–731. Wilhelmsson 
on kuvannut esimerkiksi autonomian ja vapauden sekä heikomman osapuolen, kuten kuluttajan, suojaksi 
yhä enenevässä määrin asetettuja säännöksiä sopimussuhteessa kuvaavan hyvinvointivaltion arvojen tun-
keutumista markkinaorientoituneeseen perinteiseen sopimusoikeuteen, Wilhelmsson 2004, s. 713.

349  Sisäisesti tasaavassa hyvinvoinnissa sääntelyn tarkoituksena on jakaa hyötyä sopimussuhteen heikommille 
osapuolille. Traditionaalisesti sopimusoikeuden katsotaan olevan atomistinen ja koskettavan vain sopimuk-
sen osapuolia. Wilhelmsson on esittänyt sopimusoikeuden kehityspiirteitä perinteisestä uuteen sopimusoi-
keuteen seuraavanlaisesti: 1. sisältöneutraalisuus  sisällöllisyys; 2. staattisuus  dynaamisuus; 3. vastak-
kainasettelu  yhteistoiminta; 4. atomistisuus  kollektiivisuus; 5. abstraktisuus  henkilösidonnaisuus. 
Ks. esim. Wilhelmsson 2008, s. 7. 

350  Ulkoisesti tasaavassa hyvinvoinnissa sääntelyllä pyritään puolestaan jakamaan hyötyä sopimuksen ulkopuo-
lisille toimijoille, jotka ovat samankaltaisessa epäedullisessa asemassa. Sisäiseen ja ulkoiseen näkökulmaan 
liittyy näkökulma individuaalisesta ja kollektiivisesta sopimusoikeudesta, joka näyttäytyy esimerkiksi kulut-
tajansuojaoikeudessa kuluttajasopimusehtojen kontrollointina. Kuitenkin myös kuluttajansuojaoikeudessa 
vahvempi ja lopullinen suoja kohdistuu kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan väliseen kahdenkeskiseen sopi-
mukseen. Wilhelmsson kuitenkin katsoo, että hyvinvointivaltiollisesta näkökulmasta tämä sisäinen näkökul-
ma tulisi korvata ulkoisella näkökulmalla, jolloin voidaan tarkastella myös sopimusten ja sopimusoikeuden 
hyötyjen jakamista eri ihmisryhmien välillä. Tällöin esimerkiksi yksittäisen kuluttajan asemaa ei tarkastella 
ainoastaan suhteessa hänen vastapuoleensa, vaan myös suhteessa muihin henkilöihin, jotka ovat samassa 
tilanteessa. Wilhelmsson 2004, s. 719–721.

351   Kuudes ulottuvuus, julkisiin arvoihin perustuva hyvinvointi tarkoittaa sellaista lainsäädäntöä, jossa suoja-
taan arvoja ja intressejä, jotka eivät ole sidoksissa sopimuksen osapuoliin. Tällaisia ovat esimerkiksi ympä-
ristönsuojeluun tähtäävät toimet. Wilhelmsson 2004, s. 725.
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tilanteissa huomioidaan myös tietyn henkilöryhmän tarve (need), minkä vuoksi 
suojelu voidaan jakaa sekä kykyyn perustuvaan suojan tarpeeseen tai tarpee-
seen perustuvaan suojan tarpeeseen (ability-oriented protection/need-oriented 
protection). Kykyyn perustuvat suojatilanteet ovat helposti nähtävissä silloin kun 
kyvykkäämpää tai kokeneempaa osapuolta suojataan esimerkiksi tiedonantovel-
vollisuudella vähemmän kuin kyvyttömämpää tai kokemattomampaa osapuolta.352 
Tarpeeseen perustuvassa suojelussa on puolestaan kyse osapuolen heikommasta 
asemasta, kuten vähäisistä tuloista, ja tähän perustuvasta tarverationaalisuudesta. 
Julkisiin arvoihin perustuva hyvinvointi tarkoittaa sellaista lainsäädäntöä, jossa 
suojataan arvoja ja intressejä, jotka eivät ole sidoksissa sopimuksen osapuoliin. 

EU:n kuluttajasuojalainsäädäntö pohjautuu pitkälti edelleen markkinara-
tionaaliseen lähestymistapaan, ja vaikka jossakin määrin on myös havaittavissa 
markkinamekanismeja korjaavaa substanssilainsäädäntöä, tiedonantovelvollisuu-
det ovat edelleen avainasemassa EU-lainsäädännössä.353 Markkinarationaalinen 
lähestymistapa pohjautuu ajatukseen, että kuluttaja on rationaalinen, informaatiota 
etsivä toimija.354 Voidaan arvioida, että myös tämänhetkinen sijoittajansuojalain-
säädäntö tiedonantovelvollisuuksineen ja sijoittajaprofiilin selvityksineen pohjau-
tuu hyvin vahvasti markkinarationaaliseen lähestymistapaan sekä ammattimaisten 
että ei-ammattimaisten asiakkaiden osalta. MiFID II -direktiivin, IDD-direktiivin 
ja PRIIPs-asetuksen myötä tiedonantovelvollisuus on edelleen avainasemassa: 
on tärkeää, että sijoittaja saa kaiken mahdollisen tiedon sijoitustuotteesta ennen 
kuin hän sijoittaa tuotteeseen.355 Tältä osin vaikuttaisi siltä, että EU-lainsäädännön 
tavoitteena on edelleen, että sijoittajaa informoidaan ja sijoittaja itse tutustuu 
annettuun aineistoon ja tekee harkitun sijoituspäätöksen.

Hyvinvointivaltiollisen sopimusoikeudellisen mallin tarverationaalisuuteen 
ja julkisiin arvoihin perustuva sääntely on puolestaan nähtävissä keskustelussa 
sijoittamisesta sosiaalisena toimintana. Tällöin lähtökohtana on se, että ihmisillä 
on säästämiseen, eläketurvaan ja sosiaaliturvaan liittyvä tarve, jota sijoittajan-
suojalainsäädännöllä pyritään edistämään.  Sijoittamisen ja sijoitustuotteiden 
katsominen sosiaalisiksi hyödykkeiksi ja esimerkiksi kansalaisten eläketurvaksi 
on sinällään varmasti perusteltua, mutta tavoitteen toteuttaminen asettaa haasteita. 
Voidaan pohtia, onko säästäminen tehtävä ns. perinteisen sijoittamisen kautta 
vai voitaisiinko se toteuttaa muilla tavoin, kuten tällaiseen toimintaan erityisesti 

352  Wilhelmsson 2004, s. 721–722.

353  Wilhelmsson 2004, s. 726–728; Helleringer – Sibony 2017, s. 617.

354  Wilhelmsson 2004, s. 719.

355  Cherednychenko 2014, s. 369.
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suunnatuilla eläketuotteilla. Tällä hetkellä EU:ssa on valmistelussa ns. yleiseuroop-
palainen yksilöllinen eläketuote (Pan-European Pension Products) -projekti356, 
jonka tarkoituksena on kehittää EU-kansalaisille joustavia eläkesäästövaihtoehtoja. 

Edellä mainittu keskustelu tuntunee jossakin määrin vieraalta Suomen 
sosiaali- ja eläkejärjestelmästä tarkasteltuna. Koska eläkevarojen keräämisen ja 
sijoittamisen hoitavat eläkelaitokset, yksittäisten ihmisten ei ole ainakaan vielä 
tarvinnut huolehtia oman työeläkkeensä sijoittamisesta tai perussosiaaliturvas-
taan. Siten näkökulma sijoittajansuojalainsäädännön oikeudenmukaisuuteen ja 
suojan tasoon voidaan ottaa erilainen perspektiivi kuin jos tilanne olisi toinen 
ja sijoittaja voisi esimerkiksi menettää kaikki työstä kertyneet eläkevarat omalla 
sijoitustoiminnallaan. Tämä näkökulma liittyy myös siihen, millaista toimintaa ja 
millaisia velvollisuuksia sijoittajalta voidaan vaatia.

Kuten todettu, EU-lainsäädäntö nojautuu yhä voimakkaasti tuotteen sovel-
tuvuus- tai asianmukaisuusarviointiin asiakkaalle sekä laajan tiedonantovelvolli-
suuden täyttämiseen asiakkaalle.357 Sosiaalisen aspektin liittäminen sijoittamiseen 
on ongelmallista. Lainsäädäntö voi muuttua ankaran paternalistiseksi jäljempänä 
tarkemmin selvitettävin tavoin ja hämärtää sijoittajansuojan tarkoitusta. Tähän 
problematiikkaan liittyy keskustelu, kuka on tosiasiassa sijoittajansuojan kohde. 
Onko lainsäädännön tarkoituksena suojata pitkän linjan säästäjää, finanssituottei-
den kuluttajaa vai tietoisesti riskisijoittajaa? Etenkin jos sijoittajaa pidetään kulut-
tajana, sijoittamiseen liittyvän riskin säilyttämistä ei välttämättä oteta tarpeeksi 
huomioon.358 Moloney on jaotellut sijoittajat kolmeen luokkaan sen perustella, 
miten sijoittajansuojalainsäädännön tulisi muotoutua. Tulisiko lainsäädännön 
rohkaista kyvykästä sijoittajaa (empowered investor), suojata irrationaalista sijoit-
tajaa (irrational investor) vai tukea luottavaista sijoittajaa (trusting investor)?359 
Se, millaiseen lähtökohtaan sääntely perustetaan, vaikuttaa tai ainakin sen pitäisi 
vaikuttaa luonnollisesti myös siihen, millaisia velvollisuuksia sijoittajalle voidaan 
asettaa. 

356  Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yleiseurooppalaisesta yksilöllisestä eläketuotteesta 
(PEPP) Bryssel 29.6.2017 COM(2017) 343 final 2017/0143 (COD).

357  Ks. esim. Avgouleas 2009b, s. 442.

358  Kingsford Smith 2010, s. 431.

359  Moloney 2010a, s. 47. “Trusting investor” -käsitteen on esittänyt Stout jo vuonna 2002. Stoutin mukaan 
luottavaisen sijoittajan määritelmän mukainen sijoittaja ei ole täysin rationaalinen kaikissa toimissaan ja 
tarvitsee lainsäädäntöä suojakseen. Stoutin mukaan tällainen sijoittaja on kuitenkin halukas osallistumaan 
rahoitusmarkkinoihin ja sijoittamiseen, Stout 2002, s. 407–437.
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2.3.3 Kuka on suojan kohde? Finanssikuluttaja, ei-ammattimainen 
sijoittaja vai ammattimainen sijoittaja?

Sijoittajansuoja koskettaa kaikkia sijoittajia. Ammattimaisten ja ei-ammattimais-
ten sijoittajien suojantason välillä on kuitenkin eroja, joskin esimerkiksi MiFID 
II -direktiivin myötä ammattimaisten sijoittajien suojan tasoa nostettiin MiFID I 
-direktiivin tasosta360 laajentamalla esimerkiksi tiedonantovelvollisuus koskemaan 
myös ammattimaisia asiakkaita. Sijoituspalvelulainsäädännön jako ammattimai-
siin ja ei-ammattimaisiin asiakkaisiin vaikuttaa sinänsä selkeältä, joskin ei-ammat-
timaisten asiakkaiden ryhmä on hyvin heterogeeninen ja koostuu eritasoisista 
sijoittajista, mikä voi käytännössä aiheuttaa haasteellisia tilanteita. Lähtökohtana 
on kuitenkin edelleen ajatus, että ei-ammattimaisten sijoittajien ryhmä tarvitsee 
suurempaa suojaa kuin ammattimaisten asiakkaiden ryhmä. Ammattimaisella 
asiakkaalla on tai ainakin pitäisi olla riittävästi kokemusta, tietämystä ja asian-
tuntemusta itsenäisten sijoituspäätösten tekemiseen ja niistä aiheutuvien riskien 
asianmukaiseen arviointiin.361 Ammattimaiselta asiakkaalta voidaan odottaa 
myös astetta korkeampia velvollisuuksia koskien hänen omaa toimintaansa kuin 
ei-ammattimaiselta asiakkaalta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ammatti-
maisen asiakkaan tietämisvelvollisuus tai oma-aloitteinen selonottovelvollisuus on 
lähtökohtaisesti laajempi kuin ei-ammattimaisen asiakkaan. Ammattimaiselta asi-
akkaalta voidaan sopimusrikkomustilanteessa odottaa myös ripeämpää reagointia 
kuin ei-ammattimaiselta asiakkaalta. Ammattimaisen asiakkaan reklamaatioaika 
voi olla huomattavasti lyhyempi kuin ei-ammattimaisen.362

Jotta EU-sääntely ei olisi liian yksinkertaista, EU:n tasolla sijoittajasta 
käytetään useaa eri termiä. Jako ei-ammattimaiseen ja ammattimaiseen asiak-
kaaseen ei ole ainoa tapa ilmaista sijoittajien asemaa. Ei-ammattimaisen sijoit-
tajan (non-professional investor) lisäksi voidaan puhua vähittäissijoittajasta/ 

360  Aiemmin katsottiin, että ammattimaisten asiakkaiden suojantarve on varsin minimaalinen verrattuna ei-
ammattimaisiin asiakkaisiin. Ks. esim. HE 56/1998 vp, jossa on todettu, että ”[a]mmattimaiset sijoittajat 
sen sijaan tuntevat hyvin paitsi markkinoiden rakenteen, myös erilaiset sijoituskohteet, niiden erityispiir-
teet sekä niiden arvoon vaikuttavat seikat. Tämän vuoksi ammattimaisilla sijoittajilla ei ole vastaavaa 
tarvetta saada palvelun tarjoajilta tietoa eri sijoituskohteiden erityispiirteistä.” HE 56/1998 vp, s. 33.

361  MiFID II -direktiivin liite II. On huomattava, että aiemmin ei-ammattimainen asiakas – jonka määrittelyä 
laissa ei ollut – saattoi ainoastaan omalla tahdonilmaisullaan ilmoittaa olevansa ammattimainen asiakas. 
HE 56/1998 vp, s. 41.

362  Luokituksista, ks. Manninen 2010 ja Manninen 2008.
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yksityissijoittajasta (retail investor363), piensijoittajasta (small investor)364 tai 
keskivertosijoittajasta (average retail client)365. Toista laitaa edustavat ammatti-
mainen sijoittaja ja kokenut sijoittaja366. Näiden lisäksi EU:ssa alkaa olla viitteitä 
siitä, että yksityissijoittajia aletaan pitää enemmän finanssituotteiden kuluttajina 
kuin sijoittajina.367 Kuluttajien suojaaminen on yleisesti EU:ssa tärkeässä roolissa 
ja sen merkitystä painotetaan Sopimuksessa Euroopan unionin toiminnasta.368 
Esimerkiksi Euroopan parlamentin vuonna 2014 teettämässä tutkimuksessa tutkit-
tiin kuluttajansuojaa finanssialan palveluissa.369 Lisäksi syksyllä 2011 G20-maat 
julkaisivat periaatteet finanssikuluttajansuojaksi. Periaatteissa puhutaan finans-
sikuluttajasta ja finanssikuluttajansuojasta (financial consumer protection).370 
Finanssikuluttajansuojan tarkoituksena on osaltaan pitää rahoitusmarkkinoiden 
vakautta yllä sekä lisätä taloudellista kasvua, tehokkuutta ja innovaatiota pitkällä 
aikavälillä.371 Tavoitteet ovat siis täsmälleen samat kuin EU:n rahoitusmarkkina-
lainsäädännön ja sijoittajansuojan tavoitteet.

Finanssikuluttaja-käsite nousee esille myös EU-lainsäädännön tiedonantovel-
vollisuuslainsäädännön kohteena olevassa ”keskivertosijoittajassa” (average inves-
tor). Keskivertosijoittaja rinnastuu keskivertokuluttajaan, joka lähtökohtaisesti 

363  Esim. MiFID II -direktiivi, resitaali 92. Sana ”retail investor” on suomennettu ”yksityissijoittaja”; PRIIPs-
asetuksessa käytetään säännönmukaisesti termiä yksityissijoittaja, jolla tarkoitetaan samaa kuin ei-ammat-
timaisella asiakkaalla.

364  Esitedirektiivi, resitaali 41. Myös esimerkiksi hallituksen esityksessä laiksi vaihtoehtorahastojen hoitajista 
käytetään termiä ”piensijoittaja”, HE 94/2013 vp Hallituksen esitys vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevaksi 
lainsäädännöksi, s. 9 ja ”vähittäissijoittaja” s. 25. Termi ”vähittäissijoittaja” tulee EU-lainsäädännöstä. Esi-
merkiksi MiFID I -direktiivin resitaalissa 31 rinnastetaan vähittäis-, yksityis- ja ei-ammattimainen sijoittaja. 
Vastaavasti vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevasta direktiivin 2011/61/EU 4 artiklan 1 kohdan ja alakoh-
dassa määritellään, että ”vähittäissijoittajalla” tarkoitetaan sijoittajaa, joka ei ole ammattimainen sijoittaja.

365  Esimerkiksi MiFID I: komission delegoitu direktiivi 2006/73/EY, 27 ja 38 artiklat. Tosin suomeksi tämä 
on ilmaistu ”keskimääräinen yksityisasiakas”. Vastaavasti komission delegoidussa asetuksessa 2017/565/EU 
käytetään terminologiaa ”vastaanottajaryhmän keskimääräinen jäsen” (”the average member of the group 
to whom it is directed”), 44 artikla.

366  Kokeneella sijoittajalla viitataan esitedirektiivin mukaiseen sijoittajamääritelmään, jota voidaan hyödyntää 
esitteen julkistamisvelvollisuuden rajaamistapauksissa. Arvopaperimarkkinalain mukaisella kokeneella si-
joittajalla tarkoitetaan samaa kuin sijoituspalvelulain ammattimaisella asiakkaalla tai hyväksyttävällä vas-
tapuolella (AML 3:5 §). Näin ei alun perin ollut, ks. esim. HE 38/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle 
laeiksi arvopaperimarkkinalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta, s. 24–25.

367  Moloney 2010a, s. 40.

368  Sopimuksessa Euroopan unionista painotetaan kuluttajansuojaa omana elementtinään. SEUT 12 artiklan 
mukaan kuluttajansuojaa koskevat vaatimukset otetaan huomioon unionin muuta politiikkaa ja muuta toi-
mintaa määriteltäessä ja toteutettaessa, ja SEUT 169 artiklan mukaan kuluttajien etujen suojaamiseksi ja 
kuluttajansuojan korkean tason varmistamiseksi unioni myötävaikuttaa kuluttajien terveyden, turvallisuuden 
ja taloudellisten etujen suojaamiseen sekä edistää kuluttajien oikeutta tiedonsaantiin ja koulutukseen sekä 
oikeutta järjestäytyä etujensa valvomiseksi. Tähän unioni vaikuttaa esimerkiksi yhdessä sisämarkkinoiden 
toteuttamisen toimenpiteillä.

369  European Commission: Consumer Protection Aspects of Financial Services 2014.

370  OECD: G20 High-Level Principles on Financial Consumer Protection 2011.

371  OECD: G20 High-Level Principles on Financial Consumer Protection 2011.
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on ”valistunut, kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen”372. Tämä sama käsite 
esiintyy myös arvopaperimarkkinaoikeudellisessa kontekstissa terminologialla 
”järkevä ja huolellinen sijoittaja”373, jota tosin ei ole sisällöllisesti määritelty lain-
säädännössä tai oikeuskäytännössä.374 Tämä tarkoittaa rationaalisesti ajattelevaa 
sijoittajaa, joka tutustuu annettuun aineistoon ja tekee sijoituspäätöksensä sen 
perusteella harkitusti. Termi voidaan rinnastaa Moloneyn kyvykkääseen sijoittajaan. 
Kyvykäs sijoittaja on informoitu ja aktiivinen omassa päätöksenteossaan, edustaa 
sijoittaja-autonomiaa375 sekä laajaa valinnanvapautta – eräänlaista caveat emptor 
-näkökulmaa siis.376 Tällaiseen sijoittajaan perustuva regulaatio on ollut nähtävissä 
EU:ssa esimerkiksi laajojen tiedonantovelvollisuuksien kohdalla.377 Malli painottaa 
sijoittajalle annettavaa tietoa sekä taloudellisen lukutaidon kehittämistä.378 Mallin 
edut ovat siinä, että sijoittajat voivat tehdä omat päätöksensä heitä hyödyttävällä 
tavalla, se on tehokas eikä erityisemmin kustannuksia aiheuttava.379 ”Tiedonanto-
paradigman”380 mukainen tuotteen tarjoajan tiedonantovelvollisuus pohjautuu 
ymmärrettävästi varsin voimakkaasti edelleen käsitykseen siitä, että sijoittaja on 
rationaalinen toimija.381 Vielä finanssikriisin jälkeenkin eurooppalainen lainsää-
täjä perustaa lainsäädännön sille lähtökohdalle, että sijoittajat ovat kykeneväisiä 

372  ”Reasonably well-informed and reasonably observant and circumspect consumer” –käsitys ilmaistiin en-
simmäisen kerran EUTI:n ratkaisussa C-210/96 Gut Springerheide (C-210/96 - Gut Springenheide ja Tusky 
v. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt), kohta 31. On huomattava, että Suomessa on huomioitu kulutta-
jan tosiasiallinen käyttäytyminen kuluttajansuojalainsäädännössä eikä eurooppalainen keskivertokuluttaja 
ole saanut täällä jalansijaa, Peltonen – Määttä K. 2015, s. 85–90. Wilhelmsson on puolestaan painottanut 
artikkelissaan sitä, että EU:n jäsenmaiden kansalliset erot on otettava myös huomioon keskivertokuluttajan 
määrittämisessä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei EU:n tasolla voida määritellä yhtä ja samanlaista 
keskivertosijoittajaa, joka jäsenvaltiosta huolimatta käyttäytyisi aina samalla tavalla. Wilhelmsson on luoki-
tellut sääntelyyn vaikuttavia kulttuuriset erot luottamukseen, kommunikaation ymmärtämistapaan, ratio-
naalisuuteen, kaupallisen viestinnän vaikutukseen päätöksenteossa sekä arvoihin ja preferensseihin, Wil-
helmsson 2007, s. 243–268. Myös esimerkiksi van Dam arvioi eurooppalaisia vahingonkorvausysteemejä 
kulttuuristen erojen valossa, van Dam 2007, s. 57–80. Ks. myös Salo 2016, s. 115–122.

373  Normatiivisesta sijoittajakäsityksestä voidaan vielä erottaa taloustieteellinen sijoittajakäsitys, joka edellä se-
lostetun tavoin on perinteisen rahoitusteorian mukaisesti pitkälti ajateltu olevan rationaalinen toimija, ks. 
eroista ja analyysista, Kotiranta 2014, s. 80–88.

374  Kotiranta 2014, s. 84.

375  Toisaalta Benartzin ja Thalerin tutkimuksen mukaan sijoittaja-autonomia ei ole aina hyvä asia, sillä sijoit-
tajat eivät välttämättä osaa tehdä optimaalisia päätöksiä, Benartzi – Thaler 2002, s. 1610–1611.

376  Moloney 2010a, s 53.

377  Moloney 2010a, s. 56–57; Komission vihreä kirja 2007, s. 15. EU:n kuluttajaohjelma 2014–2020 painottaa 
myös kuluttajien oman vaikutusmahdollisuuden ja kyvykkyyden lisäämistä. Ks. Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EU) N:o 254/2014, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, monivuotisesta kuluttajaohjel-
masta vuosiksi 2014–2020 ja päätöksen N:o 1926/2006/EY kumoamisesta. Tämä lähtökohta ei sinänsä ole 
mikään uusi, vaan on ollut jo aiemminkin EU:n agendalla, ks. European Commission: Consumer Empower-
ment in the EU, 07.04.2011, SEC(2011) 469 final. Tavoitteena on, että kuluttajista tulisi luottavaisempia ja 
varmempia, mikä vaikuttaisi myös positiivisesti sisämarkkinoiden toimintaan, Engel – Stark 2015, s. 121.

378  Moloney 2010a, s. 54–55.

379  Moloney 2010a, s. 58.

380  Baisch – Weber 2015, s. 161; Purnhagen 2015, s. 64. 

381  Tämä perustuu puolestaan voimakkaasti tehokkaiden markkinoiden hypoteesiin, ks. esim. Samuelson 1965 
ja Fama 1970 ja 1991.
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tekemään annetun tiedon perustella perustellun ja harkitun sijoituspäätöksen.382 
Kyvykkään sijoittajan -mallia on kritisoitu sen johdosta, että se asettaa sijoittajalle 
vastuun hankkia tietoa ja tutustua annettuun tietoon. Moloneyn mukaan tämä 
malli on EU:ssa ymmärrettävä, mutta ei kuitenkaan hänen mukaansa toivottava: 
malli pohjautuu sellaisille olettamille sijoittajien käyttäytymisestä, joita empiiriset 
tulokset eivät lainkaan tue. Lisäksi markkinat ja sijoitustuotteet monimutkaistuvat 
koko ajan, minkä vuoksi Moloneyn mukaan vastuun asettaminen sijoittajalle ei ole 
perusteltua. Moloney kiinnittää huomiota myös voimakkaasti siihen, että sijoitta-
jien altistuminen markkinariskille on ongelma, ja sijoittajat pitäisi suojata siltä.383 

Kyvykkään sijoittajan tai keskivertokuluttajan lähtökohta on erikoinen, sillä 
myös EU:ssa on todettu, etteivät sijoittajat tai kuluttajat toimi aina näin.384 On 
selvää, että sijoittajat ovat niin heterogeenisiä, että keskivertosijoittajan määrit-
teleminen on vaikeaa.385 Kuitenkin sekä kuluttajan että sijoittajan suojaaminen 
perustuu heikomman osapuolen suojaamiseen, minkä vuoksi ei välttämättä 
vaikuttaisi olevan ongelmaa sen suhteen, määritelläänkö suoja tietyissä tapauk-
sissa sijoittajan- vai kuluttajansuojaksi. Sijoittajansuoja on itsessään kuitenkin 
laajempi kuin kuluttajansuoja. Vaikka esimerkiksi institutionaalisten sijoittajien, 
jotka käytännössä ovat ammattimaisia sijoittajia, ei voida katsoa olevan ”heikompia 
osapuolia”386, kuuluvat ne ammattimaisina sijoittajina sijoittajansuojan piiriin.387 
Sijoittajansuojan rinnastaminen kuluttajansuojaan voi kuitenkin olla ongelmallista 
sijoittamisen ydinominaisuuden vuoksi: sijoittamiseen kuuluu aina riski. Jos sijoit-
tajaa aletaan pitää enenevässä määrin sijoitustuotteiden kuluttajana, sijoitusten 
riski voi hämärtyä ja finanssikuluttajadiskurssissa alkaa korostua yhä enemmän 
finanssikuluttajan suojaaminen riskiltä ja oman vastuun väheneminen. Nähdäkseni 
tämä saattaa johtaa Moloneyn irrationaalisen sijoittajan suojaamiseen: irrationaa-
lisen sijoittajan mallissa tunnustetaan sijoittajien tosiasiallinen käyttäytyminen 

382  Esimerkiksi Schwartz on katsonut, että sopimuksissa ihmisten rationaalisuusolettama on ainoa perusteltu 
vaihtoehto, koska yksittäisen ihmisen käyttäytymistä ei pystytä arvioimaan. Schwartz 2015, s. 1410.

383  Moloney 2010a, s. 59–67.

384  European Commission: Consumer Protection Aspects of Financial Services 2014, s. 11. Tämä lähtökohta ei 
ole kuitenkaan aivan selvä, esimerkiksi UCITS-direktiivin mukaisen tiedonannon kohteena ajateltiin ensin 
olevan ”kadunmies” (man on the street), Exposure Draft 2006, s. 5.

385  Moloney 2010a, s. 31–39. Esimerkiksi eri sijoitustuotteiden suosio vaihtelee jäsenmaittain paljon. Esimer-
kiksi Isossa-Britanniassa ja Ranskassa sijoitussidonnaiset vakuutukset ovat olleet todella suosittuja, toisin 
kuin Saksassa. Moloney 2010a, s. 36–37. Esimerkiksi vuoden 2008 Optem-raportissa (Optem: Pre-Contrac-
tual Information for Financial Services Qualitative Study in the 27 Member States Summary Report, 2008) 
yksityissijoittajat jaettiin kahtia sijoitustavoitteiden mukaisesti: sijoittajiin, jotka halusivat turvallisia sääs-
tötuotteita ja sijoittajiin, jotka halusivat ottaa riskiä ja sijoittaa, Optem-raportti, s. 8 ja s. 88.

386  Rudanko 2009, s. 540.

387  Ammattimaisten asiakkaiden suojantaso voi vaihdella verrattuna ei-ammattimaisten asiakkaiden suojaan. 
Esimerkiksi komission delegoidussa asetuksessa 2017/565/EU on todettu, että sijoittajansuojan osalta ja 
varsinkin annettaessa tietoja sijoittajille tai hankittaessa tietoja sijoittajilta olisi otettava huomioon se, onko 
asiakkaana tai potentiaalisena asiakkaana yksityissijoittaja vai ammattimainen sijoittaja (resitaalit 31, 63 ja 
64). 
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kaikkine vinoumineen ja rajoittetuine rationalisuuksineen. Ajatuksena on, että 
sijoittajia suojellaan heiltä itseltään esimerkiksi rajoittamalla tiettyjä sijoitus-
tuotteita sijoittajien valikoimista pois. Huolena on myös se, että irrationaaliset 
yksityissijoittajat sabotoivat markkinoita.388

Toisaalta Moloney itse katsoo, että on huolestuttavaa kehitystä, jos yksityissi-
joittajaa aletaan pitää ns. keskivertokuluttajan veroisena sijoitustuotteiden kulutta-
jana. Tällöin lainsäädännössä voidaan painottaa liiaksi sijoittajan omaa vastuuta 
ja kykyä.389 Moloneyn huoli täytyy kuitenkin asettaa siihen kontekstiin, jossa hän 
tarkastelee sijoittajansuojaa. Jos sijoittajansuojan katsotaan ennen kaikkea suojaa-
van pitkän aikavälin säästäjää390, jonka tavoitteena ei välttämättä ole maksimituoton 
saaminen, vaan arvon säilyttäminen ja turvaaminen myöhempää elämää varten391, 
sijoittajilta voitaneen odottaa vähemmän. Sijoittajan rinnastaminen kuluttajaan on 
omiaan johtamaan sijoittajalta edellytettävän vaatimustason laskemiseen perin-
teisen edellytystason alle. On ongelmallista ajatella, että sijoittajalla itsellään ei 
pitäisi olla minkäänlaisia velvollisuuksia tai vastuuta omasta sijoitustoiminnastaan. 
Päinvastoin, sijoittajan velvollisuuksilla on oma tärkeä osansa – vaikkakin näiden 
velvollisuuksien tulee olla oikeassa suhteessa tuotteen tarjoajan velvollisuuksiin. 
On selvää, että mikrotasolla tuotteen tarjoajan velvollisuuksilla ja sijoittajan omilla 
velvollisuuksilla on huomattava merkitys sen suhteen, tekeekö sijoittaja harkitun 
sijoituspäätöksen. Makrotasolla etenkin institutionaalisten sijoittajien velvollisuuk-
sien laiminlyönnit tai informaatioon perustumattomat päätökset voivat horjuttaa 

388  Moloney 2010a, s. 75–76

389  Moloney 2010a, s 40–41.

390  Leppiniemi toteaa, että suurta osaa yksityissijoittajista voidaan kuvata pikemminkin sanalla ”säästäjä” kuin 
”sijoittaja” Leppiniemi 2011, s. 100.

391  Baisch – Weber 2015, s. 162.
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koko finanssijärjestelmän stabiiliutta.392 Kuitenkin myös piensijoittajien huonot 
päätökset – perustuivat ne sitten tuotteen tarjoajan laiminlyömiin velvollisuuksiin 
tai sijoittajien itsensä laiminlyömiin velvollisuuksiin – voivat kollektiivisesti alentaa 
sijoittajien luottamusta markkinoihin.393 Institutionaalisten sijoittajien sijoitus-
päätökset voivat vaikuttaa myös piensijoittajien sijoituksiin: Lehman Brothersin 
ajautuminen maksukyvyttömyysmenettelyyn aiheutti myös monille piensijoittajille 
suuria tappioita konsernin liikkeelle laskemien joukkovelkakirjalainojen tullessa 
arvottomiksi.394 Tällaisten joukkovelkakirjalainojen markkinoinnista on ollut kyse 
Suomessakin useissa Arvopaperilautakunnan ratkaisuissa sekä korkeimman oikeu-
den ratkaisussa KKO 2015:93395. MiFIDin mukaiset soveltuvuusarvioinnitkaan 
eivät ”suojanneet” sijoittajia tässä tapauksessa.396

Moloneyn luottavainen, mutta haavoittuvainen sijoittaja asettuu kyvykkään 
ja irrationaalisen sijoittajan väliin. Luottamus markkinoihin ja sijoittajansuo-
jaan ovat avainasemassa. Sijoittajan täytyy voida luottaa tuotteen tarjoajien 

392  Esimerkiksi institutionaalisten sijoittajien toiminta näkyi finanssikriisissä laajasti. Avgouleas on esimerkiksi 
esittänyt, että finanssikriisissä yliluottamus likvideihin markkinoihin lisäsi luotonantoa, ja uudet tuoteinno-
vaatiot arvopaperistamisen kautta lisäsivät yliluottamusta markkinoihin. Avgouleas 2009a, s. 35–36. Niin 
sanotun ”saatavakannan” arvopaperistamisella tarkoitetaan yleensä lukumääräisesti suuren ja suhteellisen 
samanlaisen lainakannan tai ylipäänsä minkä tahansa saatavakannan kokoamista yhteen, näin muodoste-
tun laina-/saatavapoolin muuttamista markkinakelpoiseksi arvopaperiksi ja kyseisen arvopaperin myymistä 
erillisyhtiön avulla ulkopuolisille sijoittajille. Ks. Tepora 2013, luku 8; Schwarcz 1994.  Sijoittajat yhtyivät 
”markkinaeuforiaan” ja osallistuivat kuplaan. Arvopaperistamisen ja uusien monimutkaisten strukturoitu-
jen sijoitustuotteiden myötä sijoittajat eivät enää pystyneet arvioimaan rationaalisesti tuotteiden ominai-
suuksia ja riskiä, vaan perustuen saatavilla olevaan tietoon ja sen edustavuuteen luottivat luottoluokitta-
jien arvioihin riskistä. Likviditeetin väheneminen ja sen aiheuttama paniikki olivat puolestaan osoituksia 
tappion aiheuttamasta reaktiosta, sillä rationaalisesti toimiva sijoittaja olisi hyödyntänyt pankkien välisillä 
markkinoilla olleen korkean koron ja ”pakkomyyntien” aiheuttamat halvat hinnat (fire sales) eikä – kuten 
sijoittajat tekivät – alkanut hamstrata käteistä ja lopettanut kaupankäyntiä. Nämä ovat tutkijoiden mukaan 
osoituksia siitä, että edes institutionaaliset sijoittajat eivät toimi rationaalisesti. Avgouleas 2009b, s. 456; 
Schwarcz 2008b, s. 381–382. Tämä johtui ainakin osittain siitä, että rahoitusmarkkinat olivat muuttuneet 
monimutkaisiksi, Schwarcz 2009, s. 222. Vaikka institutionaaliset sijoittajat olivat saaneet useissa tapauk-
sissa tarpeelliset tiedot sijoitustuotteista, he eivät ymmärtäneet annettuja tietoja täysin, ks. Counterparty 
Risk Management Policy Group: Containing Systemic Risk: the Road to Reform; the Report of the CRMPG 
III, 2008. Sijoittajat eivät esimerkiksi täysin ymmärtäneet, miten CDO-tuotteet toimivat ja luottivat niissä 
luottoluokittajien arvioihin, Schwarcz 2009, s. 225. Avgouleas 2009a, s. 38. Toisaalta on huomioitava se, 
että monilla institutionaalisilla sijoittajilla, kuten luottolaitoksilla, vakuutusyhtiöillä ja työeläkeyhtiöillä on 
nykypäivänä runsaasti sijoitustoimintaa koskevaa sääntelyä. Esimerkiksi vakuutusyhtiöiden sijoitustoimin-
taa sääntelee varsin ankarasti Solvenssi II -direktiivi (2009/138/EY) ja siihen perustuva alemman asteinen 
sääntely. On huomattava myös se, että institutionaalisilla sijoittajilla on sijoittamisessa etuna myös riskin 
pienentäminen hajauttamalla. Toki yksityissijoittajakin voi – ja hänen tulisikin – sijoituksensa hajauttaa, 
mutta suurilla sijoittajilla on etunaan hajauttamisen volyymi ja aikaperspektiivi. Lähtökohtaisesti hyvin va-
kavaraisella institutionaalisella sijoittajalla ei ole myöskään tarvetta osallistua laumaantumiseen, sillä vaka-
varaisuus suojaa instituutiota lyhytaikaisilta tappiolta.

393  Cherednychenko 2014, s. 394

394  Ks. esim. Hofmann 2011; Spindler 2011; Moloney 2010a, s. 94.

395  Arvopaperilautakunta on ratkaissut useita samaa tuotetta koskevia tapauksia. Analysointia tapauksen eri 
osa-alueista, ks. Norros 2016a, s. 43–63; Norros 2016b s. 345–349. Sisula-Tulokas 2016, s. 118–131; Wuo-
lijoki 2016a, s. 288–297; Ruohonen, Edilex 1.2.2016.

396  On huomattava, että korkein oikeus ei ratkaissut tapausta sijoituspalvelun tarjoamista koskevien pykälien 
mukaisesti, vaikkakin MiFID-direktiivi oli jo voimassa, kun tuote myytiin sijoittajalle. Arvioinnista, ks. Wuo-
lijoki 2016a ja Norros 2016b. Ks. myös tämän tutkimuksen luku 3.3.2.2.
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menettelytapoihin: siihen, että menettelytavat ovat reilut ja lainmukaiset.397 
Luottavainen sijoittaja on kuitenkin haavoittuvainen ja tekee huonoja päätöksiä. 
Tämäkin malli on nähtävissä EU-lainsäädännössä esimerkiksi sijoitusneuvonnan 
painottamisen kautta.398 Moloney katsoo, että toimivassa mallissa sekoitetaan 
kyvykästä ja luottavaista sijoittajaa, koska sääntelyä kohdistetaan sekä tuotteen 
tarjoajaan että sijoittajaan. Toimenpiteiden tulee olla luottamusta kasvattavia 
ja ylläpitäviä mutta myös sijoittajaa valtuuttavia.399 Ajan myötä luottavaisesta 
sijoittajasta voi tulla kyvykäs ja itsenäinen sijoittaja, kun hän oppii yhä enemmän 
ja alkaa soveltaa oppimaansa.400 Vaikka tiedonantovelvollisuutta kritisoidaan, ei 
se tarkoita, etteikö tiedonantovelvollisuutta tulisi olla. Tiedonantovelvollisuuden 
toteuttamisessa on kuitenkin harkittava erilaisia tiedonantotapoja, tiedonannon 
määrää, muotoa ja sisältöä.401 Tätä käsitellään jäljempänä lisää.

397  Moloney 2010a, s. 85.

398  Moloney 2010a, s. 89–90.

399  Moloney 2010a, s. 102–103.

400  Moloney 2010a, s. 92.

401  Avgouleas 2010, s. 211–231.
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3 SIJOITTAJAN VELVOLLISUUDET OSANA  
SIJOITTAJANSUOJAN TOTEUTUMISTA

”Mandated disclosure is a Lorelei, luring lawmakers onto the rocks of 
regulatory failure.”402

Tässä luvussa tarkastellaan artikkeleista (liitteet I–V) ilmeneviä sijoittajien vel-
vollisuuksia suhteessa tuotteen tarjoajan menettelytapoihin sekä sitä, miten vel-
vollisuudet linkittyvät yhteen. Vaikka esitystapa pohjautuu pitkälti artikkeleissa 
esitettyyn tietoon, erityisesti sijoittajan tiedonantovelvollisuuden osalta esillä on 
tällä hetkellä sääntelyssä vallitseva tilanne: IDD-direktiivin implementointi on 
tuonut sijoitusvakuutuksen ottajan tiedonantovelvollisuuteen uusia ulottuvuuksia, 
kun sääntelyä on yhdenmukaistettu MiFID II -direktiivin kanssa. Tätä ei artikke-
leissa ole vielä voitu ottaa laajasti huomioon.

Esitystapa on sijoittajan sijoitusprosessin näkökulmasta kronologinen: ensin 
käsitellään sijoittajaprofiilin selvitykseen liittyvää sijoittajan tiedonantovelvolli-
suutta, toiseksi sijoittajan selonottovelvollisuutta sijoittajalle annettuun materiaa-
liin sijoitustuotteesta sekä sijoittajan tietämisvelvollisuutta. Lopuksi käsittelyssä on 
sijoittajan reklamaatiovelvollisuus, joka kohdistuu pääsääntöisesti sijoitustuotteen 
tarjoajan tiedonantovirheeseen: sijoittajalle on annettu virheellistä, puutteellista 
tai harhaanjohtavaa tietoa ja hän reklamoi tästä tuotteen tarjoajalle.

3.1 EU-oikeuden ja kansallisen oikeuden välimaastossa

Tutkimuksen aihe asettuu sekä kansallisen että Euroopan unionin oikeuden 
alueelle. Tarkasteltavat sijoittajan velvollisuudet ovat lähes puhtaasti kansallista 
velvoiteoikeutta, tarkemmin sopimusoikeutta. Sen sijaan tuotteen tarjoajan vel-
vollisuudet, joista tämän työn kannalta olennaisimpia ovat tiedonantovelvollisuus 
ja selonottovelvollisuus osana sijoitustuotteen asianmukaisuus- ja soveltuvuusarvi-
ointia sijoittajalle, perustuvat pitkälti EU-lainsäädäntöön403. Kuten todettu, vuoden 
2018 aikana myös sijoitusvakuutusten myyntimenettelyt ovat yhdenmukaistuneet 
EU-lainsäädännön myötä muiden sijoitustuotteiden kanssa. Myös tammikuussa 

402  Ben-Shahar – Schneider 2011, s. 681. Lorelei on vedenneito, joka seireenien tapaan houkuttelee laulullaan 
merimiehiä ajamaan karille ja kuolemaan.

403  EU:n rahoitusmarkkinalainsäädännön historiasta lyhyesti, ks. esim. Häyrynen – Kajala 2013, s. 23–26; 
Casey – Lannoo 2009, s. 26–33.
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2018 voimaan tullut PRIIPs-asetus on yhdenmukaistanut myyntimenettelyitä 
erityisesti ei-ammattimaisten asiakkaiden osalta. Tässä tutkimuksessa esitetyt 
tutkimuskysymykset liittyvät kuitenkin pitkälti kansalliseen oikeuteen, mutta 
EU-lainsäädännöllä on myös luonnollisesti painoarvonsa velvollisuuksien vastin-
parina. EU-lainsäädännön tehokkuus riippuu myös siitä, miten se on vuorovai-
kutuksessa kansallisen lainsäädännön kanssa.404

EU-oikeuden ja kansallisen oikeuden välimaastossa toimiminen tuo tutki-
mukselle erilaisia lainsäädännöllisiä elementtejä, jotka voivat asettaa haasteita 
erityisesti tulkittaessa lakien tarkoitusta ja tavoitteita. Toisen osapuolen velvollisuu-
det vaikuttavat luonnollisesti myös toisen osapuolen asemaan ja velvollisuuksiin. 
Sijoitustuotteen tarjoajan ja sijoittajan velvollisuudet voidaan hahmottaa myös 
tietoriskin jakautumisen kautta. Kun liberalistisessa sopimusoikeudessa on paino-
tettu osapuolten yksityisautonomiaa ja caveat emptor -periaatteen mukaisesti 
osapuolten oli itse vastattava siitä, että tarpeellinen informaatio tulee hankituksi, 
tietoriski oli ostajalla; toisin sanoen tietämätön osapuoli on kantanut riskin tietä-
mättömyydestään.405 Nykyään tilanne on luonnollisesti toinen. Ostajalla ei ole 
enää oma-aloitteista velvollisuutta hankkia tietoa kaupan kohteesta, vaan myyjän 
on toimitettava ostajalle tietoa. Siten liberalistisen sopimusoikeuden mukainen 
tietoriskiä koskeva vastuunjako ei enää päde.406 Esimerkiksi tuotteen tarjoajan 
tiedonantovelvollisuus supistaa sijoittajan oma-aloitteista selonottovelvollisuutta ja 
tietämisvelvollisuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että sijoittajan ei tarvitse itse etsiä tietoa 
sijoitustuotteesta, vaan tuotteen tarjoaja on velvollinen antamaan tietoa sijoittajalle. 
Heikomman osapuolen suojan näkökulmasta voidaan sanoa, että mitä laajempi 
tiedonantovelvollisuus vahvemmalle osapuolelle asetetaan, sitä vahvemmin 
heikompaa osapuolta suojataan.407 Tilanne ei kuitenkaan ole näin suoraviivainen 
ja yksinkertainen, vaan on pohdittava myös sitä, mikä on heikomman osapuolen 
oma asema ja huolellisuusvelvollisuus.408 

Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, ettei sijoittajalla itsellään ole minkäänlaista 
vastuuta sijoitusprosessissa. Huolellisuutta voidaan edellyttää molemmilta 
osapuolilta: heikommalla osapuolellakin on lähtökohtaisesti selonottovelvol-
lisuus ja vastuuta omasta tietoperustastaan.409 Siten sijoittajalle asetettavia 
velvollisuuksia heijastetaan tuotteen tarjoajan velvollisuuksiin, ja velvollisuudet 

404  Marjosola 2014, s. 566.

405  Häyhä 2000, s. 44.

406  Häyhä 2000, s. 50.

407  Mononen 2001, s. 270.

408  Ibid. Mononen.

409  Mononen 2001, s. 273–274. Mononen käyttää termiä ”osapuolen oma vastuu rationaalisuusperustastaan”, 
mikä korostaa kummankin sopimusosapuolen omaa velvollisuutta ”huolelliseen ja rationaaliseen toimin-
taan”, Mononen 2001, s. 274.
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ovat lähtökohtaisesti riippuvaisia siitä, miten tuotteen tarjoajan velvollisuudet 
konkreettisesti muotoutuvat.410 Tuotteen tarjoajan menettelytapojen ja sijoittajan 
velvollisuuksien välistä suhdetta voidaan havainnollistaa seuraavan kuvion avulla.

SELONOTTOVELVOLLISUUS

-perustuen asianmukaisuus- ja 
soveltuvuusarviointeihin

TIEDONANTOVELVOLLISUUS

SELONOTTOVELVOLLISUUS

REKLAMAATIOVELVOLLISUUS

TIETÄMISVELVOLLISUUS

TUOTTEEN TARJOAJA
(EU-lainsäädäntö)

SIJOITTAJA 
(kansallinen lainsäädäntö)

TIEDONANTOVELVOLLISUUS

-VSL, SPL, PRIIPs, Fivan MOKit 
jne.

Kuvio 2: Tuotteen tarjoajan menettelytapavelvollisuudet ja sijoittajan velvollisuudet

Kuten edellä on todettu, tuotteen tarjoajan tiedonantovelvollisuus ja selonottovel-
vollisuus osana soveltuvuus- ja asianmukaisuusarviointeja perustuvat pitkälti411 
EU-lainsäädäntöön. Vastikään uudistettu MiFID II -direktiivi, IDD-direktiivi 
sekä PRIIPs-asetus sekä näiden perusteella annettu alemman asteinen sääntely 
sääntelevät näitä kysymyksiä. Sijoituspalvelujen menettelytapasäännösten osalta 

410  Rudanko 1998, s. 211.

411  Ennen EU-jäsenyyttä Suomessa on ollut sekä arvopaperi- että erityisesti vakuutustuotteisiin liittyvää tie-
donantovelvollisuussääntelyä. 
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MiFID II -direktiivi on implementoitu sijoituspalvelulakiin, ja sen muutokset tuli-
vat voimaan 3.1.2018. IDD-direktiivi on implementoitu vakuutussopimuslakiin 
sekä uuteen lakiin vakuutusten tarjoamisesta, ja muutokset ovat tulleet voimaan 
1.10.2018. Suoraan sovellettavissa oleva PRIIPs-asetus on puolestaan tullut voi-
maan 1.1.2018. Se koskee sekä sijoitusvakuutuksia että useita arvopaperimuotoisia 
sijoitustuotteita. 

Tässä tutkimuksessa on lähtökohtana, että EU:n menettelytapasääntely on 
sopimusoikeudellista sääntelyä eikä ainoastaan elinkeino-oikeudellista.412 Sen 
sijaan sijoittajan tiedonanto-, selonotto- ja tietämisvelvollisuus kuuluvat pääosin 
kansallisen oikeuden piiriin, vaikka EU:n menettelytapasääntelyn sopimus-
oikeudellisuuden voidaan katsoa asettavan myös sijoittajalle velvollisuuksia. 
EU-sääntelystä kumpuavat tuotteen tarjoajan menettelytapavelvollisuudet ovat 
sijoittajan velvollisuuksien vastinparina. Siten sijoittajan velvollisuuksien voidaan 
nähdä johtuvan ainakin osittain EU-oikeudellisista tuotteen tarjoajalle asetettavista 
velvollisuuksista. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivätkö kansallisen oikeuden 
alaan kuuluvat sijoittajan velvollisuudet voisi vaikuttaa esimerkiksi siihen, millaisen 
vaikutuksen ja tehokkuuden EU-perustainen menettelytapasääntely saa. 

On huomattava, että sijoittajan selonottovelvollisuus, tietämisvelvolli-
suus ja reklamaatiovelvollisuus ovat kaikki lailla sääntelemätöntä oikeutta. 
Reklamaatiovelvollisuudesta on esimerkiksi kauppalaissa (355/1987) ja kulut-
tajansuojalaissa (38/1978) omat pykälänsä, mutta ne eivät sovellu sellaisenaan 
sijoittajan reklamaatiovelvollisuudeksi. Sijoittajan velvollisuuksissa ei ole kyse 
velvoitteista velvoiteoikeudellisessa kontekstissa. Niissä on lähinnä kyse lakiin 
kirjaamattomista normeista eli eräänlaisesta tavanomaisesta oikeudesta. Voidaan 
puhua myös yleisistä opeista. Periaatteita velvollisuudet eivät ole niiden suhteel-
lisen tarkan muotoilun vuoksi, vaikkakin jossakin määrin voitaneen pohtia sitä, 
voisivatko ne kuulua jonkin sopimusoikeudellisen periaatteen, kuten lojaliteettipe-
riaatteen413, alle. Kun tarkastellaan tuotteen tarjoajalle asetettavia menettelytapoja 
eli velvollisuuksia ja toisaalta sijoittajalle itselleen kohdistettavia velvollisuuksia, 
voidaan puhua myös tietynlaisista vastuunjakonormeista.

412  Ks. Luukkonen M. 2018a, s. 206–211.

413  Tämän suuntaisesti esimerkiksi Taxell 1977, s. 148–156; ks. myös Ämmälä 1994, s. 11–15; myös Rudanko 
tarkastelee lojaliteettivelvollisuutta varsin laajasti, Rudanko 1989, s. 35–47 (kritiikistä Aurejärvi 1989, s. 
1173–1147). Näkökulma saa myös kritiikkiä. Esimerkiksi Hemmo katsoo, että tiedonanto-, reklamaatio-, ym. 
velvollisuuksien yhdistäminen lojaliteettivelvollisuuteen hämärtää niiden normiperustaa, sillä ko. velvolli-
suudet perustuvat yleensä sääntelyyn, Hemmo 2003a, s. 55. Lojaliteettiperiaatteesta yleisesti, ks. Wuolijoki 
2009, s. 70–71; Hemmo 2003a, s. 53–56; Mononen 2001, s. 161–165.
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3.1.1 EU:n menettelytapasääntelyn sopimusoikeudellisuus

EU:n rahoitusmarkkinaoikeudellisen menettelytapasääntelyn sopimusoikeudel-
lisuus on herättänyt keskustelua myös EU:ssa. Euroopan unionin tuomioistuin 
(EUTI) on epäsuorasti ottanut ratkaisussaan C-604/11414 kantaa siihen, millaisia 
seurauksia MiFID-direktiivin menettelytapasääntelyn noudattamatta jättämisestä 
voi seurata. Tapauksessa oli kyse MiFID I -direktiivin 19 artiklan mukaisen soveltu-
vuusarvioinnin tekemisen laiminlyönnistä asiakkaalle. EUTI totesi ratkaisussaan, 
että koska MiFID-direktiivi ei sääntele sitä, että jäsenvaltioiden olisi säädettävä 
sopimusoikeudellisia seuraamuksia direktiivin noudattamattajättämistilanteissa, 
kunkin jäsenvaltion asiana on säätää sisäisessä oikeusjärjestyksessään kyseisten 
velvollisuuksien noudattamatta jättämisen sopimusoikeudellisista seurauksista. 
Jäsenvaltioiden on otettava kuitenkin huomioon unionin vastaavuusperiaate ja 
tehokkuusperiaate.415 EUTI kiinnitti ratkaisussaan huomiota siihen, että MiFID-
direktiivin menettelytapasääntelyn tavoitteena on nimenomaisesti varmistaa 
sijoittajansuoja. Vastaavuus- ja tehokkuusperiaatteiden osalta EUTI viittasi ratkai-
suun C-591/10, jossa tuomioistuin totesi, että jäsenvaltioiden kansallisesti antama 
sääntely ei saa olla epäedullisempaa kuin samankaltaisia kansalliseen oikeuteen 
perustuvia vaatimuksia koskevat edellytykset eikä tällaisella sääntelyllä saa tehdä 
unionin oikeusjärjestyksessä annettujen oikeuksien käyttämistä käytännössä 
mahdottomaksi.416

Unionin tuomioistuimen ratkaisu on herättänyt keskustelua siitä, pitääkö 
jäsenvaltioilla olla sopimusoikeudellinen seuraamusjärjestelmä MiFIDin menet-
telytapasäännösten rikkomistilanteissa. Tähän vaikuttaa myös se, ovatko EU:n 
menettelytapasäännökset elinkeino-oikeudellisia vai sopimusoikeudellisia. 
Tulkinnat ovat taipuneet sille kannalle, että EU:n tehokkuusperiaatteen noudat-
tamisen varmistamiseksi sopimusoikeudellinen seuraamusjärjestelmä on kanna-
tettava vaihtoehto, vaikka ei välttämättä pakollinen.417 Toisaalta koska ratkaisussa 
tuomioistuin on painottanut sijoittajansuojaa ja tuonut esille sen, että menettelyta-
pasäännökset ovat nimenomaisesti turvaamassa sijoittajan asemaa, puoltaisi tämä 
myös sitä, että sijoittajalla olisi henkilökohtainen sopimusoikeudellinen suojame-
kanismi.418 Edellisessä luvussa esille tuotu EU:n rahoitusmarkkinalainsäädännön 

414  C-604/11; Genil 48 SL ja Comercial Hostelera de Grandes Vinos SL ym.

415  C-604/11, kohdat 57–58. Vastaavaa on todettu ratkaisussa C-312/14 (C-312/14–Banif Plus Bank Zrt ym.), 
kohta 70, jossa tuomioistuin toteaa, että ratkaisussa C-604/11 tuomioistuin on jo päättänyt, että kunkin jä-
senvaltion asiana on säätää sisäisessä oikeusjärjestyksessään niistä sopimusoikeudellisista seurauksista, joi-
ta aiheutuu siitä, että sijoituspalvelua tarjoava sijoitusyritys ei noudata MiFID-direktiivin 19 artiklan 4 ja 5 
kohdissa säädettyjä vaatimuksia.

416  C-591/10 Littlewoods Retail ym., 19.7.2012, kohta 27.

417  Della Negra, 2016, s. 153–154; Andenas – Della Negra 2017, s. 511–512. Sinänsä ei ole täysin poissuljettua, 
että sääntelyn tehokkuus varmennettaisiin myös muilla kuin sopimusoikeudellisilla seurauksilla. Andenas – 
Della Negra 2017 s. 512.

418  Grundmann 2013, s. 278.



80

sijoittajansuoja-aspekti painottaa mielestäni tätä näkökantaa.419 Jo artikkelissani420 
esittelemilläni perusteilla katson, että tehokkaan sijoittajansuojan toteuttamiseksi 
yksittäisellä sijoittajalla on oltava myös henkilökohtainen mahdollisuus toteuttaa 
sijoittajansuojaansa421, vaikkakaan EU ei sääntele sopimusoikeudellisia seuraa-
muksia422. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö EU-lainsäädännöstäkin kumpuavilla hallin-
nollisilla seuraamuksilla423 olisi paikkaansa sijoittajansuojan toteuttamisessa424, 
mutta nämä toimenpiteet kohdistuvat enemmän makrotason sijoittajansuojaan 
edistäen markkinoiden vakautta ja sijoittajien luottamusta sijoittajakollektiivina 
markkinoiden asialliseen toimintaan.425 Sopimusoikeudellisilla seuraamuksilla, 
kuten vahingonkorvauksella, voi katsoa vahingonkärsijään eli tässä tapauksessa 
sijoittajaan kohdistuvan reparatiivisen eli hyvittävän vaikutuksen lisäksi olevan 
myös preventiivinen eli ennaltaehkäisevä pelotevaikutus, joka kohdistuu sijoitus-
tuotteen tarjoajiin.426 Sopimusoikeudellisilla seuraamuksilla voidaan lisäksi katsoa 
olevan sijoittajan luottamusta lisäävä vaikutus.427 Siten sopimusoikeudellisilla 

419  Vastaavasta lähestymistavasta ks. Andenas – Della Negra 2017, s. 502; Grundmann 2015, s. 357–382.

420  Luukkonen M. 2018a. 

421  Samansuuntaisesti Rudanko 1998, s. 353–354; Norros 2009, s. 78–79.

422  EU-sääntelyn hallinnollisiin seuraamuksiin painottuvan linjan on sanottu perustuvan muun muassa siihen, 
että sopimusoikeuden harmonisointi jäsenvaltioissa olisi haasteellista unionin laajan kompetenssin puuttu-
essa ja siihen, että finanssialan valvojat osaavat paremmin arvioida finanssialan toimijoiden sääntelyn vas-
taista toimintaa kuin yksittäiset sijoittajat. On myös esitetty, että hallinnollisilla seuraamuksilla haluttaisiin 
estää ammattimaisten asiakkaiden opportunistiset litigaatiot, jotka voivat vaikuttaa markkinoihin. MacNeil 
2015, s. 292–293; Reich 2005, s. 383; Tridimas 2011, s. 794; Lisäksi voidaan katsoa, että ko. direktiivien 
tavoitteena on ennen kaikkea markkinoiden vakaus, Andenas – Della Negra 2017, s. 507.

423  Esimerkiksi MiFID II -direktiivin 70 artiklassa säädetään jäsenvaltioiden hallinnollisista seuraamuksista 
tapauksissa, joissa MiFID II -direktiiviä, MiFIR-asetusta tai näiden nojalla annettua sääntelyä on rikottu. 
Vastaavasti IDD-direktiivin 31 artiklassa ja PRIIPs-asetuksen 22 artiklassa säädetään hallinnollisista seuraa-
muksista ja muista toimenpiteistä. Suomessa Finanssivalvonta on vuosina 2017 ja 2018 antanut muutaman 
varoituksen ja määrännyt seuraamusmaksun finanssialan tuotteentarjoajille laissa edellytettyjen menettely-
tapojen laiminlyönnistä. Yhteensä neljä toimijaa sai keväällä 2017 Finanssivalvonnalta julkiset varoitukset ja 
seuraamusmaksut sijoitusneuvontaan liittyvien laiminlyöntien johdosta. Elokuussa 2018 Finanssivalvonta 
antoi puolestaan yhdelle toimijalle varoituksen sekä määräsi seuraamusmaksun laiminlyöntien vuoksi. Kai-
kissa tapauksissa oli kyse siitä, että yhtiöt olivat laiminlyöneet velvollisuutensa hankkia riittävät tiedot asi-
akkaasta ja varmistua liiketoimien soveltuvuudesta asiakkaalle ennen sijoitusneuvonnan tarjoamista. Lisäksi 
yhtiöt eivät olleet dokumentoineet selonottovelvollisuuden toteuttamista asiakirjoihin niin, että tietojen avul-
la olisi voitu jälkikäteen todentaa tapahtumien kulku. Yhtiöt ovat tällä menettelyllään vaarantaneet Finans-
sivalvonnan valvonnan toimivuuden ja tehokkuuden. Yksi yhtiö oli lisäksi sijoitusneuvonnassaan jättänyt 
toteuttamatta riittävät toimet eturistiriitatilanteiden tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi. Finanssivalvonta: 
Lehdistötiedote 21/2018, 22.8.2018: Finanssivalvonta antanut Aalto Pankkiiriliike Oy:lle julkisen varoituksen 
sekä määrännyt seuraamusmaksun ja Finanssivalvonta: Lehdistötiedote 3/2017, 8.3.2017: Finanssivalvonta 
antanut neljälle yhtiölle julkiset varoitukset ja määrännyt neljälle yhtiölle seuraamusmaksut.

424  Siviilioikeudellisten ja hallinnollisten seuraamusten lisäksi arvopaperimarkkinaoikeudellisia seuraamuksia 
ovat rikosoikeudelliset seuraamukset. Lisäksi pörssillä voi olla omia seuraamuksia pörssiyhtiöille. Ks. Knuts 
– Norros, 2011 s. 1409; Häyrynen 2006, s. 335–408.

425  Hallinnolliset seuraamukset eivät siten tuo yksittäisille sijoittajille apua sääntelyn rikkomistilanteissa, Nor-
ros 2009, s. 67. 

426  Preventiivisestä näkökulmasta ks. Astola 1990b, s. 219–220; Sillanpää 1994, s. 112; Turtiainen 2004, s. 
165–170. Knuts ja Norros painottavat kuitenkin reparatiivista vaikutusta ensisijaisena tarkoituksena arvo-
paperimarkkinoilla, Knuts – Norros, 2011, s. 1413.

427  Ks. esim. Korva 2004, s. 432–433.
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seuraamuksilla voidaan nähdä olevan kahdenlaista merkitystä sijoittajan kannalta. 
Ensinnäkin sopimusoikeudellisen vastuujärjestelmän olemassaolo mahdollistaa 
yksittäisen sijoittajan sijoittajansuojan tosiasiallisen toteutumisen esimerkiksi 
informointivirhetapauksissa. Toiseksi järjestelmä lisää ennalta sijoittajan luotta-
musta sijoittamiseen, markkinoihin ja sijoitustuotteen tarjoajan toimintaan, mikä 
puolestaan voi lisätä sijoittamista ja markkinoiden tehokkuutta.428

Suomessa EU-sääntelystä kumpuavia menettelytapanormeja on pidetty 
sopimusoikeudellisina eikä tätä lähtökohtaa ole suuremmin kyseenalaistettu.429 
Suomessa selkeinä seurauksina ovat esimerkiksi sopimusrikkomukseen liittyvä 
vahingonkorvausvastuu (esimerkiksi SPL 16:1 § ja LVT 75 §) tai vakuutussopi-
muslain 9 §:n mukainen vastuu. Toisaalta myös EU-lainsäädännöstä voidaan 
saada joitakin viitteitä siitä, että sijoittajalla tulisi olla sopimusoikeudellista suojaa. 
Esimerkiksi MiFID II -direktiivin 69 artiklassa todetaan, että jäsenvaltioiden on 
varmistettava käytössään olevan sellaiset järjestelmät, joilla varmistetaan kansalli-
sen lainsäädännön mukaisesti korvauksen maksaminen tai muiden korjaustoimen-
piteiden toteuttaminen sellaisten taloudellisten tappioiden tai muiden vahinkojen 
korvaamiseksi, joita sijoittajalle on aiheutunut kyseisen direktiivin tai MiFIR-
asetuksen rikkomisesta. Artiklan vaikutus sopimusoikeudellisiin seurauksiin on 
kuitenkin tulkinallinen.430 Huomionarvoinen on myös 75 artikla, jolla pyritään 
varmistamaan kuluttajille tehokas tuomioistuimen ulkopuolinen riidanratkaisujär-
jestelmä. Vastaavasti PRIIPS-asetuksen resitaalin 22 mukaan yksityissijoittajilla on 
oltava yhtäläinen oikeus hakea korvausta kaikesta vahingosta, joka on aiheutunut 
asetuksen noudattamatta jättämisen johdosta, ja PRIIP-tuotteiden kehittäjien 
siviilioikeudellista vastuuta koskevat säännöt olisi sen vuoksi yhdenmukaistettava. 
Asetuksen 22 artiklan hallinnollisten seuraamusten lisäksi 11 artiklan mukaan yksi-
tyissijoittaja voi vaatia vahingonkorvausta kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Vaikka Suomen voimassa oleva oikeus koostuu sekä EU-oikeuteen perustuvasta 
lainsäädännöstä että EU-sääntelyn ulkopuolella olevasta kansallisesta oikeudesta, 
on selvää, että kansallista oikeutta edelleen tarvitaan. Koska Suomi EU:n jäsenenä 
on sidottu unionin lainsäädäntöön, asettaa tämä haasteita myös kansallisen lain-
säädännön soveltamiselle. Kun rahoitusmarkkinoiden alalla tuotteen tarjoajien 
menettelytapasääntely tulee kattavasti säänneltyä EU-direktiivein, asetuksin sekä 
alemman asteisella sääntelyllä, ei kansallinen lainsäätäjä voi tästä poiketa siinä 
suhteessa, että sääntelyä annettaisiin vähemmän. Esimerkiksi EU-lainsäädäntöön 

428  Sopimusoikeudellinen lähestymistapa tarkoittaa myös sitä, että oikeusjärjestelmässä luotetaan siihen, että 
ihmiset hakevat itse oikeuksiaan esimerkiksi vaihtoehtoisten riidanratkaisuelinten tai oikeuslaitoksen kaut-
ta, Faure – Ogus – Philipsen 2009, s. 183–184.

429  Norroksen mukaan ”[v]oidaan pitää kiistattomana, että vahingonkorvauksella on oma merkityksensä ar-
vopaperimarkkinoiden seuraamusjärjestelmässä rikosoikeudellisten ja hallinnollisten seuraamusten rin-
nalla.” Norros 2009, s. 73.

430  Ks. keskustelusta Della Negra 2016 s. 155–156.
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pohjautuvaa tuotteen tarjoajan laajaa tiedonantovelvollisuutta on kritisoitu 
runsaasti jäljempänä tarkemmin selostetulla tavalla. Kuitenkin EU-lainsäätäjän 
lähtökohtana on edelleen laaja tiedonantovelvollisuus ja vaikka se ei olisikaan 
kovin toimiva sijoittajansuojan toteuttamisessa, EU:n jäsenvaltiot eivät voi tästä 
velvollisuudesta juurikaan poiketa. 

3.1.2 Kansallisen menettelytapasääntelyn suhde EU-sääntelyyn

Vaikka tässä tutkimuksessa keskitytäänkin sijoittajan velvollisuuksiin, on hyvä 
sivuta myös keskustelua siitä, mikä on kansallisen menettelytapasääntelyn suhde 
EU-sääntelyyn. Kysymys on noussut esille erityisesti korkeimman oikeuden tapa-
uksen KKO 2015:93431 vuoksi. 

Korkeimman oikeuden tapauksessa KKO 2015:93 sijoittaja A oli sijoitta-
nut 500 000 euroa suuren kansainvälisen rahoitusyhtiön liikkeelle laske-
maan obligaatioon, jota oli B Oy:n järjestämässä tilaisuudessa markkinoitu 
pääomaturvattuna. Markkinointiesitteessä ei ollut mainintaa liikkeeseen-
laskijan maksukyvyttömyyteen liittyvästä ns. liikkeeseenlaskijariskistä, 
mutta siinä todettiin, ettei obligaatioon tullut sijoittaa tutustumatta tuot-
teen arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettuun esitteeseen, josta sanottu 
riski ilmeni. A ei ollut tutustunut esitteeseen. Liikkeeseenlaskija meni 
konkurssiin, ja A menetti osan sijoittamastaan pääomasta. Kanteessaan A 
katsoi, että markkinointi oli ollut virheellistä. A vaati, että B Oy velvoitetaan 
korvaamaan hänelle hänen obligaatioon sijoittamansa määrä. 

Tapauksessa obligaatiota koskevana kirjallisena markkinointiaineistona asi-
assa on ollut liikkeeseenlaskijan laatima arvopaperimarkkinalain mukainen 
esite, C Oy:n laatima ja B Oyj:n logoilla varustettu markkinointiesite sekä 
PowerPoint-esitys, joka on ollut C Oy:n toimitusjohtaja X:n suullisen esi-
tyksen taustamateriaalina markkinointitilaisuudessa, johon A on osallistu-
nut. A:lle esitetyn PowerPoint-esityksen otsikko on ollut ”Pääomaturvatut 
lainat marraskuu 2007”. Pääomaturvattuja tuotteita esityksessä oli kuvattu 
muun muassa ilmaisuilla: ”Sijoitettu pääoma turvassa, riskinä vain tuotto. 
Huonoimmassakin tapauksessa sijoittaja saa eräpäivänä koko sijoittamansa 
pääoman takaisin (pl. merkintäpalkkio)”. Pääomaturvan merkityksestä esi-
tyksessä on todettu: ”Luottokelpoinen liikkeeseenlaskija & pääomaturva 

431  Tapausta on käsitelty eri näkökulmista artikkeleissa Luukkonen M. 2016a, Luukkonen M. 2018a ja Luuk-
konen M. 2018b. Ks. tapauksesta myös Norros 2016a s. 43–63; Sisula-Tulokas 2016 s. 118–131; Wuolijoki 
2016a s. 288–297; Ruohonen 2016. Ks. myös hovioikeuden ratkaisusta Marjosola 2014.
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-> sijoittaja valitsee vain tuottomahdollisuuden”. Tuotteeseen liittyvää 
pääomaturvaa tai pääomasuojaa on korostettu myös muissa esityksen 
kohdissa. 

A:lla on allekirjoittamansa asiakastietolomakkeen mukaan ollut yli viiden 
vuoden kokemus sijoittamisesta. Hän on ilmoittanut tuntevansa osake- ja 
korkotuoteinstrumentit mutta ei johdannaisia ja warranteja. Hänellä on 
ollut tuolloin vakuutusmuotoisia sijoituksia 900 000 euroa ja hän on ollut 
ottamassa sijoituslainaa. A:n sijoitukselle asettamansa tuotto-odotus on 
ollut korkea ja hänen riskinsietokykynsä on asteikolla ”matala – keskisuuri 
– korkea” ollut korkea.

Korkein oikeus katsoi, että vaikka A:lla on kertomansa mukaan ollut joi-
takin hyvin tuottaneita sijoituksia ja hänen sijoitusvarallisuutensa on ollut 
melko suuri, ei hänen sijoituskokemuksensa ole ollut niin monipuolinen 
ja laajamittainen, että häntä olisi voitu pitää erityisen kokeneena ja asian-
tuntevana sijoittajana.

Siten, vaikka A oli laiminlyönyt oman selonottovelvollisuutensa virallis-
esta esitteestä, korkein oikeus katsoi markkinoinnin totuudenvastaiseksi 
tai harhaanjohtavaksi arvopaperimarkkinalain 2 luvun 1 §:n mukaisesti ja 
velvoitti B Oy:n korvaamaan A:lle aiheutuneen vahingon.

Tapauksessa korkein oikeus ratkaisi jutun silloisen arvopaperimarkkinalain 
(495/1989) puhtaasti kansallisen markkinointisäännöksen perusteella, vaikka 
periaatteessa olisi ollut myös mahdollista arvioida tilanne sijoituspalvelun tarjoa-
mista koskevilla pykälillä juuri implementoidun ja ennen kyseisen sopimuksen 
tekemistä voimaan tulleen MiFID-sääntelyn perusteella. Arvopaperimarkkinalain 
markkinointisäännös on ollut suunnilleen saman sisältöisenä voimassa lain sää-
tämisestä lähtien 1980-luvun lopusta.432 Säännöksen mukaan arvopapereita ei 
saa markkinoida eikä hankkia elinkeinotoiminnassa antamalla totuudenvastaisia 
tai harhaanjohtavia tietoja taikka käyttämällä hyvän tavan vastaista tai muuten 
sopimatonta menettelyä. Tapauksen ratkaisunormistoa on kritisoitu sen perus-
teella, että koska tarjolla olisi ollut yksityiskohtaisempaa EU-sääntelyä, olisi tapaus 
mieluummin tullut ratkaista tällaisen sääntelyn perusteella.433 Toisaalta on myös 

432  Ks. HE 157/1988 vp, s. 24; Astola 1990b, s. 73–74.

433  Wuolijoki katsoo, että tämän tyyppistä yksityiskohtaisempaa sääntelyä tulisi pitää ns. lex specialis -säänte-
lynä, joka syrjäyttää yleisluontoiset säännökset, Wuolijoki 2016a, s. 292–293. 
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arvioitu, että tapauksen ratkaiseminen yleisellä kansallisella markkinointisään-
nöksellä osoittaa sen, että pohjoismaisen tradition mukaiset yleislausekkeet voivat 
täydentää yksityiskohtaista ja mahdollisesti aukollista EU-sääntelyä.434 

Huomiota ei ole erityisemmin kiinnitetty siihen, miksi tapaus on ratkaistu 
kansallisen yleissäännöksen perusteella kun tarjolla olisi ollut myös EU-tasoinen 
yleissäännös435, joka kieltää harhaanjohtavan markkinoinnin.436 MiFID I -direk-
tiivin 19 artiklassa säädettiin yleisistä menettelytapavelvoitteista sijoituspalvelun 
tarjoamisessa. Kyseisen artiklan mukaan sijoituspalveluyrityksen on toimittava 
rehellisesti, tasapuolisesti, ammattimaisesti ja asiakkaidensa etujen mukaisesti437 
tarjotessaan näille sijoituspalveluja ja/tai tarvittaessa oheispalveluja. Lisäksi artik-
lan 2 kohdassa säädettiin, että kaiken tiedon, mainonta mukaan lukien, jonka 
sijoituspalveluyritys osoittaa asiakkaille tai potentiaalisille asiakkaille, on oltava 
asiallista ja selkeää eikä se saa olla harhaanjohtavaa. Tämä MiFID I:n yleinen 
menettelytapa-artikla oli implementoitu arvopaperimarkkinalain yleiseen mark-
kinointisäännökseen lain 4 lukuun, mutta laissa oli säilytetty myös alkuperäinen 
markkinointisäännös 2 luvussa. Korkein oikeus on kuitenkin ratkaissut tapauksen 
arvopaperimarkkinalain vanhan pykälän mukaan, vaikka uusi – sinänsä pitkälti 
samansisältöinen – pykälä on tullut voimaan 1.11.2007 (923/2007). Tämä siitä-
kin huolimatta, että asiakkaan kanssakäynti sijoitustuotteen tarjoajan kanssa on 
tapahtunut marraskuun lopussa, jolloin kyseinen pykälä on ollut voimassa438 ja 
huolimatta siitä, että kyseessä on selkeästi ollut sijoituspalvelutilanne439. Tästä 
pykälästä, jota tapaukseen olisi mielestäni pitänyt yleissäännöksistä soveltaa, ei 
pystytä erottamaan selkeästi sitä, mikä on kansallista ja mikä on EU-lähtöistä. 
Tällä hetkelläkin sijoituspalvelun tarjoamisen osalta yleiset periaatteet ovat SPL 
10 luvun 2 §:ssä ja yleiset arvopapereiden markkinointia sekä hyvää arvopaperi-
markkinatapaa koskevat pykälät arvopaperimarkkinalain 1 luvun 2–3 §:ssä. Jos 
sijoituspalvelutilanteissa halutaan vastaisuudessa soveltaa yleisiä periaatteita, 
tulisi mielestäni tilanteessa soveltaa sijoituspalvelulaissa olevia sijoituspalveluun 

434  Norros 2016a, s. 47.

435  Marjosola 2014, s. 568.

436  Wuolijoki on artikkelissaan ottanut kantaa siihen, miksi sovellettua arvopaperimarkkinalain 2:1:stä ei ole 
voitu pitää EU-perusteisena. Wuolijoen mukaan koska MiFID I -direktiivin 19 artiklaa täydentää komission 
antama täytäntöönpanodirektiivi 2006/73/EY, joka on pantu täytäntöön pääasiassa Finanssivalvonnan anta-
min määräyksin ja ohjein, kyseisen 2 luvun 1 § ei voida katsoa perustuvan MiFID I:n 19 artiklaan. Wuolijoki 
2016a, s. 291, alaviite 7. Wuolijoki on aivan oikeassa, että arvopaperimarkkinalain 2 luvun 1 § ei perustunut 
MiFID I:n 19 artiklaan, mutta arvopaperimarkkinalain 4 luvun 1 § puolestaan perustui. HE 43/2007 vp, s. 
91–92.

437  Periaate on ollut hieman eri muodossa jo sijoituspalveludirektiivissä 93/22/ETY (10 artikla).

438  1.11.2007 alkaen voimassa olleen arvopaperimarkkinalain 4 luvun 1 § 1 ja 2 momentit kuuluvat seuraavanlai-
sesti: arvopaperien kaupassa sekä sijoituspalvelun ja oheispalvelun tarjoamisessa ei saa käyttää hyvän tavan 
vastaista tai muuten sopimatonta menettelyä. Sijoituspalvelua ja oheispalvelua ei saa markkinoida antamalla 
totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa tietoa. Markkinoinnista on käytävä ilmi sen kaupallinen tarkoitus. 

439 Wuolijoki 2016a, s. 292.
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sovellettavia yleisiä periaatteita. Sinänsä arvopaperimarkkinalain ja sijoituspalve-
lulain yleisillä periaatteilla ei vaikuttaisi olevan minkäänlaista sisällöllistä eroa, ja 
voidaankin pohtia, onko tarpeen pitää molempia laeissa. Arvopaperimarkkinalain ja 
sijoituspalvelulain tilanteissa pykälien taustat pystytään kuitenkin vielä erottamaan 
toisistaan. Arvopaperimarkkinalain pykälä perustuu kansalliseen lainsäädäntöön, 
kun taas sijoituspalvelulain vastaava pykälä perustuu EU-lainsäädäntöön. Sen 
sijaan esimerkiksi vakuutusten osalta yleissääntely on sekoittunut. IDD-direktiivin 
johdosta sijoituspalvelulainsäädäntöä vastaavia periaatteita440 on tuotu kansalli-
seen vakuutuslainsäädäntöömme, jossa on kuitenkin jo ennestään ollut periaa-
tetasoista sääntelyä vakuutusyhtiölaissa. IDD-direktiivin implementoinnin takia 
nämä kuitenkin sekoittuivat.441

Toisaalta, koska direktiiveissä esitetyt yleiset periaatteet eivät saa välitöntä 
vaikutusta, kansallisella yksityisoikeudellisella sääntelyllä voi olla vielä merkitystä 
EU-sääntelyn ohessa.442 Ongelmaa ei tietenkään ole, jos periaatteet on implemen-
toitu kansalliseen lakiin. Voidaankin sanoa, että sekä yksityiskohtaista sääntelyä 
että (kansallista) periaatetasoista sääntelyä tarvitaan eivätkä ne poissulje toisiaan.443 
Edellä mainitulla on myös periaatteellinen merkityksensä siinä tilanteessa, jos 
EU-perusteisia menettelytapasäännöksiä pidettäisiinkin elinkeino-oikeudellisina. 
Tällaisessa tilanteessa sovellettavaksi voisivat sen sijaan tulla kansalliset säännökset, 
joita voitaisiin pitää sopimusoikeudellisina. Tällöin tilanteissa, joissa kansallinen 
säännös on selkeästi erotettavissa EU-perusteisista säännöksistä, soveltaminen 
olisi yksinkertaista. Sen sijaan tilanteissa, joissa alun perin kansallinen säännös 
on sekoittunut EU-lähtöiseen sääntelyyn, voi olla jälkeenpäin vaikea määritellä, 
mikä on kansallista ja mikä ei. Toisaalta tällöinkään ei liene estettä sille, että 
”sekoittuneen” pykälän kansallisen osan katsotaan olevan sopimusoikeudellista.  

440  IDD:n 17 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että vakuutusten tarjoajat toimivat vakuutuk-
sia tarjotessaan aina rehellisesti, tasapuolisesti ja ammattimaisesti asiakkaidensa edun mukaisesti. Lisäksi 
markkinointiviestinnän on oltava asiallista ja selkeää eikä se saa olla harhaanjohtavaa.

441  Ks. HE 172/2017 vp, s. 142–143.

442  Marjosola 2014, s. 568.

443  Marjosola 2014, s. 570.
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3.2 Soveltuvuus- ja asianmukaisuusarvioinnit ja sijoittajan   
tiedonantovelvollisuus

3.2.1 Sijoitustuotteen tarjoajan selonottovelvollisuus sijoittajaprofiilin 
selvittämiseksi

Sijoittajan tiedonantovelvollisuus on EU-lainsäädäntöön pohjautuvan tuotteen 
tarjoajan selonottovelvollisuuden vastinpari: sijoittajan on sijoittajaprofiilin sel-
vitystä varten annettava itsestään – niin halutessaan – tietoa tuotteen tarjoajalle. 
Tarjottaessa sijoitustuotteisiin liittyvää sijoitusneuvontaa tai omaisuudenhoito-
palvelua on sijoituspalveluyrityksen tai vakuutuksenantajan arvioitava sijoitta-
jan sijoittajaprofiili ja tätä varten selvitettävä muun muassa sijoittajan sijoitus-
kokemusta, -tietämystä ja varallisuutta sekä annettava arvionsa sijoitustuotteen 
soveltuvuudesta asiakkaalle. Muissa tilanteissa asianmukaisuusarviointi voi tulla 
kyseeseen. 

Ennen soveltuvuus- ja asianmukaisuusarviointeja sijoitustuotteen tarjoajan on 
ensin luokiteltava asiakas ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiak-
kaaksi tai hyväksyttäväksi vastapuoleksi. Luokittelu vaikuttaa siihen, miten sijoit-
tajan katsotaan rahoitusmarkkinalainsäädännön valossa ymmärtävän sijoitustoi-
mintaan liittyvät lainalaisuudet, kuten tuotteeseen liittyvän riskin. Ammattimaisen 
asiakkaan statuksen saavat tahot on luokiteltu SPL:ssa (SPL 1:23 §). Muut kuin 
ammattimaiset asiakkaat ovat lähtökohtaisesti ei-ammattimaisia asiakkaita. 
Ammattimaisia asiakkaita ovat esimerkiksi luottolaitokset, vakuutusyhtiöt ja suur-
yritykset, joiden katsotaan ymmärtävän ja tietävän rahoitusmarkkinoiden toimin-
nasta ja rahoitusvälineiden ominaisuuksista enemmän kuin ei-ammattimaisten 
sijoittajien. Hyväksyttävällä vastapuolella tarkoitetaan puolestaan SPL 1:23.1:n 1, 
3 ja 4 kohdassa tarkoitettua ammattimaista asiakasta. Lisäksi tietyt edellytykset 
täyttävä SPL 1:23.1:n 2 kohdan mukainen suuryritys voi suostumuksellaan tulla 
kohdelluksi hyväksyttävänä vastapuolena.  Ei-ammattimaisten asiakkaiden joukko 
on hyvin heterogeeninen: statuksen voi saada sekä ensimmäistä rahastosijoitustaan 
tekevä että vuosikausia johdannaisiin sijoittanut henkilö. Tiettyjen edellytysten 
täyttyessä myös ei-ammattimainen asiakas voi saada ammattimaisen asiakkaan 
statuksen. Vastaavasti ammattimainen asiakas voi pyytää, että tätä kohdeltaisiin 
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ei-ammattimaisena asiakkaana.444 On huomattava, että MiFID II -direktiivin myötä 
uudistettuun SPL:in on otettu myös ns. kevyemmän toimiluvan mahdollisuus, jolla 
esimerkiksi sijoitusneuvontaa voidaan tarjota ilman, että täytyy noudattaa SPL:n 
säännöksiä täysimääräisesti. Tällaisella osatoimiluvalla toimivan tahon ei tarvitse 
esimerkiksi luokitella asiakasta edellä mainituin tavoin.445 SPL:n mukainen tiedon-
antovelvollisuus koskee kuitenkin myös osatoimiluvalla toimivaa sijoitusneuvojaa.  

Sijoituspalvelulain 10 luvun 4 §:n mukaan sijoituspalveluyrityksen, joka tarjoaa 
sijoituspalveluna sijoitusneuvontaa tai omaisuudenhoitoa, on hankittava ennen 
sijoituspalvelun tarjoamista riittävät tiedot asiakkaan tietämyksestä ja kokemuk-
sesta tarjotusta tuotteesta tai palvelusta sekä asiakkaan taloudellisesta tilanteesta, 
mukaan lukien tappionsietokyky, ja sijoitustavoitteista, mukaan lukien riskiraja, 
jotta sijoituspalveluyritys voi suositella asiakkaalle soveltuvia, erityisesti tämän 
riskirajan ja tappionsietokyvyn mukaisia sijoituspalveluja ja rahoitusvälineitä. 
Jos sijoituspalveluyritys tarjoaa muuta sijoituspalvelua kuin sijoitusneuvontaa 
ja omaisuudenhoitoa, sen on ennen sijoituspalvelun tarjoamista pyydettävä 
asiakkaalta tiedot tämän kyseistä rahoitusvälinettä tai sijoituspalvelua koskevasta 
sijoituskokemuksesta ja -tietämyksestä voidakseen arvioida, onko suunniteltu 
rahoitusväline tai sijoituspalvelu asiakkaan kannalta asianmukainen. Jos asiakas 
ei anna riittäviä tietoja tai kieltäytyy antamasta pyydettyjä tietoja, sijoituspalve-
luyrityksen on varoitettava asiakasta siitä, ettei se voi arvioida rahoitusvälineen 
tai palvelun asianmukaisuutta asiakkaalle.446 Komission delegoidussa asetuksessa 

444 Sijoituspalveluyritys voi kohdella SPL 1:23.1:n 1–5 kohdassa tarkoitettua ammattimaista asiakasta ei-ammat-
timaisena asiakkaana joko omasta aloitteestaan tai asiakkaan pyynnöstä (SPL 10:1 §). Sijoituspalveluyritys 
voi lisäksi kohdella muuta kuin SPL 1:23.1:n 1–5 kohdassa lueteltuja tahoja ammattimaisena asiakkaana, jos 
se arvioi, että asiakkaalla on valmiudet tehdä itsenäisiä sijoituspäätöksiä ja ymmärtää niihin liittyvät riskit ja 
jos asiakas lisäksi täyttää vähintään kaksi seuraavista vaatimuksista: 1) asiakas on toteuttanut huomattavan 
suuria liiketoimia kyseisillä markkinoilla keskimäärin kymmenen kertaa neljännesvuodessa neljän viimeksi 
kuluneen vuosineljänneksen aikana; 2) asiakkaan sijoitusvarallisuuden arvo on yli 500 000 euroa; 3) asiakas 
työskentelee tai on työskennellyt rahoitusalalla ammattimaisesti vähintään vuoden tehtävässä, joka edellyt-
tää tietämystä suunnitelluista liiketoimista ja palveluista. Täten myös vähittäissijoittajan tai kuluttajan ase-
massa oleva henkilö voidaan tietyissä, ehdot täyttävissä tilanteissa luokitella ammattimaiseksi sijoittajaksi. 

445  Ks. HE 151/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain muuttamisesta ja kaupan-
käynnistä rahoitusvälineillä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi s. 128–129 ja s. 246–247. 

446  Sijoituspalvelulain 10 luvun 4 §:n mukaan, kun suunnitellaan palvelujen tai tuotteiden yhdistelmää, on ar-
vioitava yhdistelmän soveltuvuutta tai asianmukaisuutta kokonaisuudessaan. Tällöin sijoitussalkussa oleva 
yksittäinen sijoitustuote voi periaatteessa olla sijoittajan sijoittajaprofiiliin kuulumaton, kunhan kokonaisuus 
on sijoittajaprofiilin mukainen. Tällöin tällaisen tuotteen osuus tulee olla kuitenkin varsin pieni sijoitussal-
kun kokonaisuudesta.
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2017/565/EU on lisäksi annettu tarkempia säännöksiä soveltuvuus- ja asianmu-
kaisuusarviointien tekemisestä. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen 
ESMA447 on lisäksi antanut tarkemmat ohjeet MiFID II -direktiivin mukaiseen 
soveltuvuusarviointiin.448 

Sijoituspalvelulain mukaiset soveltuvuus- ja asianmukaisuusarvioinnit on 
tehtävä sekä ammattimaiselle että ei-ammattimaiselle asiakkaalle.449 Poikkeuksena 
edellä mainittuun on kuitenkin osatoimiluvalla toimivan sijoitusneuvoja: tämän 
ei tarvitse tehdä sijoittajalle soveltuvuusarviointia, paitsi jos sijoituksen suuruus 
ylittää kaksituhatta euroa.450 Tämä on varsin ongelmallinen poikkeus, sillä 
etenkin sijoittajan yliluottamus voi aiheuttaa sen, ettei henkilö koe tarvitsevansa 

447 ESMAsta ja ESMAn toimivallasta, ks. Häyrynen – Kajala 2013, s. 27–43.

448 ESMA: Final Report: Guidelines on certain aspects of the MiFID II suitability requirements, 28 May 2018 | 
ESMA 35-43-869. Lisäksi Finanssivalvonta on antanut uuden määräys- ja ohjekokoelman 7/2018 ”Sijoitus-
palvelujen toiminnan järjestäminen ja menettelytavat” vuoden 2018 aikana ja samalla on kumottu Finans-
sivalvonnan määräykset ja ohjeet 16/2013 ”Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat”, 
luku 6, joka on koskenut sijoituspalveluyrityksen menettelytapoja. Käytännössä luvun 6 määräykset ja ohjeet 
olivat jo pitkälti kumoutuneet komission delegoidun asetuksen 2017/565/EU myötä.

449 Ammattimaisten asiakkaiden kohdalla soveltuvuusarvioinnin osalta asetuksen 2017/565/EU 54 artiklan mu-
kaan sijoituspalvelun tarjoaja voi olettaa, että ammattimaisella asiakkaalla on tarvittava kokemus ja tietämys 
sellaisista tuotteista, liiketoimista ja palveluista, joiden osalta se on luokiteltu ammattimaiseksi asiakkaaksi. 
Lisäksi, jos kyseessä on sellainen ammattimainen asiakas, joka saa sijoittajastatuksensa suoraan lain nojal-
la (MiFID II -direktiivin liite II osa I; tällöin ulkopuolelle jäävät siis sellaiset ammattimaiset asiakkaat, joi-
ta kohdellaan pyynnöstä ammattimaisina asiakkaina) sijoituspalveluyritys voi olettaa, että kyseinen asiakas 
pystyy kantamaan taloudellisesti oman sijoitustavoitteensa mukaiset mahdolliset sijoitusriskit. Kaikissa ta-
pauksissa on kuitenkin selvitettävä asiakkaan sijoitustavoite sekä riskiraja. Asianmukaisuusarvioinnin osalta 
asetuksen 2017/565/EU 56 artiklan mukaan sijoituspalveluyritys voi olettaa, että ammattimaisella asiakkaalla 
on riittävä kokemus ja tietämys sellaisiin sijoituspalveluihin, liiketoimiin tai liiketoimi- tai tuotelajeihin liit-
tyvien riskien ymmärtämiseksi, joiden osalta se on luokiteltu ammattimaiseksi asiakkaaksi. Edellä mainit-
tu ei kuitenkaan suoranaisesti tarkoita sitä, etteikö ammattimaisen asiakkaan kokemusta ja tietämystä olisi 
selvitettävä. Sijoituspalveluyrityksen selonottovelvollisuus ei kuitenkaan liene yhtä laaja tässä tapauksessa 
kuin ei-ammattimaisen asiakkaan kohdalla.

450  Kahdentuhannen euron raja on otettu sijoituspalvelulakiin joukkorahoituslaista (734/2016). Joukkora-
hoituslain ehdotuksesta annetussa talousvaliokunnan mietinnössä on perusteltu rajan suuruutta. Talous-
valiokunta on katsonut, että asianmukaisuusarvioinnista poikkeamiseen oikeuttavalla raja-arvolla voidaan 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti saavuttaa tasapaino ei-ammattimaisten sijoittajien sijoittajansuojan ja 
toimialan toimintaedellytysten näkökulmasta.  Jos raja-arvo ylittyy tietyllä yksittäisellä rahoituskierroksella 
ei-ammattimaisen sijoittajan osalta, niin arviointi edellyttää sijoituspalvelulain 10 luvun 4 §:n mukaisesti asi-
akkaan kokemuksen, sijoituspalvelun ja rahoitusvälineen luonteen sekä niihin liittyvän riskin huomioimista. 
Jos sijoitus on alle raja-arvon, tulee sijoittajalle antaa riskivaroitus, jossa on kuvattava sijoituskierrokseen 
ja -kohteeseen, rahoitusvälinetyyppiin ja joukkorahoitukseen yleisesti liittyvät riskit mahdollisimman tar-
kasti ja ymmärrettävästi. TaVM 15/2016 vp, s. 11. Sijoituspalvelulaissa soveltuvuusarvioinnin rajaksi laitettu 
kaksituhatta euroa on edellä mainituista perusteluista huolimatta sijoittajan suojan kannalta ongelmallinen. 
Ensinnäkin hallituksen esityksessä sijoituspalvelulain muuttamisesta ei täsmennetä, mitä tällä summalla tar-
koitetaan: tarkoitetaanko sitä, että sijoittajan alkupääoman tulee olla yli kaksituhatta euroa vai sijoittajan 
suunnitelmissa olevan sijoitussumman tulee olla yli kaksituhatta euroa? Jos ensiksi mainittu on lähtökohta-
na, tuotteen tarjoaja voi kiertää säännöstä sopimalla asiakkaan kanssa, että sijoitettava alkupääoma on alle 
asetetun rajan. Toiseksi, sijoittaja, joka sijoittaa kertasummalla alle kaksituhatta euroa, on luultavasti piensi-
joittaja, ja erityisesti hän tarvitsisi SPL:n mukaista sijoittajansuojaa.  Lisäksi ottaen huomioon sen, että osa-
toimiluvalla sijoitusneuvontaa tarjoavan tahon ei tarvitse täyttää MiFID II:n mukaista asiantuntemustasoa, 
voi sijoittajan suojan taso jäädä pahimmassa tapauksessa heikoksi. Vaikka osatoimiluvalla sijoitusneuvontaa 
tarjoavan tahon on kerrottava sijoittajalle, että kaikki SPL:n mukaiset menettelytapavaatimukset eivät tätä 
tilannetta koske, sijoittaja ei välttämättä ymmärrä sitäkään, mistä hän jää paitsi.
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asiantuntija-apua lainkaan.451 Tämä voi päteä ennen kaikkea sijoitusneuvonnan 
tarpeeseen. Siten sijoittaja, joka erityisesti tarvitsisi sijoitusneuvontaa, voi hakeutua 
kevyemmän menettelyn pariin tai jättäytyä kokonaan neuvonnan ulkopuolelle. 
Lisäksi jos asiakas on luokiteltu hyväksyttäväksi vastapuoleksi SPL 1:24:n mukai-
sesti, sijoituspalveluyrityksen, joka tarjoaa sijoituspalveluna toimeksiantojen 
vastaanottamista, välittämistä tai toteuttamista, käy kauppaa omaan lukuun,452 
voi tehdä liiketoimia hyväksyttävän vastapuolen kanssa ilman, että liiketoimeen tai 
siihen suoraan liittyvään oheispalveluun on sovellettava esimerkiksi soveltuvuus- ja 
asianmukaisuusarviointeja koskevia säännöksiä (SPL 10:13 §).453 

Vastaavasti vakuutussopimuslain 5 c §:n mukaan vakuutuksenantajan on 
arvioitava, ovatko suunniteltu sijoitusvakuutus ja siihen mahdollisesti liittyvät lisä-
palvelut vakuutuksen hakijalle asianmukaisia ottaen huomioon tämän kyseiseen 
vakuutukseen liittyvän sijoitusalaa koskevan sijoituskokemuksen ja -tietämyksen. 
Jos vakuutuksenantaja arvioi, että sijoitusvakuutus ja siihen mahdollisesti liittyvät 
lisäpalvelut eivät ole asianmukaisia, vakuutuksenantajan on varoitettava tästä 
hakijaa. Jos vakuutuksen hakija ei anna riittäviä tietoja vakuutuksen ja siihen 
liittyvien lisäpalveluiden asianmukaisuuden arvioimiseksi, vakuutuksenantajan 
on varoitettava hakijaa siitä, että vakuutuksen ja siihen liittyvien lisäpalvelujen 
asianmukaisuutta tälle ei voida arvioida. Jos on sovittu sijoitusvakuutusta koskevan 
henkilökohtaisen suosituksen antamisesta, vakuutuksenantajan on suositeltava 
vakuutuksen hakijalle vakuutuksia, jotka soveltuvat hakijalle ottaen huomioon 
tämän kyseisiin vakuutuksiin liittyvän sijoitusalaa koskevan sijoituskokemuksen 
ja -tietämyksen, sijoittamisen tavoitteet ja taloudellisen tilanteen, mukaan lukien 
riskin- ja tappionsietokyvyn. Vastaavasti suositeltavien lisäpalvelujen on sovel-
luttava vakuutuksen hakijalle. Jos vakuutuksen hakija ei anna riittäviä tietoja 
vakuutuksen ja siihen liittyvien lisäpalveluiden soveltuvuuden arvioimiseksi, 
vakuutuksenantajan on varoitettava hakijaa siitä, että henkilökohtaista suositusta ei 
voida antaa. Toisin kuin sijoituspalvelulain alaisissa tilanteissa, sijoitusvakuutusten 
tarjoamisessa ei tarvitse tehdä sijoituspalvelulain mukaiselle ammattimaiselle 
asiakkaalle soveltuvuus- tai asianmukaisuusarviointeja lainkaan (VSL 5 d.2 §). 
Komissio on antanut myös sijoitusvakuutusten tarjoamisessa tehtävien sovelta-
vuus- ja asianmukaisuusarviointeja koskien delegoidun asetuksen (2017/2359/
EU), jossa määritellään muun muassa tiedot, jotka on kysyttävä asiakkaalta 
soveltuvuuden ja asianmukaisuuden arviointin.

451  Rachlinski 2003, s. 1221.

452  [Sic]; eduskunnan hyväksymässä pykälässä lukee näin.

453  Myöskään execution only -ostoissa asianmukaisuus- tai soveltuvuusarviota ei tarvitse tehdä. 
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3.2.2 Sijoittajan tiedonantovelvollisuus tuotteen tarjoajan 
selonottovelvollisuuden vastinparina

Selvittääkseen sijoittajan sijoittajaprofiilin sijoitustuotteen tarjoajan on luon-
nollisesti esitettävä asiakkaalle kysymyksiä, joihin asiakkaan on vastattava. 
Selonottovelvollisuuden tavoitteena on, että sijoitustuotteen tarjoaja pystyy asiak-
kaalta saamiensa tietojen perusteella varmistumaan siitä, että asiakkaan taloudel-
linen vastuunkantokyky ja sijoituskokemus ovat riittäviä asiakkaalle suositeltaviin 
sijoitustoimiin nähden. Jos tuotteen tarjoaja myy asiakkaalle tuotetta, joka tälle ei 
selvästikään sovi, voivat seuraukset olla huonoja myös palveluntarjoajan kannalta. 
Näin ollen palveluntarjoaja ehkäisee perusteellisella selvityksellä myös mahdollisia 
omia riitatilanteita tulevaisuudessa – eräänlaista riskienhallintaa siis. Sijoittajalla 
ei ole varsinaista tiedonantovelvollisuutta, vaan sijoittajan tehtävänä on vastata 
tälle esitettyihin kysymyksiin. Mikäli tuotteen tarjoaja laiminlyö selonottovelvolli-
suutensa, seurauksena voi olla sijoitusneuvon mahdollinen virheellisyys ja tuotteen 
sopimattomuus asiakkaalle. Sijoitusneuvo voi olla myös asianmukainen, vaikka 
tuotteen tarjoaja ei olisi täyttänytkään selonottovelvollisuuttaan. Sijoitusneuvonnan 
tarkoituksena on, että asiakkaan sijoittajaprofiili ja siihen perustuva sijoitusneuvo, 
eli suositus jostakin tietystä sijoitustuotteesta, ovat saumattomasti kiinni toisis-
saan – tai ainakin niiden pitäisi olla. Tällöin lähtökohtaisena olettamana on se, 
että suositeltu sijoitustuote on sijoittajalle sopiva, ja sijoittajan tulisi pystyä ainakin 
lähtökohtaisesti ymmärtämään tuotteesta annettu informaatio.

Sijoittajaan kohdistuva selonottovelvollisuus sijoitusneuvontatilanteissa 
on sijoittajan omaksi parhaaksi. 454  Sijoitusneuvonta ja neuvonnan tarkoitus 
voi kuitenkin epäonnistua sekä sijoittajasta että tuotteen tarjoajasta johtuvista 
syistä. On esimerkiksi mahdollista, että sijoittaja antaa itsestään tahattomasti tai 
tahallisesti väärää tietoa tai ei suostu vastaamaan tuotteen tarjoajan kysymyksiin. 
Sijoittaja voi esimerkiksi kertoa olevansa kokeneempi sijoittaja kuin onkaan tai 
liioitella riskinottokykyään. Sijoittaja voi myös itse luulla, että hänellä on esimer-
kiksi parempi sijoitustietämys tai riskinottokyky kuin hänellä tosiasiassa on. 
Sijoittajan ajattelutapaan voivat vaikuttaa useat käyttäytymisvinoumat ja rajoitettu 
rationaalisuus. 

Jos sijoittaja laiminlyö velvollisuutensa vastata kysymyksiin esimerkiksi 
antamalla väärää tietoa itsestään, seuraukset eivät ole kovin vakavia. Sijoitustuote 
voidaan silti myydä asiakkaalle. Tällöin asiakas kantaa itse riskin siitä, että tuote 
ei esimerkiksi riskipitoisuutensa vuoksi vastaa asiakkaan riskinottokykyä- tai 

454  ESMAn ohjeistuksen mukaisesti sijoituspalvelun tarjoajien tulisi tehdä asiakkaalle selväksi, että tietoja ke-
rätään vain asiakkaan oman edun vuoksi. Asiakas ei päätä sijoituksen soveltuvuudesta tai tuotteen riskipro-
fiilin soveltumisesta itselleen, vaan yrityksen on tehtävä se, ESMAn ohjeet soveltuvuusvaatimuksista 2012, 
s. 5. ESMA on myös antanut uudet ohjeet soveltuvuusarviointia varten, ks. ESMA: Final Report: Guidelines 
on certain aspects of the MiFID II suitability requirements, 28 May 2018 | ESMA35-43-869.
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halukkuutta. Näissä tilanteissa tuotteen tarjoajan suojana on puolestaan muodol-
lisen menettelytavan noudattaminen. Mikäli tuotteen tarjoaja pystyy osoittamaan 
täyttäneensä oman selonottovelvollisuutensa, tuotteen tarjoaja on lähtökohtaisesti 
turvassa.

Oma haasteensa liittyy tilanteisiin, joissa sijoittaja ei anna itsestään tietoa 
sijoitusneuvojalle. Olen artikkelissani katsonut, että tämä ei ole este sijoitustuot-
teen myynnille455. Tästä poiketen esimerkiksi Moloney katsoo, että jos sijoittaja 
ei anna soveltuvuusarviointia varten tarpeellisia tietoja, tuotetta ei saa myydä 
tälle.456 Sen sijaan, jos on kyse asianmukaisuusarvioinnista457 ja sijoittaja ei anna 
tarpeellisia tietoja asianmukaisuusarviointia varten, tuote saadaan kuitenkin 
myydä sijoittajalle, kunhan tälle annetaan varoitus. Edelleen voidaan mielestäni 
katsoa, että Suomen kansallinen lainsäädäntö tai EU-lainsäädäntö ei aseta estettä 
sijoitustuotteen myynnille, vaikka soveltuvuusarvioinnin jälkeistä suositusta ei 
voitaisi antaa. Vakuutussopimuslain mukaan vakuutuksenantajan on varoitettava 
hakijaa siitä, että henkilökohtaista suositusta ei voida antaa ja mikäli sijoitusva-
kuutus ei ole asianmukainen, on tästä annettava varoitus.458 Sijoituspalvelulaissa 
on otettu kantaa ainoastaan siihen, jos asiakas ei asianmukaisuusarvioinnissa anna 
riittäviä tietoja tai kieltäytyy antamasta pyydettyjä tietoja. Tällöin sijoituspalve-
luyrityksen on varoitettava asiakasta siitä, ettei se voi arvioida rahoitusvälineen 
tai palvelun asianmukaisuutta asiakkaalle. Sen sijaan tuotteen myyntiä ei kielletä 
missään kohdin.459 Jos sijoitustuotteen myynti asiakkaalle kiellettäisiin tilanteessa, 
jossa asiakas ei halua antaa sijoitustuotteen tarjoajalle soveltuvuusarviointia 
varten tietoa, käytännössä tilannetta voitaisiin myös sijoituspalvelulain alaisissa 
tilanteissa arvioida asianmukaisuusarviointina, koska sijoitussuositusta ei voida 

455  Luukkonen M. 2016b. Artikkelissa ei ole käsitelty vakuutussopimuslain mukaisia asianmukaisuus- ja sovel-
tuvuusarviointeja, sillä ne eivät olleet tuolloin vielä osa kansallista lainsäädäntöämme.

456  Moloney 2010a, s. 238.

457  Asianmukaisuusarviointia voidaan pitää ns. execution only -menettelynä monimutkaisille tuotteille Molo-
ney 2010a, s. 239.

458  ”Lakiehdotuksessa ei sinänsä ehdoteta kiellettäväksi vakuutuksen tarjoamista sellaisissa tapauksissa, että 
vakuutuksenantaja toteaa, etteivät suunniteltu vakuutus ja siihen mahdollisesti liittyvät lisäpalvelut ole 
asianmukaisia vakuutuksen hakijalle. Esityksen 1. lakiehdotuksen 30 §:n nojalla tulee kuitenkin arvioita-
vaksi, onko vakuutuksen ja siihen mahdollisesti liittyvien lisäpalvelujen tarjoaminen yksittäisen tapauksen 
olosuhteet huomioon ottaen hyvän vakuutustavan mukaista.” HE 172/2017 vp, s. 205.

459  HE 151/2017 vp, s. 162–163. Aiemmassa hallituksen esityksessä HE 32/2012 vp Hallituksen esitys edus-
kunnalle arvopaperimarkkinoita koskevaksi lainsäädännöksi on katsottu, että jos asiakas sijoituspalveluyri-
tyksen kehotuksesta huolimatta kieltäytyy toimittamasta pyydettyjä tietoja [soveltuvuusarviointia varten], 
sijoituspalveluyrityksen on huolellisesti arvioitava, voiko se tästä huolimatta tarjota asiakkaalle tämän pyy-
tämää palvelua. HE 32/2012 vp, s. 197. Lisäksi ennen MiFID II -direktiivin implementointia sijoituspalve-
lulaissa katsottiin asianmukaisuusarvioinnin osalta, että jos asiakas kieltäytyy antamasta pyydettyjä tietoja, 
sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava, ettei se voi arvioida rahoitusvälineen tai palvelun asianmukaisuutta 
asiakkaalle.
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antaa. Asianmukaisuusarvioinnissa tietojen antamatta jättäminen johtaa selkeästi 
varoitukseen, mutta ei estä tuotteen myyntiä. Siten tuotteen myynti on kuitenkin 
sallittu riippumatta direktiivin tulkinnasta. 

Kuten edellä on todettu, sijoittajalla ei voida väittää olevan tiedonantovelvol-
lisuutta tuotteen tarjoajalle. Hän voi antaa tietoja tai olla antamatta niitä. Toki 
sijoittajan olisi hyvä sisäistää se, että soveltuvuus- ja asianmukaisuusarvioinnit 
ovat sijoittajan itsensä parhaaksi: ajatuksena on, että sijoittajalle suositellaan 
tuotetta tai arvioidaan tietty tuote asianmukaiseksi sen perusteella, miten tuote 
sopii hänen sijoittajaprofiiliinsa. Jos sijoitustuote on soveltuva tai asianmukainen 
sijoittajan sijoittajaprofiiliin, hänelle tuotteesta annettavan informaation tulisi 
lähtökohtaisesti olla myös hänen ymmärrettävissä ja helpottaa hänen selonotto-
velvollisuuttaan. Asianmukaisuus- ja soveltuvuusarviointien voidaan Moloneyn 
sijoittajamallissa katsoa suojaavan sekä irrationaalista että luottavaista sijoittajaa. 
Sijoittajan tehtävänä on vain antaa itsestään totuudenmukaisia tietoja ja hän voi 
lähtökohtaisesti luottaa siihen, että annettu sijoitusneuvo on hänen sijoittajap-
rofiiliinsa sopiva. Jos sijoittaja ei anna tietoja, hän kantaa lähtökohtaisesti itse 
riskin siitä, että tuote, johon hän sijoittaa, on esimerkiksi liian riskipitoinen tai 
monimutkainen460 hänen sijoittajaprofiiliinsa nähden. Tällöin myös sijoittajalle 
annettava materiaali sijoitustuotteesta voi lähtökohtaisesti olla sellaista, jota ei 
ole sijoittajalle suunnattu eikä sijoittaja välttämättä ymmärrä siitä kaikkea, mikä 
puolestaan vaikuttaa sijoittajan selonottoon. Tässä kohtaa riski ja vastuu asiasta 
on sijoittajalla. Annetun tiedon on luonnollisesti oltava oikeaa ja riittävää.

Se, että sijoittajalla ei ole tiedonantovelvollisuutta sijoitustuotteen tarjoajalle 
soveltuvuus- ja asianmukaisuusarviointeja varten, eikä tuotteen tarjoajaa ole 
tilanteissa, joissa sijoittajan tiedonanto on ollut puutteellista, kielletty myymästä 
tuotetta sijoittajalle, voi aiheuttaa tietynlaisia ongelmatilanteita. Ensinnäkin tuot-
teen tarjoaja voi laiminlyödä selonottovelvollisuutensa osittain ja jättää tiettyjä 
kysymyksiä kysymättä asiakkaalta tai esittää kysymykset epäselvästi tai siten, että 
sijoittajan vastaukset ovat tosiasiassa liian suppeita tai epäselviä. Sijoitustuotteen 
tarjoajan tavalla esittää kysymykset on suuri merkitys sijoittajaprofiilin selvittä-
misen kannalta. Esimerkiksi avointen kysymysten esittäminen (”Mitkä sijoitus-
tuotteet ovat sinulle tuttuja?”) johtanevat parempaan lopputulokseen kuin kyllä-/
ei-kysymykset (”Ovatko sijoitusobligaatiot sinulle tuttuja?”; ”Onko riskinottokykysi 
korkea?”). Jälkimmäisessä tilanteessa sijoittajalla voi esimerkiksi ylioptimistisuu-
den tai yliluottamuksen vuoksi olla taipumus liioitella tietämystään ja kokemustaan. 

460  On huomattava, että tuotteen monimutkaisuus ja riskipitoisuus eivät kulje käsi kädessä: vaikka tuote on 
muodoltaan yksinkertainen, se voi olla hyvin riskipitoinen. Vastaavasti vaikka tuote olisikin monimutkainen, 
se ei välttämättä ole kovin riskipitoinen. 
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Sijoitusneuvojan ja sijoittajan välillä voidaan katsoa olevan tietynlainen 
päämies-agenttiongelma. Molemmat osapuolet pyrkivät maksimoimaan hyötynsä, 
mikä voi johtaa intressiristiriitaan. Päämies eli sijoittaja tietää vähän rahoitus-
markkinoista ja sijoittamisesta, minkä vuoksi hän ei pysty arvioimaan agentin eli 
sijoitusneuvojan neuvojen laatua.461 On selvää, että suositus on annettava sekä 
sijoituspalvelulain462 että vakuutussopimuslain463 nojalla kirjallisesti. Sijoittaja ei 
kuitenkaan tiedä, mitä kysymyksiä hänelle on esitettävä ja mitä tietoja häneltä 
on saatava ennen sijoittajaprofiilin arvioinnin tekemistä, jolloin selvittäminen 
voi jäädä heikommaksi kuin olisi tarkoitus. Myöskään sääntely ei määrittele sitä, 
millaisia kysymyksiä sijoittajalle on esitettävä, vaan ainoastaan sijoittajaprofiilin 
selvittämisen tavoitteet. Kysymysten esittämistavat voivat myös vaikuttaa suuresti 
siihen, miten ja mitä sijoittaja vastaa tuotteen tarjoajalle.464 On myös mahdollista, 
että sijoittaja ei ymmärrä, mitä sijoitustuotteen tarjoajan käyttämät sijoitusalan 
termit tarkoittavat. Sijoitustuotteen tarjoaja voi ammattimaisuutensa osoittami-
seksi käyttää tuotteen tarjoamisessa sellaista ammattiterminologiaa, jota sijoittaja 
ei ymmärrä. Tämän vuoksi sijoitustuotteen tarjoajan käyttämä terminologia ja 
tapa ilmaista asiat ovat myös tärkeässä asemassa sijoittajalle asianmukaisen tai 
soveltuvan tuotteen myynnissä. Sen vuoksi sijoittajan tiedonantovelvollisuus ja 
tiettyjen tuotteiden myyntikielto voisivat suojata sijoittajaa paremmin. Tällainen 
lainsäädäntö olisi kuitenkin varsin paternalistista. Lisäksi sijoittajan on kannettava 
oma vastuunsa sijoittamisesta.

461  Finke 2012, s. 2.

462  SPL 10:7:n mukaan sijoituspalveluyrityksen on sijoitusneuvontaa tarjotessaan toimitettava asiakkaalle ennen 
toimeksiannon toteuttamista pysyvällä tavalla soveltuvuuslausunto, jossa täsmennetään, millaista neuvontaa 
on annettu ja miten se vastaa ei-ammattimaisen asiakkaan tarpeita, tavoitteita ja muita ominaisuuksia.

463  VSL 5 c §:n mukaan suosituksesta on käytävä ilmi ainakin, miten suositeltu vakuutus vastaa hakijan odotuk-
sia, taloudellista tilannetta ja sijoittamisen tavoitteita. Suositus on toimitettava vakuutuksen hakijalle ennen 
vakuutussopimuksen tekemistä paperilla tai muulla pysyvällä tavalla siten kuin valtioneuvoston asetuksella 
tarkemmin säädetään. Suositus voidaan kuitenkin toimittaa pysyvällä tavalla viipymättä sopimuksen teke-
misen jälkeen, jos sopimus tehdään sellaista etäviestintä käyttäen, ettei suositusta voida toimittaa pysyvällä 
tavalla ennen sopimuksen tekemistä, ja vakuutuksen hakija on antanut suostumuksensa suosituksen jälki-
käteiseen toimittamiseen eikä ole halunnut lykätä sopimuksen tekemistä vakuutuksenantajan esittämästä 
mahdollisuudesta huolimatta. Lisäksi vakuutuksen hakijalle on ilmoitettava, antaako vakuutuksenantaja 
säännöllisesti arvioinnin kyseisen vakuutuksen soveltuvuudesta hakijalle.

464  ESMAn soveltuvuusarviointia koskevassa ohjeessa on esitetty kysymysten esittämistapoja, mutta näitä ei 
vaadittu. Ehdotukset ovat kuitenkin hyviä. Ehdotusten mukaan sen sijaan, että asiakkaalta kysyttäisiin, ko-
keeko hän olevansa riittävän kokenut sijoittamaan tiettyihin välineisiin, häneltä tulisi kysyä, minkä tyyppi-
set rahoitusvälineet ovat hänelle tuttuja, tai, sen sijaan, että asiakkaalta kysyttäisiin, onko hän sinut riskin 
ottamisen kanssa, häneltä voisi kysyä, miten paljon tappiota hän on valmis hyväksymään tietyn ajanjakson 
kuluessa joko yksittäisen sijoituksen tai koko salkun osalta, ESMAn ohjeet soveltuvuusvaatimuksista 2012, 
s. 10. ESMA on myös antamassa uudet ohjeet soveltuvuusarviointia varten vuoden 2018 aikana, ks. Con-
sultation Paper Guidelines on certain aspects of the MiFID II suitability requirements, 13 July 2017 ESMA 
35-43-748.
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On huomattava lisäksi se, että myös sijoitusneuvojat kärsivät erilaisista 
käyttäytymisvinoumista, jotka voivat vaikuttaa sijoitusneuvontaan. Esimerkiksi 
ankkurointi (anchoring)465 vaikuttaa tutkimusten mukaan myös neuvojiin. Tällöin 
henkilö ankkuroituu johonkin tiettyyn annettuun tietoon tai vertailukohtaan, mikä 
puolestaan vaikuttaa jälkikäteiseen arviointikykyyn.466 Kaustian, Alhon ja Puttosen 
tekemän tutkimuksen mukaan ankkurointivaikutus näkyy sekä sijoittamisen 
ammattilaisissa että maallikoissa. Tutkimuksessa tarkasteltiin 300 rahoitusmark-
kina-ammattilaisen (muun muassa sijoitusneuvojien) ja 213 yliopisto-opiskelijan 
ankkurointivaikutuksia. Tulosten mukaan rahoitusmarkkina-ammattilaisilla oli 
havaittavissa ankkurointivaikutusta pitkän aikavälin osaketuottoarvioinneissa. 
Opiskelijoilla vaikutus oli kuitenkin suurempi. Opiskelijoiden kohdalla ankku-
rointivaikutus oli vähäisempi, jos opiskelijan pääaine oli rahoitus ja/tai hänellä oli 
omaa sijoituskokemusta. Sen sijaan ammattilaisilla kokemuksen tai tietämyksen 
määrä ei vaikuttanut ankkurointivaikutuksen suuruuteen. Tämä tarkoittaa sitä, 
että sijoitusneuvojat voivat olla vaikutuksille alttiita, mikä voi johtaa epäjohdon-
mukaiseen sijoitusneuvontaan.467 

Vastaavasti toisen tutkimuksen mukaan sijoitusneuvojien käsitys riskin ja 
tuoton välisestä suhteesta riippui siitä, miten heille asetettu kysymys asiasta oli 
muotoiltu. Rahoitusteorian mukaan esimerkiksi markkinoiden hinnoittelema 
”hyvänä” piirteenä pidetty yhtiön alhainen velkataso (leverage) johtaa alhaisempiin 
tuotto-odotuksiin. Tutkimuksen mukaan sijoitusneuvojat pitivät ”hyviä” yhtiöitä 
hyvinä sijoituskohteina, jotka tuottavat hyvin. Sijoitusneuvojien vastaus riippui 
kuitenkin siitä, miten kysymys oli muotoiltu: puhuttiinko vaaditusta tuotosta 
(required return) vai odotetusta tuotosta (expected return). 86 % sijoitusneu-
vojista vaativat riskipreemion korkeavelkaisille (highly leveraged) osakkeille, 
mutta vain 13 % vastaajista piti tällaisia osakkeita korkeita tuottoja tuottavina. 
Lisäksi 68 % sijoitusneuvojista arvioi tällaisten osakkeiden tuottavan alhaisemmin. 
Sijoitusneuvojien tietotaso ei vaikuttanut tuloksiin.468 

MiFID II -direktiivin ja IDD-direktiivin johdosta tuotteiden tarjoajille on 
asetettu asiantuntemusvaatimuksia. Sijoituspalvelulain 7 luvun 2 §:n 6 momen-
tin mukaan sijoituspalveluyrityksellä on oltava menettelytavat, joilla voidaan 
varmistaa, että luonnollisella henkilöllä, joka antaa sijoitusneuvontaa tai tietoa 
rahoitusvälineistä, sijoituspalveluista taikka oheispalveluista asiakkaille sijoi-
tuspalveluyrityksen lukuun, on edellä mainittujen palvelujen antamiseen tarvit-
tava sekä tehtävien laatuun ja laajuuteen nähden riittävä tietämys ja pätevyys. 

465  Tversky – Kahneman 1974, s. 20 ss; Sunstein – Thaler 2003, s. 1177–1178; Bazerman 2006, s. 29–31.

466  Cervone – Peake 1986, s. 492–501; Chapman – Johnson 1994, s. 223–242; Epley – Gilovich 2006, s. 311–
318.

467  Kaustia – Alho – Puttonen 2008, s. 392–393 ja s. 406–407.

468  Kaustia – Laukkanen – Puttonen 2009, s. 60.
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Finanssivalvonta on antanut lisäksi asiaa koskevia määräyksiä ja ohjeita.469 Myös 
ESMA on antanut MiFID II:n mukaisiin asiantuntemusvaatimuksiin liittyvät 
ohjeet.470 Vastaavanlainen asiantuntemusvaatimus koskee myös vakuutuksia. 
Asiaa sääntelee sosiaali- ja terveysministeriön antama asetus 295/2018.471 Vaikka 
sijoitustuotteen tarjoajia koskevat asiantuntemusvaatimukset on kirjattu lainsää-
dännön tasolle, ei merkittävää muutosta liene tapahtuneen aiempaan nähden. 
Sijoitustuotteiden tarjoajien on täytynyt aiemminkin olla riittävästi tietoa ja 
asiantuntemusta myymistään sijoitustuotteista. 

Sijoituspalvelulain ja vakuutussopimuslain mukaisen sijoitusneuvonnan 
tarkoituksena on antaa sijoittajalle sijoitussuositus perustuen sijoittajan sijoitta-
japrofiiliin.  Soveltuvuusarviointeja on traditionaalisesti pidetty paternalistisena 
lainsäädäntönä, kun taas nykyään arviointien avulla katsotaan voivan vaikuttaa 
sijoittajien käyttäytymisvinoumiin.472 Tutkimusten mukaan neuvonta vähentää 
käyttäytymisvinoumia473, minkä vuoksi neuvonta on tärkeässä asemassa sijoit-
tajan sijoituspäätöksen kannalta. Asiantuntijoilla on paremmat taidot ja kyvyt 
käsitellä erilaisia vinoumia.474 Koska sijoitusneuvonnan tarkoituksena tulisi olla 
sijoittajien neuvominen tekemään sellaisia ratkaisuja, jotka parhaiten vastaavat 
sijoittajien profiilia, tulisi sijoitusneuvojien ideaalimaailmassa olla tietoisia sijoit-
tajia ohjaavista käyttäytymisvinoumista ja ajatustavoista.475 Erityisesti sijoitus-
neuvonnalla on koulutuksellinen dimensio ja sijoitusneuvoja voi oikoa sijoittajan 
vinoumia ja rajoitettua rationaalisuutta476 – toki myös käyttää niitä hyödyksi.477 
Soveltuvuusarvioinnit voivat myös vähentää tiedonannon ongelmia ja mahdollistaa 
sijoittajien sijoittamisen riskipitoisempiin tuotteisiin.478 Sijoitusneuvontaan liittyy 
kuitenkin tiettyjä ongelmakohtia. Väärinkäytökset ja intressiristiriidat, joita tosin 
MiFID II -direktiivillä ja IDD-direktiivillä on yritetty vähentää, voivat vaikuttaa 

469  Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet 7/2018, s. 26 ss.

470  Ohjeet tietämyksen ja pätevyyden arviointiin, 22/3/2016; ESMA/2015/1886.

471  Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 295/2018 vakuutuksentarjoajien, vakuutuksen tarjoamiseen osallistu-
vien henkilöiden ja vakuutuksen tarjoamisesta vastaavien henkilöiden ammattipätevyyttä ja tietoja koskevista 
vähimmäisvaatimuksista sisältää pykälät henki- ja sijoitusvakuutusten tarjoavien henkilöiden vähimmäistie-
tämystasosta. 

472  Moloney 2010a, s. 195; Markham 1995.

473  Arlen 1998, s. 1769; Romano 1986, s. 326.

474  Rachlinski 2003, s. 1216.

475  Kahneman – Riepe 1998, s. 52.

476  Moloney 2010a, s. 192.

477  Jotta asiantuntijasta olisi aitoa hyötyä sijoittajalle, tulisi tämän toimia sijoittajan parhaaksi, samansuuntai-
sesti Ben-Shahar – Schneider 2011, s. 747.

478  Moloney 2010a, s. 236.



96

myös neuvontaan.479 Lisäksi sijoittajien voi olla vaikea arvioida sijoitusneuvonnan 
laatua, ja he saattavat luottaa liiaksi neuvojaan.480 Toisaalta tuotteen tarjoajan 
täyttäessä selonottovelvollisuuttaan myös turhien kysymysten kysyminen voi 
karkottaa sijoittajia.481 Tutkimukset osoittavat, että sijoitusneuvonnalla on edelleen 
kysyntää482 ja merkittävää vaikutusta sijoittajan päätöksentekoon.483 Tämän vuoksi 
sijoitusneuvonta olisi oltava mahdollisimman toimiva sijoittajan kannalta.

Voidaan lisäksi pohtia sitä, antaako sijoitusneuvonnan konsepti sijoittajalle 
yhä vahvempaa tuudittautumista siihen, että sijoitusneuvoja on tehnyt arvionsa 
sijoittajan parhaaksi eikä sijoittaja sen vuoksi edes vaivaudu tutustumaan annet-
tuun aineistoon? Tällöin sijoittaja on yliluottavainen ja luottaa arviossaan täysin 
ulkopuolisen tahon näkemykseen.484 Kuten todettu, tutkimusten mukaan sijoittajat 
luottavat neuvontaan, mikä voi johtaa siihen, että he eivät itse tutustu annettuun 
aineistoon, vaan luottavat neuvojan sanaan.485 Lähtökohtana on edelleen se, että 
sijoittaja saa luottaa sijoitustuotteen tarjoajan suositukseen, jos sijoittaja on antanut 
oikeat ja riittävät tiedot sijoittajaprofiilinsa selvittämistä varten. Tämä ei tarkoita 
sitä, etteikö sijoittajan pitäisi myös itse lähtökohtaisesti tutustua annettuun aineis-
toon. Näin siitä huolimatta, että tuotteen tarjoajan tiedonantovelvollisuudessa ja 
sijoittajan selonottovelvollisuudessa on joitakin ongelmallisia kohtia. 

479  Moloney 2010a, s. 195. Esimerkiksi Solvenssi II -direktiivin johdosta vakuutusyhtiöt alkoivat laskuperuste-
korkoisten vakuutusten sijaan myydä sijoitussidonnaisia vakuutuksia, koska se oli niiden vakavaraisuuslas-
kennan mukaan edullisempaa. Tämä on luonnollisesti vaikuttanut sijoitussidonnaisten vakuutusten myyn-
tiin ja myyntitapoihin, vaikka sijoitussidonnaisten vakuutusten myynnissä ei ollut varsinaista velvollisuutta 
antaa sijoitusneuvontaa ennen IDD-direktiivin implementointia.

480  Moloney 2010a, s. 193–194.

481  Lähdevuori 2005, s. 321.

482  Esimerkiksi Danske Bankin asiakkailleen teettämissä tutkimuksissa sijoitusneuvonta on mainittu tärkeänä 
tietolähteenä sijoittamisessa ja esimerkiksi vuonna 2017 teettämässä tutkimuksessa lähes 70 % vastaajista 
kaipasi neuvoja ja tukea sijoittamiselleen, ks. Danske Bank: Sijoitusneuvonta 2017 ja Sampo Pankki: Dans-
ke Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011. Samansuuntaisesti Inderst 2011, s. 9–10

483  Esimerkiksi Chaterin, Huckin ja Inderstin vuonna 2010 tekemän tutkimuksen mukaan sijoittajat luottavat 
sijoitusneuvojien antamiin neuvoihin. 58 % tutkimukseen vastanneista sijoittajista sanoi, että lopulliseen 
sijoituspäätökseen vaikutti sijoitusneuvoja, European Commission – Chater – Huck – Inderst 2010, s. 8.

484  Andrews on arvioinut, että näin kävi finanssikriisissä: vaikka sijoittajat saivatkin tarpeelliset tiedot tuotteis-
ta, he luottivat sokeasti tuotteen tarjoajan tai välittäjän arvioon, ks. Andrews 2007.

485  Moloney 2010a, s. 103–104. Tätä näkemystä on myös kritisoitu: on pidetty epätodennäköisenä, että sijoit-
taja luottaisi ulkopuoliseen arvioitsijaan sijoittajan ollessa itse vastuussa tekemistään sijoituksistaan etenkin 
kun tuotteen tarjoajan ja sijoittajan intressit eivät ole yhtenevät. Schwarcz 2008b, s. 381.
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3.3 Tuotteen tarjoajan tiedonantovelvollisuus ja sijoittajan 
selonotto- ja tietämisvelvollisuus

Sijoittajan selonottovelvollisuus heijastuu tuotteen tarjoajan tiedonantovelvol-
lisuuteen: selonotto kohdistuu tuotteen tarjoajan antamaan materiaaliin sijoi-
tustuotteesta. Sijoittajan tietämisvelvollisuutta voidaan pohtia sitä vasten, mitä 
sijoittajan tulee tietää tai ymmärtää sijoitustuotteesta perustuen yleiseen laintun-
temisvelvollisuuteen taikka hänen sijoitustietämykseensä, sekä sitä vasten, miten 
sijoittajan sijoituskokemus tai -kokemattomuus vaikuttaa tämän tietämisvelvolli-
suuteen. Seuraavassa keskitytään ensin selonottovelvollisuuteen ja tämän jälkeen 
tarkastellaan sijoittajan tietämisvelvollisuutta.

3.3.1 Sijoittajan selonottovelvollisuus

Sopimusosapuolen selonottovelvollisuutta pidetään yhtenä sopimusoikeuden 
pääperiaatteista.486 Sijoittajalle asetettava selonottovelvollisuus on lähtökohtai-
sesti laaja. Sijoittajan on tutustuttava kohtuullisella huolellisuudella kaikkeen 
annettuun materiaaliin huolimatta siitä, miten paljon materiaalia on annettu. 
Tiedonantosääntely koostuu sijoitusvakuutusten osalta pääasiassa vakuutus-
sopimuslain tiedonantoa koskevista pykälistä, oikeusministeriön henkivakuu-
tusasetuksesta (oikeusministeriön asetus henkivakuutuksesta annettavista tie-
doista, 177/2011)487, PRIIPs-asetuksen sääntelemästä avaintietoasiakirjasta sekä 
Finanssivalvonnan antamasta alemman asteisesta sääntelystä.488  Vastaavasti 
rahoitusvälineitä koskeva tiedonantovelvollisuus perustuu muun muassa sijoi-
tuspalvelulain pykäliin, tiettyjen tuotteiden489 kohdalla PRIIPs-asetuksen sään-
telemään avaintietoasiakirjaan sekä Finanssivalvonnan antamaan alemman 
asteiseen sääntelyyn. Sijoittajan henkilöstä riippuu myös se, mitä pykäliä häneen 

486  Ks. esim. Halila 1981, s. 86.

487  Henkivakuutusasetus ei kuitenkaan ole koskenut kapitalisaatiosopimuksia, ks. muistio henkivakuutusase-
tuksesta 2011, s. 1. IDD-direktiivin johdosta uudistetun vakuutussopimuslain 4 a §:n mukaan kapitalisaatio-
sopimukseen sovelletaan muun muassa vakuutussopimuslain 9 a §:ää, jonka 1 momentin mukaan  oikeusmi-
nisteriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittami-
sesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/
EY 183–185 artiklassa mainittujen tietojen ilmoittamisesta. Kyseinen asetus on annettu oikeusministeriön 
toimesta vuonna 2011. Lainsäätäjä lienee VSL:n 4 a §:n viittauksella tarkoittanut, että kapitalisaatiosopimuk-
siin sovellettaisiin OM:n vuonna 2011 annettua asetusta, mutta teknisesti VSL 9 a § on valtuutussäännös, 
joka mahdollistaa sen, että asetuksen soveltamisalaa laajennetaan koskemaan myös kapitalisaatiosopimuk-
sia. VSL:n 4 a §:n viittaus 9 a §:n valtuutussäännökseen ei kuitenkaan tarkoita suoraan sitä, että asetusta 
sovelletaan kapitalisaatiosopimuksiin. Selvää on, että asetusta tulisi Solvenssi II -direktiivin nojalla soveltaa 
kapitalisaatiosopimuksiin, mutta sovellusalan laajennus tulisi tehdä asetukseen. 

488  Ks. Luukkonen M. 2018a. 

489  PRIIP-tuotteita ovat muun muassa sijoitusrahastot, vaihtoehtorahastot, strukturoidut talletukset, struktu-
roidut joukkovelkakirjalainat, säästöhenkivakuutukset ja kapitalisaatiosopimukset. Asetuksen nojalla olisi 
kansallisesti voitu laajentaa asetuksen soveltamista myös muihin tuotteisiin, mutta tätä ei koettu Suomessa 
tarpeelliseksi, ks. työryhmämuistio 46/2015, s. 21–22.
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sovelletaan. Kun MiFID II -direktiivin implementoinnin myötä sijoituspalvelulain 
mukainen tiedonantovelvollisuus on ulotettu koskemaan sekä ammattimaisia että 
ei-ammattimaisia asiakkaita, vakuutussopimuslaissa lähtökohdaksi on otettu, että 
ammattimaisen asiakkaan statuksen saava sijoittaja on ainakin lähtökohtaisesti 
oikeutettu vähempään informaatioon.490 Jos sijoittaja on kuluttajan asemassa, 
soveltuvat myös kuluttajansuojalain markkinointisäännökset.491 Joskin sekä 
sijoituspalvelulain että vakuutussopimuslain säännökset ovat niin kattavat, että 
kuluttajansuojalain soveltamista ei välttämättä lainkaan tarvita.

Sijoittajan selonottovelvollisuuteen vaikuttavat kuitenkin erinäiset seikat, 
kuten sijoittajaprofiili, muut subjektiiviset ominaisuudet ja mahdollisesti myös 
muut tuotteen tarjoamisen olosuhteisiin liittyvät seikat. Arvopaperilautakunnassa 
ja Vakuutuslautakunnassa sekä korkeimmassa oikeudessa ratkaistujen riitojen 
tosiseikastoista voidaan havaita se, että asiakas ei välttämättä tutustu annettuun 
aineistoon tai tutustuttuaan siihen tekee päätöksen ymmärtämättä sijoitustuotteen 
sisältöä ja ominaisuuksia. Asiakas saattaa allekirjoittaa sijoitustuotetta koskevan 
sopimuksen ilman, että on saanut juuri mitään tietoa tuotteesta. Asiakas saattaa 
myös allekirjoituksella vahvistaa tutustuneensa annettuun materiaaliin ja ymmär-
täneensä materiaalin sisällön, vaikka näin ei olisikaan ollut. Toisaalta oikeus- ja 
lautakuntakäytännöt osoittavat, että tuotteen tarjoajan tiedonantovelvollisuus on 
ensisijainen sijoittajan selonottovelvollisuuteen nähden. Mikäli tietoa on annettu 
esimerkiksi suullisesti tai tiivistetyssä markkinointiesitteessä, on tämä tieto ensi-
sijaista muuhun annettuun materiaaliin nähden. Sijoittaja voi siis yleensä luottaa 
esimerkiksi siihen, jos tuotteen tarjoaja suullisesti tai PowerPoint-esityksessä 
kertoo tuotteen olevan riskitön – huolimatta siitä, onko sijoittajalle annettu myös 
virallinen, viranomaisen tarkastama ja hyväksymä esite, josta ilmenee tuotteen 
riskipitoisuus.

Tuotteen tarjoajan tiedonantovelvollisuuteen on kohdistettu viime vuosien 
aikana runsaasti kritiikkiä492, ja sen toimivuus sijoittajansuojan toteuttamisessa 
on useasti kyseenalaistettu. Tiedonannosta on hyötyä silloin, jos sijoittaja 
pystyy käyttämään ja todella käyttää annettua tietoa päätöksenteossaan.493 
Tiedonantovelvollisuutta perustellaan laajasti juuri asymmetrisella informaatiolla. 

490  Ks. tarkemmin Luukkonen M. 2018a.

491  Kuluttajansuojalain soveltaminen laajentui koskemaan arvopapereita 1.7.1994. Muutoksen tarkoituksena 
ei kuitenkaan ollut se, että sijoittajansuoja toteutettaisiin kuluttajansuojajärjestelmän kautta, vaan se, että 
kuluttajapoliittisia tavoitteita voitaisiin myös soveltaa sellaisissa rajatilanteissa, joissa on ollut kyse sekä ku-
lutushyödykkeestä että sijoituksesta, KM 1989:36, s. 194. Kuluttaja-asiamiehen ratkaisukäytännön mukaan 
kulutushyödykkeinä ei voitu pitää esineitä, joilla on merkitystä vain sijoituskohteina, koska tällaisia esineitä 
ei käytetä yksityiseen kulutukseen, HE 360/1992 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuluttajansuoja-
lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, s. 6. Yleisesti ottaen kuluttajansuojalain säännöksillä 
on vain rajoitettua merkitystä sijoittajan suojalle arvopaperimarkkinoilla, HE 360/1992 vp, s. 7.

492  Kritiikistä tiedonantoa kohtaan, ks. esim. Rudanko 2009, s. 539.

493  Weil – Fung – Graham – Fagotto 2006, s. 155.
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Tällöin suurin ongelma vaikuttaisi sijoittajansuojalainsäädännön näkökulmasta 
olevan se, että sijoittaja ei saa tarpeeksi informaatiota tuotteesta eikä tämän vuoksi 
pysty tekemään perusteltua ja harkittua sijoituspäätöstä. Tosiasiassa informaation 
vähäinen määrä ei liene enää suurin ongelma. Tiedonantovelvollisuudessa olisikin 
nykyään kiinnitettävä huomiota kolmeen seikkaan: informaatiotulvaan, tiedon 
esittämisen ja käyttämisen kontekstiin sekä tiedon vastaanottajaan.494 

Sijoitustuotteet ovat rakenteeltaan ja toimintatavoiltaan erilaisia ja siten myös 
käyttäytyvät eri lailla eri markkinatilanteissa. Sijoitustuotteiden ominaisuuksien 
ymmärtämistä vaikeuttaa se, että tuotteet ovat aina aineettomia ja abstrakteja, ja 
niistä tehtävät päätelmät perustuvat annettuun informaatioon ja luottamukseen. 
Monesti sijoitustuotteiden ostaminen voi olla myös kertaluontoinen tapahtuma 
sijoittajalle, minkä vuoksi sijoittajalla ei välttämättä ole eikä kerry erityistä 
kokemusta sijoittamisesta.495 Lisäksi tietojen saaminen ei itsessään välttämättä 
riitä, vaan on myös ymmärrettävä, mitä tieto tarkoittaa ja mikä sen merkitys on. 
Esimerkiksi sijoituksen kehitys historiallisesti voi näyttää graafisesti esitettynä 
hyvältä, mutta sijoittaja ei välttämättä tule ajatelleeksi, että historiallinen kehitys 
ei ole tae tulevasta; se on vain yksi vaihtoehtoisista tavoista määrittää tuotto-
odotusta. Tosiasiassa tilanne voi olla sellainen, ettei tiedonanto paranna lainkaan 
suojeltavan asemaa.496 Jos ihmiset tekevät systemaattisia virheitä arvioinnissaan, 
he tekevät huonoja päätöksiä, vaikka heillä olisi kaikki tarvittava ja oikea infor-
maatio hyvän päätöksen tekemiseen.497 Joissain tapauksissa informaatio voi myös 
pahentaa henkilön ajatusvinoumia.498 Jos informaatiota ei ole esitetty selkeässä 
ja ymmärrettävässä muodossa, ymmärrettävä tietomäärä voi vinoumien johdosta 
jopa vähentyä.499

Pakollisen tiedonantovelvollisuuden epäonnistumiseen on monia eri syitä. 
Ensinnäkin tiedonantovelvollisuus pohjautuu virheelliseen käsitykseen ihmisten 
käyttäytymisestä ja päätöksentekomenetelmistä. Toiseksi se pohjautuu väärille 
oletuksille päätöksistä, joita se pyrkii parantamaan, ja kolmanneksi, jotta tiedonan-
tovelvollisuus saavuttaisi sille asetetut tavoitteet, tulisi sekä lainsäätäjän, tiedonan-
tajan ja tiedon vastaanottajan toimia rationaalisesti.500 Tiedonantovelvollisuus on 

494  Sibony – Helleringer 2017, s. 225.

495  European Commission: Consumer Protection Aspects of Financial Services 2014, s. 10.

496  Wuolijoki 2009, s. 109; Isokoski on todennut, että kuluttaja ei välttämättä edes sisäistä lauseen ”historial-
linen kehitys ei ole tae tulevasta” merkitystä, Isokoski 2006, s. 167.

497  Camerer et al. 2003, s. 1211 ss. 

498  Esimerkiksi lisätä tämän yliluottamusta, Sunstein 1992, s. 667.

499  Sunstein 1992, s. 667 ss. 

500  Ben-Shahar – Schneider 2011, s. 651.
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houkutteleva menettelytapa, sillä se ei vaikuta negatiivisesti markkinarakenteeseen 
eikä se vähennä ihmisten autonomiaa päätöksenteossa.501 Lisäksi se vaikuttaa 
olevan halpa ja helppo sekä näennäisesti tehokas tapa toteuttaa sijoittajansuojaa.502

Oli kyseessä sitten ns. ensi- tai jälkimarkkinat, sijoittajien informoimisen taus-
talla on ajatus, että sijoittajat tutustuvat annettuun tietoon, analysoivat annettua 
tietoa ja tekevät sijoituspäätöksensä sen perusteella. Alun perin arvopaperimark-
kinoiden tiedonantovelvollisuus on koskenut nimenomaisesti ensimarkkinoita,503 
mutta laajentunut koskemaan myös jälkimarkkinoita504. Kattava tiedonantovelvol-
lisuus onkin löytänyt tiensä myös sijoitustuotteiden tarjoamiseen jälkimarkkinoilla 
osana sijoittajansuojaa edelleen sillä oletuksella, että sijoittajat ovat rationaalisia 
ja toimivat maksimoiden omaa hyötyänsä.505  Vaikka liikkeeseenlaskijan tiedon-
antovelvollisuudella on markkinoiden tehokkuuteen vaikuttavia tavoitteita, toisen 
portaan tiedonannossa on kyse informoinnista ja siihen perustuvasta päätök-
senteosta.506 Voimakkaana oletuksena luonnollisesti on, että sijoittaja tutustuu 
annettuun aineistoon, prosessoi sitä ja tekee harkitun sijoituspäätöksen.

Yksi tiedonantoon kohdistetun kritiikin aiheuttajista on sijoittajien tosiasial-
lista käyttäytymistä osoittavat tutkimustulokset, joita on käyty lävitse tutkimuksen 
luvussa 2. Sijoittajien käyttäytymiseen vaikuttavilla tekijöillä voi olla merkitystä 
sille, miksi tiedonantovelvollisuus ei välttämättä ole paras tapa sijoittajien suojaa-
misen kannalta menettelytapakeinoin ja miksi sijoittaja laiminlyö selonottovelvol-
lisuutensa. Sijoittajien käyttäytymisessä on luonnollisesti kyse myös sijoittajien 
velvollisuuksista ja käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät vaikuttavat myös näiden 
toteuttamiseen. Esimerkiksi tarkasteltaessa sijoittajan selonottovelvollisuutta, 
olisi perusteltua olettaa, että sijoittaja pystyisi itse arvioimaan mitä hän ei tiedä 
ja mitä hän tietää ja mitoittaa selonottonsa sen mukaisesti.507 Näin ei kuitenkaan 
välttämättä ole.

501  Ben-Shahar – Schneider 2011, s. 681.

502  Ben-Shahar – Schneider 2011, s. 681.

503  Ensimarkkinoilla tarkoitetaan arvopapereiden kuten osakkeiden tai joukkovelkakirjalainojen liikkeeseen-
laskua, eli tapaa, jolla liikkeellelaskija hankkii toiminnalleen rahoitusta. Esimerkkinä tästä käy yrityksen 
osakeanti tai joukkovelkakirjalainan myynti yleisölle. Ensimarkkinoilla halukkaat sijoittajat voivat merkitä 
eli ostaa näitä liikkeelle laskettuja arvopapereita. Jälkimarkkinoilla tarkoitetaan arvopaperien markkinoita 
niiden liikkeeseenlaskun jälkeen. Toisin sanoen jälkimarkkinoilla osakkeiden omistajat käyvät keskenään 
kauppaa jo aikaisemmin liikkeelle lasketuilla osakkeilla, eikä kyse enää ole itse yrityksen toiminnan rahoi-
tuksesta, vaan osto-myynti-tilanteesta. Ks. esim. Parkkonen – Knuts 2014, s. 5-6; Kotiranta 2014, s. 55–55; 
Hoppu K. 2004, s. 32; HE 157/1988 vp, s. 3. 

504  Muun muassa sen vuoksi, että tiedonanto auttaa sijoittajia tekemään sijoituspäätöksiä, se edistää markki-
noiden tehokkuutta, se vähentää tiedon etsimisestä aiheutuvia kustannuksia, se edesauttaa eettisesti ja kil-
pailullisesti toimivia markkinoita sekä edistää markkinoiden vakautta ja estää petoksia. Avgouleas 2009b, 
s. 447.

505  Avgouleas 2009b, s. 443.

506  Moloney 2010a, s. 291.

507  Samansuuntaisesti yleisesti Häyhä 2000, s. 51.
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3.3.2 Miksi tuotteen tarjoajan tiedonantovelvollisuus epäonnistuu? 

Tiedonantovelvollisuuden epäonnistumisella ja sijoittajan selonottovelvollisuuden 
laiminlyönnillä voi olla useita syitä:

1  Sijoittaja saa kaiken tarpeellisen materiaalin, mutta hän ei tutustu mate-
riaaliin tai lue materiaalia lainkaan. Sijoittaja tekee kuitenkin sijoituspäätök-
sen aiempaan tietämykseensä tai käsityksiinsä perustuen.

2  Sijoittaja saa kaiken tarpeellisen materiaalin, lukee osan materiaalista, 
ymmärtää lukemansa ja tekee tietoisesti päätöksensä tämän perusteella.

3  Sijoittaja saa kaiken tarpeellisen materiaalin, sijoittaja lukee koko mate-
riaalin, mutta ei ymmärrä annettua tietoa tai ymmärtää tämän väärin. Sijoit-
taja olettaa kuitenkin tietävänsä mistä on kyse ja tekee sijoituspäätöksensä 
tämän perusteella.

4  Sijoittaja saa kaiken tarpeellisen materiaalin, hän lukee osan materi-
aalista, ei ymmärrä annettua tietoa tai ymmärtää tämän väärin, mutta olet-
taa kuitenkin tietävänsä mistä on kyse ja tekee sijoituspäätöksensä tämän 
perusteella.

5  Sijoittaja ei saa kaikkea tarpeellista materiaalia, tietää tämän, mutta 
tekee sijoituspäätöksensä kuitenkin aiempaan tietämykseensä tai käsi-
tykseensä perustuen. 

6  Sijoittaja ei saa kaikkea tarpeellista materiaalia, mutta hän ei tiedä tätä, 
ja tekee sijoituspäätöksensä annetun materiaalin perusteella.

7  Sijoittaja saa kaiken tarpeellisen materiaalin, mutta materiaalissa on 
virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa, jonka perusteella sijoittaja tekee 
sijoituspäätöksensä. 

Tiedonantovelvollisuus voi epäonnistua sekä sijoittajan omien toimien että aja-
tusvinoumien vuoksi tai toisaalta tuotteen tarjoajan tiedonantovelvollisuuden 
laiminlyönnin vuoksi. Ensimmäisessä tapauksessa sijoittaja kantaa itse vastuun 
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omista toimistaan, jälkimmäisessä puolestaan tuotteen tarjoaja on usein vas-
tuussa sijoittajalle annetusta virheellisestä, puutteellisesta tai harhaanjohtavasta 
informaatiosta.508

Edellä olevia tilanteita voidaan luokitella eri tavoin. Ensinnäkin tiedonan-
tovelvollisuuden epäonnistuminen voi johtua siitä, että sijoittaja ei yksinkertai-
sesti tutustu annettuun materiaaliin. Toiseksi sijoittaja voi tutustua annettuun 
aineistoon, mutta ei välttämättä ymmärrä hänelle annettua tietoa.509 Kolmanneksi 
sijoittaja on voinut saada puutteellista informaatiota, mutta sijoittaja on tästä 
huolimatta tehnyt sijoituspäätöksen. Tällöin sijoittaja on voinut olla joko tietoi-
nen tai epätietoinen tiedon puutteellisuudesta. Neljänneksi sijoittajalle on voitu 
antaa virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa tuotteesta. Luonnollisesti sijoittajan 
lukemattomuus tai ymmärtämättömyys voi liittyä myös kahteen jälkimmäiseksi 
mainittuun tilanteeseen. Seuraavassa tuotteen tarjoajan tiedonantovelvollisuuden 
laiminlyöntitilanteita tarkastellaankin tilanteissa, joissa sijoittaja on jättänyt tutus-
tumatta annettuun materiaaliin tai ei ole ymmärtänyt tätä. 

3.3.2.1 Miksi sijoittaja ei tutustu annettuun materiaaliin?

Sijoittajan lukemattomuus510 voi koskea osaa annetusta materiaalista tai koko mate-
riaalia. Tällöin sijoittajan ajatustavassa tai toiminnassa on kuitenkin jotakin, mikä 
ohjaa sijoittajaa tällaiseen käyttäytymiseen. Sijoittajan rajoitettu rationaalisuus tai 
käyttäytymisvinoumat voivat ohjata tällaiseen käyttäytymiseen. Sijoittaja saattaa 
esimerkiksi luulla, että tietää jo etukäteen, millaisesta sijoitustuotteesta on kyse, 
vaikka näin ei olisikaan. Tilanteessa voi olla kyse esimerkiksi ylioptimistisuudesta 
tai yliluottamuksesta. Sijoittaja saattaa luottaa omaan tietoonsa sekä uskoa soke-
asti, että kyseinen sijoitustuote ei ole riskipitoinen, eikä koe siten tarpeelliseksi 
tutustua annettuun aineistoon. 

Toisaalta sijoittajan lukemattomuus ei välttämättä ole lainkaan irrationaalista, 
vaan taustalla voi olla rationaalinen päätös. Sijoittaja saattaa toimia näin tarkoituk-
sella esimerkiksi siksi, että annettua materiaalia on liikaa tai siksi, että ei ymmärrä 

508  Esimerkiksi puutteellisen tiedonannon on katsottu olevan myös yksi osatekijä finanssikriisissä usealla eri 
rintamalla. Puutteellinen tiedonanto näkyi esimerkiksi tiedonannossa asuntolainojen ottajille sekä struktu-
roitujen sijoitustuotteiden vaikeaselkoisuudessa, joka ilmeni erityisesti monimutkaisessa arvonmuodostuk-
sessa ja riskien häivyttämisessä. Tiedonannon laiminlyönti koski myös finanssi-instituutioiden taseen ulko-
puolisia vastuita, joista ei annettu tarpeellisia tietoja, Avgouleas 2009a, s. 44 ja Avgouleas 2009b, s. 449. 
Schwarcz on katsonut, että finanssikriisin suosittujen sijoitustuotteiden (MBS, mortgage backed securities; 
ABS, asset-backed securities; CDO, collateralized debt obligation; ja ABS CDO) tiedonannon epäonnistumi-
seen ja annetun tiedon ymmärtämisen epäonnistumiseen on useita vaihtoehtoisia syitä. Ensinnäkin etenkin 
asuntolainojen riskejä koskeva tiedonanto on voinut olla puutteellista. Vaihtoehtoisesti tiedonanto on voinut 
olla myös riittävää ja oikeaa, mutta sijoittajat ovat itse laiminlyöneet selonottovelvollisuutensa. Schwarcz 
2008b, s. 379–380 ja s. 387.

509  Avgouleas 2010, s. 211 ss. Ks. myös Denahy 2015.

510  Euroopassa toteutettujen tutkimusten mukaan kuluttajien lukemattomuusongelma on suuri, mutta ei kui-
tenkaan äärimmäinen. Tutkimuksista, keskustelusta ja tuloksista, ks. Helleringer – Sibony 2017, s. 624–625.
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lukemaansa511. Sijoittaja on saattanut tutustua osaan annetusta aineistosta, todeta, 
ettei ymmärrä annettua tietoa ja lopettaa lukemisen tämän vuoksi. Tilanne voi 
olla myös sellainen, että sijoittaja on saanut esimerkiksi suullisesti tärkeimmät 
sijoituspäätökseen vaikuttavat tiedot eikä tämän vuoksi tutustu annettuun kirjalli-
seen aineistoon.512 Kuten tuotteen tarjoajalle aiheutuu informaation tuottamisesta 
sijoittajalle kustannuksia, myös sijoittajalle aiheutuu informaatiokustannuksia sekä 
informaation hankinnasta että informaation prosessoinnista.513 Etenkin monisata-
sivuiset esitteet ovat saaneet kritiikkiä514; on arvioitu, että vähittäissijoittajat eivät 
lue esitteitä.515 Pitkien ja monimutkaisten tuote-ehtojen lukemiseen kuluu aikaa516, 
minkä vuoksi kustannushyötyanalyysin perusteella sijoittajan lukemattomuus voi 
olla täysin rationaalista.

Informaation prosessointiin liittyvät kustannukset ovat monesti ns. aineet-
tomia kustannuksia, joilla tarkoitetaan huomiota ja vaivaa, joka informaation 
prosessoimiseen vaaditaan.517 Sijoittajan informaatiohankintakustannuksia pyri-
tään lailla asetetuilla tiedonantovelvollisuuksilla vähentämään huomattavasti. 
Informaation kohteen informaatiohankintakustannusten vähentäminen siten, 
että kohteelle pyritään antamaan kaikki mahdollinen informaatio voi kuitenkin 
nostaa informaatioprosessikustannuksia: tietoa on niin paljon, ettei vastaanottaja 
pysty prosessoimaan sitä. Etenkin taloudellisten päätösten tekeminen vaatii sekä 
pohdintaa, päättelyä että itsekontrollia. Kuitenkin tutkimusten mukaan pohdinta 
ja itsekontrolli vaikuttavat aivoissa samalla alueella, minkä vuoksi kognitiivinen 

511  Pappalardo 2012, s. 323.

512  MiFID II:n ja IDD:n johdosta tiedonanto on kuitenkin toteutettava sijoittajalle kirjallisena. Sijoituspalve-
lulain 10:7:n mukaan sijoituspalveluyrityksen on annettava asiakkaalle riittävät tiedot tarjotusta palvelusta 
pysyvällä tavalla. Vastaavasti myös vakuutussopimuslain 5 a §:n mukaan tiedot on toimitettava paperilla tai 
muulla pysyvällä tavalla taikka verkkosivustolla. Käytännössä pysyvä tapa tarkoittaa sellaista tapaa, jolla si-
joittaja voi tallentaa ja toisintaa hänelle henkilökohtaisesti osoitettuja tietoja muuttumattomina siten, että ne 
ovat saatavilla myöhempää käyttöä varten tietojen käyttötarkoituksen kannalta asianmukaisen ajan. Tämä 
ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö myös suullista tietoa voisi antaa. Kirjallinen tiedonanto on kuitenkin täy-
tettävä suullisen tiedonannon ohessa. Tiedonannon toteuttamisessa kirjallisessa muodossa on perusteensa. 
Informaation muistaminen pelkän suullisen tiedonannon perusteella voi olla haastavaa. Etenkin jos annettu 
tieto on uutta ja vierasta, muistaminen on vaikeaa. Ben-Shahar – Schneider 2011, s. 719.

513  Informaatiokustannuksista yleisesti, Määttä K. 2009, s. 30 ja s. 35.

514  Avgouleas 2008, s. 13–14.

515  van Dyck 2010, s. 42–44; Myös ESMAn edeltäjä CESR on kiinnittänyt huomiota siihen, että vähittäissijoit-
tajat eivät välttämättä lue tai ymmärrä esitettä, CESR 2007, s. 18. Schwarcz on verrannut relevantin tiedon 
etsimisen monisatasivuisesta esitteestä siihen, että etsisi internetistä tietoa ilman minkäänlaista hakukonet-
ta. Schwarcz 2009, s. 222.

516  Näin on todettu mm. tutkimuksessa siitä, lukevatko kuluttajat verkkokaupoissa ja -palveluissa sopimusehto-
ja ennen kuin ostavat tuotteen/palvelun, ks. Study on Consumers’ Attitudes towards Terms and Conditions 
2016, s. 16 ja s. 21–22.

517  Willis 2008, s. 227; Posner 2014, s. 4. Tällaisissa kustannuksissa on otettava huomioon aika, joka ihmisiltä 
menee informaation prosessoimiseen, vaihtoehtoiskustannukset, jotka syntyvät siitä, että informaation huo-
mioiminen häiriintyy (the opportunity costs of distracting attention from existing information) sekä joissain 
tilanteissa myös emotionaaliset kustannukset, jotka syntyvät tiedon käsittelystä, Loewenstein – Sunstein – 
Golman 2014, s. 392.
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pohdinta vähentää itsekontrollia, mikä voi omasta puolestaan johtaa huonoihin 
sijoituspäätöksiin.518 Sijoittajalle voidaan antaa sijoitustuotetta koskevaa materi-
aalia satoja sivuja. Tietoa annetaan jopa niin paljon, ettei siitä ole enää hyötyä, 
ja laaja tiedonantovelvollisuus johtaa usein myös ns. informaatiotulvaan.519 
Informaatiotulva ilmenee, kun annettava informaatio on liian monimutkaista ja 
monisanaista vastaanottajan ymmärrettäväksi.520 Tällöin tilanne voi olla sellainen, 
ettei tiedonanto paranna lainkaan suojeltavan asemaa.521 Myös vaihtoehtotulva 
(choice overload) voi olla mahdollinen: sijoittajalle annetaan liian monia vaihto-
ehtoja, joita hän ei pysty prosessoimaan ja vertailemaan tarpeellisella tavalla.522 
Vaihtoehtoja ei tarvitse olla montaa, jotta sijoittajat kokevat määrän liian suureksi 
päätöksenteon kannalta.523

Koska informaationkin rajahyöty on aleneva, pitäisi informaation määrä olla 
optimaalinen eikä maksimoitu. Tiedonantovelvollisuudesta ja sen lisäämisestä 
aiheutuvien rajakustannusten tulisi olla yhtä suuret kuin informaatiosta saatava 
rajahyöty.524 Rationaalisen välinpitämättömyysteorian525 (rational ignorance 
theory) mukaan selonotossa tulee piste, jossa lisäanalyysin aiheuttama kustannus 
on suurempi kuin analyysista saatu hyöty. 526  Tämä pätee erityisesti institutionaa-
lisiin sijoittajiin527, mutta on nähtävissä myös vähittäissijoittajien kohdalla. 

Sijoittaja voi myös ajatella, ettei tutustu annettuihin ehtoihin, koska ei voi 
niihin kuitenkaan vaikuttaa.528 Tutkimusten mukaan muita syitä kuluttajien luke-
mattomuudelle ovat esimerkiksi se, että kuluttajat tietävät, etteivät he voi vaikuttaa 
sopimusehtoihin, minkä vuoksi ehtojen lukeminen on tarpeetonta, välinpitämät-
tömyys ehdoista ja muut tavat hankkia tietoa ehdoista (esimerkiksi lukemalla Q 

518  Willis 2008, s. 227; Camerer – Loewenstein – Prelec 2005, s. 40.

519  Ks. esim. Camerer – Loewenstein – Weber 1989, s. 1232; Määttä K. 2006, s. 30; Ben-Shahar – Schneider 
2011, s. 686 ss; Wuolijoki 2009, s. 110–112; Korling 2010, s. 88 ss.; Paredes 2003, s. 417–485; Määttä K. 
2009, s. 31 (Kalle Määttä puhuu ns. optimaalisen informaation määrästä, jossa rajahyödyt ja -kustannukset 
kohtaavat). Myös vastakkaisia näkemyksiä on esitetty, ks. esim. Grether – Schwartz – Wilde 1986, s. 301.

520  Ben-Shahar – Schneider 2011, s. 686–687.

521  Wuolijoki 2009, s. 109.

522  Engel – Stark 2015, s. 113. Esimerkiksi PRIIPs-asetuksen mukaisen avaintietoasiakirjan yhtenä tärkeimpänä 
perusteluna on pidetty sijoittajien sijoitustuotteiden vertailumahdollisuuksien parantamista. Vaikka tämä ta-
voite lienee perusteltavissa, tulisi huomiota ensisijassa kiinnittää yleisen tiedonantovelvollisuuden ongelma-
kohtiin eli siihen, että tiedonanto toteutetaan siinä muodossa ja laajuudessa, että sijoittaja pystyy tekemään 
sijoituspäätöksen. Sen jälkeen, kun tämä on hallinnassa, voidaan alkaa huolehtia tuotteiden vertailemisesta. 
Vertailemisella ei ole arvoa, ellei sijoittaja pysty ymmärtämään tietoa, jota vertailuun tulisi käyttää. 

523  Agnew – Szykman 2005, s. 64–66.

524  Määttä K. 2009, s. 31; den Hertog 2012, s. 38.

525  Määttä K. 2009, s. 31.

526 Määttä K. 2009, s. 31. 

527  Economic Brief No. 29 The Theory of Rational Ignorance; ks. myös Schwarcz 2004, s. 13–15. Schwarcz 
selittää, mikseivät institutionaaliset sijoittajat välttämättä halua palkata asiantuntijoita arvioimaan sijoitus-
kohteita, kun kohteet monimutkaistuvat. 

528  Wuolijoki 2009, s. 110–111.
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& A -osioita). Lisäksi yhtenä syynä on mainittu kuluttajien luottamus siihen, että 
sopimusehdot eivät voi EU:ssa olla täysin kohtuuttomia kuluttajalle; tämän vuoksi 
ehtojen lukemiseen ei kannata tuhlata aikaa.529 Lisäksi laaja tiedonantovelvollisuus 
voi passivoida sijoittajaa: tämä ei enää ole kiinnostunut hankkimaan itse tietoa530 – 
toisaalta sen vuoksihan sijoittaja on kääntynyt ammattilaisen531 puoleen. Passivointi 
voi näkyä myös siinä, että sijoittaja ei ole kiinnostunut tutustumaan annettuun 
informaatioon, vaan luottaa esimerkiksi hänelle suullisesti annettuihin tietoihin.532 

Jos lukemisesta ja perehtymisestä aiheutuvat transaktiokustannukset ovat 
suuremmat kuin niistä saatava hyöty, kannattaa sijoittajan jättää materiaali 
lukematta.533 Tämä pätee etenkin silloin, jos sijoittaja tietää tai luulee tietävänsä 
jo kaikki olennaiset, sijoituspäätökseen vaikuttavat seikat. Sijoittaja on voinut saada 
nämä tiedot suullisesti, markkinointiaineistossa, avaintietoasiakirjassa tai tietää 
ne esimerkiksi aiemman sijoituskokemuksensa perusteella. Se, että sijoittaja ei lue 
annettua materiaalia, ei välttämättä ole tuotteen tarjoajan edun vastaista. Jos sijoit-
tajat lukisivat kaiken heille annetun materiaalin ja yrittäisivät lisäksi prosessoida 
annettua tietoa, toimenpiteeseen ja sitä seuraavaan sijoituspäätöksen tekemiseen 
voisi mennä kymmeniä tunteja. Siten on myös tuotteen tarjoajan etu, että sijoittaja 
tekee päätöksensä vähäisemmän tietomäärän perusteella. 

3.3.2.2 Sijoittajan käyttäytyminen ja KKO 2015:93

Korkeimman oikeuden tapaus KKO 2015:93 on monella tapaa malliesimerkki 
sijoittajan käyttäytymisestä. Ratkaisun kuvauksesta voidaan löytää useita sellaisia 
tiedonantovelvollisuuden täyttämiseen liittyviä sijoittajan ajatteluun ja käyttäyty-
miseen vaikuttavia seikkoja, joilla on ollut merkitystä myös ratkaisun lopputulok-
sen kannalta. Käyn seuraavassa läpi muutamia käyttäytymisvinoumia ja muita 
käyttäytymiseen liittyviä seikkoja sekä analysoin sitä, miten nämä ovat nähtävissä 
tapauksessa. 

Tapauksessa sijoittajalle, jolla on ollut jossakin määrin aiempaa sijoitus-
kokemusta, oli markkinoitu sekä suullisesti että kirjallisesti sijoitusobligaatiota 
pääomaturvattuna tuotteena siten, että sijoittaja oli ymmärtänyt, ettei tuotteen 
pääomaa voi missään tilanteessa menettää. Sijoittajaa oli myös kehotettu tutus-
tumaan tuotteen viralliseen, 217-sivuiseen englanninkieliseen esitteeseen, josta 

529  Study on Consumers’ Attitudes towards Terms and Conditions 2016, s. 22–24; ks. myös Plaut – Bartlett 
2012, s. 293–311; Engel – Stark 2015, s. 110; Helleringer 2015, s. 199–200; Bakos et al 2014, s. 1–35.

530  Wuolijoki 2009, s. 113.

531  Samansuuntaisesti Häyhä 2000, s. 61.

532  Toisaalta, mikäli sijoittajan ei tarvitse tutustua kaikkeen annettuun aineistoon, hän voi vastaisuudessakin 
jättää asiakirjoihin tutustumatta. Tämä voi kannustaa sijoittajia suurempaan riskinottoon ja johtaa enene-
vässä määrin ns. signing-without-reading -ongelmaan.

533  Samansuuntaisesti Häyhä 1996a, s. 167.
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oli käynyt ilmi muun muassa tuotteeseen liittyvä liikkeeseenlaskijariski. Tämä 
liikkeeseenlaskijariski tarkoitti sitä, että jos lainan liikkeeseenlaskija ajautuu 
maksukyvyttömäksi, tuotteeseen sijoitetun pääoman voi menettää. 

Sijoittajalle annettuun tiedonantoon vaikuttavat monet seikat. 
Kehystysvaikutus (framing effect) vaikuttaa siihen, miten ihmiset ymmärtävät 
asiat ja mihin seikkoihin heidän huomionsa kiinnittyy.534 Tämä tarkoittaa sitä, 
että se miten tieto on esitetty, vaikuttaa siihen, miten ihmiset sen ymmärtävät 
ja se voi vaikuttaa heidän päätöksentekoonsa.535 On selvää, että korkeimman 
oikeuden tapauksessa sijoittajalle painotettu pääomaturva oli ns. ”kehystetty” 
ja sijoittajan huomio oli saatu kiinnittymään siihen. Sijoittajalle esitetyssä 
PowerPoint-materiaalissa oli ensinnäkin jo heti alussa selitetty, mitä pääoma-
turvatulla tuotteella tarkoitetaan. Kuvauksen mukaan kyseessä oli tuote, jossa 
on ”[s]ijoitettu pääoma turvassa, riskinä vain tuotto” ja ”[h]uonoimmassakin 
tapauksessa sijoittaja saa eräpäivänä koko sijoittamansa pääoman takaisin 
(pl. merkintäpalkkio)”536. Tämän jälkeen esityksen sivulla 3 oli todettu uudelleen, 
että ”[e]räpäivänä sijoitetut varat aina takaisin” ja painotettu sijoituksen tuottoa 
(”sijoittaja valitsee vain tuottomahdollisuuden”).537 Sijoittajan huomio oli siten 
voimakkaasti kiinnitetty jo alussa tuotteen pääomaturvaan ja riskittömyyteen 
pääoman säilymisen osalta. 

Kun edellä mainittuun kehystysvaikutukseen yhdistää sijoittajan rajoitetun 
keskittymisen ja saatavuusheuristiikasta kumpuavat mallit, voidaan todeta, että 
sijoittajalla oli ollut perusteltu syy luottaa tuotteen tarjoajan antamaan infor-
maatioon. Sijoittajan rajoitettu keskittyminen (limited attention) voi yleisesti 
ilmetä esimerkiksi siten, että uuteen tietoon ei reagoida tai siihen ei reagoida 
oikein.538 Näin käy etenkin silloin, jos sijoittajan keskittyminen kohdistuu johon-
kin muuhun asiaan. Sijoitustilanteessa tämä voi näkyä esimerkiksi siten, että 
sijoittajalle annettu sijoitustuotetta koskeva materiaalimäärä on niin valtava, että 
sijoittaja ei voi eikä pysty omaksumaan annettua tietoa, vaikka hän tutustuisi 

534  Tversky – Kahneman 1986, s. 251 ss.; Tversky – Kahneman 1981, s. 453 ss.; Ulen 2014, s. 96 ss.; Sunstein 
– Thaler 2003, s. 1179–1180.

535  Sunstein 2013, s. 1857. Kehystämistä voidaan pitää pehmeän paternalistisean toimenpiteenä, Sunstein 
2013, s. 1857. Kehystysvaikutuksella voidaan vähentää optimismin vaikutusta esimerkiksi painottamalla 
todella paljon tappioita, Jolls – Sunstein 2006, s. 210; Sunstein – Thaler 2003, s. 1182–1183. Esimerkik-
si Chaterin, Huckin ja Inderstin vuonna 2010 tekemän tutkimuksen mukaan sijoittajien päätöksentekoon 
vaikutti suuresti se, miten tieto oli esitetty. Esimerkiksi prosentteina esitetyt kulut vaikeuttivat sijoittajien 
ymmärrystä kuluista, European Commission – Chater – Huck – Inderst 2010, s. 8. Annetun tiedon yksin-
kertaistaminen ja standardisointi helpottaa sijoituspäätösten tekemistä, European Commission – Chater 
– Huck – Inderst 2010, s. 9.

536  PowerPoint-materiaali: Pääomaturvatut lainat marraskuu 2007, s. 2.

537  PowerPoint-materiaali: Pääomaturvatut lainat marraskuu 2007, s. 3.

538  Sunstein 2013, s. 1846.
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siihen.539 Vastaavasti tilanteessa, jossa sijoittajalle markkinoidaan sijoitustuotetta 
painottaen sijoitustuotteen tiettyjä ominaisuuksia, kuten korkeimman oikeuden 
tapauksessa KKO 2015:93 sijoittajalle painotettiin tuotteen pääomaturvaa, sijoitta-
jan huomio voi keskittyä tähän tiettyyn seikkaan ja jättää huomiotta muut tuotteen 
ominaisuudet. 

Ns. saatavuusheuristiikasta (availability heuristic)540 kumpuaa erilaisia oletet-
tuja käsityksiä ja stereotypioita. Tämä tarkoittaa, että ihmiset käsittävät esimerkiksi 
jonkin tapahtuman todennäköisyyden sen perusteella, mitä heillä on muistis-
saan.541 Koska uuden informaation etsiminen ja prosessointi vie voimavaroja, on 
helpompaa tehdä päätöksiä jo olemassa olevien tietojen tai oletusten perusteella 
tai keskittyä vain muutamaan päätöksenteon kannalta olennaiseen seikkaan.542  
Vaikka markkinointiesitteessä oli ollut viittaus velkakirjaehtoihin ja maininta velan 
vakuudettomuudesta, sijoittajan huomiokyky ei välttämättä enää riittänyt tällaisen 
uuden tiedon prosessoimiseen etenkin, kun liikkeeseenlaskijariskiä ei ollut tuotu 
suoraan esille. 

Mitä tästä sitten voi seurata tai päätellä? Erilaiset käyttäytymismallit ohjaavat 
myös sijoittajan selonottoa. Kuitenkaan se, että sijoittajat ovat rajoitetusti rati-
onaalisia, ei tarkoita, etteikö tiedonantoa pitäisi olla: tiedonantovelvollisuuden 
muotoon ja laatuun on kiinnitettävä huomiota.543 Tämän hetkinen oikeustila 
Suomessa on se, että tietyissä tilanteissa sijoittajan ei tarvitse tutustua kaikkeen 
annettuun aineistoon. Itse asiassa korkeimman oikeuden ratkaisu KKO 2015:93 
on tältä näkökannalta täysin linjassa sijoittajien käyttäytymisen kanssa: sijoi-
tusobligaation pääomaturvaa oli korostettu markkinointiesitteessä ja PowerPoint 
-materiaalissa (framing) ja sijoittaja kärsi rajoitetusta keskittymisestä sekä luotti 
hänelle annettuun tietoon. Vaikka sijoittaja oli korkeimman oikeuden mukaan 
laiminlyönyt oman huolellisuusvelvollisuutensa, tällä laiminlyönnillä ei ollut loppu-
tuloksen kannalta merkitystä. Se, että sijoittaja on jättänyt tutustumatta viralliseen 
217-sivuiseen esitteeseen, on voinut olla täysin rationaalista sijoittajalta: hän on 
kokenut saaneensa jo kaiken sijoituspäätökseen tarvittavan tiedon markkinointi-
materiaalista ja suullisesta tiedonannosta, minkä vuoksi esitteeseen tutustuminen 

539  Ihmisen rationaaliseen käyttäytymisen oletukseen kuuluu myös se, että hän Bayesin lain mukaisesti pystyy 
epävarmoissa tilanteissa arvioimaan tilannetta uudelleen uuden tiedon valossa. Bayesin lain voidaan kat-
soa kuvaavan henkilön käsitysten päivittämistä uuden todisteaineiston valossa a posteriori. Camerer et al. 
2003, s. 1215.

540  Tversky – Kahneman 1974, s. 15 ss. Saatavuus-heuristiikkaan kuuluva ”palautettavuus”-heuristiikka (ret-
rievability) johtaa puolestaan stereotypisointiin. Tversky – Kahneman 1974, s. 15–16. Ks. myös Bazerman 
2006, s. 18–21.

541  Tätä voidaan yrittää vähentää painottamalla negatiivisia lopputuloksia jostakin asiasta tai antamalla varoi-
tuksia, Jolls – Sunstein 2006, s. 212. Toisaalta, jos esimerkiksi kuluttajia varoitetaan voimakkaasti joistakin 
hyvin epätodennäköisistä lopputuloksista, voi tämä vaikuttaa kuluttajien luottamukseen, Jolls – Sunstein 
2006, s. 214.

542  Anderson – Korling 2012, s. 19–20.

543  Bar-Gill 2014, s. 479.
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olisi ollut turhaa. Tämä tarkoittaa myös käytännössä sitä, että sijoittajan saa luottaa 
tuotteen tarjoajan antamaan tietoon – oli kyse sitten suullisesta tiedonannosta tai 
esimerkiksi PowerPoint-materiaalista. Sijoittajan ei siis tarvitse itse varautua siihen 
eikä epäillä, että hänelle annettaisiin puutteellista, virheellistä tai harhaanjohtavaa 
tietoa. Korkeimman oikeuden ratkaisukäytäntöä on vastaavanlaisessa tilanteessa 
noudattanut myös Sijoituslautakunta:

Sijoituslautakunnan tapauksessa FINE-004540/2018 oli kyse siitä, oliko 
palveluntarjoaja täyttänyt selonotto- ja tiedonantovelvollisuutensa sijoitus-
sidonnaisen henkivakuutuksen myynnissä ja vastasiko henkivakuutus sijoit-
tajan sijoitustavoitteita. Tapauksessa asiakas oli 2013 sijoittanut 25 000 
euroa sijoitussidonnaiseen henkivakuutukseen, jonka oli myöntänyt henki-
vakuutusyhtiö A. Vakuutusyhtiötä oli edustanut asiamiesyritys B Oy. Asiakas 
oli lisäksi vuoden 2014 aikana tehnyt vakuutuksen pääomaan muutaman 
tuhannen euron lisäsijoituksia. Vakuutukseen liitettyihin sijoituskohteisiin 
oli tehty muutoksia B Oy:n edustajien kanssa olleissa tapaamisissa 1–2 ker-
taa vuodessa. Asiakas reklamoi palveluntarjoajalle keväällä 2017, kun hänen 
vakuutukseen sijoittamansa pääoma oli alentunut noin 15 500 euroa eli noin 
45 %. Asiakas katsoi, että vakuutukseen oli vastoin alkuperäistä sopimusta 
liitetty hyvin korkeariskisiä sijoituksia, jotka olivat epäonnistuneet, eikä 
vakuutus alun perinkään ollut hänen tilanteeseensa ja sijoitushorisonttiinsa 
soveltuva sijoitustuote.

Tapauksessa Sijoituslautakunta katsoi, että vakuutussopimuslain mukai-
sten selonotto- ja tiedonantovelvoitteiden lisäksi asiassa oli tarkasteltava 
asiantuntevan tuotteentarjoajan sopimusoikeudellista neuvontavelvoitetta. 
Lautakunnan mukaan tuotteentarjoajan on täytynyt varmistua siitä, että 
vakuutussopimus ja siihen suositellut muutokset ovat olleet asiakkaan edun 
mukaisia. 

Asiakkaan sijoittajaprofiiliksi on arvioitu matalariskinen sijoittaja, jonka 
sijoitushorisontti on ollut viisi vuotta. Ennen sopimuksen solmimista asiak-
kaalle on suositeltu sijoitussidonnaista vakuutusta ja sen sisälle tehtäviä, 
matalariskisiksi kuvattuja sijoituksia. Vakuutukseen on liittynyt vakuutuk-
senantajan viiden ensimmäisen vuoden aikana vuosittain veloittama 1,75 
%:n hoitopalkkio, joka on kuudennesta vuodesta alkaen alentunut 0,5 %:iin. 
Tämän lisäksi sijoituksesta on peritty neljännesvuosittainen hallinnointi-
palkkio, jonka suuruus on vaihdellut, ja 1 %:n suuruinen palvelupalkkio 
sekä välitysmaksuja ja kaupankäynnistä johtuvia ulkoisia kustannuksia. 
Lautakunta katsoi, että ottaen huomioon sijoituksen matalan tuotto-odo-
tuksen sekä vakuutuksen kulurakenteen on tilanne johtanut todennäköis-
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esti siihen, ettei sijoittajalle ole kertynyt lainkaan tai juuri lainkaan tuottoa 
sijoituksesta. Siten lautakunta katsoi, että hoitopalkkion laskemista koskeva 
sopimusehto on erityisesti matalariskisen sijoittajan kohdalla hyvän tavan 
vastainen sopimusehto. Tämä johtui siitä, että kyseinen laskentatapa oli 
omiaan jouduttamaan sijoitusten matalasta tuottotasosta johtuvaa sijoite-
tun pääoman vähenemistä ensimmäisten vuosien aikana jopa siten, että 
se olisi voinut synnyttää vakuutuksessa pääomaa alentavan negatiivisen 
kierteen, josta matalariskisten sijoituskohteiden odotettavissa olevilla tuo-
toilla ei olisi voinut toipua moneen vuoteen. Siten sijoittajalle myyty henki-
vakuutus ei ole ollut viiden vuoden sijoitushorisontilla sijoittajalle soveltuva 
tuote. Lautakunta katsoi lisäksi, että vakuutuksenantaja oli laiminlyönyt 
vakuutussopimuslain 5 §:n mukaisen tiedonantovelvollisuutensa, sillä asi-
akkaalle ei ollut annettu Finanssivalvonnan määräysten mukaisia tietoja 
vakuutuskulujen kertymisestä sekä sijoituksen tuotosta. 

Vakuutuksen sisällä tapahtuneiden sijoituskohteiden vaihtumisen osalta 
lautakunta katsoi, että sijoittajalle oli suositeltu tämän sijoittajaprofiiliin 
soveltumattomia tuotteita, sijoitustuotteiden vaihdoksissa ei ole menetelty 
asiakkaan edun mukaisesti eikä asiakkaalle ole annettu asianmukaista tietoa 
vakuutussijoituksen tilanteesta eikä ymmärrettävästi selvitetty sitä, millaisia 
uusia sijoituskohteita hänelle kulloinkin suositellaan. 

Asiakkaan riskiprofiilia oli korotettu keskitasolle noin neljä kuukautta 
vakuutuksen ottamisen jälkeen. Asiakkaalle oli alettu suositella selvästi 
aiempaa riskipitoisempia ja korkeamman tuotto-odotuksen tarjoavia sijoi-
tuskohteita. Lautakunta katsoi, että asiakkaan sijoittajaprofiilin muutos ja 
riskipitoisempien sijoituskohteiden suositteleminen on johtunut siitä, että 
vakuutuksen havaittiin viiden vuoden sijoitushorisontilla ja matalalla tuotto-
odotustasolla olevan kulurakenteen vuoksi kannattamaton. Lautakunnan 
mukaan sijoittajaprofiilin muutos ei ilmentänyt sijoittajan omaa halukku-
utta olennaisesti muuttaa alkuperäisiä sijoitustavoitteita tai riskinottoha-
lukkuutta. 

Lautakunta totesi ratkaisussaan, että asiakas ei ollut ilmeisesti tutustunut 
huolellisesti sijoitustuotteista saamiinsa esitemateriaaleihin ja erilaisten 
ilmoituslomakkeiden sisältöön ja oli siten laiminlyönyt oman huolellisuus-
velvollisuutensa. Lautakunta viittasi korkeimman oikeuden ratkaisuun KKO 
2015:93 ja totesi, että asiakkaan on tullut voida luottaa siihen, että hän saa 
palveluntarjoajalta olennaiset, asianmukaiset tiedot sijoitusvakuutuksesta 
ja siihen liitettävistä sijoituskohteista. Lautakunta katsoi, että vakuutusy-
htiö A oli vastuussa asiakkaan sijoittaman pääoman alentumisesta toisaalta 
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puutteellisen tiedonannon vuoksi vakuutussopimuslain 5 ja 9 §:n mukai-
sella sopimusvastuuperusteella, toisaalta vahingonkorvauksena finanssi-
palveluntarjoajan sopimusoikeudellisen neuvontavelvoitteen laiminlyönnin 
perusteella.544 

Korkeimman oikeuden tapaus KKO 2015:93 ja edellä mainittu Sijoituslautakunnan 
ratkaisu voidaan nähdä myös esimerkkeinä reaalisten argumenttien käytöstä lain-
tulkinnassa. Korkein oikeus on ratkaisunsa perusteluissa ottanut lyhyesti kantaa 
sijoittajien tosiasialliseen käyttäytymiseen todetessaan, että erityisesti kuluttajan 
asemassa olevat sijoittajat eivät useinkaan tutustu perusteellisesti heille annettuun 
markkinointiaineistoon. Vaikka korkein oikeus ei suoranaisesti perustelekaan tällä 
sijoittajien tosiasiallisella käyttäytymisellä sitä, että A:n oman huolellisuusvelvolli-
suuden laiminlyönti ei asiassa ole niin painava kuin tuotteen tarjoajan tiedonanto-
velvollisuuden laiminlyönti, tällä on voinut tosiasiassa merkitystä loppuratkaisun 
kannalta. Sijoittajansuojan tavoite on lähtökohtaisesti niin voimakas rahoitus-
markkinalainsäädännössä, että reaalisten argumenttien käyttö tavoitteellisen lain-
tulkinnan perusteluissa voidaan nähdä perusteltuna. 

3.3.2.3 Miksi sijoittaja ei ymmärrä annettua tietoa?

Tuotteen tarjoajan tiedonantovelvollisuus voi epäonnistua myös muista syistä kuin 
siitä, että sijoittaja ei tutustu annettuun materiaaliin. Sijoittaja voi tutustua kaikkeen 
annettuun materiaaliin, mutta ei välttämättä ymmärrä annettua tietoa. Tällaisissa 
tilanteissa ei välttämättä ole kyse siitä, että annettu tieto olisi ollut puutteellista, 
virheellistä tai harhaanjohtavaa, vaan sijoittaja ei välttämättä ymmärrä, mitä esi-
merkiksi tietyillä termeillä tarkoitetaan. Sijoittajan voi olla vaikea ymmärtää, mikä 
tiedosta on olennaista ja mitä esimerkiksi esitteissä olevilla hyvinkin teknisillä ja 
monisivuisilla riskimäärityksillä tarkoitetaan. Tilanne voi olla myös sellainen, että 
sijoittajalle on annettu niin paljon materiaalia, että sijoittaja ei pysty käsittelemään 
annettua tietoa sen suuresta määrästä johtuen.545 Tiedonanto voi olla niin laajaa, 
että tiedonantaja ei pysty antamaan tietoa ymmärrettävässä ja helposti prosessoi-
tavassa muodossa, ja toisaalta tiedon vastaanottaja ei pysty sitä ymmärtämään täy-
sin, vaikka luuleekin pystyvänsä tähän.546 Myös komission vuonna 2010 teettämä 
tutkimus on osoittanut, että finanssikuluttajat eivät välttämättä tee optimaalisia 

544  Sijoituslautakunnan tapauksessa FINE-007425/2018 oli myös kyse siitä, oliko palveluntarjoaja täyttänyt 
selonotto- ja tiedonantovelvollisuutensa sijoitussidonnaisen henkivakuutuksen myynnissä ja vastasiko henki-
vakuutus sijoittajan sijoitustavoitteita. Tapauksen tosiseikat vastaavat pitkälti ratkaisun FINE-004540/2018 
tosiseikkoja. Lautakunnan suositus oli myös samanlainen kuin ratkaisussa FINE-004540/2018.

545  Ben-Shahar – Schneider 2011, s. 686 ss. Broadbentin 1950-luvun lopussa esittämän ns. pullonkaulateorian 
(bottleneck theory) mukaan ihmisen huomiokyky on rajattu ja uuden informaation käsittelykyky on rajattua. 
Ks. esim. Helleringer 2017, s. 200. Broadbentin alkuperäistutkimus, Broadbent 1958.

546  Ben-Shahar – Schneider 2011, s. 652.
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sijoituspäätöksiä, vaikka heillä olisi tarvittava tieto saatavilla. Esimerkiksi kulujen 
ja riskien ymmärtämisessä oli ongelmia.547 Sijoittaja voi helposti sekoittaa riskin 
ja tuoton käsitteen ja pitää näitä synonyymeina tarkoittaen sitä, että riski voi tar-
koittaa vain tuoton menettämistä.

Monimutkaisuus ja annettavan informaation suuri määrä yhdessä aiheutta-
vat sen, että tärkeät, sijoittajan päätöksentekoon vaikuttavat seikat voivat jäädä 
huomioimatta.548 Vaikka monimutkaisuus on osittain myös subjektiivista, nousevat 
siitä useat rahoitusmarkkinoiden nykypäiväiset ongelmat.549 Monimutkaisuus 
kumpuaa sekä esimerkiksi markkinoiden rakenteesta että myös monimutkai-
sista sijoitustuotteista550, jotka heikentävät tiedonantoa551 ja sen tavoitteita.  
Läpinäkymättömyys on erityisesti tullut esille esimerkiksi CDO-tuotteissa ja ns. 
synteettisissä CDO-tuotteissa (esim. ”squared-CDO”).552 Tuotteet olivat niin moni-
portaisia, että sijoittajien oli käytännössä mahdotonta arvioida niiden perustana 
olevien varojen arvoa.553 Bartlett on todennut, että tosiasiassa yhden CDO-tuotteen 
arvon määrittäminen vaatii monitahoisen analyysin, jonka kohteena on sekä juri-
dista että taloudellista informaatiota.554

547  European Commission – Chater – Huck – Inderst 2010, s. 50–51.

548  Sunstein 2013, s. 1846; Ben-Shahar – Schneider 2011, s. 720–723.

549  Awrey 2012, s. 244–245. Rahoitusmarkkinoiden monimutkaisuuden voidaan katsoa johtuvan eri tekijöis-
tä, kuten teknologiasta, läpinäkymättömyydestä, eri toimijoiden keskinäisistä yhteyksistä, fragmentaatiosta, 
regulaatiosta ja refleksiivisyydestä, jotka jokainen voidaan linkittää kolmeen kategoriaan: tekijöihin, jotka 
vaikuttavat kykyyn prosessoida tietoa, tiedon saatavuuteen ja ymmärrettävyyteen sekä tekijöihin, jotka no-
peuttavat informaatiomuutosta. Awrey 2012, s. 246 ja eri osa-alueista, s. 246–258.

550  Monimutkaisuus sijoitustuotteissa voi esimerkiksi johtua tuotteiden taustalla olevista varoista (assets) tai 
sijoitustuotteiden ehdoista, ks. Schwarcz 2009, s. 216–217; Ylikoski – Järvinen – Rosti 2002, s. 28.

551  Tuotteiden monimutkaisuus voi hämärtää tiedonantoa etenkin siten, että kaikki tarpeellinen tieto ei vält-
tämättä tule ilmi. Lisäksi vaikka oikea ja tarpeellinen tieto olisikin annettu, monimutkaisuus vaikuttaa sii-
hen, että tiedon analysointiin on käytettävä enemmän aikaa, mikä puolestaan vaatii suurempia resursseja. 
Schwarcz 2009, s. 221. Monimutkaisuus sumentaa myös markkinaosapuolten kykyä nähdä ja arvioida mah-
dollisia seuraamuksia ja tekee rahoitusmarkkinoista alttiimpia taloudellisille ”tartunnoille” (financial conta-
gion) ja petoksille. Schwarcz 2009, s. 220.

552  Tuotteita kehitettiin ja myytiin ennen finanssikriisiä, sekä tietyn muotoisina myös vähittäismarkkinoilla 
Suomessa 2000-luvun puolivälin jälkeen.

553  Awrey 2012, s. 251–252; ja Gorton 2008, s. 179 ss; Jackson 2010. Vastaavasti finanssialan instituutioiden, 
jotka sijoittivat muun muassa kyseisiin tuotteisiin, taseiden arvojen arviointi on ollut käytännössä mahdo-
tonta. Awrey 2012, s. 252; ks. myös Brunnermeier – Oehmke 2009, s. 4–5, jotka toteavat, että esimerkiksi 
jonkin finanssialalla toimivan yhtiön osake on riskiltään ja arvonmääritykseltään tosiasiassa monimutkai-
sempi kuin esimerkiksi CDO-tuote, jota yleisesti pidetään hyvin monimutkaisena tuotteena. Sijoittajan on 
kuitenkin helpompi hahmottaa yrityksen osakkeen arvo, sillä hän voi luottaa tiettyihin, vakiintuneisiin ”ra-
kennuspalikoihin”, joilla yrityksen osakkeen arvoa ja riskiä arvioidaan.

554  Tällainen informaatio koostuu muun muassa riskiarvioinneista koskien luottotappio- ja ennakkomaksuris-
kejä (default and prepayment risks), analyysista koskien muun muassa joidenkin CDO-siivujen ylivakuusta-
mista. Ylivakuustamisella (overcollateralization) tarkoitetaan sitä, että vakuuksia asetetaan enemmän kuin 
on tarve, jotta saadaan turvattua rahoituksen saatavuus. Tällä pyritään vähentämään lainanantajan liikkee-
seenlaskijariskiä sekä vastapuoliriskin arviointia. Bartlett III 2010, s. 3.
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On aiheellista kuitenkin kysyä, miksi sijoittajat sijoittavat tällaisiin moni-
mutkaisiin tuotteisiin, joita he eivät ymmärrä?555 Syitä on useita. Erilaiset 
käyttäytymisvinoumat vaikuttavat sijoittamiseen. Monimutkaisuudesta johtuen 
haasteena voi olla myös se, ettei henkilö ymmärrä annettua tietoa556, mutta hän 
luulee ymmärtävänsä sen. Erityisesti monimutkaisten tuotteiden tiedonannossa 
sijoittajalla tulisi olla jo varsin hyvä perustietämys ja taloudellinen lukutaito, jotta 
hän voi ymmärtää annettua tietoa.557 Laumaantuminen on yksi syy: sijoittaja ei 
tutustu annettuun aineistoon, vaan sijoittaa tuotteeseen, koska muutkin ovat siihen 
sijoittaneet. Tällöin tuotteen riski tai muut ominaisuudet voivat jäädä piiloon sijoit-
tajalta eikä sijoittaja tiedä, mihin hän on sijoittanut. Sijoitustuotteiden tarjoajat 
voivat myös käyttää erilaisia markkinointitapoja sijoitustuotteilleen558, korostaa 
tuotteiden tiettyjä piirteitä, kuten pääomaturvaa, ja tuotteiden monimutkaisuus 
saattaa jäädä sijoittajilta piiloon.559 

Monimutkaisuutta voidaan pitää finanssimarkkinoiden suurimpana haas-
teena.560 Tuotteiden monimutkaisuuteen kiinnitetään kuitenkin jo varsin laajaa 
huomiota EU-lainsäädännön tasolla. Sekä arvopaperimarkkinaviranomainen 
ESMA että vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen EIOPA ovat ottaneet kantaa moni-
mutkaisiin sijoitustuotteisiin. Sekä MiFID II - että IDD -direktiiveissä on kiinnitetty 
monimutkaisuuteen huomioita. Esimerkiksi IDD-direktiivin implementoinnista 

555  Awrey 2012, s. 265.

556  Sijoitustuotteissa tämä voi perustua esimerkiksi sijoittajan taloudellisen lukutaidon puutteeseen. Saman-
suuntaisesti Wuolijoki 2009, s. 110.

557  Wilhelmsson on katsonut, että pakolliset kuluttajille toteutettavat tiedonantovelvollisuudet hyödyttävät pää-
sääntöisesti vahvoja kuluttajia eikä heikommassa asemassa olevia, Wilhelmsson 2004, s. 713.

558  Pankit ovat voineet markkinoida strukturoituja tuotteita korkeilla tuotto-odotuksilla painottamatta samalla 
tuotteen riskiä sijoittajille, Célerier – Vallée 2017, s. 1469–1508. Tuotteen tarjoajat voivat ”piilottaa” (”shrou-
ding”) tiettyjä tuotteiden ominaisuuksia asiakkailta muiden ominaisuuksien alle, mikäli asiakkaat arvostavat 
korkeahintaisia lisäosia tai -palveluita, Gabaix – Laibson 2006 passim. Kehystyksestä ks. myös Avgouleas 
2008, s. 20. 

559  Myös tuotteen tarjoajat ovat tietoisia sijoittajien käyttäytymisestä ja voivat käyttää heidän ajatusvinoumia 
hyödyksi esimerkiksi markkinoinnissaan, Baisch – Weber 2015, s. 171. Sijoitustuotteen tarjoajien tarkoituk-
sena on myydä sijoitustuotteita, eivätkä niiden tavoitteet välttämättä ole yhdenmukaisia sijoittajan tai sijoit-
tajansuojasääntelyn tavoitteiden kanssa. Tällä tarkoitan sitä, että kun sijoittajansuojasääntelyn ja erityisesti 
tiedonantovelvollisuuden tavoitteena on antaa sijoittajalle tarpeelliset ja oikeat tiedot informoidun ja har-
kitun sijoituspäätöksen tekemiseen, tuotteen tarjoajan tavoitteena on saada tuote myytyä. Tällöin esimer-
kiksi tuotteen tarjoajan menettelyissä esimerkiksi tiedonannon pedagogisuus ei ole avainasemassa, vaikka 
se voisi sijoittajan tosiasiallisen ymmärtämisen kannalta olla tärkeää. Esimerkiksi tuotteen tarjoajilla voi ol-
la kannustin kehittää sellaisia tuotteita, joiden hyviä ominaisuuksia kuluttajat voivat havainnoida ja joiden 
heikkoja ominaisuuksia kuluttajat eivät voi havainnoida, Holmström 1979.

560  Schwarcz 2009, s. 213. 
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annetun hallituksen esityksen mukaan mitä monimutkaisempi561 ja riskipitoi-
sempi562 suunniteltu sijoitusvakuutus tai palvelukokonaisuus on, sitä enemmän 
sijoituskokemusta ja -tietämystä vakuutuksen hakijalla on oltava, jotta vakuutus 
ja siihen liittyvät lisäpalvelut olisi arvioitavissa asianmukaiseksi.563 Sen sijaan jos 
arvioidaan vakuutuksen soveltuvuutta asiakkaalle, on arvioitava asiakkaan sijoi-
tuskokemus ja -tietämys, sijoittamisen tavoitteet ja taloudellinen tilanne, mukaan 
lukien riskin- ja tappionsietokyky. Tällöin myös monimutkaisempi tuote voi olla 
asiakkaalle soveltuva, etenkin jos tämän sijoittamisen tavoitteet ja taloudellinen 
tilanne näin osoittavat. Selvää kuitenkin on, että informaation tarve korostuu 
sijoitustuotteiden muuttuessa yhä monimutkaisemmiksi.564 Sijoittajia pyritään 
siis suojaamaan monimutkaisilta tuotteilta. Turvallisten ja ”liian riskipitoisten” 
tai monimutkaisten tuotteiden välille on kuitenkin vaikeaa vetää selkeää rajaa.565

3.3.2.4 Sijoittajan käyttäytyminen ja KKO 2010:25

Sijoittaja voi ymmärtää annetun tiedon eri tavalla kuin tuotteen tarjoaja on tiedon 
tarkoittanut. Hyvänä esimerkkinä tästä on korkeimman oikeuden ratkaisu KKO 
2010:25, jossa oli kyse sijoitussidonnaisen eläkevakuutuksen hinnasta ja eläkkeen 
kertymästä ja siitä, oliko vakuutuksenottajalle annettu tieto harhaanjohtavaa.566 

561  Monimutkaisen tuotteen määritelmä jää hieman epäselväksi etenkin sijoitusvakuutusten kohdalla. Yksin-
kertaisen rahoitusvälineen määritelmä on sijoitusvakuutusten osalta komission delegoidussa asetuksessa 
2017/2359/EU, 16 artiklassa. Lisäksi EIOPA on antanut ohjeet (EIOPA: Final Report on Guidelines under 
the Insurance Distribution Directive on Insurance-based Investment Products that Incorporate a Structure 
which Makes it Difficult for the Customer to Understand the Risks Involved – EIOPA-BoS-17/204, 2017) 
sellaisista monimutkaisista tuoterakenteista, jotka vaikuttavat asiakkaan ymmärrykseen riskistä. Ohjeet liit-
tyvät siihen, mitä tuotteita saa myydä ns. execution only -menettelyssä. Tällaisten tuotteiden tulee olla jo-
ko sellaisia, joista aiheutuva sijoitusriski liittyy ainoastaan MiFID II -direktiivin mukaisesti yksinkertaisina 
pidettäviin rahoitusvälineisiin ja jotka eivät rakenteeltaan ole sellaisia, että asiakkaan olisi vaikea käsittää 
tuotteeseen liittyviä riskejä. Tuotteet voivat olla myös muunlaisia yksinkertaisia vakuutustuotteita komission 
asetuksen mukaisesti. EIOPA:n ohjeiden mukaan yksinkertaisina sijoitusvakuutuksina on pidettävä sellai-
sia, 1. joiden riski perustuu MiFID II:n 25(4)(a) artiklaan; 2. jotka täyttävät komission delegoidun asetuk-
sen 2017/565 57 artiklan kriteerit; 3. jotka eivät ole luokiteltu monimutkaisiksi tuotteiksi ESMAn ohjeiden 
(2015/1787) mukaisesti. Lisäksi ohjeissa on listattu muita piirteitä, jotka tekevät sijoitustuotteen riskin ym-
märtämisestä vaikeaa. Ohjeiden toisessa osassa on listattu muita kuin MiFID II:een perustuvia elementtejä. 
Nämä ovat pääpirteissään samat kuin ohjeiden 1. osassa listatut erityiset piirteet. Edellä mainitusta EIOPAn 
ohjeesta voi saada sen käsityksen, että sijoitusvakuutukset ovat joko yksinkertaisia tai monimutkaisia, kuten 
myös MiFIDin mukaiset rahoitusvälineet. Mitään välimuotoa tuotteille ei siis näyttäisi olevan. Epäselväksi 
jää, tuleeko vakuutuksenantajan noudattaa edellä mainittuja ohjeita tuotteen monimutkaisuuden arvioin-
nissa. Ainakin se voi käyttää niitä ohjenuorana.

562  Se, mitä tarkoitetaan riskitasoltaan korkealla tuotteella, jää hieman epäselväksi. Hallituksen esityksessä ei 
viitata tältä osin mihinkään eikä selosteta, mitä tällä tarkoitetaan.

563  HE 172/2017 vp, s. 205.

564  Wuolijoki 2009, s. 156.

565  Moloney 2010a, s. 120; European Commission: White Paper on Enhancing the Single Market Framework 
For Investment Funds. Brussels, 15.11.2006 COM(2006)686 final, 2006 s. 13.

566  Tapauksesta ks. esim. Norio-Timonen 2010, s. 208–221.
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Korkeimman oikeuden tapauksessa KKO 2010:25 (Ään.) Sanna S oli 
maaliskuussa 1998 tehnyt vakuutusyhtiön kanssa sijoitussidonnaista eläk-
evakuutusta koskevan vakuutussopimuksen. Sanna S. oli saanut vakuutuk-
senantajalta asianmukaisesti tuoteselosteen, vakuutusehdot ja eläkevakuu-
tusesitteen ennen sopimuksen tekemistä. Lisäksi Sanna S:lle oli annettu 
henkilökohtainen tarjouslaskelma vakuutuksesta. Sanna S:n maksamia 
vakuutusmaksuja ei sijoitettu suoraan minkään rahastoyhtiön rahastoihin 
vaan yhtiön itse muodostamiin laskennallisiin rahastoihin, joiden tarkoituk-
sena oli osoittaa laskennallisesti vakuutussäästön arvoa. Varsinainen riidan 
aihe tapauksessa oli se, oliko tarjouslaskelmassa laskettu mukaan vakuu-
tusyhtiön vuotuinen 1 % hallinnointikulu. Riidatonta tapauksessa oli, että 
vakuutusyhtiö peri prosentin suuruisen hallinnointikulun vuosittain (tämä 
kävi ilmi muun muassa tuoteselosteesta ja tarjouslaskelmasta), mutta se, 
oliko hallinnointikulu otettu tarjouslaskelman tuottolaskelmissa mukaan ja 
oliko tämä seikka tuotu tarpeeksi selvästi esille, oli epäselvää. Vakuutukseno-
ttaja oli ymmärtänyt, että hallinnointikulu oli otettu laskelmissa mukaan ja 
hänen eläkesäästönsä määrä kehittyisi annettujen prosenttien mukaisesti.567 
Vakuutuksenantaja sen sijaan oli laskelmissaan tarkoittanut, että mainittua 
prosentin hallinnointikulua ei ollut vielä laskettu mukaan. Korkein oikeus 
katsoi vakuutuksenottajan käsityksen mukaisesti, että vakuutuksenantaja 
oli antanut vakuutuksenottaja Sanna S:lle puutteellisia ja harhaanjohtavia 
tietoja kyseisen vakuutuksen hinnasta ja eläkesäästön muodostumisesta. 
Näin ollen vakuutussopimuksen sisältö muotoutui vakuutussopimuslain 
9 §:n mukaisesti sen sisältöiseksi kuin vakuutuksenottaja Sanna S:llä oli 
aihetta käsittää. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että yhden prosentin vuo-
tuista hallinnointikulua ei otettu huomioon Sanna S:n eläkevakuutuksen 
säästölaskelmissa. Luonnollisesti vakuutusyhtiö ei voi(nut) periä tätä hal-
linnointikulua tulevinakaan vakuutussopimuksen voimassa olon vuosina. 

Vähemmistöön jääneet jäsenet katsoivat, että Sanna S:n ennen sopimuk-
sentekoa saamien tietojen perusteella on ollut selvää, että vakuutusyhtiö 
perii yhden prosentin vuotuisen hallinnointikulun vastikkeena vakuutuk-
sesta. Vaikka Sanna S:n saamien tietojen pohjalta ei ollutkaan saatavissa 
täsmällistä käsitystä hallinnointikulujen vaikutuksesta vakuutussijoituksen 
tuottoon, vakuutusyhtiö ei ollut korkeimman oikeuden vähemmistön mie-
lestä menetellyt vakuutussopimuslain 5 §:n vastaisesti sen enempää tietojen 
sisällön kuin niiden esitystavan kannalta. 

567  Sanna S:lle tehdyssä tarjouslaskelmassa oli laskettu hänelle kertyvän eläkerahaston määrä toisaalta sijoi-
tuksen 4,5 prosentin ja toisaalta 10 prosentin vuosikasvulla.



115

Edellä selostettu tapaus ei ole yleistettävissä kaikkien sijoitustuotteiden tarjoami-
seen, mutta se osoittaa kuitenkin tärkeitä seikkoja sijoittajien käyttäytymisestä ja 
käyttäytymiseen perustuvan ratkaisun tekemisestä. Tapauksessa on huomattava 
se, että se on ratkaistu vakuutussopimuslain 9 §:n mukaisesti. Kyseisen 9 §:n 
mukaan jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jät-
tänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut 
hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katso-
taan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tie-
tojen perusteella ollut aihetta käsittää. Vakuutuksenottajan aiheellisen käsityksen 
tulee perustua objektiivisiin lähtökohtiin eli lähtökohtana on sen arviointi, mihin 
käsitykseen tavallinen vakuutuksen hakija kyseisessä tilanteessa perustellusti 
voi päätyä.568 Voidaankin sanoa, että vakuutussopimuslain 9 § ottaa huomioon 
vakuutuksenottajan tosiasiallisen käyttäytymisen tilanteessa569, jossa annettu tieto 
on virheellistä tai harhaanjohtavaa. Jos vakuutuksen hakija ei ole perehtynyt koh-
tuullisella huolellisuudella annettuun aineistoon, hän ei lähtökohtaisesti voi saada 
VSL 9 §:n mukaista suojaa.570 VSL 9 § ei siten puutu tiedonannon määrään, vaan 
siihen käsitykseen, minkä vakuutuksenottaja on voinut tiedonannon tavasta saada. 
Tämä on tärkeää erityisesti tilanteissa, joissa annettu tieto on ollut harhaanjohta-
vaa. Tilanteissa, joissa annettu tieto on selkeästi virheellistä ja tämä virheellinen 
tieto on vaikuttanut sijoittajan päätöksentekoon, on arviointi lähtökohtaisesti hel-
pompaa kuin tilanteissa, joissa tiedon väitetään olevan harhaanjohtavaa. Tällöin 
arvioitavaksi tulee herkemmin myös sijoittajan oma tietämys. 

Korkeimman oikeuden ratkaisu KKO 2010:25 osoittaa sijoittajan käyttäyty-
miseen vaikuttavista seikoista ennen kaikkea sen, että sijoittajalle annetun tiedon 
on oltava selkeää, ymmärrettävää ja yksiselitteistä. Sijoittajien käyttäytyminen 
johtuen erilaisista tekijöistä, tuotteiden monimutkaisuus, tiedonannon määrä ja 
epäselvyys voivat kaikki johtaa yksin tai yhdessä sijoittajan selonottovelvollisuuden 
laiminlyöntiin. Tiedonantovelvollisuuden täyttäminen ilman, että tiedonantota-
paan ja -määrään kiinnitetään huomiota voi olla tehotonta.571 Annetun tiedon tulee 
keskittyä yksinkertaisiin ja tärkeisiin asioihin, joilla on merkitystä päätöksenteon 
kannalta.572 Tiedonannossa annetun materiaalin tulisi olla määrältään kohtuullista 
ja korostaa sijoittajan päätöksentekoon vaikuttavia seikkoja, kuten sijoitustuotteen 
riskiä, tuotto-odotusta, pääoman menettämisen mahdollisuutta, kuluja ja verotusta.  

568  HE 114/1993 vp, s. 29. Vakuutussopimuslain 9 §:n soveltamisesta, ks. esim. Hoppu E. – Hemmo 2006, s. 
51–60.

569  Johtaja Anja Peltonen on todennut FINEn ”Mitä tuli sovituksi?” -seminaarissa (12.11.2015), että vakuutus-
sopimuslain 9 § edustaa käyttäytymistaloustieteellistä ajattelua. 

570  HE 114/1993 vp, s. 29.

571  Faure – Luth 2011 s. 346.

572  Faure – Luth 2011 s. 348–349.
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Tiedonannon tulisi olla selkeää, yksinkertaista ja näkyvää sekä koostua asioista, 
jotka vaikuttavat ihmisten päätöksentekoon.573 Yksinkertaistaminen ja määrän 
vähentäminen voi edesauttaa ihmisten ymmärtämistä todella paljon.574 Tältä 
näkökannalta sijoittajalle annettavaa tiedonantoa olisi muokattava radikaalisti. 

Korkeimman oikeuden tapaus KKO 2010:5 osoittaa myös sen, että tuotteen 
tarjoajan menettelytapojen laiminlyönnin seuraukset ovat avainasemassa sijoit-
tajansuojan kannalta. Seuraamuksissa voidaan lisäksi ottaa huomioon sijoittajien 
tosiasiallista käyttäytymistä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sijoittajansuoja 
ja sen tosiasiallinen toteutuminen ei ole pelkästään menettelytapasääntelyn 
käsissä, vaan myös esimerkiksi seuraamusjärjestelmällä voidaan vaikuttaa asiaan. 
EU-lainsäädännössä ja sitä koskevassa keskustelussa on luonnollisesti keskitytty 
menettelytapasääntelyyn jo pelkästään EU:n toimivallan vuoksi. Jäsenvaltioilla 
voi kuitenkin olla myös muita keinoja toteuttaa sijoittajansuojaa.

3.3.2.5 Miten ymmärtämättömyyttä on yritetty parantaa?

Ymmärtämättömyydestä aiheutuvien ongelmien ratkaisuksi on EU-lainsäädännössä 
kehitetty MiFID II -direktiivin myötä erilaisia tuotehallintakeinoja575, joiden mukai-
sesti sijoitustuotteiden kehittäjien on jo kehitysvaiheessa arvioitava tuotteen kohde-
ryhmä. Lisäksi soveltuvuus- ja asianmukaisuusarvioinneissa lopputuloksen pitäisi 
olla se, että sijoittajalle suositellaan tai pidetään asianmukaisena sellaista sijoitus-
tuotetta, joka on tämän sijoittajaprofiilin mukainen. Sijoitusneuvonta tähtää siis 
sijoittajan informaatioprosessikustannusten vähentämiseen. Koska sijoitusneuvon 
tulisi olla sijoittajan sijoittajaprofiilin mukainen, sijoittajalle suositellun tuotteen 
tulisi olla sellainen, että sijoittaja voi ymmärtää tuotteesta hänelle annetun tiedon. 
Tällöin sijoittajan tiedonantovelvollisuus ja selonottovelvollisuus linkittyvät yhteen 
ja onnistunut tiedonantovelvollisuuden täyttäminen helpottaa myös sijoittajan 
selonottoa. Sijoittaja voi tosin laiminlyödä oman tiedonantovelvollisuutensa sijoit-
tajaprofiilin selvityksessä tai ostaa yksinkertaisen, muun kuin vakuutusmuotoisen 
sijoitustuotteen ns. execution only -menettelyn kautta. Tällöin tuotteen monimut-
kaisuus tai taloudellisen lukutaidon puute voi vaikuttaa sijoittajan ymmärtämi-
seen. Se, että sijoitustuote on näennäisesti sijoittajan sijoittajaprofiiliin sopiva, ei 
myöskään tarkoita aina sitä, etteikö tiedonanto voisi epäonnistua.

Tuotteen tarjoajan selonottovelvollisuus ja tiedonantovelvollisuus samoin kuin 
sijoittajan tiedonantovelvollisuus ja selonottovelvollisuus ovat osittain irrallisia 
toisistaan. Tämä tarkoittaa sitä, että sijoituspalvelulain mukaisissa sijoitusneu-
vonta- ja omaisuudenhoitotilanteissa sijoittajalle täytyy tehdä sijoitustuotteen 

573  Sunstein 2014, s. 742.

574  Sunstein 2014, s. 721. 

575  ESMA: Final Report: Guidelines on MiFID II product governance requirements 2 June 2017 | ESMA35-43-620.
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soveltuvuusarviointi, mutta tiettyjä tuotteita voidaan myydä myös ns. execution 
only -menettelyn kautta, jolloin soveltuvuus- tai edes asianmukaisuusarviointia 
ei tehdä. Tuotteen tarjoajan on kuitenkin näissäkin tilanteissa täytettävä tiedon-
antovelvollisuutensa sijoituspalvelulain mukaisesti. Execution only -ostot ovat 
perusteltuja, sillä moni asiantunteva sijoittaja haluaa käydä etenkin osakekauppaa 
itsenäisesti verkossa.

Kuten jo aiemmin on todettu, MiFID II -direktiivin myötä sijoituspalvelulakiin 
tuli myös mahdollisuus ns. kevyemmän toimiluvan576 sijoitusneuvonnan tarjoa-
miseen (SPL 1:3.1 §). Tällaisessa tapauksessa sijoitusneuvontaa tarjoavan tahon ei 
tarvitse noudattaa kaikkia sijoituspalvelulain mukaisia menettelytapavaatimuksia 
(SPL 1:3.2 §). Edellä mainittu tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kevyemmän toimilu-
van sijoitusneuvonnassa ei tarvitse määritellä asiakkaan statusta ammattimaiseksi 
tai ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi eikä tehdä SPL 10 luvun 4 §:n mukaisia sovel-
tuvuus- tai asianmukaisuusarviointeja ellei sijoitus ole suurempi kuin kaksituhatta 
euroa. Tehtiin soveltuvuusarviointia tai ei, on tuotteen tarjoajan aina täytettävä SPL 
10 luvun 5 §:n mukainen tiedonantovelvollisuus. Sijoitusvakuutuksia myytäessä on 
asiakkaalle kuitenkin tehtävä aina joko soveltuvuus- tai asianmukaisuusarviointi 
vakuutussopimuslain 5 c §:n mukaisesti. Jos asiakkaalle annetaan henkilökohtai-
nen suositus eli käytännössä annetaan sijoitusneuvontaa sijoitettavasta sijoitus-
vakuutuksesta, on tälle tehtävä soveltuvuusarviointi. Muussa tapauksessa asiak-
kaalle on joka tapauksessa tehtävä asianmukaisuusarviointi. Sijoituspalvelulain 
mahdollistamaa kevyempää menettelyä voidaan kritisoida etenkin sijoittajan 
sijoituspäätöksen tekemisen ja sijoittajan ymmärtämisen kannalta. Koska sijoit-
tajan sijoittajaprofiilin selvittäminen tähtää edellä mainituin tavoin siihen, että 
sijoittajalle myydään tämän sijoittajaprofiiliin soveltuva sijoitustuote, sijoittajan 
tulisi lähtökohtaisesti pystyä ymmärtämään hänelle tuotteesta annettu tieto. Tosin 
on huomattava, että ei ole mikään itsestäänselvyys tai automaatio, että sijoittajalle 
suositeltava tuote olisi varmasti sellainen, että sijoittaja pystyisi tuotteesta annetun 
informaation ymmärtämään. Jos tehty sijoitus on kaksituhatta euroa tai tämän alle, 
soveltuvuus- ja asianmukaisuusarviointia ei tarvitse tehdä, ja tällöin ei ole takeita 
siitä, että sijoittaja pystyisi oikeasti ymmärtämään hänelle annetun informaation. 

576  Ehdotus kevyemmästä toimiluvasta kohtasi varsin paljon vastustusta eduskuntakäsittelyn aikana, mutta 
talousvaliokunta pitää selvitettynä, että kevennetty lupamenettely on omiaan monipuolistamaan palvelu-
tarjontaa, ja siten puolsi ehdotettua sääntelyratkaisua. Talousvaliokunnan mietintö TaVM 22/2017 vp, s. 7.
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3.3.3 Sijoittajan tietämisvelvollisuus 

Sijoittajan ymmärtäminen liittyy läheisesti sijoittajan tietämisvelvollisuuteen. 
Voidaan puhua myös sijoittajan tietämis- ja ymmärtämisvelvollisuudesta. 
Ymmärtämättömyydessä voi olla kyse tuotteen monimutkaisuudesta577, jota 
on käsitelty edellä, tai siitä, että sijoittajan taloudellinen lukutaito on heikko.578 
Sijoittajien kyky prosessoida tietoa on rajoittunutta579 ja annetun tiedon ymmär-
täminen voi olla heikkoa.580

Sijoittajan tietämisvelvollisuus liittyy myös kaikkiin edellä mainittuihin 
velvollisuuksiin. Täyttäessään selonottovelvollisuuttaan tuotteen tarjoajan selo-
notto kohdistuu muun muassa sijoittajan sijoitustietämykseen. Tämä koskee sekä 
soveltuvuus- että asianmukaisuusarviointeja. Molemmissa tapauksissa tuotteen 
tarjoajan on selvitettävä tiedot asiakkaan tietämyksestä ja kokemuksesta kyseisestä 
tuotteesta tai palvelusta. Lisäksi soveltuvuusarvioinnissa on selvitettävä myös asiak-
kaan taloudellinen tilanne, mukaan lukien tappionsietokyky, ja sijoitustavoitteet, 
mukaan lukien riskiraja. Vastaavasti jos sijoittaja haluaa, että hänelle suositellaan 
hänen profiilinsa mukaista sijoitustuotetta, hänen tiedonantovelvollisuutensa 
kohdistuu muun muassa tietämistä koskeviin seikkoihin. Kuten todettu, sijoittaja 
saattaa oman tietämisensä perusteella myös tietoisesti tai huolimattomuuttaan 
laiminlyödä oman selonottovelvollisuutensa: hän tietää tai luulee tietävänsä 
olennaiset asiat sijoituksesta ja jättää tutustumatta materiaaliin. 

Vastaavasti sijoittajan tietäminen voi vaikuttaa myös tuotteen tarjoajan 
tiedonantovelvollisuuteen. On selvää, että tuotteen tarjoajan on täytettävä tiedon-
antovelvollisuutensa kaikissa tapauksissa. Koska sijoitustuotteen tarjoajalla on 
muun muassa sijoituspalvelulain ja vakuutussopimuslain nojalla laaja tiedonan-
tovelvollisuus sijoittajalle ennen sijoitustuotteen ostoa, lähtökohtaisesti sijoitta-
jalla ei ole oma-aloitteista tietämis- tai selonottovelvollisuutta sijoitustuotteesta. 

577  Tämän päivän rahoitusmarkkinat ovat monimutkaiset. Monimutkaiset rahoitusmarkkinat ja finanssi-inno-
vaatiot olivat kuitenkin jo arkipäivää rahoitusmarkkinoilla ennen finanssikriisiä. Awrey 2012, s. 241–242. 
Finanssialan toimijat tekevät tuottoa monimutkaisilla tuotteilla, mutta vastaavat osittain myös markkinoi-
den kysyntään. Schwarcz 2009, s. 213. Monimutkaisten rahoitusjärjestelyjen taustalla voi luonnollisesti olla 
myös lainsäädännön kiertäminen, mistä oli ainakin osittain kyse finanssikriisiä edeltävässä arvopaperista-
misprosesseissa, joilla pankit väistivät pääomavaateita ja siirsivät eriä taseen ulkopuolelle. Awrey 2012, s. 
262–263; Brunnermeier 2009, s. 78–82.

578  Avgouleas katsoo, että vaikka finanssikriisiä ennen asuntoluotonottajat olisivat saaneet täydelliset tiedot 
lainan riskeistä, puutteellisen taloudellisen lukutaidon vuoksi he eivät olisi luultavasti pystyneet ymmärtä-
mään annettua tietoa. Lisäksi vaikka strukturoiduista sijoitustuotteista olisi annettu täydelliset tiedot sijoit-
tajille, riskien tosiasiallinen ymmärtäminen olisi ollut haastavaa. Avgouleas 2009a, s. 44; samansuuntaisesti 
Schwarcz 2008b, s. 383–385; Spindler 2011, s. 324. On myös esitetty, että monessa tilanteessa sijoittajilla 
tosiasiassa oli tarpeelliset tiedot tuotteisiin liittyvistä riskeistä mutta tästä huolimatta sijoittajat eivät pysty-
neet prosessoimaan saatua tietoa. Tämän on katsottu johtuvan ennen kaikkea siitä, että tuotteiden monimut-
kaisuuden vuoksi rajoitetusti rationaaliset sijoittajat eivät pystyneet ymmärtämään varjopankkitoiminnan ja 
strukturoitujen lainatuotteiden tosiasiallista riskiä. Schwarcz 2008a, s. s. 1113. Schwarcz 2008b, s. 373.

579  Baisch – Weber 2015, s. 161. 

580  van Dyck 2010, s. 47.
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Tiedonantovelvollisuus riippuu kuitenkin siitä, onko sijoittaja määritelty ei-ammat-
timaiseksi vai ammattimaiseksi asiakkaaksi. Lainsäädäntö on tältä osin epäyh-
denmukaista ja jopa sekavaa: sijoituspalvelulain mukainen tiedonantovelvollisuus 
koskee kaikki asiakkaita, mutta sijoitusvakuutuksia koskeva tiedonantovelvollisuus 
koskee pääsääntöisesti ei-ammattimaisia asiakkaita. Lisäksi vakuutussopimus-
lain pakottavuussääntely tekee omat koukeronsa asiaan.581 Vaikuttaa siltä, että 
lainsäätäjän tahtotilan mukaan sijoitusvakuutukseen sijoittavan ammattimaisen 
sijoittajan täytyy tietää enemmän tai ottaa itse selvää. 

Sijoittajan tietämisvelvollisuuteen liittyy kiinteänä elementtinä myös yleinen 
laintuntemisvelvollisuus. Lähtökohtana on se, että suomalainen sijoittaja tuntee 
voimassa olevan lain sisällön. Erityisesti verotukseen liittyvät seikat ovat puhut-
taneet sekä Arvopaperilautakunnassa että Vakuutuslautakunnassa. Lautakuntien 
ratkaisukäytännössä onkin katsottu, että sijoittajan yleinen laintuntemisvelvolli-
suus voi tapauskohtaisesti väistyä sijoittajan subjektiivisen tilanteen mukaan. Asiaa 
valottaa myös Sijoituslautakunnan ratkaisu FINE-008688/2018.

Sijoituslautakunnan tapauksessa FINE-008688/2018 sijoittaja oli perinyt 
suuren määrän osakkeita. Hänellä oli ollut aikaisempaa sijoituskokemusta 
ja hän oli omistanut osakkeita myös entuudestaan. Sijoittaja oli keskustellut 
sijoitusomaisuudestaan palveluntarjoajan kanssa, minkä jälkeen sijoittajan 
osakkeet myytiin ja niistä saadut varat sijoitettiin sijoitusvakuutukseen. 
Osakkeiden myynnistä aiheutui asiakkaalle huomattava veroseuraamus. 
Asiakas ei omien sanojensa mukaan ollut ymmärtänyt, että osakkeet joudut-
taisiin menettelyssä realisoimaan, vaan hän oli käsittänyt palveluntarjoajan 
puheista, että hänen osakeomistuksensa siirrettäisiin vakuutuskuoren 
sisään ilman sijoitusten realisointia. 

Palveluntarjoajalla ei ole lähtökohtaisesti velvollisuutta antaa tietoa rahoi-
tusvälineiden verokohtelusta. Riittävää normaalisti on, että palveluntarjoaja 
kiinnittää asiakkaan huomiota toimenpiteistä seuraaviin mahdollisiin vero-
seuraamuksiin. Tapauksessa asiakkaan tarkoituksena oli kuitenkin vaikut-
taa osakkeiden osinkotuottojen veroseuraamuksiin vakuutuskuoren avulla, 
mikä oli Sijoituslautakunnan mukaan vaikuttanut palveluntarjoajan men-
ettelyyn kyseisessä tapauksessa. Lisäksi lautakunnan mukaan palveluntar-
joajan suosittaman tuotteen tietyt erityispiirteet olivat liittyneet vahvasti asi-
akkaan tavoitteen toteuttamiseen ja verotuksellisiin seikkoihin muutenkin. 

581  Luukkonen M. 2018a, s. 211–213.



120

Lautakunta kiinnitti ratkaisussaan huomiota myös siihen, että asiakas oli 
antanut palveluntarjoajalle valtuutuksen selvittää verotuksellisia seikkoja 
osakkeiden tulevaa myyntiä varten. Verotukselliset seikat olivat lautakun-
nan näkemyksen mukaan siten olleet asiassa keskeisessä roolissa. Tämän 
vuoksi lautakunta katsoi, että palveluntarjoaja ei ollut kiinnittänyt asian-
mukaisesti asiakkaan huomiota toimenpiteistä mahdollisesti seuraaviin 
veroseuraamuksiin. Sijoituslautakunta katsoi lisäksi, että sijoituspalvelun 
tarjoajan antamassa neuvossa myydä osakkeet ja sijoittaa myynnistä saadut 
varat sijoitusvakuutuksen kautta samoihin osakkeisiin ei ollut otettu riit-
tävällä tavalla huomioon asiakkaan tilannetta ja etua. Edelliseen oli vaikut-
tanut erityisesti se, että sijoittaja on nimenomaisesti kertonut haluavansa 
lykätä osakkeista maksettavien osinkojen verotusta. 

Sijoituslautakunnan ratkaisu on mielenkiintoinen myös sijoittajan tietämisvelvol-
lisuuden kannalta. Lautakunta on ratkaisussaan katsonut, että palveluntarjoaja 
on laiminlyönyt sekä tiedonantovelvollisuutensa että neuvontavelvollisuutensa. 

Palveluntarjoaja on ensinnäkin laiminlyönyt neuvontavelvollisuutensa, sillä 
palveluntarjoajan antama neuvo myydä osakkeet ja sijoittaa varat uudelleen 
sijoitusvakuutuksen kautta vastaaviin osakkeisiin ei ole ollut asiakkaan edunmu-
kainen, sillä asiakkaan tarkoituksena oli nimenomaisesti välttää veroseuraamuksia. 
Sijoitusneuvonnan tarkoituksena on suositella sijoittajalle tämän sijoittajaprofiiliin 
soveltuvaa tuotetta. Koska sijoitustuotteiden verotus voi vaikuttaa sijoittajan 
sijoituskohdevalintaan582, tuotteen soveltuvuusarviointiin voinee vaikuttaa myös 
tuotteen verokohtelu siinä mielessä, onko suositeltavan tuotteen verotuksellinen 
kohtelu sopiva asiakkaan sijoittajaprofiiliin. Tämä on sinänsä perusteltua, sillä 
ainakin toistaiseksi sijoitustuotteiden verotuksellinen kohtelu vaihtelee Suomessa 
varsin paljon. Edellytyksenä verotuksellisten seikkojen huomioon ottamisessa 
luonnollisesti on, että sijoittajan verotukseen liittyvät tavoitteet tulevat sijoitta-
japrofiilin selvityksessä ilmi, kuten edellä mainitussa tapauksessa on ollut laita. 
Sijoitusneuvonnan antajalla ei ole velvollisuutta erikseen tiedustella sijoittajan 
verotuksellisia tavoitteita. 

Lautakunta katsoi palveluntarjoajan laiminlyöneen neuvontavelvollisuutensa 
lisäksi myös tiedonantovelvollisuutensa. Voidaan katsoa, että tapauksessa palvelun 
tarjoajalla olisi asiakkaan subjektiivisen poikkeustilanteen vuoksi ollut velvolli-
suus kertoa asiakkaalle osakkeiden myynnistä aiheutuneista veroseuraamuksista. 
Sijoituspalveluntarjoajan tiedonantovelvollisuus voi tapauskohtaisesti korostua 
koskien myös verotuksellisia seikkoja.583 Vaikuttaisi siltä, että palveluntarjoajan 

582  Tähän on lähivuosina ehkä tulossa ainakin jonkin asteinen muutos, kun eri sijoitustuotteiden verokohtelua 
pyritään yhtenäistämään, ks. valtiovarainministeriön työryhmäraportti 14/2018.

583  Ks. Luukkonen M. 2018a.
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tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti ei ole olennainen tapauksen ratkaisun 
kannalta, sillä sijoitusneuvo on lähtökohtaisesti ensisijainen tiedonantovelvolli-
suuteen nähden. On huomattava, että tapauksessa ei ole kuitenkaan ollut kyse siitä, 
etteikö sijoittaja olisi tiennyt, että osakkeiden myyntiin liittyy veroseuraamuksia. 
Sijoittaja ei ollut kuitenkaan tietoinen siitä, että sijoittaessa sijoitusvakuutuksen 
kautta osakkeisiin osakesijoitukset täytyy ensin myydä, vaan hän luuli, että osak-
keet siirretään suoraan vakuutuskuoren sisälle. Sijoittaja ei kuitenkaan omista 
sijoitusvakuutuksen vakuutussäästön arvon kehityksen kohteena olevia osakkeita, 
vaan ne omistaa vakuutusyhtiö. Sinänsä jälkimmäinen seikka käy epäsuorasti 
ilmi vakuutusyhtiölain 6 luvun 20 c §:stä ja 8 luvun 15 §:stä, mutta näin pitkälle 
sellaisen sijoittajan, joka ei ole alan asiantuntija, tietämisvelvollisuus ei voi ulottua. 
Asiaa arvioitaneen eri tavoin, jos sijoittajalla olisi ollut aiempaa sijoituskokemusta 
sijoitusvakuutuksista. 

Voidaan kuitenkin kysyä, miten asiaa tulisi arvioida, jos palveluntarjoaja olisi 
tuonut sijoittajalle esiin selkeästi sen, että osakkeet täytyy ensin myydä ja/tai 
osakkeiden myynnistä aiheutuu veroseuraamus? Olisiko tässä tilanteessa sijoit-
tajan oman harkinnan varaan jäänyt se, onko sijoituspalvelun tarjoajan antama 
sijoitusneuvo toteuttamiskelpoinen? Lähtökohtaisesti neuvon sijoitustuotetta 
koskevaksi toimenpiteeksi on oltava sijoittajan sijoittajaprofiilin mukainen. Jos 
palveluntarjoaja olisi kuitenkin tuonut selkeästi osakkeiden realisointia koskevan 
veroseuraamuksen esille, sijoituspalveluntarjoajan antamaa neuvoa olisi voitu 
tulkita myös siten, että sijoitusvakuutuksen avulla pyritään ehkäisemään tulevien 
vuosien osinkotuottojen veroseuraamukset. Yhtiöiden osinkojen maksu on yleensä 
toistuvaa eikä kertaluontoinen tapahtuma.

Yleisen laintuntemisvelvollisuuden lisäksi lähtökohtana voidaan pitää sitä, että 
sijoittajan täytyy tietää sijoituskokemuksestaan riippumatta, että sekä oman että 
vieraan pääoman ehtoiseen sijoittamiseen liittyy aina riski. Sijoittajan kannalta 
kuitenkin olennaista on se, mihin riski kohdistuu ja minkä suuruinen riski on. Jos 
sijoittajalla on aiempaa sijoituskokemusta vastaavanlaisesta sijoitustuotteesta kuin 
mihin hän aikoo sijoittaa, hänen lähtökohtaisesti oletetaan tietävän tuotteeseen 
liittyvät riskit ja ominaisuudet riippumatta siitä, onko tuotteen tarjoaja antanut 
puutteellista informaatiota tuotteesta.

Jos tieto on ollut harhaanjohtavaa, sijoittaja ei saa sokeasti luottaa annettuun 
tietoon, vaan hänen selonottovelvollisuutensa voi korostua. Jos tieto on puolestaan 
virheellistä, sijoittaja saanee luottaa tähän informaatioon. Sen sijaan, jos sijoittajalla 
on aiempaa kokemusta jostakin sijoittamisesta ja tuotteen tarjoaja on täyttänyt 
tiedonantovelvollisuutensa oikein, sijoittajan oletetaan pystyvän ymmärtämään 
annetun informaation – tai ainakin esittämään lisäkysymyksiä tuotteen tarjoajalle 
epäselvissä tilanteissa. Sijoittajan vastuulla on siis lähtökohtaisesti se, tutustuuko 
hän annettuun informaatioon vai ei. Tosin aina näin ei ole, kuten ratkaisu KKO 
2015:93 osoittaa.
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On perusteltua olettaa henkilön yleistietämykseen kuuluvan, että osakesijoituk-
sissa voi menettää pääomaa ja että lainatuotteissa liikkeeseenlaskijan ajautuessa 
maksukyvyttömäksi lainaa ei välttämättä saa takaisin. Sen sijaan kun sijoitustuot-
teita muokataan rakenteeltaan monimutkaisemmiksi, ei korkeaa yleisen tietämyk-
sen vaatimusta voida kokemattomalle sijoittajalle asettaa. Siksi tässäkin sijoittajalle 
annettavan tiedonannon selkeys ja yksinkertaisuus on avainasemassa ja kaikkien 
sijoittajien etu. Tosiasiallisen riskin esille tuominen on tiedonannon ydinasia ja 
tuotteen tarjoajan tiedonantovelvollisuus on edelleen sijoittajansuojasääntelyn 
lähtökohta eikä sijoittajan tietämiselle voida asettaa painavia vaatimuksia ainakaan 
nykytilanteessa. Kuitenkin, jos tuotteen tarjoaja laiminlyö tiedonantovelvollisuu-
tensa, voi sijoittajan tietämyksellä olla suurikin merkitys ja se voi jopa syrjäyttää 
tuotteen tarjoajan tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnin.

3.4 Tuotteen tarjoajan menettelytapojen laiminlyönti ja 
sijoittajan reklamaatiovelvollisuus

3.4.1 Sijoittajan reklamaatiovelvollisuuden haasteet

Sijoittajan reklamaatiovelvollisuus kohdistuu aikaan, jolloin sijoitustuote on jo 
ostettu. Reklamaatiovelvollisuus aktualisoituu sijoitustuotteiden kohdalla usein 
tiedonantovirhetilanteessa: sijoittajalle on annettu ennen sijoitustuotteen ostoa 
virheellistä, puutteellista tai harhaanjohtavaa tietoa sijoitustuotteesta, minkä seu-
rauksena sijoittaja reklamoi asiasta tuotteen tarjoajalle. Reklamaatiovelvollisuuden 
täyttäminen tulee siis yleensä arvioitavaksi silloin, kun asiakas väittää tuotteen 
tarjoajan laiminlyöneen tiedonantovelvollisuutensa tai toimineen muutoin 
sopimuksen vastaisesti. Reklamaation kohteena voi olla myös sijoittajan sijoit-
tajaprofiilin virheellinen arviointi eli käytännössä tuotteen tarjoajan selonotto-
velvollisuuden laiminlyönti tai muuhun perustuva virheellinen soveltuvuus- tai 
asianmukaisuusarviointi. 

Reklamaatio ja sen tekeminen kohtuullisessa ajassa on lähtökohtaisesti olen-
naista sijoitustuotteiden kohdalla. Voidaan katsoa, että sekä arvopaperimuotoisissa 
sijoitustuotteissa että sijoitusvakuutuksissa reklamaation vaatiminen tietyssä 
ajassa ehkäisee sen, ettei sijoittaja voi käyttää hyväksi kurssivaihtelua ja keinotella 
suuremman tuoton toivossa ajoittamalla reklamaationsa tiettyyn hetkeen. Jos 
sijoittaja laiminlyö kohtuullisen reklamaatioajan, hän lähtökohtaisesti menettää 
oikeutensa vedota havaitsemaansa virheeseen. Tästä linjasta on kuitenkin joitakin 
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poikkeuksia Vakuutuslautakunnan osalta.584 Sen sijaan Arvopaperilautakunnan 
ratkaisuissa on aina katsottu, että jos reklamaatioaika on ylitetty, sijoittaja on 
menettänyt oikeutensa saada hyvitystä sopimusrikkomuksen vuoksi. Perinteisen 
reklamaatio-opin mukainen seuraus lisää ennakoitavuutta sekä tuotteen tarjoajan 
että asiakkaan näkökulmasta. Jos reklamaatiovelvollisuus on laiminlyöty, voivat 
osapuolet olla varmoja, että asiakas on menettänyt oikeutensa vedota virheeseen. 
Toisaalta perinteisestä reklamaatio-opista poikkeaminen erikoistapauksissa, kun 
keinottelu ei enää ole mahdollista, lisäisi joustavuutta ja sijoittajan luottamusta 
järkestelmään ja siten myös markkinoihin. Joissain tilanteissa voi olla perusteltua, 
että sijoittaja saa kohtuullisen reklamaatioajan laiminlyötyään jonkinasteisen 
hyvityksen sopimusrikkomuksen vuoksi. Tässä tulee punnittavaksi toisaalta sopi-
musrikkomuksen ja toisaalta reklamaatiovelvollisuuden laiminlyönnin painoarvo. 

Monesti esimerkiksi sijoituspalvelusopimuksissa määritellään ehdot reklamaa-
tioajasta ja -tavasta. Reklamaatioajaksi on sovittu yleensä 30 päivää. Vastaavaa 
yhden kuukauden kohtuullista reklamaatioaikaa on myös Vakuutuslautakunta 
noudattanut. Tästä huolimatta moni sijoittaja ei noudata vaadittua reklamaa-
tioaikaa tai -tapaa. Syynä saattaa usein olla se, että sijoittaja ei esimerkiksi ole 
tutustunut tarpeeksi hyvin sopimukseen eikä siten ole tietoinen reklamaatioajasta 
tai -tavasta. Etenkin jos sijoittaja on laiminlyönyt selonottovelvollisuutensa jo 
ennen sijoitustuotteen ostopäätöstä, hän ei liene tietoinen vaadittavasta rekla-
maatioajasta. Toisaalta selonottovelvollisuuden laiminlyönti voi myös kohdistua 
siihen tiedonantoon, josta reklamaatiovelvollisuuden mukainen kohtuullinen 
reklamaatioaika lähtee juoksemaan. Tällainen hetki voi esimerkiksi olla se, kun 
sijoittaja saa vuositiedotteen sijoituksensa kehityksestä.

Edellä mainittujen seikkojen lisäksi reklamaatiovelvollisuuden laiminlyönti 
voi johtua myös muista asioista. Sijoittajat eivät välttämättä seuraa tekemiään 
sijoituksia585 eivätkä reagoi esimerkiksi sijoitustuotetta koskeviin vuositiedotteisiin. 
Tutkimusten mukaan ihmiset myös välttävät epämiellyttäviä tunteita kieltämällä 
ja välttelemällä negatiivisia seikkoja.586 Tutkimusten mukaan tilanteissa, joissa 
tieto on epämiellyttävää, ihmiset eivät välttämättä hakeudu sen pariin tai huomioi 

584  Vakuutuslautakunnan yksittäisistä ratkaisusta ilmenee se mielenkiintoinen seikka, että jos vakuutuksenot-
tajalla ei ole mahdollisuutta enää hyötyä reklamaatioon liittyvästä virheestä, ei reklamaatioaikaa välttämät-
tä tulkita niin tiukasti kuin muussa tapauksessa. Vakuutuslautakunta on lisäksi ratkaisukäytännössään kat-
sonut, ettei reklamaatioajan laiminlyöminen välttämättä johda korvauksen kaikkeen menetykseen. Tämä 
on perinteisen reklamaatio-opin vastaista, mutta sijoitusvakuutuksissa tilanne kuitenkin poikkeaa muista 
sijoituksista siinä, että VSL 9 § sisältää tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnin ns. sopimusoikeudellisen 
ankaran vastuun. On huomattava, että Vakuutuslautakunta on ratkaisussaan katsonut, että sijoittaja ei ole 
voinut saada VSL 9 §:n mukaista suojaa, jos reklamaatioaika on laiminlyöty, vaan tällöin sijoittaja on saanut 
vahingonkorvausta virheen seurauksena.

585  BME-raportti 2007, s. 196.

586  Willis 2008, s. 228.
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sitä587; esimerkiksi sijoittajat tarkkailevat portfolioitaan usein silloin, kun markkinat 
ovat nousseet, mutta päinvastaisessa tilanteessa eivät tee tätä.588 Lisäksi, jos sijoit-
tajalle on annettu voimakkaan harhaanjohtavaa tai virheellistä tietoa esimerkiksi 
tuotteen riskistä ja markkinoitu sijoitusta esimerkiksi pääomaturvattuna, sijoittaja 
voi ylioptimistisesti tuudittautua tähän kuvaan ja olla seuraamatta sijoitusta ja 
sijoitukseen liittyvää tiedotusta. 

Sijoittaja ei välttämättä ymmärrä, miten lyhyt reklamaatioaika tosiasiassa voi 
olla.589 Ihmiset myös kärsivät ns. vitkuttelusta ja viivyttelystä (inertia/procras-
tination) ja jättävät asioita viime tinkaan, vaikka voisivat hoitaa ne aiemmin.590 
Myös monimutkaisuus lisää viivyttelyä.591 Jos ihmisiä on selkeästi ja täsmällisesti 
informoitu jonkin toimenpiteen hyödyistä ja riskeistä, he todennäköisemmin toimi-
vat annetun informaation mukaisesti, kuin jos tiedonanto on ollut monimutkaista 
ja epäselvää.592 Vitkuttelu ja sijoitusten seuraamattomuus ovat erityisen huonoja 
toimintamalleja reklamaatiovelvollisuutta silmällä pitäen.

Reklamaatiovelvollisuuden laiminlyönti esimerkiksi ylittämällä sovittu tai 
kohtuullinen reklamaatioaika johtaa varsin ankaraan seuraukseen sijoittajan 
kannalta: vakuutussopimuksista ollessa kyse vakuutussijoittaja on lähtökohtai-
sesti sidottu tekemäänsä sopimukseen, vaikka vakuutuksenantaja olisi laimin-
lyönyt tiedonantovelvollisuutensa. Sopimukset voivat olla jopa kymmeniä vuosia 
pitkiä, ja niistä irtautuminen on monesti kulujen vuoksi epäedullista sijoittajalle. 
Arvopaperisijoittaja puolestaan menettää oikeutensa vaatia esimerkiksi vahingon-
korvausta tiedonantovirheen vuoksi. Huolimatta Vakuutuslautakunnan parista 
poikkeustilanteesta, voidaan sanoa, että sijoittajalla on käytännössä tällä hetkellä 
reklamaatiovelvollisuus. Jos sijoittaja ei tätä noudata, seuraukset voivat olla anka-
rat, vaikka tuotteen tarjoaja olisi syyllistynyt tiedonantovirheeseen.

3.4.2 Reklamaatiovelvollisuus ja sijoittajansuoja 

Voidaan kuitenkin pohtia, onko reklamaatiovelvollisuuden nykymuotoinen ole-
massaolo perusteltu. Reklamaatiovelvollisuuden voidaan katsoa olevan pohjois-
mainen ilmiö, joka ei muissa oikeusjärjestyksissä saa vastaavaa varsin voimakasta 

587  Loewenstein – Sunstein – Golman 2014, s. 400–401.

588  Karlsson – Loewenstein – Seppi 2009; Sicherman – Loewenstein – Seppi – Utkus 2012.

589  Bärlund 2002 s. 478. 

590  Sunstein – Thaler 2003, s. 1181. Esimerkiksi kuluttajat ovat tietoisia eläkesuunnittelusta, mutta voivat vii-
vytellä eläkesijoittamisen kanssa juuri sen takia, että kyseessä on hyvin tärkeä päätös. O’Donoghue – Rabin 
1999, s. 129.

591  Sunstein 2014, s. 721.

592  Sunstein 2014, s. 722.
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passivisuusseuraamuksen asemaa.593 Norroksen mukaan reklamaatiovelvollisuuden 
soveltamisala on varsin rajallinen eikä reklamaatiovelvollisuuden olemassaoloa tule 
tulkita laajentavasti, vaan pikemminkin supistavasti.594 Reklamaatiovelvollisuutta 
ja lyhyehköä reklamaatioaikaa on sijoitustuotteiden osalta perusteltu muun muassa 
sillä, että ilman reklamaatiovelvollisuutta sijoittaja voisi sijoitustuotteen arvonke-
hityksen muutoksella keinotella itselleen perusteetonta hyötyä. Toisaalta sijoitus-
tuotteen tarjoajan kannalta on myös olennaista tietää, jos esimerkiksi tiedonan-
tovelvollisuuden täyttämisessä on ollut systemaattinen virhe ja useille sijoittajille 
on annettu virheellistä, puutteellista ja harhaanjohtavaa tietoa. 

Kuten edellä on todettu, voidaan sijoittajan nykyistä reklamaatiovelvollisuutta 
pitää verrattain ankarana. Jos sijoittaja ei täytä tätä velvollisuuttaan, hän menettää 
oikeuden vedota tuotteen tarjoajan virheeseen. Reklamaatiovelvollisuuden oikea-
aikainen täyttäminen vaatii sijoittajalta, että hän on ensinnäkin ottanut selkoa 
esimerkiksi hänelle lähetetystä sijoitusta koskevasta vuosiraportista tai -tiedot-
teesta, sekä ymmärtänyt, että kyseessä on tiedonantovirhetapaus. Lisäksi hänen 
tulee joutuisasti reagoida tuotteen tarjoajan tiedonantovirheeseen. Sijoittajalta 
odotetaan tässä tapauksessa aktiivista ja ripeää toimintaa. Kuten todettu, jos 
sijoittaja on laiminlyönyt selonottovelvollisuutensa jo sijoitustuotetta ostettaessa, 
voi olla todennäköistä, että hän laiminlyö myös reklamaatiovelvollisuutensa. 
Tämän takia voidaan pohtia, onko ankaran reklamaatiovelvollisuuden vaatiminen 
sijoittajalta ainoa vaihtoehto. Sijoittajansuojanlainsäädännön tarkoituksena on 
suojata sijoittajaa. Jos tuotteen tarjoaja laiminlyö oman tiedonantovelvollisuu-
tensa antamalla sijoittajalle puutteellista, virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa, 
ja sijoittaja menettää oikeutensa vedota virheeseen reklamaatiovelvollisuuden 
laiminlyönnin vuoksi, vaikuttaa lopputulos varsin ankaralta siihen verrattuna, 
mikä lainsäädännön tarkoitus on. 

Vaihtoehtoina nykytilanteelle voisi olla se, että reklamaatiovelvollisuuden 
laiminlyönnin seuraus olisi lievempi etenkin ei-ammattimaisten sijoittajien 
kohdalla tai reklamaatiota ei vaadittaisi lainkaan. Jälkimmäinen tarkoittaisi sitä, 
että sopimusrikkomukseen ja sen nojalla vaadittavaan vahingonkorvaukseen tai 
muuhun seuraamukseen vetoaminen aikarajan osalta määrittyisi vanhentumisen 
nojalla. Velan vanhentumisesta annetun lain (728/2003, jäljempänä myös ”VanhL” 

593  Norros 2018, s. 548. Norros tuo esimerkkeinä muun muassa eurooppalaisen sopimusoikeudellisen mallilain, 
jossa ei esimerkiksi edellytetä reklamaatiovelvollisuutta elinkenoharjoittajan ja kuluttajan välisessä sopimus-
suhteessa (DCFR III). Myöskään EU:n komission ehdotuksessa kuluttajakauppaa koskevaksi direktiiviksi 
ei ole mainintaa reklamaatiovelvollisuudesta (COM(2017) 637 final). UNIDROITin sopimusoikeudellisissa 
periaatteissa edellytetään reagointia kohtuullisessa ajassa sopimuksen purkamisesta, suorituksen oikaisus-
ta sekä luontoissuoritusvaatimuksesta, mutta varsinaista reklamaatiovaatimusta ei ole (UNIDROIT PICC). 
Myös Lindskog on ottanut varsin torjuvan suhtautumisen reklamaatiovelvollisuuteen ja esimerkiksi toteaa, 
että ”[n]ågon allmän reklamationsplikt i mening av en objektiv passivitetsregel finns inte”, Lindskog 2017, 
s. 731.

594  Norros 2018, s. 549–550. 
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ja ”vanhentumislaki”) 7.1 §:n mukaan vahingonkorvauksen tai muun hyvityksen 
vanhentumisaika alkaa kulua sopimusrikkomukseen perustuvassa hyvityksessä 
siitä, kun ostaja on havainnut virheen tai puutteen kaupan kohteessa tai kun muu 
velkojana oleva sopijapuoli on havainnut virheellisyyden sopimuksen täyttämisessä 
taikka hänen olisi pitänyt se havaita. Sinänsä sijoituspalvelulain 16 luvun 1 §:n 
mukaisissa vahingonkorvaustilanteissa vanhentumisella voisi olla funktionsa 
reklamaatiovelvollisuuden korvaajana. Tällöin sijoittajan tulisi katkaista vahingon-
korvausvaatimuksensa vanhentuminen pääsääntöisesti kolmessa vuodessa (VanhL 
4 §) siitä kun sijoittaja on havainnut virheellisyyden sopimuksen täyttämisessä 
taikka hänen olisi pitänyt se havaita. Vahingonkorvauksen vanhentuminen on 
kuitenkin katkaistava ennen kuin kymmenen vuotta on kulunut sopimusrikko-
muksesta taikka vahinkoon johtaneesta tai edun palautuksen perustana olevasta 
tapahtumasta (VanhL 7.2 §). 

Arvopaperisijoittajan on mahdollista saada tiedonantovirhetilanteissa vahin-
gonkorvausta tuotteen tarjoajalta, mutta miten vanhentumislaki soveltuisi kun 
kyseessä ovat vakuutustuotteet? Vakuutusten tarjoamisesta annetun lain 75 §:n 
mukaan vakuutuksenantaja on velvollinen korvaamaan vahingon, joka sen tai sitä 
edustavan asiamiehen 30 §:n, 34 §:n, 45 §:n taikka 46 §:n vastaisesta menettelystä 
aiheutuu asiakkaalle tai muulle, jonka oikeutta vakuutus koskee. Vakuutuksenantaja 
vapautuu kuitenkin vastuusta, jos se osoittaa toimineensa ja myös sitä edustavan 
asiamiehen toimineen ammattitaitoisesti ja huolellisesti. LVT 30 §:n mukaan 
vakuutuksentarjoajan on toimittava rehellisesti, tasapuolisesti, ammattitaitoisesti, 
huolellisesti ja asiakkaan edun mukaisesti. Vakuutuksenantajan, asiamiehen ja 
sivutoimisen asiamiehen on lisäksi noudatettava hyvää vakuutustapaa sekä vakuu-
tusmeklarin ja sivutoimisen vakuutusmeklarin lisäksi hyvää vakuutusmeklaritapaa. 

LVT 34 §:ssä säädetään puolestaan vakuutuksentarjoajan markkinoinnista 
ja markkinoinnissa annettavista tiedoista. Markkinointia koskeva pykälä on 
samansisältöinen kuin aiemmin vakuutusyhtiölaissa ja vakuutusedustuslaissa 
olleet markkinointipykälät. Lisäksi LVT 34 pykälän 4 momentissa viitataan 
vakuutussopimuslain 2 luvun tiedonantovelvollisuuteen. LVT 34 §:n mukaisella 
markkinoinnilla viitataan hallituksen esityksen mukaan markkinoinnin käsittee-
seen laajasti, ja se sisältää ennen sopimuksen tekemistä annettavat tiedot.595 Tämä 
viittaisi siihen, että myös vakuutuksen hakijalle kahden kesken annetut prekont-
raktuaaliset tiedot kuuluvat markkinoinnin käsitteen alaan. Hallituksen esityksessä 
todetaan kuitenkin lisäksi, että pykälässä säädetään vakuutuksenantajan, asiamie-
hen ja vakuutusmeklarin harjoittamasta yleisölle suunnatussa markkinoinnissa 
annettavista tiedoista sekä niiden esittämistavasta596, mikä puolestaan viittaisi 

595  HE 172/2017 vp, s. 142. 

596  HE 172/2017 vp, s. 142
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suurelle yleisölle suunnattuun markkinointiin eli lähinnä mainontaan. Kuitenkin 
esimerkiksi kuluttajansuojalain markkinoinnin käsite on tarkoitettu hyvin laajaksi. 
Sillä tarkoitetaan kaupallista viestintää, kuten mainontaa, tavaran pakkauksessa 
tai käyttöohjeissa taikka kaupanteon yhteydessä muuten annettuja tietoja sekä 
erilaisia myynninedistämiskeinoja, kuten alennuksia, lisäetuja ja markkinointiar-
pajaisia.597 Vaikka LVT:n markkinointisäännöksen kohderyhmänä eivät ole vain 
kuluttaja-asiakkaat, markkinoinnin käsite voitaneen tässäkin tapauksessa tulkita 
laajaksi.598 Siten LVT:n vahingonkorvauspykälän nojalla vakuutuksenottaja voi 
vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnin nojalla vaatia myös 
vahingonkorvausta. 

Toki IDD-direktiivin implementoinnista huolimatta VSL 9 § tarjoaa edelleen 
sopimusoikeudellista suojaa vakuutuksenottajalle tiedonantovirhetilanteissa. 
Vakuutuksenantajan vahingonkorvausvastuu onkin siten merkittävämpi esimer-
kiksi VSL 5 a–c §:n rikkomisessa, joihin VSL 9 § ei sovellu. On huomattava myös 
se, että lainsäätäjä ei ole jostakin syystä katsonut tarpeelliseksi lisätä vakuutus-
sopimuslakiin omaa vahingonkorvauspykälää, vaan edellä mainitussa tilanteessa 
sovellettavaksi voi tulla yleinen sopimusoikeudellinen vahingonkorvausvastuu 
tai mahdollisesti LVT 75 §:n mukainen vahingonkorvausvastuu. Jälkimmäiselle 
ei sinänsä ole estettä, sillä LVT 75 §:ssä viitataan LVT 30 §:än, jossa säädetään 
yleisesti vakuutuksentarjoajan velvollisuudesta toimia asiakkaan edun mukaisesti. 
Vakuutussopimuslain pykälien noudattamisen voidaan katsoa kuuluvan tähän 
kategoriaan. Siten jos vakuutuksenantaja on esimerkiksi sijoitusvakuutuksen 
myyntitilanteessa laiminlyönyt asiakkaan soveltuvuusarvioinnin tai asianmu-
kaisuusarvioinnin tekemisen ja asiakkaalle on myyty riskipitoisempi tuote kuin 
tämän sijoittajaprofiiliin olisi tosiasiassa sopinut, voi vakuutuksenantajan vahin-
gonkorvausvastuu aktualisoitua. Luonnollisesti myös tämän kaltaisiin LVT:n 
ja VSL:n alaisiin vahingonkorvausoikeudellisiin tilanteisiin vanhentumislaki 
mahdollistaisi reklamaatiovelvollisuuden poisjättämisen. Sen sijaan vakuutusso-
pimuslain 9 § on haasteellisempi tässä suhteessa. Koska 9 § vaikuttaa suoraan 
vakuutussopimukseen, ei ole varsinaisesti mitään hyvitystä, mikä voisi vanhentua. 
Vakuutussopimuslaissa on myös oma vanhentumista koskeva pykälänsä (74 §), 
mutta se koskee vakuutuksenantajan tekemää päätöstä. Siten vanhentuminen 
vakuutussijoittajan passiivisuusseuraamuksena VSL 9 §:n alaisissa tilanteissa ei 
näyttäisi tulevan kyseeseen.

597  HE 32/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta ja eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi, s. 19; Ks. tarkemmin Peltonen – Määttä K. 2015, s. 78–85.

598  Lisäksi Finanssivalvonta on antanut markkinointia koskien määräyksiä ja ohjeita, ks. Finanssivalvonta: 
määräykset ja ohjeet finanssipalveluiden ja -tuotteiden markkinoinnista (15/2013).
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Reklamaatiovelvollisuuden vaatimuksen sivuuttaminen ja sijoittajan reagoin-
tiajan pidentäminen vanhentumisajan puitteissa toisi sijoittajalle joitakin etuja. 
Ensinnäkin sijoittajan reagointiaika pidentyisi huomattavasti.599 Tämä olisi sinänsä 
johdonmukaista ottaen huomioon sijoittajan käyttäytymiseen, kuten joutuisuuteen, 
vaikuttavat tekijät. Erona on myös se, että kun reklamaatiossa sijoittajalta on riittä-
nyt neutraali ilmoitus sopimusrikkomuksesta, on vanhentumisen katkaisemiseksi 
tuotava ilmi vahingonkorvauksen tai hyvityksen kohdalla velan peruste ja määrä 
kohtuudella vaadittavalla tavalla, jolleivät ne ole velallisen tiedossa (VanhL 10.2 §). 

Tarkasteltaessa rahoitusmarkkinalainsäädännön sijoittajansuojatavoitetta 
ankara reklamaatiovaatimus näyttäytyy edellä mainituin tavoin olevan jopa risti-
riidassa kyseisen tavoitteen kanssa. Tuotteen tarjoaja voi rikkoa lain asettaman 
menettelytapavelvollisuutensa antamalla esimerkiksi virheellistä tai harhaanjoh-
tavaa tietoa sijoitustuotteesta, mutta jos sijoittaja ylittää kohtuullisen reklamaa-
tioajan, hän menettää vaadeoikeutensa virheestä. Sijoittajan suojaksi asetetut 
massiiviset menettelytapasäännökset menettävät merkityksensä hetkessä. 

Arvioitaessa tilannetta sijoittajansuojan kannalta voidaan lisäksi ottaa huomioon 
jo tutkimuksen kolmannessa luvussa mainittu Euroopan unionin tuomioistuimen 
ratkaisu C-604/11600. EUTI totesi ratkaisussaan, että kunkin jäsenvaltion asiana 
on säätää sisäisessä oikeusjärjestyksessään menettelytapavelvollisuuksien noudat-
tamatta jättämisen sopimusoikeudellisista seurauksista ottaen huomioon unionin 
vastaavuusperiaate ja tehokkuusperiaate. Vastaavuus- ja tehokkuusperiaatteiden 
osalta EUTI viittasi ratkaisuun C-591/10, jossa tuomioistuin totesi, että jäsenval-
tioiden kansallisesti antama sääntely ei saa olla epäedullisempaa kuin samankal-
taisia kansalliseen oikeuteen perustuvia vaatimuksia koskevat edellytykset eikä 
tällaisella sääntelyllä saa tehdä unionin oikeusjärjestyksessä annettujen oikeuksien 
käyttämistä käytännössä mahdottomaksi.601 Tehokkuusperiaate kuuluu osana ns. 
riittävän oikeussuojan -periaatteeseen.602 Periaate on edellä mainitun tavan lisäksi 
muotoiltu myös unionin tuomioistuimen käytännössä siten, että EU-oikeuteen 
vetoaminen ei saa olla käytännössä mahdotonta tai kohtuuttoman vaikeaa. 
Voidaankin pohtia sitä, voisiko sijoittajalle asetettava reklamaatiovelvollisuus EU:n 
sijoittajasuojasääntelyn toteuttamiseksi olla EU:n tehokkuusperiaatteen vastainen. 
EUTI on esimerkiksi vanhentumisaikaa koskevassa yhdistetyssä asiassaan C-89/10 
ja C-96/10603todennut tehokkuusperiaatteen osalta, että preklusiiviset määräajat 

599  Ks. reklamaation ja vanhentumisen eroista Norros 2015, s. 21–22.

600  C-604/11; Genil 48 SL ja Comercial Hostelera de Grandes Vinos SL ym.

601  C-591/10 Littlewoods Retail ym., kohta 27. Tehokkuusperiaatteesta ks. esim. Raitio 2013, s.240–241 ja s. 
269–273. 

602  Havu 2013, s. 256; Raitio 2013, s. 269.

603  Yhdistetyt asiat C-89/10 ja C-96/10 8 päivänä syyskuuta 2011.Q-Beef NV (C-89/10) vastaan Belgische Staat 
ja Frans Bosschaert (C-96/10) vastaan Belgische Staat, Vleesgroothandel Georges Goossens en Zonen NV ja 
Slachthuizen Goossens.
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voivat olla unionin oikeuden mukaisia, vaikka näiden määräaikojen päättyminen 
luonnollisesti johtaakin esitetyn vaatimuksen täysimääräiseen tai osittaiseen 
hylkäämiseen.604 Tapauksessa oli kyse viiden vuoden vanhentumisajasta, jonka 
EUTI katsoi olevan tehokkuusperiaatteen mukainen. 

Suhtautuminen reklamaatioon vaikuttaa kiristyneen myös EU:ssa. Komission 
ehdottomassa uudessa kulutustavaroiden kauppaa koskevassa direktiivissä 
kumottaisiin kulutustavaroiden kauppaa koskevassa direktiivissä 1999/44/EY 
jäsenvaltioille annettu direktiivin 5 artiklan 2 kohdan mahdollisuus säätää kahden 
kuukauden reklamaatioajasta virhetilanteissa. Tämä kahden kuukauden reklamaa-
tioaika on Suomessa implementoitu kuluttajansuojalakiin. Uudessa ehdotuksessa 
reklamaatioaikaa ei saisi jäsenmaissa säätää. Tätä on perusteltu ehdotuksen 
resitaalissa 25 sillä, että jäsenvaltioiden valinnainen mahdollisuus pitää voimassa 
kuluttajaa koskeva velvollisuus ilmoittaa virheestä saattaa johtaa siihen, että nämä 
voivat helposti menettää perustellun oikeutensa oikeussuojakeinoihin, jos ilmoitus 
viivästyy tai jää kokonaan tekemättä erityisesti rajat ylittävien liiketoimien yhte-
ydessä. Tämä tilanne on erityisesti silloin kun sovelletaan toisen jäsenvaltion lakia 
eikä kuluttaja ole tietoinen tämän toisen jäsenvaltion lainsäädännöstä johtuvasta 
ilmoitusvelvollisuudesta.605 Suomi on vastustanut tätä ehdotusta.606

EU:n kuluttajakauppaa koskevassa direktiiviehdotuksessa osoitettu kanta rekla-
maatioon osoittaa kriittistä suhtautumista reklamaatiovelvollisuuden olemassa-
oloon. Jos ehdotus menee läpi, asettaa se myös sijoittajan reklamaatiovelvollisuuden 
tarkastelun kohteeksi. Ei ole poissuljettua, että kuukauden mittaista reklamaatioai-
kaa pidettäisiin jopa EU:n tehokkuusperiaatteen vastaisena sijoittajansuojaky-
symyksissä. Koska reklamaatiota voitaneen pitää tietynlaisena preklusiivisena 
määräaikana, kohtuullinen reklamaatioaika nykymuodossaan sijoitustuotteiden 
kohdalla (yksi kuukausi) voi muodostaa sijoittajan EU-oikeuteen perustuvan sijoit-
tajansuojan toteuttamisen kohtuuttoman vaikeaksi. Reklamaatiovelvollisuuden 
olemassaolo sijoitustuotteen osto- ja sopimusrikkomustilanteissa on erityisesti sen 
vuoksi kritiikille altis, koska reklamaatiovelvollisuus näissä tilanteissa ei perustu 
kirjoitettuun lakiin, vaan sopimusoikeuden yleisiin oppeihin ja ”kirjoittamattomiin 
normeihin”. Tämä on haasteellista sijoittajan kannalta, sillä vaikka sijoittajalla 
voidaan katsoa olevan yleinen laintuntemisvelvollisuus, lakiin kirjoittamattomien 
normien eli yleisten oppien tuntemisvelvollisuutta ei voitane sellaisella henkilöllä, 

604  EUTI totesi, että unionin oikeuden mukaista on asettaa kanteen nostamiselle kohtuulliset preklusiiviset 
määräajat, joilla edistetään sekä asianosaista että viranomaista suojaavaa oikeusvarmuutta. Tällaisilla mää-
räajoilla ei ole sellaista vaikutusta, että unionin oikeusjärjestyksessä vahvistettujen oikeuksien käyttäminen 
tulisi käytännössä mahdottomaksi tai suhteettoman vaikeaksi, vaikka näiden määräaikojen päättyminen 
luonnollisesti johtaakin esitetyn vaatimuksen täysimääräiseen tai osittaiseen hylkäämiseen. Tältä osin esi-
merkiksi kansallinen kolmen vuoden preklusiivinen määräaika on katsottu kohtuulliseksi.

605  (COM(2017) 637 final), resitaali 25. 

606  Ks. esim. U 25/2015, TaVL 33/2017 vp sekä LaVL 20/2017 vp.
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joka ei ole juridiikan asiantuntija, olevan. Jos sijoitustuotetta koskevassa sopi-
muksessa on ollut reklamaatiota koskeva sopimusehto, ongelmaa ei sinänsä ole. 
Mutta jos reklamaatiovelvollisuuden olemassaolo perustetaan puhtaasti yleisiin 
oppeihin ilman kirjallista säännös- tai sopimustukea607, tilanne on haastava. 
Tällöin esimerkiksi harvakseltaan sijoituksia tekevä piensijoittaja ei voi perus-
tellusti olla tietoinen siitä, että hänen on reklamoitava sopimusrikkomuksesta 
yhden kuukauden kuluessa siitä kun hän on havainnut kyseisen rikkomuksen tai 
siitä kun kyseinen rikkomus olisi pitänyt havaita. Yksi ratkaisu tähän voisi olla 
se, että reklamaatiovelvollisuus kirjattaisiin lakiin, kuten esimerkiksi Ruotsissa608 
on tehty. Tosin edellä mainitun EU:n kehityssuunnan mukaisesti tällaisellekin 
ratkaisulle voisi tulla nopeasti loppu. Toisaalta lyhyttä reklamaatioaikaa voidaan 
pitää myös sen vuoksi ongelmallisena, että reklamaatioajan alkamisajankohta 
voi olla epäselvä eikä sijoittaja välttämättä ymmärrä sitä, että reklamaatioajan 
alkamishetki on käsillä.

Sijoittajan vahingonkorvausvaatimuksen aikarajan määräytyminen vanhentu-
misen nojalla ei ole välttämättä huono vaihtoehto. Sijoittajan vahingonkorvauksen 
määrä arvioitaisiin luonnollisesti vahingon syy-yhteysvaatimuksen katkaisun 
ajankohdan mukaan. Toisin sanoen sen hetken mukaan, kun sijoittaja ensinnäkin 
on havainnut virheellisyyden sopimuksen täyttämisessä taikka hänen olisi pitänyt 
se havaita ja toiseksi kun hänellä on tämän hetken jälkeen ollut kohtuullinen aika 
sijoituksesta luopumiseen.609 Tällöin sijoittajalla ei välttämättä olisi mahdollisuutta 
keinotella kurssivaihteluilla, mutta sen sijaan hän voisi harkita vahingonkorvauk-
sen vaatimista virhetilanteen vuoksi kauemmin. Ajan kulumisen vuoksi esimerkiksi 
näyttökysymykset saattaisivat kuitenkin tulla hankalemmiksi. 

On lisäksi huomattava, että reklamaation vaatiminen vakuutussopimuslain 9 
§:n alaisissa tapauksissa ei välttämättä johtaisi EU:n tehokkuusperiaatteen vastai-
seen toimintaan, sillä vakuutussopimuslain 5.1 §, joka sääntelee vakuutuksenanta-
jan yleistä tiedonantovelvollisuutta, on puhtaan kansallinen pykälä. Lisäksi, koska 
jo aiemmin on katsottu, että VSL 5.1 §:n mukainen tiedonantovelvollisuus sisältää 
tiedonannon koskien esimerkiksi vakuutussäästön arvonkehityksen kohteena 
olevien sijoitusten tiedot, tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti sijoitusvakuu-
tuksissa voitaisiin katsoa kansallisen sääntelyn rikkomiseksi. Sijoitustuotteiden 
yhdenvertaisen sääntelyn ja sijoittajalta odotettavien velvollisuuksien kannalta 

607  Näin on ollut esimerkiksi Vakuutuslautakunnan ratkaisussa VKL 370/2005.

608  Ruotsissa sijoitusneuvonnasta kuluttajille annetun lain (Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till kon-
sumenter) 6 §:ssä säädetään, että mikäli sijoitusneuvonta on aiheuttanut puhtaan varallisuusvahingon ku-
luttajalle, tulee kuluttajan reklamoida tuotteen tarjoajalle kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun kuluttaja on 
huomannut vahingon aiheutuneen tai kun hänen olisi pitänyt huomata vahingon aiheutuneen. Jos kuluttaja 
laiminlyö reklamaatiovelvollisuutensa, menettää hän oikeuden saada vahingonkorvausta kyseisen lain no-
jalla.

609  Norros 2011, s. 175–176.
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reklamaatiovelvollisuuden vaatiminen tietyissä sijoitustuotteissa olisi kuitenkin 
hankalaa ja epätoivottavaa sijoittajien kannalta. Toisaalta reklamaatiovelvollisuutta 
voitaisiin edellyttää VSL 9 §:n alaisissa tilanteissa ja, kuten Vakuutuslautakunta on 
katsonut ratkaisussaan VKL 370/2005, reklamaatiovelvollisuuden laiminlyönnin 
seurauksena vakuutussijoittajalla olisi edelleen käytettävissään suojamuotona 
vahingonkorvaus.
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4 SIJOITTAJANSUOJAN TOTEUTUMINEN JA  
 SIJOITTAJAN VELVOLLISUUDET

   ”With respect to information, less may be more.”610

4.1 Lainsäädännön muuttaminen

On selvää, että tuotteen tarjoajien menettelytapoihin liittyy erinäisiä ongel-
mia, joista suurimmat liittyvät tuotteen tarjoajan tiedonantovelvollisuuteen. 
Tiedonantovelvollisuus on ollut historiallisesti hyvä tapa EU:ssa luoda yhtenäis-
markkinoita.611 Tuotteen tarjoajan tiedonantovelvollisuus heijastuu myös edellä 
mainituin tavoin sijoittajan selonotto-, tietämis- ja reklamaatiovelvollisuuteen, 
minkä vuoksi se on tärkeässä osassa sijoittajansuojan kannalta. Lisäksi sijoittajan 
tiedonanto- ja selonottovelvollisuus liittyy sijoittajaprofiilin selvittämiseen sovel-
tuvuus- ja asianmukaisuusarviointien kautta. Tuotteen tarjoajan tiedonantovel-
vollisuus on kuitenkin edelleen sijoittajansuojan ytimessä, jos arvioidaan tuotteen 
tarjoajalle asetettuja menettelytapavaatimuksia ja sijoittajansuojan tarkoitusta. 
Tiedonantovelvollisuudelle on kuitenkin esitetty useita vaihtoehtoisia malleja sekä 
keinoja, joilla sitä voitaisiin edelleen parantaa.612 Tässä luvussa tarkastellaan tuot-
teen tarjoajan menettelytavoille asetettuja muutosehdotuksia ja arvioidaan sitä, 
miten ne vaikuttaisivat sijoittajan velvollisuuksiin. 

Käyttäytymistaloustieteellisten tutkimusten huomioon ottamista lainsäädän-
nössä kannatetaan jo varsin laajasti.613 EU-lainsäädäntö myös ottaa tänä päivänä 
jossakin määrin huomioon ihmisten käyttäytymisen614, vaikkakin paljon voisi 

610  Sunstein 1992, s. 667.

611  Sibony – Helleringer 2017, s. 215.

612  Schwarcz 2009, s. 239.

613  Ks. esim. Purnhagen 2015; Dimitropoulos – Hacker 2016.

614  Sibony – Helleringer 2017, s. 211–214.
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olla vielä tehtävissä.615 Sijoittajien käyttäytymismallit tiedostetaan ja EU:ssa616 
on jo otettu askelia oikeaan suuntaan sekä UCITS IV -direktiivin617 ja PRIIPs-
asetuksen avaintietoesitteiden ja -asiakirjojen avulla.618 Sijoittajien tosiasiallisen 
käyttäytymisen huomioiminen kattavasti lainsäädännössä ja lainsäädännön sisäl-
lön määrittäminen käyttäytymisen näkökulmasta on kuitenkin haastava – jollei 
jopa mahdoton – tehtävä. Käyttäytymistaloustieteellisten tutkimusten perusteella 
ei voida tehdä jyrkkiä ja radikaaleja uudistuksia.619 Jotta käyttäytymistä voidaan 
ottaa kattavasti lainsäädännössä huomioon, pitäisi sijoittajien käyttäytymisestä 
tehdä laajoja tutkimuksia ja selvityksiä620, mikä on kallista ja haastavaa.621 Selvää 
kuitenkin on, että käyttäytymistaloustieteen näkökulmasta katsottuna laajalla 
nykymuotoisella tiedonannolla ei voida juurikaan vaikuttaa sijoittajan vinoumiin 
ja käyttäytymiseen.622 Käyttäytyminen voi kuitenkin johtaa erilaisiin markkina-
häiriöihin.623 Lisäksi asymmetrisen informaation aiheuttama markkinahäiriö ei 
korjaudu, ellei toimitettava tieto ole sellaista, jota sijoittajat voivat hyödyntää 
päätöksenteossaan. 

Kuten edellä on todettu, tiedonannosta syntyy aina kustannuksia. 624 
Tiedonannon toteuttaminen aiheuttaa kuluja tuotteen tarjoajalle, ja tiedon etsi-
minen, tietoon tutustuminen ja tiedon prosessoiminen aiheuttaa kuluja sijoittajalle. 
Tiedonantovelvollisuuden täyttäminen aiheuttaa kustannuksia ja tehokkain tapa 

615  Käyttäytymistaloustieteellisten tutkimusten laajempi huomioiminen EU-lainsäädännössä ei välttämättä joh-
da vallankumoukselliseen uudistukseen, sillä EU-lainsäädännössä on jo paikka paikoin hyviä alkuasetelmia 
sääntelyn uudistamiselle. Sibony – Helleringer 2017, s. 212.

616  Keskustelua on käyty siitä, millä tasolla sijoittajien käyttäytyminen tulisi lainsäädännössä huomioida. Esi-
merkiksi Sibonyn mukaan tämä tulisi toteuttaa EU-tasolla, sillä jäsenvaltioiden omat systeemit voisivat vai-
kuttaa negatiivisesti sisämarkkinatavoitteen toteutumiseen, Sibony 2014, s. 907. Toisaalta jäsenvaltioiden 
kulttuuriset erot voivat puoltaa vastakkaista lähestymistapaa. Kulttuuriset erot vaikuttavat kuitenkin myös 
ihmisten käyttäytymiseen, minkä vuoksi jäsenmaissa voisi olla perusteltua toteuttaa käyttäytymistä huomi-
oon ottavaa sääntelyä itsenäisesti. Helleringer – Sibony 2017, s. 643–645; Weber – Hsee 2000, s. 32–61. 
Vastaavasti esimerkiksi komission teettämässä tutkimuksessa EU-kansalaisten alttiudesta vaihtaa pankkia, 
todettiin, että jäsenvaltioiden välillä on kulttuurisia eroja, jotka vaikuttavat käyttäytymiseen ja valintoihin, 
TNS: Bank Fees Behaviour Study 2012, s. 6–7.

617  Direktiivi 2009/65/EY sekä sen nojalla annettu komission asetus 583/2010, jossa säännellään tarkemmin 
avaintietojoen esittämistä. 

618  Veil 2017, s. 99.

619  Moloney 2010a, s. 78.

620  Esimerkiksi UCITS-direktiivin avaintietoasiakirjaa testattiin sijoittajiin ennen sen käyttöönottoa, IFF Re-
search – YouGov: UCITS Disclosure Testing Research Report. Prepared for European Commission, 2009. 
Tutkimuksen mukaan avaintietoasiakirja on hyödyllinen, vaikkakin hyvin harva sijoittaja ymmärsi kaikki 
asiakirjassa esitetyt käsitteet ja asiat, ks. UCITS Disclosure Testing Research Report 2009, s. 8. Myös PRIIPs-
asetuksen mukaista avaintietoasiakirjaa testattiin kuluttajiin ennen asetuksen voimaantuloa (ks. European 
Commission: Consumer Testing Study of the Possible New Format and Content for Retail Disclosures of 
Packaged Retail and Insurance-based Investment Products, 2015). Lisäksi PRIIPs-asetuksen avaintietoasia-
kirjan tehokkuutta kuluttajiin tullaan vastaisuudessa testaaman uudelleen, PRIIPs-asetus, resitaali 17.

621  Moloney 2010a, s. 115–117.

622  Moloney 2010a, s. 291–292.

623  Loewenstein – Sunstein – Golman 2014, s. 394.

624  Ks. esim. Coffee 1984.
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täyttää tiedonantovelvollisuus on standardimuotoisesti, jolloin asiakkaiden yksilöl-
lisiä ominaisuuksia ei kyetä ottamaan huomioon. Tämä ei ole tiedon prosessoimisen 
ja huomioonottamisen kannalta tehokkain keino. Tiedon tuottajalle aiheutuvia 
kustannuksia voidaan perustella kuitenkin tehokkuusargumentein. Jos tiedon-
anto johtaa yhteiskunnan kannalta kokonaishyödyn kasvamiseen, kustannukset 
ovat perusteltuja.625 Kuitenkin, jos informaatiolla on sosiaalista arvoa siten, että 
informaatiosta aiheutuu laajasti hyötyä yhteiskunnalle, ja jos informaation tuot-
tamisen kustannukset ovat yksityisiä, kenelläkään ei ole kannustinta informaation 
tuottamiseen tai jakamiseen. Tällöin tiedonantovelvollisuus on keino informaation 
jakamiselle yhteiskunnassa.626 Tiedonannosta syntyvät kustannukset voivat johtaa 
myös negatiivisiin seurauksiin. Kustannukset voivat jopa johtaa tuotetarjonnan 
vähenemiseen sekä siihen, että tuotteen tarjoajat sulkevat osan potentiaalisista 
asiakkaista pois asiakaskohderyhmästään.627 Lisäksi tietyn alan sopimustoiminta 
tai tuotteiden tarjonta voi loppua jopa kokonaan. Tällöin heikomman osapuolen 
suojaksi tarkoitettu sääntely voi kääntyä lopulta heikompaa osapuolta vastaan.628 
Toki mahdollista on myös se, että markkinoilta poistuvat ne tuotteet, jotka tosi-
asiallisesti ovat kelvottomia. Tiedonannolla voi olla myös negatiivisia vaikutuksia 
kilpailuun. Koska tuotteen tarjoajille asetettavat tiedonantovelvollisuudet ovat 
kaikille samat, vaatii niiden toteuttaminen pienemmiltä toimijoilta suurempia 
resursseja kuin suuremmilta toimijoilta, mikä voi pahimmassa tapauksessa johtaa 
pienten toimijoiden poistumiseen markkinoilta ja kilpailun vähenemiseen.629

Tiedonantovelvollisuudelle on esitetty erilaisia vaihtoehtoja. Ehdotukset 
voidaan karkeasti jakaa tiedonantovelvollisuuteen vaikuttaviin toimenpiteisiin sekä 
muihin, sisällöllisiin vaikuttamistapoihin.  Kolmas vaihtoehto liittyy sijoittajien 
taloudellisen lukutaidon parantamiseen. Keskustelu liittyy voimakkaasti myös 
siihen, voiko tai pitääkö lainsäädännön olla paternalistista630. 

625  Helleringer 2015, s. 195; Coffee 1984 s. 717–753.

626  Coffee 1984.

627  Anderson – Korling 2012, s. 14.

628  Rudanko 1995, s. 150.

629  Ben-Shahar – Schneider 2011, s. 738; Easterbrook – Fischel 1984, s. 671.

630  On huomattava, että paternalismin käsitteelle ei ole mitään tarkkaa määritelmää. Paternalismi voidaan jakaa 
”puhtaaseen paternalismiin” (pure paternalism) ja ”epäpuhtaaseen paternalismiin” (impure paternalism), 
jossa ensimmäinen viittaa toimenpiteisiin, jotka ovat kohdistettuja suoraan suojelun kohteeseen ja jälkim-
mäinen toimenpiteisiin, jotka ovat kohdistettuja ns. ”portinvartijaan” eli tahoon, joka toteuttaa toimenpiteitä 
kolmannen osapuolen suojaksi, ks. van Boom – Ogus 2010, s. 1–2.
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Käyttäytymistaloustieteellisten tulosten huomioon ottaminen lainsäädännössä 
on esitetty erilaisia vaihtoehtoja, joista osa on varsin paternalistisia.631 Paternalistista 
lähestymistapaa on puolustettu muun muassa siten, että ihmiset eivät tiedä, mikä 
heidän hyvinvoinnilleen on parasta.632 Lisäksi paternalistista lähestymistapaa on 
myös puolustettu sillä perusteella, että ilman lainsäätäjän toimenpiteitä ja tiukkoja 
menettelytapasäännöksiä, vähittäissijoittajat voisivat kadota markkinoilta, koska 
he eivät usko enää sijoittajansuojan toteutumiseen.633 Paternalistisessa sääntelyssä 
voi olla taustalla myös yhteiskunnallinen hyvinvointi: yksilöiden toimet voivat 
aiheuttaa negatiivisia ulkoisvaikutuksia yhteiskuntaan tai muille yksilöille, mitä 
pyritään välttämään.634 Mikäli tällaisten ulkoisvaikutusten kustannukset ovat 
suuremmat kuin paternalistisen sääntelyn aiheuttamat kustannukset, on sääntely 
perusteltua.635 Paternalistisen lainsäädännön kustannukset ovat avainasemassa 
sääntelyn tarpeen arvioinnissa.636 Jos paternalistinen sääntely on toteutettu 
siten, että se on kohdistettu erilliseen tahoon, jonka tehtävänä on paternalistisin 
toimenpitein suojata kolmatta osapuolta, aiheuttaa tämä kustannusten ja siten 
hintojen nousua kolmannelle taholle. Tällöin suojelun kohde joutuu osallistumaan 
paternalismista aiheutuviin kustannuksiin.637 

Kriittisiäkin näkökohtia löytyy: paternalistinen lainsäädäntö puuttuu henki-
löiden autonomiaan ja valinnanvapauteen.638 On myös arvioitu, että sijoittajien 
moraalikato639 (moral hazard) voi lisääntyä etenkin ankaran paternalismin 
seurauksena. Sijoittajat alkavat liiaksi luottaa muihin osapuoliin ja laiminlyövät 

631  Avgouleas 2008, s. 3. On jopa väitetty, että sijoittajien ajatusvinoumien korjaamiseksi esitetty lisääntyvä 
regulaatio olisi vain osoitus tutkijoiden, lainvalmistelijoiden ja lainsäätäjien omista ajatusvinoumista, Hir-
shleifer 2007 passim. On tietenkin luonnollista, että myös lainvalmistelijat ja lainsäätäjät kärsivät ajatus-
vinoumista ja rajoitetusta rationaalisuudesta, Andenas – Chiu 2014, s. 241; Jolls – Sunstein 2006, s. 233; 
Perez 2017, s. 115–137; Dunlop – Radaelli 2017, s. 139–157.

632  Sunstein – Thaler 2003, s. 1161. Ihmiset tekevät yleensä parempia valintoja asioissa, jotka ovat heille jo 
tuttuja ja joista heillä on aiempaa kokoemusta sekä tietoa (esim. jäätelömaun valitseminen), kuin asioissa, 
joissa heillä ei ole kokemusta ja vain vähän tietoa (esim. sijoitustuotteet), Sunstein – Thaler 2003, s. 1163.

633  Williams 2013, s. 1217–1241.

634  von Boom – Ogus 2010, s. 2-3; Ogus 1994, s. 35–38.

635  Ogus 2010, s. 64.

636  Esimerkiksi Ogus on kehittänyt analyyttisen mallin, jonka avulla voidaan analysoida mahdollisia kustan-
nuksia. Ensinnäkin on otettava huomioon kustannukset, jotka syntyvät siitä, että tietyt tahot eivät hyödy 
paternalistisesta sääntelystä, koska he toimisivat toisin. Tämän vuoksi paternalistinen sääntely aiheuttaa 
heille kustannuksia (esimerkkinä voidaan mainita pakko käyttää kypärää pyöräillessä). Toiseksi on huomi-
oitava kustannukset, jotka syntyvät siitä, että paternalistinen sääntely perustuukin virheelliseen arviointiin. 
Kolmanneksi nousevat hallinnolliset kustannukset sääntelystä ja sen noudattamisen seuraamisesta ja mah-
dollisista sanktioista. Ogus 2010, s. 70.

637  von Boom – Ogus 2010, s. 2.

638  Sunstein – Thaler 2003, s. 1160; von Boom – Ogus 2010, s. 3.

639  Moraalikadolla tarkoitetaan usein sellaista käytöstä, jossa ihmiset, joita suojataan jollakin tavoin riskipitoi-
selta käytökseltä, alkavat varomattomiksi seurauksien suhteen ja alkavat lisätä riskipitoista käytöstä.
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omat velvollisuutensa.640 Tutkimuksen mukaan paternalismi voi johtaa yleisesti 
informaation vähenemiseen markkinoilla, neuvonnan laadun laskuun ja kulut-
tajien oppimismotivaation laskuun.641 Paternalistista lainsäädäntöä on kritisoitu 
myös siitä, että ihmiset ovat niin heterogeenisia, että paternalistinen lainsäädäntö 
voi olla hyödyksi toisille mutta haitaksi muille.642 Paternalistiset lähestymistavat 
voidaan kuitenkin jakaa pehmeään ja ankaraan paternalismiin643  – joskaan näiden 
välinen rajanveto ei ole täysin selkeää.644

Toisaalta on esitetty, että EU:n lainsäädännölliset toimet finanssialalla ovat 
jo nyt osoitus siirtymisestä paternalistiseen regulaatioon645 ja jopa voimakkaasta 
paternalismista.646 Sunsteinin mukaan pelkkää tiedonantoa ei voida pitää lähtö-
kohtaisesti itsessään paternalistisena lainsäädäntönä, sillä tiedonannon tehtävänä 
on informoida eikä ohjata ihmisiä tiettyyn suuntaan ja päätökseen.647 Jos tiedon-
annolla kuitenkin pyritään ohjaamaan ihmisiä tiettyyn päätöksentekoon esimer-
kiksi kehystysvaikutuksen avulla, voidaan sitä pitää pehmeänä paternalismina.648 
Tällöin ihmisiä pyritään tuuppaamaan (nudge) tiettyyn suuntaan, mutta heidän 
valinnanvapauttaan ei tosiasiassa rajoiteta millään tavalla.649 Sibony ja Alemanno 
ovat jakaneet tuuppauksen kahteen kategoriaan: julkiseen tuuppaamiseen (public 
nudging) ja vertaistuuppaamiseen (counter-nudging). Ensimmäisessä on kyse 
julkisen vallan harjoittamasta tuuppaamisesta yhteiskunnan edun mukaisesti 

640  Cherednychenko 2014, s. 419; Micklitz 2010, s. 24; Ulen 2014, s. 119. Moraalikato voi näkyä finanssimarkki-
noilla monin tavoin. Esimerkiksi finanssikriisiä edeltänyt ”originate-to-distribute” -malli johti ainakin osit-
taiseen moraalikatoon: kun lainanantajat pystyisivät siirtämään vastuitaan toisille, höllensivät he lainanan-
tokäytäntöjään. Schwarcz 2009, s. 218.

641  Carlin – Gervais – Manso 2010.

642  Sunstein 2013, s. 1870–1871.

643  Myös hitaampi, vähän kerrallaan lainsäädäntöön vaikuttava näkökanta saa kannatusta verrattuna ankaraan 
paternalismiin. Spindler 2011, s. 323.

644  Sunstein 2013, s. 1860. Myös määritelmissä on eroja. Sunstein esittää, että ankaran paternalismin voisi 
määritellä siten, että se viittaa valtion toimiin, joilla pyritään nostamaan ihmisten hyvinvoinnin tasoa siten, 
että heille aiheutuu tästä materiaalisia kustannuksia. Pehmeä paternalismi puolestaan vaikuttaa hyvinvoin-
tiin ohjaamalla ihmisten valintoja ilman, että materiaalisia kustannuksia syntyy. Sunstein 2013, s. 1860; 
Sunstein – Thaler 2003, s. 1185–1186. Termit voidaan määritellä myös siten, että ankaran paternalistinen 
sääntely pakottaa yksilöt välttämään tiettyjä riskejä, kun taas pehmeän paternalistinen lainsäädäntö tuup-
paa yksilöitä pois kyseisten riskien parista, Ogus 2010, s. 61.

645  Andenas – Chiu 2014, s. 139. Paternalistisia viitteitä oli näkyvissä jo ennen finanssikriisiä, Andenas – Chiu 
2014, s. 237.

646  Cherednychenko 2014, s. 394 ja s. 398. Cherednychenkon mukaan EU:n finanssialan toimijoille asettamat 
tiedonantovelvoitteet rajoittavat ankarasti sopimusvapautta finanssialalla. Tämä on hänen mukaansa näh-
tävissä MiFID II:n osalta sekä yritysten ja asiakkaiden välistä sopimusvapautta rajoittavana että yritysten 
välistä sopimusvapautta rajoittavana.

647  Sunstein 2013, s. 1865–1866.

648  Ibid. Sunstein.

649  Willis on kritisoinut tuuppaamista siitä, että koska tuuppaamisen toimenpiteet ovat pehmeitä, sellaiset 
ihmiset, jotka hyötyisivät tuuppaamisesta eniten, eivät välttämättä noudata sen antamaa suuntaa. Tällöin 
tällainen pehmeän paternalistinen toimintatapa on liian pehmeä, Willis 2013, s. 1226–1229. Kritiikistä, ks. 
myös Calo 2014, s. 785–787.
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esimerkiksi elinluovutusoletusten650 avulla ja jälkimmäisessä on kyse julkisen vallan 
asettamasta sääntelystä, jolla pyritään vaikuttamaan yksittäisten ja yksityisten 
tahojen intresseihin ja toimintoihin. Vertaistuuppaamisella pyritään vaikuttamaan 
markkinahäiriöihin siten, että käyttäytymisestä johtuva markkinoiden tehottomuus 
(behavioral market failure)651 saataisiin minimoitua.652 Sibonyn ja Alemannon 
mukaan tuuppaamisen taustalla olevat tavoitteet voivat vaikuttaa sääntelyn 
oikeuttamiseen etenkin ihmisten valinnanvapauden mahdollistamisen perusteella. 
Julkisen tuuppaamisen tarkoituksena on vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin, kun 
taas vertaistuuppaamisella vaikutetaan sekä hyvinvointiin että valinnanvapauteen 
näitä molempia edistäen. Siten julkiselle tuuppaamiselle tulisi olla painavammat 
perusteet kuin vertaistuuppaamiselle.653 

Myös tuuppaamista on vastustettu sillä, että se puuttuu ihmisten autonomi-
aan ja valinnanvapauteen. Tähän liittyen on käyty mielenkiintoista keskustelua 
siitä, milloin tuuppaaminen tosiasiassa vaikuttaa ihmisen omaan autonomiaan. 
Kriitikoiden mielestä ihmisen autonomia vähenee joka kerta kun poliittisella 
päätöksellä vaikutetaan ihmisen sellaiseen päätöksentekoprosessiin, joka ei 
vaadi ihmiseltä pohtimista ja harkintaa, vaan perustuu nopeaan ja intuitiiviseen 
päätöksentekoon.654 Tämä liittyy Kahnemanin esittämään ihmisen ajatusmalliin 
eli systeemi 1:een ja systeemi 2:een. Tuuppaaminen voidaan jakaa kolmeen 
kategoriaan sen vaikuttamispyrkimyksen perusteella: Ensimmäisessä katego-
riassa annetaan vain tietoa (esimerkiksi pakkausseloste tai avaintietoasiakirja). 
Toisessa kategoriassa pyritään vaikuttamaan ihmisen heuristiikkoihin ja vinoumiin 
esimerkiksi oletustuotteiden avulla, ja kolmannessa kategoriassa ihmisen päätök-
sentekoon pyritään vaikuttamaan esimerkiksi voimakkaiden varoitusten avulla.655 
Kahnemanin systeemijaon mukaan kaksi ensimmäistä kategoriaa on suunnattu 
systeemi 2:een ja ne vaativat ihmiseltä omaa harkintaa, kun taas viimeinen on 
suunnattu suoraan systeemi 1:een.  Tämän vuoksi kriitikot katsovat, että viimeinen 
kategoria on ihmisen autonomian ja käytökseen puuttumisen kannalta haasteel-
lisin ja se voidaan jopa luokitella ihmisen käyttäytymisen manipuloinniksi.656 

650  Elinluovutukset ovat yksi tuuppaamisesta esitetyimpiä esimerkkejä. Jos oletuksena on, että ihminen läh-
tökohtaisesti suostuu elinluovutukseen, elinluovutuslukema on huomattavasti suurempi kuin silloin, jos ih-
misen tulee antaa tähän erikseen lupa. Tämä siitäkin huolimatta, että suurin osa ihmisistä suhtautuu posi-
tiivisesti elinluovutukseen.

651  Käyttäytymisestä johtuvia markkinahäiriöitä on pidetty neljäntenä markkinahäiriötyyppinä asymmetrisen 
informaation, ulkoisvaikutusten sekä julkishyödykkeiden ohella, ks. Bennett et al. 2010, s. 111–137. Ks. myös 
tämän tutkimuksen luku 2.

652  Sibony – Alemanno 2017, s. 18–19.

653  Sibony – Alemanno 2017, s. 18–19.

654  Ks. esim. Quigley – Stokes 2017, s. 61 ss.

655  Baldwin 2014, s. 5–8.

656  van Aaken 2017, s. 94–96. Keskustelusta Alemanno – Sibony 2017, s. 327–329.
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Tuuppaamisen kriitikot katsovat siis, että systeemi 1:een kohdistuva tuuppaaminen 
puuttuu ihmisen autonomiaan liian voimakkaasti,657 minkä vuoksi sen ei pitäisi 
olla sallittua. 

Väite rahoitusmarkkinalainsäädännön ankarasta paternalismista ei ole kuiten-
kaan kovin perusteltu nykymuotoisen rahoitusmarkkinalainsäädännön osalta, sillä 
sijoittajien valinnanvapautta ei suuresti rajoiteta. Lisäksi sijoitustuotteeseen liittyvä 
tiedonanto kohdistuu sijoittajan systeemi 2:een eli edellytyksenä on, että sijoittaja 
pohtii ja harkitsee sijoituspäätöstään. Jos sijoittajilta esimerkiksi kiellettäisiin 
etukäteen tiettyihin tuotteisiin sijoittaminen, asiaa voitaisiin arvioida toisin, mutta 
tällä hetkellä sijoittajat saavat laittaa rahansa melkeinpä mihin vain. Sijoittajan 
sijoituskohdevalintaan voi vaikuttaa sijoituksen perusominaisuuksien lisäksi myös 
muut asiat, kuten verotus658. On totta, että markkinavalvojat voivat jälkikäteen 
puuttua tiettyjen sijoitustuotteiden myyntiin, mutta tämä on äärimmäinen ja 
ilmeisen harvinainen keino. Ensimmäinen varsinainen sijoitustuotteiden myyntiin 
kohdistuva puuttuminen viranomaisten toimesta tapahtui maaliskuussa 2018, kun 
ESMA kielsi binäärioptioiden markkinoinnin, jakelun ja myynnin vähittäissijoit-
tajille kokonaan.  Samalla ESMA rajoitti hinnanerosopimusten markkinointia, 
jakelua ja myyntiä vähittäissijoittajille. ESMAn tuoteinterventiotoimenpiteet ovat 
voimassa kolme kuukautta kerrallaan.659 

Ankaran paternalismin lisäksi myös pehmeän paternalistista lähestymistapaa 
on kritisoitu. 660  On katsottu, että pehmeän paternalistiset toimenpiteet on helppo 
sivuuttaa eikä siitä ole siten tosiasiallisesti hyötyä.661 Pehmeää paternalismia on 
myös syytetty siitä, että se ei ole välttämättä läpinäkyvää eikä sen vaikutuksia pystytä 
arvioimaan.662 Sen sijaan esimerkiksi ns. ”eristävää”-tekniikkaa (insulation)663, 
jossa ihmisiltä kielletään tiettyihin sijoitustuotteisiin sijoittaminen, voidaan kont-
rolloida ja arvioida sen vaikutuksia suoraan.664 Pehmeää paternalismia on kritisoitu 
myös ns. kaltevan pinnan argumentoinnin avulla (slippery slope argument), jonka 
mukaan yksittäinen pehmeän paternalistinen toimenpide voi olla perusteltu ja 
kannattava, mutta se tulee todennäköisesti johtamaan ajan kuluessa ankaran 

657  Alemanno – Sibony 2017, s. 329 ja vastakkainen näkemys Alemanno – Sibony 2017, s. 331.

658  Tätä on pohdittu mm. työryhmäraportissa, joka koskee eri sijoitustuotteiden verokohtelua, ks. Työryhmära-
portti: Eri sijoitusmuotojen verokohtelu, 14/2018.

659  Ks. ESMA: Additional information on the agreed product intervention measures relating to contracts for 
differences and binary options, 27 March 2018, ESMA35-43-1000.

660  Kritiikistä ks. esim. Glaeser 2006, s. 149–156. Glaeser on esittänyt, että pehmeä paternalismi voi olla jopa 
haitallista: se voi johtaa yhtä huonoihin päätöksiin kuin ankara paternalismi, se voi johtaa väärinkäytöksiin 
helpommin kuin ankara paternalismi, se voi aiheuttaa tyytymättömyyttä väestössä, se voi johtaa ankaraan 
paternalismiin ja se lisää byrokratiaa hallinnollisella tasolla.

661  Sunstein 2013, s. 1893; Sunstein – Thaler 2003, s. 1200.

662  Sunstein 2013, s. 1891–1892.

663  Pi – Parisi – Luppi 2014, s. 150–152.

664  Pi – Parisi – Luppi 2014, s. 153.
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paternalistiseen lainsäädäntöön. Tämän vuoksi pehmeän paternalistisia toimin-
tatapoja ei tulisi käyttää.665 Toisena argumenttina pidetään sitä, että pehmeän 
paternalistiset toimenpiteet johtavat siihen, etteivät ihmiset tee enää itse päätöksiä 
eivätkä ole halukkaita opettelemaan ja oppimaan asioita, vaan luottavat siihen, 
että joku muu tekee päätökset heidän puolestaan.666

Toisaalta on myös pohdittava yksilöiden omaa vastuuta. Paternalistisen lain-
säädännön keskustelussa painottuu voimakkaasti se, että henkilöitä on suojeltava. 
Jos pystytään identifioimaan riskin aiheuttaja ja potentiaalinen kohde, tendenssinä 
on, että riskin aiheuttajan toimintaan on puututtava ja suojeltava riskin kohdetta 
tältä.667 Keskustelusta unohtuu tällöin täysin kohteen oma kyky ja vastuu toimia 
parhaalla tavalla. Tällöin on huomioitava molempien osapuolten toimet, ja arvi-
oitava sitä, kumpi osapuolista pystyy suoriutumaan tarvittavista toimenpiteistä 
helpommin ja halvemmin. Tuloksena voi olla se, että riskin suojan kohteella on 
paremmat edellytykset toimia.668 Edellä esitetyt näkökohdat ovat tärkeitä myös 
arvioitaessa sijoitustuotteen tarjoajan ja sijoittajan välistä vastuun jakoa. Tämä 
liittyy myös tutkimuksen toisessa luvussa esitettyihin pohdintoihin siitä, miltä 
ja miten sijoittajaa halutaan suojata. Jos sijoittajaa halutaan kokonaan suojata 
riskiltä, ei voida enää puhua sijoittamisesta sanan varsinaisessa merkityksessä. 
Sijoittamisessa on kuitenkin kyse riskin ottamisesta ja myös siitä, että riskin vastin-
parina on mahdollista saada tuottoa. Sijoituspäätöksissä on kyse taloudellisista 
päätöksistä, joiden ei kuulu olla automaattisia ja intuitioon perustuvia. Sijoittajalta 
voidaan lähtökohtaisesti vaatia, että hän tutustuu annettuun aineistoon, pohtii ja 
tekee harkitun sijoituspäätöksen. Tämä ei tarkoita kuitenkaan sitä, että esimer-
kiksi sijoittajalle kohdistetun tiedonannon tulisi olla valtavan laajaa ja vaikeasti 
ymmärrettävää. 

Vaikka sijoittajan valinnanvapautta sijoittaa voidaan pitää perusteltuna 
lähtökohtana, voidaan toisaalta myös perustellusti kysyä, tarvitseeko vähittäissi-
joittaja monimutkaisempia sijoitustuotteita, kuten binäärioptioita tai hinnanero-
sopimuksia? Luultavasti ei tarvitse, ainakaan sijoitusharrastuksensa alkupuolella. 
Vähittäissijoittajan ei voitane katsoa tarvitsevan sijoitussalkkuunsa kuin yksinker-
taisia sijoitustuotteita, kuten osakkeita ja rahastoja. Monimutkaisten tuotteiden 
myynti sijoittajalle sijoitusharrastuksen alkuvaiheessa ei ole perusteltua. Eri tilanne 
on silloin, kun sijoituskokemusta on kertynyt ja sijoittaja haluaa tietoisesti ottaa 
riskiä ja sijoittaa monimutkaisempiin ja riskipitoisempiin tuotteisiin. Tällöinkin 

665  Ks. esim. Ibid. Ogus 2010, s. 69.

666  Ogus 2010, s. 69.

667  Ogus 2010, s. 72.

668  Ogus 2010, s. 72.
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olisi kuitenkin perusteltua, että esimerkiksi sijoitusneuvoja kiinnittää huomiota 
sijoitussalkun kokonaisuuteen siten, ettei monimutkaisempi ja riskipitoisempi 
sijoitustuote saa suurta painoarvoa salkussa.

Sijoittajansuojaan liittyvä paternalistisen lainsäädännön oikeutus ja siihen 
liittyvä keskustelu voi tuntua etäiseltä. Keskustelu liittyy jälleen omaan konteks-
tiinsa ja siihen, kuinka paljon sijoittajaa tulisi suojata omilta toimiltaan. Kuten jo 
aiemmin on todettu, Suomessa valtion suojaverkko koskien eläke- ja sosiaaliturvaa 
luo keskustelulle erilaisen kontekstin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Toisaalta on 
huomattava se tosiasia, että myös Suomessa kansalaiset ovat hyvin paternalistisen 
lainsäädännön kohteena koskien juurikin eläke- ja sosiaalijärjestelmää. Suomessa 
kansalainen ei voi valita, kuuluuko eläkejärjestelmään vai ei, vaan lainsäätäjä on 
tehnyt tässä suhteessa kansalaisia koskevan hyvin suojaavan päätöksen. Suojaverkon 
olemassaolo ei tarkoita sitä, etteikö sijoittajaa tulisi suojata tai kannustaa sijoittami-
seen. Sijoittamisella on monia positiivisia seurauksia. Sijoittaminen tehostaa mark-
kinoita, siirtää rahoitusta ylijäämäsektorilta alijäämäsektorille ja mahdollistaa siten 
yhteiskunnan toimivuuden. Sijoittamisen avulla voidaan tukea myös esimerkiksi 
kestävää kehitystä ja kannustaa sijoittajia sellaisiin valintoihin, joilla edesautetaan 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä. Jälkimmäinen on saanut viime aikoina jalansi-
jaa myös EU:ssa, kun komissio antoi maaliskuussa 2018 toimintasuunnitelman 
”vihreämmästä ja puhtaammasta” taloudesta. Toimintasuunnitelman yksi osa-alue 
on selventää varainhoitajien ja institutionaalisten sijoittajien velvollisuutta ottaa 
kestävä kehitys huomioon sijoittamisessa.669

4.1.1 Tuotekontrolli ja sijoittajan velvollisuudet

Kuten edellä on todettu, tiedonantovelvollisuuteen pohjautuvan sijoittajansuojan 
korvaajaksi on esitetty erilaisia vaihtoehtoja. Sijoittajan prekontraktuaalisen ase-
man asymmetrisen informaation ja heikomman neuvotteluaseman vuoksi tiedon-
antovelvollisuutta ylittävää paternalistista lainsäädäntöä on pidetty perusteltuna.670 
Osa tällaisista ehdotuksista tukeutuu ajatukseen, jonka mukaan sijoittajia tulisi 
kokonaan suojata tietyiltä tuotteilta ja esimerkiksi altistumiselta markkinariskille671. 
Ehdotus perustuu ajatukselle, että sijoittajat eivät toimi rationaalisesti, eivät lue 
annettua informaatiota ja jos lukevat, eivät ainakaan ymmärrä sitä. Tämä johtaa 
siihen, että sijoittajat sijoittavat tuotteisiin, jotka ovat heille haitallisia. Sen vuoksi 
on katsottu, että ”ankarammat” toimenpiteet ovat välttämättömiä sijoittajien suo-
jaamisen kannalta.

669  Ks. tarkemmin European Commission: Action Plan: Financing Sustainable Growth, COM(2018) 97 final.

670  Andenas – Chiu 2014, s. 245–246.

671  Systeemisestä riskistä eli markkinariskistä erityisesti tiedonantovelvollisuuden kannalta ks. Schwarcz 2008c, 
s. 218–222.
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Yksi esitetty ratkaisu informaatioasymmetriaan ja informaatiotulvaan on se, 
että finanssituotteita aletaan kontrolloida enenevässä määrin. Yksi vaihtoehto on, 
että sijoittajille tarjotaan oletusarvoisesti tiettyjä tuotteita, joihin heidän olisi sopiva 
sijoittaa. 672 Tästä oletusvaihtoehdosta voisi joko vaihtaa sijoituskohteeksi jonkin 
toisen tuotteen helposti tai sitten ei (”sticky defaults”)673. Periaatteessa tällainen 
järjestelmä on MiFID II:n ja IDD:n johdosta tällä hetkellä tietyssä muodossa 
rantautunut unionin jäsenmaihin. Kyseisissä direktiiveissä oleva ns. tuotehallin-
tamenettely vaatii, että rahoitusvälineitä ja sijoitusvakuutuksia suunnittelevien 
ja kehittävien sekä niitä jakelevien tahojen (kuten sijoituspalveluyritysten) on 
ylläpidettävä tuotteiden sisäistä hyväksymismenettelyä. Kyseisen tuotehallin-
tamenettelyn tarkoitus on varmistaa rahoitusvälineen yhteensopivuus aiotulle 
asiakaskohderyhmälle (SPL 7:7 §). Tarkempia säännöksiä rahoitusvälineiden 
kehittäjän ja jakelijan velvollisuuksista annetaan Finanssivalvonnan määräyk-
sin.674 Vastaavasti sijoitusvakuutuksien osalta on tuotehallintamenettely laissa 
vakuutusten tarjoamisesta (LVT 42 §). Menettelyiden avulla varmistetaan, että 
vakuutukset vastaavat kohdemarkkinoiden tarpeita vakuutuksen elinkaaren aikana 
ja siten vähentävät väärinmyymisen mahdollisuuksia.675 Tuotehallinnan ajatuksena 
on se, että sijoittajaprofiilin selvityksen jälkeen tuotteen tarjoaja pystyy suoraan 
arvioimaan, mitkä tuotteet sopivat sijoittajan omaan sijoittajaprofiiliin. Sijoittaja 
voi kuitenkin myös edelleen sijoittaa muihinkin tuotteisiin. 

Lisäksi on ehdotettu, että kuluttajan statuksen saaville sijoittajille tarjottaisiin 
vain tiettyjä, vähäriskisiä ja standardisoituja tuotteita.676 Yhtenä vaihtoehtona on 
esitetty, että kuluttajille tarjotaan vain ns. ”plain vanilla” -tuotteita eli sellaisia 
tuotteita, jotka olisivat yksinkertaisia ja helppo ymmärtää. Esimerkiksi Avgouleas 
ehdottaa yhtenä vaihtoehtona itsenäistä ja riippumatonta EU-toimielintä, joka 
tutkisi, arvioisi ja ehdottaisi ei-ammattimaisille sijoittajille soveltuvia tuotteita.677 
Mallissa otettaisiin laajasti huomioon sijoittajien käyttäytyminen jo tehtyihin 
tutkimuksiin nojautuen sekä niin sanottujen taloustieteellisten kokeiden (expe-
rimental economics) perusteella, ja arvioitaisiin, mitkä tuotteet todella sopivat 

672  Pappalardo 2012, s. 325–326.

673  ”Sticky defaults” -tuotteilla pyritään vaikuttamaan esimerkiksi ihmisen ankkurointivaikutukseen, Deakin 
2015, s. 24.

674  Finanssivalvonta on antanut määräys- ja ohjekokoelman 7/2018, jossa annetaan määräyksiä ja ohjeita tuo-
tehallintamenettelyistä. Ks. myös HE 151/2017 vp, s. 151–152.

675  HE 172/2017 vp, s. 21–23. Komissio on antanut myös delegoidun asetuksen koskien vakuutusten tuotehallin-
tavaatimuksia, ks. asetus 2017/2358/EU. Asetuksen 5 artiklassa säädetään kohdemarkkinoiden määrittelys-
tä. Esimerkiksi arvioitaessa sitä, sopiiko vakuutustuote kohdemarkkinoille, tuottajien on otettava huomioon 
kohdemarkkinoiden asiakkaiden saatavilla olevien tietojen taso ja näiden asiakkaiden finanssiosaaminen. 

676  Micklitz 2010, s. 26; Brunnermeier – Oehmke 2009, s. 9.

677  Avgouleas 2009b, s. 446 ja s. 470; Avgouleas 2010, s. 27–29; hieman samantapainen ehdotus ks. van Dyck 
2010, s. 57.
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ei-ammattimaisille asiakkaille.678 Avgouleaksen mukaan on myös otettava huomi-
oon sellaiset sijoittajat, joiden taloudellinen lukutaito on heikko ja jotka voivat olla 
kouluttamattomia sekä vähävaraisia. Tällöin paternalistiset mekanismit, kuten 
oletuksena annettavat sijoitustuotteet, voivat olla toimivia.679 Jos sijoittajien pääsyä 
tiettyihin sijoitustuotteisiin rajoitettaisiin ex ante680, tulisi tämä tehdä EU:n tasolla. 
Yksittäisten jäsenmaiden omat rajoitukset voisivat asettaa esteitä yhtenäisten ja 
rajat ylittävien finanssimarkkinoiden toiminnalle.681 

Toinen tuotekontrolliin perustuva ehdotus perustuu ajatukseen yksityissijoit-
tajien suojaamiseen markkinariskiltä. Sijoittajansuojasääntely ei suojaa sijoittajaa 
tällä hetkellä markkinariskiltä, vaan myös ei-ammattimainen yksityissijoittaja voi 
altistua markkinariskille. Moloneyn mukaan vähittäissijoittajien suojaaminen 
markkinariskiltä pitäisi saattaa sijoittajansuojan piiriin682. Hän ei kuitenkaan 
tähdennä, miten tämä voitaisiin regulatiivisesti tehdä. Ehdotus on varsin radikaali 
ottaen huomioon sijoittamisen perimmäinen tarkoitus. Tietyn sijoittajaryhmän 
sulkeminen markkinariskiä sisältävien sijoitustuotteiden ulkopuolelle on raju 
ratkaisu ihmisten autonomian683 ja markkinoiden kannalta684. Transaktioiden tai 
tiettyihin sijoitustuotteisiin sijoittamisen rajoittaminen lainsäädännöllä voi johtaa 
yllättäviin ja epätoivottuihin seurauksiin, kuten muuttuvien markkinoiden tarvit-
semien innovaatioiden kehittämisen loppumiseen.685 Interventionistiset toimet, 
kuten tuotekiellot, voivat siten vaikuttaa myös kilpailuun686 finanssimarkkinoilla 
ja vähentää kuluttajien sijoitusvaihtoehtoja.687 Sijoittajalla täytyy olla lisäksi oikeus 
ottaa riskiä ja sijoittaa riskipitoisempiin tuotteisiin. 

678  Avgouleas 2009b, s. 466–467; Avgouleas 2010, s. 24–25. Experimental economics -termillä viitataan ns. 
laboratorio-olosuhteissa tehtyihin henkilöiden taloudellista käyttäytymistä ja päätöksentekoa tutkiviin tes-
teihin ja niiden tuloksiin, Avgouleas 2008, s. 2. Testeistä ks. esim. Smith 1962 ja Gerding 2007. 

679  Ibid. Avgouleas.

680  Willis’n mukaan ajatus on kannattava silloinkin, jos osa sijoittajista hyötyisi tällaisista tuotteista, Willis 
2008, s. 267.

681  Ks. esim. Micklitz 2010, s. 25.

682 Moloney 2010a, s. 59–67.

683  Spindler 2011, s. 327 viitteineen (Faure – Luth 2011) ja s. 329. Spindlerin mukaan yksi vaihtoehto voisi ol-
la pakolliset testit sijoitustuotteille; toisin sanoen tuotteiden reaktiota eri markkinatilanteisiin testattaisiin 
etukäteen, Spindler 2011, s. 329. Autonomia ja sopimusvapaus ovat edelleen kuitenkin sopimustoiminnan 
ydintä, Rachlinski 2003, s. 1178.

684  Yksityissijoittajien osittaiseen sulkemiseen markkinoilta voi vaikuttaa negatiivisesti markkinoiden likvidi-
teettiin ja hintojen muodostukseen, Moloney 2010a, s. 76–77.

685  Schwarcz 2009, s. 240–241; Moloney 2010a, s. 76–77. Vaarana on myös, että markkinariski korvautuisi re-
gulatorisella riskillä eli riskillä, joka syntyy siitä, että lainsäätäjän toimet vaikuttavat markkinoihin. Schwarcz 
itse ehdottaa, että esimerkiksi vakuuksien asettaminen sekä erilaisten laatusertifikaattien asettaminen tuot-
teille voisi olla ratkaisu. Schwarcz 2009, s. 241–243. Ks. myös Spindler 2011, s. 316.

686  Sunstein 2013, s. 1869.

687  Parempi vaihtoehto olisi löytää oikea tasapaino ”vaarallisten” sijoitustuotteiden kieltämisen ja vaihtoehto-
jen sekä kilpailun säilyttämisen välillä. Cherednychenko 2014, s. 418; Moloney 2012, s. 191.
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Myös edellä mainitut ”plain vanilla” -tuotteet voivat vaikuttaa tuoteinnovoin-
tiin, vaikkakin näillä tuotteilla voitaisiin vastata ns. sosiaaliseen tarpeeseen688. 
Lisäksi oletustuotteet toimivat parhaiten silloin, kun kaikilla on samat tarpeet 
ja tavoitteet689, mikä tilanne ei ole esimerkiksi ei-ammattimaisten sijoittajien 
keskuudessa. Tällaiset tuotteet eivät saisi kuitenkaan vaikuttaa perinteisten sijoi-
tustuotteiden markkinoihin ja niihin sijoittamiseen. Tuotekontrolli voisi myös lisätä 
sijoittajien moraalikatoa ja rapauttaa sijoittajien omien velvollisuuksien toteutta-
mista ennestään. Jos kuluttajat pitävät ostamaansa sijoitustuotetta sellaisena, että 
siitä tulee esimerkiksi tietty, varma tuotto, voi tämä heikentää ennestään sijoittajan 
selonottovelvollisuutta kyseisestä sekä muista sijoitustuotteista. Lisäksi tällainen 
sijoitusmuoto muistuttaa nykymuotoista talletusta. Sijoitusriskin käsitteen 
ymmärtämisessä on jo nyt ongelmia, mutta se voisi hämärtyä ennestään. Tällöin 
sijoittajan huolellisuusvelvollisuuden laiminlyönti voisi vielä enemmän korostua 
nykyisestäkin. 

On huomattava, että tällä hetkellä MiFIR-asetuksen ja PRIIPs-asetuksen myötä 
sekä kansallisilla että eurooppalaisilla finanssialan valvojilla (Finanssivalvonta, 
ESMA ja EIOPA) on mahdollisuus puuttua väliaikaisella kiellolla tai rajoituksella 
sijoitustuotteen690 tai tuoteryhmän markkinointiin, jakeluun tai myyntiin tai 
näiden yhdistelmään tietyissä tilanteissa. Kuten edellä on todettu, kielsi ESMA 
binäärioptioiden myynnin ja rajoitti hinnanerosopimusten myyntiä maaliskuussa 
2018. EIOPA ja ESMA voivat kuitenkin ryhtyä edellä mainittuihin toimenpiteisiin 
ainoastaan jos ehdotetulla toimella ratkaistaan merkittävä sijoittajansuojaa koskeva 
ongelma tai torjutaan uhka finanssi- tai hyödykemarkkinoiden moitteettomalle 
toiminnalle ja eheydelle taikka koko finanssijärjestelmän tai sen osan vakaudelle 
unionissa. Lisäksi edellytyksenä on, että uhkaa ei torjuta unionin oikeuden 
mukaisilla sääntelyvaatimuksilla, joita sovelletaan kyseiseen rahoitusvälineeseen 
tai toimintaan ja toimivaltainen viranomainen tai toimivaltaiset viranomaiset 
eivät ole toteuttaneet toimenpiteitä uhan torjumiseksi, tai toteutetut toimenpiteet 

688  Tällöin tuotteet voisivat olla sellaisia, että ne olisivat sisällöltään mahdollisimman ”turvallisia” ja yksinker-
taisia ja sellaisia, että niitä voisi käyttää esimerkiksi eläkesäästämistä varten. Andenas – Chiu 2014, s. 257–
258. 

689  Fernandes – Lynch – Netemeyer 2014, s. 31.

690  Pankkiviranomainen EBA voi myös puuttua esimerkiksi strukturoitujen talletusten myyntiin (MiFIR 39 ar-
tikla).
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eivät ole riittäviä uhan torjumiseksi (MiFIR 40 artikla ja PRIIPs 16 artikla). Myös 
kansallinen viranomainen voi puuttua tuotteiden myyntiin. Edellytykset ovat 
kuitenkin tiukat.691

Edellä mainitut tuoteinterventiotoimet on tarkoitettu viimesijaisiksi keinoiksi ja 
ne kohdistuvat ainoastaan jo markkinoilla oleviin tuotteisiin. Myös tuotehallinnan 
tavoite on kannattava, mutta ongelmaksi nousee edelleen se, että sijoittajaprofiilin 
selvityksessä sijoittajalla ei ole varsinaista tiedonantovelvollisuutta. Haasteena on 
myös se, että sijoittajaprofiilin selvittämiseksi esitetyt kysymykset eivät välttämättä 
johda parhaimpaan mahdolliseen lopputulokseen. Lisäksi, jos sijoittaja haluaa 
sijoittaa sijoittajaprofiiliinsa ”soveltumattomaan” ja tuotehallintamenettelyssä 
kyseiseen profiiliin soveltumattomaksi arvioituun tuotteeseen, hän voi sen 
varmasti tehdä. Tällöin olennaista on – kuten aina –, että sijoittaja ymmärtää, 
että esimerkiksi tuotteen riski on suuri tai rakenne monimutkainen ja että hän 
itse kantaa sijoitusriskin. Yksityishenkilöitä ei voi rajoittaa tekemästä omaa elämää 
koskevia taloudellisia päätöksiä. Sijoitustuotevalikoiman rajoittamista vastaan 
puhuu Suomen oloissa myös edelleen se tosiasia, että suomalaisten sijoittajien 
sosiaali- ja eläketurva ei ole yleensä riippuvainen sijoittajien henkilökohtaisista 
sijoituksista. Tällöin sijoittajalle voidaan antaa ja asettaa helpommin myös oma 
vastuu tekemistään sijoituspäätöksistä. Selvää on, että markkinariskin olemas-
saolo ja markkinariskin konkreettinen sisältö täytyy tuoda sijoittajalle selkeästi 
esille. Sijoittajan vastuulla on kuitenkin lopulta päättää, sijoittaako hän tällaiseen 
tuotteeseen.692 Jos sijoittajien pääsyä tiettyihin sijoitustuotteisiin ja -palveluihin 
ei rajoiteta, tarkoittaa se samalla sitä, että sijoittajat vastaavat myös itse sellaisista 
epätoivotuista seurauksista, joita sijoittamisesta voi seurata: Micklitzin sanoin 
autonomia tarkoittaa myös vastuuta omista toimista.693 

691  Kansallinen viranomainen voi puuttua toimintaan, jos sijoitustuote, toiminta tai käytäntö aiheuttaa merkit-
täviä sijoittajansuojaa koskevia ongelmia tai uhan finanssi- tai hyödykemarkkinoiden moitteettomalle toimin-
nalle ja eheydelle taikka koko finanssijärjestelmän tai sen osan vakaudelle ainakin yhdessä jäsenvaltiossa. 
Tällöin vaatimuksena on myös, että unionin oikeuden mukaiset nykyiset sääntelyvaatimukset, joita sovel-
letaan kyseiseen rahoitusvälineeseen, eivät ole riittäviä riskien poistamiseksi, eikä ongelmaa voida ratkais-
ta paremmin parantamalla nykyisten vaatimusten tai niiden täytäntöönpanon valvontaa. Toimen on oltava 
lisäksi oikeassa suhteessa havaittujen riskien luonteeseen, asianomaisten sijoittajien tai markkinaosapuol-
ten kehittyneisyyteen sekä vaikutuksiin, joita toimella todennäköisesti on sijoittajiin ja markkinaosapuoliin, 
jotka saattavat pitää hallussaan tai käyttää rahoitusvälinettä tai strukturoitua talletusta taikka saada hyötyä 
siitä taikka toiminnasta tai käytännöstä. Lisäksi kansallisen viranomaisen on täytynyt kuulla asianmukai-
sesti muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia, joihin toimella voi olla merkittävä vaikutus eikä 
toimella ole syrjivää vaikutusta toisesta jäsenvaltiosta käsin tarjottuihin palveluihin tai toimintoihin (MiFIR 
42 artikla ja PRIIPs 17 artikla). Edellytykset viranomaisten tuoteinterventiotoimiin ovat siis todella tiukat. 

692  Ks. esim. Moloney 2014, s. 786 ja Moloney 2010b, s. 375–447. 

693  Micklitz 2010, s. 7 ja s. 17. Ks. myös Spindler 2011, s. 328. Yksi mahdollisuus olisi parantaa sijoittajien pe-
ruutus- ja irtisanomisoikeuksia sijoitustuotteissa, Spindler 2011, s. 328; OECD: Consumer Policy Toolkit, s. 
89. Toisaalta tämä voi olla vaikeaa sijoitustuotteiden arvonvaihtelun vuoksi. Sijoitusvakuutuksissa on jo 30 
päivän peruutusaika vakuutussopimuksen tekemisestä vakuutussopimuslain 13 a §:n mukaisesti.
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Lisäksi sijoittajien altistumista markkinariskille voidaan ensisijaisesti vähentää 
hajauttamisen694 kautta. Vähittäissijoittajien sijoitusten hajauttamista pitäisi tukea 
ja lisätä, ja on jopa ehdotettu sitä, että sijoittajat velvoitettaisiin hajauttamaan 
sijoituksensa ja rakentamaan hyvin hajautettu sijoitusportfolio. 695 Yksi tapa hajaut-
tamisen kannustamiseen olisi se, että soveltuvuus- ja asianmukaisuusarvioinneissa 
annettaisiin sijoittajalle automaattisesti suositus tai asianmukaisuusarviointi 
hajautetusta sijoitussalkusta. Käytännössä tämä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi 
siten, että sijoitusneuvojan tulisi antaa suosituksessaan sijoittajalle esimerkkisi-
joitussalkku ja sijoitussuunnitelma, jolla riskiä hajautetaan. Lisäksi hajauttamisen 
merkitystä tulisi korostaa sijoittajalle.696 Tällä hetkellä sijoitustuotteen tarjoajalla ei 
ole edes soveltuvuusarvioinnissa velvollisuutta antaa hajauttamista koskevia suosi-
tuksia.697 Jos asiakas haluaa rakentaa sijoitussalkun, sijoitustuotteen tarjoajan on 
arvioitava koko tuote- tai palveluyhdistelmän soveltuvuutta tai asianmukaisuutta 
asiakkaalle. ESMA suosittelee kyseisessä tilanteessa sekä omaisuudenhoitotapauk-
sissa, että asiakkaan sijoitussalkku on tarpeeksi hajautettu.698 Sijoittajalle ei voida 
asettaa velvollisuutta hajauttaa oma-aloitteisesti sijoituksiaan, sillä sijoittajalla on 
oltava edelleen oikeus ottaa riskiä ja laittaa kaikki rahansa vaikka tietyn yhtiön 
osakkeeseen.

694  Myös Kaisanlahti katsoo, että etenkin piensijoittajien tulisi hajauttaa sijoituksensa, Kaisanlahti 1998, s. 
75–76.

695  van Dyck ehdottaa, että tuotteen tarjoajien voisi velvoittaa laittamaan “varoitustekstit” hajauttamatta jät-
tämisen seurauksista “voi olla suuri riski sijoittaa ilman hajauttamista – haluatko, että perheesi ja lapse-
si menettävät kaiken?”, van Dyck 2010, s. 61–63. On selvää, että tehokas hajauttaminen suojaa sijoittajia 
markkinariskiltä mutta yksityissijoittajat eivät usein tee sitä, Moloney 2010a, s. 122–123; Rubinstein 2002, 
s. 1041–1045; Markowitz 1952, s. 77–91. Hajauttamista on ehdotettu edistettävän taloudellisen lukutaidon 
kautta, mutta esimerkiksi Moloney katsoo, että se pitäisi tehdä lainsäädännön kautta soveltuvuusarviointien 
avulla, Moloney 2010a, s. 123 ja s. 130.

696  Arvopaperilautakunta on kuitenkin esimerkiksi ratkaisussaan APL 9/2012 katsonut, että sijoitusneuvon 
antajan tulee lähtökohtaisesti kiinnittää huomiota sijoitusten hajauttamiseen. Vastaavasti omaisuudenhoi-
toa koskevissa tapauksissaan APL 12/2014 ja APL 2/2015 lautakunta on todennut, että sijoitusten riittävä 
hajauttaminen on riskinhallinnan selkäranka omaisuudenhoidossa.

697  ESMAn antamissa sijoituspalvelun tarjoajien tietämystä ja pätevyyttä koskevissa ohjeissa edellytetään, että 
sijoitusneuvoja antavan tahon on omaisuudenhoidossa ymmärrettävä salkunhoitoon liittyviä perusperiaattei-
ta, kuten hajauttamisen seuraukset yksittäisten sijoitusvaihtoehtojen osalta, ESMA/2015/1886, s. 9. Lisäksi 
jo MiFID I-direktiiviä koskevissa ESMAn ohjeissa ESMA/2012/387 todettiin, että sijoituspalveluyrityksen 
tulisi laatia toimintaohjeet ja- menettelyt, joiden avulla se voi muun muassa varmistaa, että asiakkaalle tar-
jottavissa sijoitusneuvonta- ja salkunhoitopalveluissa otetaan huomioon asianmukainen riskin hajauttamis-
aste (ESMA/2012/387, s. 13, kohta 60). 

698  ESMA: Final Report: Guidelines on certain aspects of the MiFID II suitability requirements, 28 May 2018 
| ESMA35-43-869. 
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4.1.2 Sijoittajaluokituksen muuttaminen ja sijoittajaprofiilin tarkempi 
selvittäminen ja sijoittajan velvollisuudet

Tiedonantovelvollisuudelle on esitetty myös muita vaihtoehtoisia tai täydentäviä 
malleja. On esitetty, että esimerkiksi ei-ammattimaisten sijoittajien ryhmää voitai-
siin jaotella sijoittajien sijoituskokemuksen ja -tietämyksen mukaisesti pienempiin 
osa-alueisiin ja sopeuttaa tiedonanto määritellyn ryhmän mukaisesti.699 Tämä voi-
taisiin toteuttaa sekä määrittelemällä lainsäädännössä tarkemmat kategoriat sijoit-
tajille tai tarkemmalla sijoittajaprofiilin selvityksellä sijoitustilanteessa. Sijoittajien 
tarkempi segmentointi regulatiivisin keinoin voi olla kuitenkin haasteellista toteut-
taa eikä automaattisesti estä riskipitoisten ja monimutkaisten tuotteiden myyntiä 
yksityissijoittajille.700 Tietoa sijoittajista tarvittaisiin paljon enemmän, ja sijoitta-
jaluokitukset pitäisi perustaa varsin hienojakoisille erotteluille.701 Tiedonannon 
määritteleminen sijoittajaprofiilin perusteella on myös vaikeaa: sijoittajan sijoi-
tusvarallisuus ei esimerkiksi välttämättä kerro sitä, mitä sijoittaja sijoittamisesta 
tosiasiassa ymmärtää. 702  Lisäksi esimerkiksi se, että sijoittaja haluaa suuren tuoton 
sijoitukselleen, ei ole tae siitä, että hän ymmärtää, että tuotteeseen liittyy myös 
suurempi riski ja että hänen riskinottohalukkuutensa tai -kykynsä olisi suuri.703 

Yksi mahdollinen keino olisi se, että sijoittajia voitaisiin luokitella aiemman 
sijoituskokemuksen perusteella ja räätälöidä tiedonanto sen mukaisesti. Täysin 
kokemattomille sijoittajille annettaisiin perustiedot sijoittamisesta ja rahoitusmark-
kinoista, ja kokeneempien sijoittajien kohdalla luotettaisiin siihen, että he tietävät 
tietyt perusasiat. Tämä olisi sinänsä linjassa sijoittajan tietämisvelvollisuuden 
kanssa. Jaottelu olisi silti haasteellista tehdä. Esimerkiksi korkeimman oikeuden 
tapauksessa KKO 2015:93 korkein oikeus katsoi, ettei sijoittaja ollut ”erityisen 
kokenut tai asiantunteva sijoittaja”.  Sijoittajalla oli kuitenkin yli viiden vuoden 
kokemus sijoittamisesta sekä tuntemusta osake- ja korkotuoteinstrumenteista 
mutta ei johdannaisista eikä warranteista. Sijoittajalla oli lisäksi vakuutussijoituksia 
900 000 euron edestä ja hän oli ottamassa sijoituslainaa. Lomakkeen mukaan 
sijoittaja tavoitteli yli viiden vuoden sijoituksia korkealla tuotto-odotuksella. Hänen 

699  Avgouleas 2009b, s. 445–446 ja s. 470–472; Avgouleas 2008, s. 20.

700  Moloney 2010a, s. 120–121.

701  Moloney 2010a, s. 121.

702  Varallisuus ei ole osoitus siitä, että sijoittaja esimerkiksi seuraa sijoituksiaan. Moloney 2010a, s. 122.

703  Isokosken mukaan ”- - keskivertokuluttaja on edelleen huonosti perillä siitä peruslähtökohdasta, että kor-
keampaa tuottoa tavoitteleva sijoittaja joutuu hyväksymään suuremman riskin menettää sijoittamaansa 
pääomaa”, Isokoski 2006, s. 167. Tietynlainen ennakkokategorisointi ei välttämättä myöskään johda toivot-
tuun lopputulokseen. Oikeuskirjallisuudessa on esimerkiksi esitetty suuntaviivoja tietyn riskitason soveltu-
vuudesta tietynlaisille sijoittajille. Esimerkiksi Munukka on katsonut, että iäkkäille sijoittajille ei saisi suosi-
tella pitkän aikahorisontin sijoituksia ja Mäntysaari on katsonut puolestaan, että iäkkäille sijoittajille ei saisi 
suositella johdannaisia, ks. Munukka 2007, s. 347 ja Mäntysaari 2001, s. 56. Wuolijoki puolestaan katsoo, 
ettei näin suoraviivaisia tulkintoja liittyen esimerkiksi asiakkaan ikään pitäisi tehdä, Wuolijoki 2009, s. 206.
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riskinsietokykynsä oli korkea asteikolla ”matala – keskisuuri – korkea”. Sen sijaan 
sijoitussidonnaista vakuutusta koskevassa tapauksessa KKO 2011:5 korkein oikeus 
katsoi, että B:n puolisot olivat kokeneita sijoittajia, koska he olivat omistaneet C 
Oy:n kautta asunto- ja pörssiosakkeita varsin huomattavan määrän, yhtiö oli myös 
käynyt arvopaperikauppaa ja B:n puolisoilla oli myös ollut muita sijoituksia. Näitä 
sijoituksia ei ole kuitenkaan ratkaisussa tarkemmin tuotu esille, vaikka aihetta olisi 
ehkä ollut. Tapaukset osoittavat, että sen määrittäminen, onko sijoittaja ”kokenut ja 
asiantunteva” ja missä määrin hän tätä on, voi olla vaikeaa. Lisäksi EU:n nykyisen 
sijoittajansuojalinjauksen mukaisesti sijoituspalvelulain nojalla kaikki sijoitustuot-
teeseen liittyvä informaatio on annettava sekä ei-ammattimaisille että ammatti-
maisille asiakkaille, koska on huomattu, että ammattimaisten asiakkaiden suojan 
tarve on myös olemassa eivätkä ammattimaiset asiakkaatkaan välttämättä kykene 
kantamaan vastuuta esimerkiksi oma-aloitteisesta selonottovelvollisuudesta.

Yksi segmentointikriteeri voisi olla ei-ammattimaisten asiakkaiden jaottelu 
kuluttaja-asiakkaisiin ja muihin ei-ammattimaisiin asiakkaisiin, kuten valtiovarain-
ministeriön asetuksessa vaihtoehtorahastojen hoitajien toiminnasta (226/2014) 
on tehty. Sääntelyssä huomioidaan ei-ammattimaisten asiakkaiden ryhmittelyä 
selkeyttävä ero kuluttajien ja muiden ei-ammattimaisten asiakkaiden välillä.704 
Sinänsä jaottelu voisi lähtökohtaisesti olla toimiva, mutta joitakin ongelmia voidaan 
havaita. Ensinnäkin voi olla haasteellista tehdä rajanveto siinä, kuka on kuluttaja ja 
kuka on muu ei-ammattimainen asiakas. Esimerkiksi kuluttajansuojalain 1 luvun 4 
§:n mukaan kuluttajana pidetään luonnollista henkilöä, joka hankkii kulutushyödyk-
keen pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa 
varten. Tällä tarkoitetaan sitä, että joissakin tapauksissa kulutushyödyke katsotaan 
kuluttajan hankkimaksi huolimatta siitä, että sopimus on tehty oikeushenkilön 
nimissä. Tällöin hyödyke on hankittava pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin 
elinkeinon harjoittamista varten.705 Sen sijaan esimerkiksi vakuutussopimuslaki 
on pakottava706 kuluttajan sekä kuluttajaan rinnastettavissa olevan tahon hyväksi 
(VSL 3.2 §). Kuluttajaan rinnastettavalla taholla tarkoitetaan sellaista luonnollista 
henkilöä taikka oikeushenkilöä, joka huomioon ottaen hänen elinkeinotoimintansa 
tai muun toimintansa laatu ja laajuus sekä olosuhteet muutoin on vakuutuksenan-
tajan sopijapuolena rinnastettavissa kuluttajaan. Yrityksen koko ei ole välttämättä 
määrittävä tekijä, vaan myös yrityksen toimialalla ja erityisasiantuntemuksella on 
merkitystä. Suuret ja keskisuuret yritykset eivät voi olla kuluttajaan rinnastettavia 
vakuutussopimuslain nojalla.707 

704  Esittelymuistio: Vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevaa lainsäädäntöä täydentävät asetukset 2014.

705  HE 360/1992 vp, s. 46.

706  Pakottavuudesta ks. esim. Norio-Timonen 2003 s. 107–116.

707  HE 114/1993 vp, s. 24.
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Kuluttajien erottaminen muista ei-ammattimaisista asiakkaista voitaisiin tehdä 
esimerkiksi siten, että kuluttajina pidettäisiin kuluttajansuojalain määritelmän 
mukaista luonnollista henkilöä tai käytettäisiin vakuutussopimuslain mukaista 
määritelmää, jossa kuluttajaan rinnastetaan myös muita tahoja. Ensimmäinen 
jaottelu merkitsisi sitä, että esimerkiksi pienet säätiöt ja yhdistykset kuuluisivat 
muihin ei-ammattimaisiin asiakkaisiin kuin kuluttajiin. Tämä olisi sinänsä ongel-
mallista, sillä pienten säätiöiden ja yhdistysten sijoittajansuojan tarve on yhtä suuri 
kuin luonnollisten henkilöiden suojan tarve. Lisäksi kuluttajan asemassa oleva 
luonnollinen henkilö voi olla sijoittajana paljon kokeneempi ja asiantuntevampi 
kuin edellä mainitut toimijat. Pienillä toimijoilla ei yleensä ole resursseja hankkia 
esimerkiksi sijoitusammattilaisia toimintaansa hoitamaan. Vakuutussopimuslain 
kuluttajamääritelmän soveltaminen olisi sen sijaan perustellumpaa: tällöin myös 
muut pienet toimijat kuin kuluttajat saisivat suojaa. Tällöin muihin ei-ammat-
timaisiin asiakkaisiin luokiteltaisiin sellaiset yksityishenkilöt, jotka sijoittaisivat 
elinkeinonharjoittamistarkoituksessa sekä sellaiset suuremmat oikeushenkilöt, 
jotka eivät toimintansa perusteella olisi rinnastettavissa kuluttajaan, mutta eivät 
myöskään olisi ammattimaisia asiakkaita. 

Voidaan kysyä, tarvitaanko tällaista jaottelua ja mitä se käytännössä tarkoit-
taisi? Ensinnäkin jaottelulla voitaisiin vaikuttaa edellä mainituin tavoin siihen, mitä 
tuotteita sijoittajalle voidaan myydä. Toiseksi tuotteen tarjoajan tiedonantovelvolli-
suus ja muut menettelytapavelvollisuudet voitaisiin porrastaa sen mukaisesti, onko 
sijoittaja kuluttaja, muu ei-ammattimainen asiakas tai ammattimainen asiakas. 
Tällöin kuluttajan ja kuluttajaan rinnastettavissa olevien tahojen sijoittajansuoja 
voisi olla suurempi kuin muilla asiakkailla esimerkiksi siten, että kyseisille tahoille 
annettaisiin tieto ymmärrettävämmässä ja yksinkertaisemmassa muodossa. 
Lisäksi kuluttaja-asiakkaan selonotto-, tietämis- ja reklamaatiovelvollisuuksia 
voitaisiin tarkastella lievemmin kuin muiden ei-ammattimaisten asiakkaiden, 
esimerkiksi siten, että selonoton tulisi kohdistua vain tiettyyn materiaaliin, 
tietämistä ei tarvitsisi juurikaan olla ja reklamaatioaikaa voitaisiin pidentää 
esimerkiksi kahteen kuukauteen, mikä on kuluttajansuojalain mukainen rekla-
maatioaika. Mutta tarvitseeko kuluttaja-sijoittaja todella tällaista erityissuojaa? 
Miksei myös muille ei-ammattimaisille asiakkaille kuin kuluttajille voitaisi antaa 
samaa tietoa? Sijoittajat tuskin panevat pahakseen, jos annettava tieto on esitetty 
ymmärrettävässä ja selkeässä muodossa. On selvää, että sijoittajia tulee suojata, 
mutta ei-ammattimaisten asiakkaiden jaottelu pienempiin kategorioihin ei ole 
välttämättä tarkoituksenmukaista. Kuluttajat ja muut ei-ammattimaiset asiakkaat 
ovat edelleen niin heterogeeninen joukko, että tällainen kategorinen jaottelu ei 
välttämättä saavuta sille asetettuja tavoitteita. Kuluttajan asemassa oleva yksityis-
sijoittaja voi sijoittajana olla paljon kokeneempi ja asiantuntevampi kuin muihin 
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ei-ammattimaisiin asiakkaisiin jaoteltava kahden hengen kommandiittiyhtiö, joka 
elinkeinonharjoittamistarkoituksessa yrittää sijoittaa. Tehokkaampaa on arvioida 
sijoittajia yksilöinä hyvien soveltuvuus- ja asianmukaisuusarviointien kautta.

Edelliseen liittyen on ehdotettu, että tarkemmat soveltuvuusarvioinnit voisivat 
korvata regulatiiviset segmentoinnit708, ja tiedonanto voitaisiin suhteuttaa sijoitta-
japrofiilin tarkemman määrittelyn mukaisesti. Yhtenä vaihtoehtona on, että tuot-
teen tarjoajat tekisivät sijoittajille tai sijoittajiksi mieliville lyhyet, standardisoidut 
testit, joista kävisi ilmi sijoittajan vinoumat ja riskinottokyky. Sijoittajien riskin-
ottokykyä ja riskikammoa (risk aversion) voitaisiin testata ennen soveltuvuus- ja 
asianmukaisuustestien tekemistä esittämällä sijoittajalle muutamia kysymyksiä, 
jotka paljastavat vinoumia.709 Tätäkin vaihtoehtoa on kuitenkin kritisoitu sen aihe-
uttamien kustannusten ja epäkäytännöllisyyden710 vuoksi. Sijoittajan riskiprofiilin 
tarkempi selvittäminen olisi kyllä perusteltua, mutta se nostaisi sijoitusneuvonnan 
kustannuksia ja vaatisi sijoitusneuvojilta paljon lisäresursointia. Sijoitusneuvonnan 
kustannusten nousu voisi ajaa etenkin piensijoittajia sellaiseen sijoittamiseen, jossa 
ei anneta lainkaan sijoitusneuvontaa711 tai kevyemmän toimiluvan sijoitusneuvon-
nan pariin, jolloin sijoittajansuojan taso on selkeästi matalampi kuin perinteisessä 
neuvonnassa. 

Sijoittajan tarkempi sijoittajaprofiilin selvitys ei kuitenkaan estäisi sijoittajaa 
sijoittamasta sijoittajaprofiilinsa vastaiseen tuotteeseen. Siten perustuipa sijoit-
tajaluokitus suoraan lainsäädäntöön tai sijoittajan sijoittajaprofiilin tarkempaan 
analysointiin ja tähän perustuvaan segmentointiin, tällaisen mallin toteuttamiseksi 
sijoittajalla tulisi olla tiedonantovelvollisuus tuotteen tarjoajalle, jotta malli voisi 
toimia. Jotta sijoittaja voitaisiin segmentoida ja tiedonantovelvollisuus räätälöidä 
sen mukaisesti, olisi hänen annettava tuotteen tarjoajalle tietoa itsestään. Jos 
sijoittaja voi nykytilanteen mukaan olla antamatta tietoa, ei segmentointi sovel-
tuvuusarviointivaiheessa toimisi.

708  Moloney 2010a, s. 122.

709  Baisch – Weber 2015, s. 182–187.

710  Avgouleas 2009b, s. 472; kritiikistä ks. myös Baisch – Weber 2015, s. 171. Baisch ja Weber esittävät, että 
intressiristiriitojen vähentämisellä ja toimivilla soveltuvuustesteillä voidaan vaikuttaa sijoittajien käyttäyty-
miseen ja asemaan. 

711  Cherednychenko 2014, s. 419. Toisaalta esimerkiksi Micklitz ei näe tässä valtavaa ongelmaa; hänen mu-
kaansa on kuitenkin varmistettava palvelu sellaisille, joilla ei ole varaa maksaa neuvonnasta, Micklitz 2010, 
s. 26.
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4.1.3 Tiedonannon muuttaminen ja sijoittajan velvollisuudet

Tuotteen tarjoajan tiedonantovelvollisuuden voimakkaaseen asemaan EU:n sijoit-
tajansuojasääntelyssä on useita syitä. Tiedonantovelvollisuudet sopivat markkina-
talouden järjestelmään paremmin kuin sopimuksen sisältöä sääntelevät normit.712 
EU:n tiedonantosääntely on myös helpommin implementoitavissa eri jäsenvaltioi-
hin. Sisällöllinen sääntely saattaisi aiheuttaa enemmän vastarintaa jäsenmaissa713, 
ja se voi epäonnistua todennäköisemmin kuin tiedonantoon perustuva sääntely.714 
Kuitenkin käyttäytymistaloustiede painottaa lähtökohtaisesti enemmän sisällöllistä 
sääntelyä715, koska sen mukaan tiedonantovelvollisuuden katsotaan olevan tehoton 
tapa tavoitteiden saavuttamiseksi. Sisällöllistä sääntelyä voidaan perustella myös 
oikeudenmukaisuusnäkökohdilla.716

Sijoittajien käyttäytymisen huomioon ottaminen lainsäädännössä ei kuiten-
kaan välttämättä tarkoita sitä, että lainsäädäntö olisi radikaalisti uudistettava. 
Päätöskäyttäytymisen teoria ei edes tue tiukemman ja hyvin paternalistisen 
sääntelyn olemassa oloa, vaan pikemminkin tutkimustulokset tukevat vapaita ja 
kilpailullisia markkinoita.717 Paternalistisen näkökulman ei tarvitse kuitenkaan 
olla ankara eikä yksilön tosiasiallista käyttäytymistä suuresti rajoittavaa, vaan 
ennemminkin viitoittaa ja opettaa yksilöä tekemään hyviä päätöksiä rajoittamatta 
vaihtoehtoja ja vaikuttamatta tiedollisesti kokeneempien sijoittajien toimintaan. 
Tätä paternalismin suuntausta voidaan kutsua libertaariseksi tai asymmetriseksi 
paternalismiksi taikka pehmeäksi paternalismiksi.718 Pehmeä paternalismi ei sulje 
yksilöiltä mitään vaihtoehtoja pois.719

712  Wuolijoki 2009, s. 132. Esimerkiksi kuluttajien henki- ja eläkevakuutuksien ehdot piti hyväksyttää sosiaa-
li- ja terveysministeriössä vuoteen 1995 asti, HE 330/1994 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle suomalaisia 
vakuutusyhtiöitä ja vakuutuksenvälittäjiä koskevan lainsäädännön muuttamisesta, s. 43–44. Tänäkin päivä-
nä esimerkiksi PRIIPs-asetuksen mukainen avaintietoasiakirja on lähetettävä Finanssivalvonnalla etukäteen 
(PRIIPs-asetus 5 artikla 2 kohta), HE 79/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Finanssivalvon-
nasta annetun lain ja vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta, s. 9. Yhtenä vaihtoehtona 
sijoittajansuojaksi on viime vuosina esitetty myös sitä, että sopimusten ehdot säänneltäisiin lainsäädännön 
tasolla siten, että ne olisivat aina samanlaisia. Tällöin kuluttajat ja tuotteiden tarjoajat oppisivat tuntemaan 
ne eikä tietoa tarvitsisi antaa niin runsaasti, Engel – Stark 2015, s. 118–119.

713  Wuolijoki 2009, s. 152.

714  Wuolijoki 2009, s. 134.

715  Moloney 2008, s. 538–539. 

716  Wuolijoki 2009, s. 134

717  Glaeser 2006, s. 149–156. 

718  Thaler ja Sunstein käyttävät termiä ”libertaarinen paternalismi” (Thaler – Sunstein 2003), kun taas Came-
rer et al. pitäytyvät termissä ”asymmetrinen paternalismi” (Camerer et al. 2003, s. 1212). Avgouleas suosii 
puolestaan yksinkertaisesti termiä ”pehmeä paternalismi”, Avgouleas 2008, s. 3.

719  Sunstein – Thaler 2003, s. 1162. Sunsteinin ja Thalerin mukaan libertaarinen paternalismi on välttämätöntä. 
Sunstein – Thaler 2003, s. 1188. Libertaarisen paternalismin keinoja esimerkiksi kuluttajansuojalainsäädän-
nössä olisi pakollisten ”cooling-off” -periodien säätäminen. Tämä toimii silloin, kun ihmiset tekevät sellaisia 
päätöksiä, joita he eivät tee usein ja sen takia heillä ei ole kokemusta niistä, ja silloin kun päätöksentekoon 
vaikuttavat tunteet. Sunstein – Thaler 2003, s. 1187–1188. Ajatuksena on se, että ihmiset tekevät parempia 
päätöksiä kun heillä on aikaa ajatella tarkemmin päätöstä ja kun myyjä ei ole paikalla, Sunstein – Thaler 
2003, s. 1191; Ogus 2010, s. 68.
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Sääntely voi vaikuttaa käyttäytymisvinoumien eliminointiin ainakin kahdella 
tavalla. Sääntelyllä voidaan vaikuttaa ensinnäkin siihen, että estetään rajoitetusti 
rationaalista käyttäytymistä erilaisten käyttäytymiskieltojen ja -esteiden avulla 
ex ante. Tätä on tarkasteltu edellä. Toinen vaihtoehto on pyrkiä vaikuttamaan 
vinoumiin sääntelyn avulla. Edellä mainittujen parannusehdotusten lisäksi myös 
tiedonantoa voidaan kehittää edelleen sijoittajan tosiasiallisen käyttäytymisen 
huomioivalla tavalla. Informaatioasymmetriaan sekä heikomman suojan edistä-
miseen voidaan jossakin määrin vaikuttaa tiedonannolla. Huomio on kiinnitettävä 
kuitenkin myös tiedonantotapaan ja määrään. 720 Jolls ja Sunstein ovat esittäneet 
mallin, jolla vaikutetaan vähentävästi tai eliminoivasti rajoitettuun rationaali-
suuteen ns. ”korjaavan aineellisen lainsäädännön”721 kautta (“debiasing through 
law”)722. Tällä tarkoitetaan tekniikkaa, jolla ihmisten ajatusvinoumia tai rajoitettua 
rationaalisuutta korjataan esimerkiksi tietynlaisella tiedonannolla.723 Tällainen tapa 
on esimerkiksi tuuppaaminen.724  Debiasing through law -tekniikalla pyritään 
vaikuttamaan myös informaatiotapaan ja -määrään.725 Debiasing through law 
-tekniikassa voidaan käyttää hyödyksi esimerkiksi sitä, että ihmiset reagoivat 
voimakkaammin esitettyyn tappioon kuin esitettyyn voittoon.726 Siten, jos ihmiset 
haluttaisiin saada todella kiinnittämään informaatioon huomiota, pitää hyödyntää 
tappiokammoa, korostaa tärkeää tietoa ja parantaa sen havaittavuutta ja ottaa 
huomioon ylioptimistisuuden ongelmat.727 Koska ihmisen aivot käyttävät helpom-
min muistissa ja saatavilla olevaa informaatiota, ylioptimismia voidaan vähentää 
esimerkiksi saatavuusheuristiikan ja kehystysvaikutuksen avulla: tuotteen negatii-
visia ominaisuuksia painotetaan esimerkiksi markkinoinnissa enemmän.728 Tällöin 
ylioptimistinen henkilö saakin uutta ja tuoretta tietoa ja ylioptimistisuus vähenee.729 
Debiasing through law -tekniikan käytössä on kuitenkin oltava tarkka: hyötyjen 
on oltava suurempia kuin haittojen. Lisäksi ihmisten käyttäytymisvinoumat 

720  Jolls – Sunstein – Thaler 1998, s. 1534; Viscusi 1996, s. 630–636; Robinson – Viscusi – Zeckhauser 2016. 

721  Käännös Määttä K. 2009, s. 69.

722  Jolls – Sunstein 2006, s. 200.

723  Pi – Parisi – Luppi 2014, s. 152–153.

724  Tiivistetysti ks. Mathis – Steffen 2015, s. 42–43.

725  Hyvänä esimerkkinä toimii Benartzin ja Thalerin tutkimus, jossa yliopiston henkilökunnalle annettiin elä-
kesäästämistä varten vaihtoehdoksi kaksi eri rahastoa: vähäriskisempi velkakirjarahasto ja riskipitoisem-
pi osakerahasto. Molemmista rahastoista näytettiin historiallinen kehitys siten, että puolelle työntekijöistä 
näytettiin yhden vuoden tuottojakauma ja toisille näytettiin kolmenkymmenen vuoden tuottojakauma. Jäl-
kimmäinen ryhmä päätyi lähes kokonaisuudessaan sijoittamaan osakkeisiin, kun taas ensimmäinen ryhmä 
sijoitti velkakirjarahastoon. Benartzi – Thaler 1999, s. 374–377.

726  Jolls – Sunstein – Thaler 1998, s. 1536.

727  Jolls – Sunstein – Thaler 1998, s. 1536–1537.

728  Jolls – Sunstein 2006, s. 209–210; Mathis – Steffen 2015, s. 43; Jolls 2017, s. 68.

729  Toisaalta konservatismiksi kutsutun psykologisen ilmiön mukaan ihmiset ovat hitaita muuttamaan aiempia 
käsityksiään uuden tiedon valossa, Barberis – Shleifer – Vishny 1998, s. 315.
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eivät monellakaan elämänalueella ole kovin haitallisia.730 Kuitenkin pahimman 
mahdollisen tilanteen turhan suuri painottaminen sijoittajalle voi johtaa myös 
epätoivottuun lopputulokseen: sijoittaja ei sijoita lainkaan.731 Tiedonannon yhtenä 
negatiivisena seurauksena onkin pidetty myös sitä, että asiantuntematon sijoittaja 
voi saada sijoitustuotteen riskeistä liian pessimistisen kuvan, mikäli hän tosiasi-
assa tutustuu annettuun aineistoon, eikä sen vuoksi osta tuotetta.732 Tämä lienee 
kuitenkin varsin vähäinen lieveilmiö.733 

Debiasing through law -tekniikka on siinä mielessä tarkoituksenmukainen, 
että sen pyrkimyksenä on edistää ihmisten päätöksentekoa eikä se pääsääntöisesti 
vaikuta sellaisiin, jotka eivät kärsi esimerkiksi rajoitetusta rationaalisuudesta.734 
Vaikka nykymuotoiseen tiedonantoon voidaan kohdistaa kritiikkiä, on selvää, 
että tiedonantoa tarvitaan.735 Tiedonanto ei ole turhaa – tiedonannon tapaa ja 
muotoa on vain muutettava.736 Lisäksi tiedonanto voi korjata ihmisten ajatus-
vinoumia.737 Tiedonannosta on hyötyä ainoastaan silloin, jos annettava tieto 
on sijoittajan prosessoitavissa.738 Olennaista on, annettu tieto on sellaista, että 
sijoittaja ymmärtää annetun tiedon, mutta myös se, että hän voi tehdä sijoitus-
päätöksensä sen perusteella.739 Tiedonanto ei ole kuitenkaan itsessään tavoite, 
vaan sillä tavoitellaan informaatioasymmetrian vähentämistä, jotta sijoittaja voi 
tehdä informoidun sijoituspäätöksen. Ihmisten valinta-arkkitehtuuri (choice archi-
tecture) eli se, missä kontekstissa ja mitä taustaa vasten päätökset tehdään, on 
avainasemassa päätöksenteon kannalta.740  Sillä, miten tiedot on esitetty, on vahva 
vaikutus päätöksentekoon.741 Hyvä informaatiosuunnittelu (information design) 
voi johtaa suurempaan kilpailuun ja parempaan tuotetarjontaan, mikä puolestaan 
voi alentaa kustannustasoa.742 Tieto, joka on eloisaa ja näkyvää vaikuttaa ihmisten 
käyttäytymiseen enemmän kuin tilastollinen ja abstrakti tieto – syynä tähän on 
rajoittunut huomiokyky.743 Riskin ymmärtäminen ja toisaalta siitä informoiminen 

730  Mathis – Steffen 2015, s. 44.

731  Samansuuntaisesti Jolls 2017, s. 70

732  Moloney 2008, s. 643.

733  Wuolijoki 2009, s. 127.

734  Jolls – Sunstein 2006, s. 226–230. Debiasingia vastaan on todettu, että ihmisten vinoumat voivat olla niin 
erilaisia, että tietyt toimenpiteet voivat johtaa vastakkaisiin tuloksiin eri ihmisten kohdalla, Willis 2008, s. 
253.

735  Moloney 2010a, s. 300.

736  Helleringer – Sibony 2017, s. 607–608 ja s. 625–626.

737  Schwartz 2015, s. 1373.

738  Moloney 2014, s. 820.

739  Moloney 2010a, s. 301.

740  Sunstein 2014, s. 719.

741  Sunstein – Thaler 2003, s. 1182–1183.

742  Anderson – Korling 2012, s. 113.

743  Sunstein 2014, s. 722–723
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on haasteellista.744 Yksi pedagoginen tapa olisi esittää riski kuvioina.745 Tutkimusten 
mukaan ihmiset keskittyvät graafisesti ja näkyvästi esitettyyn tietoon.746 Toisaalta 
on myös tärkeää, ettei annetussa materiaalissa ole turhia visuaalisia ärsykkeitä, sillä 
ne vievät sijoittajien huomioita pois tärkeistä asioista. Selkeät standardimuotoiset 
kaavakkeet olisivat tältä näkökannalta paras vaihtoehto.747

Debiasing through law -tekniikka huomioi myös sen, että tutkimusten 
mukaan ihmiset tottuvat varoituksiin nopeasti.748 Tämä vähentää varoitusten 
tehoa. Esimerkiksi tiedonannossa annettu varoitus siitä, että sijoitustuote ei ole 
asianmukainen tai että sijoitustuote on monimutkainen, on helppo sivuuttaa ja 
ostaa tuote silti. On myös todettu, että suullinen tiedonanto on yleensä tehokkaam-
paa kuin kirjallinen.749 Sijoitustuotteita koskeva tiedonanto on kuitenkin nykyään 
toteutettava pääsääntöisesti kirjallisessa muodossa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita 
sitä, etteikö sijoittajalle voitaisi antaa kirjallisessa muodossa olevan tiedon lisäksi 
myös suullista tietoa.

On kuitenkin huomattava, että lainsäädännöllä ei voida vaikuttaa siihen, 
miten informaation kohde käsittelee annettua informaatiota ja miten hän tekee 
päätöksensä annetun informaation perusteella.750 On tärkeää erottaa huono päätös 
ja huono lopputulos.751 Hyvä päätöksenteko voi johtaa huonoon lopputulokseen ja 
päinvastoin752 – tämä pätee erityisesti sijoittamisessa. Siten katson, että sijoittaja-
suojalainsäädännön tehtävänä ei ole suojata sijoittajaa sijoitusriskiltä, vaan antaa 
tälle välineet tehdä hyvä ja perusteltu sijoituspäätös. Tällöin sijoittaja kantaa myös 
itse vastuuta omista toimistaan. Toisaalta sen erottaminen, milloin henkilöllä on 
tarpeeksi tarpeellista informaatiota päätöksenteon tekemiseksi mutta ei kykene 
tekemään perusteltua päätöstä ja milloin henkilöllä ei ole kaikkea tarpeellista 
tietoa, voi olla vaikeaa.753 Edelliseen voi vaikuttaa informaation määrä sekä sen 
monimutkaisuus.754

744  Anderson – Korling 2012, s. 116.

745  Ks. esim. Anderson – Korling 2012, s. 117–118; de Goeij – Hogendoorn – Van Campenhout 2014.

746  Järvenpää 1989 ja 1990.

747  Hillenbrand – Schmelzer 2015, s. 20–21.

748  Robinson – Viscusi – Zeckhauser 2016; Mercer – Palmiter – Taha 2010, s. 429. Toisaalta tähän voidaan 
vaikuttaa muuttamalla varoitusten muotoa ja ulkonäköä aika ajoin, Mathis – Steffen 2015, s. 43 viitteineen.

749  Prentice 2002, s. 1467–1469.

750  Timonen 1997, s. 76.

751  Samansuuntaisesti Anderson – Korling 2012, s. 123.

752  Pappalardo 2012, s. 323. On esimerkiksi esitetty, että Yhdysvaltojen finanssikriisiin johtaneessa asunto-
kuplassa monet asuntolainan ottajat saivat oikeat ja riittävät tiedot lainoituksesta, mutta he eivät osanneet 
arvioida sitä, että asuntojen hinnat voisivat kääntyä laskuun niin nopeasti ja voimakkaasti, ks. Foote – Ge-
rardi – Willen 2012.

753  Ogus 2010, s. 65.

754  Tällaisissa tilanteissa tilanne voidaan tulkita virheellisesti siten, että henkilö tarvitsee enemmän suojaa ja 
lainsäädäntö muuttuu paternalistisemmaksi. Ogus 2010, s. 65.
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Tiedonantovelvollisuuden tarkoituksena ei siten pitäisi olla se, että sijoitta-
jalla on käytettävissään täydelliset tiedot, vaan se, että sijoittajalla on käytössään 
tarpeeksi tietoa, jotta tämä voi tehdä harkitun ja perustellun päätöksen. Voidaan 
puhua kohtuullisen informoidusta sijoittajasta.755 Kuten todettu, tiedon esittä-
misellä on suuri merkitys ymmärrettävyyden kannalta. Etenkin sijoitusprosessin 
alkuvaiheessa tiedon ymmärtämisessä on suuri merkitys. Olennaista on, että 
sijoittaja ymmärtää millaisen päätöksen hän on itse tehnyt ja kantaa sijoitusriskin 
tämän päätöksen jälkeen. 

Sijoittajalle voidaan antaa satoja sivuja materiaalia sijoitustuotteesta. Voidaan 
arvioida, että harva sijoituspäätöstään tekevä tutustuu kaikkeen annettuun aineis-
toon, tai jos tutustuukin, ei suuremmin muista siitä myöhemmin mitään756 eikä 
välttämättä hyödynnä materiaalia päätöksenteossaan. Sijoittajalla on monesti jo 
ennalta jonkinlainen käsitys siitä, mitkä tekijät vaikuttavat hänen sijoituspää-
tökseensä – nämä tekijät voivat toki olla myös virheellisiä. Yleensä sijoittajan 
päätöksentekoon vaikuttavat tuotteen riski, joka voi kohdistua sekä tuottoon että 
sijoituksen pääomaan, sijoitushorisontti, kulut ja verotus. EU:ssa on pyritty UCITS 
IV -direktiivin mukaisilla rahastojen avaintietoesitteiden sekä PRIIPs-asetuksen 
mukaisten avaintietoasiakirjojen avulla vaikuttamaan sijoittajille annettavaan 
tietoon siten, että sijoituspäätökseen tarvittava tieto olisi tiivistetyssä, selkeässä ja 
ymmärrettävässä muodossa. Toki selkeä ja ymmärrettävä muoto on edellytyksenä 
myös muussa tiedonannossa (esim. SPL 10:5.3 §), mutta avaintietoesitteiden ja 
-asiakirjojen kohdalla tämä korostuu. Esimerkiksi PRIIPs-asetuksen mukaisessa 
avaintietoasiakirjassa on selkeästi annettava yksityissijoittajille tiedot, jotka ovat 
tarpeen harkitun sijoituspäätöksen tekemiseksi ja eri PRIIP-tuotteiden vertai-
lemiseksi. Tämän vuoksi avaintietoasiakirjan on sisällettävä vain avaintietoja, 
jotka ovat erityisesti tietoja tuotteen luonteesta ja ominaisuuksista. Tällaisia 
tietoja ovat esimerkiksi mahdolliset pääomatappiot, tuotteen kulut ja riskiprofiili, 
sekä tuotto- tai arvonkehitys (PRIIPs-asetus, resitaali 15). Avaintietoasiakirja on 
laadittava lyhyenä, ytimekkäästi kirjoitettuna ja vertailtavuutta edistävänä asia-
kirjana, joka on tulostettuna enintään kolmen A4-kokoisen sivun pituinen. Sen 
on oltava esitystapansa, asettelunsa ja kirjasinkokonsa puolesta helppolukuinen 
ja keskittynyt yksityissijoittajien tarvitsemiin avaintietoihin. Lisäksi sen tulee olla 
selkeästi laadittu ja kirjoitettu selkeällä, ytimekkäällä ja helppotajuisella kielellä 
(PRIIPs-asetus, 6 artikla).  

Avaintietoasiakirjan tavoite ja tarkoitus on erinomainen. Tutkimusten mukaan 
tiivistetty ja yksinkertaistettu tiedonantomuoto ei kuitenkaan välttämättä johda 
toivottuihin tuloksiin. Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen mukaan rahastoista 

755  Kuluttajien osalta vastaavasti Pappalardo 2012, s. 322.

756  Andenas – Chiu 2014, s. 243.
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tehty tiivistelmäesite (Summary Prospectus) ei vaikuttanut sijoittajien portfolio-
valintoihin.757 Tutkimusten mukaan UCITS IV -direktiivin mukainen avaintieto-
esite rahastoissa vähentää informaatiotulvaa, mutta samalla heikentää sijoittajan 
kykyä hajauttaa sijoituksiaan.758 Lisäksi, vaikka esimerkiksi UCITS IV-direktiivin 
mukainen avaintietoesite on tarkoitettu informatiiviseksi ja ymmärrettäväksi, ei ole 
takeita siitä, että sijoittajat ymmärtävät siinä olevaa tietoa.759 Edellä mainitut tutki-
mukset ovat kuitenkin keskittyneet siihen, tekevätkö sijoittajat hajauttamisen ja 
sijoitusten menestyksen kannalta ”hyviä” valintoja avaintietoasiakirjan perusteella. 
Avaintietoasiakirjan tarkoituksena on kuitenkin vain antaa sijoittajan päätöksen-
tekoon vaikuttavat perustiedot sijoituksesta ja avaintietoasiakirjan tehokkuutta ja 
toimivuutta tulisi arvioida myös siitä näkökulmasta, lukevatko sijoittajat avain-
tietoasiakirjan, ymmärtävätkö sijoittajat avaintietoasiakirjassa esitetyt tiedot ja 
pystyvätkö sijoittajat tekemään sijoituspäätöksensä sen perusteella.

Ongelmana on lisäksi se, että avaintietoasiakirjan antaminen sijoittajalle ei 
tarkoita sitä, että sijoittajalle annettava muu materiaali menettäisi merkitystään, 
vaan sijoittajalle on täytettävä lain mukainen tiedonantovelvollisuus antamalla 
tuotteesta kaikki tarpeellinen materiaali.760 Tämä on sinänsä ristiriidassa PRIIPs-
asetuksen kanssa, jonka resitaalissa 22 todetaan, että yksityissijoittajat tekevät 
sijoituspäätöksensä avaintietoasiakirjojen perusteella. Kuitenkin on katsottu, 
että avaintietoasiakirja annetaan muun materiaalin lisäksi.761 Tämä näkökohta 
on hieman ongelmallinen. Sijoittajan selonottovelvollisuuden kannalta ja PRIIPs-
asetuksen tavoitteen perusteella voidaan katsoa, että sijoittajalta voitaisiin edel-
lyttää sijoituspäätökseen vaikuttavien tekijöiden kohdalla, että hän lukee vain 
avaintietoasiakirjan. Avaintietoasiakirjassa on oltava sijoittajan päätöksentekoon 
vaikuttavat olennaiset tiedot, joiden perusteella hänen on voitava tehdä sijoitus-
päätöksensä. Tämä ei kuitenkaan pidä esimerkiksi sijoitusvakuutusten kohdalla 
paikkaansa. Sijoitusvakuutusten osalta avaintietoasiakirjoissa ei esimerkiksi voida 
antaa riskin määrää riski-indikaattorilla tai riskistä muutakaan tietoa, sillä riski 
riippuu vakuutuksen vakuutussäästön kohteena olevista sijoituksista. Tämä osittain 
vesittää avaintietoasiakirjan yksinkertaisuuden ja ymmärrettävyyden tavoitetta 
sijoittajan näkökulmasta.

757  Beshears – Choi – Laibson – Madrian 2009.

758  Walther 2015, s. 137.

759  Walther 2015, s. 145.

760  PRIIPs-asetus, 3 artikla. Asetuksen 3 artiklan mukaan avaintietoasiakirja ei yksinään riitä korvaamaan mui-
ta tietojen antamista koskevia vaatimuksia, kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/
EY arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta 
esitteestä ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta mukaista tiivistelmää tai Euroopan parlamentin ja neu-
voston direktiivin 2009/138/EY vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 
mukaisia tietojen antamista koskevia vaatimuksia, HE 79/2016 vp, s. 3.

761  Ks. esim. HE 172/2017 vp, s. 201–203.
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Tiedonannon pysyvä vähentäminen on kuitenkin lainsäätäjältä radikaali keino 
ja vaikean päätöksen takana, sillä lainsäädännössä usein toteutetaan ajatusta, että 
”vähemmän on enemmän, mutta vähemmän ei ole tarpeeksi”.762 Tiedonannon 
vähentäminen ei luultavasti toisi mitään radikaalia uudistusta ihmisten käyttäyty-
miseen, mutta se edesauttaisi ainakin jossakin määrin sitä, että ihmiset lukisivat 
annettua materiaalia ja tekisivät päätöksensä sen perusteella.763 Esimerkiksi 
komission teettämän tutkimuksen mukaan sopimusehtojen lyhentäminen ja 
yksinkertaistaminen lisäsivät kuluttajien ehtojen lukemista verkko-ostoissa.764 
Laajan ja yksityiskohtaisen tiedonannon voidaan tietyltä osin katsoa jopa suojaavan 
tuotteen tarjoajaa enemmän kuin sijoittajaa.765 Käytännössä tuotteen tarjoajat eivät 
välttämättä olisi edes halukkaita vähentämään annetun informaation määrää.

MiFID II -direktiivin, IDD-direktiivin ja PRIIPs-asetuksen johdosta sääntely 
on monimutkaistunut ja tullut yhä yksityiskohtaisemmaksi, ja sääntelystä selvillä 
oleminen vaatii jo suuria resursseja. Myös sijoitustuotteiden vertailtavuutta on 
pidetty tärkeänä yksityissijoittajalle, mitä on haluttu edesauttaa avaintietoasia-
kirjojen avulla.766 Pohtia voidaan myös sitä, pitääkö tiedonantovelvollisuuden 
olla yksityiskohtaista ja standardisoitua vai riittäisivätkö esimerkiksi yleiset 
menettelytapaperiaatteet?767 Ns. yleissäännöksiin perustuva tiedonantovelvol-
lisuus ja ns. ”hyvään tapaan” 768 perustuvat pykälät ovat joustavia ja tulkinnat 
voivat muuttua ajan kuluessa. Lainsäätäjäkin pääsee helpommalla, kun ei tarvitse 

762  Ben-Shahar – Schneider 2011, s. 688 ja s. 690.

763  Alemanno – Sibony 2017, s. 330.

764  Study on Consumers’ Attitudes towards Terms and Conditions 2016, s. 7. Myös Chaterin, Huckin ja Inders-
tin teettämässä tutkimuksessa havaittiin se, että annetun tiedon yksinkertaistaminen ja standardisointi hel-
pottavat sijoituspäätösten tekemistä, European Commission – Chater – Huck – Inderst 2010, s. 9.

765  Samansuuntaisesti Wuolijoki, joka kirjoittaa, että ”[k]oska informointivelvoitteiden laiminlyöntiin liittyy 
yleensä jokin yritykselle haitallinen sanktio, yrityksen näkökulmasta on järkevintä tarjota kuluttajalle niin 
paljon tietoa, ettei tämä missään tapauksessa voi vedota puutteelliseen informointiin”, Wuolijoki 2009, s. 
111.

766  Eri tuotteiden vertaaminen on kuitenkin varsin haastavaa etenkin yksityissijoittajalle Moloney 2010a, s. 
294.

767  Wuolijoki on kiinnittänyt huomiota siihen, että EU-lainsäädäntöön perustuva hyvin sektorikohtainen vel-
vollisuussääntely asettaa haasteita sopimusoikeuden systematisoinnille ja vaikeuttaa yleisiä tiedonantovel-
vollisuutta koskevien oppien soveltamista. Wuolijoki 2009, s. 154 ja s. 156.

768  Hyvä tapa finanssimarkkinoilla on ollut eri finanssialan lainsäädännöissä eri muodoissa jo pitkään. Hyvän 
tavan vastaisen markkinoinnin kielto oli jo ensimmäisessä arvopaperimarkkinalaissa, joka tuli voimaan 1989, 
sekä vakuutusyhtiölaissa ja sen edeltäjissä vuodesta 1954 (laki säädetty 1953) alkaen. IDD-direktiivin myötä 
hyvän tavan vastaisen markkinoinnin kielto on siirretty vakuutusedustuksesta annetusta laista ja vakuutus-
yhtiölaista vakuutusten tarjoamisesta annettuun lakiin (34 §). HE 172/2017 vp, s. 42. Asiamies ei myöskään 
saa käyttää hyvän vakuutustavan vastaista menettelyä eikä vastaavasti vakuutusmeklari hyvän vakuutusmek-
laritavan vastaista menettelyä. Kuluttajan kannalta sopimattomasta tai hyvän tavan vastaisesta menettelystä 
säädetään lisäksi kuluttajansuojalain 2 luvussa. Ks. myös HE 32/2008 vp, s. 29–30. Arvopaperimarkkina-
lainsäädännössä olevat yksityiskohtaisemmat säännökset (kuluttaja)sijoittajan suojaksi syrjäyttävät kulut-
tajansuojalain säännökset. HE 32/2008 vp, s. 29. Hyvästä tavasta finanssialalla, ks. Salo 2017, s. 258–276; 
HE 43/2007 vp, s. 90–91; hyvästä finanssitavasta lautakuntakäytännössä, ks. Raulos 2011. Hyvästä pank-
ki- ja vakuutustavasta yleisesti, ks. Wuolijoki 2017, Wuolijoki 2003; Lehtipuro 2006.
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säätää tarkkaa ja yksityiskohtaista listaa tiedoksi annettavista seikoista.769 Toisaalta 
tällöin tiedonantovelvollisuuteen liittyy tiedonantajan näkökulmasta tietynasteinen 
epävarmuus: mitä tietoa on milloinkin annettava. Tästä näkökulmasta standardi-
soitu tiedonanto on tuotteen tarjoajalle turvallisempi ja varmempi tapa antaa tietoa 
eikä ainakaan suuriin ylilyönteihin pitäisi syyllistyä.770 Standardoidulla tiedonan-
nolla voidaan varmistaa myös tietojen yhtenäisyys muiden tiedonantajien kanssa.771 

4.2 Taloudellinen lukutaito ja sijoittajan velvollisuudet

Sijoittajien suojaamisessa olennaisena kysymyksenä on se, pitäisikö vastuu olla 
tuotteen tarjoajalla vai sijoittajalla itsellään. Tämä liittyy olennaisesti keskusteluun 
sijoittajan taloudellisesta lukutaidosta ja tietämisvelvollisuudesta. On esimerkiksi 
esitetty, että etenkin pehmeän paternalistiset keinot tulisi suunnata nimenomai-
sesti sijoittajien taloudellisen lukutaidon parantamiseen, jotta heidän ajatusvinou-
mat ja muut käyttäytymistä häiritsevät tekijät voidaan eliminoida772, ja sijoittajat 
pystyisivät itsenäisesti ja rationaalisesti tekemään sijoituspäätöksiä ja osallistu-
maan markkinoille. 

Vaikka finanssikriisin seurauksena773 etenkin EU:ssa on sijoittajansuojasäänte-
lyn kiristämiskeinoina käytetty edelläkin paljon käsiteltyä tiedonantovelvollisuutta 
ja muita menettelytapasääntöjä, ei sijoittajien taloudellisen lukutaidon kehittämis-
ajatus ole jäänyt taka-alalle.774 Perinteisen rahoitusteorian mukaan taloudellinen 
lukutaito on tapa saada kuluttajan oma vaikutusvalta sijoittamiseen ja muihin 
taloudellisiin päätöksiin liittyen suuremmaksi: taloudellisesti lukutaitoinen sijoit-
taja pystyy itse ymmärtämään hänelle annettua tietoa ja tekemään perusteltuja 
sijoituspäätöksiä.775 Micklitzin mukaan taloudellisen lukutaidon kehittäminen 
on tärkeässä osassa EU:n agendaa. EU:n ihannoimaa rationaalista henkilöä, 

769  Wuolijoki 2009, s. 140.

770  Wuolijoki 2009, s. 141–142.

771  Wuolijoki 2009, s. 143.

772  Andenas – Chiu 2014, s. 240.

773  Myös finanssikriisiä 2007–2008 edeltävänä ajanjaksona (ns. neoliberaalin talouden aika), kuluttamista, 
mukaan lukien finanssituotteiden kulutus, kannustettiin ja ns. kuluttajarahoitusmarkkinat kasvoivat, Wil-
liams 2013, s. 1220–1221. Tuolloin taloudellinen lukutaito ja sen kehittäminen olivat tärkeä osa sijoittajien 
suojaamista etenkin Yhdysvalloissa. Vuonna 2003 myös OECD aloitti ns. taloudellisen lukutaidon projektin 
(Financial Literacy Project), jonka tarkoituksena oli parantaa finanssikuluttajien luottamusta, suhtautumis-
ta, taitoja sekä osallistumista finanssimarkkinoille. Tarkoituksena oli myös, että kuluttajille siirrettäisiin osa 
taloudellisen toimeentulon vastuusta etenkin eläkettä silmällä pitäen. Ks. esim. OECD: Recommendation 
on Principles and Good Practices for Financial Education and Awareness Recommendation of The Council, 
July 2005; OECD: Improving Financial Literacy: Analysis of Issues and Policies, 10 November 2005; Wil-
liams 2013, s. 1222–1223.

774  Andenas – Chiu 2014, s. 267. 

775  Howells 2005, s. 349–370.
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jolle tiedonanto on kohdistettu, ei ole olemassa, kuten useat tutkimukset ovat 
osoittaneet, ja edes standardisoitu tiedonanto ja neuvonta eivät voi estää sitä, 
että henkilöt voivat tehdä ”riskipitoisia, irrationaalisia, huonosti informoituja ja 
kalliita päätöksiä”.776 EU ja muut toimijat ovat kannattaneet taloudellisen luku-
taidon kehittämistä laajasti.777 ESMAn perustamista koskevassa asetuksessa778 on 
esimerkiksi todettu, että arvopaperimarkkinaviranomaisella on johtava tehtävä 
avoimuuden, selkeyden ja oikeudenmukaisuuden edistämisessä kuluttajien 
finanssituotteiden tai -palvelujen markkinoilla koko sisämarkkina-alueella myös 
siten, että se tarkastelee ja sovittaa yhteen talouden toiminnan ymmärtämiseen 
tähtääviä ja talousalan valistusta koskevia toimivaltaisten viranomaisten aloit-
teita (9 artikla 1 kohta b alakohta). Suomessa Suomen Pankki on toukokuussa 
2018 julkaissut talouslukutaitoa koskevan kirjasen, jossa korostetaan taloudellisen 
lukutaidon tärkeyttä ja sen kehittämistä.779

Joissakin tilanteissa sijoittajien valistaminen tai opettaminen voi olla paras 
tapa vaikuttaa heidän käyttäytymiseensä.780 Taloudellisen lukutaidon kehittämisen 
tavoitteena on, että taloudellisesti lukutaitoiset kuluttajat voisivat etsiä itse tietoa ja 
analysoida sitä sekä tehdä rationaalisia sijoituspäätöksiä.781 Lisäksi tavoitteena on, 
että sijoittajat ottaisivat itse vastuuta omista sijoituspäätöksistään.782 Ajatuksena 
on ollut myös se, että etenkin sellaisia toimijoita, jotka eivät kykene lukemaan 
sijoitustuotteesta annettua materiaalia, kannustetaan ottamaan itsenäisesti selvää 
asioista ja kysymään apua epäselvissä tilanteissa, ja että heidän taloudellista 
lukutaitoa ja tietämystä on parannettava.783 Suomalaisten taloudellinen lukutaito 
on kuitenkin kansainvälisesti vertaillen korkeaa tasoa. Kalmin ja Ruuskasen784 
tekemän, OECD:n kehittämään kyselyyn perustuvan tutkimuksen mukaan suoma-
laiset menestyvät hyvin verrattuna OECD:n tutkimukseen osallistuneisiin maihin. 
Kyselyssä testattiin esimerkiksi ymmärtämystä inflaatiosta, koroista ja riskistä. 

776  Micklitz 2010, s. 16. Käännös ML.

777  Ks. esim. White Paper 2005, s. 7; Green Paper 2007, s. 15–16; Van der Burg II Resolution, 2007, para. 36. 
Esimerkiksi Lontoon pörssillä on sijoittajien kouluttamiseen tarkoitetut sivut ja runsaasti materiaalia http://
www.londonstockexchange.com/education/home.htm. Myös IOSCOlla on omat taloudellisen lukutaidon 
verkkosivut, ks. https://www.iosco.org/investor_protection/?subsection=investor_education_gateway.

778 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Eu-
roopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen 
N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta.

779  Suomen Pankki: Talouslukutaito 2020-luvulla, 2018.

780  Avgouleas 2008, s. 17; samoin Baisch – Weber 2015, s. 173. Näkemykset sijoittajien taloudellisen lukutai-
don parantamisesta ja sen vaikutuksesta heidän käyttäytymiseensä vaihtelee kuitenkin suuresti. On esitet-
ty varsin skeptisiä näkemyksiä siitä, oppivatko sijoittajat edes omasta käytöksestään, ks. Korobkin – Ulen 
2000, s. 1071.

781  Tätä lähtökohtaa on myös kritisoitu ankarasti, Willis 2008, passim. Willis 2009, passim.

782  Williams 2013, s. 1223.

783  Micklitz 2010, s. 16.

784  Kalmi – Ruuskanen 2016, s. 6–21.
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Sijoittamiseen liittyen osallistujilta kysyttiin muun muassa riskin ja tuoton välisestä 
yhteydestä, sijoitusten hajauttamisesta, sijoitusrahastojen historiallisesta tuotosta 
sekä osakkeiden ja joukkovelkakirjalainojen arvoista.785

Taloudellisen lukutaidon parantamisella voi olla useita funktioita: sillä voidaan 
vähentää ajatusvinoumien ja käyttäytymisen vaikutusta sijoituspäätöksissä, antaa 
perustiedot rahoitusmarkkinoiden ja riskin ymmärtämiseksi sekä opettaa, mitä 
sijoittajan täytyy tietää ja mihin seikkoihin kiinnittää huomioita sijoituspäätöstä 
tehdessään, parantaa numeraalisia taitoja ja päätöksentekokykyä, sekä auttaa 
suunnittelemaan taloudenpitoa laajemmin.786 Taloudellisen lukutaidon paranta-
misesta on positiivisia tuloksia787, mutta on myös tutkimustuloksia, joiden mukaan 
lukutaidon parantaminen ei välttämättä ole tehokas tapa edesauttaa sijoittajia 
parempaan ja itsenäisempään päätöksentekoon.788 Taloudellisen lukutaidon kehit-
tämistä on pidetty varsin tehottomana tapana vaikuttaa sijoittajien käyttäytymi-
seen.789 Skeptisyyttä liittyy lisäksi siihen, voiko sijoittajien valistamisella vaikuttaa 
tilanteissa, joissa vinoumat koskevat esimerkiksi sijoitusneuvontaa.790 Kritiikkiä on 
esitetty myös siitä, että ihmisten kouluttaminen on kallista, ja koska sijoitustuotteet 
muuttuvat niin nopeasti, koulutus ja taloudellisen lukutaidon kehittäminen eivät 
pysy markkinoiden perässä.791 Taloudellisen lukutaidon kehittämistä ja sijoittajien 

785  Tarkemmat taloudelliseen tietämykseen ja sijoittamiseen liittyvät väittämät olivat seuraavat: K40a Sijoituk-
sessa, jossa on korkea tuotto, on yleensä myös korkea riski; K40c Kun sijoittaa varansa useampaan kohtee-
seen, niin riski sijoituksen arvon alennuksesta yleensä on suurempi, kuin sijoittaessa vain yhteen kohteeseen; 
K40d Sijoitusrahastoilla on varma tuotto, joka riippuu niiden aikaisemmasta tuotosta; K40e Osakkeiden ar-
vo vaihtelee pitkällä aikavälillä enemmän kuin joukkovelkakirjalainojen; K40f Yleisen korkotason noustessa 
joukkovelkakirjalainojen arvo nousee. Taloudelliseen tietämyksen osioon liittyi myös muita, kuten inflaatiota 
ja korkoa, koskevia väitteitä. Ks. tarkemmin Kalmi – Ruuskanen 2016, s. 9–11 ja s. 19. Lisäksi Kalmi ja Ruus-
kanen muokkasivat joitakin kysymyksiä alkuperäisestä muodosta (esimerkiksi muuttivat väitteen oikeasta 
vääräksi) sekä lisäsivät joitakin, erityisesti sijoittamista koskevia kysymyksiä. Vastaajista 89 % vastasi oikein 
riskin ja tuoton välistä yhteyttä käsittelevään kysymykseen, mikä oli vastausosuudeltaan suurempi kuin mis-
sään OECD-maassa, missä kysely virallisesti tehtiin. Myös riskin ja hajauttamisen välistä suhdetta koskeva 
kysymys oli Suomessa eniten oikein vastattu (66 %), vaikka väite oli asetettu hankalampaan muotoon kuin 
varsinaisessa OECD-kyselyssä. Kalmi ja Ruuskanen esittivät erityisesti sijoittamiseen liittyviä väitteitä, joita 
OECD-kyselyssä ei ollut, mutta kyseisiä kysymyksiä on esitetty muissa kyselyissä. Näissä kysymyksissä vas-
taajista tunnisti 58 % vääräksi väitteen, jonka mukaan sijoitusrahastoilla on varma tuotto, joka riippuu ra-
hastojen aiemmasta tuotosta. Lisäksi vastaajista 60 % tunnisti oikeaksi väitteen, jonka mukaan osakkeiden 
arvo vaihtelee pitkällä aikavälillä enemmän kuin joukkovelkakirjalainojen. Sen sijaan vastaajista vain 24 % 
tunnisti vääräksi väitteen, jonka mukaan yleisen korkotason noustessa joukkovelkakirjalainojen arvo nou-
see, Kalmi – Ruuskanen 2016, s. 10–11.

786  Andenas – Chiu 2014, s. 268.

787  Campbell 2006, s. 1591; 

788  Moloney 2010a, s. 379; Willis 2011, s. 429–434. Esimerkiksi Willis tuo esille, että taloudellisen lukutaidon 
kehittäminen on kallista (Yhdysvalloissa). Lisäksi finanssialan tuotteiden innovaatio on niin nopeaa, että 
taloudellinen lukutaito ei pysy perässä. Myös ne, jotka ovat kiinnostuneita taloudellisen lukutaidon kehittä-
misestä, omaavat jo ennestään varsin hyvän taloudellisen lukutaidon. Lisäksi, taloudellisen lukutaidon ke-
hittäminen rajoittaisi ihmisten autonomiaa varsin paljon (mm. pakollisen koulutuksen kautta ja siksi, että 
ihmisten käytöstä yritettäisiin muuttaa).

789  van Dyck 2010, s. 54; Lusardi 2008.

790  Tosin Avgouleas ei perustele tätä näkemystä mitenkään, Avgouleas 2008, s. 18. 

791  Willis 2011, s. 429–434.



160

oman toiminnan ja tietämyksen korostamista on kritisoitu äänekkäimmin siitä, että 
se asettaa vastuun sijoittajalle, eikä tuotteen tarjoajalle.792 Taloudellisen lukutaidon 
kehittäminen voi johtaa jopa huonompiin tuloksiin: tutkimusten mukaan se voi 
lisätä ihmisten yliluottamusta ja johtaa tätä kautta vielä huonompiin sijoituspää-
töksiin.793 Lisäksi taloudellisen lukutaidon kollektiivinen edistäminen aiheuttaisi 
valtavia kustannuksia.794 

Taloudellisen lukutaidolla näyttäisi olevan positiivista vaikutusta silloin, jos 
opettaminen on tapahtunut juuri ennen kuin taloudellinen päätös on pitänyt 
tehdä.795 Lisäksi on esitetty, että hyvä taloudellinen lukutaito ja taloudellisen 
lukutaidon kehittäminen olisi tehokasta silloin, jos sijoitustuotteet olisivat yksin-
kertaisempia ja yhdenmukaisempia eikä niitä olisi markkinoilla paljon. Tällöin 
sijoittajan ei tarvitsisi koko ajan oppia uutta, vaan samoilla tiedoilla pärjäisi.796 

Sijoittajien taloudellisen lukutaidon parantamisella ei voitane kuitenkaan 
vaikuttaa kaikkiin vähittäissijoittajamarkkinoilla oleviin ongelmiin. Kouluttaminen 
ja taloudellisen lukutaidon kehittäminen ei voi korvata lainsäädäntöä.797 Siten talo-
udellisen lukutaidon kehittäminen ja parantaminen voisi tavoitella ennen kaikkea 
paternalistisesta lainsäädännöstä aiheutunutta moraalikadon ehkäisyä ja auttaa 
sijoittajaa ottamaan vastuun omasta sijoituspäätöksestään.798 Taloudellisen luku-
taidon parantaminen ei ole kuitenkaan turhaa.799 On tärkeää, että sijoittajat osaavat 
itse edes jollakin tasolla arvioida sijoituspäätöksiään.800 Lisäksi taloudellinen 
lukutaito voi periaatteessa vaikuttaa sijoittajan tietämisvelvollisuuteen ja ainakin 
helpottaa sijoittajan selonottoa. Tutkimusten mukaan sijoittajat, joilla on jo jonkin 
tasoinen taloudellinen lukutaito, täyttävät selonottovelvollisuutensa paremmin ja 
ovat kiinnostuneempia hankkimaan itse tietoa ja oppimaan lisää.801 Toisaalta jos 
sijoittajien tietämisvelvollisuuden tasoa nostetaan tilanteissa, joissa on kyse siitä, 

792  van Dyck 2010, s. 53; Moloney 2010a, s. 377–378.

793  Willis 2008, s. 198.

794  Willis 2008, s. 261.

795  Fernandes – Lynch – Netemeyer 2014, s. 30. Toisaalta esimerkiksi Willis on hyvin skeptinen sen suhteen, 
että sijoitustuotteiden tarjoajat tai muut rahoitusmarkkinapalveluita tarjoavat tahot alkaisivat tarjota talou-
dellisen lukutaidon koulutusta asiakkaille, Willis 2008, s. 259.

796  Willis 2009, s. 457.

797  Moloney 2010a, s. 379.

798  Andenas – Chiu 2014, s. 268–269.

799  Andenas – Chiu 2014, s. 270–271 viitteineen.

800  Taloudellisen lukutaidon osalta Moloney katsoo, että jäsenmaiden tulisi itse huolehtia taloudellisen luku-
taidon kehittämisestä, eikä EU:n, Moloney 2010a, s. 390–391.

801  Taloudellisen lukutaidon kehittämisestä kiinnostuneilla sijoittajilla on jo lähtökohtaista tietämystä ja kiin-
nostusta sijoittamisesta, Willis 2008, s. 207. Etenkin henkilöt, joilla on alhaisempi koulutustaso, alhaisem-
mat tulot ja pienempi omaisuus, altistuvat huonoille sijoituspäätöksille ja heillä on huonompi taloudellinen 
lukutaito. Vaikuttaisi lisäksi siltä, että nuoremmat ja iäkkäämmät henkilöt ovat korostuneita tässä asetel-
massa. Anderson – Korling 2012, s. 18; Brown – Graf 2013, s. 17–18.
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mitä sijoittajan pitää tietää sijoittamisesta tai jostakin tietystä sijoitustuotteesta 
ilman mitään annettua tietoa, tulee tällaisten vaatimusten perustua laajoihin, koko 
maata koskeviin velvollisuuksiin. Tällainen tilanne voisi olla esimerkiksi silloin, 
jos peruskoulun oppivelvollisuuteen lisättäisiin rahoitusmarkkinoita koskevaa 
opetusta ja kansalaisten tietotaso nousisi sitä kautta. Yksittäisten ihmisten talo-
udellisen lukutaidon kehitystä ja tasoa voi olla vaikea arvioida, ellei asiasta ole 
esimerkiksi ammattiin tai koulutukseen perustuvia näyttöjä. Taloudellisen lukutai-
don kehittäminen on sijoittajan itsensä kannalta perusteltua ja auttaa monin tavoin 
sijoitusprosessissa. Taloudellista tietämystä omaava sijoittaja voi myös suhtautua 
kriittisemmin annettuun informaatioon, mutta toisaalta hän voi myös paremmin 
ymmärtää esimerkiksi sijoittajaprofiilin selvityksen perusteet ja tavoitteet ja antaa 
itsestään tietoa parhaimman lopputuloksen saamiseksi. 
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5 LOPUKSI

  “To be an investor, you must be a believer in a better   
  tomorrow.”802

5.1 Mitkä ovat sijoittajan velvollisuudet?

Sijoittajien suojaamiseen tähtäävä rahoitusmarkkinalainsäädäntö koostuu kat-
tavista ja laajoista menettelytapavelvoitteista sijoitustuotteen tarjoajalle. Nämä 
menettelytapavaatimukset, joista tämän tutkimuksen aihepiirin kannalta olen-
naisimmat ovat tuotteen tarjoajan tiedonantovelvollisuus ja tuotteen tarjoajan 
selonottovelvollisuus selvitettäessä sijoittajan sijoittajaprofiilia soveltuvuus- tai 
asianmukaisuusarvioinnein, asettavat lähtökohtaisesti myös sijoittajalle tiettyjä 
toimintaolettamia. Tuotteen tarjoajan velvollisuuksilla ja niiden tosiasiallisella 
täyttämisellä sekä niiden taustalla olevalla tavoitteella – joka voidaan tiivistää 
sijoittajan suojaamiseksi – ei ole juurikaan merkitystä, ellei sijoittaja anna omaa 
panostaan sijoitusprosessissa. Tuotteen tarjoaja on täyttänyt lain mukaisen vel-
vollisuutensa silloin kun tuotteen tarjoaja on esimerkiksi antanut lain mukaiset 
tiedot sijoitustuotteesta oikein ja riittävästi tai kun tuotteen tarjoaja on esittänyt 
sijoittajalle sijoittajaprofiilin selvittämistä varten tarvittavat kysymykset, joilla 
on pyritty selvittämään sijoittajan sijoitustietämystä ja -kokemusta, taloudellista 
tilannetta sekä sijoittamisen tavoitteita. Eri asia kuitenkin on, toteutuuko näitä 
menettelytapoja noudattamalla sijoittajien suojaaminen tosiasiassa. Sijoittajalla 
kun ei ole varsinaista velvollisuutta vastata tuotteen tarjoajan esittämiin kysymyk-
siin. Kysymyksiin vastaaminen on sijoittajan oman harkinnan varassa. Sijoittaja 
voi tästäkin huolimatta sijoittaa. Tämä luonnollisesti vesittää soveltuvuus- ja 
asianmukaisuusarviointien sekä siten esimerkiksi sijoitusneuvonnan tarkoituk-
sen. Tavoitteenahan on, että sijoittajalle voitaisiin suositella tämän sijoittajapro-
fiiliin sopivaa sijoitustuotetta, ja sijoittaja voisi tehdä oman profiilinsa mukaisen 
sijoituksen. 

Toinen oleellinen näkökohta liittyy tuotteen tarjoajan tiedonantovelvollisuuteen 
ja sen vastinpareina oleviin sijoittajan selonottovelvollisuuteen ja tietämisvelvolli-
suuteen. Tuotteen tarjoajan on lähtökohtaisesti annettava sekä ammattimaiselle 
että ei-ammattimaiselle sijoittajalle samanlainen informaatio sijoitustuotteesta. 

802  Graham 2006, s. 535.
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Poikkeuksena on sijoitusvakuutuksia koskeva tiedonanto, jolloin ammattimaiselle 
asiakkaalle ei anneta yhtä kattavaa informaatiota tuotteesta kuin ei-ammattimaiselle 
asiakkaalle, ja toisaalta PRIIPs-asetuksen mukainen avaintietoasiakirja, jota tulee 
antaa vain ei-ammattimaiselle asiakkaalle tiettyjen sijoitustuotteiden kohdalla. 
Mikään ei kuitenkaan estä tuotteen tarjoajaa antamasta avaintietoasiakirjaa myös 
ammattimaiselle asiakkaalle tai kattavia tietoja sijoitusvakuutuksen ostavalle 
ammattimaiselle asiakkaalle. Tuotteen tarjoajan laaja tiedonantovelvollisuus 
tarkoittaa myös lähtökohtaisesti sitä, että sijoittajan ei odoteta tietävän sijoitus-
tuotteesta tai sijoittamisesta juuri mitään ennen sijoitusta koskevan informaation 
saamista. Tämä ei kuitenkaan koske ammattimaisia asiakkaita, sillä jo ammatti-
maisen asiakkaan statuksen saamiseksi sijoittajalla on oltava sijoituskokemusta 
ja tietämystä, mitkä luonnollisesti vaikuttavat sijoittajan käytännön tietämykseen. 
Perustellusti voidaan kuitenkin katsoa, että lähtökohtaisesti jokaisen suomalaisen 
sijoittajan lähtötasotietoihin on kuuluttava, että sijoitukseen liittyy aina riski, ja että 
yksinkertaisiin osakesijoituksiin ja velkakirjasijoituksiin liittyy myös riski pääoman 
menettämisestä tietyissä tilanteissa. Koska useat sijoitustuotteet ovat rakenteeltaan 
ja ehdoiltaan monimutkaisia nykypäivänä, ja kun epäselvyyttä liittyy monesti 
siihen mihin riski tosiasiassa kohdistuu, ei näillä peruslähtökohdilla aseteta kovin 
suuria vaatimuksia sijoittajan lähtökohtaiselle tietotasolle. Tilanne muuttuu, jos 
sijoittajalla on aiempaa sijoituskokemusta tai sijoitustietämystä. Tällöin tietyissä 
tilanteissa sijoittajan tietämisvelvollisuus nousee, ja tuotteen tarjoajan tiedonanto-
virhe voi jopa väistyä sijoittajan tietämisvelvollisuuden takia. Tämä on perusteltua, 
sillä voidaan olettaa, että ihmiset osaavat ja tietävät jotakin sellaista, mitä he ovat 
jo ennestään tehneet tai kokeneet. 

Sijoittajalla on lähtökohtaisesti selonottovelvollisuus kaikkeen annettuun 
materiaaliin. Nykymuotoista tuotteen tarjoajan laajaa tiedonantovelvollisuutta on 
kritisoitu jo vuosien ajan, ja tutkimukset osoittavat, että laajaan materiaalimäärään 
tutustuminen on sijoittajille haastavaa. Tiedon suuren määrän lisäksi tiedonan-
toon ja selonottoon voivat vaikuttaa muutkin seikat. Tietoa ei välttämättä ole 
esitetty ymmärrettävässä muodossa ja tieto voidaan ymmärtää väärin. Sijoittajan 
päätöksenteon kannalta tärkeät asiat voivat jäädä korostamatta, ja huomio voi 
kiinnittyä epäolennaisiin asioihin. Vaikka sijoittajan sijoituspäätökseen voivat 
vaikuttaa monet asiat, kuten verotus ja kulut, tiedonannon ydin on sijoituksen 
riskistä informoiminen.803 Sijoittaja täytyy saada ymmärtämään tuotteeseen 
liittyvä riski. Jos koko pääoman voi menettää, sijoittajalle tulisi kertoa selkeästi, 
että kaikki rahat voidaan menettää ääritilanteessa. Vaikka sijoitustuotteesta annet-
taisiin oikeat tiedot ymmärrettävässä muodossa, tämä ei tarkoita sitä, etteikö 
sijoittaja sijoittaisi tuotteeseen. Luonnollisesti myös muita ominaisuuksia, kuten 

803  Schwarcz 2013, s. 314.
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kuluja on painotettava. Esimerkiksi kulut ovat perinteisesti olleet ns. ”piilotettuja 
ominaisuuksia” (shrouded attributes), joita ei välttämättä ole huomattu, koska ne 
eivät ole olleet näkyvillä.804 Eduskunnan talousvaliokunta on kiinnittänyt huomiota 
kulujen merkitykseen sijoittajien sijoituspäätöksessä.805 Jos sijoitustuotteesta ei 
pystytä antamaan tietoa, jossa ymmärrettävästi selitettäisiin tuotteen riskit ja 
ominaisuudet, tuotetta ei lähtökohtaisesti tulisi myydä sijoittajille.806 

Sijoittajan selonottovelvollisuuden laiminlyönti ei ole harvinaista. Sijoittaja 
saattaa luulla, että tietää, mistä tuotteessa on kyse tai hän saattaa kokea, että on 
saanut esimerkiksi suullisessa tiedonannossa tai markkinointiesitteessä olennai-
simmat tiedot tuotteesta eikä muuhun kirjalliseen materiaaliin tarvitse tutustua. 
Sijoittajan selonottovelvollisuuden laiminlyönti voi olla siten täysin rationaalista. 
Korkeimman oikeuden ratkaisu KKO 2015:93 on myös osoittanut, että tietyissä 
tilanteissa sijoittajan selonottovelvollisuuden laiminlyönti voi olla sallittua ja hyväk-
syttävää. Näin on etenkin silloin, jos sijoittajalle on esitetty voimakkaita väitteitä 
seikoista, jotka vaikuttavat tämän sijoituspäätökseen. Jos sijoittajalle on annettu 
suullisesti tai muutoin esimerkiksi markkinointimateriaalissa, tuote-esitteessä tai 
avaintietoasiakirjassa voimakkaan harhaanjohtavaa tai virheellistä tietoa sijoitus-
tuotteen sellaisesta ominaisuudesta, joka on ollut omiaan vaikuttamaan sijoittajan 
päätöksentekoon, sijoittaja saa luottaa tällaiseen tietoon ja jopa laiminlyödä oman 
selonottovelvollisuutensa muun aineiston osalta. Korkeimman oikeuden ratkaisu 
on täysin linjassa sijoittajan käyttäytymisen kanssa ja tältä osin perusteltu.

Edellä sanotusta huolimatta, lähtökohtaisesti sijoittajan on edelleen tutustut-
tava kaikkeen annettuun aineistoon, mitä ei voida pitää perusteltuna etenkin jos 
sijoittajalle on annettu satoja sivuja materiaalia. Esimerkiksi PRIIPs-asetuksen 
mukaisen avaintietoasiakirjan tarkoituksena on, että ei-ammattimainen sijoittaja 
pystyy tekemään sijoituspäätöksensä siinä annettujen tietojen perusteella.807 
Tällöin avaintietoasiakirjassa pitäisi olla kaikki olennainen tieto, joka sijoittajalle 
on annettava tämän päätöksenteon tueksi. Tämä on sinänsä ongelmallinen 
lähtökohta, koska sijoittajan edellytetään kuitenkin periaatteessa tutustuvan 
muuhunkin aineistoon. Avaintietoasiakirjassa ei myöskään tarvitse tuoda esiin 

804  Sunstein 2013, s. 1847. 

805  Talousvaliokunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että uudistetun lainsäädännön myötä kaikki kulut eivät 
tule sijoittajalle tiedotetuiksi: sijoituksen hallinnointiin liittyviä kustannuksia kuvaavien tunnuslukujen ul-
kopuolelle jää eriä, jotka voidaan jättää ilmoittamatta muun muassa liikesalaisuuteen vedoten, Talousvalio-
kunnan mietintö TaVM 22/2017 vp, s. 4–5.

806  Rudanko 2009, s. 536.

807  Asetuksen resitaalissa 22 todetaan, että ”[y]ksityissijoittajat tekevät sijoituspäätöksensä avaintietoasia-
kirjojen perusteella.” Samansuuntaisesti on todettu jo sijoitusrahastoja koskevassa avaintietoesitettä sään-
televässä komission asetuksessa 583/2010, jonka resitaalin 10 mukaan olennaisena vaatimuksena on, että 
avaintietoasiakirjan olisi sisällettävä kaikki tiedot, joita sijoittaja tarvitsee saadakseen peruskäsityksen yh-
teissijoitusyrityksestä. Jos viitataan muihin tietolähteisiin kuin tarjousesitteeseen ja määräaikaiskatsauksiin, 
olisi tehtävä selväksi, että tarjousesite ja määräaikaiskatsaukset ovat ensisijaisia lisätietolähteitä sijoittajille, 
eikä viittauksissa saisi vähätellä niiden merkitystä. 
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kaikkia sellaisia asioita, kuten sijoitustuotteen verokohtelua, joilla voitaisiin katsoa 
olevan merkitystä sijoittajan päätöksenteon kannalta. Avaintietoasiakirjan asema 
on kuitenkin niin vahva sijoittajan päätöksenteon kannalta, että sijoittaja saa luot-
taa sen antamiin tietoihin ja näitä tietoja voidaan arvioida tiukemmin esimerkiksi 
tietojen harhaanjohtavuuden tai virheellisyyden kannalta. 

Lähtökohta on kuitenkin luonnollisesti se, että jos sijoittaja jättää tutustumatta 
annettuun materiaaliin, hän kantaa itse vastuun sitä, että jotakin olennaista jää 
huomaamatta. Tämänkin vuoksi on tärkeää, että PRIIPs-asetuksen mukaisessa 
avaintietoasiakirjassa on kaikki olennainen tieto. Tämä ei kuitenkaan toteudu 
esimerkiksi sijoitusvakuutusten osalta, jossa tuotteen riski olennaisin osin muodos-
tuu vakuutuksen vakuutussäästön kohteena olevista sijoitustuotteista.808 Tällöin 
avaintietoasiakirjan ohessa on annettava näiden kohteena olevien sijoitusten 
tiedot joko avaintietoasiakirjojen muodossa tai muutoin. Vaikka PRIIPs-asetuksen 
mukaista avaintietoasiakirjaa voidaan monin tavoin kritisoida, on syytä kuitenkin 
katsoa, että asetus on hyvä askel toimivan tiedonantovelvollisuuden suuntaan. Se, 
miten tehokas se tulee olemaan, jää nähtäväksi. Komission on tarkoitus tehdä 
tutkimuksia siitä, miten tehokkaita valitut avaintietoasiakirjojen toimintamallit 
ovat kuluttajien kannalta.809 Tämä on tärkeää sääntelyn tehokkuuden arvioimisen 
kannalta.

Arvopaperilautakunnan ja Vakuutuslautakunnan käytännön mukaan tiedon-
antovirhetilanteissa tai muissa sopimusrikkomustilanteissa sijoittajan odotetaan 
reklamoivan yhdessä kuukaudessa siitä kun tämä on havainnut sopimusrikko-
muksen tai tämän olisi pitänyt se havaita. Pääsääntöisesti, jos sijoittaja ei tätä 
tee, hän menettää oikeutensa vedota tiedonantovirheeseen ja kantaa itse vastuun 
mahdollisista epäedullisista seurauksista, kuten tappiollisesta sijoitustuotteesta. 
Vaikka Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytännöstä nousee esille pari poikkeusta 
edellä mainittuun pääsääntöön, vaikuttaisi siltä, että sijoittajan reklamaatiovel-
vollisuutta tulkitaan varsin ankarasti. Siitäkin huolimatta, että sijoittajan prekont-
raktuaaliset velvollisuudet eivät välttämättä ole kaikilta osin ankaria sijoittajan 
kannalta, reklamaatiovelvollisuus pitää täyttää. Reklamaatiota koskevista seikoista, 
kuten reklamaatioajasta ja -tavasta, on usein sopimusehto esimerkiksi sijoitus-
palvelusopimuksessa. Ongelmallista voi olla se, että jos sijoittaja on laiminlyönyt 
selonottovelvollisuutensa sopimuksen sisällöstä, hän harvemmin lienee tietoinen 
tiukasta reklamaatioajasta. Toisaalta reklamaatiovelvollisuuden suhde sijoittajan 
selonottovelvollisuuteen ilmenee myös muuta kautta. Jos sijoittaja on laiminlyönyt 
selonottovelvollisuutensa, mutta reklamoi kuitenkin tuotteen tarjoajan tiedonan-
tovirheestä ylittäen kohtuullisen reklamaatioajan, reklamaatioajan ylitys tullee 

808  Tuotteeseen liittyy viime kädessä myös pääoman menettämisen riski siltä osin, että vakuutusyhtiö ajautuu 
maksukyvyttömäksi.

809  PRIIPs-asetus, resitaali 17.
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ensisijassa arvioitavaksi sijoittajan toiminnan arvioinnissa ja syrjäyttää siten 
kysymyksen sijoittajan selonottovelvollisuuden tai tuotteen tarjoajan mahdollisen 
tiedonantovirheen olemassaolosta. Siten reklamaatiovelvollisuuden oikea täyttä-
minen on ensiarvoisen tärkeää sijoittajalle. 

Lopuksi voidaankin kysyä, onko sijoittajalla velvollisuuksia? Väitän, että 1) 
sijoittajalla ei ole varsinaista tiedonantovelvollisuutta; 2) sijoittajalla on teori-
assa laaja, mutta käytännössä tietyissä tilanteissa suppea selonottovelvollisuus; 
3) sijoittajalla on lähtökohtaisesti alhainen tietämisvelvollisuus, joka kuitenkin 
korostuu sijoituskokemuksen ja sijoitustietämyksen perusteella; ja 4) sijoittajalla 
on ankara reklamaatiovelvollisuus. Nopealla katsauksella voisi vaikuttaa siltä, että 
eri velvollisuudet ovat epätasapainossa keskenään. Seuraavassa tarkastellaan tätä 
lähemmin.

5.2 Pitääkö sijoittajalla olla velvollisuuksia?

Sijoitustuotteen tarjoajan menettelytapasääntelyn tavoitteena on lähtökohtaisesti 
sijoittajien suojaaminen. Suojaamisella voidaan katsoa olevan välillinen tavoite 
rahoitusmarkkinoiden tehokkuuden ja vakauden ylläpitämisessä sekä sijoittajien 
luottamuksen säilyttämisessä. Tarkoituksena on, että sijoittajat voivat sijoittaa luot-
tavaisin mielin ja pitävät menettelytapoja reiluina ja oikeudenmukaisina. Taustalla 
on myös laajemmat, yhteiskuntaan vaikuttavat tavoitteet. Sijoittamisella saadaan 
rahoitusta eri toiminnoille ja toimijoille, minkä seurauksena yhteiskunnan toi-
mivuutta edesautetaan. Sijoittamisen kautta voidaan myös ohjata yhteiskunnalle 
tärkeitä tavoitteita. Esimerkkinä tästä voidaan mainita komission tuore suunni-
telma kestävän rahoituksen toimenpideohjelmasta.

Sijoittajien tosiasiallinen käyttäytyminen on saanut viimeisten vuosien aikana 
paljon huomiota käyttäytymistaloustieteellisten tutkimusten vuoksi, ja keskuste-
lua on käyty muun muassa siitä, miten vähän EU-lainsäädäntö tosiasiassa ottaa 
sijoittajan käyttäytymistä huomioon. Vaikka sijoittajien käyttäytymisvinoumat ja 
rajoitettu rationaliteetti vaikuttavat sijoittamiskäyttäytymiseen, voidaan pohtia sitä, 
miksi juuri sijoittamisessa kannetaan niin suurta huolta siitä, tekevätkö sijoittajat 
rationaalisia sijoituspäätöksiä. Syitä tähän lienee useita. Ensinnäkin viimeisimmän 
finanssikriisin syyt ja seuraukset ovat aiheuttaneet huomion kiinnittymistä sijoitus-
toimintaan. Vaikka vähittäissijoittajien epärationaalisista sijoituspäätöksistä tuskin 
aiheutuu finanssikriisiä, sijoittajien käyttäytyminen on kuitenkin tullut huomion 
kohteeksi ja sitä pidetään tärkeänä. Toiseksi yhteiskunnallisella kontekstilla on 
sijoittajansuojakeskustelussa merkitystä. Jos sijoittamista tarkastellaan yksityis-
henkilöiden sosiaali- ja eläketurvan toteuttamisen välineinä, sijoittajansuojalle 
asetetaan korkeita vaatimuksia ja oikeuskirjallisuudessa onkin esitetty muun 
muassa sijoittajien suojaamista markkinariskiltä. Tällöin keskustelun taustalla on 
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se huoli, että ihmiset menettävät perustoimeentulonsa sijoittamistoiminnassa. 
Suomen kaltaisessa maassa, jossa sosiaali- ja eläkejärjestelmää hoitavat valtio ja 
säännellyt eläkeyhtiöt, ei kansalaisilla ole niin suurta riskiä koko perustoimeen-
tulonsa menettämiseen sijoittamisen kautta, minkä voidaan katsoa vaikuttavan 
myös sijoittajansuojakeskusteluun. 

Poissuljettua ei ole, etteikö Suomessakin eläkejärjestelmää muutettaisi tulevai-
suudessa. Toistaiseksi kuitenkaan ei voida pitää parempana vaihtoehtona esimer-
kiksi sitä, että kansalaiset huolehtisivat omasta eläketurvastaan sijoittamalla itse. 
Työeläkelaitokset pystyvät muun muassa ammattitaitonsa ja sijoitusvalmiuksiensa 
perusteella huolehtimaan esimerkiksi eläkevarojen sijoittamisesta kannattavam-
min kuin yksittäinen kansalainen. Sijoitusten turvana on tällöin laajemmassa 
volyymissa sijoitusten hajauttaminen ja aikaperspektiivi: työeläkesijoittajien aika-
perspektiivi sijoittamisessa on huomattavasti pidempi kuin yksittäisen sijoittajan, 
joka voi sopimuksesta riippuen markkinariskin vuoksi kärsiä suuriakin tappioita 
lyhyessä ajassa. Selvää on, että jos edellä kuvattua suojaverkkoa ei ole, yksityis-
oikeudelliset välineet korostuvat esimerkiksi juuri toimeentulonturvan lähteenä. 
Tällöin voi olla myös aiheellista pohtia erilaisia tuotehallintamenetelmiä sijoittajien 
suojaamiseksi. 

Edellä mainittu ei tarkoita sitä, etteikö lainsäädännössä voitaisi tai tulisi ottaa 
huomioon sijoittajien tosiasiallista käyttäytymistä. On selvää, että sääntelyn tulee 
olla mahdollisimman tarkoituksenmukaista ja tehokasta. Katson kuitenkin, että 
sijoittajansuojan kannalta sijoittajien suojaa voidaan parantaa olemassa olevien 
menettelytapojen kautta eikä tarvetta ole esimerkiksi sille, että sijoittajilta kiellettäi-
siin kokonaan tietty sijoitustuoteryhmä. Toinen huomionarvoinen asia on se, että 
EU-lähtöiset sijoittajansuojanormit ovat tietynlaisia, koska EU:n toimivalta ei ylety 
esimerkiksi sopimusoikeudellisiin seuraamuksiin, joilla voidaan myös vaikuttaa 
sijoittajansuojaan. Kuten korkeimman oikeuden tapauksista KKO 2015:93 ja KKO 
2010:5 käy ilmi, esimerkiksi selonottovelvollisuudella ja sopimusoikeudellisilla 
seuraamuksilla pystytään vaikuttamaan sijoittajansuojan tosiasialliseen toteutu-
miseen. Ne muotoavat käytännössä lopputulosta merkittävästi.

Lähtökohtana tässä tutkimuksessa on, että sijoittaja hakee sijoittamisellaan 
taloudellista hyötyä. Tällöin olennaisessa osassa on se, että sijoittaja sijoittaa sellai-
seen tuotteeseen, joka hänelle itselleen sopii esimerkiksi sijoittamisen tavoitteiden, 
riskinottokyvyn ja -halun mukaisesti, ymmärtää millaiseen tuotteeseen hän on 
sijoittanut ja kantaa sijoitustuotteeseen liittyvän sijoitusriskin. Menettely kuulostaa 
yksinkertaiselta: Sijoittajan sijoittajaprofiili selvitetään, hänelle suositellaan hänen 
sijoittajaprofiiliinsa soveltuvaa tuotetta, hän saa tuotteeseen liittyvän materiaalin, 
tutustuu siihen ja ymmärtää mistä on kyse. Lopuksi hän tekee sijoituspäätöksen 
siitä, sijoittaako hän tuotteeseen vai ei. Valitettavasti menettelyssä voi kuitenkin 
epäonnistua useampi kohta: sijoittaja antaa itsestään virheellisiä tietoja sijoittaja-
profiilin selvityksessä, minkä vuoksi hänelle suositellaan riskipitoisempaa tuotetta 
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kuin hänen profiiliinsa sopii. Tuotteen pääomaturvaa kuitenkin korostetaan. Hän 
saa tuotteesta informaatiota, mutta ei ymmärrä edes sijoitustuotteen nimeä saati 
muotoa, minkä vuoksi hän katsoo, että on turha tutustua annettuun aineistoon. 
Hän sijoittaa tuotteeseen, mutta huomaa vuoden päästä, että tuotteen arvo on 
romahtanut ”pääomaturvasta huolimatta”, mutta reagoi tähän vasta puolen vuoden 
jälkeen, jolloin hän menettää kohtuullisen reklamaatioajan ylittämisen vuoksi 
oikeuden vaatia korvausta mahdollisen tiedonantovirheen osalta. 

Nykypäivän sijoittajansuojan kohteena on Moloneyn kyvykäs sijoittaja, joka 
toimii Wilhelmssonin markkinarationaalisessa ympäristössä. Sijoittajan tulee itse 
oman etunsa mukaisesti ja omaksi parhaakseen antaa itsestään tietoa, tutustua 
annettuun materiaaliin ja reklamoida ajoissa. Tuotteen tarjoajan menettelytapa-
sääntely toimiessaan aiheuttaa tuotteen tarjoajalle kustannuksia, mutta sen sijaan 
säästää sijoittajalta kustannuksia ja resursseja, kun kaikki tarjoillaan tai ainakin 
yritetään tarjoilla valmiina. Sääntelyä voidaankin osaksi perustella yhdenmukaisen 
sääntelyn ja siitä säästyvien selonottokustannusten aiheuttamien transaktiokustan-
nusten säästöllä.810 Tämä on esimerkiksi nähtävissä sijoituspalvelulain mukaisen 
tiedonantovelvollisuuden laajentamisessa ammattimaisille asiakkaille. Toisaalta 
sijoittajan informaation hankkimiskustannusten vähentäminen on johtanut varsin 
suureen informaatiotulvaan: tietoa annetaan sijoittajalle valtavia määriä. Tästä 
on seurauksena se, että informaation prosessointikustannukset ovat niin suuret, 
että moni sijoittaja jättää annettuun materiaaliin tutustumatta. Toisaalta tutustu-
matta jättäminen on myös tuotteen tarjoajan etu. Jos sijoittaja tutustuisi kaikkeen 
annettuun materiaaliin, informaation lukemiseen ja prosessoimiseen menisi jopa 
kymmeniä tunteja. Luultavasti tämänkään jälkeen sijoittaja ei olisi tiedollisesti 
paremmassa asemassa kuin tutustuttuaan kolmen sivun avaintietoesitteeseen. 
Tuotteen tarjoajat pyrkivät osittain oman selustansa varmistamiseksi antamaan 
sijoitustuotteesta valtavasti tietoa. Voidaankin sanoa, että laajassa tiedonantovel-
vollisuudessa on kyse myös tuotteen tarjoajan omasta suojasta. 

Nykytilassa sijoittajansuoja mikrotasolla toteutuu, jos sijoittaja on itse aktii-
vinen. Aktiiviset ja rationaaliset sijoittajat ovat myös luottavaisia, ja vaikuttavat 
makrotasolla rahoitusmarkkinoiden toimintaan positiivisesti. Tavoitteet toteu-
tuvat, jos sijoittaja itse toimii. Valitettavasti näin ei kuitenkaan aina ole. Asia 
voidaan tiivistää siten, että nykymuotoiset tuotteen tarjoajan menettelytavat ovat 
tarkoituksenmukaisia, jos sijoittaja täyttää omat velvollisuutensa. Jos näin ei 
tapahdu, ei myöskään tosiasiallinen sijoittajansuoja toteudu. Vaikka sijoittaja olisi 
itse laiminlyönyt selonottovelvollisuutensa tai reklamaatiovelvollisuutensa, sijoitta-
miseen liittyvä negatiivissävytteinen konnotaatio ei edistä sijoittajan myöhempää 
osallistumista sijoitustoimintaan. Makrotasolla tämä voi jopa yksityissijoittajien 

810  Vahtera 2011, s. 48–49.
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kohdalla vaikuttaa markkinoiden toimintaan. Olennaista on siis saada sijoitta-
jansuojalainsäädäntö tosiasiassa toimivaksi toimenpiteillä, joilla toteutetaan 
sääntelyn tavoitteita. Laajan tiedonantovelvollisuuden täyttäminen on tuotteen 
tarjoajalle kallista811, ja etenkin alati uudistuvan EU-lainsäädännön myötä myös 
työlästä seurata ja noudattaa. Tuotteen tarjoajatkaan eivät välttämättä ymmärrä 
myytäviä sijoitustuotteita; onkin esitetty, että laaja tiedonanto koskien tuotetta 
olisi pikemminkin suunnattu sijoitusneuvojalle ja tuotteen tarjoajan turvaksi eikä 
asiakkaalle. 812 

Toisaalta on tärkeä pohtia sitä, millaisia velvollisuuksia sijoittajalta voidaan 
edellyttää. Koska tutkimukset osoittavat laajasti nykymuotoisen tiedonantovel-
vollisuuden problematiikan, voidaan kysyä, onko perusteltua, että sijoittajalla on 
esimerkiksi lähtökohtaisesti laaja selonottovelvollisuus, vaikka tuotteen tarjoajan 
laaja tiedonantovelvollisuus ei ole toimiva konsepti? Toisin sanoen: edellytetäänkö 
sijoittajalta jotain sellaista, jota hän ei pysty toteuttamaan? Tiedonantovelvollisuus 
ei itsessään suojaa heikompaa osapuolta, ellei osapuoli myös tutustu ja ota selvää 
annetusta tiedosta, ja pysty käyttämään annettua tietoa osana päätöksentekoaan. 
Lisäksi, jos sijoittajat eivät esimerkiksi tutustu annettuun aineistoon tai anna itses-
tään tietoa sijoittajaprofiilin selvitystä varten, aiheutuu tästä tuotteen tarjoajalle 
runsaasti turhia kustannuksia, joilla ei varsinaisesti saavuteta mitään. Lopulta nämä 
kustannukset siirtyvät asiakkaille, ja kohonnut kustannustaso voi sekin omalta 
osaltaan vaikuttaa sijoittamiseen etenkin sijoitusneuvonnan tai muiden sijoitus-
palvelujen kautta. Lainsäädäntö ja sen tavoitteiden toteutuminen on siis tehotonta, 
koska menettelytapavelvollisuuksien vastapuoli ei toteuta omia velvollisuuksiaan. 
Ongelmana on lisäksi se, että jos sijoittaja ei esimerkiksi tutustu annettuun 
aineistoon ennen sijoituspäätöksen tekemistä ja hän huomaa myöhemmin jotakin 
sellaista, josta hän ei ollut tietoinen, aiheutuu tästä sijoitustuotteen tarjoajankin 
kannalta turhaa asioiden selvittelyä ja riitelyä ja niistä aiheutuvia kustannuksia. 
Tuotteen tarjoaja altistuu myös maineriskille etenkin julkisten oikeuskäsittelyjen 
vuoksi. Voidaan siis todeta, että sääntely ei tällä hetkellä tavoita kaikin osin sille 
asetettuja tavoitteita eli se on ainakin osittain tehotonta sekä vaikuttamatonta. 
Lisäksi voidaan kysyä, onko oikeudenmukaista tai heikomman suojan periaatteen 
mukaista, että käytetään sellaisia menettelytapoja, jotka eivät toimi?

Pitäisikö sijoittajan velvollisuuksia kuitenkin arvioida tiukemmin? Jos 
sijoittajalle asetettaisiin tiukka tiedonantovelvollisuus sijoittajaprofiilinselvitys-
tilanteessa, tarkoittaisiko se, että jos sijoittaja ei anna itsestään tietoa, tuotteen 
tarjoaja ei voisi myydä sijoitustuotetta sijoittajalle? Periaatteessa näin tilanne 
pitäisi toteuttaa, jotta sijoittajan tiedonantovelvollisuudesta kaikissa tilanteissa 

811  Avgouleas 2009b, s. 448; Spindler 2011, s. 322.

812  Moloney 2010a, s. 304.
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olisi hyötyä. Soveltuvuus- ja asianmukaisuusarviointien tulisi olla laadukkaita 
ja sijoittajaprofiiliselvitysten kattavia, jotta tilanteesta olisi sijoittajalle hyötyä. 
Tämä heilauttaisi sääntelyä kuitenkin varsin paternalistiseen suuntaan, mitä ei 
voitane pitää perusteltuna. Sen sijaan sijoittajaa pitäisi muilla tavoin kannustaa 
antamaan tietoa itsestään ja ymmärtämään, että sijoittajaprofiilin selvitys on 
sijoittajan omaksi parhaaksi. Myös sijoittajalle esitetyillä kysymyksillä on tärkeä 
rooli sijoittajaprofiilin selvityksessä.

Vaikka sijoittajan selonottovelvollisuuden voidaan lähtökohtaisesti arvioida 
olevan laajaa, tosiasiassa useissa tilanteissa tietty osa annetusta materiaalista saa 
voimakkaamman painon sijoittajan selonottovelvollisuuden arvioinnissa. Tämän 
pitäisikin olla ehdoton lähtökohta: nykytietämyksen perusteella ei voida pitää 
perusteltuna, että sijoittajalle annetaan satoja sivuja materiaalia, joihin sijoitta-
jan tulisi tutustua. Tuotteen tarjoajan tiedonantovelvollisuutta tulisi supistaa ja 
yksinkertaistaa ja mahdollistaa se, että materiaali on sellaista, johon sijoittaja 
tosiasiassa kykenee tutustumaan ja käyttämään annettua tietoa päätöksenteos-
saan. Sijoittajan selonottovelvollisuuden laaja-alaisuus ei ole perusteltua etenkään 
ei-ammattimaisten asiakkaiden kohdalla. Tiivistetympi tiedonanto vaikuttaa sekä 
sijoittajan että tuotteen tarjoajan menettelyihin. Voidaan arvioida, että suppeampi 
tiedonanto on kustannus- ja resurssitehokkaampaa tuotteen tarjoajan kannalta 
sekä edesauttaa sijoittajan tutustumista annettuun aineistoon samalla toteuttaen 
sijoittajansuojan tarkoitusta. 

Selvää kuitenkin on, että tiedonantoa tuotteesta tarvitaan edelleen. Tämä 
vaikuttaa myös sijoittajan tietämisvelvollisuuteen, jota voidaan nykymuodossaan 
pitää perusteltuna. Jos sijoittajalla on esimerkiksi sijoituskokemusta tietystä sijoi-
tustuotteesta, on perusteltua olettaa, että hän on ymmärtänyt ja oppinut, mitkä 
tuotteen ominaisuudet ovat ja miten tuote käyttäytyy – edellyttäen, että hänelle 
on aiemmin annettu oikeat ja riittävät tiedot tuotteesta. Tilanne voi olla myös 
sellainen, että sijoittajalle on annettu ensimmäisen sijoituksen kohdalla virheellistä 
tietoa tuotteesta, minkä sijoittaja on huomannut ja reklamoinut asiasta, ja vaikka 
hän toisellakin kerralla saisi vastaavan virheellisen tiedon, oletuksena on, että 
hän on kuitenkin tietoinen asian todellisesta tilasta. On kuitenkin perusteltua, 
että sijoittajan tietämisvelvollisuus on lähtökohtaisesti alhainen; tärkeätä on, että 
sijoittaja saa olennaiset tiedot sijoituksesta tuotteen tarjoajalta. 

Kuten edellä on todettu, voidaan sijoittajan nykyistä reklamaatiovelvollisuutta 
pitää verrattain ankarana. Jos sijoittaja ei täytä tätä velvollisuuttaan, hän menet-
tää oikeuden vedota tuotteen tarjoajan virheeseen. Reklamaatiovelvollisuuden 
oikea-aikainen täyttäminen vaatii sijoittajalta, että hän on ensinnäkin ottanut 
selkoa esimerkiksi hänelle lähetetystä sijoitusta koskevasta vuosiraportista tai 
-tiedotteesta, ymmärtänyt, että kyseessä on tiedonantovirhetapaus sekä että hän 
ripeästi reagoi tuotteen tarjoajan tiedonantovirheeseen. Sijoittajalta odotetaan 
tässä tapauksessa aktiivista toimintaa. Toisaalta voidaan kysyä, miksi sijoittajan 
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aktiivisuusvelvollisuus reklamaation osalta poikkeaisi esimerkiksi kauppalain 
tai kuluttajansuojalain nojalla irtaimen esineen ostajan velvollisuudesta toimia 
joutuisasti reklamaatiovelvollisuuden täyttämisessä. Nämä tilanteet eivät välttä-
mättä yksittäistapauksissa eroakaan toisistaan, mutta kokonaiskuvan perusteella 
ja sijoittajansuojan toteutumisen kannalta sijoittajan nykymuotoinen reklamaa-
tiovelvollisuus voi olla varsin ankara. Lisäksi irtaimen esineen kaupassa ostajan 
reklamaatiovelvollisuus perustuu kirjoitettuun lakiin eikä kirjoittamattomiin 
yleisiin oppeihin, kuten sijoitustuotteiden kohdalla on laita.

Kuten todettu, jos sijoittaja on laiminlyönyt selonottovelvollisuutensa jo sijoi-
tustuotetta ostettaessa, voi olla todennäköistä, että hän laiminlyö myös reklamaa-
tiovelvollisuutensa. Tämän takia voidaan pohtia, onko ankaran reklamaatiovelvol-
lisuuden vaatiminen sijoittajalta ainoa vaihtoehto. Sijoittajansuojanlainsäädännön 
tarkoituksena on suojata sijoittajaa. Jos tuotteen tarjoaja laiminlyö oman 
tiedonantovelvollisuutensa antamalla sijoittajalle puutteellista, virheellistä tai 
harhaanjohtavaa tietoa, ja sijoittaja menettää oikeutensa vedota tähän virheeseen 
sen vuoksi, että tämä on laiminlyönyt reklamaatiovelvollisuutensa, vaikuttaa loppu-
tulos varsin ankaralta siihen verrattuna, mikä lainsäädännön tarkoitus on. Voidaan 
pohtia, tulisiko etenkään ei-ammattimaisen sijoittajan reklamaatiovelvollisuus 
olla näin ehdoton. Vaihtoehtona olisi esimerkiksi se, että jos sijoittaja laiminlyö 
kohtuullisen reklamaatioajan, näkyisi tämä esimerkiksi hänelle tiedonantovir-
hetapauksessa maksettavan vahingonkorvauksen määrässä. Tällöin lopputulos 
olisi lievempi sijoittajan kannalta. Toinen vaihtoehto olisi poistaa reklamaatio-
velvollisuus kokonaan vahingonkorvausoikeudellisissa seuraamuksissa ja jättää 
passiivisuusseuraamus vanhentumisen varaan. 

On selvää, että mikrotason sijoittajansuojasääntelyssä on keskityttävä sijoit-
tajan ja tuotteen tarjoajan väliseen suhteeseen. Eriteltäviksi osakysymyksiksi 
nousee, miten sijoittajaprofiilin selvitys tuotteen tarjoajan selonottovelvollisuuden 
ja sijoittajan tiedonantovelvollisuuden osalta saadaan mahdollisimman toimivaksi 
ja tarkoituksenmukaiseksi sekä miten tuotteen tarjoajan tiedonantovelvollisuus 
ja sijoittajan selonottovelvollisuus saadaan mahdollisimman toimivaksi ja tarkoi-
tuksenmukaiseksi. Jos nämä kaksi prosessia toimivat, ongelmia ei pitäisi tulla 
tietämisvelvollisuuden eikä reklamaatiovelvollisuuden osalta. Tuotteen tarjoajan 
tiedonantovelvollisuus on täytettävä siten, että sijoittaja ottaa selvää annetusta 
tiedosta ja ymmärtää, mistä tuotteessa on kyse. Tämä tarkoittaa ideaalitilanteessa 
sitä, että tietämistä koskevia ongelmia ei synny, sillä sijoittaja tietää kaiken oleellisen 
ja ymmärtää tuotteen oleellisimmat piirteet sijoituspäätöstä tehdessään. Tällöin 
ei pitäisi syntyä myöskään reklamaatiovelvollisuuden suhteen ongelmia, sillä 
tuotteesta ei pitäisi ilmetä mitään yllättävää enää sijoituspäätöksen teon jälkeen. 

Mikrotasolta päästään makrotasolle, jossa sijoittamisella on edellä kuva-
tuin tavoin tärkeä asema yhteiskunnassa. Sijoittamisen täytyy kuitenkin säilyä 
sijoittamisena; sijoittajansuojan tehostamiseksi esitetyt toimenpiteet esimerkiksi 
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sijoitustuotteiden tarjonnan supistamisena tai sijoittajan suojaaminen markkina-
riskiltä eivät ole enää sijoittamista. Sijoittamiseen kuuluu riskin ottaminen, mikä 
voi aktualisoitua joko tuottona tai tappiona. Sijoituspäätöksissä on kyse taloudelli-
sista päätöksistä, joiden ei kuulukaan olla automaattisia tai intuitioon perustuvia, 
vaan sijoittajalta voidaan odottaa myös päätösten harkintaa ja pohdintaa. Tämä 
ei tarkoita sitä, etteikö sijoittajien suojaksi tarkoitettuja menettelytapoja voitaisi 
parantaa ja tehostaa. Siirtyminen sijoittajan omaa vastuuta painottavasta caveat 
emptorista tuotteen tarjoajan vastuuta painottavaan caveat vendor -oletukseen813 
ei ole kuitenkaan perusteltua. Vastuussa pitäisi pikemminkin pyrkiä caveat ambo 
-tasapainoon.

813  Kingsford Smith – Dixon 2015, s. 719–720.
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alusta. https://www.fine.fi/ajankohtaista/uutinen/uusi-sijoituslautakunta-aloit-
taa-vuoden-2018-alussa.html, 14.12.2017.

Oikeus- ja lautakuntakäytäntö
Korkein oikeus

KKO 2015:93
KKO 2011:5
KKO 2010:25 

Euroopan unionin tuomioistuin

C-312/14 - Banif Plus Bank Zrt. vastaan Márton Lantos ja Mártonné Lantos 
3.12.2015 ECLI:EU:C:2015:794.

C-604/11; Genil 48 SL ja Comercial Hostelera de Grandes Vinos SL vastaan 
Bankinter SA ja Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA; ECLI:EU:C:2013:344.

C-591/10 Littlewoods Retail Ltd ym. vastaan Her Majesty’s Commissioners 
of Revenue and Customs High Court of Justice (England & Wales), Chancery 
Divisionin esittämä ennakkoratkaisupyyntö ECLI:EU:C:2012:478.

C-210/96 - Gut Springenheide ja Tusky v. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt. 
Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 16 päivänä heinäkuuta 1998. 
Gut Springenheide GmbH ja Rudolf Tusky vastaan Oberkreisdirektor des Kreises 
Steinfurt - Amt für Lebensmittelüberwachung.

Yhdistetyt asiat C-89/10 ja C-96/10 8 päivänä syyskuuta 2011.Q-Beef NV (C-89/10) 
vastaan Belgische Staat ja Frans Bosschaert (C-96/10) vastaan Belgische Staat, 
Vleesgroothandel Georges Goossens en Zonen NV ja Slachthui-zen Goossens NV. 
ECLI:EU:C:2011:555.
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FINE
Arvopaperilautakunta 
APL 2/2015
APL 12/2014
APL 9/2012
APL 33–35/2011
APL 257/2009
APL 93/2009

Sijoituslautakunta
FINE-008688/2018
FINE-007425/2018 
FINE-004540/2018

Vakuutuslautakunta
VKL 370/2005
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