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1. Johdanto 

1.1 Alkusanat 

Björn Wahlroos vertasi arvopaperimarkkinoita Helsingin yliopiston Porthania -raken-

nuksen PI salissa 22.11.2015 pitämässään luennossa monikaistaiseen ruuhkaiseen 

moottoritiehen. Tällaisella väylällä liikkuu moottoriajoneuvoaan aggressiivisemmin 

kuljettavia arbitraattoreita, jotka pyrkivät saavuttamaan henkilökohtaista hyötyä 

matka-ajassaan vaihtamalla usein kaistaa sen mukaan, mikä kaista mahdollistaa 

suurimmalla mahdollisella sallitulla nopeudella ajamisen. Vastaavasti arvopaperi-

markkinoilla aggressiiviset arbitraattorit pyrkivät usein positiotaan muuttamalla saa-

vuttamaan taloudellista etua arvopapereiden vähäisistäkin arvonmuutoksista. Toi-

saalta pitkän tähtäimen kuljettajat tai sijoittajat eivät vaihda positiotaan herkästi, 

koska he uskovat pitkässä juoksussa vähäisten muutoksilla saavutettavien etujen 

tasoittuvan. Vertauksen opetuksena oli se, että juuri arbitraattoreiden alituinen kes-

kinäinen kilpailu varmistaisi kaikkien pääsevän päämääräänsä suhteellisen yhtä te-

hokkaasti. 1 

Vertaus tietysti viittasi myös siihen, että arvopaperimarkkinoilla ”salkun päällä istu-

minen” eli pitkän tähtäimen arvosijoittaminen olisi oikea ratkaisu niille, joiden resurs-

sit eivät riitä aktiivisen kaupankäynnin vaatimaan informaation prosessointiin. 2 Ar-

vopaperimarkkinoille voisi näin osallistua vähäisemmilläkin resursseilla ja saavuttaa 

voittoja valitsemalla sijoitusstrategiansa oikein. 3 Kun nopean vaihdannan toimijoi-

den kaupankäynnin tuloksena osakkeiden arvoon heijastuisi kaikki markkinoilla saa-

tavissa oleva informaatio, takaisi sijoittajien aggressiivinen kilpailu tappioiden ja voit-

tojen kertyvän melko tasaisesti eri vaihtajille. 4 Välttämällä kaupankäynnin ylivoimai-

sin tiedoin operoivien ammattimaisten sijoittajien kanssa ja keskittyen esimerkiksi 

osinkojen tavoittelemiseen voisi piensäästäjäkin pärjätä osakemarkkinoilla. 

 
1 Björn Wahlroosin luento 22.11.2015 Porthanian P I salissa. Wahlroos luennoi Taloudelliset termit 
tutuksi-kurssilla (opintojakson tunnus 70050) aiheesta rahoitusmarkkinat. 
2 Ks. Macey 1991, s. 13.  
3 Barber ja Odean (2000) osoittivat tutkimuksissaan yli 60 000 amerikkalaisen yksityissijoittajan si-
joituspäätöksistä, että huomioiden transaktiokustannukset, aktiivisesti kauppaa käyvien yksityissijoit-
tajien salkut tuottivat yli viisi prosenttia heikomman tuoton, kuin passiivisten yksityissijoittajien salkut. 
Ks. Barber – Odean 2000, s. 799.  
4 Ks. myös Knüpfer – Puttonen 2018, s. 183.  



2 
 

Mopedilla voisi siis Wahlroosin metaforan mukaan hyvin ajaa moottoritien laitaa, 

kunhan malttaa pidättäytyä yrittämästä tehokkaampien ajoneuvojen ohittamista.  

Näkemykseen siitä, että informoimattoman sijoittajan tulisi pidättäytyä aktiivisesta 

suorasta vaihdannasta ainakin osake- ja johdannaismarkkinoilla, on helppo tutki-

mustiedon valossa yhtyä. 5 Arvopaperimarkkinaoikeus rikosoikeudellisine säännök-

sineen suojelee nimenomaan rationaalista sijoittajaa, joka perustaa sijoituspäätök-

sensä saatavillaan olevaan informaatioon. Mitä vähemmän tietoa sijoituspäätöksen 

takana on, sitä irrationaalisempi transaktio on kyseessä. Järkevä sijoittaja pyrkii ta-

voittelemaan etulyöntiasemaa muihin sijoittajiin nähden prosessoimalla markkinoilta 

saatavissa olevaa tietoa. 6 Järkevän piensijoittajan tulisi kaiketi pidättäytyä mahdol-

lisimman paljon vaihdannasta tiedollisesti valovuosia edellä olevien ammattimaisten 

sijoittajien kanssa.  

Sisäpiirintiedon väärinkäyttökielto asettaa informaatioetumatkan tavoittelemiselle 

joitain pelisääntöjä. Kielletty informaatioetu voidaan saavuttaa vain hyödyntämällä 

sellaista tietoa, joka ei ole markkinoilla yleisesti saatavissa. 7 Moottoritiemetaforan 

näkökulmasta väärinkäyttökiellossa ei siis ole kysymys piensijoittajien varojen tur-

vaksi säädetystä nopeusrajoituksesta, vaan pikemminkin parametreista, joiden puit-

teissa valmistajien on sallittua yrittää rakentaa mahdollisimman nopea ajoneuvo. 

Tässä yhteydessä voidaan aiheellisesti kysyä, miksi mopolla tien penkkaa köröttä-

vää kiinnostaisivat ne säännöt, joiden puitteissa paremmin resursoitujen tallien kil-

pavarustelu on sallittua.  

Läpi arvopaperimarkkinaoikeuden historian sisäpiirintiedon väärinkäytön kieltoa on 

kuitenkin perusteltu muun muassa keskivertosijoittajan8, markkinoilla toimivien tie-

dollisesti tasa-arvoisen aseman9 ja   talouskriisin kourissa kärsivien EU-kansalaisten 

oikeutettujen rangaistavuusodotusten10 avulla. Poliittisen retoriikan tasolla sorru-

taan populistiseen teesiin tasaisesta pelikentästä ja markkinoidaan samalla 

 
5 Kokoavasti Knüpfer – Puttonen 2018, s. 179—183.  
6 Knuts 2011, s. 106–107.  
7 Kurenmaa 2003, s. 113.  
8 Markham 2014, s. 66. 
9 HE 254/1998 s. 35 
10 Euroopan unionin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunto 
13.6.2012.  
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kansallisia arvopaperimarkkinoita erityisenä mökkiolympialaisten säkkihyppelytur-

nauksena, jossa kaikilla osallistujilla on yhtäläiset mahdollisuudet voittaa. 11 

Tämän tutkielman tarkoituksena on arvioida osin kriittisestikin sisäpiirintiedon vää-

rinkäyttökiellon julkilausuttua suojeluobjektia ja auttaa tämän kautta hahmottamaan 

kriminalisoinnin oikeasuhtaisuutta suhteessa suojeltavaan oikeushyvään. Tutkiel-

malle olennaisena viitekehyksenä toimii Euroopan parlamentin ja neuvoston direk-

tiivi 2014/57/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, markkinoiden väärinkäytöstä    

määrättävistä rikosoikeudellisista seuraamuksista (jäljempänä markkinoiden väärin-

käyttödirektiivi, MAD II). Vähimmäisrangaistustasoja harmonisoinut direktiivi on 

nähdäkseni malliesimerkki siitä, miten sisäpiiririkosten kriminalisointeja ohjaa en-

nemminkin tavoite houkutella lisää sijoittajia arvopaperimarkkinoille kuin näiden ri-

kosten empiiriseen tutkimukseen perustuva vahingollisuus.  

Sääntely on osa vuoden 2008 finanssikriisistä seurannutta EU-lainsäätäjän säädös-

tulvaa. Arvopaperistamisen ja luottoluokitusten epäluotettavuuden synnyttämä ta-

loudellinen tragedia Yhdysvalloissa levisi Eurooppaan markkinoiden oikoessa vää-

ristyneitä käsityksiä velkainstrumenteista myös valtiotasolla. 12 Markkinakriisit ja 

niitä seuraava heikko talouskehitys toimivat herkästi kasvualustana poliittiselle uus-

moralismille, jossa rikollisuudesta maalataan kasvava uhka, johon vastaukseksi 

vaaditaan kovempia rikosoikeudellisia seuraamuksia. 13 Rikosoikeuden ja kontrolli-

politiikan historia osoittaa ankaroituvan rangaistuskäytännön ja kontrollin seuraavan 

herkästi taloudellista, sosiaalista ja poliittista eriarvoisuutta. Siksi juuri talousvai-

keuksien lähtökuopista tulisi säädöksiä laadittaessa kiinnittää erityistä huomiota 

 
11 ”Herra Bharara myös lähettää väärän viestin yhdysvaltalaisille piensijoittajille. 30 vuoden ajan lain-
säätäjät ovat ajaneet itseään ja markkinoita hulluiksi vinksahtaneella tasaisen pelikentän tavoittelulla 
– oudolla ajatuksella siitä, että pörssin tulisi olla jonkinlainen informatiivinen pussijuoksukilpailu, jossa 
kaikilla pojilla ja tytöillä on yhtäläiset mahdollisuudet voittaa.” Holman W. Jr. Jenkins, Temporary 
sanity in insider-trading law; the stock market never will be a potato-sack race in which all have an 
equal chance. The Wall Street Journal Eastern Edition, 14.5.2011.  
 
Kirjoittaja kommentoi liittovaltion syyttäjän Preet Bhararan lausumaa Galleon -hedge-rahaston joh-
tajan Raj Rajaratnamin tuomiosta. Lausuman mukaan sisäpiirintiedon käyttäminen arvopaperivaih-
dannassa ”huijaa tavallista sijoittajaa, uhriuttaa yritystä, jonka informaatio on varastettu sekä on louk-
kaus paitsi markkinoiden reiluutta, myös oikeusvaltioperiaatetta itseään kohtaan.”  Ks. esim. David 
S. Hilzenrath, Galleon billionaire convicted of fraud, conspiracy. The Washington Post, 11.5.2011.  
12 Langevoort 2010, s. 799.  
13 Lappi-Seppälä 1994 s. 53–54 



4 
 

niihin perusteisiin, joilla kansalaisten ja yhteisöjen toimintavapauteen rikosoikeuden 

keinoin puututaan. 14   

Sisäpiirintiedon käyttämisen alkuperäinen sääntely palautuu Yhdysvaltojen suureen 

pörssiromahdukseen vuonna 1929 ja selvitykseen siihen johtaneista syistä. 15 Vuo-

den 1934 Securities Exchange Act (jatkossa SEA) ja vuonna 2014 säädetty mark-

kinoiden väärinkäyttödirektiivi jakavat hyvin samankaltaisen yhteiskunnallisen taus-

tan; pörssiromahdusta seuranneen talouskriisin aikana populistiset vaatimukset ar-

vopaperimarkkinoita manipuloivien tahojen rankaisemisesta menestyivät. Harhaan-

johtajia ja romahduksen syyllisiä jahdatessa rangaistavaksi vaadittiin samalla myös 

oikean tiedon käyttämistä vaihdannan tukena, jos tätä tietoa ei ollut markkinoilla 

yleisesti saatavilla. Erityisesti Yhdysvalloissa sisäpiirintiedon väärinkäytön valvon-

nalla katsottiin olevan huomattava merkitys markkinoiden luottamuksen palauttami-

seen, vaikka kriisin ei edes väitetty aiheutuneen sisäpiirintiedon väärinkäytöstä. 16 

Yhdysvaltojen kongressi ei ole koskaan määritellyt kovin tarkasti sisäpiirintiedon 

väärinkäyttökiellon luonnetta, vaan alun perin SEA pyrki ratkaisemaan ongelman 

pikemminkin täyden jatkuvan tiedonantovelvollisuuden kautta.  Sisäpiirintiedon vää-

rinkäytön kielto kehittyi myöhemmin oikeuskäytännössä petollista menettelyä arvo-

paperimarkkinoilla koskevan Rule 10b-5:n pohjalta, ja sen voidaan katsoa tulleen 

osaksi amerikkalaistyylistä arvopaperimarkkinoiden sääntelyä. 17 Sisäpiirintiedon 

väärinkäyttökiellon perusteeksi osoitettu suojeluobjekti on pitkään ollut sijoittajien 

arvopaperimarkkinoita kohtaan tuntema luottamus. Tästä luottamuksesta on esitetty 

jopa tulleen eräänlainen iskulause osana yhdysvaltalaisten arvopaperimarkkinoiden 

brändinrakennusta sen sijaan, että suojan kohde perustuisi lainkaan hyvin pohjat-

tuun empiiriseen tutkimukseen. 18  On myös arvailtu, että muut maat ovat lähinnä 

matkineet Yhdysvaltojen sääntelyä omien arvopaperimarkkinoidensa markkinoimis-

pyrkimyksissään pysähtymättä hetkeksikään miettimään, miksi sisäpiirintiedon vää-

rinkäytön tulisi olla kiellettyä. 19 

 
14 Kekkonen 2009, s. 17–18. 
15 Oker-Blom 1999, s. 353.  
16 Anderson 2018, s. 193–194.  
17 Cox – Hillman – Langevoort 2013, s. 905–906.  
18 Langevoort 2000, s. 168.  
19 Langevoort 2000, s. 165.  
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Tätä kirjoitettaessa meneillään on uusi globaali talouskriisi. Covid-19 -viruspande-

mian vaikutus taloudelle on ollut maailmanlaajuinen. Suomessa yrityksille on luvattu 

suoria ja epäsuoria tukia. 20 Arvopaperimarkkinoille aiheutunutta taloudellista shok-

kia on hoidettu valtioiden ja keskuspankkien massiivisin elvytystoimin, joilla sijoitta-

jien luottamus osakemarkkinoihin on pystytty jossain määrin säilyttämään ja mark-

kinapaniikki on saatu ainakin hetkellisesti hallintaan. Nähtäväksi kuitenkin vielä jää, 

johtaako tämäkin kriisi vaatimuksiin sisäpiiririkosten rangaistustasojen nostami-

sesta. Ainakin se on osoittanut valtioiden valmiuden äärimmäisiin toimiin irrationaa-

lisenkin paniikin hillitsemiseksi. Arvopaperimarkkinaoikeuden historia vaikuttaisi pit-

kään toistaneen kaavaa, jossa tarvitaan talouskriisi, joka avaa Yhdysvaltojen Secu-

rities and Exchange Commission -arvopaperimarkkinaviranomaiselle  ikkunan viedä 

läpi tiukempaa sääntelyä. 21 Tällainen sääntely leviää niin ikään historiallisesti tar-

kasteltuna herkästi Eurooppaan, mikäli unionin lainsäätäjät pyrkivät markkinoimaan 

eurooppalaisia arvopaperimarkkinoita tiukasti säänneltyinä. Sisäpiirisääntelyn kiris-

täminen ei ole kuitenkaan aiemmin lopettanut sisäpiirintiedon varassa tapahtuvaa 

vaihdantaa. 22 Erityisesti rikosoikeuden johtavaa asemaa arvopaperimarkkinoiden 

ohjausvälineenä on kritisoitu. 23 

Rikosoikeus voidaan mieltää suvereenin hallitsijan väkivaltamonopolin ilmenty-

mäksi. Yhteisöllisen elämänsä mahdollistamiseksi yksilöt uskovat oikeuden väkival-

lan käyttöön ainoastaan hallitsijalleen, jonka tehtäväksi jää hallintoalamaistensa 

suojelu oikeuksien loukkauksilta. 24 Hallitsijan mielivallalta alamaisia kohtaan puo-

lestaan suojelevat rajoitukset oikeutetun väkivallan eli rikosoikeudellisen järjestel-

män käytettävyydelle. Valtaan äänestetty hallitsija säätää alamaistensa enemmis-

tön tahdon mukaisen rikoslain, jonka täsmälliseen ja ennakoitavaan sisältöön väki-

vallan käyttö perustuu. 25 Hallitsija ei turvaudu väkivaltaan liian herkästi, vaan sen 

tulisi olla aina viimesijainen keino jonkun muun tärkeän edun suojelemiseksi. Väki-

vallan käytön syitä tulisi aina suhteuttaa yksilöiden fundamentaalisiin oikeuksiin ja 

yksilöillä on myös sellainen yleinen ja jakamaton ihmisarvo, jota hallitsijan tulee kun-

nioittaa näitä väkivalloin ojentaessaankin. Rikollista kohtaan yksittäistapauksessa 

 
20 Malmgrén – Myrsky 2020, s. 845.  
21 Longstreth 1983, s. 1597.  
22 Oker-Blom 2003, s. 240.  
23 Knuts – Norros 2011, s. 1409.  
24 Hobbes 2018 [1651], s. 133.  
25 Kettunen 2015, s. 59.  
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toimitettavan väkivallan oikeutuksen osoittavan kriminalisoinnin perusteeksi tulisi 

kyetä määrittelemään myös suojeltava oikeushyvä, jonka puolustamiseksi väkival-

takoneiston käyttämisestä aiheutuvat kustannukset ja tekijän vapausoikeudet uhra-

taan. 26 

Tässä tutkielmassa pyritään ensi sijassa avaamaan sisäpiirintiedon väärinkäyttö-

kiellon takana vaikuttavaa suojeltavaa oikeushyvää. Sijoittajien luottamus markki-

noiden häiriöttömään toimintaan on nähdäkseni epämääräinen poliittinen iskulause, 

joka on omiaan lähinnä johtamaan lainsoveltajaa harhaan. Suomessa selviteltiin oi-

keuskäytännössä sisäpiirintiedon väärinkäyttökiellolla suojeltavia oikeushyviä vielä 

20 vuotta alkuperäisen kriminalisoinnin jälkeen. 27 Nyt kun rangaistussäännöksen 

historiaa on takana yli 30 vuotta, ei esimerkiksi ensimmäisessä Talvivaaran arvopa-

perimarkkinarikoksia koskevassa jutussa vuonna 2017 enää esitetty väittämiä yksi-

tyisten omaisuudensuojasta kriminalisoinnin toissijaisena suojeluobjektina. 28 Tuo-

reimmassa kotimaisessa sisäpiirisääntelyä koskevassa oikeuskirjallisuudessa on 

myös sitouduttu kollektiivisen oikeushyvän suojeluun29, ja jopa yritetty ensikertaa 

tutkimustiedon valossa puolustaa sitä legaalista presumptiota, jolla kriminalisointi 

oikeutetaan. 30 Ari Hirvosen ultima ratio -periaatetta purkavan oikeuttamisketjun 

kannalta tässä tutkimuksessa on kyse yksittäisen kriminalisoinnin legitimaatiosta. 31 

Rattijuopumus on sisäpiirintiedon väärinkäytön lailla sellainen abstrakti vaaranta-

misrikos, jota koskevaa kriminaalipoliittista keskustelua on perinteisesti leimannut 

tietty moraalisväritteisyys. 32 Rattijuopumuksen taustalla vaikuttava oikeudellinen 

olettama humalassa ajamisen vaarallisuudesta saa kuitenkin tuekseen vahvaa 

 
26 Kappaleen kantava teema rikosoikeudesta valtiollisen väkivallan ilmentymänä perustuu Robert M. 
Coverin klassiseen, joskin kontroversiaaliin esitykseen Violence and the Word (1986). Oikeutetusta 
järjestyksenvalvojien ja viranomaisten väkivallasta käytetään yleensä nimitystä voimankäyttö. Vas-
taavasti hallinto-oikeuden piirissä hallintoalamainen on vaihtunut hallintoasiakkaaksi. Tässä yhtey-
dessä termistön valinnalla ei ole poliittisia konnotaatioita, vaan sen käyttö liittyy pikemminkin esityk-
sen kantavaan teemaan, abstraktin ja presumptiivisen rikosoikeuden sisällön selvittämisen tärkey-
teen legitimoidessa kriminalisointia. Törkeän sisäpiirintiedon väärinkäytön enimmäisrangaistus on 
rikoslain 51:2 §:n 2 momentin mukaan 4 vuotta vankeutta, mikä oikeuttaa varsin laajan pakkokeino-
jen käyttämisen epäiltyä kohtaan. Tämä tutkimus pyrkii vastaamaan siihen, onko vapausoikeuksien 
loukkaamista perusteltu riittävästi.   
27 Ks. KKO 2009:1 
28 R 17/1980 
29 Kotiranta 2014, s. 216–217.  
30 Kotiranta 2014, s. 51–52. 
31 Hirvonen 2006, s. 51–66.  
32 Nuotio 1998, s. 355.  
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empiiristä näyttöä. 33 Anonyymeiltä arvopaperimarkkinoilta tuskin koskaan saadaan 

konkreettista empiriaa osoittamaan sijoittajakollektiivin markkinoita kohtaan tunte-

man luottamuksen tason muutosten ja sisäpiirisääntelyn suoraa yhteyttä. Kattavim-

matkin tutkimukset aiheesta ovat pystyneet osoittamaan ainoastaan epämääräisen 

yhteyden sisäpiirintiedon väärinkäytön valvonnan ja pääoman hinnanlaskun välillä. 

34 Joidenkin näkemysten mukaan kriminalisoinnin empiirisen tuen vaatimuksien ei 

edes pitäisi antaa nakertaa pohjaa hyvältä sääntelyltä. 35 Mahdollisuudet tehdä tut-

kimustietoon perustuvaa rationaalista kriminaalipolitiikkaa eivät tietenkään poista 

sitä tosiasiaa, että lopulliset arvovalinnat tehdään poliittisessa prosessissa. 36   

Tuossa prosessissa kulloinkin vallalla olevat kansanedustajakollektiivit pyrkivät paa-

luttamaan ideologisia päämääriään myös rikoslakiin. Tuolloin syntyvien arvovalinto-

jen tulisi perustua kattavaan oikeuslähdeanalyysiin ja vaikutusarviointeihin. Rikos-

oikeudellisen järjestelmän perusteetonta ankaroittamista tulisi vastustaa tutkimuk-

sesta kumpuavin argumentein. 37 Ahnaita sisäpiiriroistoja noitavainotessakin olisi 

ensiarvoisen tärkeää edes yrittää ymmärtää monimutkaisen kriminalisoinnin taus-

talla vaikuttavan abstraktin suojeluobjektin teoriaa. Näin kriminalisoinnilla ja siihen 

liitettävällä ankaralla vankeusuhalla saavutettavia hyötyjä voitaisiin järkevästi arvi-

oida valvonnan kustannuksien kasvun ja toimintavapauden kaventumisen haittoja 

vasten. Kriminalisoinnin legitimaatio edellyttää kuitenkin lopulta tuekseen muutakin 

kuin ontuvia liikennemetaforia, vaikka kansanedustaja Esko Seppänen, tuolloin 

Suomen Kansan Demokraattisesta Liitosta, olikin tällaisten varassa valmis kriminali-

soimaan niin ”mestareiden” sisäpiirintiedon väärinkäytön, kuin esimerkiksi nykyään 

melko universaalisti hyväksytyn38 arvopapereiden lyhyeksimyynninkin:  

”Herra puhemies! Olen juuri palannut pikavierailulta Abhasiasta. Siellä 
kerrottiin sellaista juttua, että autonkuljettajaa, joka ajaa punaista vas-
taan, kutsutaan mestariksi. Kun tulee vihreä valo, niin mestari pysähtyy, 
koska hän tietää, että toista punaista valoa vastaan tulee toinen mes-
tari. Tässä mielessä tämä arvopaperilaki on tärkeä. Se on ikään kuin se 
punainen valo, joka asettaa liikenteelle tiettyjä toimintatapoja ja rajoittaa 

 
33 Kokoavasti Nuotio 1998, s. 331–341.  
34 Bhattacharya – Daouk 2002, s. 104. 
35 Winslow – Anderson 1992, s. 311.  
36 Lahti 2015, s. 173.  
37 Lahti 2015, s. 177.  
38 Lyhyeksimyynnin, eli shorttaamisen rajoitukset perustuvat markkinoiden manipuloinnin torjumi-
seen. Vielä vanhan arvopaperimarkkinalain säätämisen yhteydessä kuultiin jonkin verran puheen-
vuoroja, joissa perusteltiin sitä, että arvopapereiden arvonlaskulla voiton tekeminen oli moraalitonta.  
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myös kulkua joihinkin epätoivottaviin suuntiin. Siitä huolimatta uskon, 
että huolimatta tämän lain voimaantulosta löytyy näitä mestareita, jotka 
ajavat päin punaista valoa johtuen siitä, että se kannattaa. On kannat-
tavaa tehdä niin. Jos siitä saakin sosiaalisen häpeän, niin siitä saa 
myös hyvän taloudellisen korvauksen. Sen johdosta tullaan tällaisia 
mestareita kyllä Suomestakin löytämään. Siitä huolimatta on tärkeää, 
että on olemassa tämä laki, joka nämä liikennesäännöt pörssitoimin-
nalle asettaa.” 39 

 

1.2 Rakenne 

Tämä tutkimuksen toinen osa tarkastelee rikosoikeudellista sisäpiirintiedon väärin-

käyttökieltoa kriminaalipolitiikan, kriminalisointiperiaatteiden ja erityisesti oikeushy-

vien suojelun periaatteen kannalta. Tässä osassa pyrin systematisoimaan kriminali-

soinnin osaksi rikosoikeudellista järjestelmää talousrikoksena, arvopaperimarkki-

narikoksena ja abstraktina vaarantamisrikoksena. Osassa tarkastellaan myös teon 

tunnusmerkistöä ja sisäpiirintiedon määritelmää niiltä osin kuin tunnusmerkistöllä ja 

määritelmällä on yhtymäkohtia kriminalisoinnin suojeluobjektiin.  

Tutkielman kolmas osa on historiallinen katsaus suojeluobjektia koskevan teorian 

kehittymiseen. Sisäpiirintiedon väärinkäyttö kriminalisoitiin Suomessa vanhan arvo-

paperimarkkinalain säätämisen yhteydessä vuonna 1989. Kriminalisointi perustui 

ensisijaisesti siihen, että Yhdysvalloissa 1960-luvulta 1980-luvulle saakka oikeus-

käytännössä vahvistettiin edellytyksiä sille, milloin vuoden 1934 SEA:n epämääräis-

ten petossäännösten pohjalta voitiin perustaa vastuu sisäpiirintietoisena arvopape-

rilla kauppaa käyvälle. Historiallinen katsaus pyrkii keskittymään siihen, millä krimi-

nalisoinnin tarvetta perusteltiin ja se päättyy Suomen vanhan arvopaperimarkkina-

lain säätämiseen.  

Tutkielman neljäs osa alkaa havainnosta siitä, että vaikka Suomessa oli vuodesta 

1989 kriminalisoitu sisäpiirintiedon väärinkäyttäminen, eivät säännöksen soveltajat 

kahteenkymmeneen vuoteen olleet lainkaan selvillä siitä, mitä kriminalisoinnilla oli 

itse asiassa tarkoitus suojella. Neljännessä osassa tarkastelen sijoittajien luotta-

musta arvopaperimarkkinoiden häiriöttömään toimintaan ja esittelen näkemykseni 

siitä, ettei uhka joutua sisäpiiriläisen vastapuoleksi transaktiossa vaikuta likvideillä 

markkinoilla sijoittajan riskipositioon mitenkään. Osassa käsitellään erilaisia 

 
39 PTK 19/1989 vp s. 635–636. 
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teorioita sisäpiirintiedon väärinkäytön vahingollisuudesta ja havaitaan, että tämän 

vahingollisuuden legaalipresumption näyttäminen toteen arvopaperimarkkinoiden 

toimintaympäristössä on hyvin haastavaa.  

1.3 Metodi 

Tämän tutkimuksen metodi on oikeusdogmaattinen. Keskiössä on lainopillinen tul-

kintakannanotto siitä, että sisäpiirintiedon väärinkäyttö vaarantaa sijoittajien luotta-

muksen markkinoiden häiriöttömään toimintaan. Tutkimuksen systematisointityö 

koskee sijoittajien luottamuksen ja markkinoiden häiriöttömän toiminnan käsitteitä 

kontekstissa, jossa niitä käytetään kriminalisoinnin suojeluobjektina. Tämä tutkimus 

ei ulotu käytännölliseen lainoppiin eli se ei pyri antamaan sellaisia tulkintasuosituk-

sia voimassaolevan oikeuden sisällöstä joita voitaisiin soveltaa yksittäistapauksissa. 

Sen teoreettinen oikeusdogmaattinen funktio on pikemminkin toimia kriminalisoinnin 

sisällöllisenä analyysinä ja muodostaa väite harkittavaksi kriminaalipoliittisen työn 

taustalle. 40 

Rikosoikeuden piirissä voitaisiin puhua esitutkimuksesta kriminaalipoliittisesti suun-

tautuneelle rikoslainopilliselle tutkimukselle. Kriminaalipoliittisesti suuntautunut ri-

koslainopillinen tutkimus pyrkii sitomaan tulkintasuosituksen säännöksen suojeluob-

jektiin. 41 Kenties kyseessä olisi kriittinen kriminaalipoliittisesti suuntautunut suoje-

luobjektitutkimus. Sisäpiirintiedon väärinkäyttökiellon historia perustuu toisaalta ri-

kosoikeudellisen laillisuusperiaatteen epätäsmällisyyskiellolle kintaalla viittaavalle 

tapausoikeudelle, jonka legitimiteetti on hyväksytty sitä juurikaan kyseenalaista-

matta kotimaista väärinkäyttökieltoa säädettäessä. Näistä syistä suojeluobjektin sy-

vyyteen pääsemiseksi tarvitaan osin oikeushistoriallista lähestymistapaa. Tämä lä-

hestymistapa on vahvimmillaan kolmannessa osassa tutkimusta. Tutkimus toimisi 

myös ehkä pohjatyönä oikeusvertailevalle tutkimukselle, mutta tässä työssä yhdys-

valtalaisen liittovaltiotason oikeusjärjestyksen esittäminen palvelee vain käytännöl-

listä tarkoitusta valottaen suojeluobjektin syntymistä ja eri suuntaisia perusteluja 

siitä, mitä kriminalisoinnilla itse asiassa suojellaan.  

Tämä tutkimus ei edusta kriittistä oikeusoppia tai sääntelyvastaista abolitionismia, 

koska se ei pyri ultima ratio -periaatteen todellisessa hengessä kaikin keinoin 

 
40 Ks. Hirvonen 2011, s. 24–25.  
41 Kotiranta 2014, s. 226. 
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osoittamaan rikosoikeudellista järjestelmää vääräksi tavaksi puuttua sisäpiirintiedon 

käyttämiseen arvopapereiden vaihdannassa. 42 Pikemminkin kysymys on pyrkimyk-

sestä hahmottaa rationaalisia ja kestäviä perusteita kriminalisoinnille sijoittajien luot-

tamusta korostavan kehäpäätelmän sijaan. 43 

2. Mistä rikosoikeudellisessa väärinkäyttökiellossa on kyse? 

2.1 Arvopaperimarkkinoiden rikosoikeus 

Arvopaperimarkkinoiden rikosoikeudellinen sääntely voidaan mieltää hyvinvointival-

tiolliseksi rikosoikeudeksi. Hyvinvointivaltiollinen rikosoikeus ei pyri mahdollista-

maan mahdollisimman laajaa toimintavapautta, vaan se oikeuttaa vapausoikeuk-

sien rajoittamisen kriminalisoinnin keinoin myös silloin, kun kiellettävät käyttäytymis-

muodot eivät aiheuta konkreettista vahinkoa. 44 Arvopaperimarkkinarikokset lukeu-

tuvat suppeimmankin määritelmän mukaan talousrikoksiin, joiden on katsottu eriy-

tyneen ainakin joissain määrin muusta rikosoikeudesta. Kapein näkemys talousri-

koksista luokittelee tällaisiksi rikoksiksi vain sellaiset kriminalisoinnit, joiden suoje-

luobjektina on talous. Monien talouselämän kriminalisointien suojaamat oikeushyvät 

ovat välittömästi palautettavissa yksityisen asianomistajan omaisuudensuojaan, ku-

ten esimerkiksi velallisen rikosten tapauksessa. 45 Eräässä mielessä yksinomaan 

sijoittajien luottamusta markkinoiden häiriöttömään toimintaan suojaavia arvopape-

rimarkkinarikoksia voitaisiin siis pitää talousrikosten ydinryhmänä.  

Moderni kriminaalipolitiikka puolestaan voidaan nähdä tasapainotteluna rikosoikeu-

den hyötytavoitteiden ja rikosoikeuden rajoitusperiaatteiden välillä. Näitä periaat-

teita toisiinsa nähden etusijalle nostavien keskuudessa yhtä mieltä on oltu lähinnä 

siitä, että rikosoikeuden perusteltavuutta, soveltuvuutta ja rajoja tulisi tarkastella jat-

kuvasti kriittisesti. 46 Talousrikosoikeuden yleisten oppien eriytymistä muusta rikos-

oikeudesta voidaan puoltaa. Tätä voidaan perustella erityisellä toimintaympäristöllä, 

jossa näitä rikoksia tehdään. Taloudellisen toiminnan edellyttämä osapuolten kes-

kinäinen lojaliteetti ja toisaalta korostunut selvillä olo- ja selvittämisvelvollisuus aset-

tavat kiistatta haasteita esimerkiksi perinteiselle tuottamuksen mallille. Tällöin 

 
42 Ks. Lahti 2012, s. 98.  
43 Sijoittajien luottamuksesta sisäpiirintiedon käytöstä pidättäytymiseen kehäpäätelmänä, ks. esim. 
Buell 2011, s. 563.  
44 Kotiranta 2014, s. 104.  
45 Tapani 2004, s. 98.  
46 Lahti 1994, s. 7 
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erityistä huomiota tulisi kuitenkin kiinnittää siihen, ettei vastuu talousrikoksista synny 

tosiasiallisesti kevyemmin perustein, kuin muilla rikosoikeuden osa-alueilla. Eriyty-

miskehityksen legitimaation kannalta keskeisenä voidaan pitää kriminalisointiperi-

aatteiden asianmukaista huomioimista rikosoikeuden johdonmukaisuutta varmista-

vina tekijöinä. 47  

Kriminalisointiperiaatteista oikeushyvien suojelun periaatteen merkityksestä on esi-

tetty erilaisia näkökantoja talousrikosten yhteydessä. Suojeluobjektien on katsottu 

laajentuneen yksilön oikeutettujen etujen suojaamisesta yhteisöllisten korkeampien 

päämäärien varjeluun. Tässä yhteydessä huomiota on kiinnitetty suojan kohteen 

abrahoitumiseen eli epämääräistymiseen ja vähenevään painoarvoon kriminalisoin-

tiperiaatteina. 48 Huomionarvoista on erityisesti Winfried Hassemerin kritiikki oikeus-

hyvän käsitteen laajentumisesta kattamaan entistä määrittelemättömämpiä etuja.  

Jos yhteisölliset oikeushyvät on määritelty sopivan suuripiirteisesti, ei kukaan voi 

kiistää niiden suojelevan inhimillistä hyvää; kriminalisoinnin voidaan väittää olevan 

aina tarpeellinen, kun uhkaretoriikan tasolla esimerkiksi koko pääomamarkkinoiden 

toimintakyky on vaarassa. 49 Keskustelu lienee edelleen vähintäänkin ajankohtaista 

EU:n harmonisoitua arvopaperimarkkinarikosoikeudellista aineellista lainsäädäntöä 

unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi ja toisaalta Euroopan unionin tuomiois-

tuimen perustettua lähestulkoon ankaraa rikosvastuuta50 muistuttavan vastuu-

asetelman yhtiön ensisijaisille sisäpiiriläisille sisäpiirintiedon väärinkäytöstä Spector 

Photo Group -tapauksessa. 51  

EU-oikeus on yhteismarkkinoiden oikeutta. Unioni on pääasiassa talousyhteisö. 52 

Euroopan unionin taloudellisiin etuihin lukeutuu muun muassa markkinoita kohtaan 

tunnettu luottamus, jota useilla tuoreilla direktiiveillä pyritään suojelemaan. Esimer-

kiksi vakuutusasiamiesten ja -meklareiden rekisteröintiedellytyksiä käsittelevä seka-

vahko Euroopan Parlamentin ja Neuvoston direktiivi (EU) 2016/97, annettu 20 

 
47 Lahti 2007, s. 21.  
48 Mäkelä 2001, s. 103.  
49 Hassemer 1989, s. 396–397.  
50 Ks. Häyrynen 2006b, s. 630. Häyrynen katsoo yhtiön ensisijaisten sisäpiiriläisten vastuun muistut-
tavan ankaraa vastuuta. Vrt. Knuts 2010, s. 880, erit. alaviite 28. Knuts kuvailee tuottamusrakennetta 
nähdäkseni tavoilla, jotka muistuttavat jonkin verran vahingonkorvausoikeuden puolella paremmin 
tunnettua korostunutta huolellisuusvelvoitetta.   
51 Ks. Melander 2015, s. 243.  
52 Melander 2012, s. 509.  
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päivänä tammikuuta 2016, vakuutusten tarjoamisesta, suojelee johdantonsa 10 

kohdan mukaan nimenomaisesti asiakkaiden luottamusta finanssimarkkinoihin. EU 

pyrkii ensi sijassa tehokkuuteen suojellessaan luottamusta rahoitusmarkkinoihinsa. 

EU-talousrikosoikeuden omat yleiset opit saattavat vaikuttaa talousrikosoikeuden 

eriytymiskehitykseen entisestään. 53 

2.1.2 Abstraktin oikeushyvän abstrakti vaarantaminen  

Sisäpiirintiedon väärinkäyttö on muiden arvopaperimarkkinarikosten tapaan abst-

rakti vaarantamisrikos. Tämä näkökanta vahvistetaan esimerkiksi ratkaisussa KKO 

2000:82 (ns. Kansallisanti-tapaus), jossa KKO toteaa, ettei arvopaperimarkkinari-

koksen tunnusmerkistöön kuulu se, että teosta olisi aiheutunut kenellekään vahin-

koa tai vahingon vaaraa. Edelleen ratkaisun KKO 2009:1 (ns. TJ-Group -tapaus) 

perusteluiden kohdassa 15. korkein oikeus toteaa vaarantamisen kohteena olevan 

luottamus arvopaperimarkkinoihin. Markkinoita kohtaan tunnetun luottamuksen vä-

heneminen on sellainen presumoitu vaara, johon sisäpiirintiedon väärinkäytön kri-

minalisointi perustuu. Tällaista kriminalisointia kutsutaan presumoidulle vaarallisuu-

delle rakentuvaksi. 54 Markkinoita kohtaan tunnetun luottamuksen vaarantuminen 

on oikeudellinen olettama, jolla lainsäätäjä on ratkaissut tuomioistuimille valmiiksi 

kysymyksen siitä, vaarantaako yksittäinen sisäpiirintiedon väärinkäyttöteko markki-

noiden luottamuksen. 55 Tällainen presumptio saattaa tarkoittaa, ettei rikosproses-

sissa voida esittää puolustuksen taholta näyttöä siitä, ettei tunnusmerkistön mukai-

nen teko ole yksittäistapauksessa vaarantanut markkinoiden luottamusta. 56  

Kumoamaton presumptio voi muodostua ongelmalliseksi esimerkiksi rangaistusta 

mitattaessa, kun tuomioistuin joutuu jättämään huomiotta yksittäisten tekojen sään-

nöksen tarkoituksen kannalta relevantteja eroja. 57 Helsingin hovioikeus tyytyy esi-

merkiksi tuomiossaan asiassa R 17/1980 rangaistuksen mittaamisen osalta totea-

maan, että yksittäisistä sisäpiirintiedon väärinkäyttöteoista on lähtökohtaisesti tuo-

mittu sakkorangaistuksia, mikäli rikoksella saatu taloudellinen hyöty ei ole erityisen 

suuri. 58 Käräjäoikeus oli rangaistuksen mittaamista koskevassa arviossaan 

 
53 Melander 2012, s. 522.  
54 Ks. Nuotio 1998, s. 354.  
55 Ks. Nuotio 1998, s. 355–356.   
56 Frände 2005, s. 67. 
57 Nuotio 1998, s. 357–358.  
58 Helsingin HO, R 17/1980 s. 111.  
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viitannut siihen, että Talvivaaran osakkeenomistajina oli erityisen paljon piensijoit-

tajia. Käräjäoikeuden irrallinen lausuma jätti kuitenkin epäselväksi, tekikö tämä tie-

dottamisrikoksista vai sisäpiirintiedon väärinkäytöstä moitittavampia tekoja käräjä-

oikeuden näkemyksen mukaan. Yleisesti voitaneen todeta, ettei sisäpiirintiedon 

väärinkäyttöteon vaikutusta sijoittajien luottamukselle pystytä juuri rangaistusta mi-

tattaessa arvottamaan. 59 

Tuoreessakin oikeuskirjallisuudessa on kuitenkin väitetty, ettei rikoslain (39/1889) 

51.5 §:ssä tarkoitettu tiedottamisrikos olisi abstrakti vaarantamisrikos. Tätä on pe-

rusteltu sillä, ettei kyse olisi tekijän menettelyn vaarallisuuden arvioinnista, vaan ai-

noastaan tunnusmerkistön olennaisuuskriteerin täyttymisen arvioinnista, ja ky-

seessä olisi näin ollen tekorikos. 60 Mielestäni tämän kaltainen argumentaatio sel-

vittää hyvin niitä ongelmia, joita abstraktin oikeushyvän abstraktiin vaarantamiseen 

liittyy. Tunnusmerkistöä käytännössä soveltava ei välttämättä huomioi mitenkään 

säännöksen taustalla vaikuttavaa suojeluobjektia, eli sijoittajien arvopaperimarkki-

noita kohtaan tuntemaa luottamusta, minkä yksittäinen tiedottamisrikos tai sisäpii-

rintiedon väärinkäyttö on aina omiaan vaarantamaan. Matti Tolvanen tiedostaa kor-

keimman oikeuden argumentoinnin tapauksessa KKO 2013:53 muistuttaneen tyy-

pillistä argumentointia abstraktista vaarantamisesta. 61 Itse asiassa korkein oikeus 

toteaa kirjoittajan viittaamassa 24. ratkaisukohdassa tiedottamisrikoksen olevan lain 

esitöiden mukaan abstrakti vaarantamisrikos, vaikkakin tosiasialliset olosuhteet voi-

daan huomioida tunnusmerkistön täyttymistä arvioitaessa.  

Sisäpiirintiedon väärinkäytössä vaarantamisarvio kytkeytyy sisäpiirintiedon syntymi-

seen. Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 7 (4) artiklan kuvaaman olennaisuuskri-

teerin mukaan sisäpiirintiedolla tarkoitetaan tietoa, jota järkevästi toimiva sijoittaja 

todennäköisesti käyttäisi yhtenä sijoituspäätöksensä perusteena. Tässä yhteydessä 

joudutaan suorittamaan objektiivinen arvio siitä, olisiko rationaalinen keskivertosi-

joittaja todennäköisesti käyttänyt itseltään puuttunutta tietoa sijoituspäätöksensä 

perusteena. Arvioitaessa jälkikäteen tiedon vaikutusta sijoituspäätökseen tiedon 

 
59 Näkemykseni mukaan piensijoittajien suuri määrä lähinnä puoltaisi lievempää rangaistusta. Pien-
sijoittajien rationaalinen vaihdantastrategia ei johtaisi kiihtyvään kaupankäyntiin sisäpiiriläisten 
transaktioiden seurauksena. Toisaalta huippunopeat ammattimaiset vaihtajat voisivat kokea olonsa 
petetyiksi algoritmiensa reagoitua sisäpiiriläisen vaihdantaan.  
60 Tapani – Tolvanen – Hyttinen 2019, s. 248.  
61 Tapani – Tolvanen – Hyttinen 2019, s. 248.  
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käyttöhetkellä, voi toteutunut tapahtumainkulku saada sisäpiiriläiselle hävinneen si-

joittajan liioittelemaan kykyjään huomioida erilaisia tietoja sijoituspäätöksiä tehdes-

sään. 62 Sisäpiirintiedon olennaisuutta arvioitaessa tulee myös antaa merkitystä 

niille markkinaolosuhteille, joiden vallitessa sijoituspäätös tehdään. 63 Lopulta pää-

dytään siis kysymään, olisiko kuvitteellinen keskimääräinen sijoittaja huomioinut jo-

tain arvopaperin hinnanmuodostukseen huomattavasti vaikuttavaa informaatiota si-

joittaessaan.  

Näin voitaisiin katsoa, että vaarantamisarviossa lähestytään perinteisempiä abst-

rakteja vaarantamisrikoksia kysymällä, oliko sisäpiiriläisen tiedollinen tila sellainen, 

että sillä transaktioihin osallistuminen huomioiden kyseessä olevat arvopaperit ja 

niiden markkinat oli omiaan vaarantamaan toisten luottamuksen arvopaperimarkki-

noihin. Vastaus kysymykseen olisi myöntävä, mikäli järkevä sijoittaja olisi transak-

tion hetkellä todennäköisesti tällaiseen informaatioon oman sijoituspäätöksensä 

edes osittain pohjannut. Kriminalisoinnin suojellessa pääasiallisesti sijoittajien arvo-

paperimarkkinoita kohtaan tuntemaa luottamusta ei ole nähdäkseni rationaalista 

mieltää sitä tekorikokseksi vain siksi, että tunnusmerkistön täyttymisen edellyttämä 

vaarantumisen aiheuttava päihtymys määritellään eri säädöksessä. Ainakin niiltä 

osin, kun arvopaperimarkkinoita koskevassa tiedottamisrikoksessa on kyse sisäpii-

rintiedon julkaisematta jättämisestä, toimii sama perustelu myös tiedottamisrikok-

seen.  

2.1.3 Sisäpiirintiedon väärinkäyttö ja kriminaalipolitiikka 

Sisäpiirintiedon väärinkäyttöä voidaan pitää moraalisesti latautuneena kriminalisoin-

tina sen ilmaistessa arvopaperimarkkinoilla tuomittavaa menettelytapaa. 64 Krimi-

naalipolitiikan tasolla keskustelun ytimessä voisi olla rikosoikeuden moraalia luova 

vaikutus lainsäätäjän käyttäessä rikosoikeutta alleviivaamaan kansalaisille oikean 

ja väärän eroa. Moraalia luova vaikutus syntyisi ihmisten sisäistäessä normin. 65 

Tässä tapauksessa normi olisi kielto käyttää rationaalisen keskivertosijoittajan nä-

kökulmasta olennaista julkaisematonta informaatiota arvopaperivaihdannan tukena.  

 
62 Knuts, 2011, s. 112. 
63 Knuts, 2011, s. 109.  
64 Melander 2008, s. 360.  
65 Tapani – Tolvanen – Hyttinen 2019, s. 47–48.  
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Sisäpiirintiedon väärinkäyttökielto on siitä mielenkiintoinen kieltonormi, ettei sen 

säätäjällä ole ollut kovinkaan selkeää käsitystä siitä, miksi sisäpiirintiedon käyttämi-

nen arvopaperivaihdannassa on väärin. Normi on säädetty, koska ”sijoittajien arvo-

paperimarkkinoita kohtaan tunteman luottamuksen ylläpitämiseksi kehittyneiden ar-

vopaperimarkkinoiden maissa on pidetty välttämättömänä kieltää liikkeeseenlaski-

joiden ja markkinaosapuolien keskeisiä luottamus- ja toimihenkilöitä käyttämästä 

yksityiseksi hyödyksi sitä luottamuksellista tietoa osakkeiden hinnanmuodostuk-

seen vaikuttavista seikoista, jota he asemansa nojalla saavat.” 66 Yhdysvaltojen ar-

vopaperimarkkinaviranomaisen SEC:n voitaisiinkin katsoa onnistuneen niissä pää-

määrissä, joita sen entinen komissaari Bevis Longstreth avasi vuonna 1983 totea-

malla, että ”temppu on siinä, että rohkaistaan muita merkittäviä arvopaperimarkki-

nalainsäätäjiä kehittämään järjestelmät, jotka suojaavat sijoittajia sisällöllisesti kuten 

meidän järjestelmämme karsien samalla sellaista sääntelyä, joka ei ole välttämä-

töntä tällaisen suojan saavuttamiseksi.” 67 

Sisäpiirintiedon väärinkäytön kiellon voidaan mieltää perustuvan ensisijaisesti kan-

santaloudellisiin päämääriin, joihin pyrkimiseen kriminaalipolitiikka on valjastettu. Si-

joittajien luottamuksen katsotaan johtavan sijoittajien osallistumiseen, jolloin yrityk-

sillä on paremmat mahdollisuudet saada rahoitusta arvopaperimarkkinoilta. Väärin-

käytöksiä asianmukaisesti paheksumalla voitaisiin rohkaista arvopaperimarkkinoi-

demme puolueettomuuteen luottavaisia ulkomaisia sijoittajia rahoittamaan suoma-

laisia yrityksiä. 68 

2.1.4 Väärinkäyttökielto markkinoinnin välineenä 

James D. Cox totesi osuvasti amerikkalaisen oikeustieteen ”kammoksuvan sisäpii-

rintiedon väärinkäyttöä tunteen palolla, joka on yleensä varattu äitiyden, omenapii-

rakan tai baseballin vähättelijöille.” 69 Kotimainen lainsäätäjä oli alkuperäistä krimi-

nalisointia esittäessään vuonna 1988 hillitymmällä linjalla, mutta markkinoiden vää-

rinkäyttödirektiivin vuoden 2016 implementointiin mennessä sisäpiirintiedon väärin-

käytöstä oli tullut ainakin retoriikan tasolla ”eräs vakavimmista markkinoiden toimi-

vuuden vaarantavista teoista”. 70 On arvioitu, että Suomessa ja Ruotsissa 

 
66 HE 157/1988, s. 45.  
67 Longstreth 1983, s. 1610.  
68 Ks. HE 293/1994 vp, s. 3.  
69 Cox 1986, s. 628.  
70 HE 65/2016 s. 44. 



16 
 

sisäpiirisääntely oli alun perin pikemminkin suuren maailman käytäntöjen kopioi-

mista kuin puuttumista konkreettisesti havaittuihin epäeettisiin menettelyihin arvo-

paperikaupassa. 71 

Sisäpiirintiedon väärinkäyttökielto on common law -oikeutta puhtaimmillaan; SEC:n 

voidaan katsoa koetelleen ennemmin onneaan tuomioistuimissa venyttämässä pe-

tossäännöstöä äärimmilleen kuin yrittäneen ajaa tarpeelliseksi katsomaansa kieltoa 

lainsäädäntöprosessin kautta. 72 Vaikka anonyymin osto- tai myyntitoimeksiannon 

antamista on vaikeaa pitää erityisen petollisena menettelynä, ovat sijoittajien luotta-

muksen vaatimukset laajentaneet petollisuuden määritelmää. 73 Tuomarit ovat olleet 

valmiita hyväksymään erikoisia teorioita fidusiaarisesta uskottomuudesta, millä 

pörssivaihdannassa tapahtuvat transaktiot on saatu ujutettua lähinnä petosta ja ka-

vallusta muistuttavien säännösten piiriin. Fidusiaarisella uskottomuudella tarkoitet-

taisiin sitä, että sisäpiiriläinen pettää liikkeellelaskija-isäntäänsä ja tämän liikekump-

paneita kohtaan saamansa luottamuksellisen suhteen käyttämällä sisäpiirintietoa 

yksityisessä vaihdannassaan. Voidaan väittää, että Yhdysvalloissa tuomioistuimet 

hyväksyivät sisäpiirintiedon käyttökiellon taustalla vaikuttavan ideologian teosta etu-

oikeutettujen ahneuden ja itsehillinnän puutteen ilmentymänä, joka oli omiaan vie-

mään pohjaa arvopaperimarkkinoiden reiluuteen ja tasapuolisuuteen perustuvalta 

julkisuuskuvalta. Amerikkalainen arvopaperimarkkinaoikeus taistelisi sijoittajan puo-

lella petollisia järjestelmän väärinkäyttäjiä vastaan.  74 

Taistelu pörssikeplottelijoiden ahneutta vastaan saa helposti tuen yleisöltä talous-

kriisin oloissa. SEC:llä oli kasvojen pesun paikka Bernie Madoffin ponzi-huijauk-

sen75 paljastuttua ja sisäpiirintiedon väärinkäyttäjien rankaiseminen vaikutti par-

haalta keinolta valvojan uskottavuuden palauttamiseen. 76 Itse antautuneen Madof-

fin lisäksi kukaan muu talouskriisin varsinaisista syyllisistä ei saanut rikostuomiota. 

77 Time -lehden kannessa sisäpiiririkostuomioita menestyksekkäästi ajaneen 

 
71 Oker-Blom 1999, s. 353.  
72 Anderson 2018, s. 88–89.  
73 Langevoort 2020, s. 510–511.  
74 Langevoort 2013, s. 430–431.  
75 Madoffin huijauksesta hyvä, joskin värikäs kuvaus, ks. Wahlroos 2012, s. 274–277.  
76 Gasparino 2013, s. 200–201.  
77 Gasparino 2013, s. 13.  
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liittovaltion syyttäjän Preet Bhararan juhlittiin ”kahlitsevan romahduksen mestareita”. 

78 Sisäpiirintiedon väärinkäytöllä ei ollut mitään tekemistä finanssikriisin kanssa. 79 

Markkinoiden manipuloinnilla oli, mutta manipuloijia vastaan ajetut jutut eivät me-

nestyneet. 80  

Euroopassa markkinoiden väärinkäyttödirektiivin perusteluna toimivan Jacques de 

Larosièren korkean tason asiantuntijaryhmän loppuraportissa viitataan talouskriisin 

ja korkean työttömyyden kurimuksessa kärsivään Eurooppaan ja tarpeeseen uudis-

taa pikaisesti taloudellisen järjestelmän sääntelyä ja valvontaa. 81 Puolen sivun ir-

ralliset huomiot rikosoikeudellisten järjestelmien eroavaisuuksien ongelmallisuu-

desta 85 sivuisessa raportissa innostivat EU-lainsäätäjän rangaistustasojen harmo-

nisointiin sen jälkeen, kun Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valio-

kunnan lausunnolla markkinoiden manipuloijia vaadittiin vastuuseen aiheuttamas-

taan kriisistä. 82 Kukaan ei ole ainakaan toistaiseksi väittänyt Euroopan velkakriisin-

kään aiheutuneen sisäpiirintiedon väärinkäytöstä.  

Sisäpiirisääntelyn lisäämisellä ja valvonnalla yritetään kohentaa sijoittajien luotta-

musta arvopaperimarkkinoihin silloinkin, kun luottamuksen heikentyminen ei johdu 

sisäpiirintiedon käyttämisestä vaihdannassa. Kriminalisoinnilla ja sen valvonnalla 

voitaisiin katsoa olevan välineellinen funktio pyrkimyksissä elvyttää taloutta ja mark-

kinoida arvopaperimarkkinoita turvallisena sijoituskohteena patjan välissä lepuutet-

taville varoille. Viesti on myös symbolinen; sisäpiiriläiset pörssiyhtiön työntekijöinä 

ovat viime kädessä sijoittajien alaisia. 83 

2.2 Kriminalisointiperiaatteista 

”Älä vaihda arvokkaita papereita täsmällisen, olennaisen ja julkaisemattoman tiedon 

turvin.”  84 

Modernien kriminalisointien perusteita joudutaan hakemaan biblikaalisia referens-

sejä tai edes maan tapaa lähempää. Näitä perusteita arvioidessa tulisi huomiota 

 
78 “This Man Is Busting Wall St.: Prosecutor Preet Bharara Collars the Masters of the Meltdown,” 
Time (13.2.2012), http://content.time.com/time/covers/0,16641,20120213,00.html.  
79 Anderson 2018, s. 91.  
80 Gasparino 2013, s. 201–202.  
81 The de Larosière Group 2009, s. 3.  
82 2011/0297(COD), s. 4–5.  
83 Langevoort 2000, s. 165.   
84 Ks. Bergmans 1991, s. 3.  
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kiinnittää kriminalisointiperiaatteisiin arvioitaessa kriminalisoinnin soveltuvuutta nor-

mina ei-toivottuun käytökseen puuttumiseksi. Kriminalisointiperiaatteet oikeuttavat 

vankeusrangaistuksen käyttämisen normia rikkovan rankaisemiseksi. 85  

2.2.1 Kriminalisointi ja perusoikeudet 

Sisäpiirintiedon väärinkäyttökielto rajoittaa suoraan sisäpiiriläisen perusoikeuksia, 

kuten perustuslain (739/1999) 18 §:ssä turvattua taloudellista toimintavapautta. Li-

säksi törkeää sisäpiirintiedon väärinkäyttöä pidetään sellaisena yhteiskunnan tur-

vallisuutta uhkaavana rikoksena, jonka epäily oikeuttaa rajoittamaan perustuslain 

10 §:n takaamaa yksityiselämän suojaa. Tämä ilmenee pakkokeinolain (806/2011) 

10:3.3.8 kohdasta ja perustuslain 10.4 §:stä. Tästä jatkopäätelmänä voidaan todeta 

markkinoita kohtaan tunnetun luottamuksen olevan sellainen painava yhteiskunnal-

linen tarve, joka oikeuttaa sisäpiiriläisen vapausoikeuksien rajoittamisen.   

Toimivat markkinat on toisaalta myös mielletty kirjoittamattomaksi perusoikeudeksi. 

86 Syy sille, ettei toimivia markkinoita ole kuitenkaan esimerkiksi ympäristön tavoin87 

liitetty perusoikeusjärjestelmään, liittyisi toimivien markkinoiden monitulkintaisuu-

teen ja käsitteelliseen avoimuuteen. Perusoikeusliityntä voitaisiin kuitenkin tunnis-

taa esimerkiksi Euroopan unionin sisämarkkinasääntelyn turvaamien vapaan liikku-

vuuden perusvapauksien kautta. 88 Suomalaisen sisäpiirintiedon väärinkäytön kri-

minalisoinnin voidaan katsoa olevan puhtaasti EU-rikosoikeudellinen säännös, 

jonka suojeluobjektiksi tulisi tällöin mieltää pääomien vapaan liikkuvuuden turvaa-

minen. 89 Alkuperäinen kriminalisointi sisältyi vuoden 1989 arvopaperimarkkinala-

kiin, ja sitä valmistellessa kiinnitettiin huomiota sääntelyn yhteensopivuuteen Euroo-

pan talousyhteisön sääntelyhankkeiden kanssa. 90 Tällaisiin sääntelyhankkeisiin lu-

keutui muun muassa Euroopan Neuvoston sisäpiirikauppaa koskeva yleissopimus 

(Euroopan Neuvoston Yleissopimus sisäpiirin kaupankäynnistä, EST 130), jonka 

valmistelutyöhön Suomi osallistui tarkkailijana. 91 

 
85 Melander 2002, s. 938.  
86 Kotiranta 2014, s. 220.  
87 Perustuslain 20 § sisällyttää ympäristön perusoikeusjärjestelmään.  
88 Kotiranta 2014, s. 220–221.  
89 Kujala 2017, s. 227.  
90 Ks. KM 1987:44, s. 283 ja 336.  
91 Kurenmaa 2003, s. 25.  
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Kai Kotiranta toivoisi perusoikeusmyönteisempää sisäpiirisääntelyä. Tällä hän tar-

koittaa yksilöiden perusoikeuksien tulkintaetusijaa abstraktin markkinoiden turvaa-

misen sijaan. Näkemyksessään hän korostaa ”yksilöllisten markkinaosapuolten 

suojaamista yksilöllisillä perusoikeuksilla.” Hieman epäselväksi kirjoittaja jättää kui-

tenkin perusoikeuksien käytännölliset vaikutustavat, lukuun ottamatta vastaajan it-

semääräämisoikeutta, tahdonvapautta ja yhdenvertaisuuden kunnioittamista. 

Muina kriminalisoinnin kannalta olennaisina perusoikeuksina Kotiranta nostaa omai-

suudensuojan ja elinkeinon harjoittamisen vapauden. 92 Näkemystä lienee aiheel-

lista tulkita niin, että Kotiranta toivoisi rikokselle asianomistajaa ja tälle mahdolli-

suutta esittää yksityisoikeudellisia vaatimuksia tekijää kohtaan. 93 

2.2.2 Oikeushyvien suojelun periaate 

Kriminalisointiperiaatteista oikeushyvien suojelun periaate on perustavanlaatuisim-

pia ja vanhimpia rajoituksia rikosoikeudellisen järjestelmän käytettävyydelle. 94 Pe-

riaatteen ydinsisältönä rangaistusuhan asettamisen ehtona on, että käyttäytyminen 

kieltämällä saavutetaan jotain arvokasta, eli jotain oikeushyvää. 95 Oikeushyvällä tai 

suojeluobjektilla tarkoitetaan sellaista yhteiskunnallista arvoa, jonka suojelemiseksi 

rikosoikeudellinen kieltonormi on säädetty. 96 Yksilöllisten oikeushyvien, kuten hen-

gen, terveyden ja omaisuuden ohella suojeluobjektiksi voi valikoitua esimerkiksi ym-

päristön kaltainen yhteisöllinen oikeushyvä. Yhteisöllisten oikeushyvien suojelun 

voidaan kritisoida laajentavan oikeushyväkäsitteen poliittisluontoiseksi oikeu-

tukseksi kriminalisoida, kun kriminalisointiperiaatteiden tarkoitus on rajoittaa rikos-

oikeuden käyttöä. Voidaan katsoa, että kriminalisoinnin oikeuttamiseksi tulee kyetä 

osoittamaan kriminalisoinnilla suojeltava yksilön perusoikeus. Tämä vaatimus voi-

daan johtaa perusoikeus- ja rikosoikeusjärjestelmien yhteismitallisuuden vaatimuk-

sesta. 97 Vähintäänkin kriminalisointia tulisi tarkastella perusoikeuksien rajoittamisen 

kannalta silloin, kun kriminalisointi perustuu sellaiseen painavaan yhteiskunnalli-

seen syyhyn, joka ei ole jäännöksettä palautettavissa perusoikeuksiin. 98  

 
92 Kotiranta 2014, s. 243.  
93 Ks. Kotiranta 2015, s. 711.  
94 Melander 2008, s. 329. 
95 Frände 2005, s. 18. 
96 Melander 2019, s.  
97 Tapani – Tolvanen – Hyttinen 2019, s. 88–89. Ks. myös Frände 2005, s. 20. 
98 Melander 2008, s. 346—357. 
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2.2.2.1 Yhteisölliset oikeushyvät 

Helpommin hahmotettavien yksilöllisten oikeushyvien ohella rikosoikeutta voidaan 

käyttää myös yhteisöllisten oikeushyvien suojeluun. Rikosoikeuskirjallisuudessa 

vallitsee erimielisyyttä siitä, tuleeko yhteisölliset oikeushyvät palauttaa välillisesti pe-

rusoikeuksiin. Jussi Tapanin, Matti Tolvasen ja Tatu Hyttisen näkökantojen mukaan 

rikosoikeudellisessa tutkimuksessa tulisi aina selvittää perusteellisesti ne mekanis-

mit, jotka liittävät yhteisöllisen oikeushyvän yksilön perusoikeuksiin. 99 Dan Frände 

ja Sakari Melander eivät pidä välttämättömänä kriminalisoinnin legitimaation edelly-

tyksenä sitä, että suojeltava oikeushyvä olisi jäännöksettä palautettavissa perusoi-

keuksiin. 100 Melander pitää tätä kunnioitettavana, joskaan ei järin realistisena ta-

voitteena. 101 Raimo Lahti kantaa tässä akateemisessa debatissa Inkeri Anttilan 

soihtua todeten kysymyksenasettelua osin trivialisoiden, etteivät hänen rikosoikeu-

dellista ajatteluaan ohjaavat hyödyllisyyden, oikeudenmukaisuuden ja humaanisuu-

den periaatteet ole jäännöksettä palautettavissa perusoikeuksiin. 102 

Sisäpiirintiedon väärinkäyttökiellolla suojattavat oikeushyvät, sijoittajien luottamus 

markkinoihin ja arvopaperimarkkinoiden häiriötön toiminta, voidaan yhden näkökul-

man mukaan palauttaa viimekädessä yksilön perusoikeuksista omaisuuden suo-

jaan. 103 Tähän sisältyy kuitenkin huomattavia ongelmia, koska tarkastellessa sijoit-

tajakollektiivin yhteisen luottamuksen ohella yksittäisen sijoittajan omaisuutta suo-

jeluobjektina, joudutaan usein toteamaan omaisuuden menetyksen seuraavan 

konkreettisessa yksittäistapauksessa sisäpiirintiedon väärinkäytöstä huolimatta. 

Omaisuuden suojan kannalta sisäpiirintiedon väärinkäyttökieltoa on perusteltu eri-

tyisesti anglo-amerikkalaisessa oikeuskulttuurissa. Tällöin kuitenkin sisäpiirintieto 

on katsottu liikkeellelaskijan aineettomaksi omaisuudeksi, jonka väärinkäyttäjä ”ka-

valtaa”, ja rangaistusvastuu perustetaan fidusiaarisen velvoitteen laiminlyöntiin. 104 

105 Kotimaisessa ja eurooppalaisessa sisäpiirisääntelyssä suojan kohteeksi on mää-

ritelty ensimmäisistä säännöksistä lähtien kuitenkin liikkeellelaskijasta erilliset 

 
99 Tapani – Tolvanen – Hyttinen 2019, s. 89. 
100 Frände 2005, s. 19–20 ja Melander 2008, s. 347–348.  
101 Melander 2019, s. 26.  
102 Lahti 2012, s. 101.  
103 Pöyhönen 2003, s. 82.  
104 Dine 1995, s. 57 
105 Frijns – Gilbert – Tourani-Rad 2011, s. 60–62.  
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intressit. 106 107 Arvopaperimarkkinoita koskevien kriminalisointien suojeluobjektina 

on abstrakti konstruktio arvopaperimarkkinoita kohtaan tunnetusta luottamuksesta. 

Tällaiselle luottamukselle ei ole osoitettavissa omistajaa. 108 

2.2.2.2 Luottamuksen suojeleminen ja rikosoikeus 

Luottamuksen turvaamista rikosoikeuden keinoin voidaan pitää varsin epämääräi-

senä tavoitteena. Erään näkemyksen mukaan rikosoikeus menettää kytköksensä 

perusoikeusjärjestelmään, mikäli turvattavaksi oikeushyväksi esitetään laveasti 

määriteltyjä konsepteja, kuten luottamus lailliseen talousjärjestelmään tai velkojien 

luottamus maksunsaantiin. Perusoikeusliityntää ensisijaisesti yhteisöllisiä päämää-

riä turvaaville kriminalisoinneille on haettu niiden välillisesti suojelemista yksilölli-

sistä perusoikeuksista esimerkiksi rahanpesukriminalisointien tapauksessa. Tällai-

sen perustelun ongelmallisuus liittyy siihen, että se sumentaa kriminalisoinnin tosi-

asiallista suojan kohdetta. 109  Kimmo Nuotio esitti väitöskirjassaan, ettei suojelta-

vien oikeushyvien laajentuminen kattamaan yhteiskunnallisia intressejä vaarantaisi 

rikosvastuun rakennetta yksilöiden vastuuna, mikäli yhteisön päämäärät eivät rat-

kaisevasti syrjäytä yksilöllisten oikeushyvien suojaa. 110 Sisäpiirintiedon väärinkäyt-

tökiellolla suojellaan sijoittajien luottamusta siihen, ettei sisäpiirintietoa käytettäisi 

arvopaperimarkkinoiden transaktioissa. Väärinkäyttökiellolla ei suojella kenenkään 

yksityisen omaisuutta. Voitaisiin siis ainakin jossain määrin mieltää yhteisöllisen 

päämäärän (yritysten mahdollisuudet rahoituksen saantiin) syrjäyttäneen yksi-

löintressit (sijoittajan omaisuudensuoja). Vastaavasti luvussa 4.1 tarkemmin esitel-

tävin perustein voidaan katsoa, että pyrkimykset palauttaa sisäpiirintiedon väärin-

käyttökieltoa välillisestikään yksilön perusoikeuksiin ovat todella hämärtäneet niitä 

oikeushyviä, joita tällä nimenomaisella kriminalisoinnilla on tarkoitettu suojeltavan.  

2.2.3 Ultima ratio 

Ultima ratio -periaate määrittää rikoslain viimesijaiseksi keinoksi ei-toivottuun yhteis-

kunnalliseen käyttäytymiseen puuttumiseksi. 111 Eräässä mielessä ultima ratio -pe-

riaatteen voitaisiinkin katsoa saavan merkitystä ylätason kriminalisointiperiaatteena, 

 
106 Euroopan Yhteisöjen Neuvoston direktiivi sisäpiirikauppoja koskevien säännösten ja määräysten 
yhteensovittamisesta (sisäpiiridirektiivi) 89/592/ETY, johdanto.  
107 HE 157/1988 vp, s. 4. 
108 Kotiranta 2014, s. 241.  
109 Tapani – Tolvanen – Hyttinen 2019, s. 96.  
110 Nuotio 1998b, s. 1347.  
111 Melander 2019, s. 27.  
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jonka mukainen viimesijaisuusarvio ei ole mahdollinen määrittelemättä ensin suo-

jattavaa oikeushyvää, kriminalisoinnin hyötyjä ja haittoja sekä arvioimatta kriminali-

soinnin oikeasuhtaisuutta ratkaisuna oikeushyvän suojelun nettohyödyn puolusta-

miseen. 112 Arvion tulisi päätyä lopputulemaan, jossa vaihtoehtoja rikosoikeudelli-

selle rangaistusuhalle ei ole löydettävissä tai ne eivät lainsäätäjän arvion mukaan 

riitä päämääriin pääsemiseksi. 113 Rikosoikeuden keskeistä asemaa arvopaperi-

markkinaoikeuden ohjausvälineenä voidaan perustellusti kritisoida. Rikosoikeuden 

käyttöä ei ole pohdittu uskottavasti suhteessa vahingonkorvaukseen ja hallinnollisiin 

seuraamuksiin ultima ratio -periaatetta ilmentävällä tavalla. 114  

2.2.4 Hyöty–haitta-punninta 

Sisäpiirintiedon väärinkäytön kriminalisoinnin yhteydessä ainoana kriminalisoinnista 

seuraavana haittana pidettiin sitä, että sisäpiirintiedon käytön salliminen voisi tasoit-

taa muuten jyrkkiä kurssivaihteluita. 115 Rangaistavaksi säätämisen yhteydessä ei 

pysähdytty pohtimaan valvonnan valvottaville aiheuttamaa hallinnollista rasitetta, tai 

tämän rasitteen siirtymistä yhtiön osakkeenomistajille, joille voitonjakokelpoisesta 

varallisuudesta sisäpiirisääntelyn vaatimustenmukaisuuteen uhratut kustannukset 

ovat pois. Ironisesti valvonnan kustannuksien voidaan esimerkiksi osakevaihdan-

nassa katsoa lankeavan pitkäjänteisten osinkotuloja tavoittelevien arvosijoittajien 

kannettavaksi, kun valvonnan hyödyt koituvat arvopapereiden arvonmuutoksilla 

voittonsa tekeville nopeille vaihtajille. Toisaalta voidaan perustella, että arvopaperi-

markkinoiden toimivuus perustuu ensisijaisesti ammattimaisten ja institutionaalisten 

sijoittajien vaihdannalle. Sisäpiirisääntelyssä tulisi tämän vuoksi huomioida erityi-

sesti näiden sijoittajien etu. 116  

Suomessa lähinnä Max Oker-Blom pyrki kirjoituksissaan haastamaan sisäpiirintie-

don väärinkäyttökieltoa ja esittämään kiellon haittoja. Oker-Blomin mukaan kielto 

kasvattaa arvopaperin volatiliteettia eli tuoton valitulle aikavälille suhteutettua kes-

kihajontaa, heikentää riskin hajauttamista ja ohjaa liikkeellelaskijan varoja tuotta-

vasta toiminnasta valvonnan kustannuksiin. Volatiliteetti kasvaa jyrkempien kurssi-

muutosten takia ja riskien hajautus heikkenee sisäpiiriläisten jättäessä 

 
112 Ks. Lahti 2012, 99.   
113 Frände 2005, s. 22.  
114 Kotiranta 2014, s. 304.  
115 KM 1987:44, s. 169.  
116 Kotiranta 2014, s. 242.  
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osallistumatta vaihdantaan. 117 Sisäpiirisääntelyn vaatimustenmukaisuuteen liik-

keellelaskijoissa uhrattujen valvontakustannuksien lisäksi voidaan huomauttaa, että 

95 prosenttia Finanssivalvonnan rahoituksesta rahoittavat sen valvottavat. 118 

Joka tapauksessa sisäpiirintiedon väärinkäytön kielto on siitä mielenkiintoinen kri-

minalisointi, että myös sillä kielletyn teon hyödyllisyydestä tai haitallisuudesta voi-

daan perustellusti olla montaa mieltä. Sisäpiirintiedon käyttämisen voidaan perus-

tella parantavan markkinoiden tehokkuutta ja tarjoavan liikkeellelaskijan osakkeen-

omistajien kannalta edullisen yhtiöjohdon palkitsemisen välineen. Näihin kysymyk-

siin palataan jaksoissa 3.4.2 ja 3.4.3. Tämän tutkielman kannalta olennaisempia ky-

symyksiä ovat kuitenkin sisäpiirintiedon väärinkäytön kiellolla väitetysti saavutetta-

vat hyödyt. Kiellon nettohyödyllisyys perustuu lähinnä erilaisiin teorioihin, koska em-

piirinen näyttö kiellon hyödyistä on heikkoa. 119 

2.2.5 Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate 

Rikosoikeudellisesta laillisuusperiaatteesta säädetään perustuslain 8 §:ssä ja rikos-

lain 3:1 §:ssä. Periaatteen ydinsisältönä rikosoikeuden käyttämisestä on säädettävä 

lailla ja rangaistuksen on perustuttava lakiin. Lailla säätämisen vaatimuksen ohella 

laillisuusperiaatteen tärkeisiin elementteihin kuuluu epätäsmällisyyskielto; rikoslain 

on oltava riittävän selkeää ja tarpeeksi rajattua. 120 Legaliteettiperiaate suojelee kan-

salaista hallinnon impulsiiviselta mielivallalta. 121 Sisäpiirintiedon väärinkäytön teki-

jäpiirin määritelmää MAR 8 artiklan 4 kohdan perusteella voidaan pitää laillisuuspe-

riaatteen kannalta ongelmallisena. Erityisesti kohdan 1 alakohdan b) alakohta vai-

kuttaisi olettavan kaikilla osakeyhtiön osakkeenomistajilla olevan sisäpiirintietoa. 

Toisaalta d) alakohdassa on tiettyä kehäpäätelmänomaisuutta, kun väärinkäyttöön 

voi syyllistyä sellainen sisäpiirintietoa omaava henkilö, joka harjoittaa rikollista toi-

mintaa. 122 Legaliteettiperiaatteen voidaan katsoa vievän osittain vastakkaiseen 

suuntaan kuin sellaisen avoimen ja toimintaympäristössään joustavan sääntelytek-

niikan, jolla sisäpiirintiedon väärinkäyttöä pyritään sääntelemään. 123 Tästä huoli-

matta globaalissa perspektiivissä kriminalisoinnin oikeutus laillisuusperiaatteen 

 
117 Oker-Blom 2003, s. 245.  
118 https://www.finanssivalvonta.fi/finanssivalvonta/ 
119 Anderson 2018, s. 200.  
120 Melander 2019, s. 23.  
121 Lappi-Seppälä 2003, s. 755.  
122 Kujala 2017, s. 243.  
123 Ks. Kotiranta 2015, s. 725.  



24 
 

valossa on varsin vahva verrattuna vaikkapa yhdysvaltalaiseen sääntelyyn. Jo 

Henry Manne esitti klassisessa sisäpiirintiedon käytön puolustuksessaan Insider 

Trading and the Stock Market (1966), ettei kielto laajuudessaan saa tukea säädän-

näisestä oikeudesta. 124 Väärinkäyttökieltoa onkin pidetty tässä suhteessa ”surulli-

sena erimerkkinä common law -rikosten turmiollisuudesta”. 125 

2.3 Sisäpiirintiedon väärinkäyttökielto arvopaperimarkkinoiden toimintaympä-

ristössä 

2.3.1 Tiedon markkinat ja markkinatehokkuus 

Arvopaperimarkkinaoikeuden tavoitteena on turvata sijoittajien ja pääomantarvitsi-

joiden luottamus markkinoiden toimintaan. 126 Arvopaperimarkkinoilla toimiville tieto 

on keskeisessä asemassa. 127 Informaatio ohjaa sijoituspäätösten tekemistä, ja si-

joituspäätökset puolestaan ohjaavat arvopaperin kurssinmuodostusta kysynnän ja 

tarjonnan lainalaisuuksien puitteissa. Järkevät sijoittajat pyrkivät tekemään voittoa 

kaupankäynnissään ennustamalla arvopapereiden tulevaa kurssikehitystä liikkeel-

lelaskijasta ja muista markkinaolosuhteista keräämänsä informaation perusteella. 

Markkinataloudessa lähtökohtaisesti tiedollisen ylivoiman hyödyntäminen on sallit-

tua ja se voidaan mieltää palkkioksi tiedon tuottamisesta. 128  

Tiedon merkitystä vaihdannassa onnistumiselle kuvaa legenda Rothschildien suvun 

noususta. Preussin ja Britannian tuhottua Napoleonin ratkaisevasti Waterloon ja 

Trafalgarin taisteluissa vuonna 1815, toi kirjekyyhky väitetysti Nathan Rothschildille 

tiedon konfliktin lopputuloksesta ennen kuin se kiiri yleiseen tietoon. Tämä mahdol-

listi Rothschildille valtavan tiedollisen etumatkan kaupankäynnissä valuutoilla ja brit-

tiläisillä valtionvelkakirjoilla. 129 Tämän päivän verkottuneessa maailmassa vastaa-

van tiedollisen ylivoiman saavuttaminen ei ole yhtä yksinkertaista. Lähes mikä ta-

hansa julkaistu tieto on sijoittajien saatavilla internetin kautta muutamalla napinpai-

nalluksella. Markkinoiden kyky prosessoida informaatiota on tehostunut 

 
124 Manne 1966, s. 13.  
125 Anderson 2018, s. 89.  
126 HE 293/1994 vp. s. 3.  
127 Knuts 2011, s. 14.  
128 Annola 2005, s. 28.  
129 Waxman 2018, s. 28.  
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kommunikaatiovälineiden kehittyessä. Toisaalta tilaisuudet informatiivisen etulyön-

tiaseman hyödyntämiseen ovat vastaavasti dramaattisesti lisääntyneet. 130 

Arvopaperimarkkinoiden tehokkuus voidaan jakaa operatiiviseen, allokatiiviseen ja 

informatiiviseen tehokkuuteen. 131 Operatiivinen tehokkuus miellettäisiin tällöin ar-

vopaperikaupan nopeuden, luotettavuuden ja kaupankäyntikustannuksien mitta-

riksi. Allokatiivinen tehokkuus tarkastelisi puolestaan sitä, päätyykö pääoma mark-

kinoilla sitä parhaiten hyödyntäville. Sisäpiirintiedon väärinkäyttökiellon kannalta 

olennainen muuttuja on arvopaperimarkkinoiden informatiivinen tehokkuus. Tällöin 

arvostuksen kohteena on markkinoiden kyky heijastaa informaatiota arvopaperei-

den hintoihin. 132 Informatiivisen markkinatehokkuuden teoriassa heikosti tehokkailta 

markkinoilta puuttuu tarpeellinen tieto kaupan käymiseksi ja vahvasti tehokkailla 

markkinoilla on liikaa tietoa, jotta kaupankäymisestä voitaisiin saada transaktiokus-

tannukset ylittäviä hyötyjä. Vahvasti tehokkailla markkinoilla arvopapereiden hinnat 

heijastavat kaiken julkisesti saatavilla olevan tiedon ohella myös sisäpiirintiedon. 133 

Realistiseksi tehokkuuden muodoksi usein miellettävät puolivahvasti tehokkaat 

markkinat käsittelevät pikaisesti kaiken julkisesti saatavilla olevan arvopapereiden 

arvoon vaikuttavan tiedon. 134  

Markkinat prosessoivat tietoja, kun informoidut sijoittajat ostavat tietojensa perus-

teella alihinnoiteltuja arvopapereita, kunnes myyjäpuolen hintapyyntö ylittää julki-

sesti saatavilla olevaan tietoon perustuvan instrumenttien arvon. Vastaavasti par-

haiten informoidut sijoittajat myyvät pois sellaiset arvopaperit, joista heikommin tie-

doin kauppaa käyvät ostajat ovat valmiita maksamaan ylihintaa. Kun kaikkein infor-

moiduimmat sijoittajat ovat hyödyntäneet arvopapereiden väärinhinnoittelun, heijas-

tuu puolivahvojen markkinoiden teorian mukaan arvopaperin hintaan kaikki sillä 

ajan hetkellä julkisesti saatavilla oleva tieto. Näin markkinoilta poistuu tehottomuus, 

kun markkinat korjaavat itse itsensä. 135 Tämä on yksinkertaistus informatiivisen 

markkinatehokkuuden toiminnasta, joka ei huomio esimerkiksi sijoittajien mahdolli-

suutta lyhyeksimyynnin kautta tehdä voittoa ylihinnoitelluilla arvopapereilla tai 

 
130 Bergmans 1991, s. 6.  
131 Bergmans 1991, s. 105–110.  
132 Kotiranta 2014, s. 71.  
133 Knüpfer – Puttonen 2014, s. 169–170.  
134 Knüpfer – Puttonen 2018, 171.  
135 Knüpfer – Puttonen 2018, 173–174.  
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johdannaissopimusten hinnoitteluun liittyviä erityispiirteitä. Koska tämän tutkimuk-

sen aiheena on kuitenkin se osa markkinatietoa, joka ei ole julkisesti saatavilla, pi-

dän yksinkertaistusta taustapremisseistä tässä kontekstissa riittävänä.  

Sisäpiirintiedon väärinkäyttökielto tulee ymmärtää lainsäätäjän sitoutumukseksi ar-

vopaperimarkkinoiden puutteelliseen informatiiviseen tehokkuuteen. Kyseessä on 

tiedollisen ja allokatiivisen tehokkuuden uhraus, jolla pyritään parantamaan markki-

noiden operatiivista tehokkuutta. Lainsäätäjän etukäteisarvion mukaan uhka opera-

tiiviselle tehokkuudelle on niin vakava, että tarvitaan kriminalisointia siihen puuttu-

miseksi.  

2.3.2 Teon tunnusmerkistö 

Rikoslain 51:1 §:n mukaan, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta käyttää 

rahoitusvälineeseen liittyvää sisäpiirintietoa hyväksi luovuttamalla tai hankkimalla 

rahoitusvälineen omaan tai toisen lukuun taikka peruuttamalla rahoitusvälinettä kos-

kevan toimeksiannon tai muuttamalla sitä taikka neuvomalla suoraan tai välillisesti 

toista rahoitusvälineen hankinnassa tai luovutuksessa taikka rahoitusvälinettä kos-

kevan toimeksiannon peruuttamisessa tai muuttamisessa, on tuomittava sisäpiirin-

tiedon väärinkäytöstä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Sisäpii-

rintieto määritellään rikoslain 51:6.1.3k:n perusteella markkinoiden väärinkäyttöase-

tuksen 7 artiklassa. Sisäpiirintieto on luonteeltaan täsmällistä ja julkistamatonta tie-

toa, joka liittyy suoraan tai välillisesti yhteen tai useampaan liikkeeseenlaskijaan 

taikka yhteen tai useampaan rahoitusvälineeseen ja jolla, jos se julkistettaisiin, to-

dennäköisesti olisi huomattava vaikutus kyseisten rahoitusvälineiden hintoihin tai 

niihin liittyvien rahoitusjohdannaisten hintaan.  

Sisäpiirintiedon väärinkäyttö on sisäpiirintiedon aktiivista hyödyntämistä rahoitusvä-

linettä koskevan transaktion yhteydessä. Tunnusmerkistön sanamuoto hankkimalla 

tai luovuttamalla ei mahdollista rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen puitteissa 

sellaista laajentavaa tulkintaa, jonka mukaan passiivisuus voisi tulla rangaistavaksi. 

136 Tämä on tietysti varsin loogista; sisäpiirintiedosta tulisi huomattava rasite, mikäli 

sisäpiiriläinen velvoitettaisiin tekemään itselleen olennaisesti tappiollisia kauppoja 

sen vuoksi, että hän vastaanottaa sisäpiirintietoa. Kuitenkin on varsin selvää, että 

 
136 Knuts 2011, s. 137–139.  
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myös passiivinen sisäpiirintiedon käyttäminen johtaa tiedolliseen etulyöntiasemaan. 

Varsinkin sellaiset tahot, joilla on monipuolisesti sisäpiirintietoa eri liikkeellelaski-

joista, pääsevät kiistatta parempaan riskipositioon voidessaan laillisesti jättää osta-

matta tai myymättä arvopapereita, vaikka julkisesti saatavilla olevan tiedon valossa 

tämä olisi järkevä ratkaisu.  

Mårten Knuts katsoo passiivista sisäpiirintietoa koskevan ratkaisun haastavan 

markkinatoimijoiden yhdenvertaisuusvertaisuusperiaatteen, mutta toteaa sisäpii-

risääntelyn ytimessä olevan tehokkaan ja luotettavan toimintaympäristön ylläpitämi-

nen sijoittajien pelikentän täydellisen tasoittamisen sijaan. 137 Lisäksi voidaan to-

deta, että mikäli julkisesti saatavilla olevan tiedon perusteella sisäpiirintiedon rasit-

tamia arvopapereita koskeva kaupankäynti käy vilkkaana, on liikkeellelaskija toden-

näköisesti syyllistynyt passiivisen sisäpiirintiedon merkitystä lisäävänä esitekona 

tiedottamisrikokseen lykätessään sisäpiirintiedon julkistamista alkavassa osassa 

käsiteltävän sijoittajien harhaanjohtamisen kiellon vastaisesti.  

2.3.3 Sisäpiirintiedon määritelmä 

Sisäpiirintiedon käsitteeseen liittyviä jakoja osatekijöihin on yhtä paljon, kuin oikeus-

kirjallisuuden tuottajia. Osatekijöiksi on ehdotettu esimerkiksi rahoitusvälineliitännäi-

syyttä, täsmällisyyttä, julkistamattomuutta, olennaisuutta, saatavuutta ja sisältöä. 138 

Tämän tutkimuksen kannalta osatekijöistä julkistamattomuus ja olennaisuus ovat 

merkittävimmät sen vuoksi, että niillä on vahvat liittymät sisäpiirintiedon väärinkäyt-

tökiellolla suojeltavaan oikeushyvään. Täsmällisyys jätetään tarkoituksellisesti tutki-

muksen ulkopuolelle, koska yhdyn muun muassa KKO 2006:110 ratkaisun 5. koh-

dassa esitettyyn näkemykseen siitä, ettei täsmällisyydellä ole juuri itsenäistä merki-

tystä teon tunnusmerkistönmukaisuuden arvioimisessa. MAR:n kontekstissa voitai-

siin todeta, ettei keskivertosijoittaja huomioi epätäsmällisiä tietoja transaktionsa pe-

rustaksi. Julkistamaton ja keskivertosijoittajille olennainen informaatio ei voine mil-

loinkaan jäädä sisäpiirintiedon määritelmän ulkopuolelle tiedolta puuttuvan riittävän 

täsmällisyyden vuoksi.   

 
137 Knuts 2011, s. 140.  
138 Ks. kokoavasti Kotiranta 2014, s. 289.  
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2.3.3.1 Julkistamattomuus  

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 17 artiklan mukaan liikkeeseenlaskijan on il-

moitettava yleisölle mahdollisimman pian sisäpiiritiedosta, joka koskee suoraan ky-

seistä liikkeeseenlaskijaa. Liikkeeseenlaskijan on varmistettava, että sisäpiiritieto 

julkistetaan siten, että yleisöllä on nopea pääsy kyseiseen tietoon ja että tietoa voi-

daan arvioida perusteellisesti, asianmukaisesti ja oikea-aikaisesti yleisön keskuu-

dessa. Ilmaisu ”mahdollisimman pian” vastannee sisällöltään pitkälti arvopaperi-

markkinalain aiempaa sanamuotoa ”ilman aiheetonta viivytystä”. Markkinoiden vää-

rinkäyttöasetuksen esitöissä tunnustetaan mahdollisuus siihen, että sisäpiirintiedon 

väärinkäyttöön voidaan syyllistyä ennen kuin liikkeellelaskija kuuluu sisäpiirintiedon 

julkistamisvelvoitteen piiriin. 139 Toisaalta asetus laajentaa yhtiön julkistamisvelvolli-

suuden esimerkiksi valmisteilla oleviin päätöksiin. 140 

Arvopaperimarkkinalain (746/2012) 1:4 §:n mukaan, joka itse tai toimeksiannon no-

jalla tarjoaa arvopapereita tai hakee arvopaperin ottamista kaupankäynnin koh-

teeksi säännellylle markkinalle tai monenkeskiseen kaupankäyntijärjestelmään tai 

jolla on 3, 6–9 tai 11 luvun nojalla tiedonantovelvollisuus sijoittajia kohtaan, on vel-

vollinen pitämään sijoittajien saatavilla tasapuolisesti ja johdonmukaisesti riittävät 

tiedot seikoista, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan arvopaperin arvoon. 

Kyseessä on liikkeellelaskijaan kohdistuva yleissäännös, joka viittaa esitesäänte-

lyyn, jatkuvaan tiedonantovelvollisuuteen sekä säännölliseen tiedonantovelvollisuu-

teen. Pykälällä on pitkälti periaatteellinen funktio ja sen tarkoituksena on korostaa 

tiedon erityistä merkitystä arvopaperimarkkinaoikeudessa. 141 

Liikkeellelaskija hakee yritystoiminnalleen rahoitusta julkisilta arvopaperimarkki-

noilta ja lainsäätäjä on katsonut aiheelliseksi asettaa tiettyjä pelisääntöjä tälle toi-

minnalle. Jatkuvalla tiedonantovelvollisuudella tarkoitetaan Euroopan parlamentin 

ja neuvoston asetuksen N:o 596/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, mark-

kinoiden väärinkäytöstä (markkinoiden väärinkäyttöasetus) sekä Euroopan parla-

mentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY ja komission direktiivien 2003/124/EY, 

2003/125/EY ja 2004/72/EY kumoamisesta (Markkinoiden väärinkäyttöasetus, 

 
139 KOM(2011) 651, s. 10.  
140 Nasdaq Helsinki Oy:n lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle koskien hallituksen esitystä HE 
65/2016 vp laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, s. 2.  
141 Parkkonen – Knuts 2014, s. 23–24.  
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MAR), voimaantulon jälkeisenä aikana sisäpiirintiedon julkistamisvelvollisuutta. 

Lainmuutoksella 519/2016 arvopaperimarkkinalain 6 luku muutettiin kahdeksi viit-

tauspykäläksi markkinoiden väärinkäyttöasetukseen. Liikkeellelaskijan intresseissä 

ei aina ole julkistaa välittömästi kaikkea arvopaperin arvoon huomattavasti vaikutta-

vaa informaatiota. Julkistamista voidaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 17 ar-

tiklan mukaan lykätä milloin välitön julkistaminen vaarantaisi liikkeellelaskijan oikeu-

tetut edut, eikä lykkääminen todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan. Lisäksi edel-

lytetään, että liikkeellelaskija pystyy takaamaan tiedon säilymisen luottamukselli-

sena. 

Sisäpiirintiedon julkistamisen lykkäämisen hyväksyttävyydelle tulee hakea johtoa 

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeista. 142 ESMA:n ohje 

ESMA/2016/1478 on tarkoitettu esimerkinomaiseksi luetteloksi liikkeellelaskijoiden 

oikeutetuista eduista, jotka voisivat vaarantua sisäpiirintiedon liian aikaisen julkista-

misen myötä. 143 Toisaalta ohje esittää myös kolme esimerkkitapausta, joissa sisä-

piirintiedon julkistamisen lykkääminen ainakin johtaa sijoittajia harhaan:  

”a. sisäpiiritieto, jonka julkistamista liikkeeseenlaskija aikoo lykätä, eroaa olen-
naisesti siitä, mitä liikkeeseenlaskija on aiemmin julkistanut asiasta, jota sisä-
piiritieto koskee  

b. sisäpiiritieto, jonka julkistamista liikkeeseenlaskija aikoo lykätä, koskee sitä, 
että liikkeeseenlaskija ei todennäköisesti saavuta taloudellisia tavoitteitaan, 
mikäli taloudelliset tavoitteet on aikaisemmin julkistettu  

c. sisäpiiritieto, jonka julkistamista liikkeeseenlaskija aikoo lykätä, on ristirii-
dassa markkinaodotusten kanssa, mikäli nämä odotukset perustuvat liikkee-
seenlaskijan aikaisemmin markkinoille antamiin signaaleihin, kuten haastatte-
luihin, sijoittajatapaamisiin tai mihin tahansa muun tyyppiseen liikkeeseenlas-
kijan omaan tai sen luvalla järjestettyyn viestintään.” 144 

 

ESMA:n kantaa voitaisiin tulkita niin, että negatiivisen tulosvaroituksen lykkäämi-

nen ei voine olla koskaan perusteltua ja toisaalta mikäli markkinoilla on muita tie-

toja, joiden perusteella rationaaliset sijoittajat käyvät kauppaa tavanomaista vilk-

kaamin, indikoi tämä sitä, ettei sisäpiirintiedon julkistamista tulisi lykätä. Oikeutettu 

etu mahdollistaa siis sijoittajien markkinatietoa kohtaan tunteman luottamuksen 

vahingoittamisen joissain määrin ja harhaanjohtavuuden käsite asettaa rajat sille, 

 
142 Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet 6/16, s. 12.  
143 ESMA/2016/1478, s. 3.  
144 ESMA/2016/1478, s. 5.  
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milloin liikkeellelaskijan etu ei voi enää ohittaa sijoittajakollektiivin luottamuksen 

suojaa. Vaikka perustellusti voidaankin väittää sisäpiirintiedon julkistamisen lyk-

käämisen johtavan sijoittajia aina harhaan, tulee lykkäämismahdollisuuden lainta-

soinen tunnustaminen mieltää kannanotoksi sen puolesta, että joskus liikkeellelas-

kijan taloudelliset intressit ohittavat sijoittajien luottamuksen merkityksen arvopa-

perimarkkinaoikeuden antaman suojan kohteena. 145 

 

Sisäpiirintiedon väärinkäyttäminen ilman esirikoksena tehtyä tiedottamisrikosta on 

mahdollista ainoastaan siinä aikaikkunassa, jossa todetaan syntyneeksi sisäpiirin-

tietoa, joka ei ole kuitenkaan vielä lakannut olemasta sisäpiirintietoa tiedon asialli-

sen julkistamisen myötä. Kyse on tilanteista, joissa liikkeellelaskija ei ole vielä ehti-

nyt julkaista sisäpiirintietoa tai joissa se lykkää omalla vastuullaan tiedon julkista-

mista.  

2.3.3.2 Tiedon olennaisuus 

Sisäpiirintiedon osaelementiksi mielletty olennaisuus on määritelty markkinoiden 

väärinkäyttö asetuksen 7 artiklan 1 kohdan a) alakohdan mukaan tiedon julkaisemi-

sen jälkeiseksi todennäköiseksi huomattavaksi vaikutukseksi rahoitusvälineiden tai 

niitä koskevien johdannaissopimusten hintoihin. Artiklan 4 kohdan mukaan järke-

västi toimiva sijoittaja todennäköisesti käyttäisi tällaista tietoa yhtenä sijoituspäätök-

sensä perusteena. Hintavaikutusedellytystä on arvosteltu sen aiheuttamien näyttö-

vaikeuksien vuoksi, koska arvopaperin hintaan vaikuttavat sisäpiirintiedon kosket-

taman tapahtuman ohella monet muutkin seikat. Tähän liittyen järkevän sijoittajan 

arviota on pidetty loogisempana tapana hahmottaa tiedon olennaisuuden merki-

tystä, joskin siihen liittyvät omat haasteensa. 146 

Tiedon tulee objektiivisesti arvioituna olennaista rahoitusvälineen arvostukselle. 147 

Arvopaperisijoittamisen luonteeseen voidaan katsoa jo rakenteellisesti liittyvän tiet-

tyä jälkiviisastelua, joka voi vaikuttaa sijoittajan omaan realistiseen näkemykseen 

tiedon olennaisuudesta, kun tämä tarkastelee tietoa suhteessa vaikutukseen. Tästä 

perspektiivistä voidaan herkästi monen jälkikäteen olennaiseksi osoittautuneen tie-

don katsoa muodostuneen olennaiseksi jo aikaisemmin, kuin ne ovat sitä 

 
145 Parkkonen – Knuts 2014, s. 168.  
146 Kujala 2017, s. 242.  
147 Kurenmaa 2003, s. 124.  
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tosiasiassa tietojen käyttöhetkellä olleet. Mikäli standardisoidulta rationaaliselta si-

joittajalta tiedusteltaisiin jälkikäteen hänen näkemystään siitä, olisiko tämä toivonut 

sisäpiiriläisen käyttämää tietoa sijoituspäätöksensä tueksi, voi todennäköisyys kiel-

teiselle vastauksella muodostua häviäväksi. Koska tämänkaltainen tarkastelu uh-

kaisi laajentaa sisäpiirintiedon käsitteen lähes kaikkeen tietoon, rajaa lainsäädäntö 

olennaiseksi katsottavan tiedon objektiivisen standardin mukaan sijoittajan subjek-

tiivisen kokemuksen sijaan. Sääntelyn perusteella tulee arvioida sitä seikkaa, olisiko 

puuttunut kriittiseksi myöhemmin väitetty tieto muodostunut todennäköiseksi virik-

keeksi päätökselle hankkia tai luovuttaa tiedon kohteena olevia arvopapereita. 148 

Kuvitteellisen järkevän sijoittajan arvio on mielenkiintoinen tapa hahmottaa sisäpii-

rintietoa, joskaan määritelmästä ei voida vetää johtopäätöksiä siitä, että sisäpiirin-

tiedon väärinkäyttökiellolla olisi tarkoitus suojella esimerkiksi jotain tiettyä sijoittaja-

ryhmää. Arvio siitä, milloin sisäpiirintietoa on käytetty ei huomioi mitenkään yksit-

täistapauksessa konkreettisesti sisäpiiriläisen vastapuoleksi joutunutta sijoittajaa. 

Yleensä olennaiseksi katsottavien tietojen joukon muodostuminen on jätetty oikeus-

käytännön varaan. 149  

2.4 Kvalifikaatio ja suojeluobjekti 

Rikoslain 51:2 §:n mukaan sisäpiirintiedon väärinkäyttö katsotaan törkeäksi, jos 

väärinkäytöllä tavoitellaan erityisen suurta taloudellista hyötyä, tekijä käyttää hyväk-

seen erityisen vastuullista asemaansa tietyissä arvopaperimarkkinatoimijoissa tai 

rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti. Lisäksi edellytetään, että teko on koko-

naisarvostelun perusteella törkeä. Erityisen suurella taloudellisella hyödyllä tarkoi-

tetaan sitä, että rikoshyöty on huomattava verrattuna siihen hyötyyn, mikä saman 

kokoluokan arvopaperikaupasta olisi muuten odotettavissa. Tästä erillinen kriteeri 

on henkilökohtaisen edun tavoitteleminen esimerkiksi yhteisön edun sijaan. 150  

Toisaalta ”erityisen paheksuttavana ja arvopaperimarkkinoiden luotettavuutta vaa-

rantavana” pidetään sisäpiirintiedon väärinkäyttämistä hyväksikäyttäen vastuullista 

asemaa arvopaperikeskuksen, selvitysyhteisön, sijoituspalvelun tarjoajan, pörssin 

tai rahoitusvälineen liikkeeseenlaskijan tai tällaisen yhteisön kanssa samaan 

 
148 Knuts, 2011, s. 112–113.  
149 Kujala 2017, s. 243.  
150 HE 254/1998 vp, s. 24.  
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konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa tai edustajana taikka tällaisen yhteisön 

antamassa tehtävässä. Erityisellä suunnitelmallisuudella tarkoitetaan laajoja etukä-

teisvalmisteluja, kuten esimerkiksi liikesuhteiden solmimista sisäpiirintiedon tuotta-

viin tahoihin, transaktion huomattavia rahoitusjärjestelyjä tai etukäteisiä taloudellisia 

tai yhtiöoikeudellisia toimia kiinnijäämisriskin pienentämiseksi. Myös erityisen suun-

nitelmallisuuden katsotaan lisäävän teon paheksuttavuutta. 151 

Kvalifikaatiossa huomionarvoista suojeluobjektin kannalta on, ettei väärinkäytön uh-

riksi satunnaisesti valikoituvalla sijoittajalla tai muulla arvopaperimarkkinatoimijalla 

ole mitään merkitystä teon arvostelun kannalta. Tämä johtuu nähdäkseni siitä, ettei 

lainsäätäjä ole juurikaan pyrkinyt arvioimaan, miksi sisäpiirintiedon väärinkäyttö on 

vahingollista arvopaperimarkkinoiden toimivuudelle. Mikäli sisäpiirintiedon käytön 

haitallisen vaikutuksen katsottaisiin ilmenevän pääasiassa markkinatakaajien ja 

muiden sopimusperusteisten likviditeetintarjoajien spredien, eli osto- ja myyntihinto-

jen erotusten, leventymisenä, olisi haastavaa perustella vastuullisen aseman tai 

henkilökohtaisen edun tavoittelun lisäävän teon paheksuttavuutta. Lainsäätäjän nä-

kemys teon vahingollisuudesta vaikuttaisikin kytkeytyvän pikemminkin suuren ylei-

sön pöyristymiseen härskistä menettelystä tai luotettujen tahojen paljastumisesta 

itsekkäiksi oman edun tavoittelijoiksi kuin tekojen konkreettiseen vahingollisuuteen. 

152 

2.5 Sisäpiirintiedon väärinkäytön suhde petokseen ja kavallukseen  

Suomen rikoslain 36:1 §:n 1 momentin mukaan joka, hankkiakseen itselleen tai toi-

selle oikeudetonta taloudellista hyötyä taikka toista vahingoittaakseen, erehdyttä-

mällä tai erehdystä hyväksi käyttämällä saa toisen tekemään tai jättämään teke-

mättä jotakin ja siten aiheuttaa taloudellista vahinkoa erehtyneelle tai sille, jonka 

eduista tällä on ollut mahdollisuus määrätä, on tuomittava petoksesta sakkoon tai 

vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Vastaavasti lain 28:4 §:n 3 momentin mu-

kaan kavalluksesta tuomitaan myös se, joka saatuaan toimeksiannon perusteella 

tai muulla sellaisella tavalla haltuunsa varoja, joiden arvo hänen on tilitettävä toi-

selle, oikeudettomasti käyttämällä sanottuja tai niiden tilalle tulleita varoja taikka 

 
151 HE 254/1998 vp, s. 24–26.  
152 Sisäpiirisääntelystä taisteluna ahneutta vastaan, ks. Anderson 2018, s. 222–224.  
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muulla sellaisella tavalla aiheuttaa tilitysvelvollisuuden täyttämättä jäämisen joko 

sovittuna tai muuten edellytettynä aikana. 

Hallituksen esityksessä todetaan nimenomaisesti, ettei sisäpiirintiedon väärinkäyt-

töön voida soveltaa petosta koskevaa sääntelyä, vaikka teossa onkin osittain sa-

moja piirteitä, kuin petoksessa. 153 Petoksen tunnusmerkistön sovellettavuuden ra-

jaa nähdäkseni ulos se, ettei anonyymissä pörssivaihdannassa tapahtuvassa sisä-

piirintiedon väärinkäytössä tekijä saa transaktion toista osapuolta tekemään mitään, 

eikä tekijän toiminta aiheuta petoksen tunnusmerkistöön peilaten ”uhrin” vahinkoa. 

Vahinko aiheutuu puutteellisesta markkinatiedosta, joka olosuhteena hyväksytään 

liikkeellelaskijoiden toiminnan etujen nimissä. 

Petos (fraud) ja kavallus (misappropriation) ovat kuitenkin rikoksen keskiössä alka-

vassa jaksossa. Yhdysvalloissa sisäpiirintiedon väärinkäytön anonyymissä pörssi-

kaupankäynnissä on katsottu edellyttävän ikään kuin esirikosta, jossa fidusiaari joko 

pettää työnantajansa paljastamalla tämän luottamuksellisen yrityssalaisuuden tai 

muu liikekumppani kavaltaa yhteistyön kautta saamansa sisäpiirintiedon. 154 Kehit-

tyneiden arvopaperimarkkinoiden maassa sisäpiirintiedon väärinkäytön oikeudelli-

nen problematiikka on historiallisesti liittynyt erilaisten luottamuksellisten suhteiden 

perustelemiseen. Suojeluobjektia koskevalla dramaattisella ja ajoittain täysin todel-

lisuudesta vieraantuneella argumentoinnilla on pyritty perustelemaan petollista me-

nettelyä arvopaperimarkkinoilla koskevan sääntelyn venyttämistä. Sijoittajien luot-

tamus on eräs tässä argumentaatiossa esiin noussut näkökanta, jolle eurooppalai-

nen sisäpiirisääntely nähdäkseni ideologisesti perustuu.  

3. Sisäpiirintiedon väärinkäyttökiellon suojeluobjektin historia 

3.1 Tutkimuksen kohteesta 

Jos tiedon hyödyntämiseen saavutetun yksinoikeuden merkitystä kuvattiin Roth-

schildien legendalla vuodelta 1815, voisi sisäpiirintiedon väärinkäytön tapausoikeu-

dellisen tarkastelun sinänsä aloittaa vuoden 1836 Spence vs. Whitaker -tapauk-

sesta. 155 Tapauksessa osakeyhtiön kirstunvartija huijasi kassakriisistä kärsivää 

 
153 HE 293/1994 vp, s. 4.  
154 Suomen rikoslaissa etäisesti samaa logiikkaa seuraa rikoslain 32:6 §:ssä tarkoitettu rahanpesu, 
jonka tunnusmerkistön mukaan pestävän omaisuuden tulee olla rikoksella hankittu. Yhdysvalloissa 
käytettävän sisäpiirintiedon tulee olla hieman samaan tapaan epärehellisyydellä hankittu.  
155 Spence v. Whitaker, 3 Port. 297 (1836). 
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osakasta myymään alihintaan osakkeensa väittäen niiden olevan pantattu velan va-

kuudeksi, eikä osakas voinut varmistua asioiden todellisesta laidasta Whitakerin yl-

läpidettyä yhtiön kirjanpitoa, miten sattuu. 156 Tämä tapaus ei kuitenkaan ole millään 

tasolla merkityksellinen sisäpiirintiedon väärinkäytön suojeluobjektin kannalta, joten 

se monien kuuluisampienkin tapausten tavoin rajautuu käsillä olevan tutkimuksen 

ulkopuolelle. Yhdysvaltalaisessa sisäpiirintiedon väärinkäytön tutkimuksessa on 

viime vuosina suunnattu katseita takaisin vuoden 1968 Texas Gulf Sulphur-tapauk-

seen.157 158 Yli 50 vuotta vanha oikeustapaus on edelleen merkityksellinen, koska 

siinä hahmoteltiin oikeuskäytännössä sisäpiirintiedon väärinkäyttökiellon tavoitteet. 

Tämän jälkeisissä kuuluisammissa Chiarella-159 ja O’Hagan160 -tapauksissa yhdys-

valtalaisen lain soveltajan voidaan katsoa eksyneen fidusiaaristen velvoitteiden pe-

rustelemisen maailmaan, jossa olennaisemmaksi tuli löytää ne kytkökset, joiden 

kautta sisäpiiriläisen voitiin katsoa kavaltaneen luottamuksellisen yritystiedon, jonka 

väärinkäytöstä tätä myöhemmin syytettiin. 161 Näistä syistä myös tässä tutkimuk-

sessa keskitytään esittelemään TGS, jonka lähtökohdista Henry G. Mannen ja Chi-

cagon koulukunnan vastustuskin väärinkäyttökieltoa kohtaan kumpusi162, ja jätetään 

eurooppalaiselle sisäpiirisääntelylle vieraammat pohdinnat ulkoiselle tulostajalle 

(Chiarella) tai fuusiossa avustavalle lakimiehelle (O’Hagan) syntyvistä luottamuksel-

lisista suhteista päämiesyhtiöön vähemmälle huomiolle. 

3.2 Vuoden 1929 pörssiromahdus ja suuri lama 

Yhdysvaltojen vuoden 1929 pörssiromahdusta seuranneen Suuren laman taloudel-

linen kurimus toimi ponnahduslautana Franklin Delano Rooseveltille. 163 Roosevel-

tin kenties yleisimmin tunnettuna perintönä muistetaan New Deal -talouspolitiikka, 

jonka ensimmäisiä merkittäviä lakeja vuoden 1933 ja 1934 arvopaperimarkkinalait  

olivat.164 Hän asettui populistisesti vastustamaan Wall Streetin vaihtajien ahneutta 

 
156 Anderson 2018, s. 11.  
157 SEC v. Texas Gulf Sulphur Co., 401 F.2d 833, 843–47 (2d Cir. 1968) 
158 Tapausta koskevasta tuoreesta tutkimuksesta ks. esim. Cox, James D.: Seeking an Objective for 
Regulating Insider Trading Through Texas Gulf Sulphur (2018), Langevoort, Donald C.: From Texas 
Gulf Sulphur to Chiarella: A Tale of Two Duties (2018) ja Pritchard, Adam C. – Thompson, Robert 
B.: Texas Gulf Sulphur and the Genesis of Corporate Liability Under Rule 10b‑5 (2018).  
159 Chiarella v. United States, 445 U.S. 222 (1980) 
160 United States v. O’Hagan, 521 U.S. 642 (1997) 
161 Cox 2018, s. 700–701.  
162 ks. Manne 1966, s. 39–46.  
163 Oker-Blom 1999, s. 363.  
164 Bumgardner 2008, s. 1.  
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ja julisti loppua ”toisten rahoilla spekuloinnille”.165 Rooseveltin näkemyksen mukaan 

hyvin resursoidut sijoittajat manipuloivat arvopapereiden hintoja poikkeamaan nii-

den todellisesta arvosta ja näin aiheuttivat tappioita ymmärtämättömille keskiverto-

sijoittajille. 166 Osakemarkkinoiden ylikuumentuneesta spekulaatiosta syytettiin 

markkinoiden manipulointia, jonka kitkeminen nähtiin ensiarvoisen tärkeänä vastaa-

vien kriisien ehkäisemiseksi tulevaisuudessa. 167 Yhdysvaltojen kongressi oli mani-

puloinnin suhteen erityisesti huolissaan sisäpiirin vaihdannasta. Räväköissä pu-

heenvuoroissa ensisijaisten sisäpiiriläisten kauppojen yhtiön omilla osakkeilla todet-

tiin olevan ”yksi kaikkein ilkeimmistä esiin kaivetuista käytännöistä”168, jolla törkeän 

petollinen yhtiöjohto säälimättä saalistaa yhtiön omia osakkeenomistajia. 169 Yhtenä 

merkittävänä syynä arvopaperimarkkinasääntelyn menestymiselle Yhdysvaltojen 

kongressissa oli uskomus siihen, että vuoden 1929 pörssiromahdus johtui osaksi 

markkinoiden väärinkäytöstä. 170 

Moderni arvopaperimarkkinasääntely sai alkunsa tasan kymmenen vuotta ennen 

Normandian maihinnousua Rooseveltin allekirjoittaessa vuoden 1934 arvopaperi-

markkinalain (Securities and Exchange Act of 1934, jatkossa SEA). Vuotta aikai-

semmin säädetty Securities Act of 1933 koski lähinnä osakkeiden ensimarkkinoita, 

eli liikkeellelaskua, ja sitä voidaan pitää modernin esitesääntelyn esikuvana. Vuo-

den 1934 SEA kuitenkin teki tuoreeseen lakiin huomattavia muutoksia, joista tämän 

tutkielman kannalta merkittävimmät liittyvät sisäpiirisääntelyyn. 171 SEA:n Section 

16(b) ensinnäkin velvoitti tietyt ensisijaiset sisäpiiriläiset raportoimaan omistuksensa 

ja kauppansa yhtiönsä osakkeilla. Toisaalta ensisijaisten sisäpiiriläisten lyhyeksi-

myynti kiellettiin, ja laki puuttui sisäpiiriläisten lyhytaikaisiin omistuksiin mahdollista-

malla yhtiön tai osakkeenomistajan yhtiön puolesta ajaman kanteen sellaisten yh-

tiön osakkeilla tehtyjen voittojen palauttamiseksi, jotka olivat syntyneet kuuden 

 
165 Franklin D. Rooseveltin virkaanastujaispuhe 4.3.1933. ”Finally, in our progress toward a 
resumption of work we require two safeguards against a return of the evils of the old order: there 
must be a strict supervision of all banking and credits and investments; there must be an end to 
speculation with other people's money, and there must be provision for an adequate but sound 
currency.” https://avalon.law.yale.edu/20th_century/froos1.asp 
 
166 Markham 2014, s. 66.  
167 Markham 2014, s. 70.  
168 Pecora -kuulemisten loppuraportti 1934, s. 55.  
169 Keller 1988, s. 350—351.  
170 Kurenmaa 2003, s. 42. 
171 Keller 1988, s. 347.  
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kuukauden sisällä edellisestä vastakkaissuuntaisesta transaktiosta (short-swing 

profit rule). 172 Laki sisälsi myös säännöksen Rule 10b-5, joka ei sinänsä kiellä sisä-

piirintiedon käyttöä, mutta josta avoimen sanamuotonsa ansiosta sittemmin kehittyi 

samalla lailla perustetun Securities and Exchange Commission -arvopaperimarkki-

naviranomaisen (jatkossa SEC) määräysten oikeusperustana käytetty säädös. 173 

Sisäpiirintiedon käyttö arvopaperien vaihdannassa yhdistettiin alun perin pitkälti 

markkinoiden vääristämiseen ja yhtiöjohdon fidusiaaristen velvoitteiden rikkomi-

seen. Fidusiaarinen velvoite voidaan mieltää yhtiöjohdon toimintaa ohjaavaksi ää-

rimmäiseksi periaatteeksi – johdon on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua.  

Osana yhtiön edun edistämistä johdolla on lojaliteettivelvollisuus yksittäisiä osak-

keenomistajia kohtaan. 174 Sisäpiirintiedon käytön rajoittaminen (Section 16(b) -

säännöksellä) perustettiin osaltaan aikansa oikeudelliseen ajatukseen siitä, että os-

taessaan tai myydessään yhtiön osakkeita itse luomansa sisäpiirintiedon varassa 

yhtiöjohto pettää nykyisten tai tulevien osakkeenomistajien luottamuksen ja toimii 

epälojaalisti näitä kohtaan. 175 Hajautuneen omistuksen pörssiyhtiössä ilman valtaa 

ja tietoa operoivat osakkeenomistajat olisivat lähinnä hyväntekijöitä yritysjohdolle, 

jolloin fidusiaarisen velvoitteen rikkominen johtaisi siihen, ettei kukaan haluaisi si-

joittaa pörssiyhtiöihin. 176 Toisaalta yhtiöjohdon mahdollisuus esimerkiksi lyhyeksi-

myyntiin voisi tarjota kieroutuneen kannustimen hyötyä huonon tuloksen tuottami-

sesta. Pecora -kuulemisissausein toistunut teema oli ajatus siitä, että sisäpiirintie-

don käyttö mahdollistaa yhtiöjohdon hyötymisen yhtiön tuloksen manipuloinnista 

osakkeenomistajille vahingollisella tavalla. 177 

SEC sai perustamisensa yhteydessä varsin selkeän toimeksiannon puuttua hinnan 

varassa spekulointiin markkinoilla, koska tämän kaltaisen toiminnan katsottiin ole-

van merkittävänä syynä vuoden 1929 pörssiromahdukseen. SEC päätti kuitenkin 

suojella nimenomaan hintaherkkää spekulatiivista sijoittamista sisäpiirintiedon vää-

rinkäytön kiellon keksimällä. 178  

 
172 Keller 1988, s. 351.  
173 Kurenmaa 2003, s. 41–42.  
174 Mähönen — Villa 2015, s. 365.  
175 Pecora -kuulemisten loppuraportti 1934, s. 55. 
176 Berle 1927, s. 830.  
177 Pecora -kuulemisten loppuraportti 1934, s. 55–68 ja s. 163.   
178 Anderson 2018, s. 186.  
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3.3 Väärinkäyttökiellon suojeluobjekti keksitään oikeuskäytännössä 

SEC:n puheenjohtajana vuonna 1961 aloittanut William Cary ryhtyi merkittäviin toi-

miin sisäpiirivaihdannan suitsemiseksi. 179 SEC:n hallinnollisessa menettelyssä rat-

kaistussa Cady, Roberts & Co tapauksessa arvopaperimarkkinaviranomainen hah-

motteli ensimmäistä kertaa nykymuotoisen amerikkalaisen sisäpiirintiedon väärin-

käyttökiellon. 180 Caryn mukaan ”SEC:n petoksenvastaiset säännöt eivät ole tarkoi-

tettu käsittämään tiettyjä tekoja tai käytäntöjä, vaan ääretöntä määrää erilaisia kei-

noja, joilla oikeuttamatonta etua pyrittiin saavuttamaan sijoittajiin ja muihin nähden.” 

181 Tämä tulkinta oli sikäli erikoinen, että Rule 10b-5 -säännös oli kyllä tarkoitettu 

petollisten menettelyjen vastaiseksi yleislausekkeeksi, mutta vain silloin, jos menet-

telystä ei ollut säädetty laissa erikseen. Section 16(b) -säännöksellä oli säädetty 

sisäpiirintiedon käyttämisestä erikseen. 182  Väärinkäytön kiellon osatekijöinä SEC:n 

mukaan oli, että sisäpiirintieto on saatu laajasti ymmärrettyä fidusiaarista velvoitetta, 

eli luottamuksellista suhdetta kohdeyhtiöön, rikkoen. Tämän lisäksi tieto muodosti 

epäoikeudenmukaisen etulyöntiaseman transaktion toista osapuolta kohtaan, kun 

tämä ei tiennyt sisäpiirintietoa. 183 Sisäpiirintiedon käyttö siis yhtäältä petti liikkeelle-

laskijan ja sisäpiiriintietoa saaneen välisen luottamuksen ja toisaalta sisäpiiriläisen 

vastapuolen luottamuksen markkinoihin yleisesti.  Sijoittajien luottamuksesta voi-

daan katsoa tapauksen myötä tulleen ideologinen päämäärä, joka oikeutti syrjäyt-

tämään aiemmat common law:n petoksen täyttymiselle asettamat edellytykset. 184 

Caryn johtaman SEC:n perustama sisäpiirintiedon väärinkäyttökielto tiivistyi dis-

close or abstain -sääntöön, jonka mukaan sisäpiiriläisen tuli vastuun välttääkseen 

julkistaa tietonsa ennen vaihtamista tai pidättäytyä vaihtamasta, mikäli julkistaminen 

ei ollut mahdollista. 185 

SEC:n hallinnollisessa menettelyssä muodostama linja joutui oikeuskäytännön tes-

tiin Texas Gulf Sulphur -tapauksessa. 186 Perinteinen yhden alan rikkiyhtiö Texas 

Gulf Sulphur Company teki Ontarion Timminsissä merkittävän löydöksen rikkaista 

 
179 Langevoort 1999, s. 1319.  
180 Kurenmaa 2003, s. 43.  
181 In Matter of Cady, Roberts & Co. 40 S.E.C., s. 911.  
182 Anderson 2018, s. 30.  
183 Kurenmaa 2003, s. 43.  
184 Langevoort 1999, s. 1320.  
185 Markham 2014, s. 138.  
186 SEC v. Texas Gulf Sulphur Co., 401 F.2d 833 (2d Cir. 1968) 
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kupari-, sinkki-, ja hopeasuonista. Viitteitä huomattavasta kaivannaislöydöksestä 

saatiin helikopterista suoritetussa ilmatutkimuksessa 1959, mutta ensimmäinen on-

nistunut koeporaus tehtiin loppuvuodesta 1963. 187 Esiintymien hyödyntämiseksi yh-

tiö ryhtyi hankkimaan paikallisilta maanomistajilta oikeuksia mittavan kaivosoperaa-

tion toteuttamiseksi. Yhtiö ei julkaissut tietoa löydöksestään, jotta se voisi hankkia 

tarvitsemansa oikeudet kohtuuhintaisesti. 188 SEC:n mukaan yhtiön geologi soitti 

koeporauksen jälkeen yhtiön toimitusjohtajalle, jonka jälkeen lukuisat yhtiön johtajat, 

toimihenkilöt ja työntekijät ryhtyivät ostamaan yhtiön osakkeita ja osto-optioita osak-

keisiin aina tiedon julkaisemiseen asti. Yhtiö tiedotti julkisesti löydöksestään epävar-

mana, ennenaikaisena ja mahdollisesti harhaanjohtavana 12.4.1964, mutta se jul-

kaisi jo neljä päivää myöhemmin 16.4.1964 tiedon merkittävästä malmilöydöksestä. 

189  

Muutoksenhakutuomioistuin siunasi SEC:n kehittämän disclose or abstain -sään-

nön perustellen Rule 10b-5:n perustuvan ”markkinoiden oikeutetulle oletukselle 

siitä, että kaikilla anonyymissä kaupankäynnissä arvopapereita vaihtavilla on suh-

teellisen yhtäläinen pääsy arvopapereiden arvoon vaikuttaviin tietoihin.” 190 Tällai-

nen olettama oli tietysti täysin absurdi jo vuonna 1968, ja se on sitä varmasti vielä 

enemmän tänä päivänä. Vaihtajien keskittyminen samoihin liiketiloihin, stakebuil-

ding ennen ostotarjousta ja markkinoiden tunnustelu ovat kaikki esimerkkejä siitä, 

miten markkinaosapuolilla ei ole edes yhtäläistä teoreettista pääsyä arvopapereiden 

arvoon vaikuttavan tiedon lähteille. 191 Tasaisen pelikentän teorialla oikeutettiin Rule 

10b-5:n venyttämistä kattamaan tilanteen, jossa sisäpiiriläinen ikään kuin esirikok-

sena pettää fidusaarisen velvoitteensa työnantajaansa kohtaan ja tällä petoksella 

saamansa tiedon varassa käy arvopaperikauppaa anonyymeilla arvopaperimarkki-

noilla. Myöhemmissä merkittävissä yhdysvaltalaisissa tapauksissa keskiössä on ol-

lut tämän ns. esirikoksen osoittaminen silloin, kun sisäpiirintiedon turvin vaihtava ei 

ole ollut sisäpiirintiedon tuottaneen oikeushenkilön työntekijä.  

 
187 Manne 1966, s. 40.  
188 Hensley 1969, s. 755.  
189 Manne 1966, s. 41.  
190 Langevoort 2018, s. 836.  
191 Cox 2018, s. 706. Stakebuildingilla tarkoitetaan mahdollisimman suuren omistuksen hankkimista 
ennen julkisen ostotarjouksen esittämisvelvollisuuden syntymistä. Tieto julkisesta ostotarjouksesta 
vaikuttaa yleensä korottavasti sijoittajien arvopapereistaan pyytämään preemioon.  



39 
 

Matti Rudanko huomioi, että TGS -tapauksessa sisäpiirintiedon käyttö arvopaperi-

markkinoilla oli vakava rikos, kun taas kiinteistönkaupassa sisäpiirintiedon käyttämi-

nen ei johtanut edes sopimusoikeudellisiin pätemättömyysseuraamuksiin. 192 K-55-

1 poraus paljasti käsittämättömän määrän arvokkaita kaivannaisia, minkä jälkeen 

yhtiö ryhtyi erilaisin peitellyin keinoin ostajan salaten hankkimaan maata löydös huo-

mioiden ilmeiseen alihintaan hyväuskoisilta maanomistajilta. 193 Rudanko peruste-

lee omaksuttua eroa arvopapereiden ominaisuuksilla sopimuskohteina. Hän yhdis-

tää arvopapereiden erityispiirteisiin abstraktiuden sekä volatiliteetin ja katsoo mark-

kinamekanismien ja markkinapsykologian vahvistavan näitä piirteitä. Näillä perus-

teilla Rudanko on valmis hyväksymään sijoittajan luottamuksen ja markkinoiden te-

hokkaan hinnanmuodostuksen saavan laajempaa suojaa kuin kiinteistönomistajan. 

194 Volatiliteetin, markkinapsykologian ja sijoittajien luottamuksen yhdistämistä voi-

taneen kenties tulkita niin, että arvopaperimarkkinoilla epäilty epäreilu menettely 

voisi johtaa sijoittajien joukkopakoon.  

Toinen tapa päätyä samaan lopputulokseen olisi tarkastella yhteiskunnallisesti op-

timaaliselle informaationtuotannolle annettavaa suojaa. Geologisten tutkimusten 

tuottama tieto voi johtaa uuteen kaivosteollisuuteen, kaivannaisten jalostustoimin-

taan ja muihin veronsaajan näkökulmasta hyödyllisiin seurauksiin. Tällaisen tiedon 

hankkimista voidaan kannustaa jättämällä antamatta suojaa yksittäisen maanomis-

tajan ahneudelle, joka voisi leikata tiedon arvoa sen hyödyntämisen kasvavien kus-

tannusten muodossa. 195  Toisaalta arvopaperimarkkinoilla sisäpiirintiedon käytön 

voitaisiin perustella leikkaavan kannustimia julkisesti saatavilla olevan informaation 

hankkimiseen ja analysointiin, kun sisäpiiriläiset olisivat kuluttaneet jo osan infor-

maation arvosta ennen sen julkistamista.  

TGS oli myös kriittisessä asemassa hahmotettaessa yhdysvaltalaista liikkeellelas-

kijan vahingonkorvausvastuuta yksityisille sisäpiirintiedon käytöstä aiheutuneista 

vahingoista. 196 Tämän vastuun voidaan katsoa myötävaikuttaneen merkittävästi 

kalliiden vaatimustenmukaisuuskäytänteiden (compliance) syntyyn 

 
192 Rudanko 1998, s. 322. 
193 Cox 2018, s. 707.  
194 Rudanko 1998, s. 323 ja 328.  
195 Ks. Cox 2018, s. 707.  
196 Pritchard – Thompson 2018, s. 928.  
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liikkellelaskijoissa, joiden on ollut pakko alkaa valvomaan sisäpiirintiedon käyttöä 

ankarien vahingonkorvausseuraamusten pelossa. 197 

3.4 Sisäpiirintiedon käytön puolustus 

Henry G. Manne esitti vuonna 1966 ilmestyneessä teoksessaan Insider Trading and 

the Stock Market alkuperäiset kolme argumenttiaan sisäpiirintiedon väärinkäytön 

kieltoa vastaan. Mannen mukaan sisäpiirintiedon käyttö ei vahingoita pitkän tähtäi-

men sijoittajia, se oikaisee arvopaperin kurssia ja voi toimia edullisena liikkeenjoh-

don palkitsemisen välineenä. 198 Huomionarvoista tässä yhteydessä on, että myös 

suomalaisen vanhan arvopaperimarkkinalain esitöissä huomioitiin kaksi näistä ar-

gumenteista. 199 Huomiotta jätetyllä suojattavan sijoittajan aikajänteellä on merkittä-

viä liittymiä yhdysvaltalaiseen fidusiaaristen velvoitteiden teoriaan, mikä saattaa se-

littää sitä, ettei arvopaperikauppakomitea pitänyt argumenttia merkityksellisenä. Kri-

minalisoinnin suojeluobjektin huolellisen arvioinnin kannalta omissiota on kuiten-

kaan vaikeaa pitää anteeksiannettavana.  

Eurooppalaisen rikosoikeuden tutkijan näkökulmasta mielenkiintoinen kuriositeetti 

oikeustieteiden tohtori Mannen tutkimuksessa on, että hän itseasiassa perustaa 

vastustuksensa sisäpiirintiedon väärinkäyttökiellolle myös sellaisiin seikkoihin, joi-

den suomalainen rikosoikeustieteilijä katsoisi edustavan suoraan rikosoikeudellista 

laillisuusperiaatetta. Mannen mukaan, mikäli sisäpiirintiedon käyttäminen olisi tar-

koitettu kiellettävän, tästä olisi nimenomainen säännös laissa. Yhdysvaltalainen ar-

vopaperimarkkinasääntely ei kuitenkaan sisältänyt muita sisäpiirin vaihdantaa ra-

joittavia säännöksiä, kuin Section 16(b):n ja erinäisiä petossäännöksiä. 200 Suoma-

laisesta perspektiivistä, erityisesti laillisuusperiaatteen epätäsmällisyyskielto huomi-

oiden, voitaisiinkin pitää lähinnä irvokkaana ihmisoikeusloukkauksena kenenkään 

tuomitsemista 20 vuodeksi vankilaan Rule 10b-5:n sanamuodon201 perusteella. 

 
197 Anderson 2018, s. 98.  
198 Manne 2005, s. 168.  
199 KM 1987:44, s. 277.  
200 Manne 1966, s. 13.  
201 Securities and Exchange Act of 1934, Rule 10b-5, Employment of Manipulative & Deceptive De-
vices:  
”It shall be unlawful for any person, directly or indirectly, by the use of any means or instrumentality 
of interstate commerce, or of the mails or of any facility of any national securities exchange, 
 
a. To employ any device, scheme, or artifice to defraud, 
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Tapausoikeuden varaan rakentuvan yhdysvaltalaisen oikeusjärjestyksen tarkaste-

leminen pohjoismaisen linssin läpi ei tietenkään ole kovin järkevää. 202 Kuitenkin 

säädettäessä rikosoikeutta sen vuoksi, että ”kehittyneiden arvopaperimarkkinoiden 

maissa” on tällaista sääntelyä, olisi tärkeää huomioida, ettei sääntely ole välttämättä 

altistunut laillisuusperiaatteen testille lainkaan tai jopa rikkoo laillisuusperiaatetta. 203 

3.4.1 Kuka menettäisi rahansa sisäpiiriläisille? 

Manne argumentoi, että sisäpiiriläisille häviävät markkinoilla lähinnä sellaiset lyhyen 

horisontin sijoittajat, joiden transaktiota motivoi pääasiassa osakkeesta saatava 

hinta. Pidemmällä tähtäimellä operoivat sijoittajat eivät ryhdy transaktioon sisäpiiri-

läisen osto- tai myyntitoimeksiannon hintavaikutuksen innoittamina. 204 Hintaher-

kistä sijoittajista vahinkoa voitaisiin katsoa syntyneen ainoastaan sille joukolle, joka 

ilman sisäpiiriläisen vaihdantaa olisi jättänyt transaktionsa tekemättä. 205  

Mannen perustelu on luonnollisesti aikansa ja oikeusjärjestyksensä tuotos, ja sen 

painoarvo on varmasti vahvimmillaan vastattaessa väitteisiin fidusiaariset velvoit-

teensa laiminlyövistä johtajista, jotka saalistavat yhtiön omia osakkeenomistajia. 

Tässä yhteydessä argumentin lähtökohdista voitaisiin kysyä, millaisen suojan tar-

peessa on se osa osakkeenomistajista, jotka ovat valmiita hylkäämään yhtiön saa-

dessaan osakkeistaan edes vähäistä voittoa. Vaikka suomalainen lainsäätäjä si-

nänsä sivuutti kysymyksen kiellolla suojattavasta sijoittajasta, voidaan Mannen nä-

kemyksillä vahingolta puuttuvasta syy-yhteydestä sisäpiirintiedon hyödyntämiseen 

katsoa olevan edelleen huomattava merkitys kotimaisten arvopaperimarkkinoiden 

vahingonkorvausoikeuteen ja toisaalta sen kautta kriminalisoinnin asianomistajatto-

muuteen. Tähän kysymykseen palataan jaksossa 4.1.  

Toisaalta argumenttia sijoittajan aikahorisontista voidaan tarkastella myös sen 

kautta, että sisäpiiriläisten mahdollisen vaihdannan väitetysti aiheuttamat tappiot 

 
b. To make any untrue statement of a material fact or to omit to state a material fact necessary in 
order to make the statements made, in the light of the circumstances under which they were made, 
not misleading, or 
c. To engage in any act, practice, or course of business which operates or would operate as a fraud 
or deceit upon any person, 
 
in connection with the purchase or sale of any security.” 
202 Ks. esim. Knuts 2011, s. 90.   
203 Ks. Anderson 2018, s. 235.  
204 Manne 1966, s. 102.  
205 Manne 1966, s. 101.  
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kohdistuvat lähinnä aktiivisille kaupankävijöille. Passiivisen buy-and-hold -strate-

gian omaksuneen sijoittajan, joka tavoittelee esimerkiksi lähinnä osinkotuloja, ei tar-

vitse olla yhtä huolissaan sisäpiirintiedon käytöstä. Mikäli hyväksytään olettama, 

ettei arvopaperimarkkinoiden sääntelyllä ole ainakaan toistaiseksi saavutettu ta-

saista pelikenttää206, ei pienten ja heikosti resursoitujen sijoittajien ole rationaalista 

käydä kovin aktiivisesti kauppaa informoitujen sijoittajien kanssa. 207 Yhtiön uhraa-

mat valvontakustannukset koituvat kuitenkin nimenomaisesti näiden keskivertosi-

joittajien maksettavaksi. 208 

3.4.2 Sisäpiirintiedon käytön salliminen oikaisisi arvopapereiden kursseja 

Manne esitti vapaan sisäpiirinvaihdannan oikaisevan arvopapereiden kursseja kohti 

sisäpiirintiedon julkaisemisen jälkeistä arvoa. 209 Hän tiedosti vaikutuksen olevan 

epätäydellinen, koska sisäpiiriläiset tuskin ovat innokkaita kasvattamaan riskiään 

keskittämällä omistustaan, kun suurimmat ennakoidun arvonmuutoksen tuotot on 

saavutettu, jolloin kurssin oikaisu jää ainoastaan heidän vaihdantaansa reagoivien 

sijoittajien varaan. Vastaavasti Mannen mukaan oikaisu todennäköisesti ajoittuisi 

kuitenkin varsin lähelle julkaisua, koska sisäpiiriläisten intressissä olisi säilyttää ris-

kialtis positio mahdollisimman lyhyen aikaa. 210 Mannen varsinainen väite olikin vain, 

että sisäpiirintiedon varassa tapahtuvan vaihdannan kielto johtaisi aina jyrkempiin 

kurssimuutoksiin kuin kielloton oikeustila. 211 Sisäpiirintiedon väärinkäyttäminen 

edellyttää portfolion riskin kasvattamista, koska tällöin salkun järkevästä hajautuk-

sesta joudutaan tinkimään hankkimalla paljon niitä arvopapereita, joita sisäpiirintieto 

koskee.  Sisäpiiriläiselle yllättävät ja ennakoimattomat markkinariskit ja muut sisä-

piirintiedosta erilliset seikat uhkaavat sisäpiiriläisen omaisuutta sinä aikana, kun hä-

nellä on niin sanotusti munat samassa korissa. 212 

Nykyään jokseenkin universaalisti hyväksytään, että sisäpiirintiedon varassa tapah-

tuva vaihdanta oikaisee arvopaperin kurssia kohti sisäpiirintiedon julkaisemisen jäl-

keistä arvoa. 213 Tätä tehokkuusargumenttia vastustetaan monesti lähinnä väitteellä 

 
206 Tasaisen pelikentän teoriasta, ks. Kotiranta 2014, s. 92.  
207 Macey 1991, s. 13.  
208 Anderson 2018, s. 236.  
209 Manne 1966, s. 88–89.  
210 Manne 1966, s. 78–80.  
211 Manne 1966, s. 90.  
212 Ks. Anderson 2018, s. 190.  
213 Anderson 2018, s. 196.  
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sijoittajien romahtavan luottamuksen aiheuttamasta joukkopaosta. 214 Vakavammin 

otettavia vasta-argumentteja on muotoiltu sijoittajien pyytämästä korkeammasta ris-

kipreemiosta: Epäreilun pelin mahdollisuuden tiedostava sijoittaja ei jätä pelaamatta 

vaan vaatii paremman kertoimen. 215 Suomalaisen sisäpiirisääntelyn on pitkään kat-

sottu tähtäävän markkinoiden suojeluun liikkeellelaskijan suojelun sijasta. 216 Krimi-

nalisoinnin alkuperäinen nimi, luottamuksellisen yritystiedon väärinkäytön kielto, 

voisi kuitenkin viitata nähdäkseni paljon parempaan vastineeseen Mannen tehok-

kuusargumentille. Sisäpiirintiedon julkistamisen lykkäämisen oikeutus perustuu liik-

keellelaskijan oikeutettuihin etuihin. Kyseessä on tietoinen informatiivisen tehokkuu-

den uhraus, jonka tarkoitus on mahdollistaa yhteiskunnallisesti toivottavien liiketoi-

mien tekeminen jaksossa 2.3.3.1 kuvatulla tavalla. Sisäpiirin vaihdannan kautta tieto 

yhtiön valmistelemasta merkittävästä liiketoimesta vuotaa markkinoille ennenaikai-

sesti vahingoittaen liikkeellelaskijaa. 217 Yhdysvalloissa tämän argumentin heikkou-

deksi on koettu liikkeellelaskijan mahdollinen hyväksyntä sisäpiirin vaihdannalle. 218 

Kun EU:ssa sisäpiirintiedon olemassaolon oikeutus on sidottu kiinteästi liikkeelle-

laskijan oikeutettuun etuun, voitaisiin perustella suhteellisen suoraviivaisesti, ettei 

tällaista oikeutettua etua olisi olemassa, mikäli liikkeellelaskija sallisi itseään koske-

van sisäpiirintiedon käytön sisäpiiriläisilleen. Tällöin sisäpiirintiedon väärinkäytön 

voitaisiin katsoa aina vahingoittavan liikkeellelaskijaa. Toisaalta vastaavasti näin 

mielletyn uhrin oikeushenkilön rangaistusvastuu rikoslain 51:8 §:n perusteella vai-

kuttaisi esimerkiksi melko absurdilta.  

3.4.3 Sisäpiirintiedon käyttöoikeus liikkeenjohdon palkitsemisen välineenä 

Mannen teeseistä sisäpiirintiedon käyttö johdon palkitsemiseen lienee kontroversi-

aalein sen haastaessa koko sääntelyn alkuperäisen kausan väittämällä yhtiön osak-

keenomistajien itse asiassa hyötyvän sisäpiiriläisten markkinoilta hakemista bonuk-

sista. Manne vastaa argumentissaan ensin klassisiin väitteisiin siitä, että sisäpiiriläi-

set voisivat tehdä tahallisesti huonoa tulosta hyötyen siitä lyhyeksimyynnillä, mani-

puloida markkinoita tai lykätä sisäpiirintiedon julkistamista. 219 Lopulta hän pohtii ky-

symystä siitä, onko huonoista uutisista hyötyminen moraalitonta ja toteaa 

 
214 Ks. esim. Knuts 2011, s. 118.  
215 Ks. Scott 1980, s. 808.  
216 Kurenmaa 2003, s. 35.  
217 Cox 1986, s. 638.  
218 Anderson 2018, s. 205.  
219 Manne 1966, s. 150–151, 148–149 ja 151–152.  
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sisäpiiriintiedon käytön yritykselle niin edulliseksi tavaksi palkita johtoaan, että mikäli 

se sallittaisiin, valitsisivat kaikki yhtiöt sen palkitsemisen välineeksi korkeampien 

palkkojen, bonusten ja optio-ohjelmien sijaan. 220 Manne vihjaa siis siihen, että 

muissa muodoissa tarjottu johdon palkitseminen on osakkeenomistajille voitonjako-

kelpoisesta varallisuudesta pois. 221 

Mannen hypoteesiin edullisesta palkitsemisesta on vastattu niin sanotulla pervers-

sien kannustimien teorialla. Sisäpiiriläiset voisivat tuottaa tahallisesti huonoja uutisia 

kapitalisoidakseen ne shorttaamalla tai lykätä markkinoille tarpeellisen tiedon julkai-

semista voidakseen hyötyä sisäpiirintiedostaan tehokkaammin. 222 Toisaalta sisä-

piiriläiset voisivat ottaa liikaa riskiä, koska heidän henkilökohtainen tuotto-odotuk-

sensa olisi poikkeuksellisen korkea. Voidaan myös katsoa, että oikeus sisäpiirintie-

don käyttämiseen olisi tehoton kompensaation muoto, koska se pakottaisi sisäpiiri-

läiset kantamaan korkeariskisiä keskittyneitä positioita ja palkkiot eivät välttämättä 

kohdistuisi meritokraattisesti tiedon koskettaman tapahtuman luomisen työpanok-

sien suhteessa. 223 Rikosoikeuden tutkijan on kuitenkin aiheellista huomioida, että 

osakeyhtiötä johdon opportunismilta ja toisaalta markkinoita tiedottamisrikoksilta 

suojaavat aivan muut kriminalisoinnit. Perverssien kannustimien teoria ei tarjoa juuri 

mitään sisäpiirintiedon väärinkäyttökiellon tueksi; ainakaan mikäli irtaannutaan EU-

oikeudessa suositusta markkinoiden väärinkäyttömuotojen yhteen niputtamisesta.  

3.5 Suojeluobjektin teorian kehitys 

TGS-tapauksen jälkeen SEC ajoi useita muitakin siviilioikeudellisia juttuja sisäpiirin-

vaihdantaa vastaan, mutta rikosoikeudellinen vastuu sisäpiirintiedon väärinkäytöstä 

tuli ajankohtaiseksi ensimmäistä kertaa vuonna 1979, kun muutoksenhakutuomio-

istuin tunnusti sisäpiirintiedon väärinkäytön rikokseksi Chiarella-tapauksessa. 

Vaikka syyte hylättiin seuraavana vuonna korkeimmassa oikeudessa, oli sisäpiirin-

tiedon väärinkäytön anonyymissä pörssivaihdannassakin aiheuttama rikosvastuun 

mahdollisuus tunnustettu. 224 

 
220 Manne 1966, s. 153–156.  
221 Ks. Macey 1991, s. 15–16.  
222 Anderson 2018, s. 189–190.  
223 Fox – Glosten – Rauterberg 2018, s. 854–855.  
224 Anderson 2018, s. 37–39.  
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Vincent Chiarella toimi rahoitusalan tulostajana. Hän tulosti useille yrityksille yritys-

valtauksien yhteydessä esitettävien ostotarjousten asiakirjoja. Chiarella onnistui 

erään toimeksiannon yhteydessä päättelemään asiakirjoista kohdeyritysten peitetyt 

nimet, ja paljastamatta tietojaan hän osti näiden osakkeita myyden ne myöhemmin 

välittömästi ostotarjousten julkistamisen jälkeen. 225 Muutoksenhakutuomioistuin oli 

valmis hyväksymään Chiarellan rikosoikeudellisen vastuun ensimmäisen asteen 

esittämällä tavalla, koska Chiarella jätti kertomatta ostajille hänellä olevista tiedoista 

koskien fuusiota. TGS-tapauksessa siunattu disclose or abstain -säännöstö olisi 

alemmissa asteissa oltu valmiita laajentamaan toissijaisiin sisäpiiriläisiin, joille olisi 

perustettu rikosoikeudellinen vastuu petollisesta menettelystä arvopaperimarkki-

noilla. Korkein oikeus kuitenkin hylkäsi näin laajan vastuun ja vapautti Chiarellan. 

Korkein oikeus katsoi, ettei Chiarellalla ollut sellaista fidusiaarista velvoitetta koh-

deyhtiöiden osakkeenomistajia kohtaan, että tämä olisi syyllistynyt petokseen. Yh-

täläisiä tiedonsaantimahdollisuuksia korostavaa lähestymistapaa ei voitu hyväksyä 

ilman viitteitä lainsäätäjän tarkoituksesta tällaisen perustamiseen. 226 Chiarella olisi 

tuomittu, mikäli hän olisi ostanut toimeksiantajansa osakkeita, mutta korkein oikeus 

ei ollut valmis hyväksymään esirikokseksi luottamuksellisen tiedon kavaltamista 

päämieheltään, koska tätä koskevaa kavallusteoriaa ei esitelty ennakolta asianmu-

kaisesti valamiehistölle. 227 

3.6 Sisäpiirisääntely laajenee Eurooppaan 

Euroopan unioni edeltäjineen on toteuttanut pitkään yhteismarkkinoidensa korke-

ampaa päämäärää yhtenäisten ja kilpailukykyisten markkinoiden luomisesta. Tässä 

prosessissa sisämarkkinoilla toimivien osakeyhtiöiden rahoituksen hankinnan sään-

telyä on pyritty harmonisoimaan. 228 1960-luvun loppupuolella Atlantin ylitti näkemys 

siitä, että sisäpiirintiedon varassa tapahtuva vaihdanta saattaisi olla epäeettistä, tai 

jopa laitonta. Lontoossa pidetyissä konferensseissa epäherrasmiesmäinen kauppa-

tapa katsottiin pörssin eettisten sääntöjen vastaiseksi, mutta Ranskassa ryhdyttiin 

konkreettisiin toimiin säätämällä maailman ensimmäinen229 sisäpiirintiedon 

 
225 Chiarella v. United States 445 U.S. 1980, s. 222.  
226 Anderson 2018, s. 37–39. Ks. myös Kurenmaa 2003, s. 44.  
227 Cox 2018, s. 702 ja Anderson 2018, s. 39.  
228 Häyrynen 2006, s. 18.  
229 Tässä edustetun näkemyksen mukaan Yhdysvaltojen Rule 10b-5 säännöstä ei voida pitää sisä-
piirintiedon väärinkäyttökieltona, vaan ennemminkin jonkinasteisena arvopaperikauppojen yhtey-
dessä tapahtuvien petosten kaatopykälänä.  
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väärinkäytön kiellon sisältävä laki. Saksassa suuret teollisuusjärjestöt allekirjoittivat 

itsesääntelynormiston vuonna 1970 tarkoituksenaan yhtäältä vahvistaa sijoittajien 

luottamusta arvopaperimarkkinoihin sekä näiden markkinoiden tehokasta toimintaa 

ja toisaalta välttääkseen lainsäätäjän puuttumisen asiaan. Yhdistynyt kuningas-

kunta sääti sisäpiirinvaihdantaa rajoittavan säännöksen vuoden 1980 Companies 

Act -laissa. Belgia sai huomattavan pitkän säädösprosessin jälkeen sisäpiiritiedon 

väärinkäytön yhtiöoikeudellisen kiellon voimaan 1989. Alankomaat päätyi samana 

vuonna itsesääntelykokeilun jälkeen rikosoikeudelliseen kieltoon. Myös Tanskassa, 

Portugalissa ja Espanjassa olivat rikosoikeudelliset kiellot voimassa ensimmäisen 

EY:n sisäpiiridirektiivin tullessa voimaan 13.11.1989. 230 

John H. Farrar hahmotteli teoksessaan Farrar’s Company Law ajatusta, jolle eu-

rooppalaisen sisäpiirisääntelyn oikeutuksen voidaan katsoa perustuvan. 231 Farrarin 

mukaan minkä tahansa pörssin tavoitteena on yhdistää nopeasti kaikki liikkeellelas-

kijaa koskeva tieto ja välittää se osakkeen pörssikurssiin. Näin sijoittajat pystyvät 

tunnistamaan eniten pääomaa kaipaavat yritykset, joissa heidän sijoitusvarallisuut-

taan käytetään tuottavimmalla tavalla, eikä varoja allokoidu tehottomiin yrityksiin. 

Tehokas pörssi allokoi siis pääomia tehokkaasti. Julkistamattoman hintavaikuttei-

sen tiedon varassa tapahtuva vaihdanta sen sijaan vääristää markkinoita. Tämä 

johtuu siitä, että osakkeita vaihdetaan keinotekoisella hinnalla, jonka myöhempi il-

mitulo tiedon julkistamisen myötä alentaa yleistä luottamusta arvopaperimarkkinoi-

hin. Mikäli arvopaperisijoittaminen vaikuttaa yhä enemmän uhkapelaamiselta sen 

vuoksi, etteivät sijoittajat tiedä kuinka paljon markkinoilla käydään kauppaa sisäpii-

rintiedon varassa, etsivät pääsääntöisesti riskejä välttelevät sijoittajat pääomalleen 

tuottoa muista lähteistä. Yhdysvaltalaisessa oikeuskirjallisuudessa lanseerattu 

markkinatasa-arvon konsepti asettaa lain tehtäväksi pyrkiä siihen, että pelikenttä 

olisi mahdollisimman tasainen kaikille sijoittajille. Tämä edellyttää liikkeellelaskijoilta 

hintavaikutteisen informaation oikea-aikaista ja riittävää julkistamista. Jos tällainen 

informaatio on julkistamatta, tulee sen varassa tapahtuva vaihdanta kieltää. 232 

Neuvoston direktiivi, annettu 13. päivänä marraskuuta 1989, sisäpiirikauppoja kos-

kevien säännösten ja määräysten yhteensovittamisesta 89/592/ETY (jatkossa 

 
230 Wymeerch 1991, s. 65–66.  
231 Viandier 1991, s. 60.  
232 Farrar 1988, s. 365.  
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sisäpiiridirektiivi 1989) seuraa melko täsmällisesti johdanto-osassaan kuvatussa lo-

giikassaan Farrarin esitystä:  

”Euroopan Neuvosto katsoo, että  

arvopaperien jälkimarkkinoilla on tärkeä tehtävä taloudellisten toimijoiden 

rahoituksessa,  

on toteutettava kaikki mahdolliset toimenpiteet markkinoiden häiriöttö-

män toiminnan takaamiseksi, jotta nämä markkinat voisivat toteuttaa teh-

tävänsä tehokkaasti,  

näiden markkinoiden häiriötön toiminta riippuu suurelta osin niiden sijoit-

tajissa herättämästä luottamuksesta,  

tähän luottamukseen vaikuttaa muun ohessa sijoittajille annettavat takeet 

yhdenvertaisesta kohtelusta ja sisäpiiritiedonväärinkäytöltä suojaami-

sesta,  

sisäpiirikaupat hyödyttäessään yksiä sijoittajia toisiin verrattuna ovat omi-

aan horjuttamaan tuota luottamusta, ja ne voivat siten haitata markkinoi-

den häiriötöntä toimintaa,  

tämän vuoksi olisi toteutettava tarpeelliset toimenpiteet sisäpiirikauppo-

jen estämiseksi,”.  

3.7 Suomen arvopaperimarkkinalaki 

Valtioneuvosto asetti Suomessa 27.11.1986 komitean, jonka tuli laatia ehdotukset 

muun muassa sisäpiirinkauppojen sääntelyä koskeviksi säännöksiksi. Komitea luo-

vutti esityksensä näistä säännöksistä ensimmäisen osamietintönsä valmistumi-

sensa yhteydessä lokakuun 1987 lopussa. Komitea totesi ensi- ja jälkimarkkinoiden 

toimivuuden edellyttävän sijoittajien luottamusta markkinoiden puolueettomuuteen 

ja tehokkuuteen. Puolueettomuuden käsitettä täsmennettiin erikseen toteamalla kai-

killa sijoittajilla olevan puolueettomille markkinoille avoin pääsy ja yhtäläiset mah-

dollisuudet käyttää arvopaperikaupoissaan arvopapereita ja näiden liikkeeseenlas-

kijoita koskevia tietoja. 233 

 
233 KM 1987:44, s. 30–31.  
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Perusteluiksi luottamuksellisen yritystiedon varassa tehtyjen kauppojen kieltämi-

selle komitea esitti menettelyn asettavan sijoittajat eriarvoiseen asemaan, jonka 

puolestaan katsottiin horjuttavan sijoittajien luottamusta arvopaperimarkkinoihin. Si-

joittajien horjuva luottamus johtaisi haitallisiin seuraamuksiin arvopaperimarkkinoi-

den tehokkaalle toiminnalle. Lisäksi komitea totesi sisäpiirinkauppoja arvostellun nii-

den epämoraalisuuden takia. Vastakkaissuuntaisista perusteluista mietinnössä tie-

dostettiin sisäpiirinkauppojen saattavan tietyissä tilanteissa tasoittaa muuten jyrkkiä 

kurssivaihteluita ja että mahdollisuutta sisäpiirinkauppojen tekemiseen voitaisiin 

käyttää yritysjohdon kompensoimisessa. Mietinnön perusteluosa päätetään katso-

malla, että sisäpiirisäännösten valvomista on pidetty vaikeana. Perusteluosansa jäl-

keen mietintö läpikävi sisäpiirinkauppojen sääntelyä Helsingin Arvopaperipörssin 

ohjesäännön sekä Ruotsin, Norjan, Tanskan, Euroopan talousyhteisön, Saksan liit-

totasavallan, Ranskan, Iso-Britannian, Yhdysvaltojen ja Euroopan Neuvoston oikeu-

den valossa.   234 

Arvopaperikauppakomitea päätyi esittämään sisäpiirintiedon käyttämisen kieltä-

mistä. 235 Hallituksen esityksessä asetuttiin myös kiellon kannalle perustellen kieltoa 

kehittyneiden arvopaperimarkkinoiden maiden näkemyksellä siitä, että sisäpiirintie-

don käyttö vaarantaa sijoittajien luottamuksen arvopaperimarkkinoihin. 236 Arvopa-

perikauppakomitea ehdotti sisäpiirinkauppoja kriminalisoitavaksi silloin, kun teot 

ovat omiaan horjuttamaan sijoittajien luottamusta arvopaperimarkkinoihin. Ehdo-

tettu rangaistusasteikko oli vankeutta enintään yksi vuosi tai sakkoa. 237  

Ehdotettua rangaistustasoa piti komitean mietinnöstä annetuissa lausunnoissa liian 

matalana Suomen Ammattikuntien Keskusliitto, Svenska Handelshögskolan ja Kes-

kusrikospoliisi. Laajimmin kantaansa perusteli Svenska Handelshögskolan, jonka 

mukaan rikoksiin syyllistynevät henkilöt, joilla on hyvät mahdollisuudet arvioida me-

nettelyn riskejä. Tällöin ankarilla rangaistuksilla olisi suuri preventiivinen vaikutus. 

Vankeusrangaistusten sijaan Handelshögskolan piti kuitenkin riittävänä taloudellisia 

seuraamuksia.  Keskusrikospoliisi esitti puolestaan kovempien enimmäisrangais-

tusten mahdollistavan tarvittavat esitutkintakeinot rikosten selvittämiseksi. 

 
234 KM 1987:44, s. 169–192.  
235 KM 1987:44 s. 267.  
236 HE 157/1988, s. 45.  
237 KM 1987:44, s. 277–278.  
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Ainoastaan Lakimiesliitto esitti, että kriminalisointien tarpeellisuutta olisi syytä arvi-

oida tarkemmin. 238 

3.8 Luottamus yhteismarkkinoihin edellyttää tiukempaa sisäpiirisääntelyä 

Eurooppalaisen lainsäätäjän voidaan katsoa omaksuneen Yhdysvaltalaisessa 

O´Hagan -tapauksessa vuonna 1997 kavallusteorian tueksi esitetyn korkeimman 

oikeuden argumentoinnin unionin sisäpiirisääntelyn johtotähdeksi. Lakimies O’Ha-

gan avusti yritysvaltauksessa päämiesyhtiötään saaden samalla tiedon valtauksen 

kohteesta, jonka osakkeisiin hän hankki osto-optioita. 239 Korkein oikeus tulkitsi 

O’Haganin kavaltaneen luottamuksellisen tiedon päämieheltään päätyen eri loppu-

tulokseen kuin Chiarella-tapauksessa. 240 Korkeimman oikeuden ratkaisussa mie-

lenkiintoisinta on sääntelyn oikeutukseksi lausuttu kannanotto, jonka mukaan 

”vaikka arvopaperimarkkinoilla tiedolliset erot ovat väistämättömiä, epäröisivät si-

joittajat todennäköisesti pääomiensa sijoittamista markkinoille, joilla kavalletun jul-

kaisemattoman yritystiedon varassa tapahtuvaa vaihdantaa ei haasteta lailla.” 241 

EU-lainsäätäjä katsoi markkinoiden väärinkäytön heikentävän sijoittajien luotta-

musta arvopaperikauppaan ja rahoitusmarkkinoihin yleisesti, sekä estävän uusien 

sijoittajien osallistumisen markkinoille. 242 Euroopan Parlamentin ja Neuvoston di-

rektiivin 2003/6/EY, annettu 28 päivänä tammikuuta 2003, sisäpiirikaupoista ja  

markkinoiden manipuloinnista  (MAD), johdannon 12 kohdan mukaan sisäpiirikaup-

poja koskevan sääntelyn tarkoitus on varmistaa yhteisön rahoitusmarkkinoiden luo-

tettavuus ja lujittaa sijoittajien luottamusta kyseisiin markkinoihin.  Direktiivin esityöt 

turvautuvat sijoittajien joukkopakoteorian mukaiseen retoriikkaan esittämällä, että 

markkinoiden väärinkäyttö pitää uudet sijoittajat poissa markkinoilta, millä on vaka-

via talouskasvua ja Euroopan talouspolitiikkaa heikentäviä seurauksia. 243 Komissio 

ei vaivautunut tarkemmin määrittelemään, mikä sijoittajaryhmä jättäisi osallistu-

matta markkinoille, mutta oletettavasti lausumalla ei tarkoitettu eurooppalaisia insti-

tutionaalisia ja ammattimaisia sijoittajia, jotka jo olivat markkinoilla ja jotka eivät voi 

erityisesti päättää olla osallistumatta arvopaperimarkkinoille. Näin ollen 

 
238 Lassila 1988, s. 56–57.  
239 Cox 2018, s. 703.  
240 Kurenmaa 2003, s. 48.  
241 Anderson 2018, s. 192.  
242 Kurenmaa 2003, s. 85.  
243 KOM(2001) 281 lopullinen, s. 2.  
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kannanotolla lienee tarkoitettu joko eurooppalaisia kotitalouksia tai unionin ulkopuo-

lista pääomaa.  

3.9 Globaali finanssikriisi  

Wall Streetin sheriffiksi hehkutettu syyttäjä Preet Bharara kerskui auttaneensa pa-

lauttamaan yhdysvaltalaisten sijoittajien luottamuksen arvopaperimarkkinoihin fi-

nanssikriisin jälkeen. 244 Bharara jätti tarkemmin selvittämättä, miten luottoluokitta-

jien väärin arvostamien arvopaperistettujen korkean luottotappioriskin asuntolaino-

jen rapauttama luottamus oli palautettavissa rankaisemalla sisäpiirintiedon käyttäjiä. 

EU:ssa puolestaan Jacques de Larosiéren finanssikriisin jälkeisiä tarpeellisia lain-

säädäntöuudistuksia kartoittanut, EU:n rahoitusvalvontaa käsitellyt korkean tason 

asiantuntijaryhmä laati 85 sivuisen loppuraportin, josta yli 84 sivua käsitteli pankkien 

vakavaraisuussäännöksien tarkistamista sekä luottoluokittajien ja arvopaperistami-

sen sääntelyä. Raporttiin päätyi kuitenkin mukaan suhteellisen irrallisia huomioita 

markkinoiden väärinkäyttösääntelyn rangaistustasojen eroista jäsenvaltioiden vä-

lillä, mikä johti toisen markkinoiden väärinkäyttödirektiivin ja markkinoiden väärin-

käyttöasetuksen säätämiseen. 245 246 

Euroopan Parlamentin ja Neuvoston direktiiviehdotuksessa sisäpiirikaupoista ja 

markkinoiden manipuloinnista määrättävistä rikosoikeudellisista seuraamuksista to-

dettiin, että markkinoiden väärinkäytön muodoista sisäpiirikaupat ja markkinoiden 

manipulointi olisi katsottava rikoksiksi, mikäli teot ovat tahallisia. 247 Direktiiviin eh-

dotettiin siis alun perin sisällytettäväksi kriminalisointivelvoitteita.  Kriminaalipoliitti-

set tavoitteenasettelut direktiivin kriminalisointivelvoitteiden takana ilmenevät mark-

kinoiden väärinkäyttöasetuksen esitöissä. Lyhyen aikavälin kriminaalipoliittisina ta-

voitteina sääntelyllä on varmistaa johdonmukaiset, tehokkaat ja varoittavat seuraa-

mukset markkinoiden väärinkäytöstä sekä vähentää vaihtoehtoisia ja harkinnanva-

raisia ratkaisuja tai poistaa ne kokonaan. 248 Sääntelyviranomaisille asetuksella 

 
244 Anderson 2018, s. 193–194.  
245 The de Larosière Group 2009, s. 23.  
246 Markkinoiden väärinkäyttödirektiivin johdanto-osassa kriminalisointivelvoitteita ja minimimaksimi-
harmonisointia perustellaan Jacques de Larosièren johdolla EU:n rahoitusvalvontaa käsitelleen kor-
kean tason asiantuntijaryhmän raportilla. Käytännössä direktiivin johdannossa toistetaan lähes sa-
nasta sanaan 85 sivuisen raportin rikosoikeutta koskeva yksittäinen kohta 83 ja siihen liittyen koh-
dassa 84 esitetyt toimenpide-ehdotukset. 
247 KOM(2011) 654 lopullinen, s. 6. 
248 KOM(2011) 651 lopullinen, s. 61–62. 
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selvennetään avainkäsitteitä ja varmistetaan, että näillä on tarvittavat tiedot ja val-

tuudet tehokasta täytäntöönpanoa varten. Pitkällä aikavälillä markkinoiden väärin-

käyttösääntely puolestaan tähtää markkinoiden väärinkäytön estämiseen organisoi-

duilla markkinoilla, kauppapaikoilla, OTC-transaktioissa, hyödykemarkkinoilla ja joh-

dannaismarkkinoilla. 249  

Direktiiviehdotuksen oikeusperustaksi oli määritetty aineellisen rikoslainsäädännön 

lähentämistä koskeva SEUT 83 artiklan 2 kohta. 250 SEUT 83 artiklan 2 kohdan pe-

rusteella: ”Jäsenvaltioiden lakien ja asetusten lähentämisen rikosoikeuden alalla 

osoittautuessa välttämättömäksi jonkin unionin politiikan tehokkaan täytäntöönpa-

non varmistamiseksi alalla, jolla on toteutettu yhdenmukaistamistoimenpiteitä, tällä 

alalla voidaan direktiivein säätää rikosten ja seuraamusten määrittelyä koskevista 

vähimmäissäännöistä.”  

Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun direktiivin oikeusperustana toimi SEUT 83 ar-

tiklan toinen kohta ja Suomessa valtioneuvosto oli tämän vuoksi katsonut tärkeäksi, 

että oikeusperustan soveltuvuus varmistetaan. 251 Huomionarvoista tässä on, että 

kannanotto perustuu direktiiviehdotuksen oikeusperustaan jo ennen Euroopan Par-

lamentin muutosehdotuksesta direktiiviehdotukseen lisättyä minimimaksimisäänte-

lyä. Parlamentin käsittelyssä vuonna 2010 alkaneella talouskriisillä perusteltiin tar-

vetta aiempaa kovemmalle rikosoikeudelle ja siten harmonisoinnin ulottamista myös 

aineellisen rikosoikeuden rangaistusasteikkojen tasolla vähimmäisrangaistusta-

soon. Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnolla 

13.6.2012 direktiiviehdotuksen johdanto-osan 7 kappaletta ehdotettiin muutetta-

vaksi seuraavalla tekstillä: 

”Rahoituskriisin jälkimainingeissa on selvää, että markkinoiden manipulointi 

voi aiheuttaa laajaa vahinkoa miljoonien ihmisten elämässä. Kansalaiset kat-

sovat aivan oikeutetusti, että yhdenmukaisten rikosoikeudellisten seuraamus-

ten puuttuminen luo rankaisemattomuuden ilmapiirin, jossa markkinoiden ma-

nipuloijat voivat menestyä ja hyötyä yhtenäismarkkinoista toimimalla sellaisen 

lainkäyttövallan alaisuudessa, joka ei nosta heitä vastaan syytteitä tai jonka 

 
249 KOM(2011) 651 lopullinen s. 61–62 
250 KOM(2011) 654 lopullinen, s. 5.  
251 U 58/2011 vp., s. 4–5. 
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rikosoikeudelliset säännökset ovat puutteellisia tällaisten asioiden käsittele-

miseksi. Tämä puolestaan lisää yhteiskunnan käsitystä korruptoituneisuu-

desta, jolloin luottamus oikeusvaltioon ja instituutioiden legitimiteettiin heikke-

nee. Markkinoiden väärinkäyttöön liittyvistä rikoksista määrättävillä rikosoikeu-

dellisilla seuraamuksilla on lisäksi mahdollisiin lainrikkojiin kohdistuva pelote-

vaikutus. ” 

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta argumentoi kriminaa-

lipolitiikan tasolla siis hyvin samansuuntaisesti kuin Franklin D. Roosevelt 79 vuotta 

aikaisemmin. Markkinoiden manipuloijia syytettiin pörssiromahduksesta ja sisäpii-

rintiedon väärinkäyttäjille vaadittiin tämän perusteella kovempia rangaistuksia. 

Eduskunnan lakivaliokunta suhtautui Euroopan parlamentin muutosehdotuksilla 

täydennettyyn direktiiviehdotukseen hyvin kielteisesti. Kielteistä suhtautumista pe-

rusteltiin toissijaisuusperiaatteella, suhteellisuusperiaatteella, vaikuttavuusarvioin-

tien puuttumisella ja mahdollisilla vaikutuksilla kansallisten rikoslakien sisäisiin joh-

donmukaisuuksiin. 252  

Huomioiden erityisesti edellä mainittujen ohella lakivaliokunnan esiintuoman kiinni-

jäämisriskin korottamisen tärkeyden suhteessa rangaistustasoon, voidaan perustel-

lusti katsoa vastarinnassa olleen kyse säännöksen ristiriitaisuudesta pohjoismaisten 

kriminaalipoliittisten tavoitteenasetteluiden kanssa. Näissä pelotuspreventio näh-

dään yksinään riittämättömäksi perusteeksi kriminalisoinnille. 253 Kansalaisvapauk-

sien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnosta heijastuvaa ajatusta 

retribuutiosta voidaan pitää vielä vieraampana modernille suomalaiselle rikosoikeu-

delle. 254 Huomionarvoista nähdäkseni on, että kriminalisointivelvoitteen taustalla 

vaikuttava kriminaalipoliittinen pyrkimys rankaisemattomuuden välttämiseen koh-

distuu yksinomaan ”markkinoiden manipuloijiin”, ja on siten heikosti sovitettavissa 

perusteluksi sisäpiiririkoksista määrättävien rangaistusten ankaroittamiseen. Yli-

päätään manipuloinnin ja sisäpiirintiedon väärinkäytön samastaminen markkinoiden 

väärinkäytöksi on kyseenalainen ratkaisu, koska vaikka molempien keinotekoisesti 

katsotaankin suojaavan abstraktia sijoittajien luottamusta arvopaperimarkkinoihin, 

on manipuloinnissa kyse sijoittajien suojelemisesta petolliselta harhaanjohtamiselta. 

 
252 LaVL 27/2013 vp, s. 2. 
253 Melander 2008, s. 181 
254 Ks. Melander 2008, s. 189—190 
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Sisäpiirintiedon väärinkäyttökiellon tarkoituksena on estää sisäpiiriläisiä hyväksi-

käyttämästä liikkeellelaskijoiden hyväksyttävien salassapitointressien harhauttamia 

sijoittajia.  

Euroopan komission tiedonannossa ”Kohti EU:n kriminaalipolitiikkaa” hahmotellaan 

unionin kriminaalipolitiikan kehityssuuntia Lissabonin sopimuksen jälkeisenä ai-

kana. Komission kriminaalipoliittisessa lähestymistavassa voidaan hahmottaa Me-

landerin (2015) mukaan kolme ulottuvuutta: Unioninlaajuisten sääntelyaukkojen 

paikkaamisella sen varmistaminen, etteivät rikolliset voi hyödyntää vapaan liikku-

vuuden kautta kevyempää rikosoikeudellista sääntelyä, viranomaisten keskinäisen 

luottamuksen vahvistaminen vähimmäissääntöjä antamalla, sekä unionin politiikan 

tehokas toteuttaminen, jossa rikosoikeus toimii instrumenttina. 255 

Euroopan parlamentti on ainakin päätöslauselmien tasolla kiinnittänyt enemmän 

huomiota rikosoikeuden käytön rajoittamiseen. Parlamentin mukaan rikosoikeudel-

lisilta säädöksiltä edellytetään näyttöä siitä, että sääntely rajautuu toimintaan, joka 

on huomattavan vahingollista yhteiskunnalle, yksittäisille henkilöille tai henkilöryh-

mille. Vastaavasti parlamentti on osoittanut päätöslauselmassaan ”EU:n lähesty-

mistapa rikosoikeuteen” oikeuskirjallisuudessa esitetyn perusteella sitoutumista ul-

tima ratio -periaatteeseen sekä toissijaisuusperiaatteeseen. 256 Tähän nähden voi-

daan pitää hieman erikoisena, että juuri parlamentti ankaroitti merkittävästi komis-

sion alkuperäistä ehdotusta markkinoiden väärinkäyttödirektiiviksi vaatimalla MAD 

II direktiiviin sisällytettäväksi vähimmäisrangaistustasojen määrittelyä.  

4. Sisäpiirintiedon väärinkäyttökiellolla suojeltava oikeushyvä 

”Yksi kiehtovimmista aspekteista koskien koko sisäpiirintiedon väärinkäytön proble-

matiikkaa on se, että vaikka siitä on kirjoitettu laajalti ja keskusteltu vuosikymmeniä, 

harvat ovat pysähtyneet miettimään, miksi sisäpiirintiedon käyttöä tulisi säännellä.” 

257  

Pohdinnan puutteesta voidaan varmaan ainakin osittain syyttää tapausoikeuteen si-

toutuneita oikeustieteilijöitä. Sisäpiirintiedon väärinkäyttö on common law -

 
255 Melander 2015, s. 183 
256 Melander 2015, s. 185–186 
257 Painter 1968, s. 348.  
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järjestelmän tuotos. Tapausoikeutta ratkova juristi pyrkii selvittämään kahden hen-

kilön välisen konfliktin hyläten tai sallien tietyn toimintatavan kaksiasianosaissuh-

teessa. Laajemmat sosiaaliset tai taloudelliset näkökohdat eivät tässä kontekstissa 

saa juurikaan merkitystä. 258 Alkuperäinen tyyppitapaus, jossa yhtiön johtoon kuu-

luva ostaa ennen viivyttämäänsä positiivista tulosjulkistusta yhtiön olemassa ole-

valta osakkeenomistajalta alihintaan osakkeita, vaikuttaa herkästi ilmeisen epärei-

lulta myös kaksiasianosaissuhteessa. Inter-partes -näkökulmien ohella keskustelun 

sisäpiirisääntelyn legitimiteetistä voidaan katsoa pitkään polarisoituneen tehokkuus-

näkökohtia korostavien taloustieteellisten argumenttien ja oikeudenmukaisuutta ko-

rostavien oikeustieteellisten argumenttien välille. 259 

Sisäpiirintiedon väärinkäytön kriminalisointi on myös mainio esimerkki siitä, miten 

epätäsmällisesti määritelty ja abstraktin legaalisen presumption varassa lepäävä 

suojeluobjekti voi johtaa lain soveltajaa harhaan. Korkein oikeus linjasi 11 vuotta 

kriminalisoinnin jälkeen ensimmäistä kertaa siitä, mitä säännöksellä itseasiassa on 

tarkoitus suojella. Akateeminen yhteisö ei tyytynyt KKO:n ratkaisuun, vaan jatkoi 

teorioiden kehittämistä toissijaisesta suojattavasta oikeushyvästä, kunnes KKO rat-

kaisi 20 vuotta alkuperäisen kriminalisoinnin jälkeen kysymyksen uudestaan pitäy-

tyen alkuperäisessä linjassaan.  

Helsingin hovioikeus antoi lainvoimaiseksi jääneen ratkaisunsa asiassa R 17/1980 

(ns. Talvivaara-tapaus). Vastaaja LL oli syytteessä kuudesta sisäpiirintiedon väärin-

käyttöteosta, kun hän sisäpiirintietoisena kaivoksen tuotannon jäämisestä julkisuu-

teen annettujen tietojen mukaista heikommaksi myi osakkeitaan tappioiden välttä-

mistarkoituksessa. Hovioikeus tuomitsi LL:n kahdesta sisäpiirintiedon väärinkäy-

töstä 70 päiväsakkoon. LL tuomittiin lisäksi menettämään toisella teolla saamansa 

rikoshyöty. Toisen teon osalta vaatimus rikoshyödyn menettämisestä hylättiin liian 

myöhään esitettynä, kun syyttäjä unohti valittaa käräjäoikeuden ratkaisusta rikos-

hyödyn menettämistä koskevalta osalta. Sisäpiirintiedon väärinkäyttökiellon suoje-

luobjektin kannalta mielenkiintoista tapauksessa on lähinnä se, että 30 vuotta krimi-

nalisoinnin jälkeen teon perusteella ei enää yritetty esittää yksityisoikeudellisia vaa-

timuksia, vaan syyttäjän vaatimus rikoshyödyn menettämisestä voitiin käsitellä jo 

 
258 Bergmans 1991, s. 99 ja Manne 1966, s. 3.  
259 Kurenmaa 2003, s. 28.  
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käräjäoikeusvaiheessa. Toisaalta voidaan varmaankin myös perustellusti kysyä, 

onko tapauksessa toimitetun kaltainen syyttäjäpuolen kriminalisoinnin valvonta omi-

aan vahvistamaan sijoittajakunnan arvopaperimarkkinoita kohtaan tuntemaa luotta-

musta. Alkavassa luvussa tarkastellaan erilaisia oikeushyviä, joita sisäpiirintiedon 

väärinkäyttökiellolla on ehdotettu suojeltavan.  

4.1 Omaisuudensuoja 

Arvopaperikauppakomitean sihteerinä toiminut Tiina Astola katsoi, ettei julkisilla 

markkinoilla luottamuksellisen yritystiedon perusteella tehty kauppa voine synnyttää 

sisäpiiriläiselle vahingonkorvausvastuuta vuoden 1989 arvopaperimarkkinalain pe-

rusteella. Astolan mukaan kauppojen selvittelyssä sisäpiiriläisen vastapuoleksi pää-

tyvä sijoittaja valikoituu sattumanvaraisesti niistä sijoittajista, jotka ovat halunneet 

tehdä transaktion vastaavalla hinnalla. Näin ollen ei olisi oikeudenmukaista, että yksi 

tällaisen transaktion tehneistä sijoittajista voisi välttää vahingonkorvauksen kautta 

tappion muiden hävitessä erinäisille sisäpiiriläisen kanssa samansuuntaisia 

transaktioita tehneille sijoittajille. Toisaalta vahingonkorvauslain ja arvopaperimark-

kinalain kannalta olisi ongelmallista myös, mikäli sisäpiiriläinen velvoitettaisiin kor-

vaamaan tappiot kaikille myöhemmän julkistuksen valossa vääränsuuntaisia 

transaktioita tehneille sijoittajille. Astola päätyi kyseenalaistamaan vahingon ja ri-

koksen välisen syy-yhteyden kokonaan. 260 Myös Matti Rudanko epäili korvausvas-

tuun suojantarkoituksen mukaisuutta. Rudanko tosin ei tarkastellut kysymystä syy-

yhteyden kannalta, vaan katsoi esimerkiksi markkinoiden tiedontuotannon vaati-

musten kaltaisten seikkojen voivan toimia oikeuttamisperusteina sille, ettei korvaus-

vastuuta synny. 261 

Astolan linjaakin jyrkemmälle kannalle asettui korkein oikeus 10 vuotta myöhemmin 

tapauksessa KKO 2000:82 (ns. Kansallisanti-tapaus). Tapauksessa B myötäpuoli-

neen yhtyivät Kansallis-Osake-Pankin hallituksen puheenjohtajaa ja toimitusjohta-

jaa vastaan ajettuun syytteeseen tarkoituksenaan vaatia erillisessä oikeudenkäyn-

nissä rikosperusteista vahingonkorvausta liikkeellelaskun yhteydessä merkitse-

miensä osakkeiden merkintähinnasta. Sijoittajien mukaan heidät oli harhaanjohta-

valla markkinoinnilla erehdytetty merkitsemään osakeannissa osakkeita, mistä 

 
260 Astola 1990, s. 232–233.  
261 Rudanko 1998, s. 323–324.  
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heille oli aiheutunut vahinkoa. Käräjäoikeus hylkäsi merkitsijöiden asianomaisase-

man toteamalla arvopaperimarkkinarikosten ja -rikkomusten kohdistuvan tarkasti 

määrittelemättömään yleisöön ja kriminalisointien suojaavan yleistä luottamusta ar-

vopaperimarkkinoita ja niiden toimivuutta kohtaan. Hovioikeus sen sijaan katsoi kri-

minalisoinneilla voivan olla useita suojattavia oikeushyviä ja rangaistusäännöksien 

suojan piiri ei näin rajoittuisi yksinomaan julkiseen etuun. Näillä perusteilla hovioi-

keus oli valmis myöntämään B:lle myötäpuolineen asianosaisaseman. 

Korkein oikeus päätyi kumoamaan hovioikeuden tuomion. Se perusteli kantaansa 

vanhan arvopaperimarkkinalain esitöiden lausumilla sanktioiden käyttömahdolli-

suuksista. Hallituksen esityksen mukaan rangaistusten käyttö on perusteltua silloin, 

kun markkinoiden häiriöttömän toiminnan ja puolueettomuuden vastaiset toimet 

ovat omiaan horjuttamaan sijoittajien arvopaperimarkkinoita kohtaan tuntemaa luot-

tamusta. 262 KKO:n mukaan arvopaperimarkkinarikos kohdistuu luonteenomaisesti 

laajaan, tarkasti määrittelemättömään joukkoon sijoittajia. Suojan ensisijainen 

kohde on arvopaperimarkkinoiden toimivuus ja luotettavuus. Vaikka KKO oli valmis 

myöntämään säännösten suojaavan välillisesti myös yksittäisiä sijoittajia, ei se kat-

sonut vahingon voivan aiheutua sijoittajille tunnusmerkistön mukaisesta teosta. Vä-

lillistä suojaa koskevasta toteamuksesta huolimatta Korkeimman oikeuden lausu-

maa suojeluobjektista tulee pitää kannanottona siitä, ettei sisäpiirintiedon väärin-

käytön kriminalisoinnilla suojattaviin oikeushyviin lukeudu yksittäisen sijoittajan 

omaisuus. Vaikka pahoinpitelyä koskeva kriminalisointi suojaa välillisesti myös esi-

merkiksi yleistä järjestystä, ei yleinen järjestys ole pahoinpitelykriminalisoinnin var-

sinainen suojeluobjekti. Vaikka globaaleiden suuryritysten yritysvaltaukset sta-

kebuilding -taktiikoineen uhkaavat arvopaperimarkkinoiden luotettavuutta, ei tois-

taiseksi ainakaan vakavasti otettavilta tahoilta ole esitetty vaatimuksia yrityskaup-

pojen kieltämisestä. 263 

Janne Häyrynen esitti väitöskirjassaan Arvopaperimarkkinoiden väärinkäyttö (2006) 

arvopaperimarkkinarikoksilla olevan julkisen intressin ohella myös yksityinen asian-

omistaja, jonka vahinko voisi aiheutua välittömästi esimerkiksi sisäpiiriläisen sisäpii-

rintiedon väärinkäytön tunnusmerkistön mukaisesta teosta. Häyrynen asettui 

 
262 HE 157/1988 vp. s. 6.  
263 Vrt. Tapani – Tolvanen – Hyttinen 2019, s. 94.  
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tietoisesti eri kannalle kuin Korkein oikeus ratkaisussaan KKO 2000:82, ja tulkitsi 

myös sisäpiirintiedon väärinkäytössä teon aiheuttavan sisäpiiriläisen vastapuolelle 

syntyvän vahingon. 264 Häyrynen päätyi johtopäätöksenään esittämään arvopaperi-

markkinakriminalisointien suojaavan yhteisöllisen oikeushyvän, eli sijoittajien arvo-

paperimarkkinoita kohtaan tunteman luottamuksen, ohella myös yksittäisten sijoit-

tajien omaisuutta. 265 Tero Kurenmaa oli väitöskirjassaan Sisäpiirintiedon väärin-

käyttö (2003) varovaisemmalla kannalla todeten väärinkäyttökiellon abstraktiksi ja 

ensisijaisesti yhteisöllistä oikeushyvää suojaavaksi. 266 Hän sivuaa aihetta myös ly-

hyesti rikoshyötyä koskevassa kappaleessaan, kuitenkin kuvaillen ainoastaan, mi-

ten vahingonkorvausvelvollisuus määräytyy Yhdysvalloissa. 267  

Korkein oikeus hylkäsi ennakkopäätöksessään KKO 2009:1 (ns. TJ-Group -tapaus) 

äänestysratkaisulla (4-1) mahdollisuuden sisäpiirintiedon väärinkäyttöön perustu-

vaan vahingonkorvaukseen teon tapahtuessa julkisessa kaupankäynnissä. Ratkai-

sussa jouduttiin arvioimaan sitä, estääkö sisäpiirintiedon väärinkäyttäjälle teosta 

mahdollisesti seuraava vahingonkorvausvelvollisuus rikoshyödyn menetetyksi tuo-

mitsemisen. Korkeimman oikeuden perustelujen kohdan 39. mukaan tietyn ostajan 

vahinko ei vastaa anonyymissä pörssikaupankäynnissä myyjälle syntyvää hyötyä. 

Sama pätee KKO:n mukaan myös liikkeellelaskuun, vaikka tässä yhteydessä myyjät 

ja merkitsijät olisivatkin paremmin jäljitettävissä. Ratkaisun erimielinen oikeusneu-

vos Vuori olisi hylännyt konfiskaatiovaatimuksen sillä perusteella, että osakeannissa 

ja sen yhteydessä toteutetussa myynnissä osakkeita hankkineilla saattaa olla oi-

keus vahingonkorvaukseen. Samaa mieltä oli tapauksen esittelijä. Erimieliset näke-

mykset perustuivat siihen, että alkuperäisen liikkeellelaskun yhteydessä omistajaa 

vaihtavien osakkeiden merkitsijät sekä ostajat ja myyjät voisivat olla selvitettävissä. 

Näissä näkemyksissä ei kuitenkaan otettu kantaa siihen, miksi juuri tiedottamisri-

koksesta tietäneiden osakkaiden vastapuoliksi valikoituneilla merkitsijöillä olisi oi-

keus vahingonkorvaukseen sisäpiirintiedon väärinkäytön perusteella, mutta muilla 

tiedottamisrikoksen vahingoittamilla ei vastaavaa oikeutta olisi.  

 
264 Häyrynen 2006, s. 339–341.  
265 Häyrynen 2006, s. 409–410.  
266 Kurenmaa 2003, s. 7.  
267 Kurenmaa 2003, s. 268.  
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Mårten Knuts suhtautui Korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2009:1 sovelta-

maan logiikkaan kriittisesti. Knutsin vuonna 2009 esittämän mukaan ”voidaan aina-

kin väittää”, ettei sisäpiirintiedon väärinkäyttörikos jälkimarkkinoilla ole kohdistunut 

kehenkään yksilöityyn vastapuoleen, vaan koko sijoittajakollektiiviin markkinoilla. 

Knuts kritisoi lisäksi ratkaisua muun muassa sillä perusteella, että kyseisessä ta-

pauksessa sisäpiirintietoa käyttäneet myyjät olivat itse tuottaneet sisäpiirintiedon 

aiemmalla tiedottamisrikoksella. Ainakin tällaisessa asetelmassa Knutsin mukaan 

sisäpiirintiedon väärinkäytöllä ja transaktion vastapuolen vahingolla olisi välitön syy-

yhteys. 268 Kahta vuotta myöhemmässä merkittävässä tutkimuksessaan Sisäpii-

risääntely arvopaperimarkkinoilla Knuts rajasi sisäpiirintiedon väärinkäyttöön liitty-

vät vahingonkorvausoikeudelliset kysymykset tutkimuksen ulkopuolelle. 269 Samana 

vuonna julkaistussa Knutsin ja Olli Norroksen yhteisartikkelissa sisäpiirintiedon vää-

rinkäyttö mainitaan esimerkkinä rikoksesta, josta ei tavallisesti aiheudu lainkaan 

korvauskelpoista vahinkoa. 270 

Norros päätyi kritisoimaan ratkaisua KKO 2009:1 sillä perusteella, ettei vahingon-

korvauksen mahdollisuutta ollut pohdittu suhteessa tiedottamisrikokseen. 271 Näh-

däkseni tämä on Knutsin alkuperäistä näkemystä parempi tapa hahmottaa sijoitta-

jille syntynyttä vahinkoa tapauksessa: Arvopaperista markkinoille annetut väärät tai 

puuteelliset tiedot ovat omiaan harhauttamaan sijoittajia tekemään tappiollisia sijoi-

tuspäätöksiä. Mikäli arvopaperilla ei taas olisi ilman sisäpiiriläisten kaupankäyntiäkin 

huomattavaa vaihdantaa, ei sen tulisi olla listattuna arvopaperipörssiin alun perin-

kään. On lähinnä sattumanvaraista, että merkitsijät ovat päätyneet merkitsemään 

tahtomansa osakkeet sisäpiirintiedon rasittamilta osakkailta – osakkaathan ovat ta-

vallisesti sitoutuneet antamaan merkittäväksi tietyn määrän osakkeita jo antia suun-

niteltaessa. Sisäpiirintiedon käytön väitetty vahingonkärsijä saa likvideillä markki-

noilla tehtyä itselleen myöhemmin tappiolliseksi osoittautuvan transaktion riippu-

matta sisäpiiriläisten vaihdannasta.  

Korkeimman oikeuden enemmistön perustelujen voidaan katsoa ilmentävän arvo-

paperimarkkinaoikeudellista periaatetta siitä, että sijoitukseen liittyy aina riski.272 

 
268 Knuts 2009, s. 673–674.  
269 Knuts 2011, s. 7.  
270 Knuts – Norros 2011, s. 1419.  
271 Norros 2009, s. 467.  
272 Sijoitukseen liittyy aina riski-periaatteesta, ks. esim. Kurenmaa 2003, s. 35.  
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Jokainen, joka tekee sisäpiirintiedon vaikutusaikana sisäpiirintiedon kurssivaikutuk-

sen suuntaan nähden väärän transaktion, on velvollinen kantamaan tästä seuraa-

van tappion. Näiden sijoittajien tappio on seurausta sisäpiirintiedon olemassaolosta, 

ei sisäpiirintiedon käytöstä. 273 Sijoittaja on halunnut tehdä julkisesti saatavillaan 

olevan tiedon perusteella tietynsisältöisen transaktion, jonka vastapuoleksi sattuu 

valikoitumaan sisäpiiriläinen. Jos sisäpiiriläinen ei ole houkutellut sijoittajaa transak-

tioon, olisi sama tappio voinut aiheutua sijoittajalle sisäpiiriläisen vaihdannasta huo-

limatta. 274 Voidaan jopa esittää, ettei tällaisessa tilanteessa ole oikein, jos sijoittaja 

voi jälkikäteen välttää sijoitukseensa liittyvän riskin realisoitumisen, koska transak-

tion vastapuoleksi on sattumanvaraisesti osunut sisäpiiriläinen. 275 Tällöin vahingon-

korvausoikeudellinen normisto toimisi eräänlaisena vakuutuksena normaalin riskin 

realisoitumiselle. 276 

Suomalainen lainsäätäjä hyväksyi korkeimman oikeuden päättelyn uutta arvopape-

rimarkkinalakia säädettäessä. Hallituksen esityksessä viitataan KKO:n argumen-

tointiin Kansallisanti-tapauksessa ja todetaan arvopaperimarkkinarikosten suoje-

luobjektina olevan luottamus arvopaperimarkkinoihin eikä yksittäisen sijoittajan ko-

kema vääryys. 277 Sisäpiirintiedon väärinkäytöllä ei ole asianomistajaa, joka voisi 

esittää yksityisoikeudellisia vaatimuksia tekijää kohtaan. Kenenkään omaisuus ei 

ole sisäpiirintiedon väärinkäytön suojeluobjekti.  

Teoreettisesti sisäpiiriläisten kaupankäynnin voidaan nähdä aiheuttavan tappioita 

joillekin sijoittajaryhmille. Ensinnäkin sisäpiiriläisten kanssa vastakkaissuuntaisia 

kauppoja tekevät sijoittajat, jotka eivät olisi tehneet kauppoja ilman sisäpiiriläisten 

vaihdantaa, kärsivät tappioita sisäpiirintiedon väärinkäytöstä. Tässä yksinkertaisim-

massa tapausryhmässä tappion määrä olisi sisäpiirintiedon julkistamattomuudesta 

johtuvan väärinhinnoittelun määrä. Tällainen sijoittaja luulee tunnistavansa väärin-

hinnoittelun julkisesti saatavilla olevan tiedon valossa ja päätyy kärsimään transak-

tion hinnan ja sisäpiirintiedon julkistamisen jälkeisen hinnan suuruisen tappion. Näi-

den sijoittajien tappioon ei vaikuttaisi edes se valikoituuko sijoittajan vastapuoleksi 

 
273 Ks. Anderson 2018, s. 218.  
274 Norros 2009, s. 467.  
275 Astola 1990, s. 233.  
276 Knuts – Norros 2011, s. 1413.  
277 HE 32/2012 vp, s. 57. 
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sisäpiiriläinen. 278 Sijoittajan transaktion taustalla vaikuttavan motivaation osoittami-

seen liittyy tietysti huomattavia näyttövaikeuksia, eikä voitane lähtökohtaisesti pitää 

kovin uskottavana, että syy-yhteys sisäpiiriläisten vaihdannan hintavaikutuksen ja 

yksittäisten sijoituspäätösten välillä pystyttäisiin osoittamaan.  

Toisaalta mikäli sitoudutaan olettamaan siitä, että sisäpiirintiedon käyttäminen ohjaa 

arvopaperin hintaa lähemmäs sisäpiirintiedon julkistamisen jälkeistä kurssia, voi-

daan tappioita hieman ironisesti katsoa syntyvän niille sijoittajille, jotka tekevät sisä-

piiriläisten kanssa samansuuntaisia, sittemmin voitollisiksi osoittautuvia transakti-

oita. Kun sisäpiiriläisten vaihdanta olisi jo oikaissut kurssia, eivät esimerkiksi sisä-

piirintiedon vaikutusajan ostajien julkistamisen jälkeiset voitot tai negatiivisen tiedon 

tapauksessa saman aikaikkunan myyjien välttämät tappiot muodostuisi yhtä merkit-

täviksi kuin ilman sisäpiiriläisten vaihdantaa. 279 Tällöin toisaalta jouduttaisiin myön-

tämään, että sisäpiiriläisten kanssa vastakkaissuuntaisia transaktioita tehneet sijoit-

tajat, joiden päätökseen sisäpiiriläisten vaihdanta ei olisi vaikuttanut, olisivat pääs-

seet parempaan lopputulokseen, kuin ilman sisäpiiriläisten vaihdantaa. 280  

4.2 Oikeudenmukaisuusteoriat – ’I don’t care, it’s just not right’ 

Professori Henry G. Mannen mukaan nuori oikeustieteiden opiskelija nousi vastus-

tamaan hänen esitystään sisäpiirintiedon käytön puolustuksesta toteamalla sisäpii-

rintiedon käyttämisen olevan väärin selityksistä huolimatta. 281 Vielä pidemmälle oli 

valmis menemään oikeusneuvos Blackmun eriävässä mielipiteessään Chiarella -

tapauksesta. Blackmun esitti sopimuskäsityksen eriytyneen caveat emptor -maksii-

mista niin pitkälle, että transaktion kohteesta erityisiä tietoja omaavan osapuolen 

käyttäessä näitä tietoja hyväkseen jakamatta niitä ensin sopimuspuolensa kanssa, 

voidaan menettelyn katsoa olevan perustavanlaatuisesti väärin. 282 

Blackmunin äärimmäistä sopimusoikeudellista lojaliteettiperiaatetta edustavaa nä-

kökantaa on kritisoitu esittämällä, ettei tällaista lähtökohtaista epäreilun tiedollisen 

etumatkan kieltoa tunnusteta läheskään kaikilla sopimusaloilla. Geologia ei velvoi-

teta ennen kiinteistön kauppaa paljastamaan ostajalle perusteltua epäilystään 

 
278 Norros 2009, s. 469.  
279 Macey 1991, s. 28.  
280 Macey 1991, s. 24.  
281 Manne 1966, s. 233, loppuviite 42.  
282 Chiarella v. United States, 445 U.S., 1980, s. 248.  
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alueelta mahdollisesti löytyvistä arvokkaista kaivannaisista. 283 Vastaavasti voitaisiin 

mieltää, ettei työntekijällä useinkaan ole mahdollisuutta selvittää työpanoksensa to-

dellista arvoa työnantajalle palkan määrästä sovittaessa. Palkan, bonuksien, työ-

suhdeoptioiden, työhuoneen koon ja vuosilomien määrän hyväksytään varsin ylei-

sesti jäävän viimekädessä työsuhteen osapuolten neuvoteltaviksi, eikä valtiovallalta 

vaadita sääntelyä, joka pakottaisi työnantajapuolen neuvotteluissa paljastamaan 

työntekijälle tämän tuotantopanoksen täsmällisen arvon. 284 Immateriaalirikosoikeu-

dessa puolestaan yksinoikeus informaation hyödyntämiseen nousee jopa suojatta-

vaksi oikeushyväksi. 285 Tässä yhteydessä voidaan pohtia, millaisen oikeutuksen 

rikoslain käyttämiselle tarjoaa ajatusmalli, jossa subjektiivisella epäreiluuden käsit-

teellä luodaan olettama epäoikeudenmukaisuudesta, jolle puolestaan perustetaan 

jatko-olettama laittomuudesta. 286 

Sisäpiirinkauppoja pidetään silti eettisesti tuomittavina; on epämoraalista ja arvo-

tonta käyttää sisäpiirintietoa ulkopuolisia sijoittajia vastaan. 287 Markkinoilla olisi nä-

kemyksen mukaan olemassa oikeudenmukainen menettelytapa, jota sisäpiiriläisen 

etulyöntiasema järjestelmällisesti rikkoo. Epäoikeudenmukaisuus johtaisi epäluotta-

mukseen ja epäluotettavat markkinat olisivat itsessään epäoikeudenmukaiset.  Si-

säpiiriläisten voitot esittäytyisivät muulle sijoittajakollektiiville ansioihin perustumat-

tomana hyötynä. Oikeudenmukaisuusteoriat on pitkälti rakennettu vastaukseksi ta-

loustieteen piiristä esitetyille sisäpiirintiedon käytön kieltoa vastustaville tehokkuus-

argumenteille: Epäreiluus johtaa epäluottamukseen, joka johtaa sijoittajien vetäyty-

miseen, joka puolestaan aiheuttaa tehottomuuden. Eiväthän markkinat voi olla te-

hokkaat, kun sijoittajat eivät niille halua osallistua. 288 

Hieman kärjistäen voitaisiin todeta, että sijoittajat kokevat ilmeisesti epäreiluksi kui-

tenkin ainoastaan sisäpiirintiedon aktiivisen käyttämisen hetkeäkään ennen tiedon 

julkistamista. Passiivinen pidättäytyminen vaihdannasta sisäpiirintiedon perusteella 

 
283 Easterbrook 1981, s. 324. Ks. myös Texas Gulf Suphur -tapaus, jossa peruste tiedon julkaise-
matta jättämiseen oli nimenomaisesti siinä, että yritys ehtii hankkimaan kohtuuhintaisesti mineraali-
löydöksen hyödyntämiseen tarvitsemansa oikeudet maa-alueisiin, joiden alla kupari-, sinkki- ja ho-
peasuonet kulkivat. Tapauksessa ratkaistavana olivat kuitenkin vain yhtiön sisäpiiriläisten osakekau-
pat yhtiön osakkeilla.  
284 Carlton – Fischel 1983, s. 861–862. 
285 Ks. Knuts 2011, s. 18.  
286 Colombatto – Tavormina 2018, s. 207.  
287 Kurenmaa 2003, s. 33.  
288 Knuts 2011, s. 19.  
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tai osaketransaktion suorittaminen nanosekunteja julkistamisen jälkeen valmiiksi 

prosessoidun tiedon perusteella ei ole ilmeisesti epäreilua. Mårten Knuts tunnistikin 

erityisesti jälkimmäisen toimintatavan jokseenkin ongelmalliseksi julkilausutun 

sääntelyn suojeluobjektin kannalta. 289 

4.2.1 Sijoittajien luottamus arvopaperimarkkinoihin 

Sisäpiirintiedon väärinkäyttökiellolla esitetään ylläpidettäväksi sijoittajien luotta-

musta arvopaperimarkkinoihin. 290 Kyseessä on näkemys siitä, etteivät sijoittajat ha-

lua osallistua epäreiluun markkinapeliin. 291 Näin mielletyn suojeluobjektin ytimessä 

on pelko siitä, että keskivertosijoittaja uskoo sisäpiiriläisten järjestelmällisen etulyön-

tiaseman takaavan saavuttamattoman etumatkan vaihdannassa, ja reagoi tähän ve-

tämällä sijoituksensa markkinoilta. Tällä toistuvasti kaikupohjaa saaneella teorialla 

voidaan katsoa olevan lainsäätäjien keskuudessa tiettyä poliittista viehätysvoimaa 

sen mahdollistaessa tasa-arvon ja reilun pelin taakse asettumisen.  292   

Esimerkiksi Suomen lainsäätäjän näkemyksen mukaan ”sisäpiirintiedon väärin-

käyttö on pahimpia uhkia arvopaperimarkkinoiden toimivuudelle.” 293 Huomionar-

voista hallituksen esityksen toteamassa on se, ettei vastaavaa periaatelausemaa 

liitetä markkinoiden manipulointiin. On varsin erikoista, mikäli lainsäätäjä mieltää oi-

kean julkaisemattoman tiedon käyttämisen vakavammaksi uhaksi sijoittajien mark-

kinoita kohtaan tuntemalle luottamukselle kuin vaikkapa tahallisen pörssikurssien 

vääristämisen poikkeamaan niiden todellisesta arvosta. Lausuma lienee kuitenkin 

tarkoitettu pikemminkin moralisoivaksi toteamukseksi, kun minkäänlaiseksi kannan-

otoksi markkinoiden väärinkäyttömuotojen keskinäisiin moitittavuusasteisiin. Esi-

merkiksi Euroopan komissio totesi finanssikriisin aiheuttaneen kuluttajien keskuu-

dessa vakavan luottamuspulan, koska näille on yhä uudestaan myyty jo alunperin 

epätarkoituksenmukaisia ja soveltumattomia sijoitus- ja vakuutustuotteita. 294 Tällai-

sessa tilanteessa kuluttaja-sijoittajan luottamuksen rapistumista tuskin voidaan 

mieltää seuraukseksi mahdollisesta arvopaperitransaktion myyjäpuolen 

 
289 Knuts 2011, s. 140.  
290 Esimerkiksi HE 157/1988 vp, s. 11 tai HE 293/1994 vp, s. 3 tai markkinoiden väärinkäyttödirektiivin 
2014/57/EU johdantoluvun kohta 1.  
291 Knuts 2011, s. 118. 
292 Cox – Hillman – Langevoort 2013, s. 905.  
293 HE 65/2016 s. 44.  
294 Euroopan komissio, lehdistötiedote 3.7.2012 IP/12/736, s. 1.  
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sisäpiirintiedon väärinkäytöstä yksittäisen rahaston arvopaperin tai sijoitussidonnai-

sen vakuutuksen kohdeinstrumentin kaupassa.  

Empiiristä näyttöä sijoittajien vetäytymisestä markkinoilta ilman sisäpiirintiedon vää-

rinkäytön kriminalisointia on suhteellisen vähän ja arvopaperimarkkinat toimintaym-

päristönä asettavat merkittäviä haasteita tutkimukselle.  Esimerkiksi kotimaisen van-

han arvopaperimarkkinalain tarvetta perusteltiin sijoittajien määrän huomattavalla 

lisääntymisellä; vuosina 1981—1987 arvopapereita omistavien luonnollisten henki-

löiden määrä oli kasvanut 400 000:sta 800 000:een, vaikka sisäpiirintiedon väärin-

käyttöä ei ollut tuolloin kriminalisoitu. 295 1980-luvulla Tokion ja Hong Kongin pörs-

seissä sisäpiirintiedon käyttö oli normaalia ilman havaittavia vaikutuksia arvopape-

rien likviditeettiin. 296 Tutkijoiden haasteena olisi tämän argumentin tueksi osoittaa, 

että vaikka yhä useammat sijoittajat osallistuvat arvopaperimarkkinoille, ohjaa sisä-

piirintiedon väärinkäytön kaltaisten ilmiöiden aiheuttama epäluottamus silti sijoittajia 

etsimään sijoitusvarallisuudelleen tuottoa muilta markkinoilta. Toisaalta on myös 

esitetty, että koska sisäpiirintiedon väärinkäytön kielto on vallitseva asioiden tila, 

olisi empiirinen näyttötaakka kiellon vastustajilla. 297 Tätä voidaan varsinkin rikosoi-

keudellisen kriminalisoinnin legitimaation kannalta pitää varsin erikoisena näkemyk-

senä.  

Silti pelkän epäilyksen siitä, että arvopaperitransaktioissa olisi käytetty sisäpiirintie-

toa, on väitetty heikentävän luottamusta arvopaperimarkkinoihin. 298 Tämä väite on 

tietenkin perustelematon, koska tutkimuksilla on varsin mahdotonta osoittaa, mikä 

osuus potentiaalisista sijoittajista jättäytyy arvopaperimarkkinoiden ulkopuolelle si-

säpiiriläisten saavuttamattoman informatiivisen etulyöntiaseman masentamina. 

Edelleen vaikeampaa olisi osoittaa, miten markkinoiden mahdolliset epäilykset si-

säpiirinvaihdannasta heijastuvat vaihdantaan osallistumiseen. Sijoittajien horju-

vassa luottamuksessa on kyse joukosta teorioita, joiden pohjalta 

 
295 HE 157/1988, s. 16 ja 19.  
296 Macey 1991, s. 44 ja Calton — Fischel, 1983, s. 860.  
297 Cox 1986, s. 644.  
298 Ståhlberg 2000, s. 731.  
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arvopaperimarkkinoille osallistumista ja niillä toimintaa yritetään hahmottaa perintei-

sempien epäreilujen pelien kautta. 299 

4.2.2 Sijoittajien joukkopaon teoria 

Suosittu teoria perustelemaan sisäpiirintiedon väärinkäytön kieltoa on näkemys si-

joittajien pettymisestä koko arvopaperimarkkinaan sisäpiirintiedon käytön takia. Si-

joittajat etsisivät varoilleen muita sijoituskohteita, koska he kokisivat arvopaperi-

markkinat epäreiluksi uhkapeliksi. 300 Tämän teorian suosiota voi selittää se, ettei 

sitä pystytä todistamaan vääräksi. Merkittävän laittoman sisäpiirinvaihdannan pal-

jastuessa markkinoiden positiivisen reaktion voidaan selittää aiheutuneen vahvistu-

neesta luottamuksesta sisäpiirintiedon väärinkäytön valvontaan ja negatiivisen re-

aktion puolestaan sijoittavan yleisön huolesta sisäpiirintiedon väärinkäytön ylei-

syyttä kohtaan. Esimerkiksi vuonna 1986 Ivan Boeskyn jäätyä kiinni aikansa suu-

rimmassa sisäpiiriskandaalissa markkinat kokivat päivän pudotuksen, mutta hyvin 

pian tämän jälkeen ne lähtivät ennennäkemättömään nousuun. Toisaalta 2015 Yh-

dysvaltojen korkeimman oikeuden hylättyä valitusluvan Newman -tapauksessa301 

markkinat reagoivat positiivisesti, vaikka syyttäjäpuoli oli varoittanut muutoksenha-

kutuomioistuimen ratkaisun vaikeuttavan sisäpiirintiedon käytön valvontaa. 302  

Sijoittajien joukkopaon teoria nojaa myös varsin vahvasti olettamalle siitä, etteivät 

sijoittajat ymmärtäisi sisäpiirintiedon väärinkäytön valvonnan haasteellisuutta. 303 

Kaiken tutkimustiedon valossa sisäpiirintiedon väärinkäyttöä tapahtuu paljon304 ja 

rikosprosesseihin päätyy häviävä murto-osa epäillysti sisäpiirintiedon varassa ta-

pahtuvasta vaihdannasta. 305 Ivan Boeskyn kiinnijäämisen jälkeisissä haastattelu-

tutkimuksissa 67 prosenttia yhdysvaltalaisista maallikoista uskoi sisäpiirintiedon 

käyttämisen olevan yleistä arvopaperivaihdannassa. Joukkopakoteoriaa onkin jat-

kokehitetty huomioimaan se, että salkkunsa hajauttavat sijoittavat suojautuvat joka 

 
299 Ks. erityisesti Winslow, Donald A. – Anderson, Seth C, From "Shoeless" Joe Jackson to Ivan 
Boesky: A Sporting Response to Law and Economics Criticism of the Regulation of Insider Trading 
(1992).  
300 Kurenmaa 2003, s. 35.  
301 United States v. Newman 773 F.3d 438 (2d Cir. 2014). 
302 Anderson 2018, s. 193–194.  
303 Valvonnan haasteellisuudesta, ks. Kurenmaa 2003, s. 334–340. Järjestelmällinen valvonta voi-
daan ulottaa vain ensisijaisiin sisäpiiriläisiin. Jos sisäpiirintietoa ei ole saatu sähköisen viestimen 
kautta, ovat käytännössä tunnustus tai todistus tarpeellisia sisäpiirintietoisuuden näyttämiseksi.    
304 Epäillyn sisäpiirintiedon väärinkäytön määristä, ks. kokoavasti Cox 2018, s. 697–699.  
305 Ks. Kurenmaa 2003, s. 337–338.  
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tapauksessa sisäpiirintiedon olemassaolosta aiheutuvalta riskiltä vaihtaa sisäpiirin-

tietoon nähden väärään suuntaan, koska systemaattiselta riskiltä voidaan suojautua 

vain hajauttamalla. 306 Sisäpiirintiedon väärinkäytön riski kuulunee erottamattomana 

osana arvopaperimarkkinoille ja muut markkinaosapuolet voivat suojautua tältä ris-

kiltä vaikuttamalla hintoihin. 307 

4.3 Sijoittajien hintapreemiopyyntö  

Utpal Bhattacharya ja Hazem Daouk osoittivat paljon viitatussa laajassa tutkimuk-

sessaan vuonna 2002 sisäpiirisääntelyn olemassaolon ja valvonnan liitynnän pää-

oman hintaan markkinoilla. 308 Tutkimus päätyy siis testaamaan Kenneth Scottin 

vuonna 1980 esittämää teoriaa siitä, että salkkunsa hajauttaneet sijoittajat voivat 

suojautua sisäpiirintiedon käytöltä kuten muiltakin riskeiltä pyytämällä transaktiois-

saan korkeamman riskipreemion. Scott katsoi, ettei sisäpiirintiedon varassa tapah-

tuva vaihdanta poikkea sijoittajalle muista arvopaperimarkkinoiden riskeistä, ja ky-

symys sisäpiirintiedon käytön kieltämisestä on lähinnä kysymys markkinoilta toivo-

tusta riskitasosta. 309 Bhattacharya ja Daouk toteavat sisäpiiriläisten vaihdannan 

haitalliseksi juuri siitä syystä, että sen pääoman hintaa nostava vaikutus vaikeuttaa 

yritysten rahoituksen saantia. 310 Tutkimuksen otantana toimi 103 valtiota, joista 87 

oli säännellyt sisäpiirintiedon käyttöä ja 38 valvonut käytön kieltoa nostamalla viral-

lisen syytteen. 311 Otannassa on mukana myös Suomi, joka kriminalisoi luottamuk-

sellisen yritystiedon väärinkäytön vanhalla arvopaperimarkkinalailla 1989 (voimaan 

1.8.1989), ja syyte rikoksesta nostettiin 1991. 312 Bhattacharya ja Daouk esittävät 

tuloksenaan sisäpiirisäännöksien valvonnan johtavan noin kuuden prosentin pää-

oman hinnan laskuun. 313 

Bhattacharyan ja Daoukin tutkimustuloksen ovat valmiita ainakin joissain määrin hy-

väksymään oikeudellisen argumentaation pohjaksi niin Harvardin oikeustieteellisen 

tiedekunnan arvopaperimarkkinaoikeuden oppikirjatuotannosta tätä kirjoitettaessa 

osaltaan vastaava Donald C. Langevoort, kuin kotimaassa sisäpiirintiedon 

 
306 Ks. Cox 1986, s. 638.  
307 Kurenmaa 2003, s. 28 ja Kotiranta 2014, s. 321.  
308 Bhattacharya – Daouk 2002, s. 75.  
309 Scott 1980, s. 809.  
310 Bhattacharya – Daouk 2002, s. 76.  
311 Bhattacharya – Daouk 2002, s. 75. 
312 RaO R 91/8745.  
313 Bhattacharya – Daouk 2002, s. 100.  
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väärinkäytöstä tohtoreiksi väitelleet Tero Kurenmaa ja Kai Kotirantakin. Langevoort 

tulkitsi tutkimustuloksen jo ennen sen julkaisemista päteväksi sisäpiirintiedon käytön 

valvonnan justifikaatioksi, joskin huomauttaen, ettei se oikeuta ”moraalista ristiret-

keä” sisäpiirintiedon väärinkäyttöä vastaan. 314 Kurenmaa argumentoi tutkimustu-

loksen valossa kiinnijäämisriskin korottamisen puolesta rangaistustason ankaroitta-

misen sijaan. 315 Tämän ohella Kurenmaa katsoi tuloksen viittaaman pääoman han-

kinnan kustannusvaikutuksen huomioitavaksi tekijäksi arvioitaessa sääntelyn talou-

dellisia vaikutuksia kriminalisoinnin hyöty–haitta-punninnassa. 316 Kai Kotiranta te-

kee löydöksestä suoraviivaisimman johtopäätöksen todeten sen tarkoittavan sijoit-

tajien olevan valmiita luopumaan osasta preemiotaan riittäväksi katsomansa val-

vonnan perusteella. 317 

Bhattacharya ja Daouk eivät olleet kuitenkaan valmiita julistamaan kausaliteettia 

valvotun sisäpiirisääntelyn ja oman pääoman hinnan laskun välille. Tämä johtui siitä, 

että he havaitsivat yhteyden myös ensimmäisen sisäpiirisääntelyn valvonnan ja 

maakohtaisen luottoluokituksen nousun välillä. Näin ollen pääoman hinnanlaskua ei 

siis voitu yhdistää yksin oman pääoman ehtoisiin rahoitusvälineisiin. Tutkijat päätyi-

vät johtopäätöksenään esittämään, että sisäpiirisääntelyn valvonta lisää markkinoi-

den houkuttelevuutta kaikkien ulkopuolisten sijoittajien näkökulmasta. Tästä huoli-

matta he huomauttivat myös, että valtiot todennäköisesti valvovat sisäpiirisääntely-

ään ensimmäisen kerran pääoman hinnan ollessa liian korkealla, jolloin laskua voi-

vat osaltaan selittää myös muut samanaikaiset tekijät. 318 Esimerkiksi Suomen ta-

pauksessa pääoman hinnanmuutoksia 1990-luvun alussa ensimmäisellä luottamuk-

sellisen yritystiedon valvonnalla selittävä tarvitsee suhteellisen paksut laput rajoitta-

maan näkökenttää lamalta ja muulta elokuussa 1989 voimaan tulleelta arvopaperi-

markkinaoikeudelliselta sääntelyltä. Tutkimuksessa sivuutettiin otannan maissa si-

säpiirintiedon väärinkäytön kieltämisen kanssa mahdollisesti samanaikaisesti voi-

maantulleen muun arvopaperimarkkinaoikeudellisen sääntelyn ja sen valvonnan 

vaikutus pääoman hintaan. Tässä yhteydessä kyseeseen voisivat tulla erityisesti 

 
314 Langevoort 2000, s. 168.  
315 Kurenmaa 2003, s. 336.  
316 Kurenmaa 2003, s. 30–31.  
317 Kotiranta 2014, s. 51–52.  
318 Bhattacharya – Daouk 2002, s. 104.  
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tiedottamisrikokset, joita usein päädytään valvomaan samassa yhteydessä, kuin si-

säpiirintiedon väärinkäyttöä. 319  

Bhattacharyan ja Daoukin laaja otanta sisältää tehokkuudeltaan erilaisia arvopape-

rimarkkinoita. Näillä markkinoilla toimivilla liikkellelaskijoilla on erilaisia tarpeita kos-

kien esimerkiksi sopimusperusteisten likviditeetintarjoajien, kuten markkinatakaa-

jien käyttämistä. Näin ollen pääoman hinnanlaskun voidaan mieltää aiheutuneen 

osittain markkinatakaajien spredien kaventumisesta. 320 Tämä ei ole argumentti si-

säpiirisääntelyä vastaan, vaan ennemminkin huomio siitä, ettei sisäpiirisääntelyn 

valvonnan ja sen myötä luottavaisten sijoittajien alentamien riskipreemioiden välille 

tulisi muodostaa varauksetta kausaliteettia. Vastaavasti markkinaliberalisti voisi 

väittää pääoman hinnanlaskun johtuvan pääasiassa vieraan pääoman hinnan las-

kemisesta. Tällöin sisäpiiriläisten eliminointi vaihdannasta takaisi heidän jälkeensä 

parhaiten informoiduille sijoittajille eli markkina-ammattilaisille suuremmat voitot esi-

merkiksi osakemarkkinoilta. 321 Oman pääoman ehtoisen rahoituksen paremmat 

tuotot voisivat kenties pakottaa vieraan pääoman ehtoisia rahoittajia alentamaan 

korkopyyntöään rahoituskilpailussa pärjäämiseksi. Finanssikriisin euroalueelle le-

viämisestä jälkiviisastuneena voitaisiin myös todeta, etteivät maakohtaiset luotto-

luokitukset ole aina muodostuneet oikein reflektoimaan todellisia riskejä.  

Pääoman hinnan laskemisesta ei nähdäkseni voida päätellä sitä, että nimenomai-

sesti sijoittajat olisivat Kotirannan esittämällä tavalla laskeneet riskipreemiopyyntö-

jään. 322 Tähän olisi aihetta lähinnä sellaisilla sijoittajilla, jotka uskovat sisäpiirintie-

don määrän vähentyvän markkinoilla sen käytön kieltämisen valvonnan myötä. On 

toki esitetty näkemyksiä siitä, että yhtiön ensisijaisilla sisäpiiriläisillä saattaa olla 

houkutus sisäpiirintiedon julkistamisen kiellettyyn lykkäämiseen, mikäli tiedon käyt-

täminen olisi mahdollista. Esimerkiksi SEC väitti Texas Gulf Sulphur -tapauksessa, 

että yhtiön sisäpiiriläiset olivat lykänneet tiedottamista, jotta he voisivat käydä enem-

män kauppaa sisäpiirintiedon varassa. Sisäpiiriläiset puolustautuivat esittämällä, 

että löydöksen lopullinen laajuus ja sitä myötä löydöksestä tietämättömiltä maan-

omistajilta hankittavien kaivannaisoikeuksien määrä perusteli tiedon julkaisemisen 

 
319 Kurenmaa 2003, s. 62.  
320 Ks. Schmidt 1991, s. 28.  
321 Macey 1991, s. 29.  
322 Kotiranta 2014, s. 52. 
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lykkäämistä. 323 Sisäpiirintiedon vaikutusajan kasvaessa sijoittajakohtainen riski 

tehdä kauppaa sisäpiirintiedon rasittamilla arvopapereilla voisi kasvaa. Rikosoikeu-

dellisten kriminalisointien kannalta tämä perustelisi kuitenkin ennemmin tiedottamis-

rikosten tiukempaa valvontaa. Samoin mikäli julkisesti saatavilla olevan tiedon pe-

rusteella arvopaperin hinnanmuutos kohti julkistamisen jälkeistä hintaa vaikuttaisi 

selvältä väärinhinnoittelulta ennen julkistamista, voitaisiin todennäköisesti katsoa 

kyseessä olevan tilanne, jossa liikkeellelaskijan julkistamisen lykkääminen on omi-

aan johtamaan sijoittajia harhaan.   

Näkemys sisäpiirintiedon julkistamista lykkäävistä sisäpiiriläisistä ei myöskään loo-

gisesti ole kovin järkevä. Itse opportunistisen teon toteuttaminen tuskin vie rahoitus-

järjestelyineenkään joitain tunteja pidempään, kun taas pelkkä tiedon asianmukai-

nen julkaiseminen tiedotteen laatimisine ja johtoryhmäesittelyineen vie luultavimmin 

notkeassakin organisaatiossa huomattavasti pidempään. Sisäpiiriläisten intres-

seissä olisi hyödyntää tietonsa ennen muita sisäpiiriläisiä ja kotouttaa voittonsa 

mahdollisimman nopeasti, joten on vaikea keksiä selitystä sille, miksi tämä lykkää-

minen kannattaisi. Merkittävän tiedon lykkääminen vaatisi todennäköisesti myös 

useiden sisäpiiriläisten yhteisiä ponnistuksia. 324 

Sijoittajien luottamusta yhtäläisiin tiedonsaantimahdollisuuksiin korostavaan teori-

aan liittyy ongelmallisesti myös sen rakenteellinen kehäpäätelmänomaisuus. Sisä-

piirintiedon väärinkäyttökieltoa perustellaan tällöin luottamuksella, jota ei olisi ole-

massa ilman itse kieltoa. 325 Selvää silti on, että sisäpiirintiedon väärinkäyttöä pide-

tään eräänä vakavimmista uhista markkinoita kohtaan tunnetulle luottamukselle. 326 

Kai Kotiranta esittää markkinoiden toimivuuden vaativan sijoittajien luottamusta sii-

hen, että sijoittamisen riskit perustuvat lähtökohtaisesti liikkeellelaskijan kannatta-

vuuteen, eivätkä markkinoiden rakenteelliseen vääristymiseen tai markkinoilla toi-

mivien epäoikeudenmukaiseen ja lainvastaiseen toimintaan. 327  

 
323 Manne 1966, s. 151.  
324 Anderson 2018, s. 189–191.  
325 Buell 2011, s. 563.  
326 Häyrynen 2006a, s. 95. Häyrynen viittaa mielenkiintoisesti myös Donald C. Langevoortin artikke-
liin Cross-Border Insider Trading (2000 tai 2001), jossa Langevoort kyllä toteaa sääntelyn olevan 
yleisesti hyväksytty myös taloustieteilijöiden keskuudessa, mutta painottaa näkemystään siitä, ettei 
sisäpiirintiedon väärinkäytön kielto ja sille omistettu valvontainto perustu oikeisiin syihin. Ks. Lange-
voort (2000), s. 165.  
327 Kotiranta 2014, s. 56.  
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4.4 Kielletyn informaatioedun teoria 

Sisäpiirisääntelyn tavoitteeksi voidaan mieltää epäoikeudenmukaisen informaatio-

edun hyödyntämisen rajoittaminen. Korkeampana päämääränä tiedon tasapainotila 

turvaisi paitsi yrityksen välittömien sidosryhmien, myös koko arvopaperimarkkinoi-

den luottamuksen. 328 Tällaisen markkinoihin kohdistuvan luottamuksen edellytyk-

senä olisi markkinatoimijoiden välinen yhdenvertaisuus. 329 Sisäpiirintiedon väärin-

käytön kriminalisoinnin onkin erään näkemyksen mukaan tarkoitus saattaa markki-

noilla toimivat sijoittajat informaation suhteen tasa-arvoiseen asemaan330 ja turvata 

arvopaperimarkkinoiden puolueettomuus.331 Markkinoiden puolueettomuuden on 

esitetty edellyttävän, että markkinoilla kaikki olisivat samassa asemassa toimintaoi-

keuksien ja toimintamahdollisuuksien suhteen. Konkreettisena esimerkkinä toimin-

tamahdollisuuksista kaikilla sijoittajilla olisi oltava yhtäläiset mahdollisuudet hyväk-

sikäyttää arvopapereita ja liikkellelaskijoita koskevaa informaatiota. 332  

Sijoittajien luottamusta horjuttaa tässä teoriassa sisäpiiriläisten rakenteellinen infor-

maatioetu sopimuskumppaniinsa nähden. 333 Rakenteellinen informaatioetu syntyy 

siitä, ettei transaktion vastapuolella ole mahdollisuutta tasoittaa tätä etua laillisin kei-

noin hankkimalla lisää tietoa rationaalista informaatiokanavaa käyttäen. Rationaali-

sella informaatiokanavalla tarkoitetaan sellaisia arvopaperin hintaan huomattavasti 

vaikuttavien tietojen lähteitä, jotka ovat käytettävissä ilman erityisiä perusteita. 334 

Rationaalisen informaatiokanavan kautta saatava tieto ei siis täytä sisäpiirintiedon 

koko määritelmää, tai siihen soveltuu jokin sisäpiirintiedon väärinkäyttökiellon poik-

keuksista. Rationaalista informaatiokanavaa käyttäen hankittua tietoa hyödyntä-

mällä sijoittajat pyrkivät saavuttamaan sallitun informaatioetumatkan muihin sijoitta-

jiin nähden. Sallitun informaatioedun hyödyntäminen on markkinatehokkuuden kes-

keinen kannustin. Prosessoimalla yleisesti saatavilla olevaa tietoa sijoittajilla on 

mahdollisuus tehdä voittoja heikommin informoitujen sijoittajien kustannuksella. 335 

 
328 Mähönen – Villa 2015, s. 240.  
329 Knuts 2011, s. 19.  
330 HE 254/1998 s. 35. 
331 KKO 2009:1, perusteluiden kappale 15.  
332 HE 254/1998 s. 4.  
333 Annola 2005, s. 84.  
334 Annola 2005, s. 79.  
335 Knuts 2011, s. 10.  
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Mårten Knuts esittää kielletyn informaatioedun muodostavan arvopaperimarkkinoi-

den toimintaympäristössä sisäpiiriläiselle idiosynkraattisen riskietumatkan. Etuoi-

keutettu tietoisuus arvopaperin arvoon vaikuttavista seikoista mahdollistaa sijoitta-

jalle tuoton tavoittelun ainoastaan julkisesti saatavilla olevan tiedon varassa sijoitta-

via markkinaosapuolia pienemmällä riskillä. 336 Knuts ei avaa näkemystään riskipo-

sitiosta tarkemmin, mutta ilmaisu lienee tulkittavissa niin, että sellaiset sijoittajat, 

joilla ei ole sisäpiirintietoa, joutuvat aina kantamaan riskin siitä, että kyseisen arvo-

paperin arvoon vaikuttavaa sisäpiirintietoa on olemassa. Tämän yksinkertaisen pää-

telmän hyväksymisellä voi kuitenkin olla huomattavia seurannaisvaikutuksia pohdit-

taessa kysymystä siitä, diskonttaavatko sijoittajat sisäpiirintiedon mahdollisesta ole-

massaolosta syntyvän riskin pyytämällä riskipreemion riippumatta siitä, epäilevätkö 

he markkinoilla olevan sisäpiiriläisiä. Idiosynkraattinen riskietumatka pitää sisällään 

sen harvemmin arvopaperimarkkinoita mainostettaessa esiintuodun faktan, että lä-

hes minkä tahansa arvopaperin hinta voi poiketa rajustikin sen todellisesta arvosta 

sisäpiirintiedon olemassaolon vuoksi.  

Sisäpiiriläisten poistaminen markkinoilta voi tietysti parantaa informoitujen sijoitta-

jien tuotto–riskipositiota niissä tapauksissa, joissa julkisesti saatavilla olevan infor-

maation perusteella voitaisiin päätyä kannattamaan samansuuntaisia transaktioita 

kuin sisäpiirintiedon valossa. Tällöin sisäpiirintiedon varassa tapahtuvan vaihdan-

nan eliminointi takaisi suuremman osuuden tietämättömämmiltä sijoittajilta saata-

vista voitoista päätyvän informoiduille sijoittajille. Vastaavasti sisäpiirintiedon julkai-

semisen jälkeen nopeimmin tietoa prosessoivilla sijoittajilla voisi olla mahdollisuus 

tehdä suurempia voittoja hitaampiensa kustannuksella jyrkempien kurssimuutosten 

ansiosta. 337 On kuitenkin vaikea hahmottaa sisäpiiriläisten vaihdannan vaikuttavan 

merkittävästi sijoittajien riskipositioon sisäpiirintiedon olemassaolon aikana. 338 Jo-

kainen osto- tai myyntitoimeksiannon itsenäisesti antava vaihtaja joutuu ottamaan 

riskin siitä, että arvopaperia koskien on olemassa sellaista olennaisesti sen hinnan-

muodostukseen vaikuttavaa sisäpiirintietoa, joka ei ole vielä kypsynyt 

 
336 Knuts 2011, s. 118.  
337 Manne 1966, s. 87–88. Myös kotimaista arvopaperimarkkinasääntelyä laatinut arvopaperikaup-
pakomitea tiedosti mietinnössään sisäpiirivaihdannan sallimisen saattavan tasoittaa jyrkkiä kurssi-
vaihteluita. Tämä näkökanta on yleensä tavattu jättää vähemmälle huomiolle, kun pörssiromahdus-
ten jälkimainingeissa markkinoita manipuloivien sisäpiiriläisten päitä on vaadittu vadeille.  
338 Anderson 2018, s. 187.  
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liikkeellelaskijan julkaisemisvelvoitteiden piiriin. 339 Sijoittajan suojelun esiintuomi-

nen sisäpiirisääntelyn yhteydessä on ongelmallista, koska sisäpiirintiedon väärin-

käytön on vaikea osoittaa aiheuttaneen transaktion vastapuolen tappioita ainakaan 

silloin, kun samansisältöinen transaktio olisi tehty sisäpiiriläisen vaihdannasta huo-

limatta. 340 

Oman erityisryhmänsä muodostavat sen sijaan esimerkiksi markkinatakaajat. Mark-

kinatakaajat ovat sellaisia sopimusperusteisia likviditeetin tarjoajia, jotka tekevät 

voittonsa osto- ja myyntihintansa erotuksen, spredin, avulla. Tätä kutsutaan market 

making -toiminnaksi. Nämä jatkuvasti kauppaa käyvät tahot joutuvat laajentamaan 

sprediään huomioimaan riskipreemion sille, että he joutuvat käymään kauppaa itse-

ään paremmin informoitujen sijoittajien kanssa. 341 Tämä nostaa siis markkinatakaa-

jilta arvopaperinsa ostavien tai näille myyvien sijoittajien transaktiokustannuksia ja 

vähentää tätä kautta arvopaperien likviditeettiä. Argumentti menettää osan potenti-

aalistaan sisäpiirintiedon väärinkäytön legitimaationa sen takia, ettei tällaisen 

spredi-vaikutuksen kannalta ole ratkaisevaa merkitystä sillä, onko informaatioetu 

markkinatakaajaan nähden lainsäädännön valossa sallittu vai kielletty. 342 Tässä yh-

teydessä huomionarvoista on myös, että näin mielletyt epäsymmetrisen informaa-

tion haitat eivät kytkeydy enää kovin suoraan sijoittajien symmetrisiä tiedonhankki-

mismahdollisuuksia kohtaan tuntemaan luottamukseen, vaan pikemminkin markki-

natehokkuuteen ja markkinoiden häiriöttömään toimintaan. Tällöin kyse on sijoitta-

jien luottamuksesta markkinoiden likviditeettiin, eli mahdollisuuteen saada transak-

tionsa suoritettua nopeasti ja kohtuullisin kaupankäyntikustannuksin.  

Mitä enemmän arvopaperikauppaa käydään markkinatakaajien kautta, sitä vähem-

män sijoittajat päätyvät sisäpiiriläisten vastapuoliksi transaktioissaan. Jos arvopa-

perimarkkina on organisoitu kokonaan markkinatakausperiaatteen varaan, eivät ul-

kopuoliset sijoittajat häviä yksittäin tai edes ryhmänä sisäpiiriläisille. Tällaisilla mark-

kinoilla sijoittajien luottamuksen suojaaminen sisäpiirintiedon väärinkäytön suoje-

luobjektina vaikuttaa vähintäänkin ontuvalta. 343 Vastaavasti markkinatakaajien laa-

jentaessa sprediään kaikkien vaihtajien transaktiokustannukset nousevat, jolloin 

 
339 Cox 1986, s. 635.  
340 Rudanko 2009, s. 537.  
341 Langevoort 2000, s. 167.  
342 Ks. Glosten 1989, s. 230.  
343 Schmidt 1991, s. 28.  
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likviditeetti vähenee ja tehokkuutta sekä markkinoiden häiriötöntä toimintaa voitai-

siin korostuneemmin pitää sisäpiirintiedon väärinkäyttökiellolla suojattavana oikeus-

hyvänä.  

Markkinatakaajia ja muita mahdollisia luvanvaraisesti market making -toimintaa har-

joittavia varten sisäpiirintiedon väärinkäyttökieltoon on tehty poikkeus, eikä näiden 

tahojen katsota käyttävän sisäpiirintietoa hyväkseen tavallisissa market making -

sopimuksiin perustuvissa transaktioissaan. 344 Tällöin markkinoiden väärinkäyttö-

asetuksen 17 artiklan 2 a) kohdan perusteella rahoitusvälineiden, joihin tieto liittyy, 

hankkiminen tai luovuttaminen suoritetaan lainmukaisesti osana kyseisen henkilön 

tehtävän tavanomaista suorittamista kyseisen rahoitusvälineen markkinatakaajana 

tai vastapuolena. Tätä on perusteltua kuitenkin tulkita niin, ettei markkinatakaaja tai 

muu sopimusperusteinen luvan saanut likviditeetin tarjoaja saa poikkeuksen piirissä 

käyttää tietoaan esimerkiksi negatiiviselta kurssikehitykseltä suojaavan johdannais-

position rakentamiseksi. 345 

Sijoittajien luottamus markkinoiden häiriöttömään toimintaan tulisi nähdäkseni miel-

tää siten, että sijoittajat voivat luottaa markkinoiden likviditeettiin ja tehokkuuteen. 

Tällä tarkoitan sitä, että sijoittajat saavat arvopaperitransaktionsa suoritettua joutui-

sasti ja mahdollisimman vähin transaktiokustannuksin. Luottamuksella tehokkuu-

teen viitataan siihen, että sijoittajakollektiivi hyväksyy markkinoiden informatiivisen 

tehokkuuden uhrauksen operatiivisen tehokkuuden nimissä osiossa 2.3.1 läpikäy-

dyllä tavalla. Markkinat kaipaavat nimenomaisesti häikäilemättömästi voittoa tavoit-

televien sijoittajien luottamusta, koska markkinamekanismin toiminta riippuu aktiivi-

sesta vaihdannasta. Tällöin voitaisiin mieltää suojattavan sijoittajan luottamusta sii-

hen, että hän voi kohtuullisin kaupankäyntikustannuksin maksimoida oman talou-

dellisen hyötynsä vähänkin itseään heikommin informoitujen sijoittajien kustannuk-

sella. 346 Toisaalta kriminalisoinnin suojeluobjektin avaaminen näin raadollisesti ei 

varmaankaan saavuttaisi yleisöltä sellaista tunnepohjaista negatiivista reaktiota si-

säpiirintiedon käyttöä kohtaan, jonka on ainakin väitetty olevan olennainen peruste 

 
344 Knuts 2011, s. 213–214.  
345 Ks. Knuts 2011, s. 214.  
346 Ks. Kotiranta 2014, s. 322.  
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kriminalisoinnille. Taistelu etuoikeutettujen ahneutta vastaan muiden etuoikeutettu-

jen ahneuden suojelemiseksi ei olisi järin populistinen teesi. 347 

Sisäpiiriläisten vaihdanta on ensi sijassa uhka markkinatakaajille ja muille sopimus-

perusteisille likviditeetin tarjoajille, jotka joutuvat huomioimaan niihin kohdistetun si-

säpiirinvaihdannan osto- ja myyntihintojen erotuksessaan. Nämä tahot eivät tee 

markkinoilla sijoituspäätöksiä, vaan ne joutuvat suorittamaan transaktioita liikkeel-

lelaskijan kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella. Sopimusluonteesta johtuu, 

että näille tahoille sisäpiiriläisten kysyntä lisää aidosti riskiä. Tätä riskiä likviditeetin 

tarjoajat kompensoivat kohottamalla kaikkien kanssaan vaihtamaan halukkaiden 

transaktiokustannuksia, millä voitaneen olettaa olevan vaikutusta sijoittajien mark-

kinoiden tehokkuutta kohtaan tuntemaan luottamukseen. Tämä on kaikessa välilli-

syydessään kuitenkin kohtuullisen kaukana näkemyksistä siitä, että sijoittajat vetäy-

tyvät markkinoilta sisäpiiriläisten epäreilun tiedollisen etumatkan takia.  

4.5 Sisäpiiriläisten vaihdannan kiusallinen merkitys markkinoiden toiminnalle 

Rezaul Kabir ja Theo Vermaelen tutkivat sisäpiiriläisten vaihdantaa rajoittavan mal-

lisäännön käyttöönoton vaikutusta Amsterdamin pörssissä listattujen arvopaperien 

likviditeettiin vuonna 1996. Amsterdamin pörssin aiempi itsesääntely ei rajoittanut 

sisäpiiriläisten vaihdantaa ennen merkittäviä uutisia, mutta uusi sääntö kielsi sisä-

piiriläisten vaihdannan kahden kuukauden ajan ennen vuotuista tulosjulkistusta. 348 

Kabir ja Vermaelen havaitsivat mallisäännön käyttöönoton johtaneen arvopaperien 

likviditeetin laskuun, joka ei johtunut yksin sisäpiiriläisten vaihdannan eliminoimi-

sesta. Tutkijat tulkitsivat vaihdantarajoituksen vähentäneen myös sisäpiiriläisten ai-

heuttamaan kurssimuutokseen reagoivien sijoittajien vaihdantaa houkuttelematta 

markkinoille kuitenkaan sisäpiirintiedon hyödyntämisen väitetysti karkottamia sijoit-

tajia paikkaamaan likviditeettivajetta. Kabir ja Vermaelen olivat vakuuttuneita siitä, 

että tulos osoitti mallisäännön olevan myös malliesimerkki liiallisen sisäpiirisäänte-

lyn vaaroista. 349 Tällaista tutkimustulosta voidaan kuitenkin yhtä hyvin käyttää an-

karien sanktioiden oikeuttamiseen esimerkiksi väittämällä, että sijoittajien luotta-

muksen turvaaminen vaatii itsesääntelyä järeämpiä keinoja. 350 Tällaisen retoriikan 

 
347 Kriminalisoinnista taisteluna etuoikeutettujen ahneutta vastaan, ks. Anderson 2018, s. 222–223.  
348 Kabir – Vermaelen 1996, s. 1591–1592.  
349 Kabir – Vermaelen 1996, s. 1601.  
350 Ks. esim.  HE 157/1988, s. 5–6.  
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mukaan itsesääntely ei ollut riittävää sijoittajien vakuuttamiseksi sisäpiirintiedon 

käytön loppumisesta ja tulos olisi ollut toinen, mikäli rajoitusta olisi tehostettu esi-

merkiksi pelottavin rikosoikeudellisin rangaistuksin. Toisin sanoen vain ankara retri-

butiivinen rikosoikeus voisi rohkaista sisäpiirivaihdannan kyynistämän sijoittajakun-

nan aktiiviseen kaupankäyntiin arvopaperimarkkinoilla.  

Suomen arvopaperimarkkinalaissa oli voimassa Amsterdamin pörssin mallisääntöä 

huomattavasti ankarampi sisäpiiriläisten kaupankäyntirajoitus arvopaperimarkkina-

lain säätämisestä lainmuutokseen 581/1996 asti. Rajoituksen ydinsisältönä yhtiön 

ylin johto sai hankkia oman yhtiönsä osakkeita ja osakkeisiin oikeuttavia arvopape-

reita vain pitkäaikaisiksi sijoituksiksi – kiellettyä oli tehdä kaksi vastakkaissuuntaista 

kauppaa alle kuuden kuukauden ajanjaksolla. 351 Rajoitus voidaan nähdä ankaram-

pana versiona Yhdysvaltojen SEA:n short-swing profit rule -säännöstä.   

Kaupankäyntirajoitus poistettiin suhteellisen vähin äänin ja lainmuutosta koske-

vassa hallituksen esityksessä kaupankäyntirajoitusten poistamisen taustalla vaikut-

tavaa logiikkaa ei avattu juurikaan. 352 Tätä voidaan pitää sinänsä yllättävänä, kun 

kolmea vuotta aikaisemmin säännöksillä katsottiin vielä olevan tärkeä funktio sisä-

piirintiedon väärinkäyttämisen valvonnassa, sisäpiirisääntelyn selkeyttämisessä ja 

epäiltyjen väärinkäyttötekojen näyttövaikeuksien helpottamisessa. 353 Esillä oli tuol-

loin myös vielä yhtiön omilla osakkeilla tapahtuvan sisäpiirin kaupankäynnin kieltä-

minen kokonaan. 354 Häyrysen mukaan kaupankäyntirajoituksista luovuttiin, koska 

ne estivät liiaksi hyväksyttävien transaktioiden suorittamista. 355 Lainmuutoksen vai-

vihkaisen toteuttamisen taustalla lienee nähdäkseni ollut pelko siitä, että sisäpiirin 

vaihdannan helpottaminen saattaisi johtaa sijoittajien joukkopakoon arvopaperi-

markkinoilta. Huomioiden aiemmin viitatun Kabirin ja Vermaelenin tutkimustuloksen 

sekä sen, että suomalaisten osakemarkkinoiden likviditeetti vuosivaihdon valossa 

arvioiden polki paikallaan pahimman laman jälkeen vuoteen 1996 asti356, voitaneen 

suomalaisia kaupankäyntirajoituksia niin ikään pitää esimerkkinä arvopaperimarkki-

noiden ylisääntelyn vaaroista.  

 
351 Astola 1990, s. 191.  
352 Ks. HE 7/1996 vp, s. 84–86. 
353 OLJ 3/1993, s. 11.   
354 OLJ 3/1993, s. 7.  
355 Häyrynen 2006a, s. 95.  
356 Salavirta – Taipalus – Topi – Jokivuolle – Ripatti 2003, s. 77.  
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Kielletyn informaatioedun teoriaa voidaan hahmottaa myös korostaen transak-

tiokustannusten asemaa. Epätäydellinen informaatio on modernin vaihdannan ta-

vallinen lähtöasetelma. Transaktion toinen osapuoli ei pysty valvomaan sopimus-

kumppaniaan täydellisesti johtuen puutteellisesta tietotasostaan, ja hän joutuu uh-

raamaan transaktiokustannuksia paremman informaatioasteen saavuttamiseksi. 

Jossain vaiheessa uhratut transaktiokustannukset ylittävät niillä saavutetun hyödyn. 

Tällöin osapuolen vaihtoehtoina on transaktiosta pidättäytyminen tai epätäydellinen 

sopimus. Tällaisia tehokkuustappioita pyritään lievittämään liikkeellelaskijan tiedon-

antovelvollisuutta koskevalla sääntelyllä ja tiedollisen ylivoiman hyväksikäyttämisen 

rajoittamisella. 357  

Sisäpiirintiedon väärinkäyttö leikkaa kannustimia prosessoida rationaalisen infor-

maatiokanavan kautta saatua tietoa. Tämän olettaman pohjalta voisi muodostaa 

varsin omalaatuisen argumentin, jonka mukaan tämä itseasiassa vähentäisi kaik-

kien kaupankäyntikustannuksia ja parantaisi likviditeettiä. Markkinatakaajat joutuvat 

laajentamaan sprediään kompensoidakseen kaikkien informoitujen sijoittajien vaih-

dantaa. Mitä vähemmän informoituja sijoittajia markkinoilla on, sitä kapeampi spredi 

mahdollistaa kaikille matalammat transaktiokustannukset. Matti Rudanko pohti Coa-

sen teoreeman soveltuvuutta arvopaperimarkkinoille. Olosuhteissa, joissa transak-

tiokustannukset nousevat huomattaviksi, varallisuusoikeuksien alkuperäinen jako 

vaikuttaa väistämättä niiden lopullisen jakoon. 358 Arvopaperimarkkinoiden toimin-

taympäristössä transaktiokustannuksiksi tulee laajassa mielessä mieltää välttämät-

tömien kaupankäynnistä aiheutuvien sivukulujen ohella esimerkiksi informaation 

hankinnasta ja prosessoinnista aiheutuvat kustannukset. Kai Kotiranta esittää sisä-

piirisääntelyn paradoksina luottamusta korostavan markkinamyönteisen tulkinnan 

muodostuvan toimintaympäristössään jäykäksi ja stabiiliksi. 359 Sääntely ei kykene 

huomioimaan mitenkään suojeluobjektiaan yksittäistapauksessa, jolloin rangaistuk-

sia ei pystytä mittaamaan vastaamaan teon luottamusta vaarantavan vakavuuden 

mukaisesti. Jos sääntelyllä miellettäisiin suojattavan arvopaperimarkkinoiden likvi-

diteettiä, tulisi rangaistusta mitatessa huomioida kenen kanssa sisäpiiriläinen käy 

 
357 Kotiranta 2014, s. 300.  
358 Rudanko 1998, s. 351.  
359 Kotiranta 2014, s. 302.  



76 
 

kauppaa, kuinka paljon kauppaa käydään ja mikä kaupankäynnin vaikutus on ollut 

esimerkiksi osto- ja myyntihintojen erotukseen.  

5. Johtopäätökset 

Sisäpiirintiedon väärinkäyttö vaikuttaisi kriminalisoinnilta, joka ei perustu rationaali-

seen tutkimustietoon kriminalisoinnin hyödyistä ja haitoista. Lainsäätäjälle ja lain so-

veltajille Suomessa oli yli kahdenkymmenen vuoden ajan vähintäänkin epäselvää, 

mikä oli sisäpiirikriminalisointien suojeluobjekti. Nyt abstraktia sijoittajien luotta-

musta arvopaperimarkkinoihin suojataan abstraktilta vaarantamiselta, mutta tekojen 

haitallisuutta suojeluobjektiin nähden ei juuri kyetä lainsoveltamisessa huomioi-

maan. Tämä johtuu siitä, ettei sisäpiirintiedon väärinkäyttöä tutkineiden keskuu-

dessa vallitse lainkaan yksimielisyyttä sen suhteen, kenelle teko on vahingollinen. 

Nähdäkseni sisäpiirintiedon väärinkäyttö voi vaarantaa pikemminkin markkinoiden 

likviditeetin ja liikkeellelaskijan oikeutetut edut kuin saada sijoittajat merkittävissä 

määrin etsimään sijoituksilleen tuottoa epäreilujen arvopaperimarkkinoiden ulko-

puolelta.  

Koska sääntelyn vaikeasti hahmotettavaa suojeluobjektia ei ole juurikaan pohdittu, 

ei kriminaalipoliittisesti suuntautunut rikoslainoppi kykene muodostamaan tulkinta-

suosituksia yksittäistapauksissa. Sääntelyä on oikeutettu ennemmin asettumalla 

reilun pelin puolelle ja rinnastamalla sisäpiirintiedon väärinkäyttö muihin selvästi hai-

tallisempiin markkinoiden väärinkäytön muotoihin kuin pohtimalla kriittisesti niitä in-

tressejä, joiden vuoksi sisäpiirintiedon väärinkäytön tulisi olla kielletty. Erityisen huo-

lestuttavalta rationaalisen ja humaanin kriminaalipolitiikan kannalta vaikuttaa se, 

ettei kriminalisointiin liitettävän vankeusuhan ankaroittamisenkaan yhteydessä kri-

minalisointiperiaatteita ole juurikaan punnittu. Valvonnan kustannuksia ei ole edes 

yritetty arvioida suhteessa kiellolla saavutettavaan hyötyyn.  Kaikkien sijoittajien yh-

täläiset mahdollisuudet arvopaperimarkkinoilla ei ole realistinen tavoite arvopaperi-

markkinoiden sääntelylle. Arvopaperimarkkina ei ole mökkiolympialaisten pussihyp-

pelykilpailu, jossa jokaisella osallistujalla on yhtäläiset mahdollisuudet voittaa ja kri-

minaalipolitiikkaa ei tulisi valjastaa keinoksi houkutella pussihyppelijöitä moottori-

tielle.  

 


