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Tiivistelmä: Kaappi-indeksointi on merkittävä sijoittajansuojaan liittyvä ongelma Euroopassa. 

Kaappi-indeksoinnilla tarkoitetaan toimintaa, jossa sijoittajan oikeutettujen odotusten perusteella 

aktiivisemman omaisuudenhoidon keinoin sijoitusrahastoa hallinnoiva rahastoyhtiö hyödyntää 

todellisuudessa passiivisempaa sijoitusstrategiaa. Tutkielman tarkoituksena on kaappi-indeksoinnin 

oikeudellinen määrittely suomalaiseen sijoitusrahastosääntelyyn perustuen. Kaappi-indeksoinnin 

oikeudellinen määrittely on tärkeää sijoittajien suojaamiseksi sekä sijoittajille aiheutettujen 

vahinkojen korvaamisen mahdollistamiseksi. Kaappi-indeksoinnin määritelmää on tutkielmassa 

lähestytty kokonaisarvioinnin avulla, jossa huomioon otetaan sijoittajien perustellut odotukset, 

hallinnointipalkkio, sijoitusrahaston ulkoapäin havaittavissa oleva aktiivisuuden taso sekä 

sijoitusrahaston sisäinen aktiivisuus. Sijoittajansuoja kulkee yleisenä periaatteena läpi tutkielman. 

Tutkielman tutkimuskysymyksenä on, milloin sijoitusrahaston toiminnan on tarkoituksenmukaisinta 

katsoa täyttävän kaappi-indeksoinnin määritelmän eli toisin sanoen milloin sijoitusrahaston 

tosiasiallinen aktiivisuuden taso ei vastaa sijoittajien perusteltujen odotusten mukaista aktiivisuuden 

tasoa. Sijoittajan perusteltujen odotusten sisältöön vaikuttavat sekä rahastoyhtiön 

tiedonantovelvollisuus että sijoittajan selonotto- ja tietämisvelvollisuus. Olennaiseksi muodostuu sen 

arviointi, onko tietoa pidettävä harhaanjohtavana tai totuudenvastaisena. Tutkielmassa esitetyn 

näkemyksen mukaan sijoittaja saa luottaa tiedonantomateriaalin aktiivisuuden tason kuvaukseen, 

mikäli kuvausta voidaan pitää totuudenvastaisena tai selvästi harhaanjohtavana. Mikäli 

avaintietoasiakirjan tai rahastoesitteen aktiivisuuden tason kuvausta ei voida pitää selvästi 

harhaanjohtavana, tulisi tiedonantomateriaalin harhaanjohtavuutta arvioida kokonaisuutena, jolloin 

huomioon on otettava tiedonantomateriaalin sisältämien aktiivisuuden tasoon välillisesti liittyvien 

tietojen merkitys. Tiedonantovirheen lisäksi kaappi-indeksointiin liittyy keskeisesti rahastoyhtiön 

veloittama hallinnointipalkkio, jolla katsotaan tutkielmassa olevan sijoittajien perusteltujen odotusten 

suhteen merkitystä vain tilanteissa, joissa hallinnointipalkkion voidaan katsoa puoltavan 

aktiivisuuden tasoa korottavaa tulkintaa. Sijoitusrahaston ulkoisen aktiivisuuden osalta tutkielmassa 

katsotaan, että kaappi-indeksoinnin määritelmän täyttymiseksi vaaditaan merkittävää epäsuhtaa 

sijoittajien perusteltujen odotusten mukaisen aktiivisuuden tason ja sijoitusrahaston metriikoilla 

mitattavan ulkoisen aktiivisuuden tason välillä. Sijoitusrahaston sisäistä aktiivisuutta ja sen 

merkitystä on tutkielmassa arvioitu rahastoyhtiön huolellisuus- ja lojaliteettivelvollisuuden kautta. 

Tutkielmassa esitetyn näkemyksen mukaan sisäiselle aktiivisuudelle tulisi antaa oikeudellista 

merkitystä, mutta tämänhetkisessä oikeustilassa vaivannäön merkitys on kuitenkin vähäistä.  
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1 Johdanto 

1.1 Tutkielman tausta 

Rahoituspalvelut, kuten sijoitustuotteet, ovat oleellinen osa EU-kansalaisen arkea. Väestön 

vanheneminen lisää julkiseen talouteen kohdistuvaa painetta ja kasvattaa kansalaisten 

mahdollista tarvetta järjestää eläketurva ja sairausvakuutus yksityisesti, minkä seurauksena 

muun muassa sijoitusrahastosektorin taloudellinen painoarvo kasvaa entisestään. 

Sijoittamisen merkitys tulee tällöin kasvamaan myös kokemattomien vähittäissijoittajien1 

parissa. Tämän muutoksen tulisi heijastua sijoitusmarkkinoita koskevaan sääntelyyn, jotta 

sijoittajansuojan toteutuminen voidaan taata.2  

Yhteissijoitusyritysten kaappi-indeksointi on merkittävä sijoittajansuojaan liittyvä ongelma 

Euroopassa. Ongelman laajuudesta kertoo Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen 

ESMA:n helmikuussa 2016 julkaisema lausunto, jossa eurooppalaisten 

yhteissijoitusyritysten sijoittajia varoitettiin kaappi-indeksoinnin mahdollisuudesta. Kaappi-

indeksoinnilla tarkoitetaan toimintaa, jossa sijoittajan oikeutettujen odotusten perusteella 

aktiivisemman omaisuudenhoidon keinoin yhteissijoitusyritystä hallinnoiva rahastoyhtiö 

hyödyntää todellisuudessa passiivisempaa sijoitusstrategiaa.3 Kaappi-indeksoituihin 

yhteissijoitusyrityksiin sijoittavien osalta sijoittajansuoja ei toteudu, kun sijoittajille ei 

tarjota sijoittajien perusteltujen odotusten mukaista sijoitustuotetta. Kaappi-indeksointi on 

ongelma myös Suomessa: Cremersin, Ferreiran, Matosin ja Starksin tekemän tutkimuksen 

mukaan Suomessa vuonna 2010 sijoitusrahastoihin sijoitetusta varallisuudesta 44 %:ia oli 

sijoitettuna kaappi-indeksoituihin rahastoihin4.  

 
1 Kotitalouksiin yhdistettävistä sijoittajista käytetään lukuisia eri termejä. EU:n sijoittajansuojasääntelyssä 

käytetään muun muassa vähittäissijoittajan (retail investor) sekä sijoituspalveluiden kuluttajan (consumer of 

financial services) termejä toistensa synonyymeina (Moloney 2012, s. 172—173). Yksityishenkilönä 

toimivaan ei-ammattimaiseen sijoittajaan voidaan viitata myös termeillä piensijoittaja tai yksityissijoittaja. 

PRIIPs-asetuksessa yksityissijoittajilla tarkoitetaan ei-ammattimaisia asiakkaita. Luukkonen on kuitenkin 

tuonut tähän liittyvää terminologista ongelmaa esiin huomauttamalla, että PRIIPs-asetuksen mukaisen 

yksityissijoittajan rinnastaminen ei-ammattimaiseen asiakkaaseen on ongelmallista, kun yksityissijoittaja-

termi yhdistetään ennemmin yksityishenkilöön eli luonnolliseen henkilöön, kun taas ei-ammattimaisten 

sijoittajien luokkaan voi kuulua myös oikeushenkilöitä. Problematiikasta katso Luukkonen 2018a, s. 26—27. 

Tässä tutkielmassa kotitalouksiin yhdistettävistä sijoittajista käytetään termiä vähittäissijoittaja. Poikkeuksena 

ovat kuitenkin tilanteet, joissa alkuperäisen lähteen terminologian seuraaminen on perusteltua. 
2 COM (2007) 226 final, s. 4, 11. 
3 ESMA 2016, s. 1. Kjørven 2019, s.125. 
4 Cremers – Ferreira – Matos – Starks 2015, s. 35. 
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Kaappi-indeksoinnin voidaan katsoa kohdistuvan erityisesti kokemattomiin 

vähittäissijoittajiin, sillä sijoitusrahastot ovat vähittäissijoittajille tärkeä sijoituskeino5. 

Kaappi-indeksointi heikentää myös sijoitusrahastolain tavoitteita taata piensäästäjille 

turvallinen ja vaivaton tapa osallistua arvopaperisäästämiseen6. Suomalaisista 

sijoitusrahastotyypeistä osakesijoitusrahastot ovat kotitalouksissa selkeästi suosituimpia. 

Kotitalouksilla oli syyskuun lopussa 2021 sijoituksia osakerahastoihin 12,9 miljardin euron 

edestä.7 Myös kaappi-indeksoinnin riskin voidaan katsoa olevan suurimmillaan 

nimenomaan osakesijoitusrahastoissa8. Kaappi-indeksoinnin merkitys vähittäissijoittajan 

säästämiseen voi olla huomattava: matalan aktiivisuuden ja korkean hallinnointipalkkion 

kaappi-indeksoituun rahastoon sijoittaminen 30 vuoden sijoitusajalla voi johtaa jopa 29 %:ia 

pienempään sijoituksen arvoon9.  

Kaappi-indeksointi ei ole myöskään makrotaloudellisesti merkityksetöntä, kun suomalaisten 

osakesijoitusrahastojen kaikille sijoittajille kohdistuvan rahasto-osuusvelan määrä oli 

syyskuun lopussa 2021 noin 65,7 miljardia euroa10. Sijoittajien lisäksi kaappi-indeksointi 

vahingoittaa myös tosiasiassa aktiivisesti toimivia sijoitusrahastoja, koska kaappi-

indeksointi vähentää aktiivisten sijoitusrahastojen houkuttelevuutta sijoittajien silmissä11. 

1.2 Tutkimuskysymys ja aiheen rajaus 

Eurooppalaisten yhteissijoitusyritysten sääntely perustuu UCITS-direktiiviin. Direktiivi ei 

ole suoraan sovellettavaa oikeutta, vaan se velvoittaa jäsenvaltioita saavutettavaan tulokseen 

nähden12. UCITS-direktiivi on Suomessa implementoitu osaksi kansallista lakia 

sijoitusrahastolailla  (213/2019, myöhemmin SRL). Kun kyse on sijoittajien suojaamisesta 

kaappi-indeksoinnilta sekä kaappi-indeksoinnilla sijoittajille aiheutettujen vahinkojen 

korvaamisesta, ongelmalliseksi muodostuu se, ettei kaappi-indeksoinnille ole annettu 

lainsäädännössä yleistä, sitovaa, oikeudellista määritelmää.  

Tämän tutkielman tarkoituksena on kaappi-indeksoinnin oikeudellinen määrittely. Kaappi-

indeksoinnin määritelmän muodostaminen on kokonaisarviointia, joka on tutkielmassa 

 
5 Armour et al. 2016, s. 251—252. HE 243/2018 vp, s. 68. 
6 HE 238/1986 vp, s. 4—5. 
7 Osakesijoitusrahastojen suosiosta kotitalouksien piirissä katso Suomen Pankki 2021. 
8 Osakesijoitusrahastoissa on kyse sijoitusrahastoista, joissa varat sijoitetaan pääasiassa osakkeisiin (Turtiainen 

2004, s. 6). 
9 Cremers – Curtis 2015, s. 40. 
10 Suomen Pankki 2021. 
11 Cremers – Curtis 2015, s. 42. 
12 Sopimus Euroopan unionin toiminnasta, 288 artikla. 
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jaettu neljään eri osa-alueeseen, joita ovat sijoittajien perustellut odotukset, 

hallinnointipalkkio, sijoitusrahaston ulkoapäin havaittavissa oleva aktiivisuuden taso sekä 

sijoitusrahaston sisäinen aktiivisuus eli sijoitusrahaston vaivannäkö13. Sijoittajansuoja 

yleisenä arvopaperimarkkinaoikeudellisena periaatteena14 sitoo nämä eri arvioinnin osa-

alueet yhteen. Tutkielman tutkimuskysymyksenä on, milloin sijoitusrahaston toiminnan 

voidaan katsoa täyttävän kaappi-indeksoinnin määritelmän eli toisin sanoen sen 

määrittäminen, milloin sijoitusrahaston tosiasiallisen aktiivisuuden tason ei voida katsoa 

vastaavan sijoittajien perusteltujen odotusten mukaista aktiivisuuden tasoa. 

Tutkielma on arvopaperimarkkinaoikeudellinen ja keskittyy osakesijoitusrahastojen 

sääntelyyn Suomessa. Tutkielman rajaaminen suomalaiseen lainsäädäntöön on perusteltua, 

sillä sijoitusrahastojen sääntely pohjautuu asetuksen sijaan direktiiviin ja sijoitusrahastojen 

oikeudellinen toimintaympäristö muodostuu merkittäviltä osin kotimaisesta oikeudesta. 

Muut sijoitusrahastomuodot kuin osakesijoitusrahastot on rajattu tutkielman ulkopuolelle, 

koska kaappi-indeksoinnin riskiä voidaan muissa sijoitusrahastomuodoissa pitää 

vähäisempänä. Tutkielmassa hyödynnettävät aktiivisuuden mittaamiseen käytettävät 

metriikat eivät myöskään välttämättä sovellu suoraan muihin kuin osakesijoitusrahastoihin. 

Tutkielman sivumäärän puitteissa ei ole myöskään mahdollista syventyä sijoituspalveluja 

koskevaan lainsäädäntöön. Tämä ei ole aiheen kannalta välttämätöntä, sillä 

sijoitusrahastotoimintaan liittyvään varojen hankkimiseen yleisöltä yhteistä sijoittamista 

varten sovelletaan sijoitusrahastolakia, vaikka kyseessä onkin käytännössä 

joukkomuotoinen omaisuudenhoito15. Tutkielmassa kaappi-indeksointia käsitellään 

vähittäissijoittajan näkökulmasta. Tämän rajauksen tarkoituksena tutkielman 

johdonmukaistaminen, kun tiedonantosääntely on tutkielmassa keskeisessä osassa ja tämän 

sääntelyn tavoitteissa korostuu vähittäissijoittajien suojaaminen16. 

1.3 Tutkimusmetodi ja lähdeaineisto 

Tutkimuksen tarkoituksena on vastata oikeustieteellisen metodologian avulla 

tutkimuskysymykseen. Kuten yllä on todettu, tutkielman aihetta koskeva laintasoinen 

sääntely on harvalukuista. Tutkielmassa joudutaan täten hyödyntämään erityisesti sallittuja 

oikeuslähteitä, kuten sijoittajansuojaa yleisenä arvopaperimarkkinaoikeudellisena 

 
13 Myös Kjørven katsoo, että kaappi-indeksoinnin määritelmässä tulisi huomioida sijoittajille annetut tiedot, 

varojenhoidon hinta sekä rahoitusteoriassa määritellyt raja-arvot. Kjørven 2019, s. 137. 
14 Veil 2017, s. 24. 
15 SRL 2:2.1. HE 110/2003 vp, s. 11. 
16 Häyrynen 2006, s. 33. 
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periaatteena. Kuten Norros on todennut, laintasoisen sääntelyn vähyys ja sallittujen 

oikeuslähteiden argumentaatiota tukeva luonne johtaa siihen, ettei oikeustilasta ole 

mahdollista muodostaa yhtä oikeaa tulkintaa tai kantaa. Yhden oikean tulkinnan tai kannan 

sijaan tutkielman tarkoituksena on täten löytää tutkimuskysymykseen tarkoituksenmukaisin 

vastaus monista eri vastausvaihtoehdoista. Tutkielman metodologiana hyödynnetään siten 

de sententia ferenda -tutkimusta.17 Tutkimusmetodi huomioiden tutkimustehtävää voidaan 

täydentää siten, että kaappi-indeksoinnin oikeudelliselle määritelmälle on tutkielmassa 

tarkoitus antaa tarkoituksenmukaisin sisältö. Tutkimuksessa hyödynnetään myös 

taloustieteellistä lähdeaineistoa sekä ulkomaista oikeuskäytäntöä ja oikeuskirjallisuutta, 

vaikkakaan tutkielmassa ei käytetä varsinaisesti oikeustaloustieteellistä tai oikeusvertailevaa 

tutkimusmetodia. Erityisesti taloustieteen hyödyntäminen tutkielmassa on perusteltua, sillä 

kuten Turtiainen väitöskirjassaan tuo esiin, sijoitusrahastosääntelyssä taloustiede on otettava 

huomioon lain tulkinnassa, vaikka taloustiede normatiivisessa oikeuslähdeopissa 

sijoitetaankin reaalisten argumenttien ryhmään18.  

Ennen tarkempaa syventymistä tutkielman lähdeaineistoon on paikallaan tuoda esiin 

finanssialan sääntelyn oikeuslähdeopillisia erityispiirteitä. Nämä erityispiirteet ovat 

yhteydessä EU-lainsäädännön Lamfalussy -prosessiin, jonka seurauksena sääntely koostuu 

kolmesta tasosta. Ensimmäisellä tasolla annetaan puitedirektiivejä tai -asetuksia 

yleisperiaatteista. Toiselle tasolle kuuluvat komission antamat delegoidut direktiivit ja 

asetukset sekä finanssivalvontaviranomaisten valmistelevat tekniset sääntely- ja 

täytäntöönpanostandardit. Komissio hyväksyy tekniset standardit asetuksina ja päätöksinä, 

jotka ovat oikeudellisesti sitovia. Näille kahdelle ensimmäiselle lainsäädännön tasolle 

kuuluvat sääntelykeinot ovat luonteeltaan sitovia eli asettuvat vahvasti velvoittavien 

oikeuslähteiden ryhmään. Kolmannelle tasolle kuuluvat eurooppalaisten 

finanssivalvontaviranomaisten kansallisille finanssivalvontaviranomaisille ja finanssialan 

toimijoille antamat ohjeet ja suositukset, jotka eivät kuuluu vahvasti velvoittavien 

oikeuslähteiden ryhmään.19  

 
17 Norros 2009b, s. 12.  
18 Turtiainen 2004, s. 18. 
19 Lamfalussy-prosessin osalta katso Luukkonen 2018a, s. 6. Wuolijoki on katsonut, että finanssialalle on 

syntynyt suuri määrä oikeudellisen informaation lähteitä finanssialan sääntelyn lisääntymisen sekä 

Lamfalussy-prosessin ja pankkiunionin myötä. Tämä oikeudellisen informaation lähteiden eksponentiaalinen 

kasvu on johtanut tilanteeseen, jossa oikeuslähdeoppi ei ole finanssialan oikeuslähteiden osalta vielä 

täsmentynyt. (Wuolijoki 2016b, s. 183.) Luukkonen puolestaan katsoo, että Wuolijoen huomiot perinteisen 

oikeuslähdeopin suhteesta finanssialan sääntelyyn ovat perusteltuja, mutta EU-perusteisessa lainsäädännössä 

sääntelyn sitovuus on kuitenkin lähtökohtaisesti selvää (Luukkonen 2018a, s. 6). 
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Tutkielman aiheen kannalta tärkeimmät velvoittavat oikeuslähteet ovat UCITS-direktiivi ja 

sijoitusrahastolaki. Myös UCITS-direktiiviä täydentävä avaintietoasiakirjaa20 koskeva 

komission KIID-asetus sekä KIID-asetuksen vuoden 2022 heinäkuusta lähtien 

sijoitusrahastojen osalta korvaava21 PRIIPs-asetus ovat aiheen kannalta olennaisia. 

Avaintietoasiakirjaan sovelletaan tällä hetkellä täten sijoitusrahastolain lisäksi KIID-

asetusta22 ja heinäkuusta 2022 alkaen KIID-asetuksen sijaan PRIIPs-asetusta. 

Yhteissijoitusyritysten osalta PRIIPs-asetus ei tarkoita suurta muutosta nykyiseen sääntely-

ympäristöön, sillä asetuksen tarkoituksena on laajentaa yhteissijoitusyrityksiltä jo 

edellytetyn avaintietoasiakirjan laatimisvelvollisuutta muihin sijoitustuotteisiin23. Suurin 

eroavaisuus on tuottojen esitystapa, jota on muutettu UCITS-rahastojen avaintietoasiakirjan 

sisältövaatimusten osalta siten, että historiallisen tuoton esittämistavan sijaan tuotto 

esitetään tulevaisuuden skenaarioilla24. Tärkeimpiin velvoittaviin oikeuslähteisiin 

lukeutuvat myös valtiovarainministeriön asetukset rahastoesitteestä25 sekä 

puolivuotiskatsauksesta26. 

Heikosti velvoittavien oikeuslähteiden osalta tutkielmassa hyödynnetään korkeimman 

oikeuden ennakkoratkaisua KKO 2015:93. Tutkielmassa hyödynnetään myös ESMA:n 

UCITS-direktiivin soveltamisesta julkaisemaa kysymyksiä ja vastauksia -ohjeistusta. 

ESMA:n ohjeistuksen oikeuslähdeopillisen aseman osalta tutkielmassa on noudatettu 

Luukkosen esittämää näkemystä, jonka mukaan kysymyksiä ja vastauksia -ohjeistukset 

kuuluvat heikosti velvoittavien oikeuslähteiden ryhmään, vaikkakin niiden 

oikeuslähdeopillista asemaa on pidetty ongelmallisena27.  

Tutkielman kannalta tärkeä oikeuslähteiden ryhmä ovat sallitut oikeuslähteet, kuten yleiset 

oikeusperiaatteet, oikeustiede, arvopaperimarkkinaviranomaisten kannanotot, sekä reaaliset 

 
20 KIID ja PRIIPs -asetuksissa käytetään käsitettä avaintietoasiakirja ja sijoitusrahastolaissa käsitettä 

avaintietoesite. Tässä tutkielmassa näitä käsitteitä pidetään toistensa synonyymeina. 
21 Komission delegoitu asetus 2021/2268, 2 artikla. 
22 SRL 14:4.4. 
23 Moloney 2012, s. 184. 
24 PRIIPs-asetus 8(d)(iii) artikla. 
25 Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön lupahakemuksiin liitettävistä selvityksistä, 

palkitsemisjärjestelmästä, rahastoesitteestä ja sijoitusrahastolain 13 luvussa tarkoitetuista rahoitusvälineistä 

sekä yhteissijoitusyrityksen saatavilla pidettävien tietojen laajuudesta. 
26 Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön, sijoitusrahaston ja vaihtoehtorahaston tilinpäätökseen 

sisältyvän tuloslaskelman ja taseen kaavasta, tilinpäätökseen liitettävästä toimintakertomuksesta sekä 

sijoitusrahaston puolivuotiskatsauksesta 
27 Luukkonen 2018a, s. 6. Katso myös finanssivalvontaviranomaisten antamien suositusten ja kannanottojen 

oikeuslähdeopillisen aseman osalta Wuolijoki 2016a, s. 294—295.  
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argumentit28. Yleinen arvopaperimarkkinaoikeudellinen sijoittajansuojan periaate29 on 

tutkielman kannalta hyvin keskeinen. Sijoittajansuoja kulkee yleisenä teemana läpi 

tutkielman, kun sijoittajansuojaan katsotaan kuuluvaksi rahastoyhtiön 

tiedonantovelvollisuus ja sijoittajan selonotto- ja tietämisvelvollisuus30 sekä rahastoyhtiön 

huolellisuus- ja lojaliteettivelvollisuus, joka velvoittaa rahastoyhtiön toimimaan huolellisesti 

rahasto-osuudenomistajien etujen mukaisesti. 

Arvopaperimarkkinaviranomaisten kannanottojen osalta kyseeseen tulevat erityisesti 

ESMA:n vuonna 2016 kaappi-indeksointiin liittyen julkaisema lausunto sekä vuonna 2020 

julkaistu työasiakirja31. Lisäksi tutkielmassa hyödynnetään muiden Euroopan jäsenmaiden 

finanssivalvojien kannanottoja, joiden hyödynnettävyyttä tutkielmassa tukee yhteinen 

UCITS-direktiiviin perustuva sääntelypohja. Suomen Finanssivalvonta ei sen sijaan ole 

julkaissut kannanottoja kaappi-indeksointiin liittyen. 

Kotimaisessa oikeustieteellisessä kirjallisuudessa ei ole aiemmin käsitelty kaappi-

indeksointia. Tutkielmassa hyödynnetään kuitenkin erityisesti kotimaista, sijoittajansuojaan 

liittyvää arvopaperimarkkinaoikeudellista kirjallisuutta, jonka osalta voidaan nostaa esiin 

Marja Luukkosen väitöskirja Sijoittajan velvollisuudet (2018), Olli Norroksen tutkimus 

Vahingonkorvaus arvopaperimarkkinoilla (2009) sekä Matti Turtiaisen väitöskirja 

Markkinakuri, sijoittajansuoja ja sijoitusrahastot (2004). Erityisesti Marja Luukkosen 

väitöskirjassa ja Olli Norroksen vahingonkorvausta arvopaperimarkkinoilla koskevassa 

tutkimuksessa on käsitelty tuotteen tarjoajan tiedonantovelvollisuuksien lisäksi myös 

sijoittajalle asetettavia velvollisuuksia osana sijoittajansuojaa. 

Tutkielmassa hyödynnetään lisäksi ulkomaista oikeustieteellistä kirjallisuutta, josta 

erityisesti Cremersin ja Curtisin sekä Kjørvenin kaappi-indeksointia koskevat artikkelit ovat 

olleet tutkielman kannalta merkityksellisiä32. Ulkomaisen oikeustieteellisen kirjallisuuden 

hyödynnettävyyttä voidaan yhdysvaltalaisen mutual funds -sääntelyn osalta perustella 

sääntelyn riittävällä yhdenmukaisuudella eurooppalaiseen UCITS-sääntelyyn nähden33, 

minkä johdosta yhdysvaltalaista mutual funds -kirjallisuutta on perinteisesti hyödynnetty 

 
28 Aarnio 2006, s. 293. 
29 Sijoittajansuoja on myös sijoitusrahastolain peruslähtökohta (HE 202/1998 vp, s. 39. HE 243/2018 vp, s. 69, 

71). 
30 Sijoittajan selonotto- ja tietämisvelvollisuuksien kuulumisesta sijoittajansuojan piiriin katso KKO 2015:93, 

kohta 44. 
31 ESMA 2016 ja ESMA 2020. Lausunnon ja työasiakirjan asemasta sallittuina oikeuslähteinä katso 

Luukkonen 2018a, s. 6. 
32 Cremers – Curtis 2015. Kjørven 2019.  
33 Harju – Syyrilä 2001, s. 15. 
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suomalaisessa sijoitusrahastoja koskevassa oikeuskirjallisuudessa34. Sallittujen 

oikeuslähteiden ryhmään kuuluu myös Norjan Høyesterettin vuonna 2020 antama kaappi-

indeksointia koskeva ratkaisu35, jota voidaan pitää kaappi-indeksoinnin eurooppalaisessa 

ympäristössä merkittävänä, vaikka kyseessä onkin oikeuslähdeopillisesti sallittu 

oikeuslähde36.  

1.4 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimuksen luvussa 2 tarkastellaan kaappi-indeksointia yleisellä tasolla. Nähdäkseni 

yleiskatsaus kaappi-indeksoinnin piirteisiin on perusteltu, kun kaappi-indeksointia ilmiönä 

ei ole aiemmin käsitelty suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa. Kolmannessa luvussa 

käsitellään sijoittajan perusteltuja odotuksia sijoitusrahaston aktiivisuudesta rahastoyhtiön 

tiedonantovelvollisuuden sekä sijoittajan selonotto- ja tietämisvelvollisuuden kannalta. 

Luvussa keskitytään avaintietoasiakirjaan sekä rahastoesitteeseen. Luvussa neljä 

tutkimuksen kohteena on sijoitusrahaston hallinnointipalkkio ja sen merkitys ja painoarvo 

kaappi-indeksoinnin määritelmässä. Viidennessä luvussa käsitellään sijoitusrahaston 

ulkoisen aktiivisuuden mittaamista rahoitustaloustieteessä kehitettyjen metriikoiden avulla 

ja tälle aktiivisuudelle asetettavia raja-arvoja. Kuudennessa luvussa tarkastellaan 

sijoitusrahaston sisäiselle aktiivisuudelle annettavaa oikeudellista merkitystä sekä sisäisen 

aktiivisuuden arviointia rahastoyhtiön huolellisuus- ja lojaliteettivelvollisuuden kautta. 

Kuudennessa luvussa käsitellään myös sisäisen aktiivisuuden oikeudellisen merkityksen 

ajallista ulottuvuutta. Seitsemännessä luvussa esitetään tutkielman yhteenveto. 

2 Kaappi-indeksoinnista yleisesti 

2.1 Passiivisen ja aktiivisen varojenhoidon37 määritelmä 

Sijoitusrahastotoiminnalla tarkoitetaan varojen hankkimista yleisöltä yhteistä sijoittamista 

varten ja näiden varojen sijoittamista pääasiassa rahoitusvälineisiin sekä sijoitusrahaston 

hoitamista ja rahasto-osuuksien markkinointia38. Osakesijoitusrahastot sijoittavat yleisöltä 

hankitut varat pääasiassa osakkeisiin39. Rahastoyhtiöt voivat hoitaa osakesijoitusrahastoa 

passiivisesti tai aktiivisesti. Seuraavaksi tarkastellaan lyhyesti passiivisen ja aktiivisen 

 
34 Katso esimerkiksi Norros 2009b, s. 11. 
35 Norjan Høyesterett 2020. 
36 Vieraan maan oikeuskäytännöstä sallittuna oikeuslähteenä katso Aarnio 1989, s. 236. 
37 Tutkielmassa käytetään termejä varojenhoito ja omaisuudenhoito toistensa synonyymeinä.  
38 SRL 1:2.1,1. 
39 Turtiainen 2004, s. 6. 
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omaisuudenhoidon piirteitä, sillä ne ovat olennaisessa osassa määriteltäessä kaappi-

indeksointia. 

SRL 13:8.1:n mukaan indeksirahasto on sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnan tavoitteena 

on sen sääntöjen mukaan jäljitellä tiettyä rahoitusmarkkinoilla yleisesti tunnettua osake- tai 

joukkovelkakirjaindeksiä40. Indeksirahastossa on kyse passiivisesti hallinnoidusta 

rahastosta. Säännöksen tarkoituksena on hallituksen esityksen HE 110/2003 vp:n mukaan 

mahdollistaa passiivisille sijoitusrahastoille merkittävä poikkeaminen sijoitusrajoituksista, 

joita sovelletaan aktiivisiin sijoitusrahastoihin41. Säännöstä on täten mahdollista tulkita siten, 

että määritelmän ulkopuolelle jäävät sijoitusrahastot ovat e contrario aktiivisia 

sijoitusrahastoja42.  

Myös KIID-asetukseen on sisällytetty yhteissijoitusyrityksen varojenhoitotyyliin liittyvää 

sääntelyä. KIID-asetuksen 7(1)(d):n mukaan avaintietoasiakirjan jaksoon ”Tavoitteet ja 

sijoituspolitiikka” on sisällytettävä tieto siitä, salliiko yhteissijoitusyritys harkinnanvaltaiset 

valinnat tehtävien yksittäisten sijoitusten suhteen ja merkitseekö tämä suoraan tai 

implisiittisesti jonkin vertailuarvon käyttöä ja jos niin minkä. Tapauksissa, jotka merkitsevät 

jonkin vertailuarvon käyttöä, on ilmoitettava liikkumavara suhteessa tähän vertailuarvoon, 

ja jos yhteissijoitusyrityksellä on indeksin seuraamiseen liittyvä tavoite, se on mainittava. 

ESMA on sääntelyyn liittyen UCITS-direktiivin soveltamisesta antamassaan kysymyksiä ja 

vastauksia -ohjeistuksessa määritellyt aktiivisen ja passiivisen yhteissijoitusyrityksen. 

ESMA:n määritelmän mukaan aktiivisesti hoidetussa yhteissijoitusyrityksessä 

varojenhoitajalla on hoitamansa portfolion sisällön suhteen harkintavaltaa, jota kuitenkin 

rajaavat yhteissijoitusyrityksen sijoitustavoitteet ja -politiikka. Toisin kuin passiivinen 

yhteissijoitusyritys, aktiivinen yhteissijoitusyritys ei tavoittele indeksin jäljittelemistä, 

vaikka aktiivinen yhteissijoitusyritys voi suoraan tai implisiittisesti käyttää jotakin 

vertailuarvoa. Vertailuarvoa käyttävillä aktiivisilla yhteissijoitusyrityksillä on vaihtelevaa 

harkintavaltaa sen suhteen, kuinka voimakkaasti rahaston riskitaso voi vaihdella suhteessa 

 
40 Indeksirahaston rahastonhoitaja ei tee aktiivista analyysiä markkinoiden suunnasta tai sijoituskohteista. 

Indeksirahaston tuotto vastaa kohdeindeksin tuottoa, josta on vähennetty rahaston kulut. Esimerkiksi 

OMXH25-indeksirahasto sijoittaa 25 markkina-arvoltaan suurimpaan Helsingin pörssin yhtiöön ja rahaston 

tuotto vastaa OMXH25-indeksin tuottoa. (Kallunki – Martikainen – Niemelä 2019, s. 123.) 
41 HE 110/2003 vp, s. 46. 
42 Aktiivisen osakerahaston tuottotavoitteena on yleensä ylittää sijoituskohteiden mukaisesti valittu 

vertailuindeksin tuotto (Kallunki – Martikainen – Niemelä 2019, s. 122—123). 
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vertailuindeksiin. Jotkut aktiiviset sijoitusrahastot saattavat valita matalamman riskitason 

suhteessa vertailuindeksiin kuin toiset. 43 

KIID-asetuksen ja ESMA:n ohjeistuksen pohjalta voidaan pitää selvänä, että sekä 

vertailuarvoa hyödyntävä että sitä hyödyntämätön aktiivinen sijoitusrahasto saa valita 

toimintansa riskitason. Riskillä tarkoitetaan yleensä sijoitukseen liittyvää mahdollisuutta 

tappioon tai tuottoon44. Mitä aktiivisempaa varojenhoito on, sitä korkeampi riski siihen 

liittyy. Aktiivisen sijoitusrahaston varojenhoidon riskitasolla tarkoitetaan täten toisin sanoen 

sijoitusrahaston varojenhoidon aktiivisuuden tasoa. Sijoitusrahasto voi täten valita 

varojenhoidossa hyödyntämänsä aktiivisuuden tason, mutta tämä taso on tuotava selvästi 

esiin muun muassa rahaston säännöissä sekä avaintietoasiakirjan sijoitustavoitteissa ja -

politiikassa. Vertailuarvoa hyödyntävän sijoitusrahaston tulee ilmaista rahaston 

liikkumavara suhteessa tähän vertailuarvoon avaintietoasiakirjan sijoitustavoitteissa ja -

politiikassa. Myös vertailuarvoa hyödyntämättömän sijoitusrahaston on ilmaistava 

harkinnanvaltansa laajuus sijoitustavoitteissa ja -politiikassa. Laajuuden määrittelyssä ei 

kuitenkaan tällöin hyödynnetä vertailuarvoa, minkä johdosta sijoitustavoitteissa ja -

politiikassa ilmaistua aktiivisuuden tasoa voidaan näissä tapauksissa pitää 

yleisluontoisempana ja täten mahdollisesti alttiimpana harhaanjohtavuudelle.  

Passiivisen varojenhoidon osalta ESMA:n määritelmän voidaan katsoa vastaavan 

sijoitusrahastolain määritelmää, kun ESMA määrittelee passiiviseksi varojenhoidoksi 

toiminnan, jossa tavoitellaan indeksin jäljittelyä.45 

ESMA:n ohjeistuksen mukaan indeksiä seuraavien sijoitusrahastojen olisi suositeltavaa 

käyttää termiä ”passiivinen” tai ”passiivisesti hoidettu” indeksirahasto-termin lisäksi. 

Rahastoyhtiöiden tulisi lisäksi harkita termien ”passiivinen” tai ”passiivisesti hoidettu” 

merkityksen selventämistä avaintietoasiakirjassa, jotta sijoittajat ymmärtäisivät termit 

oikein. Aktiivisten yhteissijoitusyritysten osalta olisi sijoittajien ymmärryksen 

varmistamiseksi suositeltavaa, että yhteissijoitusyritykset käyttäisivät termejä ”aktiivinen” 

tai ”aktiivisesti hoidettu”.46  

Kuten edellä on jo tuotu esiin, KIID-asetuksen soveltaminen päättyy 30.6.2022. PRIIPs-

sääntelyn osalta komission delegoitu asetus 2021/2268, jonka soveltaminen alkaa 

 
43 ESMA 2021, s. 18—20.  
44 Riskin määritelmästä katso Lautjärvi 2015, 3.3.1 Riskipositio riskin ja tuoton yhdistelmänä. 
45 ESMA 2021, s. 18.  
46 ESMA 2021, s. 18—19.  
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1.7.202247, muuttaa komission delegoitua asetusta 2017/653 siten, että asetukseen 

sisällytetään KIID-asetusta vastaava velvollisuus sisällyttää ”Mikä tämä tuote on?” -osioon 

tieto siitä, salliiko yhteissijoitusyritys harkinnanvaltaiset valinnat tehtävien yksittäisten 

sijoitusten suhteen ja merkitseekö tämä suoraan tai implisiittisesti jonkin vertailuarvon 

käyttöä ja jos niin minkä. Tapauksissa, jotka liittyvät jonkin vertailuarvon käyttöön, on 

ilmoitettava liikkumavara suhteessa tähän vertailuarvoon, ja jos yhteissijoitusyrityksellä tai 

vaihtoehtoisella sijoitusrahastolla on indeksin seuraamiseen liittyvä tavoite, se on 

mainittava.48 ESMA:n KIID-asetuksen liittyvän ohjeistusta voidaan täten pitää 

merkityksellisenä myös PRIIPs-asetuksen tulkinnassa. Ohjeistuksen asema heikosti 

velvoittavana oikeuslähteenä kuitenkin muuttuu, kun KIID-asetusta ei enää sovelleta. KIID-

asetuksen soveltamisen jälkeen ESMA:n ohjeistuksen voidaan katsoa kuuluvan sallittujen 

oikeuslähteiden ryhmään, mikäli sitä vastaavaa ohjeistusta ei sisällytetä koskemaan myös 

PRIIPs-asetuksen mukaista avaintietoasiakirjaa.  

2.2 Kaappi-indeksoinnin piirteistä 

Edellä esitetyt aktiivisen ja passiivisen varojenhoidon oikeudelliset määritelmät eivät vastaa 

siihen kysymykseen, minkä perusteella sijoittaja valitsee aktiivisen tai passiivisen 

varojenhoidon. Aktiivisen ja passiivisen varojenhoidon sijoittajille keskeisiä 

ominaispiirteitä on kuitenkin syytä käsitellä lyhyesti, sillä niillä on merkitystä kaappi-

indeksoinnin määritelmän kannalta. 

Passiivisen varojenhoidon ominaispiirteisiin kuuluu sijoitusten tekeminen indeksipainojen 

perusteella ilman sijoituskohteiden paremmuuteen liittyvää arviointia. Passiivisen 

varojenhoidon tavoitteena ei täten ole lyödä markkinoita, vaan saavuttaa otettua riskiä 

vastaava kohtuullinen tuotto eli markkinatuotto.49 Aktiivisen sijoitusrahaston tavoitteena 

puolestaan on aktiivisella varojenhoidolla ylittää markkinatuotto. Jotta aktiivinen 

sijoitusrahasto voisi suoriutua passiivista, indeksiä seuraavaa sijoitusrahastoa paremmin, 

tulee aktiivisen sijoitusrahaston sijoitusportfolion sisällön poiketa indeksiportfoliosta. 

Sijoitusrahaston on mahdollista poiketa indeksistä osakkeiden valinnalla tai sijoituksen 

ajoituksella. Osakkeiden valinnassa on kyse niiden osakkeiden valikoimisesta, joiden 

rahastonhoitaja odottaa suoriutuvan muita paremmin. Ajoituksella puolestaan tarkoitetaan 

 
47 Asetuksen 1 artiklan 13 kohtaa sovelletaan kuitenkin 1.1.2022 alkaen (Komission delegoitu asetus 

2021/2268, 2 artikla). 
48 Komission delegoitu asetus 2021/2268, 1(2)(2a)(d). 
49 Puttonen – Repo 2015, s. 69, 130. 
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ajoitettujen sijoitusten tekemistä muun muassa kokonaisten teollisuusalojen tai 

taloussektorien systeemiriskitekijöiden perusteella.50 

Tutkielman aiheen kannalta on olennaista huomioida, että aktiivisen sijoitusrahaston 

markkinatuottoja korkeammasta tuotto-odotuksesta seuraa, että sijoittajat altistuvat myös 

suuremmalle tappion riskille. Aktiivinen sijoitusrahastotoiminta on täten passiivista 

riskillisempää. Aktiivisen sijoitusrahaston merkittävät tappiot eivät täten ole merkki kaapi-

indeksoinnista. Tosiasiassa aktiivisesti toimivan sijoitusrahaston on mahdollista suoriutua 

indeksiä paremmin ex ante, vaikka rahasto saattaakin suoriutua indeksiä huonommin ex 

post.51 Kaappi-indeksoidulla sijoitusrahastolla ei ole mahdollisuuksia suoriutua indeksiä 

paremmin ex ante, vaikkakin tappiot saattavat jäädä ex post pienemmiksi kuin tosiasiallisesti 

aktiivisissa sijoitusrahastoissa52.  

2.3 Kaappi-indeksoinnin kielto ja mahdolliset seuraamukset 

Sijoitusrahastolainsäädännössä ei ole määritelty kaappi-indeksointia, eikä lainsäädäntö täten 

myöskään aseta nimenomaista kaappi-indeksoinnin kieltoa. Kaappi-indeksoinnin voidaan 

kuitenkin katsoa olevan kiellettyä ilman nimenomaista säännöstäkin. 

Sijoitusrahastolainsäädäntö sisältää nimittäin useita säännöksiä, joita sijoittajien 

oikeutettujen odotusten perusteella aktiivinen, tosiasiassa varoja passiivisesti hoitava 

rahastoyhtiö rikkoo. Seuraavaksi käsitellään sääntelyä oikeustilan toteamisen kannalta 

olennaisilta osin.  

Kaappi-indeksoidun, vertailuarvoa hyödyntävän sijoitusrahaston voidaan ensinäkin katsoa 

rikkovan edellä käsiteltyä KIID-asetuksen 7(1)(d) artiklaa, kun rahaston ilmoittama 

liikkumavara suhteessa vertailuarvoon ei vastaa sijoitusrahaston tosiasiassa hyödyntämää 

liikkumavaraa. SRL 15:4.2,2:n mukaan avaintietoesitteessä on toisekseen oltava sijoittajan 

ymmärrettävissä ilman muita asiakirjoja lyhyt kuvaus sijoitustavoitteista ja 

sijoituspolitiikasta. Kaappi-indeksoidussa sijoitusrahastossa sijoitustavoitteiden ja 

sijoituspolitiikan kuvaus eivät vastaa rahaston tosiasiallisia sijoitustavoitteita ja 

sijoituspolitiikkaa. Aktiivisena markkinoidun, tosiasiassa passiivisen sijoitusrahaston 

voidaan katsoa myös antaneen markkinoinnissaan totuudenvastaista tietoa, mikä on SRL 

 
50 Cremers – Petäjistö 2009, s. 3329. 
51 Cremers – Curtis 2015, s. 20, 29. 
52 Kaappi-indeksoitujen sijoitusrahastojen tuotto saattaa olla passiivisten sijoitusrahastojen tuottoja matalampi, 

sillä kaappi-indeksoiduilla sijoitusrahastoilla saattaa olla korkeampi hallinnointipalkkio. Katso luku neljä. 
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15:1.2:n vastaista, kun säännös kieltää antamasta sijoitusrahaston rahasto-osuuksien 

markkinoinnissa totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa tietoa. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että sijoitusrahaston varojenhoito voidaan toteuttaa 

aktiivisesti tai passiivisesti ja sijoitusrahasto voi valita aktiivisuutensa tason, mutta 

sijoitusrahaston tosiasiallisen aktiivisuuden tason tulee vastata sijoittajien perusteltujen 

odotusten mukaista aktiivisuuden tasoa. Mikäli aktiivisuuden taso on tosiasiassa matalampi, 

kyse on kielletystä kaappi-indeksoinnista. Kaappi-indeksointiin mahdollisesti soveltuvia 

sijoitusrahastolain mukaisia seuraamuksia ovat seuraamusmaksu sekä Finanssivalvonnan 

kieltomääräys. Myös vahingonkorvausvelvollisuus voi tulla kyseeseen.53 Hallinnolliset 

seuraamukset ja vahingonkorvausvelvollisuus edellyttävät kuitenkin kaappi-indeksoinnin 

oikeudellista määrittelyä.  

3 Sijoittajan perustellut odotukset 

3.1 Rahastoyhtiön tiedonantovelvollisuus ja sijoittajan selonotto- ja 

tietämisvelvollisuus 

Tässä luvussa käsitellään rahastoyhtiön tiedonantovelvollisuutta sekä sijoittajan selonotto- 

ja tietämisvelvollisuutta, jotka käsitetään tässä tutkielmassa osaksi sijoittajansuojaa54. Nämä 

velvollisuudet muodostavat yhdessä sijoittajan perusteltujen odotusten sisällön. Sijoittajan 

perustellut odotukset ovat kaappi-indeksoinnin arvioinnissa keskeisessä osassa, sillä kaappi-

indeksoinnin voidaan katsoa olevan osa laajempaa sijoittajien perusteltuihin odotuksiin 

liittyvää sijoittajansuojaongelmaa55. 

Liberalistisen sopimusoikeuden caveat emptor -periaatteesta eli osapuolten vastuusta 

riittävän informaation hankkimiseen on siirrytty myyjän velvollisuuteen toimittaa ostajalle 

tietoa kaupan kohteesta56. Sijoitusrahastolainsäädäntö asettaa rahastoyhtiölle velvollisuuden 

antaa sijoittajalle tai asettaa sijoittajan saataville riittävästi tietoa sijoitusrahastosta. 

Rahastoyhtiön tiedonantovelvollisuus voidaan jakaa rahasto-osuuksien markkinoinnin eli 

liikkeellelaskun yhteydessä aktualisoituvaan tiedonantovelvollisuuteen sekä säännölliseen 

tiedonantovelvollisuuteen. Markkinoinnin yhteydessä aktualisoituvasta 

 
53 Seuraamusmaksun osalta katso muun muassa SRL 27:2.2,4. Kieltomääräyksen osalta katso SRL 27:8. 

Vahingonkorvausvelvollisuuden osalta katso SRL 26:3 sekä SRL 26:4. 
54 Tuotteen tarjoajan tiedonantovelvollisuuksista sekä sijoittajan selonotto- ja tietämisvelvollisuuksista osana 

sijoittajansuojaa katso Luukkonen 2018a, s. 75—122. 
55 ESMA 2016, s. 1. 
56 Häyhä 2000, s. 44, 50.  
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tiedonantovelvollisuudesta on kyse esitteen ja avaintietoasiakirjan laatimis- ja 

julkistamisvelvollisuudessa. Puolivuotiskatsausten ja vuosikertomusten laatimis- ja 

julkistamisvelvollisuus puolestaan kuuluu säännöllisen tiedonantovelvollisuuden piiriin.57  

Sijoittajan selonotto- ja tietämisvelvollisuudet ovat pääasiassa kansallista oikeutta ja ne 

perustuvat pääasiassa lakiin kirjaamattomiin sääntöihin58. Sijoittajan selonottovelvollisuus 

tarkoittaa sijoittajan velvollisuutta tutustua tuotteen tarjoajan antamaan materiaalin 

sijoitustuotteesta. Tuotteen tarjoaja puolestaan on tuottanut tämän materiaalin 

tiedonantovelvollisuutensa nojalla. Tuotteen tarjoajan tiedonantovelvollisuus on 

ensisijainen sijoittajan selonottovelvollisuuteen nähden, vaikka myös 

selonottovelvollisuuden voidaan katsoa olevan laaja. Voidaan myös katsoa, ettei 

rahastoyhtiön tiedonantovelvollisuuden laajuudella ole juurikaan merkitystä, mikäli 

sijoittaja ei täytä selonottovelvollisuuttaan. Sijoittajan tietämisvelvollisuudella tarkoitetaan 

sitä, mitä sijoittajan pitää tietää tai ymmärtää sijoitustuotteesta yleiseen 

laintuntemisvelvoitteeseen tai sijoitustietämykseensä perustuen.59 Sijoittajan selonotto- ja 

tietämisvelvollisuutta tullaan seuraavassa tarkastelemaan Norroksen esimerkkiä seuraten 

sijoittajan oikeutettujen odotusten kautta sen sijaan, että näitä velvollisuuksia tarkasteltaisiin 

esimerkiksi vahingonkärsijän myötävaikutuksena. Kuten Norros on todennut, 

lähestymistapaa voidaan pitää perusteltuna muun muassa sijoituslautakunnan (ent. 

Arvopaperilautakunta) ratkaisukäytännön nojalla.60 

Keskityn tässä tutkielmassa rahastoyhtiön markkinoinnin yhteydessä aktualisoituvaan 

tiedonantovelvollisuuteen sekä sijoittajan selonottovelvollisuuteen, joka kohdistuu tämän 

tiedonantovelvollisuuden perusteella tuotettuihin materiaaleihin. Tarkoituksena on 

määritellä, milloin rahastoyhtiön tiedonantomateriaalien aktiivisuuden tason kuvausta 

voidaan pitää totuudenvastaisena tai harhaanjohtavana. Koska kyse on 

tiedonantovelvollisuuden perusteella tuotetusta materiaalista, seuraavassa ei käsitellä 

markkinointia. Tutkielman ulkopuolelle jäävät myös rahastoyhtiön säännöllisen 

 
57 Turtiainen 2004, s. 113—114. 
58 Luukkonen 2018a, s. 78. Norros 2009b, s. 377. Norroksen voidaan katsoa sisällyttävän sijoittajan 

tiedonantovelvollisuuden sijoittajan selonottovelvollisuuteen, kun selonottovelvollisuuden arvioinnissa 

otetaan huomioon muun muassa sijoittajan henkilökohtaiset ominaisuudet, kuten sijoituskokemus (Norros 

2009b, s. 384). Hoppu puolestaan käyttää käsitettä sijoittajan huolellisuusvelvollisuus, jonka voidaan katsoa 

sisältävän sekä sijoittajan selonottovelvollisuuden että tietämisvelvollisuuden. Sijoittajan 

huolellisuusvelvollisuus pohjautuu sopimusoikeuden yleiseen huolellisuusvelvollisuuteen sekä AML 1:2:n 

kieltoon menetellä hyvän arvopaperimarkkinatavan vastaisesti (Hoppu 2009, s. 256). 
59 Luukkonen 2018a, s. 97—98. Luukkonen 2018c, s. 171. 
60 Norros 2009b, s. 378.  
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tiedonantovelvollisuuden nojalla laatimat ja julkaisemat puolivuotiskatsaukset sekä 

vuosikertomukset. Säännöllisen tiedonantovelvollisuuden rajaaminen tutkielman 

ulkopuolelle on nähdäkseni perusteltua, koska vähittäissijoittajan aikaan ennen 

sijoituspäätöksen tekemistä kohdistuvan selonotto- ja tietämisvelvollisuuden ei ole 

tarkoituksenmukaista katsoa sisältävän myös säännöllisen tiedonantovelvollisuuden 

perusteella laadittuja tiedonantoja avaintietoasiakirjan ja rahaston säännöt sisältävän 

rahastoesitteen lisäksi. Tällaisen vaatimuksen asettamista voidaan pitää kokeneenkin 

vähittäissijoittajan kohdalla kohtuuttomana, kun huomioon otetaan informaation 

hankinnasta sekä käsittelystä sijoittajalle aiheutuvat informaatiokustannukset61. Jo 

pelkästään markkinoinnin yhteydessä aktualisoituvan tiedonantovelvollisuuden nojalla 

tuotetut materiaalit saattavat sisältää satoja sivuja, eikä sijoittajan selonottovelvollisuuden 

laajentamista tämän materiaalimäärän ulkopuolelle ja sellaiseen materiaalin, jota sijoittajalle 

ei toimiteta automaattisesti ennen sijoituspäätöksen tekemistä, nähdäkseni voida pitää 

perusteltuna. Säännöllisellä tiedonantovelvollisuudella voi kuitenkin olla vaikutuksensa 

sijoittajan sijoituspäätöksen tekemisen jälkeiseen aikaan kohdistuvan 

reklamaatiovelvollisuuden62 kannalta. Reklamaatiovelvollisuutta ei kuitenkaan ole 

mahdollista käsitellä tutkielman sivumäärän puitteissa. 

3.2 Totuudenvastaisen tai harhaanjohtavan tiedon antokiellosta yleisesti 

Kaappi-indeksoinnissa on kyse totuudenvastaisen tai harhaanjohtavan tiedon antamisesta 

sijoittajille. Sijoitusrahastolaki sisältää kiellon antaa totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa 

tietoa sijoitusrahaston rahasto-osuuksien markkinoinnissa63. Siihen, mitä tarkoitetaan tiedon 

totuudenvastaisuudella tai harhaanjohtavuudella, voidaan hakea tulkinta-apua 

arvopaperimarkkinalain (746/2012, myöhemmin AML)  kiellosta antaa totuudenvastaista tai 

harhaanjohtavaa tietoa arvopaperien ja muiden rahoitusvälineiden elinkeinotoiminnassa 

tapahtuvassa markkinoinnissa ja vaihdannassa64. Totuudenvastaisella tiedolla tarkoitetaan 

arvopaperimarkkinalaissa asianhaaran selostamista virheellisellä tai vääristävällä tavalla. 

Harhaanjohtavalla tiedolla puolestaan tarkoitetaan totuudenmukaista tietoa, joka 

puutteellisuutensa tai esittämistapansa tai -muotonsa takia on omiaan antamaan 

vastaanottajalle virheellisen käsityksen. Annetun tiedon oikeellisuutta, laajuutta ja 

 
61 Sijoittajalle aiheutuvista informaatiokustannuksista katso Luukkonen 2018a, s. 103. 
62 Sijoittajan reklamaatiovelvollisuudesta katso Luukkonen 2018a, s. 122—131. 
63 SRL 15:1.2 
64 AML 1:3.1. Arvopaperimarkkinalain merkityksestä totuudenvastaisen tai harhaanjohtavan tiedon 

antokiellon tulkinnassa katso Turtiainen 2018, s. 114.  
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esitystapaa arvioidaan sijoituspäätöstä tekevän henkilön näkökulmasta. Arviointi on siis 

ankarampaa, jos kohteena on suuri yleisö, kuin jos kohteena ovat ammattimaiset sijoittajat 

tai muut asiantuntijat.65 Totuudenvastaiselta tai harhaanjohtavalta tiedolta edellytetään myös 

sitä, että se on ollut omiaan vaikuttamaan sijoittajan sijoituspäätökseen66. 

Sijoitusrahastolain nimenomainen kielto antaa totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa tietoa 

koskee vain markkinointia. Nykyisen arvopaperimarkkinalain nimenomainen kielto koskee 

markkinoinnin lisäksi myös arvopaperimarkkinalain mukaisen tiedonantovelvollisuuden 

täyttämistä67. Vanhassa arvopaperimarkkinalaissa (495/1989, kumottu) ei asetettu 

nimenomaista totuudenvastaisen tai harhaanjohtavan tiedon antokieltoa 

tiedonantovelvollisuuden osalta68. Säännöksiä pidetään kuitenkin toisiaan vastaavina69. 

Säännöksen sanamuodosta huolimatta myös sijoitusrahastolain voidaan katsoa vastaavasti 

sisältävän markkinoinnin lisäksi myös tiedonantovelvollisuutta koskevan kiellon antaa 

totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa tietoa70. Säännöksen sanamuodon voidaan katsoa 

olevan seurausta siitä, että markkinoinnin kohdalla nimenomainen harhaanjohtavan tai 

totuudenvastaisen tiedon antokielto on tarpeellinen, kun otetaan huomioon markkinoinnin 

kaupallisuus. Toisin kuin tiedonantovelvollisuudessa, markkinoinnilta ei edellytetä 

arvopaperiin tai tuotteen tarjoajaan liittyvien negatiivisten tietojen esiin tuomista. 

Markkinointia on täten säänneltävä nimenomaisella totuudenvastaisen tai harhaanjohtavan 

tiedon antokiellolla, jotta myyntiä edistettäessä esitetään tietoja, jotka ovat totta ja jotka eivät 

ole harhaanjohtavia.71 

3.3 Aktiivisuuden tason kuvaaminen  

3.3.1 Aktiivisuuden tason kuvaaminen avaintietoasiakirjassa 

 
Sijoitusrahaston aktiivisuuden tason kuvaaminen tiedonantomateriaaleissa on kaappi-

indeksoinnin tapauksessa keskeisin tiedon totuudenvastaisuuden tai harhaanjohtavuuden 

arviointiin vaikuttavista tekijöistä. Seuraavassa käsitellään ensin avaintietoasiakirjaan 

sisältyvää aktiivisuuden tason kuvausta. 

 
65 HE 157/1988 vp, s. 25. 
66 HE 32/2012 vp, s. 98. 
67 AML 1:3.1. 
68 VAML 2:1.1. 
69 Norros – Kaisanlahti 2021, s. 112—113. 
70 Totuudenvastaisen tai harhaanjohtavan tiedon käsitteen käyttämisestä tiedonantomateriaalien kohdalla katso 

Harju – Syyrilä 2001, s. 353. Katso myös AML:n mukaisen esitteen osalta Sillanpää 2007, s. 323.  
71 Häyrynen 2006, s. 240. 
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SRL 15:4.1:n mukaan rahastoyhtiön on kunkin hoitamansa sijoitusrahaston osalta laadittava 

lyhyt asiakirja, joka sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot (avaintietoesite). 

Avaintietoesitteessä on oltava sijoittajan ymmärrettävissä ilman muita asiakirjoja lyhyt 

kuvaus sijoitustavoitteista ja sijoituspolitiikasta. Mikäli tosiasiassa passiivisesti hoidettua 

sijoitusrahastoa kuvataan avaintietoasiakirjassa aktiiviseksi tai aktiivisesti hoidetuksi 

sijoitusrahastoksi, on selvää, että tieto on totuudenvastaista. Edellä kohdassa 2.1 aktiivisen 

ja passiivisen varojenhoidon määritelmistä esitettyä on kuitenkin vielä syytä täydentää 

aktiivisen ja passiivisen varojenhoidon rajanvetoon liittyvillä näkökohdilla, sillä 

rajanvetokysymyksellä on olennainen merkitys tiedon katsomiselle totuudenvastaiseksi.  

Passiivisen sijoitusrahaston tulee hallituksen esityksen HE 110/2003 vp:n mukaan seurata 

indeksiä hyvin tarkasti. Passiivisen sijoitusrahaston sijoitusten jakauman tulee vastata 

indeksin jakaumaa. Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa sijoitetaan rahastoon merkintöinä 

tulevat uudet varat, lunastetaan rahasto-osuuksia ja tarvitaan käteisvaroja niitä varten, 

myydään mahdollisesti sijoitusrahaston varoja lunastusten kattamiseksi sekä tilanne, jossa 

indeksin koostumus muuttuu. Näidenkin tilanteiden jälkeen rahaston koostumus olisi 

mahdollisimman nopeasti palautettava vastaamaan indeksin koostumusta 

osuudenomistajien edun mukaisella tavalla. Tätä vaatimusta perustellaan esityksessä sillä, 

että passiivisen sijoitusrahaston on mahdollista indeksiä jäljittelevän luonteensa vuoksi 

poiketa merkittävästi normaaleista sijoitusrajoituksista, joita sovelletaan aktiivisiin 

sijoitusrahastoihin.72 Nähdäkseni hallituksen esitystä on tarkoituksenmukaisinta tulkita niin, 

että tilanteissa, joissa sijoitusrahasto toimii ajallisesti tai määrällisesti pienissäkin määrin 

aktiivisesti muutoin kuin yllä mainituissa lyhytkestoisissa tilanteissa, on rahastoyhtiön 

varojenhoito katsottava aktiiviseksi.  

Myös ESMA:n UCITS-direktiivin soveltamisesta antaman kysymyksiä ja vastauksia -

ohjeistuksen voidaan katsoa tukevan tätä näkemystä, kun siinä KIID-asetuksen mukaisen 

avaintietoasiakirjan osalta annetaan seuraava esimerkki avaintietoasiakirjaan 

sisällytettävästä aktiivisuuden tason kuvauksesta: ”Sijoitusstrategia rajoittaa portfolion 

koostumuksen poikkeamista ABCD indeksistä. Tämä poikkeaminen voi olla 

rajallista/olennaista/merkittävää. ⎯ — (kirjoittajan käännös)”.73 Ohjeistuksen 

 
72 HE 110/2003 vp, s. 46. 
73 ESMA 2021, s. 22.  
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perusteella ESMA:n voidaan katsoa määrittelevän aktiiviseksi varojenhoidoksi myös 

rajallisen poikkeamisen vertailuindeksistä. 

Näkemystä tukee myös se, että riskin ajatellaan yleisesti ottaen olevan sijoitustuotteen 

ydinominaisuus74. Sillanpää on katsonut, että suurelle yleisölle markkinointiaineistossa 

annettavaa harhaanjohtavaa tietoa sijoituksen riskistä on arvioitava ankarammin, kuin jos 

harhaanjohtavan tiedon kohteena olisi sijoituksen tuotto-odotus. Tämä on seurausta siitä, 

että riskiä koskevan harhaanjohtavan tiedon kohdalla sijoittaja voi menettää sijoittamansa 

pääoman jopa kokonaan, kun taas tuotto-odotuksen kohdalla sijoittajalle mahdollisesti 

aiheutuva seuraamus on lievempi eli vähäisempi tuotto.75 Kun kyse on vähäisessä määrin 

aktiivisen sijoitusrahaston kuvaamisesta korkeamman aktiivisuuden omaavana 

sijoitusrahastona, sijoittajalle annetaan harhaanjohtavaa tietoa sijoituksen riskistä, mutta 

tämä ei johda sijoittajan mahdollisuuteen menettää sijoittamansa pääoma kokonaan, vaan 

sen sijaan seurauksena on vähäisempi tuotto. Sillanpään näkemystä on täten syytä hieman 

tarkentaa. Näkemystä on tulkittava siten, että riski on sijoitustuotteen ydinominaisuus, kun 

kyseessä on tiedonantomateriaalien perusteella matalan riskin sijoitustuote. Korkea tuotto-

odotus sen sijaan ei ole sijoitustuotteen ydinominaisuus, eikä totuudenvastaisen tiedon 

antamista siitä ole arvioitava yhtä ankarasti. Tästä näkökulmasta rajallisesti aktiivisen 

sijoitusrahaston kuvaaminen aktiivisena voidaan nähdä oikeudellisesti hyväksyttävämpänä 

vaihtoehtona, kuin sen kuvaaminen passiivisena.  

Edellä esitetyn osalta voidaan yhteenvetona todeta, että tosiasiassa täysin passiivisen 

sijoitusrahaston kuvaaminen tiedonantomateriaaleissa aktiivisena täyttää totuudenvastaisen 

tiedon määritelmän. Mikäli sijoitusrahaston varojenhoitotyyli sen sijaan on rajallisestikin 

aktiivinen, sijoitusrahaston varojenhoitoa tulisi kuvata tiedonantomateriaaleissa aktiiviseksi. 

Seuraavaksi siirrytään arvioimaan tiedon harhaanjohtavuutta.  

Tiedon harhaanjohtavuuden osalta on hyödyllistä nostaa esiin Ruotsin finanssivalvonnan 

(Finansinspektionen) ruotsalaisista yhteissijoitusyrityksistä tekemä selvitys, jonka kohteena 

olivat avaintietoasiakirjan aktiivisuuden tasoon liittyvät ilmaisut. Selvityksessä havaittiin, 

että käytännössä useat rahastoyhtiöt korostivat avaintietoasiakirjoissaan varojenhoidon 

aktiivisuutta kuvaamalla rahaston aktiivista sijoitusstrategiaa sekä rahaston harjoittamaa 

analyysiä eri yhtiöistä. Osa yhteissijoitusyrityksistä oli myös asettanut 

avaintietoasiakirjassaan nimenomaiseksi tavoitteekseen vertailuindeksin voittamisen. 

 
74 Luukkonen 2018b, s. 387. 
75 Sillanpää 2007, s. 326. 
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Yhteissijoitusyritysten sijoitushistorian tarkempi tarkastelu kuitenkin osoitti, että useat 

rahastoista seurasivat vertailuarvoa suhteellisen tarkasti. Yhteissijoitusyritysten 

tosiasiallinen toiminta ei täten vastannut avaintietoasiakirjan pohjalta muodostunutta kuvaa 

rahaston varojenhoidon aktiivisuuden tasosta. Yhdeksi syyksi toiminnalle esitettiin 

rahastoyhtiöiden mahdollista näkemystä, jonka mukaan rahastoa voitaisiin kuvata 

aktiiviseksi, jos sijoitusprosessi ei ole passiivinen. Finansinspektionen päätyi selvityksen 

lopuksi huomauttamaan, että vertailuarvoa suhteellisen tarkasti seuraavan aktiivisen 

yhteissijoitusyrityksen tulee avaintietoasiakirjassaan kuvata rahaston aktiivisuutta 

maltillisemmin.76 

Ruotsin finanssivalvonnan selvityksen pohjalta voidaan katsoa, että aktiivisen 

sijoitusrahaston aktiivisuuden tasoa ei aina välttämättä kuvata asianmukaisesti 

avaintietoasiakirjassa. Erityisesti matalan aktiivisuuden sijoitusrahastot saattavat kuvata 

varojenhoidon aktiivisuutta tosiasiallisesta aktiivisuudesta poikkeavasti. On kuitenkin syytä 

huomioida, että vaikka rahastoyhtiölle asetetaan KIID-asetuksessa, PRIIPs-sääntelyssä sekä 

ESMA:n kysymyksiä ja vastauksia -ohjeistuksessa velvollisuus ilmaista aktiivisuuden taso 

avaintietoasiakirjassa77, aktiivisuuden tason ilmaukselle ei ole asetettu tarkempia 

muotovaatimuksia. ESMA:n kysymyksiä ja vastauksia -ohjeistus sisältää edellä kuvatusti 

esimerkin siitä, miten aktiivisuutta voidaan kuvata avaintietoasiakirjassa, mutta kyse on vain 

esimerkistä. Mikäli aktiivisuuden tason kuvauksessa ei täten ole käytetty yhtä täsmällistä 

ilmausta kuin ESMA:n esimerkissä, aktiivisuuden tason kuvauksen harhaanjohtavuuden 

arviointi todennäköisesti osoittautuu haastavammaksi kuin tiedon totuudenvastaisuuden 

arviointi. Arvioinnissa on huomioitava myös sijoittajan selonotto- ja tietämisvelvollisuus, 

jonka osalta arvioinnin periaatteita täydennetään kohdassa 3.4. 

3.3.2 Aktiivisuuden tason kuvaaminen rahastoesitteessä  ja rahaston 

säännöissä  

 
Rahastoyhtiön on avaintietoasiakirjan lisäksi julkistettava jokaisesta hoitamastaan 

sijoitusrahastosta rahastoesite78. SRL 15:3.2:n mukaan rahastoesitteessä on oltava 

sijoitusrahaston ja erityisesti siihen liittyvien riskien arvioimiseksi olennaiset ja riittävät 

tiedot sijoitusrahaston sijoitustoiminnan tavoitteista ja sen muista ominaisuuksista. SRL 

 
76 Finansinspektionen 2015, s. 17. 
77 KIID-asetuksen 7(1)(d). PRIIPs-sääntelyn osalta: Komission delegoitu asetus 2021/2268, 1(2)(2a)(d). 

ESMA 2021, s. 18—19. 
78 SRL 15:3.1. 
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15:3.1:n mukaan rahastoesitteeseen on liitettävä sijoitusrahaston säännöt. SRL 8:2.1,2:n 

mukaan sijoitusrahaston säännöissä on määrättävä ainakin sijoitusrahaston sijoitustoiminnan 

tarkoitus sekä sijoitusrahaston varojen sijoittaminen. Säännöissä on täten tuotava esiin 

pyrkiikö rahasto jäljittelemään jotakin osakeindeksiä vai pyrkiikö rahasto ylittämään tietyn 

vertailuindeksin tuoton79. Rahastoesitteestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen 

4:3.1,1:n ja 4:3.2,1:n mukaan rahastoesitteessä on kerrottava lyhyesti sijoitusrahaston 

sijoitustoiminta, sen tavoitteet ja sijoituksiin erityisesti liittyvät riskit sisältäen tiedon siitä, 

pyritäänkö sijoitustoiminnan tavoitteisiin aktiivisen vai passiivisen omaisuudenhoidon 

keinoin. Valtiovarainministeriön asetuksen asettaman velvollisuuden voidaan katsoa tuovan 

sijoittajalle yksinkertaistetusti esiin sen, hoidetaanko sijoitusrahastoa aktiivisesti vaiko 

passiivisesti ilman aktiivisuuden tason yksityiskohtaisempaa kuvausta.  

Edellä käsitellyn KIID-asetuksen 7(1)(d) artiklan mukaan avaintietoasiakirjan jaksoon 

”Tavoitteet ja sijoituspolitiikka” sisältyvän kuvauksen on käsitettävä ne 

yhteissijoitusyrityksen keskeiset ominaispiirteet, joista sijoittajan olisi oltava selvillä, vaikka 

kyseiset ominaispiirteet eivät sisältyisi tarjousesitteessä olevaan tavoitteiden ja 

sijoituspolitiikan kuvaukseen mukaan lukien tieto siitä, salliiko yhteissijoitusyritys 

harkinnanvaltaiset valinnat tehtävien yksittäisten sijoitusten suhteen ja merkitseekö tämä 

suoraan tai implisiittisesti jonkin vertailuarvon käyttöä ja jos niin minkä. Tapauksissa, jotka 

merkitsevät jonkin vertailuarvon käyttöä, on ilmoitettava liikkumavara suhteessa tähän 

vertailuarvoon. Asetuksen sanamuodon voidaan katsoa tukevan tulkintaa, jonka mukaan 

avaintietoesitteen ja rahastoesitteen sijoitustavoitteiden sisältö voi jossain määrin poiketa 

toisistaan. Huomioon on kuitenkin otettava myös SRL 15:5.2, jonka mukaan 

avaintietoesitteen tietojen on oltava yhdenmukaisia rahastoesitteen vastaavien tietojen 

kanssa.  

Yllä esitettyä on mahdollista tulkita niin, että rahastoesitteeseen ja rahaston sääntöihin ei ole 

välttämätöntä sisällyttää tietoa vertailuarvon käytöstä, eikä sijoitusrahaston liikkumavarasta 

vertailuarvon suhteen. Voidaan kuitenkin katsoa, että rahastoesitteessä tulee kuvata rahaston 

aktiivisuuden taso ilman viittausta vertailuarvoon, jotta rahastoesitteen voitaisiin katsoa 

sisältävän sijoitusrahastoon liittyvien riskien arvioimiseksi olennaiset tiedot sijoitusrahaston 

sijoitustoiminnan tavoitteista ja kun sijoitusrahaston aktiivisuuden taso on suoraan 

 
79 Harju – Syyrilä 2001, s. 182. 
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yhteydessä sijoitusrahaston sijoitustoiminnan riskitasoon. Aktiivisuuden tason kuvaaminen 

rahastoesitteessä myös yhdenmukaistaa avaintietoesitteen ja rahastoesitteen sisältöä. 

Norjan Høyesterettin kaappi-indeksointia koskeneessa ratkaisussa on otettu kantaa 

sijoitusrahaston aktiivisuuden tason kuvaamiseen rahaston säännöissä ja rahastoesitteessä. 

Tapauksen rahaston sääntöjen ja rahastoesitteen ilmaisujen yksityiskohtainen läpikäynti on 

nähdäkseni seuraavassa perusteltua, sillä niiden pohjalta on mahdollista hahmottaa 

aktiivisuuden tasoon liittyvien ilmaisujen arviointiin liittyviä tekijöitä. 

Tapauksessa oli kyse Norjan kuluttajaneuvoston ryhmäkanteesta kolmea osakerahastoa 

hallinnoinutta rahastoyhtiötä kohtaan. Norjan kuluttajaneuvosto vaati hinnanalennusta 

180 000 rahasto-osuudenomistajan puolesta vuosilta 2010—2014. Tapauksen keskiössä oli 

kysymys siitä, oliko rahastoja hallinnoitu vastoin rahasto-osuudenomistajien kanssa tehtyä 

sopimusta, mikä merkitsisi rahastoyhtiön rikkoneen sopimukseen perustuvia, rahaston 

hoitamiseen liittyviä velvoitteitaan ja oikeuttaisi rahasto-osuudenomistajat 

hallinnointipalkkion alennukseen. 80  

Yhteissijoitusyrityksen säännöissä yhteissijoitusyrityksen sijoitustavoitteen osalta oli 

todettu seuraavaa: ”Varojenhoidon tavoitteena on saavuttaa korkein mahdollinen 

suhteellinen tuotto. Rahaston vertailuindeksinä on Oslo Børs Benchmark Index (OSEBX) 

(kirjoittajan käännös)”. Høyesterett katsoi, että lausetta ”korkein mahdollinen tuotto” voi 

tulkita ainoastaan siten, että sijoitustavoitteena on saavuttaa korkein mahdollinen tuotto 

verrattuna vertailuindeksiin. Mikäli tätä sijoitustavoitetta tulkitaan irrallisena, korkean 

tuoton sijoitustavoitteen omaavalla ei-ammattimaisella sijoittajalla oli oikeus olettaa, että 

rahastoa hoidettiin erityisen matalaa suhteellista riskitasoa korkeammalla riskitasolla. 81 

Høyesterettin näkemyksen mukaan sijoitustavoitetta tuli kuitenkin tulkita yhdessä 

sääntöihin sisällytetyn sijoitusstrategian kanssa, jonka tarkoituksena on kuvata, miten tavoite 

saavutetaan. Rahaston koostumusta oli kuvattu säännöissä seuraavasti: ”Alarahaston 

koostumus kuvastaa vahvasti koko markkinoita. Suurin osa varallisuudesta on sijoitettuna 

laajaan valikoimaan Oslon pörssin hallitsevimpia yhtiöitä. Portfolio on hyvin hajautettu 

yhtiöiden ja teollisuudenalojen välillä (kirjoittajan käännös)”. Rahastoyhtiö katsoi, että 

sääntöjen sisältämä sijoitusstrategia ilmaisee selvästi, että varojenhoidossa tultiin 

seuraamaan läheisesti vertailuindeksiä ja hyödyntämään matalaa suhteellista riskitasoa. 

 
80 Norjan Høyesterett 2020, kohdat 1, 89. 
81 Norjan Høyesterett 2020, kohdat 89, 90.  
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”Hallitsevimmat yhtiöt” viittasi Oslon pörssin vaihdetuimpiin yhtiöihin, mistä seurasi, että 

rahaston portfolion sisältö oli päällekkäinen vertailuindeksin kanssa. Lisäksi ilmaisu 

”kuvastaa vahvasti koko markkinoita” selvensi rahastoyhtiön näkemyksen mukaan tätä 

seikkaa entisestään, kun OSEBX heijastaa samaa markkinaa.82  

Høyesterett katsoi, että sijoitusstrategian muotoilu tarjosi selvän taustan ”korkein 

mahdollinen tuotto” -tavoitteen tulkitsemiselle. Oslon pörssi on suhteellisen pieni ja 

keskittynyt markkina, ja OSEBX:iin sisällytetyt yhtiöt muodostavat määräävän osan 

kokonaismarkkina-arvosta. Koska rahaston strategiana oli ”kuvastaa koko markkinoita” ja 

suurin osa sijoituksista oli tehtävä ”hallitseviin yhtiöihin”, rahastonhoitajien vapautta 

poiketa vertailuindeksistä oli Høyesterettin näkemyksen mukaan rajoitettu. Rahasto-

osuudenomistajilla ei täten ollut oikeutettua odotusta rahastoportfolion merkittävästä 

poikkeamisesta vertailuindeksistä tai että rahastoa olisi hoidettu merkittävän korkealla 

suhteellisen riskin tasolla. Høyesterett katsoi kuitenkin myös, että kun lähtökohtana oli ei-

ammattimaisen sijoittajan näkemys, ei annettuja sijoitusvaltuuksia voitu tulkita niin, että 

sijoitusstrategiana olisi jäljitellä indeksiä tai että ylisuoriutumista olisi tarkoitus luoda 

pelkästään vähäisellä poikkeamisella vertailuindeksistä, jotta suhteellinen riski pysyisi 

mahdollisimman matalana. Sijoitusvaltuudet oli tapauksessa muotoiltu laajasti: portfolion 

tuli olla hajautettu yhtiöiden ja teollisuudenalojen suhteen ja muotoilu, jonka mukaan suurin 

osa varallisuudesta tuli olla sijoitettuna markkinan vaihdetuimpiin yhtiöihin, jätti tilaa 

harkinnalle ja tarkoitti Høyesterettin näkemyksen mukaan vain, että suurin osa portfoliosta 

tultiin sijoittamaan niin.83 

Rahastoesitteessä varojenhoitoa kuvattiin seuraavasti: ”Meidän omat analyysimme 

muodostavat pohjan tehtäville sijoituspäätöksille. Varojenhoitotiimi analysoi 

makrotaloudellisia trendejä, sektoreita ja yhtiöitä hyvin määritellyn ja rakennetun 

sijoitusprosessin kautta tavoitteenaan luoda sijoitusideoita, jotka pääsääntöisesti 

ylisuoriutuvat vertailuindeksistä. Suurin osa varallisuudesta on sijoitettuna yhtiöihin, jotka 

on listattu Oslon pörssiin (kirjoittajan käännös)”. Høyesterett katsoi, että kuvaus loi 

odotuksen, jonka mukaan sijoitusrahaston portfolio tulisi heijastamaan varojenhoitajien 

omia analyyseja. Tätä näkökulmaa tuki erityisesti tavoite luoda sijoitusideoita, jotka 

pääsääntöisesti ylisuoriutuisivat vertailuindeksistä.84  

 
82 Norjan Høyesterett 2020, kohdat 91—92. 
83 Norjan Høyesterett 2020, kohdat 93—95.  
84 Norjan Høyesterett 2020, kohdat 99—100. 
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Høyesterett katsoi, että sijoittajainformaatio kokonaisuutena asetti rahastoyhtiölle 

velvollisuuden tarjota varojenhoitoa, jossa sijoitusrahaston sijoitusportfolio poikkesi ajan 

myötä merkittävästi vertailuindeksistä. Rahaston sääntöjen ja muun sijoittajainformaation 

perusteella rahastoyhtiön suhteellisen riskitason olisi tullut asettua ajan myötä 

keskivaiheille. Høyesterett katsoi, ettei varojenhoito ollut rahasto-osuudenomistajien kanssa 

tehdyn sopimuksen mukaista, kun vain pieni osa sijoitusportfoliosta erosi vertailuindeksin 

portfoliosta ja varojenhoidossa hyödynnettiin pääsääntöisesti hyvin matalaa suhteellista 

riskitasoa. Näistä syistä korkein oikeus katsoi, että aktiivisen rahastonhoidon taso oli selvästi 

alempi kuin mitä rahasto-osuudenomistajilla oli syytä odottaa perustuen 

sijoittajainformaatioon. Rahastoyhtiö ei myöskään pystynyt tapauksessa antamaan mitään 

perustetta, joka olisi oikeuttanut kuvatun toiminnan.85 

Høyesterettin ratkaisun pohjalta voidaan todeta, että rahastoesitteen ja sääntöjen 

yleisluontoiset ilmaisut ovat haasteellisia sijoitusrahaston tosiasialliselle aktiivisuudelle 

asetettavien vaatimusten määrittelyn sekä ilmaisujen harhaanjohtavuuden arvioinnin 

kannalta. Rahastoesitteen ja sääntöjen sisältämien varojenhoidon aktiivisuuden kuvausten 

voidaan katsoa tapauksessa vaikuttaneen arvioinnissa eri suuntiin. Høyesterett tulkitsi 

tapauksessa tiedonantoja kokonaisarvioinnin pohjalta siten, että sijoittajilla oli perusteltu 

odotus rahaston aktiivisuuden keskitasosta. Ratkaisun pohjalta voidaan esittää johtopäätös, 

jonka mukaan sijoittajalta voidaan edellyttää tutustumista koko rahastoesitteeseen ja sen 

sisältämiin rahaston sääntöihin ja sijoittajan oikeutetut odotukset muodostuvat 

rahastoesitteen ja sen sisältämien rahaston sääntöjen kokonaisuuden pohjalta. Yksittäiset, 

voimakkaatkin ilmaisut rahaston aktiivisuuden korkeasta tasosta eivät täten välittömästi 

muodosta sijoittajille oikeutettua odotusta korkeasta aktiivisuuden tasosta.  

Lopuksi ratkaisun osalta on syytä huomioida, että arviointi keskittyi ratkaisussa siihen, oliko 

rahaston aktiivisuuden taso ilmaistu asianmukaisesti rahaston säännöissä ja 

rahastoesitteessä. Ratkaisussa ei täten otettu kantaa siihen, tuleeko sijoitusrahaston 

aktiivisuuden tasoa kuvata rahastoesitteessä. Lisäksi aktiivisuuden tason kuvauksen arviointi 

keskittyi ratkaisussa rahaston esitteeseen ja sääntöihin86. Tapauksessa olisi kuitenkin ollut 

mahdollista arvioida aktiivisuuden tasoa myös avaintietoasiakirjan pohjalta, kun tapauksessa 

sijoittajille annettu dokumentaatio oli marraskuulta 2011, jolloin KIID-asetuksen 

soveltaminen oli jo alkanut.  

 
85 Norjan Høyesterett 2020, kohdat 103, 128, 146. 
86 Norjan Høyesterett 2020, kohdat 88, 101. 
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3.4  Sijoittajan selonotto- ja tietämisvelvollisuuden vaikutus 

harhaanjohtavuuden arviointiin 

3.4.1 Sijoittajan selonotto- ja tietämisvelvollisuuden vaikutuksesta 

harhaanjohtavuuden arviointiin yleisesti 

 
Sijoitusrahaston aktiivisuuden tason harhaanjohtava ilmaiseminen ei edellä esitetysti 

välttämättä välity sellaisenaan sijoittajan oikeutettuihin odotuksiin87. Kun kyse on 

harhaanjohtavasta tiedosta, sijoittajan selonotto- ja tietämisvelvollisuus voi korostua. 

Lähtökohtana on, että sijoittajan on tutustuttava valitsemaansa tiedonantomateriaaliin 

(avaintietoasiakirjaan tai rahastoesitteeseen) kokonaisuudessaan, kuten Høyesterettin 

ratkaisusta voidaan todeta. Kokonaisarvioinnille voidaan hakea tukea myös lainsäädännöstä. 

Muun muassa PRIIPs-asetuksen resitaalin 22 mukaan PRIIP-tuotteiden kehittäjillä on 

merkittävä vastuu yksityissijoittajia kohtaan sen varmistamisessa, että avaintietoasiakirjat 

eivät ole harhaanjohtavia. Sanamuodosta voidaan johtaa tulkinta, jonka mukaan 

harhaanjohtavuutta arvioidaan avaintietoasiakirjan kokonaisuuden perusteella. 

Kokonaisarvioinnin huomioiminen on kaappi-indeksoinnin kohdalla merkityksellistä, sillä 

avaintietoasiakirja sekä rahastoesite sisältävät myös rahaston aktiivisuuden tasoon 

välillisesti liittyviä tietoja, joilla saattaa olla merkitystä harhaanjohtavuuden arvioinnin 

kannalta. Koska kyse on aktiivisuuden tasoon välillisesti liittyvistä tiedoista, ei sijoittajan 

näihin tietoihin kohdistuvaa selonotto- ja tietämisvelvollisuutta voida kuitenkaan pitää 

ongelmattomana. Seuraavassa keskitytään arvioimaan sijoittajan selonotto- ja 

tietämisvelvollisuutta välillisesti aktiivisuuden tasoon liittyvien tietojen osalta. Arviointiin 

vaikuttaa aktiivisuuden tason kuvauksen harhaanjohtavuus ja sen harhaanjohtavuuden aste. 

Koska lainsäädännöstä ei ole saatavissa arvioinnille tukea, seuraavassa hyödynnetään 

oikeuskäytännössä sekä oikeuskirjallisuudessa tiedon harhaanjohtavuudesta sekä sijoittajan 

selonotto- ja tietämisvelvollisuudesta esitettyjä näkemyksiä.  

Arvionnissa on ensinäkin syytä huomioida korkeimman oikeuden ratkaisu KKO 2015:93, 

jota voidaan pitää sijoittajan selonotto- ja tietämisvelvollisuuden kannalta merkittävänä.  

Tapauksessa sijoittaja A oli sijoittanut 500 000 euroa suuren kansainvälisen 

rahoitusyhtiön liikkeelle laskemaan obligaatioon, jota oli B Oy:n järjestämässä 

tilaisuudessa markkinoitu pääomaturvattuna. Markkinointiesitteessä ei ollut 

 
87 Norros 2009b, s. 377. 
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mainintaa liikkeeseenlaskijan maksukyvyttömyyteen liittyvästä ns. 

liikkeeseenlaskijariskistä, mutta siinä todettiin, ettei obligaatioon tullut 

sijoittaa tutustumatta tuotteen arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettuun 

esitteeseen, josta sanottu riski ilmeni. A ei ollut tutustunut esitteeseen. 

Liikkeeseenlaskija meni konkurssiin, ja A menetti osan sijoittamastaan 

pääomasta. Kanteessaan A katsoi, että markkinointi oli ollut virheellistä. A 

vaati, että B Oy velvoitetaan korvaamaan hänelle hänen obligaatioon 

sijoittamansa määrä. Korkein oikeus katsoi markkinoinnin totuudenvastaiseksi 

tai harhaanjohtavaksi ja velvoitti B Oy:n korvaamaan A:lle aiheutuneen 

vahingon.88  

Tapauksessa obligaatiota oli markkinoitu B Oy:n järjestämässä tilaisuudessa PowerPoint -

esityksellä, jossa korostettiin erityisesti tuotteeseen liittynyttä pääomaturvaa. Korkein oikeus 

katsoi, että tämän ominaisuuden korostaminen oli ollut omiaan hämärtämään kuvaa siitä, 

millaisesta sijoituksesta oli kysymys. Esityksessä ei todettu mitään liikkeeseenlaskijan 

maksukykyisyyteen liittyneestä riskistä menettää myös sijoitettu pääoma, vaan esityksestä 

sai sen sijaan käsityksen, ettei tällaista riskiä ollut. Korkein oikeus katsoi esityksen antaneen 

kokonaisuutena arvioiden selvästi harhaanjohtavan kuvan obligaatioon liittyneistä riskeistä. 

Sijoittaja ei ollut PowerPoint -materiaalin lisäksi tutustunut ennen ostositoumuksen 

tekemistä esitteeseen ja velkakirjaehtoihin, joista liikkeeseenlaskijariski olisi 

asianmukaisesti ilmennyt.89 

Sijoittaja ei korkeimman oikeuden esittämän näkemyksen mukaan voi vedota saamaansa 

virheelliseen informaatioon, jos hän on tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää sen 

virheellisyydestä. Sijoittajalle syntyneen käsityksen tulee olla objektiivisesti arvioituna 

perusteltu. Korkein oikeus katsoi, että tapauksessa obligaation luonnetta velkakirjana ja 

siihen liittyvää liikkeeseenlaskijariskiä ei voitu pitää niin ilmeisenä, että A:n olisi se tullut 

ilman nimenomaista tietoa ymmärtää. Sijoituksen velkakirjaluonne ei ilmennyt riittävästi 

ainoastaan siitä, että markkinointiesitteessä oli ollut viittaus velkakirjaehtoihin ja maininta 

velan vakuudettomuudesta, kun markkinoinnissa oli samalla painotettu sijoituksen 

pääomaturvaa. Tapauksessa A:n huolellisuusvelvoitteen laiminlyöntiä suurempi merkitys 

annettiin yhtiön selvästi harhaanjohtavalle markkinoinnille.90 

 
88 KKO 2015:93, tapausselostus. 
89 KKO 2015:93, kohdat 3, 23, 30, 51. 
90 KKO 2015:93, kohdat 39, 43, 51. 
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Ratkaisuun pohjautuen on katsottu, että mikäli sijoittajalle on markkinointimateriaalissa, 

tuote-esitteessä tai avaintietoasiakirjassa annettu voimakkaan harhaanjohtava tai 

virheellinen tieto sellaisesta sijoitustuotteen ominaisuudesta, joka on ollut omiaan 

vaikuttamaan sijoittajan päätöksentekoon, sijoittajalla on oikeus luottaa tällaiseen tietoon. 

Sijoittaja voi tällaisessa tilanteessa jopa laiminlyödä oman selonottovelvollisuutensa muun 

aineiston osalta. Kun tieto ei ole selvästi harhaanjohtavaa, sijoittajan on lähtökohtaisesti 

tutustuttava kaikkeen annettuun aineistoon, vaikka kyseinen aineisto käsittäisi satoja 

sivuja.91 

Sijoittajan selonottovelvollisuuden voidaan nähdä pohjautuvan sopimusoikeudelliseen 

sopijapuolen selonottovelvollisuuteen. Sopijapuolen selonottovelvollisuuteen sisältyy 

tarkastusvelvollisuus, joka korostuu mikäli velkojalla on syytä epäillä suorituksen olevan 

puutteellinen. Koska velallisen antamien tietojen kontrollointivelvollisuuden ei katsota 

kuuluvan tarkastusvelvollisuuteen, sopimusvelallisen antamat yksityiskohtaiset tiedot 

vaikuttavat tarkastusvelvollisuutta kaventavasti.92 Wuolijoki onkin tulkinnut korkeimman 

oikeuden ratkaisua siten, ettei sijoittajalla ole velvollisuutta tarkistaa laajasta 

dokumentaatiosta sitä, onko markkinoinnissa annettu faktatieto oikea93. 

Korkeimman oikeuden ratkaisussa oli kyse sijoittajan velvollisuudesta tutusta myös muuhun 

tiedonantovelvollisuuden perusteella tuotettuun materiaaliin markkinointimateriaalin 

lisäksi. Ratkaisun perusteella sijoittajalla on oikeus luottaa markkinoinnissa tai 

tiedonantovelvollisuuden perusteella tuotetuissa materiaaleissa annettuun 

totuudenvastaiseen tai selvästi harhaanjohtavaan tietoon, mikäli sijoittaja ei ole tiennyt 

tiedon totuudenvastaisuudesta tai harhaanjohtavuudesta. Tässä tutkielmassa keskiössä ei 

kuitenkaan ole sijoittajan velvollisuus tutustua kaikkeen annettuun materiaaliin, vaan 

ratkaisussa esitettyä hyödynnetään sen arvioimisessa, tulisiko sijoittajan aktiivisuuden 

tasoon liittyvän selonotto- ja tietämisvelvollisuuden katsoa kohdistuvan aktiivisuuden tason 

kuvauksen lisäksi tiedonantomateriaalissa esitettyihin aktiivisuuden tasoon välillisesti 

liittyviin tietoihin.  

Ratkaisun pohjalta on mahdollista esittää näkemys, jonka mukaan sijoittaja saa luottaa 

aktiivisuuden tason kuvaukseen, mikäli kuvausta voidaan pitää totuudenvastaisena tai 

selvästi harhaanjohtavana. Tätä lähestymistapaa voidaan pitää tässä tapauksessa 

 
91 KKO 2015:93, kohta 51. Wuolijoki 2016a, s. 294. Luukkonen 2018a, s. 164—165.  
92 Hemmo 2003, s. 158, 160—161.  
93 Wuolijoki 2016a, s. 294. 
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perusteltuna, kun otetaan huomioon korkeimman oikeuden ratkaisussa esittämä näkemys, 

jonka mukaan liikkeeseenlaskijariskiä ei tapauksessa voitu pitää niin ilmeisenä, että A:n olisi 

tullut se ilman hänelle annettua nimenomaista tietoa ymmärtää. Tiedonantomateriaalin 

aktiivisuuden tasoon välillisesti liittyviä tietoja ei nähdäkseni ole pidettävä sijoittajalle 

annettuna nimenomaisena tietona aktiivisuuden tasosta. Kuten edellä on jo käynyt ilmi, 

aktiivisuuteen liittyvän tiedon totuudenvastaisuuden toteaminen ei aseta samankaltaisia 

haasteita kuin aktiivisuuden tasoon liittyvän tiedon harhaanjohtavuuden arvioiminen. 

Seuraavassa keskitytään siten seikkoihin, jotka tulee huomioida aktiivisuuden tason 

kuvauksen harhaanjohtavuuden astetta arvioitaessa. 

Aktiivisuuden tason kuvauksen harhaanjohtavuuden arvioinnissa huomioon on otettava 

oikeustieteessä tiedon harhaanjohtavuuden arvioinnista esitetyt näkemykset. Sillanpään 

mukaan markkinointia voidaan pitää selvästi harhaanjohtavana tilanteissa, joissa sijoitusta 

markkinoidaan riskittömänä taikka ainoastaan pienen riskin sisältävänä. Muiden 

laiminlyöntien osalta Sillanpää asettaisi harhaanjohtavuuskynnyksen huomattavasti 

korkeammalle.94 Kun aktiivisuuden tason harhaanjohtavassa ilmaisussa on kyse 

aktiivisuuden tason eli varojenhoidon riskitason esittämisestä todellista matalampana, 

harhaanjohtavuuden kynnyksen voidaan katsoa olevan näissä tilanteissa Sillanpään 

esittämän näkemyksen mukaisesti korkeammalla.  

Myös Norros on ottanut kantaa harhaanjohtavuuden arviointiin esittämällä näkemyksen, 

jonka mukaan tiedonantovirheessä on harvoin kyse tilanteesta, jossa rahastoyhtiö jättäisi 

antamatta sellaisen tiedon, joka virallisnormien tai sopimusehdon mukaan tulisi antaa. Sen 

sijaan sijoittaja vetoaa yleensä johonkin rahasto-osuuden yleisluontoiseen ominaisuuteen, 

kuten sijoituksen riskitasoon. Riskitason väärinymmärrykset ovat tavallisia, koska riskit ovat 

yleensä luonteeltaan abstrakteja.95 Aktiivisuuden tasossa voidaan katsoa olevan kyse 

sijoituksen ominaisuudesta, joka ilmaistaan yleensä yleisluontoisesti mikä altistaa 

väärinymmärryksille. Myös tämä seikka nostaa harhaanjohtavuusarvioinnin kynnystä.  

Harhaanjohtavuuden arvioinnissa on Norroksen mukaan otettava edellä esitetyn lisäksi 

huomioon tiedonantovirheen ja sijoittajan perusteltujen odotusten välisen suhteen 

olennaisuus rahastosijoittamisessa. Suhteen olennaisuutta korostaa se, että pankit tarjoavat 

rahastosijoittamista usein vaihtoehtona määräaikaistalletuksille ja kohteena on paljon 

kokemattomia asiakkaita. Harhaanjohtavuutta arvioitaessa on siten otettava huomioon 

 
94 Sillanpää 2007, s. 326. Riskistä tiedonantovelvollisuuden ytimenä katso myös Norros 2009b, s. 255. 
95 Norros 2009b, s. 353, 355. 
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rahasto-osuuden luonne välillisenä sijoituskohteena, jonka yhteydessä sijoittajan 

erehtymistä voidaan pitää helpommin anteeksiannettavana. Norros kuitenkin huomauttaa, 

että sijoittajalta voidaan tästä huolimatta edellyttää selonottoa valitsemansa sijoitustuotteen 

sisällöstä. Osa rahastosijoittajista saattaa Norroksen mukaan olla melko välinpitämättömiä 

sijoitusasioissa, mikä lisää niiden tilanteiden määrää, joissa sijoittajan käsitys 

rahastosijoituksesta ei vastaa totuutta.96 Välinpitämättömyyden voidaan katsoa vaikuttavan 

harhaanjohtavuuden objektiiviseen arviointiin siten, että harhaanjohtavuuden kynnystä on 

kyseisissä tilanteissa pidettävä korkeampana. Sijoittajan erehtymisen anteeksiannettavuus 

menettää myös osin merkitystään tilanteessa, jossa sijoittajalla on runsaasti aiempaa 

sijoituskokemusta tai -tietämystä. On mahdollista, että rahastoyhtiön tiedonantovirhe 

väistyy, mikäli sijoittajan tietämisvelvollisuus on riittävän korkealla tasolla.97  

Selvästi harhaanjohtavan tai totuudenvastaisen tiedon lisäksi sijoittajan oikeus luottaa 

annettuun tietoon edellyttää, että tieto on annettu sellaisesta sijoitustuotteen ominaisuudesta, 

joka on ollut omiaan vaikuttamaan sijoittajan päätöksentekoon. Kun sijoittaja valitsee 

sijoituskohteekseen passiivisen sijoitusrahaston sijaan aktiivisen sijoitusrahaston, voidaan 

nähdäkseni perustellusti katsoa, että aktiivisen sijoitusrahaston aktiivisuuden tasoa 

koskevassa tiedossa on yleensä kyse tiedosta, joka on omiaan vaikuttamaan sijoittajan 

päätöksentekoon. 

Mikäli aktiivisuuden tason kuvausta ei edellä esitettyjen näkökohtien valossa ole katsottava 

selvästi harhaanjohtavaksi, tulisi tiedonantomateriaalin harhaanjohtavuutta nähdäkseni 

arvioida kokonaisuutena. Tiedonantomateriaalia olisi tällöin pidettävä harhaanjohtavana 

vain, mikäli harhaanjohtavuus käy ilmi asiakirjan kokonaisarvioinnista. Seuraavaksi 

arvioidaan avaintietoasiakirjan sekä rahastoesitteen sisältämien aktiivisuuden tasoon 

välillisesti liittyvien tietojen merkitystä tiedonantomateriaalin harhaanjohtavuuden 

kokonaisarvioinnissa. Avaintietoasiakirjan osalta on heti syytä huomioida, että tietojen 

totuudenvastaisuutta tai harhaanjohtavuutta on Luukkosen mukaan arvioitava ankarammin, 

koska avaintietoasiakirja on keskeisessä osassa sijoittajien päätöksenteossa98.  

 

 
96 Norros 2009a, s. 492. Norros 2009b, s. 357,381, 390. 
97 Luukkonen 2018a, s. 163. 
98 KKO 2015:93, kohta 51. Wuolijoki 2016a, s. 294. Luukkonen 2018a, s. 164—165.  
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3.4.2 Avaintietoasiakirjaan liittyvä sijoittajan selonotto- ja 

tietämisvelvollisuus 

 
SRL 15:4.2,3:n mukaan avaintietoesitteessä on oltava sijoittajan ymmärrettävissä ilman 

muita asiakirjoja aikaisemman tuottokehityksen tai tarvittaessa odotettavissa olevan 

tuottokehityksen esittely. KIID-asetuksen 15(1) artiklan mukaan yhteissijoitusyrityksen 

aiempi tuotto- tai arvonkehitys on esitettävä pylväsdiagrammina viimeksi kuluneilta 

kymmeneltä vuodelta. KIID-asetuksen 18(1) artiklan mukaan jos avaintietoasiakirjan 

jaksossa ”Tavoitteet ja sijoituspolitiikka” viitataan vertailuarvoon, diagrammiin on 

sisällytettävä kyseisen vertailuarvon kehitystä osoittava pylväs yhteissijoitusyrityksen 

aiempaa tuotto- tai arvonkehitystä osoittavan kunkin pylvään yhteyteen. Sijoittajan on 

mahdollista arvioida avaintietoasiakirjan sisältämän sijoitusrahaston tavoitteiden ja 

sijoituspolitiikan kuvauksen asianmukaisuutta vertaamalla sijoitusrahaston aiempaa 

tuottokehitystä vertailuindeksin aiempaan tuottokehitykseen.99 Esitystavaltaan tarkasti 

säänneltyyn aiempaan tuottokehitykseen tutustumista ja sen ymmärtämistä voidaan 

nähdäkseni edellyttää kokemattomaltakin vähittäissijoittajalta, kun tiedon esittämistapaa 

voidaan pitää harhaanjohtamista ehkäisevänä100 ja tiedonsaanti siitä edellyttää ainoastaan 

huolellista tutustumista avaintietoesitteeseen.101 KIID-asetuksen mukaisen 

avaintietoasiakirjan osalta on täten syytä katsoa, ettei avaintietoasiakirjaa tulisi katsoa 

kokonaisuutena harhaanjohtavaksi, mikäli aiemmasta tuottokehityksestä on havaittavissa 

rahaston aktiivisuuden matala taso, vaikka itse aktiivisuuden tason kuvausta voitaisiin pitää 

harhaanjohtavana. 

Komission delegoidun asetuksen 2017/653 3(3) artiklan mukaan PRIIP-tuotteiden 

kehittäjien on esitettävä avaintietoasiakirjan osiossa ”Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa 

sijoittaja voi saada?” neljä asianmukaista tuottonäkymää: stressinäkymä, epäsuotuisa 

 
99 ESMA 2016, s. 1—2.  
100 Joint Committee of the European Supervisory Authorities 2020, s. 36. 
101 Kuten Norros on todennut, tuotteen tarjoajan tiedonantovelvollisuutta koskevan sääntelyn tarkoituksena ei 

ole tarjota ”pääomasuojaa” sellaisille sijoittajille, jotka eivät halua tai pysty ottamaan asioista selvää. 

Tiedonantosääntelyn tarkoituksena on sen sijaan tarjota myös tiedoiltaan vähäisille henkilöille riittävästi tietoa 

perustellun sijoituspäätöksen tekemiseksi. Norros katsoo, että sellaisen henkilön, joka ei pysty tai halua ottaa 

tietoa vastaan, tulisi pidättäytyä sijoittamisesta tai kantaa seuraukset riskinotosta. (Norros 2009b, s. 384.) 

Voidaan kuitenkin katsoa, että sijoittajansuojaan kuuluva tuotteen tarjoajan tiedonantovelvollisuuden ja 

sijoittajan selonotto- ja tietämisvelvollisuuden välinen ristiriita korostuu, mikäli sijoitustuotteista muodostuisi 

eräänlaisia välttämättömyyshyödykkeitä esimerkiksi sosiaaliturvan muodossa. Suomessa eläke- ja 

sosiaaliturvajärjestelmät ovat kuitenkin kattavat, jolloin oikeudenmukaisuuden uudelleenarvioinnille ei 

ainakaan vielä ole tarvetta. (Luukkonen 2018a, s.1, 37—38.) 
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näkymä, kohtuullinen näkymä ja suotuisa näkymä. Kyse on siis tulevaisuuteen 

suuntautuvista tuottonäkymistä, jotka koostetaan rahaston aiempien tuottojen pohjalta102. 

Komission delegoidulla asetuksella 2021/2268 komission delegoitua asetusta 2017/653 

muutettiin siten, että siihen lisättiin 8(3)(a) artikla, jonka mukaan ei-strukturoitujen 

yhteissijoitusyritysten103 avaintietoasiakirjan osion ”Muut olennaiset tiedot” on sisällettävä 

linkki verkkosivustolle tai viittaus asiakirjaan, jolla on saatavilla PRIIP-tuotteen kehittäjän 

liitteen VIII mukaisesti julkistamat tiedot aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä. Mikäli 

sijoitusrahaston avaintietoasiakirjan osiossa, jonka otsikko on ”Mitä tämä tuote on?” 

viitataan vertailuarvoon, kunkin yhteissijoitusyrityksen on aiempaa tuottoa osoittavan 

pylvään vieressä olevaan kavioon merkittävä kyseisen vertailuarvon tuottoa osoittava 

pylväs104. 

Komission ehdotuksen taustalla ovat Euroopan valvontaviranomaisten teknisten 

sääntelystandardien luonnokset. Euroopan valvontaviranomaisten näkemyksen mukaan 

KIID-asetuksen mukainen aiemman tuottokehityksen esittäminen tukee useita tärkeitä 

lainsäädännön tavoitteita. Ensinäkin aiempi tuottokehitys tulisi esittää säännellyllä, 

yhdenmukaisella tavalla, jotta tuotteiden kehittäjien ei olisi mahdollista esittää aiempaa 

tuottokehitystä harhaanjohtavalla tavalla. Toisekseen Euroopan valvontaviranomaiset 

katsovat, että KIID-asetuksen aiempaa tuottokehitystä koskeva sääntely on keskeistä 

 
102 Joint Committee of the European Supervisory Authorities 2016, s. 7. 
103 Komission delegoidun asetuksen 2021/2268 1 artiklan 4 kohdan mukaan velvollisuus koskee liitteessä VIII 

olevan 1 kohdan a alakohdassa määriteltyjä yhteissijoitusyrityksiä. Liite VIII 1(a) kohdan mukaan 

yhteissijoitusyrityksellä tarkoitetaan UCITS-direktiivin 5 artiklan mukaisesti luvan saanutta 

yhteissijoitusyritystä, joka on liitteessä II olevassa 5 kohdassa tarkoitettu ryhmän 2 PRIIP-tuote; ja joka ei 

tarjoa yksityissijoittajille tiettyinä ennalta määrättyinä ajankohtina algoritmiin perustuvia tuottoja, jotka on 

sidottu rahoitusvarojen, indeksien tai viitesalkkujen tulokseen tai niiden suhteen tapahtuviin hinnanmuutoksiin 

tai muihin olosuhteisiin tai joilla on samankaltaisia piirteitä. Liitteen II 5 kohdan mukaan ryhmään 2 kuuluvat 

PRIIP-tuotteet, joilla tarjotaan joko suoraan tai synteettisesti vivuttamatonta positiota kohteena olevien 

sijoitusten hinnoissa tai vivutettua positiota kohteena olevissa sijoituksissa niin, että positio tuottaa 

muuttumattoman kyseisten kohteena olevien sijoitusten hinnan kerrannaisen, kun PRIIP-tuotteen aiempia 

päivähintoja on saatavilla vähintään kahden vuoden ajalta, aiempia viikkohintoja neljän vuoden ajalta tai 

kuukausihintoja viiden vuoden ajalta tai kun käytettävissä on asianmukaisia vertailuarvoja tai korvaavia 

indikaattoreita, jos ne täyttävät mainitut hintahistorian pituutta ja aikavälejä koskevat vaatimukset. Euroopan 

valvontaviranomaisten teknisten sääntelystandardien luonnoksen mukaan muut yhteissijoitusyritykset, kuin 

strukturoidut yhteissijoitusyritykset, kuuluvat ryhmään 2 (Joint Committee of the European Supervisory 

Authorities 2020, s. 32). Komission delegoidun asetuksen 2021/2268 asetusehdotuksen sivulla viisi todetaan 

kuitenkin uuden tuottomenetelmän osalta, että sitä käytetään yhteissijoitusyritysten ja vaihtoehtoisten 

sijoitusrahastojen tuottonäkymien laskennassa, lukuun ottamatta strukturoituja yhteissijoitusyrityksiä ja 

strukturoituja vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja ja muita ryhmään 2 kuuluvia PRIIP-tuotteita, kuten 

sijoitussidonnaisia vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita. Kyseessä on kuitenkin luultavasti asetusehdotukseen 

jäänyt (käännös)virhe, kun eurooppalaisten valvontaviranomaisten PRIIPs-asetusta koskevan kysymyksiä ja 

vastauksia -ohjeistuksen mukaan strukturoidut yhteissijoitusyritykset kuuluvat ryhmään 3 (Joint Committee of 

the European Supervisory Authorities 2019, s. 8). 
104 Komission delegoitu asetus 2021/2268, liite VIII, kohta 11. 
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ESMA:n kaappi-indeksoinnin vastaiselle työlle. Aiempaa tuottokehitystä ei kuitenkaan 

päädytty sisällyttämään varsinaiseen PRIIPs-asetuksen mukaiseen avaintietoasiakirjaan, 

koska lainsäätäjän tarkoituksena on ollut tulevien tuottonäkymien esittäminen aiemman 

tuottokehityksen sijaan.105  

PRIIPs-asetuksen mukaisen avaintietoasiakirjan tulee täten 1.7.2022 alkaen sisältää linkki 

verkkosivustolle tai viittaus asiakirjaan, joka sisältää KIID-asetusta vastaavat tiedot 

sijoitusrahaston aiemmasta tuottokehityksestä. Kuten Euroopan valvontaviranomaiset ovat 

teknisten sääntelystandardien luonnoksissa korostaneet, tietojen sisällyttämistä 

avaintietoasiakirjan ulkopuolelle voidaan sijoittajansuojan näkökulmasta pitää 

ongelmallisena, vaikkakin kyseessä on lainsäädäntövaltuuksien kannalta perusteltu ratkaisu. 

Euroopan valvontaviranomaiset suosittelevatkin PRIIPs-asetuksen 8 artiklan muuttamista 

siten, että aiempi tuottokehitys sisällytettäisiin avaintietoasiakirjaan.106  

Tulevaisuuden tuottonäkymien esittämisen ongelmana voidaan nähdä se, etteivät ne sisällä 

viittausta vertailuarvoon107. Tätä voidaan pitää PRIIPs-sääntelyn heikkoutena, koska 

sijoittajan on vaikeampi, ellei mahdoton, verrata sijoitusrahaston tulevaisuuden 

tuottonäkymiä vertailuindeksin tuottonäkymiin. Tältä osin aiemman tuottohistorian 

esittämistä voidaan pitää sijoitusrahaston aktiivisuuden tason arvioinnin osalta sijoittajalle 

hyödyllisempänä. Ongelmaksi muodostuu yllä todetusti se, ettei aiempaa tuottokehitystä 

tämän hetkisten lainsäädäntöehdotusten valossa tulla sisällyttämään varsinaiseen 

avaintietoasiakirjaan.  

Edellä esitettyjen seikkojen pohjalta arvioitavaksi tulee, onko PRIIPs-asetuksen mukaisen 

avaintietoasiakirjan harhaanjohtavuuden kannalta annettava merkitystä tuottonäkymille 

tilanteessa, jossa avaintietoasiakirjan ”Tavoitteet ja sijoituspolitiikka” -osiossa 

 
105 Joint Committee of the European Supervisory Authorities 2020, s. 36. 
106 Joint Committee of the European Supervisory Authorities 2020, s. 37. 
107 Komission delegoidun asetuksen 2021/2268 liitteen V 5 kohdan mukaan ryhmän 2 PRIIP-tuotteiden osalta, 

lukuun ottamatta liitteessä IV olevassa 15 kohdassa tarkoitettuja PRIIP-tuotteita, on annettava selitys 

epäsuotuisista, kohtuullisista ja suotuisista näkymistä käyttämällä tässä liitteessä olevan 2 osan elementtiä E. 

Elementin E:n sisältö on seuraava: ”Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle [lisätään tarvittaessa 

viittaus vertailuarvoon] aikavälillä [lisätään päivämäärät vuosina]. Kohta ”lisätään tarvittaessa viittaus 

vertailuarvoon” on mahdollista tulkita siten, että tulevaisuuden tuottonäkymässä on viitattava vertailuarvoon, 

mikäli sijoitusrahasto hyödyntää toiminnassaan vertailuarvoa. Perustellumpi tulkinta on kuitenkin nähdäkseni 

kohdan soveltaminen tilanteeseen, jossa tulevaisuuden tuottonäkymiä on täydennetty käyttämällä 

vertailuarvon tietoja. Tätä voidaan perustella sillä, että elementti E:n soveltamisalan kuuluvat muut PRIIP-

tuotteet kuin ryhmän 2 PRIIP-tuotteet, joille ei ole asianmukaista vertailuarvoa tai korvaavaa indikaattoria sekä 

riittäviä historiatietoja. Elementtiä sovelletaan täten myös PRIIP-tuotteisiin, joilla ei ole riittäviä historiatietoja, 

mutta joilla on asianmukainen vertailuarvo tai korvaava indikaattori, jolloin rahaston tulisi viitata käytettyyn 

vertailuarvoon elementin E mukaisessa selityksessä. 
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sijoitusrahaston aktiivisuuden tasoa on kuvattu harhaanjohtavasti. Arviointi perustuu siihen, 

voidaanko sijoittajalta edellyttää sijoitusrahaston aktiivisuuden tason arviointia tavoitteiden 

ja sijoituspolitiikan lisäksi tuottonäkymien pohjalta. Kuten todettua, tämä arviointi edellyttää 

tietoa sijoitusrahaston hyödyntämän vertailuarvon tulevaisuuden tuottonäkymistä, mikäli 

sijoitusrahasto käyttää jotakin vertailuarvoa. Sijoittajan saattaa olla mahdollista saada 

hyödyntää vertailuindeksin tuottonäkymiä, mikäli esimerkiksi jokin passiivinen 

sijoitusrahasto hyödyntää samaa vertailuindeksiä. Tätä lähestymistapaa voidaan kuitenkin 

pitää erityisesti kokemattomalle vähittäissijoittajalle liian haastavana ja toisekseen myös 

liian epävarmana, kun tuottonäkymissä on kuitenkin lopulta kyse indeksin sijaan passiivisen 

sijoitusrahaston tuottonäkymistä, joihin vaikuttavat muun muassa passiivisen rahaston 

aktiivisuuden taso. Nähdäkseni näistä syistä vähittäissijoittajalta ei voida edellyttää 

sijoitusrahaston aktiivisuuden tason arvioimista tulevaisuuden tuottonäkymien pohjalta. 

Tuottonäkymillä ei täten ole nähdäkseni merkitystä, kun arvioidaan avaintietoasiakirjan 

harhaanjohtavuutta. 

Seuraavaksi pohdittavaksi tulee, voidaanko sijoittajan edellyttää arvioivan sijoitusrahaston 

aktiivisuuden tasoa avaintietoesitteen ulkopuolisten tuottonäkymien pohjalta. Viittaus 

aiempiin tuottonäkymiin sisältyy avaintietoasiakirjan osioon ”Muut olennaiset tiedot”. 

Viittaus ei täten sisälly ”Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?” -osioon, johon 

tuottonäkymät on sijoitettu. Tämän voidaan nähdäkseni katsoa heikentävän sijoittajan kykyä 

havaita mahdollisuus tutustua aiempaan tuottokehitykseen. Kun tuottokehitys on lisäksi 

sijoitettu avaintietoasiakirjan ulkopuolelle, voidaan katsoa, ettei kokemattomalta sijoittajalta 

voida edellyttää aiempaan tuottokehitykseen tutustumista ja sijoitusrahaston aktiivisuuden 

tason arviointia tätä kautta. Sen sijaan vhäittäissijoittajalta, jolla on sijoituskokemusta tai -

tietämystä, voidaan nähdäkseni odottaa myös avaintietoasiakirjan ulkopuoliseen aiempaan 

tuottokehitykseen tutustumista ja aktiivisuuden tason arviointia tämän tuottokehityksen 

pohjalta. Mikäli sijoitusrahasto täten olisi kuvannut aktiivisuuden tasoansa 

harhaanjohtavasti avaintietoesitteen tavoitteissa ja sijoituspolitiikassa, ja sijoituskokemusta 

tai -tietämystä omaavan vähittäissijoittajan olisi ollut mahdollista todeta rahaston 

aktiivisuuden todellinen taso aiemman tuottokehityksen perusteella, ei avaintietoasiakirjaa 

tässä tilanteessa nähdäkseni olisi syytä pitää harhaanjohtavana.  
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3.4.3 Rahastoesitteeseen ja rahaston sääntöihin liittyvä sijoittajan 

selonotto- ja tietämisvelvollisuus 

 
Rahastoesitteestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen 4:3.1,1-2:n mukaan 

rahastoesitteessä on kerrottava lyhyesti sijoitusrahaston sijoitustoiminta, sen tavoitteet ja 

sijoituksiin erityisesti liittyvät riskit sekä sijoitusrahaston aiempi tuottokehitys. 

Avaintietoasiakirjasta poiketen rahastoesitteeltä ei edellytetä vertailuarvon aiemman 

tuottokehityksen ilmaisemista sijoitusrahaston aiemman tuottokehityksen yhteydessä, 

vaikkakin tämä on sallittua108. Toisin kuin tulevaisuuden tuottonäkymien kohdalla, 

sijoitusrahaston vertailuindeksin aiemman tuottokehityksen selvittäminen ei välttämättä ole 

erityisen haastavaa, mikäli kyseessä on esimerkiksi pörssin yleisindeksi, kuten Helsingin 

pörssin OMX Helsinki 25. Tilannetta tulisi täten nähdäkseni arvioida yllä 

avaintietoasiakirjan osalta esitetystä poikkeavasti, jolloin sijoitustietämystä tai -kokemusta 

omaavalla vähittäissijoittajalla voidaan katsoa olevan velvollisuus arvioida sijoitusrahaston 

rahastoesitteessä sijoitustoiminnan tavoitteissa ilmaistua aktiivisuuden tasoa vertaamalla 

sijoitusrahaston aiempaa tuottokehitystä rahaston hyödyntämään yleisindeksiin.  

3.5 Vertailuarvon merkityksestä sijoittajan selonottovelvollisuuden 

kannalta 

Sijoitusrahaston vertailuarvon hyödyntämisellä on suuri merkitys sijoittajan selonotto- ja 

tietämisvelvollisuuden kannalta. Jotta sijoittajalle voidaan asettaa vertailuarvoon liittyvä 

selonotto- ja tietämisvelvollisuus, tulee sijoitusrahaston vertailuarvon olla sellainen, jonka 

pohjalta sijoitusrahaston toiminnan arviointi on tosiasiassa mahdollista. Vertailuarvon tulisi 

sopia sijoitusrahaston sijoituspolitiikkaan. Jos vertailuarvo ei heijasta sijoitusrahaston 

sijoituspolitiikkaa, sijoitusrahaston saattaa olla helpompi suoriutua vertailuarvoa paremmin, 

mikä puolestaan johtaa sijoittajia harhaan. Vertailuindeksiksi tulisi valita indeksi, joka 

vastaa parhaiten sijoitusrahaston portfolion sisältöä. Toisaalta vertailuindeksin valinnassa on 

kuitenkin huomioitava myös tilanne, jossa sijoitusrahasto ikään kuin valuu kohti eri indeksiä 

esimerkiksi yhden vuosineljänneksen ajaksi. Näissä tilanteissa rahaston on perusteltua jatkaa 

rahaston pääasialliseen sijoituspolitiikkaan sopivan vertailuindeksin käyttöä.109 

Aktiivisen sijoitusrahaston on myös mahdollista olla hyödyntämättä vertailuarvoa 

varojenhoidossa. ESMA:n kysymyksiä ja vastauksia -ohjeistuksen mukaan aktiivisen 

 
108 Katso ESMA 2021, s. 16. 
109 Cremers – Curtis 2015, s. 10, 62. 
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yhteissijoitusyrityksen tulisi tällöin tuoda avaintietoasiakirjassaan esiin, että 

yhteissijoitusyritys on aktiivinen ja ettei yhteissijoitusyrityksen hoidossa käytetä 

vertailuarvoa. Avaintietoasiakirjasta tulisi tällöin käydä ilmi ainoastaan 

yhteissijoitusyrityksen aiempi tuotto- tai arvonkehitys ilman viittausta vertailuarvoon.110 

Mikäli sijoitusrahasto ei hyödynnä vertailuarvoa, ei kokeneeltakaan vähittäissijoittajalta 

voida nähdäkseni edellyttää sijoitusrahaston aktiivisuuden tason arviointia aiemman 

tuottokehityksen tai tulevaisuuden tuottonäkymien perusteella. Katson, ettei 

vähittäissijoittajilta voida odottaa sopivan vertailuarvon määrittämistä itsenäisesti, vaikka se 

joidenkin rahastojen kohdalla saattaisikin olla mahdollista puolivuotiskatsauksen 

perusteella111.  

ESMA on kysymyksiä ja vastauksia -ohjeistuksessaan ottanut myös kantaa siihen, milloin 

yhteissijoitusyrityksen katsotaan käyttävän jotakin vertailuarvoa112. Yhteissijoitusyrityksen 

katsotaan käyttävän vertailuarvoa, kun vertailuarvolla on merkitystä yhteissijoitusyrityksen 

varojenhoidossa, kuten esimerkiksi nimenomainen tai implisiittinen merkitys 

sijoitusportfolion koostumuksen määrittämisessä ja/tai yhteissijoitusyrityksen 

sijoitustavoitteissa ja politiikassa. ESMA on sisällyttänyt ohjeistukseensa myös esimerkkejä, 

joissa yhteissijoitusyrityksen voidaan katsoa käyttävän vertailuarvoa. Tällaisia tilanteita ovat 

esimerkiksi sellaisten seurantajärjestelmien käyttäminen, jotka rajoittavat sijoitusportfolion 

omistusten tai painoarvojen poikkeamista vertailuindeksin koostumuksesta; 

tuottopalkkioiden laskeminen rahaston vertailuindeksiin verratun tuoton perusteella; 

yhteissijoitusyrityksen toimintaa rajoittavien sisäisten tai ulkoisten riski-indikaattorien 

käyttäminen, jotka viittaavat vertailuarvoon, kuten Tracking Error -raja sekä tilanteet, joissa 

rahastoyhtiö julkaisee markkinointimateriaalia yhdelle tai useammalle potentiaaliselle 

sijoittajalle, jossa sijoitusrahaston tuottoa verrataan vertailuarvon tuottoon.113 

Sijoitusrahaston, joka ei ilmaise liikkumavaraansa suhteessa vertailuarvoon 

avaintietoasiakirjassa, on täten huolehdittava, ettei se tosiasiassa käytä toiminnassaan 

 
110 ESMA 2021, s. 20. 
111 SRL 15:6:n mukaan rahastoyhtiön on julkistettava verkkosivustollaan jokaisesta hoitamastaan 

sijoitusrahastosta puolivuotiskatsaus vähintään jokaisen tilikauden kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta. 

Puolivuotiskatsauksessa on esitettävä selvitys sijoitusten jakautumisesta sijoitusrahaston sijoituspolitiikka 

huomioon ottaen. Puolivuotiskatsauksesta annetun VMA:n 10 §:n mukaan sijoitusrahaston 

puolivuotiskatsauksessa on muun muassa esitettävä katsauskautta koskeva selvitys arvopaperisijoituksista 

lajeittain ryhmiteltynä asetuksen liitteen III mukaisesti. 
112 Irlannin keskuspankin tekemässä selvityksessä havaittiin, ettei KIID-asetuksen mukaisen 

avaintietoasiakirjan aiemman tuottokehityksen kohdalla aina tuotu vertailuarvoa ilmi asianmukaisesti (Central 

Bank of Ireland 2019, kohta 5). 
113 ESMA 2021, s. 20—21.  
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suoraan tai implisiittisesti jotakin vertailuarvoa. Mikäli rahastoyhtiö esimerkiksi asettaisi 

sisäisen Tracking Error -raja-arvon, eikä ilmaisisi raja-arvoa avaintietoasiakirjassa, tulisi 

avaintietoasiakirjan sisältämää tietoa rahaston aktiivisuuden tasosta nähdäkseni pitää 

herkemmin selvästi harhaanjohtavana. 

Aktiivisen sijoitusrahaston on sallittua ilmaista käyttävänsä vertailuarvoa myös 

rahastoesitteessä, vaikkei lainsäädäntö asetakaan tällaista velvollisuutta114. Sijoitusrahaston 

on mahdollista KIID-asetuksen mukaisen avaintietoasiakirjan mukaisesti ilmoittaa 

rahastoesitteessä rahaston liikkumavara suhteessa vertailuarvoon. Sijoitusrahasto voi viitata 

vertailuarvoon myös rahaston aiemman tuottokehityksen yhteydessä. Tämän voidaan katsoa 

edesauttavan sijoittajan rahaston aktiivisuuden tasoa koskevaa ymmärrystä.  

Asianmukaista vertailuarvoa käyttävän sijoitusrahaston voidaan edellä esitetyn perusteella 

katsoa olevan jossain määrin helpompi puolustautua avaintietoasiakirjan tai rahastoesitteen 

harhaanjohtavuutta koskevalta väitteeltä vetoamalla sijoittajan selonotto- ja 

tietämisvelvollisuuteen, kuin sijoitusrahaston, joka hyödyntää sijoituspolitiikkaan 

sopimatonta vertailuarvoa tai joka ei hyödynnä vertailuarvoa.  

PRIIPs-asetuksen mukaisen avaintietoasiakirjan osalta oikeustilaa on puolestaan nähdäkseni 

tulkittava siten, ettei aiemman tuottokehityksen sisällyttäminen avaintietoasiakirjaan ole 

sallittua, kun huomioidaan lainsäätäjän tarkoitus tuottonäkymien esittämiseen aiemman 

tuottokehityksen sijaan115. Avaintietoasiakirjan luonteen voidaan katsoa poikkeavan siihen 

sisällytettävien tietojen tarpeellisuuden osalta rahastoesitteestä, kun tietojen tarpeellisuuden 

arviointi on avaintietoasiakirjan osalta korostuneempaa ja avaintietoasiakirjaan tulisi 

sisällyttää ainoastaan avaintietoja.116 Tästä seuraa, ettei PRIIPs-asetuksen mukaiseen 

avaintietoasiakirjan tuottonäkymiin tulisi nähdäkseni myöskään sisällyttää vertailuarvoa, 

kun kyseistä vaatimusta ei aseteta lainsäädännössä. 

4 Hallinnointipalkkio 

4.1 Hallinnointipalkkiosta yleisesti 

Kiinteä hallinnointipalkkio on tyypillisin palkkio, jonka rahastoyhtiö perii rahasto-

osuudenomistajilta. Kiinteä hallinnointipalkkio kattaa lähes kaikki sijoitusrahaston 

 
114 ESMA 2021, s. 16. 
115 Lainsäätäjän tarkoituksesta katso Joint Committee of the European Supervisory Authorities 2020, s. 36. 
116 Avaintietoesitteen sisältämien tietojen tarpeellisuuden ja avaintietojen osalta katso PRIIPs-asetus, resitaali 

15. 
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hallinnointiin liittyvien tehtävien hoitamisesta rahastoyhtiölle aiheutuvat kustannukset, 

kuten rahastoyhtiölle aiheutuvat kustannukset rahaston sijoitustoiminnan hoitamisesta, 

rahaston varsinaisen hallinnon hoitamisesta sekä rahaston markkinoinnista. Myös 

tuottosidonnaista hallinnointipalkkiota veloittavat rahastot perivät kiinteän 

hallinnointipalkkion. Kiinteä hallinnointipalkkio muodostuu prosentteina rahaston arvosta. 

Hallinnointipalkkiota ei veloiteta erikseen, vaan se vähennetään sijoitusrahaston 

omaisuuden arvosta.117 

Kuten edellä on todettu, sijoittajien perustelluilla odotuksilla on keskeinen rooli kaappi-

indeksoinnissa. Hallinnointipalkkiota voidaan pitää tekijänä, jolla on mahdollisesti 

vaikutusta sijoittajien perusteltujen odotusten sisältöön. Seuraavassa arvioidaan, onko 

hallinnointipalkkiota ylipäätään perusteltua ottaa huomioon ja mikäli on, mikä painoarvo 

sille on arvioinnissa annettava. 

4.2 Hallinnointipalkkion oikeudellinen merkitys 

ESMA:n vuonna 2016 teettämässä kaappi-indeksointia koskeneessa selvityksessä kaappi-

indeksoinnin määritelmä oli kaksiosainen. Määritelmän mukaan kaappi-indeksoinnista on 

kyse, kun 

1) sijoitusrahaston sijoituspolitiikka esitetään rahastodokumentaatiossa 

aktiivisempana kuin mitä se tosiasiassa on; sekä 

2) passiivisemmasta varojenhoidosta veloitetaan hallinnointipalkkio, joka vastaa 

tosiasiassa aktiivisen sijoitusrahaston hallinnointipalkkiota.118 

Tekemässään selvityksessä ESMA hyödynsi määritelmää siten, että yksi kriteeri rahastojen 

huomioon ottamiselle mahdollisina kaappi-indeksoijina oli rahastojen hallinnointipalkkion 

määrä, jonka tuli olla riittävän korkea synnyttääkseen olettaman aktiivisesta 

rahastonhoidosta. 119 Hallinnointipalkkiota voidaan tämän perusteella pitää oikeudellisesti 

merkityksellisenä sijoittajien perustelluille odotuksille. Tämä on perusteltua, kun otetaan 

huomioon aktiivisten yhteissijoitusyritysten passiivisia yhteissijoitusyrityksiä suuremmat 

hallinnointipalkkiot. Suurempia hallinnointipalkkiota perustellaan korkeammilla kuluilla, 

jotka ovat seurausta aktiivisen sijoituspolitiikan edellyttämästä selvitystyöstä.120 

Tosiasiallisesti aktiivisesti varoja hoitavilla sijoitusrahastoilla on korkeammasta 

 
117 Harju – Syyrilä 2001, s. 184—185. Turtiainen 2004, s. 102.  
118 Kirjoittajan käännös. ESMA 2016, s. 1. 
119 ESMA 2016, s. 3. 
120 Cremers – Curtis 2015, s. 8. Kallunki – Martikainen – Niemelä 2019, s. 124. 
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hallinnointipalkkiosta riippumatta mahdollisuus luoda lisäarvoa sijoittajilleen aktiivisen 

varojenhoidon avulla121 toisin kuin kaappi-indeksoiduilla sijoitusrahastoilla, joiden indeksin 

läheisestä seuraamisesta kertynyt tuotto kuluu hallinnointipalkkioon. 

4.3 Hallinnointipalkkion painoarvo arvioinnissa 

ESMA:n selvityksessä hallinnointipalkkiolla on merkitystä kaappi-indeksoinnin 

arvioinnissa, mutta sillä ei kuitenkaan ole itsenäistä asemaa. Tästä seuraa, että passiivisesti 

varoja hoitava sijoitusrahasto, jonka veloittama hallinnointipalkkio vastaa aktiivisesti 

hoidetun sijoitusrahaston hallinnointipalkkiota, ei syyllisty kaappi-indeksointiin, koska 

kaappi-indeksointiin kuuluu määritelmällisesti varojenhoitotyylin nimenomainen 

totuudenvastainen tai harhaanjohtava ilmaiseminen tiedonantomateriaaleissa. Pelkkä 

hallinnointipalkkion suuruus ei yksinään riitä luomaan sijoittajalle perusteltua odotusta 

sijoitusrahaston varojenhoitotyylistä.  

ESMA:n selvityksen mukaista kaappi-indeksoinnin määritelmää eivät myöskään täytä 

yhteissijoitusyritykset, joiden tosiasiassa passiivinen sijoituspolitiikka esitetään 

rahastodokumentaatiossa aktiivisena, mutta jotka veloittavat tosiasiassa aktiivisia 

yhteissijoitusyrityksiä matalampia hallinnointipalkkioita. Myös Saksan 

finanssivalvontaviranomainen BaFin keskeytti vuonna 2016 tekemänsä kaappi-indeksointia 

koskeneen selvityksen määrällisen analyysin jälkeen, koska selvityksessä esiin tulleiden 

mahdollisesti kaappi-indeksoitujen yhteissijoitusyritysten hallinnointipalkkiot olivat 

merkittävästi aktiivisia rahastoja alhaisemmat122, jonka voidaan katsoa viittaavan siihen, että 

myös BaFinin näkemyksen mukaan kaappi-indeksointi edellyttää yhteissijoitusyrityksen 

veloittavan tosiasiassa aktiivisen yhteissijoitusyrityksen hallinnointipalkkion suuruista 

palkkiota. 

Tosiasiassa aktiivisen sijoitusrahaston hallinnointipalkkion suuruisen hallinnointipalkkion 

veloittamista osana kaappi-indeksoinnin oikeudellista määritelmää voidaan kuitenkin 

kritisoida. Avaintietoasiakirjaa sekä rahastoesitettä koskeva sääntely edellyttää, että 

sijoitusrahasto tuo avaintietoasiakirjassa esiin sen hoidetaanko rahastoa aktiivisesti vaiko 

passiivisesti123. Tämän seurauksena voidaan nähdäkseni kysyä, mikä on 

hallinnointipalkkion tähän arviointiin tuoma lisäarvo? Vaikka tiedonantomateriaaleissa 

 
121 Petäjistö 2013, s. 92. 
122 BaFin 2016. Keskeytyksen perusteluna oli myös se, ettei kyseisiä sijoitusrahasto-osuuksia joko enää 

aktiivisesti myyty tai yhtiöön liittyvä yrityskauppa oli suunnitteilla tai toteutettu.  
123 KIID 7(1)(d). PRIIPs 8(3)(c)(ii). Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä 4:3.2,1.  
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aktiiviseksi kuvatun sijoitusrahaston veloittama hallinnointipalkkio vastaisi passiivisen 

sijoitusrahaston hallinnointipalkkiota, on vaikea yhtyä näkemykseen, jonka mukaan 

totuudenvastaisten tietojen antaminen tiedonantomateriaaleissa sijoitusrahaston 

sijoitustyylistä olisi tässä tapauksessa hyväksyttävää. Toki toimintaa ei tällöin voida pitää 

yhtä moitittavana, kuin korkeamman hallinnointipalkkion tapauksessa. Toiminta johtaa 

kuitenkin siihen, etteivät sijoittajat saa sijoitukselleen sitä sijoitusstrategiaa, jonka he ovat 

nimenomaisesti valinneet. Vaikka sijoittaja saisi tässä tapauksessa passiivisen 

varojenhoidon luoman mahdollisuuden lisäarvoon, sijoittaja ei kuitenkaan saa aktiivisen 

varojenhoidon luomaa mahdollisuutta hajauttaa sijoituksiaan sekä tavoitella hyvää tuottoa 

valitsemallaan riskitasolla.124 Näitä tekijöitä pidetään yleensä riskin lisäksi sijoitustoiminnan 

ydinasioina125 ja näiden ominaisuuksien eväämistä sijoittajalta ei nähdäkseni voida 

sijoittajansuojan näkökulmasta pitää hyväksyttävänä, vaikka hallinnointipalkkio olisikin 

matala. Katson, ettei hallinnointipalkkiolla täten tulisi olla merkitystä, kun arvioidaan 

kaappi-indeksoinnin määritelmän täyttymistä tilanteessa, jossa on kyse selvästi 

totuudenvastaisten tietojen antamisesta sijoittajalle sijoitusrahaston aktiivisesta 

varojenhoidosta. 

Sijoittajainformaatiossa tosiasiallista aktiivisemmaksi kuvattujen yhteissijoitusyritysten 

veloittamien hallinnointipalkkioiden suuruudesta ei myöskään ole täyttä yhteisymmärrystä. 

Cremersin ja Petäjistön mukaan aktiivisuuden tasolla ei juurikaan ole yhteyttä palkkion 

määrään aktiivisten yhteissijoitusyritysten ryhmässä126, mikä tarkoittaa, että kaappi-

indeksoidut rahastot veloittavat korkeita palkkiota matalasta aktiivisuudesta huolimatta. 

Daniel, Harris ja Pichin ovat puolestaan todenneet, että aktiivisia yhteissijoitusyrityksiä 

heikommin suoriutuvat matalamman aktiivisuuden yhteissijoitusyritykset eivät olleet aivan 

yhtä kalliita kuin aktiiviset yhteissijoitusyritykset. ESMA:n vuonna 2020 julkaisemassa 

selvityksessä mahdollisilla kaappi-indeksoiduilla rahastoilla todettiin yleensä hieman 

tosiasiassa aktiivisia sijoitusrahastoja alhaisemmat kokonaiskustannukset, mutta 

kustannukset ylittivät silti selvästi passiivisesti hoidettujen sijoitusrahastojen 

kokonaiskustannusten tason.127 On täten olemassa viitteitä siitä, etteivät 

tiedonantomateriaaleissa tosiasiallista aktiivisemmiksi väitettyjen yhteissijoitusyritysten 

hallinnointipalkkiot yllä täysin samalle tasolle tosiasiassa aktiivisten yhteissijoitusyritysten 

 
124 Samansuuntaisesti Cremers – Curtis 2015, s. 50. 
125 Wuolijoki 2009, s. 192—193. 
126 Cremers – Petäjistö 2009, s. 3332. 
127 ESMA 2020, s. 3, 26. 
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kanssa. Sen, että kaappi-indeksoinnin oikeudellinen määritelmä edellyttää sijoitusrahaston 

veloittavan tosiasiassa aktiivisen sijoitusrahaston hallinnointipalkkiota vastaavaa 

hallinnointipalkkiota, ei voida täten katsoa olevan kaappi-indeksointiin liittyvän 

sijoittajansuojan kannalta merkityksetöntä. 

Hallinnointipalkkiolla voitaisiin sen sijaan katsoa olevan painoarvoa nimenomaan 

tilanteissa, joissa sijoittajille on annettu harhaanjohtavaa tietoa rahaston aktiivisuuden 

tasosta tiedonantomateriaaleissa. Hallinnointipalkkion suuruudella tulisi näissä tilanteissa 

nähdäkseni olla merkitystä sijoittajan selonottovelvollisuuden kannalta. Mikäli sijoittajalle 

on tiedonantomateriaaleissa annettu harhaanjohtavaa tietoa sijoitusrahaston aktiivisuuden 

tasosta, ja sijoitusrahaston hallinnointipalkkio on korkeampi kuin markkinoilla olevien 

sijoitusrahastojen hallinnointipalkkiot keskimäärin, tulisi tämän katsoa puoltavan sijoittajan 

oikeutettua odotusta sijoitusrahaston matalaa aktiivisuutta korkeammasta aktiivisuuden 

tasosta128. Tällöin voitaisiin katsoa, että ainakin tilanteessa, jossa avaintietoasiakirjassa tai 

rahastoesitteessä on annettu harhaanjohtavaa tietoa sijoitusrahaston aktiivisuuden tasosta, 

vähäisen sijoitustietämyksen ja -kokemuksen omaavalla vähittäissijoittajalla olisi oikeus 

odottaa sijoitusrahastolta korkeampaa aktiivisuutta, mikäli hallinnointipalkkio tukee tätä 

näkemystä.  

Norjan Høyesterettin ratkaisussa katsottiin, että rahaston hallinnointipalkkio antoi 

sijoittajille oikeuden odottaa aktiivista varojenhoitoa passiivisen varojenhoidon sijaan. 

Hallinnointipalkkion määrä ei sen sijaan yksinään antanut sijoittajille perusteltua oikeutta 

odottaa rahaston aktiivisuuden tasoa. Hallinnointipalkkion määrällä oli kuitenkin vaikutusta 

yhdessä tiedonantomateriaalien kanssa, kun ratkaisussa arvioitiin sijoittajien perusteltuja 

odotuksia rahaston aktiivisuuden tasosta. Hallinnointipalkkiolle annettiin tapauksessa 

merkitystä sen minimiaktiivisuuden määrittelyssä, mitä rahastolta voitiin tapauksessa 

odottaa. Høyesterettin näkemyksen mukaan tämän minimitason määritellyssä keskeistä on 

hallinnointipalkkion vaikutus rahaston ylisuoriutumisen mahdollisuuteen. Tapauksessa 

rahastoyhtiön tiedonantomateriaalien perusteella rahastoa tuli hoitaa siten, että rahaston 

ylisuoriutuminen oli mahdollista. Kun hallinnointipalkkio oli tapauksessa korkea, eikä 

rahasto poikennut merkittävästi vertailuindeksistä, sijoittajille ei tarjottu todellista 

mahdollisuutta rahaston ylisuoriutumiseen.129  

 
128 Samansuuntaisesti hallinnointipalkkion vaikutuksesta sijoittajan perusteltuihin odotuksiin 

yhteissijoitusyrityksen aktiivisuuden tason osalta Kjørven 2019, s. 128. 
129 Norjan Høyesterett 2020, kohdat 108—109, 115, 128. 
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Nähdäkseni Høyesterettin ratkaisua kohtaan on kuitenkin mahdollista esittää kritiikkiä. 

Rahaston aktiivisuudelle asetettavaa minimivaatimusta, jonka sisältönä on rahaston 

tosiasiallinen mahdollisuus vähäiseenkin ylisuoriutumiseen hallinnointipalkkion jälkeen, 

voidaan pitää suhteellisen vaatimattomana vaatimuksena aktiiviselle sijoitusrahastolle. 

Nähdäkseni kyseistä minimivaatimusta tulisi soveltaa ainoastaan sijoitusrahastoihin, joiden 

aktiivisuuden taso on avaintietoasiakirjassa tai rahastoesitteessä määritelty matalaksi. Tältä 

osin on syytä huomioida, että Høyesterett ei ratkaisussaan ottanut kantaa siihen, mikä on se 

yleispätevä minimitaso, jota aktiivisilta sijoitusrahastoilta voidaan odottaa. Tämä ei ollut 

tapauksessa tarpeen, sillä rahastoyhtiö oli rahaston säännöissä ja muussa 

sijoittajainformaatiossa kuvannut varojenhoitoa aktiivisempana kuin mitä varojenhoito 

tosiasiassa oli.130 Nähdäkseni aktiiviselta sijoitusrahastolta tulisi kuitenkin aina edellyttää 

vähintään sellaista aktiivisuuden tasoa, joka tosiasiassa mahdollistaa rahaston 

ylisuoriutumisen kulujen jälkeen. Tätä alhaisemman aktiivisuuden tasoa hyödyntävän 

sijoitusrahaston ei nähdäkseni voida katsoa toimivan SRL 4:2.1:n mukaisesti rahasto-

osuudenomistajien etujen mukaisesti, kun sijoittajalla ei tosiasiassa koko sijoitusaikana ole 

mahdollisuutta sijoituksen tuottoon131.  

Sijoitusrahaston hallinnointipalkkiolla tulisi täten nähdäkseni olla Høyesterettin ratkaisussa 

kuvattua suurempi vaikutus sijoitusrahaston aktiivisuuden tason arviointiin. Mikäli 

avaintietoasiakirjan tai rahastoesitteen sisältämä aktiivisuuden tason kuvaus voidaan katsoa 

harhaanjohtavaksi, vähäisen sijoitustietämyksen ja -kokemuksen omaavalla 

vähittäissijoittajalla tulisi edellä mainitusti olla oikeus odottaa sijoitusrahastolta korkeampaa 

aktiivisuutta, mikäli hallinnointipalkkio tukee tätä näkemystä. Käytännössä tämä tarkoittaa 

sitä, että mikäli sijoitusrahaston aktiivisuuden tasoa on avaintietoasiakirjassa tai 

rahastoesitteessä kuvattu harhaanjohtavasti siten, ettei kuvauksen pohjalta ole selvää, 

tulisiko aktiivisuuden olla sijoittajan oikeutettujen odotusten perusteella matalaa vaiko 

olennaista, korkean hallinnointipalkkion tulisi katsoa ratkaisevan arvioinnin sijoittajan 

hyväksi.  

Mikäli hallinnointipalkkio huomioidaan sijoittajien oikeutettujen odotusten osalta vain 

sijoitusrahaston aktiivisuuden minimitasona, tulisi huomioon ottaa myös negatiivisen 

valikoitumisen mahdollisuus, jossa sijoitusrahastomarkkinoille valikoituu vain heikon 

 
130 Norjan Høyesterett 2020, kohta 122. 
131 Tältä osin on syytä huomioida myös Irlannin keskuspankin tekemä selvitys, jossa havaittiin tapauksia, joissa 

yhteissijoitusyrityksen ylisuoriutumistavoite oli matalampi kuin tiettyjen rahaston osuussarjojen 

hallinnointipalkkio (Central Bank of Ireland 2019, kohta 4). 
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laadun omaavia rahastoyhtiöitä. Mikäli korkean hallinnointipalkkion sijoitusrahastoilta ei 

edellytetä minimitasoa korkeampaa aktiivisuuden tasoa, eikä sijoittaja täten voi 

hallinnointipalkkiosta päätellä sijoitusrahaston aktiivisuuden tarkempaa tasoa, tosiasiassa 

aktiivisen sijoitusrahaston ei kannata jatkaa varojenhoitoa korkealla aktiivisuudella, kun 

yhtiö ei saa ylimääräistä palkkiota tuottamastaan laadusta. Pitkällä aikavälillä matalan 

aktiivisuuden sijoitusrahastot lisääntyvät ja tosiasiassa aktiivisten sijoitusrahastojen määrä 

markkinoilla vähenee.132 

Hallinnointipalkkiolla voidaan katsoa olevan perusteltua vaikutusta sijoitusrahaston 

aktiivisuuden tason arviointiin vain tilanteissa, joissa hallinnointipalkkion voidaan katsoa 

puoltavan aktiivisuuden tasoa korottavaa tulkintaa. Tätä voidaan perustella sijoittajan 

heikommalla asemalla suhteessa rahastoyhtiöön ja modernin sopimusoikeuden yleisellä 

heikomman osapuolen suojaamisen periaatteella133. Tästä näkökulmasta rahastoyhtiön 

veloittaman matalan hallinnointipalkkion ei voida katsoa vaikuttavan sijoittajan 

perusteluihin odotuksiin.  

5 Sijoitusrahaston ulkoinen aktiivisuus 

5.1 Ulkoisen aktiivisuuden mittaamisesta yleisesti 

Sijoitusrahaston ulkoisen aktiivisuuden mittaamisen avulla voidaan saada selville 

sijoitusrahaston tosiasiallisen, ulospäin havaittavissa olevan aktiivisuuden taso. Toisin 

sanoen ulkoisella aktiivisuudella tarkoitetaan sijoitusrahaston rahoitustaloustieteen 

kehittämiin metriikkoihin perustuvaa vertailuindeksiin verrattavaa aktiivisuuden tasoa. 

Kappaleessa kuusi käsiteltävässä sisäisessä aktiivisuudessa on ulkoisesti havaittavissa 

olevan vertailuindeksistä poikkeamisen asteen sijaan kyse sijoitusrahaston sisäisestä 

päätöksenteosta, joka ei kuitenkaan välttämättä välity sijoitusrahaston ulospäin havaittavissa 

olevaan toimintaan.  

Ulkoisen aktiivisuuden mittaamiseen on taloustieteessä kehitetty useita eri metriikoita. 

Tässä kappaleessa tullaan esittelemään kaksi yleisesti käytettyä metriikkaa sekä kuvaamaan, 

miten näiden metriikoiden avulla voidaan sekä määrittää sijoitusrahaston varojenhoitotyyli 

passiiviseksi tai aktiiviseksi sekä lisäksi määrittää aktiivisen sijoitusrahaston aktiivisuuden 

 
132 Sijoitusrahastomarkkinoiden negatiivisen valikoitumisen osalta katso Turtiainen 2004, s. 28. 
133 Modernin sopimusoikeuden yleisestä heikomman osapuolen suojaamisen periaatteesta katso Wilhelmsson 

2008, s. 9.  
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taso. Huomioon on kuitenkin otettava mittaamisessa käytettävien metriikoiden ja raja-

arvojen käyttämiseen liittyvä epävarmuus.  

5.2 Sijoitusrahaston aktiivisuuden mittaamiseen käytettävät metriikat 

Tracking Error -lukua eli aktiiviriskiä voidaan pitää perinteisimpänä tapana mitata aktiivista 

varojenhoitoa. TE kuvaa, kuinka voimakkaasti rahaston arvon kehitys vaihtelee suhteessa 

vertailuindeksin arvon kehitykseen134. TE-lukua on käytetty sijoitusrahaston aktiivisuuden 

mittaamiseen muun muassa ESMA:n vuosina 2016 ja 2020 julkaisemissa selvityksissä. 

Vuoden 2016 selvityksessä alle 4 %:n TE-luvun katsottiin viittaavaan mahdolliseen kaappi-

indeksointiin eli matalaan aktiivisuuteen. Suppeiden pääomamarkkinoiden jäsenvaltioissa 

alle 3 %:n TE-luvun katsottiin viittaavan matalaan aktiivisuuteen. Tämä on huomionarvoista 

tutkielman aiheen kannalta, sillä Suomen pääomamarkkinoita voidaan pitää suppeina. 

Vuoden 2020 selvityksessä TE-arvon normaalina vaihteluvälinä pidettiin arvoja lähes 

nollasta 10—20 %:iin, joista lähellä nollaa liikkuvien arvojen katsottiin kuuluvan 

passiivisille sijoitusrahastoille. Kaappi-indeksointiin viittaavana TE-arvona pidettiin alle 3 

%:n arvoa.135 Myös Norjan Høyesterett arvioi yhteissijoitusyrityksen aktiivisuuden tasoa 

hyödyntämällä TE-lukua. Yhteissijoitusyrityksen TE-luku oli tapauksessa 1,28 %:ia, jonka 

Høyesterett katsoi osoittavan yhteissijoitusyrityksen sijoitusportfolion koostumuksen 

merkittävän yhteneväisyyden vertailuarvon portfolion koostumukseen kanssa.136 

Toinen hyvin käytetty sijoitusrahaston aktiivisuuden mittaamisen metriikka on Active 

Share. Kuten aiemmin on tuotu esiin, aktiivisen sijoitusrahaston sijoitusportfolion 

koostumuksen on poikettava indeksiportfolion koostumuksesta, jotta sijoitusrahaston olisi 

mahdollista suoriutua indeksiä paremmin. AS-luku osoittaa, kuinka suuri osa portfolion 

koostumuksesta tosiasiassa poikkeaa indeksiportfoliosta. AS-luku vaihtelee yleensä nollan 

ja sadan prosentin välillä.137 Yhteissijoitusyrityksiltä ei kuitenkaan yleensä voida edellyttää 

100 %:n AS-arvoa. Esimerkiksi large cap -luokkaan sijoittava yhteissijoitusyritys on sidottu 

ottamaan pitkiä positioita isoissa yhtiöissä ja täten yhteissijoitusyrityksen portfolio tulee 

jossain määrin olemaan päällekkäinen large cap -indeksin kanssa. Mikäli yhteissijoitusyritys 

ei omistaisi lainkaan indeksin kanssa päällekkäisiä yhtiöitä, sijoittajan tulisikin olla 

huolissaan yhteissijoitusyrityksen sijoitustyylin muuttumisesta.138 Sijoitusrahaston AS-

 
134 Cremers – Petäjistö 2009, s. 3330—3331, 3334. 
135 ESMA 2016, s. 3—4. ESMA 2020, s. 8, 13. 
136 Norjan Høyesterett 2020, kohta 139. 
137 Cremers – Petäjistö 2009, s. 3341—3342. 
138 Cremers – Curtis 2015, s. 21. 
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luvun tulisi kuitenkin ylisuoriutumisen mahdollistamiseksi olla riittävän korkea, vaikka AS-

luku ei yksinään takaakaan markkinatuottoa parempaa tuottoa139.  

AS-luvun kehittäneet Cremers ja Petäjistö katsovat, että alle 20 %:n AS-luvut kuuluvat 

passiivisille yhteissijoitusyrityksille, kun taas 20—60 %:n AS-luku on puolestaan 

tyypillinen kaappi-indeksoiduille rahastoille140. ESMA:n vuosina 2016 ja 2020 

julkaisemissa selvityksissä on TE-arvon lisäksi hyödynnetty AS-arvoa. Vuoden 2016 

selvityksessään ESMA katsoi, että alle 60 %:n AS-arvon viittaavaan mahdollisesti kaappi-

indeksointiin laajojen pääomamarkkinoiden osalta. Suppeiden pääomamarkkinoiden 

jäsenvaltioissa alle 50 %:n AS-arvoa pidettiin mahdollisesti kaappi-indeksointiin 

viittaavana. Vuoden 2020 selvityksessä AS-arvolle ei asetettu raja-arvoja, sillä selvityksen 

tarkoituksena oli tutkia AS-arvon ennustettavuutta muiden metriikoiden pohjalta.141 Myös 

Høyesterett hyödynsi AS-arvoa yhdessä TE-arvon kanssa arvioidessaan rahaston 

aktiivisuutta. Høyesterettin näkemyksen mukaan rahaston 12,25 %:n AS-luku osoitti 

yhteissijoitusyrityksen sijoitusportfolion merkittävän yhteneväisyyden vertailuarvon 

portfolion kanssa, kun arvioinnissa huomioitiin myös TE-arvo.142 

Kuten edellä esitetystä on voinut todeta, yhteissijoitusyrityksen aktiivisuuden arviointi on 

luotettavampaa, kun siinä hyödynnetään sekä TE-lukua että AS-lukua. TE-luku kuvaa 

paremmin ajoitukseen perustuvaa aktiivista varojenhoitoa, kun taas AS-luku kuvaa 

parhaiten osakkeiden valintaan perustuvaa aktiivista varojenhoitoa.143 Aktiivisuuden 

arvioinnissa voidaan käyttää lisäksi myös muun muassa R2 ja Beta -lukuja144, mutta näiden 

metriikoiden käyttöön ei syvennytä tarkemmin tässä tutkielmassa.  

5.3 Metriikoiden merkitys kaappi-indeksoinnin määritelmässä 

Kuten ESMA on huomauttanut, yhteissijoitusyrityksen TE ja AS -lukuihin perustuva matala 

aktiivisuus ei vielä tarkoita, että kyseessä olisi kaappi-indeksoitu yhteissijoitusyritys. Kun 

 
139 Cremers – Petäjistö 2009, s. 3329—3330.  
140 Cremers – Petäjistö 2009, s. 3341—3342. 
141 ESMA 2016, s. 3—4. ESMA 2020, s. 3. 
142 Norjan Høyesterett 2020, kohta 139. 
143 Cremers – Petäjistö 2009, s. 3336, 3351. 
144 ESMA on hyödyntänyt R2-lukua vuoden 2016 selvityksessään, jossa yli 95 %:n arvon katsottiin viittaavan 

mahdolliseen kaappi-indeksointiin (ESMA 2016, s. 3—4). Beta-lukua on hyödynnetty ESMA:n vuonna 2020 

julkaisemassa selvityksessä, jossa lähellä yhtä olevien arvojen katsottiin viittaavan mahdolliseen kaappi-

indeksointiin (ESMA 2020, s. 12). 
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arvioidaan sijoittajien oikeutettuja odotuksia rahaston aktiivisuuden tasosta, huomioon on 

otettava erityisesti se, mitä tietoja sijoittajille on annettu rahaston aktiivisuuden tasosta.145 

Kuten edellä on todettu, passiivisesti hoidetun sijoitusrahaston kuvaamista aktiivisena 

tiedonantomateriaaleissa voidaan pitää totuudenvastaisena tietona, johon sijoittajalla on 

oikeus luottaa. Passiivisesti hoidetun sijoitusrahaston ulkoisen aktiivisuuden raja-arvona on 

nähdäkseni perusteltua pitää Cremersin ja Petäjistön edellä esitetyn kannan mukaisesti 20 

%:iin ja sen alle asettuvia AS-arvoja146. TE-luvun osalta vastaavana arvona voidaan 

ESMA:n julkaisemassa selvityksessä esitetyn kannan mukaisesti pitää nollan lähellä 

liikkuvia arvoja147. Näiden raja-arvojen hyödynnettävyyttä tukee myös hallituksen 

esityksessä HE 110/2003 vp esitetty näkemys, jonka mukaan passiivisen sijoitusrahaston 

tulee seurata indeksiä hyvin tarkasti148. Mikäli sijoittajien oikeutettujen odotusten 

perusteella aktiivisen sijoitusrahaston AS-luku on 20 %:ia tai sen alle ja TE-arvo on 

vastaavasti lähellä nollaa, tulisi nähdäkseni katsoa, että rahastoyhtiö on antanut sijoittajille 

totuudenvastaista tietoa. 

Rahastoa tulisi kuvata avaintietoasiakirjassa aktiiviseksi, kun sijoitusrahaston AS-luku on 

20 %:ia suurempi. 20—50 %:n välillä liikkuvien AS-lukujen ja 1—3 %:n välillä liikkuvien 

TE-lukujen on suppeilla pääomamarkkinoilla katsottu viittaavan kaappi-indeksointiin149, 

sillä näitä arvoja hyödyntävien sijoitusrahastojen aktiivisuuden taso on matala. Kun 

tarkoituksena on selvittää, onko kyseessä kaappi-indeksoitu sijoitusrahasto, tulee arvoja 

tulkita yhdessä sijoitusrahaston tiedonantomateriaaleissa esitetyn aktiivisuuden tason 

kanssa. Mikäli sijoitusrahaston aktiivisuuden taso sijoittajien oikeutettujen odotusten 

perusteella on matala ja sen tosiasiallinen ulkoinen aktiivisuus on AS ja TE -metriikoiden 

perusteella matala, kyseessä ei ole kaappi-indeksoitu sijoitusrahasto. Kaappi-indeksoinnin 

määritelmän tulisi sen sijaan katsoa täyttyvän, kun sijoittajien oikeutettujen odotusten 

perusteella rahaston aktiivisuuden merkittävä150 taso olisi tosiasiassa metriikoilla mitattuna 

matala. 

 
145 ESMA 2016, s. 4. 
146 Turtiainen 2004, s. 92. Cremers – Petäjistö 2009, s. 3341—3342.  
147 ESMA 2020, s. 8, 13. 
148 HE 110/2003 vp, s. 46. 
149 ESMA 2016 s. 3—4. ESMA 2020, s. 8, 13. Myös Tanskan finanssivalvonta Finanstilsynet on katsonut 

Tanskan markkinoilla alle 50 %:n AS-arvon ja alle 3 %:n TE-arvon viittaavan matalaan aktiivisuuteen 

(Finanstilsynet 2016, s. 2). 
150 Rahaston merkittävä aktiivisuuden taso viittaa ESMA:n rahaston aktiivisuuden tason kuvauksesta antamaan 

esimerkkiin: ” – –. Tämä poikkeaminen voi olla rajallista/olennaista/merkittävää. – – (kirjoittajan käännös).” 

(ESMA 2021, s. 22). 
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AS ja TE -arvojen sekä muun taloustieteellisen metriikan hyödynnettävyyttä sijoitusrahaston 

ulkoisen aktiivisuuden tason arvioinnissa heikentää kritiikki, jota eri metriikoita kohtaan on 

osoitettu151. Tiettyjen kynnysarvojen määrittelyä pidetään lisäksi jossain määrin 

mielivaltaisena152. Nämä seikat on syytä ottaa huomioon, kun metriikoita hyödynnetään 

kaappi-indeksoinnille asetettavan määritelmän muotoilussa. Voidaan katsoa, että tämän 

seurauksena kaappi-indeksoinnin määritelmän täyttyminen edellyttää tällä hetkellä melko 

merkittävää epäsuhtaa sijoittajan perusteltujen odotusten mukaisen aktiivisuuden tason ja 

sijoitusrahaston metriikoilla mitattavan ulkoisen aktiivisuuden tason välillä. Näkökannan 

voidaan katsoa ilmenevän myös Norjan Høyesterettin ratkaisusta, jossa ulkoisen 

aktiivisuuden taso oli edellä selostetusti merkittävän matala. Oikeustilaa voidaan 

sijoittajansuojan näkökulmasta pitää ongelmallisena. 

5.4 Metriikoiden merkitys sijoittajan selonotto- ja tietämisvelvollisuuden 

kannalta 

Metriikat voivat vaikuttaa sijoitusrahaston ulkoisen aktiivisuuden tason määrittämisen 

lisäksi myös sijoittajan selonotto- ja tietämisvelvollisuuteen. Lainsäädäntö ei aseta 

sijoitusrahastoille velvollisuutta julkaista AS tai TE -arvoja. Suomen Sijoitusrahastoyhdistys 

on kuitenkin antanut suosituksen eräiden tunnuslukujen säännöllisestä raportoinnista, jonka 

mukaan TE-arvo tulee julkaista vuosikertomuksen ja puolivuotiskatsauksen yhteydessä 

muiden tunnuslukujen ohella153. Tämä suositus ei kuitenkaan ole tutkielman aiheen kannalta 

merkityksellinen, kun tutkielmassa ei käsitellä säännöllistä tiedonantovelvollisuutta. 

Tunnuslukujen julkaisusta markkinointiin liittyvän tiedonantovelvollisuuden yhteydessä ei 

ole annettu itsesääntelyä. Käytännössä esimerkiksi Osuuspankki julkaisee kuitenkin AS ja 

TE -arvot myös rahastoesitteessä154.  

Tunnuslukujen julkaisu avaintietoesitteessä ei sen sijaan vaikuta olevan suomalaisten 

sijoitusrahastojen keskuudessa yleistä. ESMA on antanut ohjeistusta koskien tunnuslukujen 

julkaisua avaintietoesitteessä. Ohjeistuksen mukaan aktiivisilta vertailuindeksiä 

hyödyntäviltä yhteissijoitusyrityksiltä ei edellytetä numeerista liikkumavaran ilmaisua 

suhteessa vertailuindeksiin esimerkiksi AS tai TE -luvuilla, ellei jäsenvaltiossa ole voimassa 

tiukemmat vaatimukset. Mikäli rahastoyhtiö kuitenkin uskoo, että kyseinen tieto edesauttaisi 

 
151 Kritiikin osalta katso muun muassa: Loban – Sarto – Vicente 2020 sekä Frazzini – Friedman – Pomorski 

2016. Viimeksi mainitun tutkimuksen osalta katso myös sille esitetystä vastakritiikistä: Petäjistö 2016.  
152 Cremers – Curtis 2015, s. 23. 
153 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys Ry 2005, s. 1.  
154 Osuuspankki 2021, s. 10. 
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sijoittajien ymmärrystä, rahastoyhtiö saa sisällyttää kyseiset tunnusluvut 

avaintietoesitteeseen sijoittajille ymmärrettävällä tavalla.155  

Kun pohditaan AS ja TE -arvojen merkitystä sijoittajan selonotto- ja tietämisvelvollisuuden 

kannalta, on otettava kantaa siihen, voidaanko vähittäissijoittajan edellyttää ymmärtävän AS 

ja TE -arvojen merkityksen. Kjørven on katsonut, etteivät vähittäissijoittajat todennäköisesti 

ymmärrä AS tai TE -metriikoita. Kjørven perustaa näkemyksensä tutkimustuloksiin, joiden 

mukaan vähittäissijoittajat eivät ymmärrä monimutkaista ja liiallista informaatiota.156 

Nähdäkseni on kuitenkin myös mahdollista katsoa, ettei AS ja TE -metriikoissa ole kyse 

kovin monimutkaisesta tiedosta. Näiden arvojen julkaisu ei myöskään välttämättä lisää 

informaation määrää merkittävästi. ESMA:n ohjeistuksen voidaan katsoa tukevan tätä 

näkökantaa, kun AS ja TE -arvojen katsotaan ohjeistuksessa saattavan edesauttaa sijoittajien 

ymmärrystä, kunhan ymmärrettävyys otetaan huomioon julkaisutavassa. 

Ymmärrettävyyden edellytyksenä olisi mahdollista katsoa olevan ainakin metriikoiden 

merkityksen kuvaaminen vähittäissijoittajalle ymmärrettävällä kielellä. 

Edellä esitettyyn pohjautuen on mahdollista katsoa, että rahastoesitteessä tai 

avaintietoasiakirjassa julkaistuilla AS ja/tai TE -tunnusluvuilla on merkitystä sijoittajan 

selonotto- ja tietämisvelvollisuuden sisältöön. Mikäli rahastoyhtiö julkaisee matalaa 

aktiivisuutta kuvaavan AS ja/tai TE -tunnusluvun avaintietoasiakirjassa tai rahastoesitteessä 

vähittäissijoittajalle ymmärrettävällä tavalla, voidaan tämän täten katsoa vaikuttavan 

sijoittajan perusteltujen odotusten sisältöön. Tunnuslukujen julkaisulla tulisi katsoa olevan 

suurin vaikutus sijoittajan perusteltuihin odotuksiin, kun rahastoyhtiö julkaisee molemmat 

tunnusluvut. AS ja/tai TE -arvon vähittäissijoittajalle ymmärrettävällä tavalla julkaisevan 

sijoitusrahaston voidaan katsoa olevan jossain määrin helpompi puolustautua 

avaintietoasiakirjan tai rahastoesitteen harhaanjohtavuutta koskevalta väitteeltä vetoamalla 

sijoittajan selonotto- ja tietämisvelvollisuuteen, kuin sijoitusrahaston, joka ei julkaise 

kyseisiä tunnuslukuja.  

 

 

 
155 ESMA 2021, s. 22. 
156 Kjørven 2019, s. 135. 
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6 Sijoitusrahaston sisäinen aktiivisuus 

6.1 Sisäisestä aktiivisuudesta yleisesti 

Mikäli sijoitusrahaston voidaan katsoa täyttävän kaappi-indeksoinnin määritelmän edellä 

esitetyt osa-alueet huomioiden, on vielä otettava kantaa siihen, onko rahaston sisäisellä 

aktiivisuudella oikeudellista merkitystä määritelmän kannalta, ja jos on, minkälainen 

merkitys sisäiselle aktiivisuudelle on määritelmässä annettava.  

Sisäisellä aktiivisuudella tarkoitetaan tässä tutkielmassa sijoitusrahaston sijoituspäätöksiin 

liittyvän analyysin aktiivisuutta eli toisin sanoen rahastoyhtiön vaivannäköä. ”Sisäinen 

aktiivisuus” -termin tarkoituksena on tässä tutkielmassa korostaa aktiivisuuden kahta eri 

osa-aluetta: ulkoista sekä sisäistä. Aktiivisessa sijoitusrahastotoiminnassa sijoituspäätöksiin 

liittyvällä analyysillä on korostunut merkitys, kun taas indeksirahaston passiivinen 

sijoituspolitiikka ei edellytä markkinoiden aktiivista analysointia157. Myös aktiivisten 

sijoitusrahastojen korkeammat hallinnointipalkkiot ovat edellä todetusti seurausta aktiivisen 

sijoituspolitiikan edellyttämästä selvitystyöstä158. Kuten edellä on todettu, tämän 

selvitystyön aktiivisuus ei välttämättä välity rahaston ulkoisesti havaittavaan aktiivisuuteen. 

Tällöin saattaa olla kyse tilanteesta, jossa rahastoyhtiö on analyysinsä pohjalta arvioinut 

markkinatilanteen sellaiseksi, ettei indeksistä poikkeavia, tuotto-odotuksen omaavia 

sijoitusmahdollisuuksia ole. Tällaisessa tilanteessa ulkoisella aktiivisuudella mitattava 

aktiivinen varojenhoito estyy. Seuraavassa arvioidaan sisäisen aktiivisuuden oikeudellista 

merkitystä kuvatunlaisessa markkinatilanteessa. 

6.2 Onko sisäisellä aktiivisuudella oikeudellista merkitystä? 

6.2.1 Päämies-agenttiteoria 

 
Lähestyn sisäisen aktiivisuuden oikeudellista merkitystä päämies-agenttiteorian ja 

rahastoyhtiön fidusiaaristen velvollisuuksien kautta. Ennen fidusiaarisiin velvollisuuksiin 

syventymistä on syytä perehtyä päämiesagenttiteoriaan, jonka voidaan katsoa vaikuttavan 

fidusiaaristen velvollisuuksien taustalla159. Päämies-agenttiteorian keskiössä olevalla 

päämies-agenttisuhteella tarkoitetaan sopimussuhdetta, jossa päämies solmii sopimuksen 

tietyn tehtävän suorittamisesta agentin kanssa160. Päämies-agenttiteoria yhdistetään yleensä 

 
157 Kallunki – Martikainen – Niemelä 2019, s. 124. 
158 Cremers – Curtis 2015, s. 8. 
159 Lautjärvi 2017, s. 37. 
160 Mähönen – Villa 2015, s. 341. 
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osakeyhtiön osakkeenomistajien ja johdon väliseen suhteeseen, mutta päämies-

agenttiteorian ytimessä oleva kysymys siitä, miten agentti saadaan toimimaan päämiehen 

etujen mukaisesti, pätee kaikkiin yhteistyön muotoihin161. Päämies-agenttiteoriaa voidaan 

täten hyödyntää myös sijoitusrahastotoiminnan arvioinnissa. 

Päämies-agenttiteorian pohjalta katsottuna rahastoyhtiö toimii sijoittajien agenttina edustaen 

sijoittajia ja vastaten sijoitusrahaston hoidosta. Sijoittajat maksavat rahastoyhtiölle 

korvauksen agenttina toimimisesta hallinnointipalkkion muodossa. Päämies-agenttiteorialle 

ominainen intressiristiriita syntyy siitä, että rahastoyhtiö tavoittelee mahdollisimman suurta 

hallinnointipalkkiota, kun rahasto-osuudenomistaja puolestaan tavoittelee sijoitusrahaston 

mahdollisimman hyvää tuottoa. Turtiainen katsoo, etteivät nämä tavoitteet välttämättä ole 

ristiriidassa keskenään, kun pitkällä aikavälillä rahastoyhtiö voi menestyä vain, jos se toimii 

sijoittajien etujen mukaisesti. Lyhyellä aikavälillä rahastoyhtiö voi kuitenkin tavoitella omaa 

etuaan sijoittajien vahingoksi.162  

Päämies-agenttisopimuksille on luonteenomaista, että yksityiskohtainen sopimus agentin 

velvollisuuksista on mahdoton tai ainakin haasteellinen toteuttaa.163 Jotta aktiiviseen 

sijoitusrahastoon sijoittaneet voisivat suojata itsensä täysin siltä, että rahastonhoitaja toimii 

heidän etujensa vastaisesti, tulisi sijoitustoimeksiannon sisältö kuvata sijoittajien ja 

rahastoyhtiön välisissä sopimuksissa hyvin tarkasti. Koska aktiivisen sijoitusrahaston 

hoitaminen edellyttää jatkuvaa päätöksentekoa, sijoittajat eivät kuitenkaan voi määritellä 

sijoitustoimeksiantoa riittävän tarkasti estääkseen rahastonhoitajan epätoivottavan 

käytöksen kokonaan ilman, että he käytännössä hoitaisivat sijoitusrahastoa164, eikä 

sijoittajilla todennäköisesti ole aikaa tai asiantuntemusta sijoitusrahaston hoitamiseen165. 

Päämies-agenttisuhteessa päämiehellä on merkittävästi vähemmän tietoa agentin 

käyttäytymisestä, kuin agentilla itsellään. Tätä kutsutaan informaation epäsymmetriaksi. 

Informaation epäsymmetrian seurauksena päämies ei pysty varmistumaan siitä, ettei agentti 

toimi eturistiriitatilanteessa omassa intressissään päämiehen intressin sijaan.166 Koska 

päämies ei vaikeuksitta pysty selvittämään, vastaako agentin suoritus sovittua, agentille 

 
161 Jensen – Meckling 1976, s. 6.  
162 Turtiainen 2004, s. 27. 
163 Mähönen – Villa 2015, s. 342. 
164 Samansuuntaisesti osakeyhtiön johtamisesta: Jensen – Meckling 1976, s. 45—46.  
165 Turtiainen 2004, s. 26. 
166 Timonen 2000, s. 50. Mähönen - Villa 2015, s. 342.  
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syntyy insentiivi käyttäytyä opportunistisesti. Tämä voi johtaa agentin suorituksen laadun 

heikkenemiseen.167  

Kun aktiivisen sijoitusrahaston varojenhoidossa on kyse erikoistuneesta palvelusta, 

vähittäissijoittajat joutuvat luottamaan heille annetun informaation riittävyyteen ja siihen, 

että yhteissijoitusyrityksen hoitaja suojelee rahasto-osuudenomistajien etuja parhaalla 

mahdollisella tavalla. Vähittäissijoittajat eivät aina itse pysty arvioimaan ex ante tai edes ex 

post, onko omaisuudenhoito todella ollut aktiivista. Tämä informaatioepätasapaino 

synnyttää rahastoyhtiölle houkutuksen sijoittajien tietämättömyyden hyödyntämiseen 

omaksi edukseen.168 Rahastoyhtiölle syntyy täten insentiivi hyödyntää sijoittajien 

perusteltuja odotuksia passiivisempaa varojenhoitotyyliä, jolloin rahastoyhtiölle jää 

suurempi osa hallinnointipalkkiosta, kun markkinoiden passiivisempi seuranta aiheuttaa 

vähemmän kuluja. 

Rahastoyhtiöllä on mahdollista katsoa olevan osuudenomistajiensa suhteen mahdollisesti 

suurempi insentiivi opportunistiseen käytökseen kuin osakeyhtiöllä osakkeenomistajiaan 

kohtaan, kun rahasto-osuudenomistajilla ei ole sijoitusrahastossa oikeutta vaikuttaa 

sijoitusrahaston sijoituspolitiikkaan, kun sijoituspolitiikka määräytyy rahastoyhtiön 

laatimien rahaston sääntöjen perusteella. Sijoittajat eivät myöskään voi vaihtaa 

sijoitusrahastoa hoitavaa rahastoyhtiötä. Merkittävin vaikutuskeino, jota rahasto-

osuudenomistaja voi käyttää vaikuttaakseen rahastoyhtiön päätöksentekoon, on 

sijoitusrahaston valinta sekä rahasto-osuuksien lunastusmahdollisuus.169 

6.2.2 Fidusiaarisista velvollisuuksista yleisesti 

 
Agentin fidusiaariset velvollisuudet ovat pyrkimys vastata päämies-agenttiteorian esiin 

nostamiin päämiehen ja agentin välisen suhteen ongelmiin170. Fidusiaaristen 

velvollisuuksien tarkoituksena on täydentää päämiehen ja agentin välistä sopimusta171. 

Niissä on kyse huolellisuus- ja lojaliteettivelvollisuuksista, jotka on mahdollista nähdä 

 
167 Armour – Hansmann – Kraakman 2017, s. 29. 
168 Emons 1997, s. 107. Norjan Høyesterett 2020, kohta 106. 
169 HE 243/2018 vp, s. 73. Rahasto-osuudenomistajien heikoista vaikutusmahdollisuuksista katso Turtiainen 

2004, s. 24.  
170 Lautjärvi 2017, s. 37. Fidusiaariset velvollisuudet ovat kuitenkin itse asiassa päämies-agenttiteoriaa 

vanhempia ja juontavat juurensa fidusiaarisuhteeseen, jossa eräänlainen asianhoitaja, fidusiaari, hoitaa toisen 

henkilön, fidusiantin asioita erityiseen asemaan perustuvassa luottamussuhteessa. Fidusiaarisilla 

velvollisuuksilla voidaan kuitenkin todetusti vastata myös päämies-agenttiteorian mukaisen suhteen 

ongelmiin. (Mähönen – Villa 2015, s. 366—370.) 
171 Easterbrook – Fischel 1993, s. 426—427. 
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viimekätisinä sääntöinä, joilla pyritään rajoittamaan agentin opportunismia päämies-

agenttisuhteeseen liittyvässä informaatioepäsymmetriatilanteessa172.  

Tyypillisesti fidusiaariset velvollisuudet yhdistetään päämies-agenttiteorian tavoin 

osakeyhtiön johtoon173. Fidusiaariset velvollisuudet ilmenevät osakeyhtiölain (624/2006)  

1:8:sta, jonka mukaan yhtiön johdon on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua. 

Kuitenkin myös rahastoyhtiön ja rahasto-osuudenomistajien välillä vallitsee sopimukseen 

perustuva fidusiaarisuhde174. Rahastoyhtiölle asetettiin fidusiaariset velvollisuudet jo 

vuoden 1987 sijoitusrahastolain (480/1987, kumottu) 34 §:ssä, jonka mukaan rahastoyhtiön 

oli harjoitettava sijoitusrahastotoimintaa huolellisesti ja asiantuntevasti rahasto-osuuden 

omistajien yhteiseksi eduksi. Pykälässä oli hallituksen esityksen HE 238/1986 vp:n mukaan 

kysymys yleissäännöksestä koskien sitä, miten sijoitusrahastotoimintaa tulisi rahasto-

osuuden omistajien kannalta yleisesti harjoittaa. Säännöksen tarkoituksena oli korostaa 

varojen huolellisen ja asiantuntevan hoidon tärkeyttä ja toiminnassa tuli huomioida 

erityisesti rahasto-osuuden omistajien yhteiset edut riskinjakoperiaatetta noudattaen.175  

Vuoden 1999 sijoitusrahastolaissa (48/1999, kumottu) fidusiaariset velvollisuudet kävivät 

ilmi lain 26.1 §:stä (1490/2011), jonka mukaan rahastoyhtiön oli harjoitettava 

sijoitusrahastotoimintaa huolellisesti, itsenäisesti ja asiantuntevasti sijoitusrahaston ja sen 

rahasto-osuudenomistajien etujen mukaisesti. Hallituksen esityksen HE 113/2011 vp:n 

mukaan säännöksen oli tarkoitus vastata sijoitusrahastodirektiivin käytännesääntöjen 

laatimista koskevan 14 artiklan 1 kohdan a, b ja e alakohtia.176 Nykyisen sijoitusrahastolain 

4:2 vastaa vuoden 1999 lain 26 §:ää. 

Sääntelystä huolimatta fidusiaaristen velvollisuuksien ja niiden laiminlyönnin tarkasta 

sisällöstä ei kuitenkaan ole yksimielisyyttä. Fidusiaaristen velvollisuuksien voidaan 

kuitenkin katsoa rajaavan fidusiaarille sallittua käytöstä eturistiriitatilanteessa177, mikä käy 

ilmi myös sijoitusrahastolaista178. Fidusiaaristen velvollisuuksien laiminlyönnit jaetaan 

perinteisesti kahteen eri luokkaan: varojenhoidon laiminlyöntiin sekä varojen 

kavaltamiseen. Varojenhoidon laiminlyöntiin sovelletaan fidusiaarisista velvollisuuksista 

 
172 Mähönen – Villa 2015, s. 366—370.  
173 Mähönen – Villa 2015, s. 366—370.  
174 Turtiainen 2004, s. 27. 
175 HE 238/1986 vp, s. 17. 
176 HE 113/2011 vp, s. 74. 
177 Cooter – Freedman 1991, s. 1045—1046, 1053—1054.  
178 SRL 4:2 on otsikoitu: “Eturistiriidat”.  
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huolellisuusvelvoitetta ja varojen kavallukseen lojaliteettivelvollisuutta.179 Kaappi-

indeksoinnissa voidaan kuitenkin katsoa olevan piirteitä kummastakin 

laiminlyöntitilanteesta, kun sijoitusrahasto passiivisemmalla varojenhoidolla sekä laiminlyö 

osuudenomistajien varojenhoidon että kavaltaa osuudenomistajien varoja 

hallinnointipalkkiolla, joka ei vastaa rahaston näkemää vaivaa. Seuraavassa käsitellään täten 

sekä huolellisuusvelvollisuuden että lojaliteettivelvollisuuden merkitystä matalan ulkoisen 

aktiivisuuden tilanteissa. 

6.2.3 Huolellisuusvelvollisuus 

6.2.3.1 Huolellisuusvelvollisuudesta yleisesti 

 
Vuoden 1987 sijoitusrahastolain hallituksen esityksessä HE 238/1986 vp toiminnan 

huolellisen ja asiantuntevan harjoittamisen osalta on todettu, että kun 

sijoitusrahastotoiminnan mielekkyys perustuu nimenomaan rahastoyhtiössä toimivien 

henkilöiden asiantuntemukseen, voidaan esimerkiksi sijoitusvirheitä arvioida siltä pohjalta, 

että rahastoyhtiön edellytetään sijoittavan rahaston varoja asiantuntevasti. Sijoitusten 

jälkikäteen todettu tappiollisuus ei sinänsä aiheuta vahingonkorvausvelvollisuutta. 

Vahingonkorvausvelvollisuudelta edellytetään, että sijoitus, silloin kun se tehtiin, pystyttiin 

toteamaan selväksi virheinvestoinniksi tai liian riskialttiiksi.180 Myös Hemmo on korostanut 

sijoitustoiminnan oikeudellisen arvioinnin osalta sitä, ettei sijoitustuotteiden arvon 

kehitykselle sijoituspäätöksen tekemisen jälkeen ole annettava ratkaisevaa merkitystä. 

Arvon kehityksen sijaan huomio on kiinnitettävä sijoitusmarkkinoita koskeviin keskeisiin 

taloudellisiin lainalaisuuksiin.181 Sijoitusten jälkikäteisen tappiollisuuden vähäinen merkitys 

on seurausta siitä sijoitustoimintaan liittyvästä lähtökohdasta, jonka mukaan sijoittaja kantaa 

lähtökohtaisesti riskin sijoituskohteen arvonkehityksestä eli markkinariskin. Markkinariski 

voi kuitenkin siirtyä rahastoyhtiölle, mikäli rahastoyhtiö toimii varojenhoidossa 

moitittavasti, esimerkiksi sovitusta poikkeavalla tavalla.182 

Sijoitusrahastolain huolellisuusvelvollisuuden on katsottu olevan tavanomaista 

tuottamusvastuuta laajempaa ja edellyttävän päätöksentekijältä ammattitaitoa, 

päätöksenteon huolellisuutta ja riittävän informaation hankkimista päätöksenteon tueksi183. 

 
179 Cooter – Freedman 1991, s. 1047. 
180 HE 238/1986 vp, s. 21. 
181 Hemmo 2005b, s. 63. 
182 Wuolijoki 2016a, s. 294. Markkinariskin kantamisesta katso Norros 2009a, s. 492. Vastuun syntymisestä 

katso Hemmo 2005b, s. 60. 
183 Turtiainen 2004, s. 181. 
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Kun arvioidaan tilannetta, jossa sijoittajien oikeutettujen odotusten perusteella aktiivinen 

sijoitusrahasto toimii tosiasiassa passiivisemmin ja vetoaa aktiiviseen varojenhoitoon 

sopimattomaan markkinatilanteeseen, on arvioitava ensinäkin sitä, onko rahastoyhtiön 

näkemys markkinatilanteesta pohjautunut riittävään tiedonhankintaan ja toisekseen sitä, 

onko indeksin seuraamiseen johtanut sijoituspäätös ollut asiantunteva ja huolelliseen 

päätöksentekoprosessiin perustuva ratkaisu kyseisessä markkinatilanteessa.  

6.2.3.2 Liiketoimintapäätösperiaatteen hyödynnettävyys 

 
Kun sijoituspäätöksen huolellisuuden arviointi keskittyy rahastoyhtiön henkilöstön 

asiantuntemukseen, eikä arvioinnissa ole annettava ratkaisevaa merkitystä sijoituspäätöksen 

jälkikäteen todetulle tappiollisuudelle, voidaan arvioinnin perusteissa nähdä 

samankaltaisuutta yhtiöoikeudessa johtohenkilöiden vahingonkorvausvastuun arvioinnissa 

hyödynnettävään liiketoimintapäätösperiaatteeseen, joka on kehitetty osaltaan vastaamaan 

tuottamuksen jälkikäteiseen arviointiongelmaan.184 Turtiainen katsookin, että 

liiketoimintapäätösperiaatteen soveltaminen sijoitusrahaston johtoon on perusteltua185. 

Liiketoimintapäätösperiaate suojaa yhtiöoikeudessa johtoa vahingonkorvausvastuulta 

tilanteessa, jossa huolellisuuskriteerit täyttävä päätös myöhemmin osoittautuu 

liiketaloudellisessa mielessä yhtiön kannalta epäedulliseksi. Liiketoimintapäätösperiaatteen 

mukaisessa huolellisuusarvioinnissa riittävänä huolellisuutena pidetään yleensä sitä, että 

ratkaisun tueksi on hankittu tilanteen edellyttämä asianmukainen tieto, sen perusteella on 

tehty johdonmukainen päätös tai muu toimi eivätkä päätöksen tai muun toimen tekoon ole 

vaikuttaneet johdon jäsenten eturistiriidat.186 

Matalan aktiivisuuden varojenhoidossa voidaan nähdä joitakin erityispiirteitä, jotka 

erottavat sen tavanomaisista sijoitusrahastolain huolellisuusarvioinnin kohteena olevista 

tilanteista. Suurimpana erona voidaan pitää sitä, että sijoituspäätös on jo sitä tehtäessä 

todettavissa tappiolliseksi, kun indeksin seuraamisesta saadut tuotot kuluvat 

hallinnointipalkkioon. Jälkikäteen todetun tappiollisuuden vähäisen merkityksen toiminnan 

huolellisuusarvioinnissa voidaan katsoa ilmentävän liiketoimintapäätösperiaatteenkin 

taustalla vaikuttavaa periaatetta, jossa huomioidaan yhtiön sisäinen päätöksenteko päätöksen 

ulkoapäin havaittavissa olevien vaikutusten lisäksi. Kun tämä tautalla vaikuttava periaate 

 
184 Liiketoimintapäätösperiaate on kehitetty vastaamaan myös vastuutason ankaruusongelmaan. Turtiainen 

2004, s. 185.  
185 Turtiainen 2004, s. 186. 
186 HE 109/2005 vp, s. 41, 195.  
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otetaan huomioon, sijoitusrahastolain mukaisen sijoituspäätöksen huolellisuusarvioinnin 

voidaan katsoa soveltuvan myös matalan aktiivisuuden tilanteisiin, vaikka tappiollisuus on 

todettavissa jo sijoituspäätöstä tehtäessä. Periaatteen voidaan myös katsoa korostavan 

sijoitusrahastotoiminnan huolellisuusarvioinnin yhteyttä liiketoimintapäätösperiaatteen 

mukaiseen huolellisuusarviointiin. 

Sijoitusrahastolainsäädännön voidaan kuitenkin katsoa poikkeavan 

liiketoimintapäätösperiaatteen mukaisesta lähestymistavasta siinä, että rahastoyhtiön 

vastuuvelvollisuus on sijoitusrahastolain henkilöille asettamia vahingonkorvausvastuita 

laajempaa, vaikka vahingonkorvausvelvollisuudet ovatkin rinnakkaisia187. SRL 26:4:n 

mukaan rahastoyhtiön hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja ovat velvollisia korvaamaan 

vahingon, jonka he tehtävässään ovat tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttaneet 

rikkomalla sijoitusrahastolakia tai sijoitusrahaston sääntöjä rahastoyhtiölle, sen 

osakkeenomistajalle, sijoitusrahastolle taikka rahasto-osuuden omistajalle tai muulle 

henkilölle. Vahinko katsotaan aiheutetuksi huolimattomuudesta, jollei menettelystä 

vastuussa oleva osoita menetelleensä huolellisesti. Sääntely ei koske vahinkoja siltä osin 

kuin ne on aiheutettu rikkomalla sijoitusrahastolain 15 luvun tai 26 luvun 1 tai 2 §:n taikka 

15 §:n 1, 3 tai 4 momentin säännöksiä. Hallituksen esityksen HE 113/2011 vp:n mukaan 

yksinomaan Finanssivalvonnan määräysten tai sijoitusrahastodirektiivin perusteella 

annettujen Euroopan unionin asetusten vastainen menettely ei aiheuta hallituksen jäsenille 

ja toimitusjohtajalle vahingonkorvausvastuuta. Rahastoyhtiö puolestaan on vastuussa myös 

Finanssivalvonnan määräysten tai sijoitusrahastodirektiivin perusteella annettujen Euroopan 

unionin asetusten vastaisella menettelyllä aiheutettujen vahinkojen korvaamisesta. 

Säännöksen ulkopuolelle on myös rajattu muun muassa 15 luvun säännökset rahasto-

osuuksien markkinoinnista ja rahastoyhtiön tiedonantovelvollisuuksista.188  

Kuten tutkielmassa on käynyt ilmi, kaappi-indeksointiin liittyvä sääntely on suurelta osin 

Euroopan unionin sijoitusrahastodirektiivin nojalla antamien asetusten sekä ESMA:n 

ohjeiden varassa, minkä johdosta hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan 

vahingonkorvausvastuun rajaamisella näiden sääntelykeinojen ulkopuolelle on suuri 

merkitys arvioinnin kannalta. Voidaan kuitenkin katsoa, että huolellisuusarviointi matalan 

aktiivisuuden tilanteissa liittyy usein tulkintaan siitä, onko toiminta ollut sijoitusrahaston 

sääntöjen vastaista, jolloin kyseessä on pohjimmiltaan sen arviointi, onko toiminta 

 
187 HE 238/1986 vp, s. 21. HE 113/2011 vp s, 119. 
188 HE 113/2011 vp, s. 120—121. 
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sijoitusrahastolain vastaista. Tämä edellyttää kuitenkin, että rahaston säännöissä 

sijoitusrahaston sijoitustoiminnan tarkoitus sekä sijoitusrahaston varojen sijoittaminen 

antavat kuvan todellista aktiivisemmasta varojenhoidosta. Tällöin kyseeseen tulee myös 

hallituksen jäsenten vahingonkorvausvastuu, kun sijoitusrahaston säännöistä ja niiden 

muuttamisesta päättää SRL 8:1.2:n mukaan rahastoyhtiön hallitus ja hallituksen vastuulla on 

sijoitusrahastotoiminnan huolellinen ja asiantunteva harjoittaminen189. Tämä arviointi 

joudutaan pohjaamaan huolellisuusarviointiin, koska sallitun ja kielletyn toiminnan rajan 

määrittämiseen ei ole saatavilla tarkkoja normeja190.  

Huolellisuusvelvoitteeseen pohjautuva arviointi rahastoyhtiön toiminnan 

hyväksyttävyydestä on suurelta osin päällekkäinen mahdollisen tuottamusarvioinnin kanssa. 

Jos huolellisuusvelvoitetta ei täytetä, ei toiminnan tuottamuksellisuutta tarvitse arvioida 

erikseen.191 Arvioinnissa on otettava huomioon myös se, ettei liiketoimintapäätösperiaatteen 

suoja ulotu lainvastaisiin päätöksiin tai muihin toimiin192. Kysymyksessä olevassa 

tilanteessa toiminnan arviointi liiketoimintapäätösperiaatteen mukaisesti on kuitenkin 

perusteltua, sillä arvioinnissa on kyse myös sen määrittämisestä, onko toiminta ollut 

sijoitusrahastolain vastaista. 

Liiketoimintapäätösperiaatteen soveltaminen rahastoyhtiön vastuuseen on katsottu 

ongelmalliseksi. Turtiainen on katsonut, ettei liiketoimintapäätösperiaatteen mukaiselle 

vastuun rajoittamiselle ole perusteita rahastoyhtiön ja rahasto-osuudenomistajien välisessä 

suhteessa. Turtiainen katsoo, että liiketoimintapäätösperiaatteen sijaan rahastoyhtiön 

huolellisuutta olisi arvioitava riskiperusteisesti.193 Riskiperusteisessa arviointitavassa 

riskillä on keskeinen rooli: ulkopuolisiin kohdistuvien riskien luominen ei arvioinnissa 

muodosta tuottamusta sellaisenaan, vaan huomioon otetaan myös aiheutetun riskin ja 

toiminnalla tavoitellun hyödyn suhde. Toiminta katsotaan tuottamukselliseksi, jos vahingon 

välttämiseksi edellytetyt kustannukset olisivat alhaisemmat, kuin vahingon 

todennäköisyyden ja odotettavissa olevan vahingon tulo.194 Esimerkiksi erilaisiin 

turvallisuustoimenpiteisiin ryhtymistä voidaan arvioida riskiperusteisen lähestymistavan 

 
189 HE 202/1998 vp, s. 23. Myös Irlannin keskuspankin kaappi-indeksointia koskeneessa selvityksessä 

kiinnitettiin huomiota siihen, että joidenkin rahastoyhtiöiden hallitukset eivät valvoneet riittävästi muun 

muassa rahastojen sijoitusstrategiaa (Central Bank of Ireland 2019, kohta 2d).  
190 Turtiainen 2004, s. 182. 
191 Näin liiketoimintapäätösperiaatteesta markkinoinnin yhteydessä: Norros – Kaisanlahti 2021, s. 128. 
192 Lautjärvi 2017, s. 51. 
193 Turtiainen 2004, s. 186. 
194 Hemmo 2005a, s. 30—31.  
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kautta195. Sijoitusrahastotoiminnassa riskiperusteisen lähestymistavan avulla pyritään 

arvioimaan, kuinka suuri riskinotto on sallittua rahasto-osuudenomistajien edun 

edistämiseksi196. 

Riskiperusteinen lähestymistapa soveltuu kuitenkin huonosti kaappi-indeksoinnin 

arviointiin, kun ongelmana on liiallisen riskinoton sijaan liian alhainen riskinotto. 

Nähdäkseni liiketoimintapäätösperiaatteeseen liittyvää tulkintakäytäntöä tulisi hyödyntää 

rahastoyhtiön huolellisuutta mahdollisen kaappi-indeksoinnin tilanteessa arvioitaessa, kun 

otetaan huomioon rahastoyhtiön henkilöstön asiantuntemuksen merkityksestä sekä 

sijoituspäätöksen jälkikäteisestä tappiollisuudesta hallituksen esityksessä HE 238/1986 vp 

esitetyn yhteys liiketoimintapäätösperiaatteeseen.197 

6.2.3.3 Huolellisuuden arviointi 

 
Kuten yllä on todettu, matalaan aktiivisuuteen liittyvä huolellisuusarviointi on aloitettava 

sen arvioinnilla, onko ratkaisun tueksi hankittu tilanteen edellyttämä asianmukainen tieto. 

Tilanteen edellyttämällä asianmukaisella tiedolla tarkoitetaan yhtiöoikeudessa hyvän 

liiketavan edellyttämää tiedon laajuutta. Liiketoiminnassa ei yleisesti ottaen ole mahdollista 

eikä taloudellisesti mielekästä hankkia kaikkea mahdollista tietoa.198 Myös yleisemmin 

fidusiaarisiin velvollisuuksiin liittyen on kohtuulliseksi huolellisuudeksi varojen 

hallinnoimisessa katsottu se vaivannäkö, jonka aiheuttamat kulut eivät ylitä fidusiantille siitä 

koituvaa hyötyä199.  

Mikäli rahastoyhtiön katsotaan hankkineen tilanteen edellyttämän asianmukaisen tiedon, on 

seuraavaksi arvioitava onko indeksin seuraamiseen johtanut sijoituspäätös ollut asiantunteva 

ja huolelliseen päätöksentekoprosessiin perustuva ratkaisu kyseisessä markkinatilanteessa. 

Yhtiöoikeudessa korostetaan tämän huolellisuuskriteerin kohdalla liiketoiminnan 

riskillisyyttä: riskin ottaminen kuuluu yritystoimintaan. Huolellisuuden vaatimus kuitenkin 

korostuu riskin kasvaessa.200 Yhtiöoikeudellinen lähestymistapa ei sovellu suoraan kyseessä 

olevaan tilanteeseen, jossa on kyse varojenhoidon aktiivisuuden tasosta, koska indeksin 

seuraamisen riskitaso on matalampi kuin aktiivisen varojenhoidon. Rahastoyhtiö ottaa täten 

pienemmän riskin, kuin mitä siltä odotetaan. Tilannetta on kuitenkin syytä arvioida eri 

 
195 Hemmo 2003, s. 245. 
196 Turtiainen 2004, s. 185. 
197 HE 238/1986 vp, s. 21. 
198 HE 109/2005 vp, s. 41. Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018, s. 51. 
199 Cooter – Freedman 1991, s. 1058. 
200 HE 109/2005 vp, s. 41. 
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tavalla, kun kyse on markkinatilanteesta, jossa aktiivisella varojenhoidolla ei ole 

saavutettavissa tuottoa. Tilanteen arvioinnissa huomioon on otettava riskin määritelmä. 

Sijoittamisen yhteydessä riskillä tarkoitetaan yleensä sijoitukseen liittyvää mahdollisuutta 

tappioon tai voittoon. Sijoituksen riskiin liittyvä olennainen piirre on epävarmuus.201 Tästä 

johtuen aktiivisen sijoitustoiminnan riski on itse asiassa kyseessä olevassa tilanteessa 

olematon, kun tappio on aktiivisen sijoitustoiminnan varma seuraus. Tällöin olisi 

mahdollista tulkita yhtiöoikeudellista huolellisuuskriteeriä siten, että aktiivinen varojenhoito 

olisi tilanteessa ihanteellista, kun riskiä ei ole lainkaan. Yhtiöoikeudellisessa 

huolellisuusarvioinnissa voidaan kuitenkin katsoa viitattavan korkeaan riskiin sen 

sisältämän korkean tappion riskin vuoksi202. Arvioinnin ytimessä on tällöin sijoittajien 

suojaaminen johdon päätöksenteon aiheuttamilta tappioilta riskin sijaan. Tällöin voidaan 

katsoa, että aktiivinen varojenhoito tilanteessa, jossa se johtaa varmuudella tappioon, on 

huolellisuusvelvoitteen vastaista. Aktiivisesta varojenhoidosta pidättäytymisen voidaan itse 

asiassa katsoa kyseisessä tilanteessa olevan liiketoimintapäätösperiaatteen mukaisen 

toimintavelvollisuuden mukaista203. 

Voidaan kuitenkin katsoa, että tilanne, jossa markkinoilla ei ole tarjolla lainkaan tuotto-

odotuksen omaavia sijoituskohteita aktiiviselle varojenhoidolle, on melko 

epätodennäköinen. Todennäköisempänä voidaan pitää tilannetta, jossa 

sijoitusmahdollisuuksia on hyvin vähän ja tappion riski on korkea. Tällaisessa tilanteessa 

rahastoyhtiö voisi vedota aktiiviseen varojenhoitoon liittyvään liian korkeaan tappion 

riskiin. Norjan Høyesterettin kaappi-indeksointia koskeneessa tapauksessa esittämän 

näkemyksen mukaan aktiivisen yhteissijoitusyrityksen valitseminen merkitsee, että sijoittaja 

hyväksyy korkeammalle riskille altistumisen saadakseen mahdollisuuden 

yhteissijoitusyrityksen ylisuoriutumiseen204. Ratkaisun pohjalta aktiiviselta 

sijoitusrahastolta voitaisiin sallia melko korkeakin riskitaso. Huomioon on kuitenkin 

otettava myös se edellä todettu periaate, jonka mukaan pääoman menettäminen on yleisesti 

ottaen sijoittajalle vakavampi seuraamus kuin toteutumaton tuotto-odotus. Vaikka aktiivisen 

sijoitusrahaston sijoittajien voidaan katsoa olevan passiivisen sijoitusrahaston sijoittajiin 

verrattuna halukkaampia kantamaan riskiä, tulisi huomattavaan riskinottoon kuitenkin 

 
201 Riskin määritelmästä: Lautjärvi 2015, 3.3.1 Riskipositio riskin ja tuoton yhdistelmänä. 
202 Riskistä tappion todennäköisyytenä voidaan katsoa olevan kyse myös aiemmin viitatussa Sillanpään 

riskinäkemyksessä. (Katso Sillanpää 2007, s. 326.) Katso riskistä oikeudellisessa kontekstissa epäedullisen 

tapahtuman mahdollisuutena myös Lautjärvi 2017, s. 24 alaviite 77. 
203 Aktiivisesta toimintavelvollisuudesta katso Lautjärvi 2017, s. 50. 
204 Norjan Høyesterett 2020, kohta 114. 
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suhtautua varauksellisesti. Sen arviointi, mikä katsotaan liialliseksi riskinotoksi, on 

väistämättä hyvin tapauskohtaista, eikä tässä tutkielmassa ole mahdollisuutta käsitellä asiaa 

tätä syvemmin205. 

Edellä esitetyn lisäksi rahaston huolellisuuden arviointiin liittyy vielä yksi huomioon 

otettava seikka: rahastoyhtiön vaivannäön toteennäyttäminen. Kjørven perustelee kielteistä 

kantaansa oikeudellisen merkityksen antamiseen rahastoyhtiön vaivannäölle sillä, että 

aktiivisiin valintoihin perustuvan passiivisen hallinnoinnin hyväksyminen aiheuttaisi 

vaikeuksia tehokkaalle valvonnalle, kun rahastoyhtiöt voisivat aina vedota 

vaivannäköönsä206. Voidaan kuitenkin pitää tarkoituksenmukaisena, että sijoitusrahastojen 

huolelliseen päätöksentekoon katsotaan liiketoimintapäätösperiaatetta vastaavasti 

kuuluvaksi myös dokumentointi, joka todentaa päätöksentekoprosessia207. Myös Turtiainen 

painottaa rahastoyhtiön dokumentointivelvollisuutta katsomalla, että rahastoyhtiöllä on 

velvollisuus sijoituspäätösten perusteluiden kirjaamiseen sekä tarvittavan dokumentaation 

keräämiseen tehdyistä selvityksistä.208. 

6.2.4 Lojaliteettivelvollisuus 

 
Edellä esitetyn lisäksi matalan aktiivisuuden tilanteissa on otettava kantaa myös siihen, onko 

rahastoyhtiön päätös veloittaa rahasto-osuudenomistajilta indeksin seuraamisesta huolimatta 

aktiivisen sijoitusrahaston hallinnointipalkkio rahasto-osuudenomistajien etujen mukainen. 

Rahastoyhtiön on SRL 4:2.1:n mukaan harjoitettava sijoitusrahastotoimintaa 

sijoitusrahaston ja sen rahasto-osuudenomistajien etujen mukaisesti. Kuten edellä on käynyt 

ilmi, säännös ilmentää rahastoyhtiön lojaliteettivelvollisuutta. 

Yhtiöoikeudessa lojaliteettivelvollisuuden eli johdon velvollisuuden edistää yhtiön etua on 

katsottu tarkoittavan johdon velvollisuutta toimia lojaalisti kaikkia osakkeenomistajia 

kohtaan. Yhtiön etu tarkoittaa siis kaikkien yhtiön osakkeenomistajien yhteistä etua, jonka 

katsotaan lähtökohtaisesti olevan yhtiön voiton eli osakkeenomistajien sijoituksen arvon 

maksimointi.209 Kuten huolellisuusvelvollisuuden kohdalla, myös lojaliteettivelvollisuuden 

 
205 Liialliseen riskinottoon liittyy Danielin, Harrisin ja Pichinin esittämä näkemys, jonka mukaan markkinoiden 

epävarmuus tai heilahtelu ja näistä seuraava heikon tuotto- tai arvonkehityksen riskin kasvaminen saattaa 

johtaa siihen, että yhä useampi yhteissijoitusyritys turvautuu kaappi-indeksointiin (ESMA 2020, s. 19). Tämä 

näkemys huomioiden olisi tärkeää määritellä se raja, jolloin riskin katsotaan kasvavan liian suureksi, sillä vasta 

silloin sijoitusrahastolta voidaan sallia passiivisempi varojenhoitotyyli. 
206 Kjørven 2019, s.129. 
207 Yhtiöoikeudelliseen liiketoimintapäätösperiaatteeseen liittyvästä dokumentointivelvollisuudesta katso Salo 

2015, s. 239. 
208 Turtiainen on esittänyt näkemyksen rahastoyhtiön todistustaakkaan liittyen. Turtiainen 2004, s. 180. 
209 Mähönen – Villa 2015, s. 376. 
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sisältöä voidaan sijoitusrahastolainsäädännössä ja yhtiöoikeudessa pitää samankaltaisina. 

Yhtiöoikeudellista lojaliteettivelvollisuuden käsitettä voidaan täten hyödyntää, kun 

määritetään rahastoyhtiön lojaliteettivelvollisuuden sisältöä. Toisin kuin 

huolellisuusvelvollisuuden kohdalla, liiketoimintapäätösperiaate ei yhtiöoikeudessa vapauta 

osakeyhtiön johtoa vahingonkorvausvelvollisuudesta lojaliteettivelvollisuutta rikottaessa210. 

Tämän voidaan katsoa pätevän myös sijoitusrahastojen kohdalla.  

Sijoitusrahaston hallinnointipalkkion määrän voidaan katsoa myös markkinatilanteesta 

johtuvan matalan aktiivisuuden tilanteissa olevan seurausta rahastoyhtiön tekemän 

markkina-analyysin aiheuttamista kustannuksista. Siitä, onko tällä vaivannäöllä merkitystä, 

mikäli se ei välity ulkoiseen aktiivisuuteen, on esitetty eri näkemyksiä. Kjørven katsoo, että 

oikeudellisesti tilanteessa on kyse passiivisesta omaisuudenhoidosta, koska ESMA ei ole 

vuonna 2016 julkaisemassaan selvityksessä sisällyttänyt rahastoyhtiön näkemää vaivaa 

kaappi-indeksoinnin tunnistamiskriteereihin211. Rahastoyhtiön vaivannäön puuttumista 

ESMA:n selvityksessä käyttämistä kaappi-indeksoinnin tunnistamiskriteereistä ei tulisi pitää 

merkityksettömänä, mutta voidaan kuitenkin katsoa, että huomioon on otettava myös 

ESMA:n selvityksen tarkoitus eli sen selvittäminen, voidaanko minkäänlaisia kaappi-

indeksointiin viittaavia merkkejä löytää EU-tasolta212. ESMA:n käyttämiä kriteereitä ei täten 

välttämättä ole katsottava tyhjentäviksi kaappi-indeksoinnin kriteereiksi, vaan niiden 

tarkoituksena voidaan nähdä olleen kaappi-indeksoinnin laajuuden arviointi kriteereillä, 

joiden käyttäminen ei ylitä sitä vaivannäköä, joka kyseisen kaltaiselle selvitykselle on 

tarkoituksenmukaista. Voidaan katsoa, että selvitysten pyytäminen rahastoyhtiöiden 

tiedonhankinnasta ja näiden selvitysten läpikäyminen edellyttää huomattavaa vaivannäköä. 

Toisaalta selvityksensä lopussa ESMA ohjeistaa kansallisia valvojia ottamaan mahdollisia 

valvontatoimia varten huomioon yhteissijoitusyritysten sijoittajainformaation sisällön213. 

Ohjeistuksessa ei täten ohjeisteta huomioimaan rahaston vaivannäköä osana arviointia.  

Norjan Høyesterettin tapauksessa rahastoyhtiön katsottiin käyttäneen rahastojen 

hallinnointiin huomattavia voimavaroja. Høyesterett ei kuitenkaan pitänyt tätä vaivannäköä 

merkityksellisenä, kun vaivannäkö ei heijastunut rahaston AS ja TE -arvoihin. Høyesterett 

katsoi täten, ettei rahastoyhtiö ollut täyttänyt sijoittajien kanssa tekemäänsä sopimusta, kun 

sen varojenhoito ei ollut täyttänyt sitä ulkoisen aktiivisuuden tasoa, johon rahastoyhtiö oli 

 
210 Lautjärvi 2017, s. 51. 
211 Kjørven 2019, s. 129. 
212 ESMA 2016, s. 3. 
213 ESMA 2016, s. 4. 
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sitoutunut. Høyesterett katsoi kuitenkin myös, että varojenhoitoa tulee arvioida useiden eri 

tekijöiden ja olosuhteiden pohjalta. Huomioon on siten otettava myös rahaston hoitamiseen 

liittyvät näkökohdat.214 Ratkaisusta pohjalta on mahdollista katsoa, että rahaston 

hoitamiseen liittyvät näkökohdat, kuten varojenhoidon edellyttämä vaivannäkö, tulee 

huomioida osana kokonaisarviointia. Sille, ettei rahastoyhtiön varojenhoitoon käyttämille 

voimavaroille annettu kyseessä olevassa tapauksessa merkitystä, ei voida antaa liian suurta 

painoarvoa. Tapauksessa käsillä olleessa tilanteessa aktiivinen varojenhoito ei objektiivisesti 

arvioiden todennäköisesti estynyt markkinatilanteesta johtuen, sillä vaikka ratkaisussa ei 

oteta kantaa vallinneeseen markkinatilanteeseen, ratkaisussa viitataan rahastoyhtiön 

aktiivisuuden olleen hyvin alhainen muihin aktiivisiin yhteissijoitusyrityksiin verrattuna. 

Ratkaisun osalta on syytä huomioida myös se, että Høyesterett antoi tapauksessa 

rahastoyhtiön näkemälle vaivannäölle merkitystä tuomitun hinnanalennuksen määrän 

arvioinnissa.215 

Nähdäkseni rahastoyhtiön näkemälle vaivannäölle tulisi antaa merkitystä 

markkinatilanteessa, jossa aktiivisen varojenhoidon sijoitusmahdollisuuksia ei ole. 

Rahastoyhtiön veloittaman hallinnointipalkkion voidaan katsoa pohjimmiltaan olevan 

seurausta aktiivisen varojenhoidon tuottomahdollisuuden perustana olevasta selvitystyöstä 

ja sen aiheuttamista kuluista. Täten on mahdollista katsoa, että korkeamman 

hallinnointipalkkion veloittaminen on rahasto-osuudenomistajien etujen mukaista, kun 

hallinnointipalkkio mahdollistaa rahastoyhtiön selvitystyön, jonka tavoitteena on aktiivinen 

varojenhoito. Korkean hallinnointipalkkion ei tulisi täten katsoa olevan seurausta 

eturistiriidasta tilanteessa, jossa rahastoyhtiö on tosiasiassa nähnyt vaivaa sijoituspäätösten 

eteen. Kun rahastoyhtiö hoitaa selvitystyöhön liittyvän velvollisuutensa asianmukaisesti eli 

hankkii asianmukaisesti riittävän määrän tietoa, jonka pohjalta tekee johdonmukaisen 

päätöksen, ei rahastoyhtiön tulisi kantaa lähtökohtaisesti sijoittajille kuuluvaa 

markkinariskiä216.  

6.3 Sisäiselle aktiivisuudelle annettavan merkityksen ajallinen 

ulottuvuus 

Kun rahaston sisäinen aktiivisuus nähdään oikeudellisesti merkityksellisenä, voidaan 

kuitenkin kysyä, kuinka kauan sijoitusrahasto voi jatkaa matalamman aktiivisuuden 

 
214 Norjan Høyesterett 2020, kohdat 136—137, 145.  
215 Norjan Høyesterett 2020, kohdat 140—140, 157. 
216 Norros 2009a, s. 492. Hemmo 2005b, s. 60. 
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varojenhoitoa. Kjørven perustelee näkemystään siitä, ettei rahastoyhtiön vaivannäölle tulisi 

antaa oikeudellista merkitystä, edellä esitetyn näkemyksen lisäksi myös sillä, ettei 

rahastoyhtiö voi ajan kuluessa perustella toimintaansa markkinatilanteella, koska 

rahastoyhtiön tulisi toimia sijoittajien edun mukaisesti ja muuttaa rahaston 

tiedonantomateriaaleissa kuvattua sijoitusstrategiaa.217 Kjørvenin argumenttia voidaan 

kuitenkin nähdäkseni kritisoida ensinäkin siitä, että siinä pitkittyneen passiivisen 

varojenhoidon ongelmallisuudesta johdetaan näkemys, jossa rahastoyhtiön vaivannäölle ei 

lähtökohtaisesti tulisi antaa merkitystä. Tilannetta olisi kuitenkin nähdäkseni 

tarkoituksenmukaisempaa arvioida analyyttisesti hyödyllisemmällä lähestymistavalla, jossa 

sisäiselle aktiivisuudelle annettavan oikeudellisen merkityksen arviointi erotetaan siitä, 

millaista merkitystä sille on annettava. 

Sen sijaan, ettei rahastoyhtiön sisäiselle aktiivisuudelle lähtökohtaisesti annettaisi 

merkitystä, voidaan merkityksen painoarvon katsoa vähentyvän toiminnan aikajänteen 

pidentyessä. Tätä näkemystä kannattavat Cremers ja Curtis ovat katsoneet, että 

rahastoyhtiön vaivannäöllä on lähtökohtaisesti merkitystä. Tilapäinen indeksin seuraaminen 

ei ole kaappi-indeksointia, kun rahastonhoitaja ei tosiasiassa löydä parempia 

sijoitusvaihtoehtoja. Mikäli rahasto kuitenkin seuraa indeksiä vuosi toisensa jälkeen, on 

rahastoyhtiön toimintaa vaikeampi perustella varteenotettavien sijoitusmahdollisuuksien 

puuttumisella. Cremersin ja Curtiksen näkemystä voidaan kuitenkin myös osittain kritisoida, 

sillä sen voidaan katsoa perustuvan ajatukseen, jonka mukaan rahastoyhtiön toiminnan 

arvioimiseksi ei ole tarpeellista arvioida vallitsevaa markkinatilannetta objektiivisesti. 

Cremers ja Curtis lähtevät liikkeelle olettamasta, jossa alle 2 vuotta indeksiä seurannut 

aktiivisen sijoitusrahaston toiminnan katsotaan johtuneen markkinatilanteesta. Kun rahasto 

sen sijaan seuraa indeksiä yli kaksi vuotta, olettama kääntyy, jolloin markkinatilanteen ei 

enää katsota antavan todennäköistä selitystä toiminnalle.218 

Kjørvenin sekä Cremersin ja Curtisin näkemykset yhdistämällä on mahdollista päätyä 

näkemykseen, jonka mukaan rahastoyhtiön vaivannäöllä on merkitystä, kunhan 

rahastoyhtiön katsotaan täyttävän huolellisuus- ja lojaliteettivelvollisuuden asettamat 

vaatimukset. Sijoittajien oikeutettujen odotusten perusteella aktiivisen sijoitusrahaston 

indeksiä jäljittelevää sijoitusstrategiaa voidaan pitää perusteltuna, mikäli 

markkinaolosuhteet eivät mahdollista aktiivista sijoitustoimintaa. Toiminnan 

 
217 Kjørven 2019, s. 129. 
218 Cremers – Curtis 2015, s. 16. 
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hyväksyttävyys ei kuitenkaan ole ikuista, vaikka markkinaolosuhteet pysyisivät 

muuttumattomina. Tätä voidaan perustella rahastoyhtiön velvollisuudesta pitää rahaston 

säännöt sekä muut tiedonantomateriaalit ajantasaisina.  

Siihen, mitä vaatimuksia edellytys tietojen ajantasaisuudesta asettaa kyseessä olevassa 

tapauksessa, ei ole saatavilla suoraa vastausta lainsäädännöstä. Tarkastelen seuraavaksi 

avaintietoasiakirjan ajantasaisuuteen liittyvää sääntelyä. KIID-asetuksen 22(1) artiklan 

mukaan rahasto- tai sijoitusyhtiön on varmistettava, että sijoittajille annettavia avaintietoja 

tarkastellaan uudelleen vähintään vuoden välein. KIID-asetuksen 22(3) artiklan mukaan 

uudelleentarkastelu on tehtävä ennen tai jälkeen kaikkien muutosten, joita pidetään 

olennaisina avaintietoasiakirjan sisältämien tietojen kannalta. SRL 15:12.2:n mukaan 

avaintietoesite on pidettävä keskeisiltä osiltaan ajan tasalla. Myös ESMA:n UCITS-

direktiivin soveltamisesta antamassa kysymyksiä ja vastauksia -ohjeistuksessa on otettu 

kantaa avaintietoasiakirjan ajantasaisuuteen. Ohjeistuksen mukaan yhteissijoitusyrityksen, 

joka hyödyntää toiminnassaan vertailuarvoa ja jonka sijoitusstrategia sisältää 

mahdollisuuden muuttaa varojenhoidon riskitasoa suhteessa vertailuarvoon, tulee ilmaista 

tämä strategia avaintietoasiakirjassa. Mikäli yhteissijoitusyrityksen tarkoituksena on täten 

esimerkiksi hoitaa rahastoa indeksin mukaisesti markkinoiden volatiliteetin aikana, tämä 

tulisi tuoda ilmi avaintietoasiakirjassa. Mikäli yhteissijoitusyritys on tuonut vaihtelevan 

riskitason sijoitusstrategiansa esiin avaintietoasiakirjassa, yhteissijoitusyrityksen ei tarvitse 

päivittää avaintietoasiakirjaa jokaisen hyvin lyhytaikaisen tai kertaluontoisen 

sijoitusstrategian muutoksen johdosta.219 

KIID-asetus asettaa täten velvollisuuden päivittää avaintietoasiakirja sellaisten muutosten 

kohdalla, joita pidetään olennaisina avaintietoasiakirjan sisältämien tietojen kannalta. 

Sijoitusrahastolain avaintietoesitteen ajantasaisuudelle asettaman vaatimuksen voidaan 

katsoa jossain määrin poikkeavan KIID-asetuksesta, kun edellytyksenä on pitää 

avaintietoesite keskeisiltä osiltaan ajan tasalla. Muutoksen olennaisuudelle ei täten 

säännöksen sanamuodon perusteella anneta sijoitusrahastolaissa painoarvoa, vaan 

merkitystä on sillä, liittyykö muutos avaintietoesitteen keskeiseen osaan. Esimerkiksi 

avaintietoesitteen sisältämää lyhyttä kuvausta sijoitustavoitteista ja sijoituspolitiikasta sekä 

sijoituksen riski-hyötyprofiilista voidaan pitää avaintietoesitteen keskeisinä osina. 

Nähdäkseni tilanteen tulkinnassa on annettava etusija KIID-asetuksen mukaiselle 

 
219 ESMA 2021, s. 22. 
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sanamuodolle, kun huomioidaan EU-oikeuden tulkintavaikutus220. ESMA:n ohjeistuksen 

pohjalta voidaan katsoa, että vertailuarvoa hyödyntävä sijoitusrahaston, joka on 

avaintietoasiakirjassa tuonut esiin sijoitusstrategiaan sisältyvän mahdollisuuden vaihtaa 

riskitasoaan tilapäisesti aktiiviselle varojenhoidolle soveltumattomissa markkinatilanteissa, 

ei tarvitse päivittää avaintietoasiakirjaa, mikäli kyseessä on hyvin lyhytaikainen muutos. 

Vertailuarvoa hyödyntämättömien sijoitusrahastojen osalta avaintietoasiakirjan 

päivittämisen lykkääminen ei ole mahdollista. 

PRIIPs-asetuksen avaintietoasiakirjan päivittämistä koskevaa sääntelyä voidaan pitää KIID-

asetusta yksityiskohtaisempana. PRIIPs-asetuksen 10(1) artiklan mukaan PRIIP-tuotteen 

kehittäjän on tarkasteltava avaintietoasiakirjaan sisältyviä tietoja säännöllisesti uudelleen ja 

tarkistettava asiakirjaa, jos uudelleentarkastelussa ilmenee muutoksia, jotka siihen on 

tarpeen tehdä. Tarkistettu versio on asetettava nopeasti saataville. Komission delegoidun 

asetuksen 2017/653 15(1) mukaan PRIIP-tuotteiden kehittäjien on tarkasteltava 

avaintietoasiakirjan sisältämiä tietoja aina, kun tapahtuu muutos, joka vaikuttaa tai 

todennäköisesti vaikuttaa avaintietoasiakirjan sisältämiin tietoihin merkittävästi, sekä 

vähintään kahdentoista kuukauden välein avaintietoasiakirjan alkuperäisen julkaisupäivän 

jälkeen. Komission asetuksen 15(2)(b)-(c) artiklan mukaan uudelleentarkastelulla on 

selvitettävä, ovatko avaintietoasiakirjan tiedot edelleen täsmällisiä, tasapuolisia ja selkeitä 

eivätkä johda harhaan. Erityisesti sillä on selvitettävä seuraavat seikat: ovatko PRIIP-

tuotteen markkinariski- tai luottoriskimitat muuttuneet siten, että kyseisen muutoksen 

kokonaisvaikutus edellyttää PRIIP-tuotteen siirtämistä sille tarkasteltavana olevassa 

avaintietoasiakirjassa osoitetusta yleisen riski-indikaattorin luokasta toiseen luokkaan sekä 

onko PRIIP-tuotteen kohtuullisten tuottonäkymien keskimääräinen tuotto, joka ilmoitetaan 

vuotuistettuna voittoprosenttina, muuttunut yli viisi prosenttiyksikköä.  

PRIIPs-asetuksen mukaisen avaintietoasiakirjan osalta lainsäädännössä asetetaan täten 

velvollisuus tarkistaa avaintietoasiakirja vähintään kahdentoista kuukauden välein. 

Uudelleentarkastelu on kuitenkin suoritettava aina, kun tapahtuu muutos, joka vaikuttaa 

avaintietoasiakirjan sisältämiin tietoihin merkittävästi. Komission delegoidun asetuksen 

2017/653 15(2)(b)-(c) artiklan tilanteiden voidaan katsoa muuttavan sellaisia 

avaintietoasiakirjan sisältämiä tietoja, joiden ajantasaisuudella on erityinen merkitys, kun 

arvioidaan avaintietoasiakirjan harhaanjohtavuutta. Myös PRIIPs-asetuksen kohdalla 

 
220 EU-oikeuden tulkintavaikutuksesta katso Luukkonen 2018a, s. 7. 
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voidaan kuitenkin pitää tulkinnanvaraisena sitä, mitä tarkoitetaan merkittävällä muutoksella. 

Tulisiko sijoitusrahaston passiivisempaa varojenhoitotyyliä pitää merkittävänä muutoksena, 

kun se on rahaston sijoitusstrategian periaatteellisen muutoksen sijaan seurausta 

markkinatilanteesta? Komission delegoidun asetuksen pohjalta on kuitenkin selvää, että 

avaintietoesitteen uudelleentarkasteluvelvollisuuden synnyttää tilanne, jossa tuote siirretään 

yleisen riski-indikaattorin luokasta toiseen luokkaan sekä tuotteen kohtuullisten 

tuottonäkymien keskimääräisen tuoton muuttuminen yli viisi prosenttia. Riski-indikaattorin 

luokan osalta on kuitenkin huomattava PRIIPs-asetuksen mukaiseen riskien 

esittämismenetelmään sisäänrakennettu muutoksia hillitsevä ominaisuus, jossa tuotteen 

siirtäminen toiseen riski-indikaattoriluokkaan edellyttää olosuhteilta vähintään neljän 

kuukauden pysyvyyttä. Lyhyemmän aikavälin muutokset eivät sen sijaan johda 

uudelleentarkasteluvelvollisuuteen. Lyhyemmän aikavälin muutoksista seuraavaa 

avaintietoasiakirjan uudelleentarkastelu- ja julkistamisvelvollisuutta pidettiin sääntelyn 

valmistelussa selvästi suhteettomana velvollisuutena.221 Kohtuullisten tuottonäkymien 

keskimääräisen tuoton osalta on puolestaan huomioitava komission delegoidun asetuksen 

2021/2268 sisältämä kohtuullisen näkymän arvojen laskentatapa, jossa kohtuulliset näkymät 

on ei-strukturoitujen sijoitusrahastojen osalta, joiden historiallisia arvoja on yli 10 vuodelta 

ja viittä vuotta sijoitusrahaston suositeltua sijoitusaikaa pidemmältä ajalta, laskettava 

kymmenen edellisen vuoden ajalta laskemisen tekemisestä. Jos suositeltu sijoitusaika on yli 

viisi vuotta, kohtuulliset näkymät on laskettava ajanjaksolta, joka vastaa suositeltua 

sijoitusaikaa sekä viittä vuotta laskelman tekemisestä. Näkymät on laskettava vähintään 

kuukausittain.222 Kun arvioinnissa huomioidaan kohtuullisten näkymien pitkälle 

ajanjaksolle kohdistuva laskentatapa, on mahdollista pitää melko epätodennäköisenä, että 

kohtuullisten tuottonäkymien keskimääräinen tuotto muuttuisi yli viisi prosenttia hyvin 

lyhyessä ajassa. 

ESMA:n KIID-asetuksen mukaista avaintietoasiakirjaa koskevaa ohjeistusta voi olla 

tarkoituksenmukaista hyödyntää sallittuna oikeuslähteenä myös PRIIPs-asetuksen 

tulkinnassa. Ohjeistuksen hyödynnettävyys perustuu komission delegoituun asetukseen 

2021/2268 sisällytettyihin muutoksiin, joiden perusteella PRIIPs-asetuksen mukaiseen 

avaintietoasiakirjaan sisällytetään KIID-asetusta vastaavasti tieto siitä, salliiko 

yhteissijoitusyritys harkinnanvaltaiset valinnat tehtävien yksittäisten sijoitusten suhteen ja 

 
221 Joint Committee of the European Supervisory Authorities 2016, s. 126. Komission delegoidun asetus 

2017/653, liite II, osa 3, kohta 53. 
222 Komission delegoitu asetus 2021/2268, liite IV, kohdat 5—6, 11. 
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merkitseekö tämä suoraan tai implisiittisesti jonkin vertailuarvon käyttöä ja jos niin minkä. 

Tapauksissa, jotka liittyvät jonkin vertailuarvon käyttöön, on ilmoitettava liikkumavara 

suhteessa tähän vertailuarvoon.223 Myös ESMA:n ohjeistuksen voidaan katsoa pohjautuvan 

KIID-asetuksen samansisältöiseen säännökseen, kun ohjeistus on kohdistettu vertailuarvoa 

hyödyntäviin yhteissijoitusyrityksiin. Tältä osin olisi mahdollista katsoa, että vertailuarvoa 

hyödyntävän, vaihtelevan riskitason avaintietoasiakirjassa esiin tuoneen sijoitusrahaston 

hyvin lyhytaikainen passiivisempi sijoitusstrategia ei muodosta muutosta, joka vaikuttaa 

avaintietoasiakirjan sisältämiin tietoihin merkittävästi. Kun riski-indikaattorin luokan 

muutos edellyttää jo lähtökohtaisesti neljän kuukauden ajan vallinneita olosuhteita ja 

kohtuulliset näkymät muodostetaan kymmenen vuoden ajalta, on mahdollista katsoa, ettei 

näillä poikkeuksella ole huomattavaa merkitystä, kun ohjeistuksen voidaan katsoa sallivan 

muutenkin vain hyvin lyhytaikaisen muutoksen. 

Sekä KIID-asetusta että PRIIPs-asetusta on nähdäkseni tarkoituksenmukaisinta tulkinta 

siten, että ne mahdollistavat markkinatilanteesta johtuvan passiivisemman varojenhoidon 

vain hyvin lyhyen aikaa ja tällöinkin vain, mikäli vertailuarvoa käyttävä sijoitusrahasto on 

tuonut avaintietoasiakirjassa esiin vaihtelevan riskitason sijoitusstrategian. 

7 Lopuksi 

Kaappi-indeksoinnin määritelmässä korostuu arvioinnin tapauskohtaisuus. Tutkielman 

pohjalta voidaan kuitenkin esittää joitakin yleisiä näkökohtia kaappi-indeksoinnin 

oikeudellisesta määritelmästä. Ensinäkin kaappi-indeksointia on analyyttisesti hyödyllistä ja 

tarkoituksenmukaista lähestyä aktiivisuuden tason kautta224. Toisekseen kaappi-

indeksoinnin oikeudellisen määritelmä olisi tarkoituksenmukaisinta perustaa 

kokonaisarviointiin, jossa huomioon otettavia tekijöitä ovat sijoittajien perustellut 

odotukset, hallinnointipalkkion määrä, sijoitusrahaston taloustieteen metriikoiden avulla 

määritettävä ulkoinen aktiivisuus225 sekä rahastoyhtiön sisäinen aktiivisuus eli rahastoyhtiön 

vaivannäkö. Näiden kokonaisarvioinnin osa-alueiden voidaan katsoa olevan 

vuorovaikutuksellisessa suhteessa toisiinsa. Määritelmän kantavana teemana voidaan nähdä 

sijoittajansuoja, kun sijoittajansuojan katsotaan sisältävän rahastoyhtiön 

 
223 Komission delegoitu asetus 2021/2268, 1(2)(2a)(d). 
224 Aktiivisuuden tason merkityksestä katso myös Kjørven 2019, s. 128. 
225 Myös Kjørven katsoo, että kaappi-indeksoinnin määritelmässä tulisi huomioida sijoittajille annetut tiedot, 

varojenhoidon hinta sekä rahoitusteoriassa määritellyt raja-arvot. Kjørven 2019, s. 137. 
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tiedonantovelvollisuuden ja sijoittajan selonotto- ja tietämisvelvollisuuden sekä 

rahastoyhtiölle asetettavan huolellisuus- ja lojaliteettivelvollisuuden. 

Sijoittajan perusteltujen odotusten sisältöön vaikuttavat sekä rahastoyhtiön 

tiedonantovelvollisuus että sijoittajan selonotto- ja tietämisvelvollisuus. Olennaiseksi 

muodostuu sen arviointi, onko tietoa pidettävä harhaanjohtavana tai totuudenvastaisena. 

Mikäli avaintietoasiakirjan tai rahastoesitteen sisältämä kuvaus rahaston aktiivisuuden 

tasosta on totuudenvastainen tai selvästi harhaanjohtava, ei avaintietoasiakirjan tai 

rahastoesitteen sisältämille välillisesti sijoitusrahaston aktiivisuuden tasoon liittyville 

tiedoille tulisi arvioinnissa antaa merkitystä. Mikäli aktiivisuuden tason kuvausta voidaan 

sen sijaan pitää harhaanjohtavana, sijoittajan selonotto- ja tietämisvelvollisuuden voidaan 

katsoa korostuvan ja avaintietoasiakirjan tai rahastoesitteen sisältämille välillisesti 

sijoitusrahaston aktiivisuuteen liittyville tiedoille tulisi tällöin antaa merkitystä asiakirjan 

harhaanjohtavuuden kokonaisarvioinnissa.  

Välillisesti sijoitusrahaston aktiivisuuteen liittyvistä tiedoista olennaisimpana sijoittajan 

selonotto- ja tietämisvelvollisuuden kannalta voidaan pitää KIID-asetuksen mukaista 

vertailuarvoa hyödyntäville sijoitusrahastoille asetettua velvollisuutta aiemman 

tuottokehityksen esittämiseen yhdessä vertailuarvon tuottokehityksen kanssa. PRIIPs-

asetuksen osalta sijoitusrahaston aktiivisuuteen välillisesti liittyvien tietojen esittämistapa 

poikkeaa KIID-asetuksen esittämistavasta. Tämänhetkisen sääntelyn perusteella PRIIPs-

asetuksen mukaiseen avaintietoasiakirjaan tullaan sisällyttämään ainoastaan tulevaisuuteen 

suuntautuvat tuottonäkymät ilman viittauksia vertailuarvoon. Kun kyse on sijoitusrahaston 

aiemman tuottokehityksen esittämisestä yhdessä vertailuarvon tuottokehityksen kanssa, 

avaintietoasiakirjaan sisällytetään ainoastaan tieto siitä, mistä tiedot ovat saatavissa. Näiden 

muutosten voidaan katsoa johtavan siihen, ettei kokemattoman vähittäissijoittajan selonotto- 

ja tietämisvelvollisuuden voida katsoa ulottuvan näihin tietoihin.  

Tiedonantovirheen lisäksi kaappi-indeksointiin liittyy keskeisesti rahastoyhtiön veloittama 

hallinnointipalkkio. Tiedonantovirhe rahaston aktiivisuudesta yhdistettynä matalaan 

tosiasialliseen aktiivisuuteen sekä korkeaan hallinnointipalkkioon johtaa sijoittajien 

kannalta erityisen ongelmalliseen lopputulokseen, kun sijoitusrahaston ei ole mahdollista 

luoda sijoittajilleen lisäarvoa, kun indeksin läheisestä seuraamisesta saatu tuotto kuluu 

hallinnointipalkkioon. 

Tämänhetkisessä oikeustilassa kaappi-indeksoinnin määritelmän täyttymisen voidaan 

katsoa edellyttävän, että yhteissijoitusyrityksen hallinnointipalkkio vastaa tosiasiassa 
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aktiivisen yhteissijoitusyrityksen hallinnointipalkkiota. Nähdäkseni tätä määritelmää on 

kuitenkin mahdollista kritisoida. Ensinäkin kaappi-indeksoitujen sijoitusrahastojen 

hallinnointipalkkiot ovat tutkimusten mukaan tosiasiassa aktiivisten sijoitusrahastojen 

hallinnointipalkkioita matalampia226. Vallitsevan määritelmän 

hallinnointipalkkioedellytyksellä voidaan täten katsoa olevan olennaista merkitystä 

sijoittajansuojan kannalta. Kun avaintietoasiakirjassa sekä rahastoesitteessä on tuotava esiin 

rahaston aktiivinen tai passiivinen varojenhoitostrategia227, voidaan myös kysyä, mikä on 

hallinnointipalkkion arviointiin tuoma lisäarvo? Kyseessä on hallinnointipalkkiosta 

riippumatta tilanne, jossa sijoittajille annetaan totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa tietoa 

sijoitusrahaston aktiivisuuden tasosta. Sijoittajansuojan näkökulmasta toiminnan tulisi 

sellaisenaankin täyttää kaappi-indeksoinnin määritelmän, kun sijoittajat eivät kyseisessä 

tilanteessa saa sijoitukselleen valitsemaansa sijoitusstrategiaa, mikä saattaa johtaa 

esimerkiksi siihen, että sijoittaja on tietämätön sijoitustensa puutteellisesta hajauttamisesta.  

Hallinnointipalkkion ei kuitenkaan nähdäkseni tulisi olla täysin merkityksetön kaappi-

indeksoinnin määritelmässä. Hallinnointipalkkiolla tulisi katsoa olevan merkitystä 

tilanteissa, joissa aktiivisuuden tasosta on annettu harhaanjohtavaa tietoa ja joissa 

hallinnointipalkkion voidaan katsoa puoltavan aktiivisuuden tasoa korottavaa tulkintaa. Tätä 

voidaan perustella sijoittajan heikommalla asemalla suhteessa rahastoyhtiöön ja modernin 

sopimusoikeuden yleisellä heikomman osapuolen suojaamisen periaatteella228. 

Määritettäessä sitä, milloin sijoitusrahaston ei voida katsoa täyttäneen sijoittajien 

perusteltuja odotuksia rahaston aktiivisuuden tasosta, tarvitaan tietoa rahaston 

tosiasiallisesta aktiivisuuden tasosta. Tämän aktiivisuuden mittaamiseen on taloustieteessä 

kehitetty eri metriikoita, joiden osalta tässä tutkielmassa on huomioitu Tracking Error sekä 

Active Share. Metriikoiden suhteen on keskeistä huomioida, ettei sijoitusrahaston 

metriikoilla mitattu matala aktiivisuuden taso vielä itsessään tarkoita, että kyseessä olisi 

kaappi-indeksoitu sijoitusrahasto. Mikäli sijoitusrahaston katsotaan 

tiedonantomateriaaleissa tuoneen aktiivisuuden matalan tason asianmukaisesti esiin, kyse ei 

ole kaappi-indeksoinnin määritelmän täyttävästä toiminnasta. Tutkielmassa on esitelty 

metriikoihin perustuvia raja-arvoja, joiden perusteella rahaston aktiivisuutta voidaan 

arvioida. Metriikoiden ja niille asetettujen raja-arvojen osalta on kuitenkin syytä huomata 

 
226 ESMA 2020, s. 3. 
227 KIID 7(1)(d). PRIIPs 8(3)(c)(ii). Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä 4:3.2,1.  
228 Modernin sopimusoikeuden yleisestä heikomman osapuolen suojaamisen periaatteesta katso Wilhelmsson 

2008, s. 9.  
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ensinäkin niiden perustuminen pääasiassa sallittuihin oikeuslähteisiin sekä metriikoihin 

kohdistettu kritiikki229. Näiden tekijöiden seurauksena kaappi-indeksoinnin määritelmän 

täyttymisen voidaan katsoa vaativan melko merkittävää epäsuhtaa sijoittajien perusteltujen 

odotusten mukaisen aktiivisuuden tason ja sijoitusrahaston metriikoilla mitattavan ulkoisen 

aktiivisuuden tason välillä, mitä voidaan sijoittajansuojan näkökulmasta pitää 

ongelmallisena. 

Sijoitusrahaston vaivannäkö ei aina välity rahaston ulkoiseen aktiivisuuteen. Tätä 

vaivannäköä on tutkielmassa käsitelty sijoitusrahaston sisäisen aktiivisuuden käsitteen 

avulla. Olen lähestynyt sisäistä aktiivisuutta arvioimalla, onko sisäiselle aktiivisuudelle 

annettava oikeudellista merkitystä ja mikäli on, minkälaista merkitystä sille on annettava. 

Olen arvioinnissa päätynyt näkemykseen, jonka mukaan sisäiselle aktiivisuudelle tulisi 

antaa oikeudellista merkitystä, mikäli rahastoyhtiön voidaan katsoa toimivan huolellisuus- 

ja lojaliteettivelvollisuutensa mukaisesti. Sisäiselle aktiivisuudelle annettava merkitys on 

kuitenkin tämänhetkisessä oikeustilassa vähäistä. Merkitystä on annettava vain vertailuarvoa 

hyödyntäville sijoitusrahastoille, joiden avaintietoasiakirjaan on sisällytetty tieto rahaston 

mahdollisuudesta hyödyntää vaihtelevaa riskitasoa suhteessa vertailuindeksiin. 

Soveltuminen on lisäksi ajallisesti hyvin rajattua. Näiden edellytysten ulkopuolelle jäävien 

tilanteiden osalta voidaan katsoa, ettei sisäisellä aktiivisuudella tämänhetkisessä 

oikeustilassa ole oikeudellista merkitystä, kun sijoitusrahastojen edellytetään muuttavan 

tiedonantomateriaalejaan välittömästi siten, että niistä käy ilmi passiivisempi 

sijoitusstrategia.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että sijoitusrahasto täyttää kaappi-indeksoinnin oikeudellisen 

määritelmän, kun sijoitusrahaston varojenhoidon tosiasiallinen aktiivisuuden taso ei vastaa 

sitä tasoa, mitä sijoittajilla on perusteltujen odotusten pohjalta oikeus odottaa arvioinnin eri 

osa-alueet huomioiden230. Kuten tutkielman alussa on todettu, laintasoisen sääntelyn 

niukkuudesta johtuen oikeustilasta ei ole löydettävissä yhtä oikeaa tulkintaa kaappi-

indeksoinnin oikeudellisen määritelmän sisällöstä. Määritelmän voidaan täten katsoa olevan 

seurausta tarkoituksenmukaisuusarvioinnista. Tämänhetkistä oikeustilaa voidaan 

tutkielmassa esitetyillä tavoilla pitää osittain ongelmallisena sijoittajansuojan näkökulmasta. 

Tältä osin tutkielmassa on pyritty tuomaan esiin tarkoituksenmukaisempia lähestymistapoja. 

 
229 Kynnysarvojen määrittelyn mielivaltaisuudesta katso Cremers – Curtis 2015, s. 23. 
230 Näin myös Kjørven 2019, s. 129. 
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Tutkielman aiheen osalta on syytä huomioida, että PRIIPs-asetukseen liittyvä sääntely 

saattaa vielä muuttua ennen kuin asetusta aletaan soveltamaan yhteissijoitusyrityksiin, 

minkä seurauksena kaappi-indeksoinnin määritelmän sisältö saattaa ainakin jossain määrin 

poiketa siitä, mitä tässä tutkielmassa on esitetty. Tutkielma ei myöskään vastaa kaikkiin 

kaappi-indeksointiin liittyviin oikeudellisiin kysymyksiin. Tällaisina mahdollisina 

tulevaisuuden tutkimuskysymyksinä voidaan mainita erityisesti kaappi-indeksointia 

koskevan sääntelyn arviointi de lege ferenda -näkökulmasta, kaappi-indeksointiin liittyvät 

vahingonkorvauskysymykset sekä sijoittajan reklamaatiovelvollisuus kaappi-

indeksointitilanteissa, joka liittyy rahastoyhtiön säännölliseen tiedonantovelvollisuuteen. 
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