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Tämä tutkielma käsittelee rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin (MiFID II) vaikutuksia 

sijoittajansuojaan. Aihetta tarkastellaan tutkielmassa sijoituspalveluyritysten 

näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten direktiivin voimaan astuminen 

vaikuttaa sijoittajansuojaan. Tutkimuksen alatutkimusongelmana tutkittiin, miten direktiivi 

vaikuttaa sijoituspalveluyritysten asiantuntijoiden työtehtäviin ja toimintatapoihin. 

Tutkielmassa tarkastellut osatekijät muodostuivat MiFID II -direktiivin sääntelystä, 

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMA /2015/1886 raportista sekä 

kyselytutkimuksen tuloksista, joiden perusteella tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

rakennettiin. 

Tutkimuksessa käytetty tutkimusaineisto kerättiin kyselytutkimuksella Kaakkois-Suomessa 

toimivien sijoituspalveluyritysten asiantuntijoilta. Kyselyyn vastasi 13 sijoitusasiantuntijaa. 

Kyselyhaastattelun kysymyksistä suurin osa oli likert-asteikollisia kysymyksiä, mutta 

kyselylomake sisälsi myös avoimia kysymyksiä. Kyselyn tuloksia analysoitiin tutkimalla 

vastausten keskiarvoja ja -hajontoja ja niiden perusteella selvitettiin, mitä osatekijöitä 

sijoitusasiantuntijat pitävät sijoittajansuojan kannalta tärkeimpinä. 

Kyselytutkimuksen vastausten perusteella sijoitusasiantuntijat pitivät MiFID II -direktiivin 

tärkeimpinä osatekijöinä seuraavia: dokumentoinnin lisääminen, kulurakenteiden 

läpinäkyvyyden lisääminen, soveltuvuusarviointi sekä tiedonantovelvollisuuden 

lisääminen. Kyselytutkimuksen perusteella saadut vastaukset olivat linjassa MiFID II -

direktiivin tavoitteiden kanssa.  
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This study examines the impact of the Markets in Financial Instrument Directive II on investor 

protection. The main goal was to investigate what are the impacts of MiFID II and how they 

effect on investor protection. This study was made by the investment service provider’s point 

of view.  

The components used in this study are from three sources: MiFID II, The European Securities 

and Markets Authority’s ESMA /2015/1886 report and survey research made for this study. 

Also the conceptual framework for this study was created using the combination of these three 

elements. 

The data was collected with a survey research from the investment service provider’s 

investment specialists operating in South-East Finland. The data consisted of 13 answers from 

investment specialists. Most of the questions in the survey were likert-scale questions. The 

analysis was made using descriptive methods such as averages and standard deviations. By 

examining the results of the survey the goal was to find the most important factors from the 

perspective of investors protection. 

Based on the results of the research the most important factors were documentation, 

transparency of costs, suitability testing and adding disclosure. Those were the factors that 

investment specialists found to be most important from the perspective of investors protection. 

The results of the survey research support the main goals of the MiFID II. 
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1. JOHDANTO 

 

Finanssikriisi toi esiin heikkouksia finanssimarkkinoiden avoimuudessa. Avoimuuden 

lisääminen on yksi finanssimarkkinoiden vahvistamiseen tähtäävistä tehtävistä, jota 

käsiteltiin Lontoossa 2 päivänä huhtikuuta 2009, G20-maiden johtajien kokouksessa. 

Avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi sekä rahoitusvälineiden sisämarkkinoiden 

toiminnan parantamiseksi esitettiin, että käyttöön olisi otettava uusi kehys, jolla luodaan 

yhtenäiset vaatimukset rahoitusvälineiden markkinoille ja niillä toteutettavien liiketoimien 

avoimuudelle. Kehyksen tulisi sisältää kattavat säännöt, joita sovelletaan eri 

rahoitusvälineisiin ja sen tulisi täydentää aiemmin osakkeita koskeville toimeksiannoille ja 

liiketoimille asetettuja avoimuusvaatimuksia. Nämä vaatimukset oli asetettu ja vahvistettu 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2004/39/EY (MiFIR, 2014, 600) 

Finanssikriisistä ja sen vaikutuksista johtuneet sijoitusten arvonalentumiset kuormittivat 

Arvopaperilautakuntaa muutamia vuosia sitten. Yleiset tuomioistuimet saivat 

käsiteltäväkseen tapauksia, jotka liittyivät rakenteeltaan monimutkaisiin sijoitustuotteisiin, 

jollainen oli esimerkiksi Suomessa ei-ammattimaisillekin sijoittajille myyty Mermaid-

niminen CDO-joukkovelkakirjalaina. Mermaid ja muut finanssikriisin myötä sukeltaneet 

sijoitustuotteet saivat kuitenkin havahtumaan yhä monimutkaisempiin tuotteisiin liittyviin 

riskeihin. Samalla sijoitusneuvonnan sääntelyä alettiin tarkastella entistä tarkemmin. (Salo, 

2017) 

MiFID -direktiiviä alettiin finanssikriisin jälkeen tarkastella entistä tarkemmin ja siinä 

havaittiin olevan puutteita. Tämän pohjalta luotiin MiFID II ja MiFIR, jotka tulevat 

korvaamaan nykyisen MiFID -direktiivin. Myös sijoitusneuvontaa tullaan sääntelemään 

entistä tarkemmin. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMA/2015/1886 raportti 

määrittelee sijoitusneuvontaa koskevaa sääntelyä, joka voidaan linkittää osaksi MiFID II-

direktiivin vaikutuksia. (Finanssivalvonta, 2017b) 

 

1.1 Taustaa 

 

MiFID II -direktiivin soveltamisesta on määrätty direktiivin ensimmäisen artiklan 

ensimmäisessä kohdassa: ’’Tätä direktiiviä sovelletaan sijoituspalveluyrityksiin, 
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markkinoiden ylläpitäjiin, raportointipalvelujen tarjoajiin ja kolmansien maiden yrityksiin, 

jotka tarjoavat sijoituspalveluja tai harjoittavat sijoitustoimintaa unionissa sinne perustetun 

sivuliikkeen välityksellä.’’ (MiFID II 2014/65/EU) 

Arvopapereiden ja muiden finanssituotteiden markkinoihin vaikuttavat sekä kansallinen 

että kansainvälinen sääntely. Kansallisen tason sääntelyyn kuuluvat Suomessa 

arvopaperimarkkinalaki sekä Fivan (Finanssivalvonta) suositukset. Kansallisella tasolla 

Fiva valvoo sijoitustuotteiden liikkeellelaskun ja myynnin käytännön soveltamista. 

Kansainvälisellä tasolla merkittävin sääntelyyn vaikuttava direktiivi on MiFID (Markets in 

Financial Instruments) (Järvinen & Parviainen, 2014, 64). MiFID II -direktiivi on luotu 

tukemaan aikaisempaa MiFID -direktiiviä, tarkoituksena kehittää sitä edelleen. MiFID II -

direktiivin tavoitteena on yhtenäistää EU:n jäsenmaiden sijoituspalveluyritysten toimiluvan 

myöntämistä ja toiminnalle asetettuja vaatimuksia. Lisäksi MiFID II -direktiivillä pyritään 

parantamaan sijoittajansuojaa entisestään sekä parantamaan rahoitusvälineiden 

kaupankäynnin läpinäkyvyyttä. MiFID II -direktiiviä täydentää MiFIR, joka on Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetus rahoitusvälineiden markkinoista. Usein MiFID II -

direktiiviin ja MiFIR asetukseen viitataan yhdessä termillä MiFID II, kuten myös tämän 

tutkimuksen kohdalla. (Finanssivalvonta, 2017b) 

Kaupankäynnin läpinäkyvyyttä tullaan lisäämään jatkossa osakkeiden kaupankäynnin 

lisäksi myös joukkovelkakirjojen, johdannaisinstrumenttien ja strukturoitujen 

sijoitustuotteiden osalta. Tämän lisäksi MiFID II -direktiivin myötä myös päästöoikeuksien 

kaupankäynnistä tulee läpinäkyvämpää. (MiFID II 2014/65/EU). Näiden lisäksi yhtenä 

sääntelyn tavoitteena on ohjata ei osakkeen -luontaisten sijoitustuotteiden kaupankäyntiä 

järjestäytyneille kauppapaikoille. Näistä direktiivissä käytetään nimeä OTF, organisoitu 

kauppapaikka (Finanssivalvonta, 2017b). 

 

1.2 Direktiivin aikataulu ja voimaantulo 

 

MiFID II-direktiivi julkaistiin 15.5.2014. Alkuperäisen suunnitelman mukaan MiFID II -

direktiivi tuli astua kansallisesti voimaan 3.7.2016 mennessä ja sen direktiivin soveltamisen 

tuli alkaa 3.1.2017. Vuoden 2016 alussa EU-komissio ehdotti, että asetuksen soveltamista 

siirrettäisiin vuodella eteenpäin. MiFID II -direktiivin voimaan astumista lykättiin vuodella 
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eteenpäin ja direktiivi tulee astumaan voimaan 3.1.2018. Tällä päivämäärällä MiFID II-

direktiivin soveltaminen alkaa myös Suomessa. (Finanssivalvonta, 2017b) 

 

 

Kuvio 1. MiFID II -direktiivinen astuminen voimaan (Finanssivalvonta, 2017b) 

 

1.3 Tutkimusongelma ja tavoitteet 

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää MiFID II -direktiivin voimaan astumisesta seuraavat 

vaikutukset sijoittajansuojaan sijoituspalveluiden tarjoajan näkökulmasta. Tutkimuksen 

pääongelmana on tutkia MiFID II -direktiivin vaikutuksia sijoittajansuojaan, 

sijoitusneuvonnan sekä salkunhoidon kohdalla. Tutkimuksen päätutkimuskysymyksenä on:  

• Miten MiFID II -direktiivi vaikuttaa sijoittajansuojaan sijoituspalveluiden tarjoajan 

näkökulmasta? 

 

Tutkimuksen alaongelmaksi voidaan lukea käytännön toiminnan selvittäminen ja se, miten 

sijoituspalveluiden tarjoajat ottavat uuden direktiivin huomioon. Tutkimuksen 

alatutkimuskysymys on: 

• Miten MiFID II -direktiivi vaikuttaa sijoitusalan asiantuntijoiden työtehtäviin ja 

toimintatapoihin? 

 

Tutkimuksen pääpaino on päätutkimuskysymyksen selvittämisessä, johon tutkimuksen 

teoriaosuus pitkälti painottuu. Tutkimuksen alaongelman selvittämisen kautta pyritään 

luomaan aiheesta kattavampaa kokonaiskuvaa ja tuomaan tutkimusta lähemmäs käytäntöä. 

MiFID II 
julkaistaan 
15.5.2014

Alkuperäinen 
voimaantulo 

3.1.2017

MiFID II astuu 
voimaan 
3.1.2018
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Lisäksi päätutkimuskysymykseen voidaan saada kiinnostavia lisänäkökulmia alaongelman 

tutkimisen kautta. 

 

1.4 Tutkimusmenetelmä 

 

Tutkimusmenetelminä tutkimuksessa käytetään kirjallisuusselvitystä sekä 

kyselytutkimusta. Tutkimuksen teoriaosa keskittyy suurimmaksi osin 

kirjallisuusselvitykseen rahoitusmarkkinoiden sääntelystä ja sen osatekijöistä. Kyselyllä 

pyritään saamaan kuvaa aiheesta alan asiantuntijoilta, jotka tulevat kohtaamaan MiFID II -

direktiivin muutokset päivittäisessä työssään.  

Kyselytutkimuksen käyttö tiedonkeruutapana soveltuu tutkimukseen hyvin, sillä aiheesta ei 

ole vielä saatavilla laaja-alaista dataa, direktiivin astuessa voimaan vasta vuoden 2018 

alussa. Kyselyllä pyritään tuomaan tutkimusta lähemmäs käytäntöä ja saamaan tietoa siitä, 

miten asiantuntijat kokevat MiFID II:n vaikuttavan sijoittajansuojaan. Haastattelu on usein 

kalliimpi ja enemmän aikaa vievä tutkimusmenetelmä kuin kysely. Kyselyn kautta voidaan 

tavoittaa suurempi vastaajajoukko ja saada kokonaisvaltaisempi näkemys aiheeseen. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2002, 74-76) Kyselytutkimusta voidaan soveltaa yheiskunta- ja 

käyttäytymistieteellisessä tutkimuksessa ja sitä voidaan käyttää myös 

mielipidetiedusteluihin (Vehkalahti, 2002, 11). Tästä syystä tutkimus toteutetaan kyselynä, 

sillä tutkimuksen tekemistä rajoittavat ajalliset ja taloudelliset resurssit. Kyselytutkimus 

vastaa hyvin myös tämän tutkimuksen tarvetta, jossa selvitetään asiantuntijoiden 

mielipidettä. 

Alasuutari (1994) toteaa, että kyselyllä voidaan viitata muuhun tutkimukseen ja 

teoreettiseen viitekehykseen, tarkoituksena selittää tutkimusongelmaa ymmärrettävästi. 

Tarkoituksena on muotoilla aineistosta säännönmukaisuuksia, jotka ilmenevät laajasti koko 

havaintoaineistossa. Tässä tutkimuksessa kyselyllä pyritään luomaan uutta näkökulmaa 

aiheeseen, jossa asiantuntijanäkökulmalla pyritään kokoamaan asiantuntijoiden 

tärkeimpinä pitämät tekijät yhteen ja kokoamaan näistä sijoittajansuojaan kohdistuvat 

vaikutukset. Näitä vaikutuksia voidaan verrata teoreettisen viitekehyksen muihin osa-

alueisiin. 
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1.5 Teoreettinen viitekehys 

 

Tutkimuksessa kasataan yhteen osa-alueet, jotka vaikuttavat sijoittajansuojaan 

sijoituspalveluiden tarjoajan näkökulmasta. Kuvio 2 kuvaa tutkimuksen teoreettista 

viitekehystä, jossa eri osat yhdessä muodostavat kokonaisvaikutukset sijoittajansuojaan. 

Kokonaisvaikutukset rakentuvat MiFID II -direktiivistä, Euroopan 

arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMA/2015/1886 raportista sekä kyselytutkimuksella 

kerättävästä osasta, jolla pyritään muodostamaan asiantuntijoiden näkökulma MiFID II -

direktiivin vaikutuksista sijoittajansuojan kannalta. Alasuutarin (1994) mukaan 

lisäaineistosta voidaan tuoda esiin kiinnostavia näkökulmia ja hyödyntää näitä analyysin 

kautta. Tässä tutkielmassa lisänäkökulma muodostuu asiantuntijanäkökulmasta. 

MiFID II -direktiivi tuo tutkimukseen EU:n sääntelyn kannalta merkittäviä osa-alueita, 

jotka painottuvat tuotehallintaan, sijoitusneuvonnan kannustimiin, 

tiedonantovelvollisuuteen sekä läpinäkyvyyteen. Euroopan 

arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMA /2015/1886 raportti puolestaan painottaa 

sijoitusneuvojan osaamiseen ja tietämykseen liittyviä tekijöitä, joilla sijoittajansuojaa 

pyritään parantamaan. Asiantuntijanäkökulma puolestaan muodostetaan kyselytutkimuksen 

kautta, kuten aiemmin mainittiin. 

 

Kuvio 2. Teoreettinen viitekehys, MiFID II:n vaikutukset sijoittajansuojaan 

Vaikutukset 
sijoittajansuojaan

MiFID II

•tuotehallinta

•kannustimet

•tiedonantovelvollisuus

• läpinäkyvyys

ESMA/2015/1886

•osaaminen/kokemus

•ymmärrys

Asiantuntijanäkökulma
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1.6 Tutkimuksen rajaukset ja rakenne 

 

Tutkimuksen näkökulma on sijoituspalveluiden tarjoajan näkökulma. MiFID II -direktiivin 

päästökauppaan liittyvä sääntely on jätetty tutkimuksen ulkopuolelle, sillä se ei 

suoranaisesti liity sijoittajansuojaan. Maantieteellisen rajauksen osalta tutkimus on rajattu 

koskemaan Suomea ja direktiivin implementoimista Suomen lainsäädäntöön. Myös 

kyselytutkimus on kohdistettu suomalaisten pankkien sijoitusasiantuntijoille, jotka 

kohtaavat MiFID II -direktiivin vaikutukset käytännön työtehtävissään. Tutkimuksen 

rajaukseseen ja näkökulmaan vaikuttaa lisäksi se, että uutta lakia kaupankäynnistä ja 

rahoitusvälineistä ei ole vielä hyväksytty eduskunnassa. (Finanssivalvonta, 2017a) Tästä 

syystä tutkimuksessa viitattaan juuri MiFID II -direktiiviin. 

Tutkimus koostuu viidestä pääluvusta. Tutkimuksen toisessa luvussa keskitytään 

sijoittajansuojaan sekä arvopaperimarkkinoiden sääntelyyn Suomessa. Lisäksi tässä luvussa 

käsitellään MiFID II -direktiivin vaikutuksia sijoittajansuojaan erityisesti sijoituspalveluita 

tarjoavien yritysten näkökulmasta. Kolmas luku käsittelee aihetta sijoitusneuvonnan 

näkökulmasta ja paneutuu sijoitusneuvontaan kohdistuviin muutoksiin ja Euroopan 

arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMA/2015/1886 ohjeistuksen sekä MiFID II -

direktiivin yhteisvaikutuksiin, jotka kohdistuvat sijoitusneuvonnan sääntelyyn. Neljännessä 

luvussa käsitellään aihetta asiantuntijoiden näkökulmasta kyselytutkimuksen pohjalta. 

Tutkimuksen viidennessä luvussa käydään läpi johtopäätökset tutkimuksen tuloksista. 
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2. MARKKINOIDEN SÄÄNTELY JA SIJOITTAJANSUOJA 

 

Tutkielma käsittelee MiFID II -direktiivin vaikutuksia sijoittajansuojaan. Tässä tutkielman 

luvussa käsitellään sijoittajansuojaa käsitteenä sekä avataan, mitä sijoittajansuoja pitää 

sisällään. Tämän lisäksi kappaleessa käsitellään arvopaperimarkkinoiden sääntelyä 

Suomessa ja tarkastellaan MiFID II -direktiivin vaikutuksia ja muutoksia markkinoihin. 

 

2.1 Sijoittajansuoja 

 

Sijoittajansuoja on käsitteenä monitahoinen ja se voi liittyä sijoittamisen lisäksi myös 

perinteiseen säästämiseen, kuten talletuksiin ja säästövakuuksiin. Sijoittajansuoja voi myös 

liittyä asiakassuhteisiin, esimerkiksi asiakassopimusten kautta. Sijoittajansuoja on 

käsitteenä lähellä kuluttajansuojaa, mutta merkittävin ero näiden kahden välillä liittyy 

riskiin. Kuluttajansuoja kattaa sen, että hyödyke toimii sille tarkoitetulla tavalla. 

Sijoitustuotteisiin liittyy kulutushyödykkeistä poiketen aina riski. Sijoitustoiminta voi 

tuottaa tappiota, mikä sijoittajan on hyväksyttävä, sillä sijoittajansuoja ei kata 

sijoitustappiota. Sijoittajansuojan tarkoituksena on, että sijoittajalle ei sijoitusriskin lisäksi 

tule kannettavaksi muuta riskiä. Muut riskit asiakkaan kannalta voivat liittyä esimerkiksi 

sijoituspalvelun tarjoajan luotettavuuteen tai vakavaraisuuteen. (Parkkonen, 2010) 

Hoppu (2004) kuvaa sijoittajansuojaa käsitteenä laajaksi. On huomioitavaa, että 

sijoittajansuojan aste vaihtelee eri sijoittajien välillä. Esimerkiksi ammattimaiset sijoittajat 

luokitellaan sijoittajansuojan piirissä eri tavalla kuin ei-ammattimaiset sijoittajat. 

Sijoittajansuojaan voidaan katsoa kuuluvaksi erilaisia velvoitteita listautumiseen ja 

tiedonantoon liittyen. 

Velvoite määräsisältöisen listalleottoesitteen laatimisesta mahdollistaa sijoittajille 

rationaalisen päätöksenteon sen suhteen, haluavatko he merkitä listautuvan yhtiön 

osakkeita. Listautumisen jälkeen yrityksellä on velvoitteita säännöllisestä 

tiedonantovelvollisuudesta. Tähän kuuluvat kolmesti vuodessa julkaistavat 

osavuosikatsaukset sekä tilinpäätös. Edellä mainittujen avulla suojataan sijoittajaa 

antamalla tietoa yrityksen toiminnasta ja nykytilanteesta. (Hoppu, 2004, 34–36) 
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Sijoittajansuojaan voidaan katsoa kuuluvaksi myös velvollisuus noudattaa hyvää 

arvopaperitapaa sekä säädetyt tiedonanto- ja selonottovelvollisuus (Hoppu, 2004, 34–36). 

MiFID II -direktiivin vaikutukset kohdistuvat etenkin tiedonanto- ja 

selonottovelvollisuuteen, joita käsitellään tarkemmin tutkielman neljännessä luvussa. 

Vaikka sijoittajansuojan katsotaan olevan käsitteellisesti laaja, käsitellään tässä 

tutkielmassa erityisesti MiFID II -direktiivin sääntelyn alaista sijoittajansuojaa. 

Sijoittajansuojaa tarkasteltaessa on huomioitava common law - ja civil law -maiden väliset 

eroavaisuudet. Common law -mailla tarkoitetaan angloamerikkalaisia yhteiskuntia, kuten 

Yhdysvaltoja, Iso-Britanniaa sekä Australiaa. Common law-maita puolestaan ovat lähes 

kaikki EU-maat, joihin myös Suomi lukeutuu. Common law -maiden sijoittajansuojan tasoa 

voidaan pitää civil law -maiden sijoittajansuojaa korkeampana, ranskalaisissa civil law -

maissa sijoittajansuojan tason ollessa kaikkein heikoimmalla tasolla. Skandinaaviset 

yhteiskunnat ja saksalaisissa civil law -maissa sijoittajansuojan taso sijoittuu edellä 

mainittujen väliin. (La Porta et. al., 1998) 

 

2.2 Sijoittajien korvausrahasto 

 

Osaltaan sijoittajansuojaa vahvistaa sijoittajien korvausrahasto (Hoppu, 2004, 36). 

Sijoittajien korvausrahasto turvaa sijoittajan saatavia tapauksissa, joissa korvausrahastoon 

kuuluva sijoituspalveluyritys tai luottolaitos ei kykene maksamaan sijoittajan saamisia siten 

kuin sijoituspalvelulaissa määritellään (Sijoittajien korvausrahasto, 2017). 

Sijoituspalvelulain 11. luvun 5§ mukaan sijoittajien korvausrahaston suojan piiriin kuuluu 

sijoittaja, jolle sijoituspalveluyritys on tarjonnut sijoituspalvelua (SipaL, 747/2012). 

Sijoituspalveluyritysten on kuuluttava korvausrahastoon. Poikkeuksena ovat 

sijoituspalveluyritykset, jotka tarjoavat sijoituspalveluna yksinomaan toimeksiantojen 

välittämistä tai sijoitusneuvontaa ja joilla ei ole hallinnoitavana asiakasvaroja. 

Sijoituspalveluyrityksen toimiluvan myöntämisen jälkeen yrityksestä tulee myös 

sijoittajien korvausrahaston jäsen. (SipaL, 747/2012) 

Sijoituspalvelulain 11. luvun 7§ määritellään varojen korvaamisesta. Sijoittajalle, joka 

kuuluu sijoittajien korvausrahaston piiriin, korvataan enintään 90 % sijoittajan samalta 
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sijoituspalveluyritykseltä olevan saamisen määrästä. Enimmäisraja saamisten määrään on 

asetettu 20 000 euroon. (SipaL, 747/2012) 

 

2.3 Arvopaperimarkkinoiden sääntely 

 

Suomessa arvopaperimarkkinoiden sääntelyä voidaan pitää neliportaisena. Korkeimmalla 

tasolla sääntelyssä ovat lain tasoiset normit. Näihin kuuluvat EU:ssa voimassa olevat 

direktiivit, jotka implementoidaan Suomen lainsäädäntöön sekä muut lakinormit ja 

asetukset. Toisen tason muodostavat lain sisältöä tarkentavat tai uusia käyttäytymisnormeja 

antavat määräykset, ohjeet sekä kannanotot. Näiden tehtävänä on tarkentaa lain säädöksiä 

ja niiden tulee perustua lakiin. Kolmantena tasona normihierarkiassa on elinkeinoelämän 

itsesääntely. Itsesääntelyn tavoitteena on konkretisoida lain tulkinnanvaraisia normeja sekä 

tarkentaa toimialalla toimivien yritysten keskinäisiä pelisääntöjä. Neljännen tason 

muodostaa yksittäisten toimijoiden arvopaperimarkkinoilla noudattamat säännöt. 

Neljännen tason sääntely luo pohjan lain normien soveltamiselle. (Hoppu, 2004, 99–102) 

MiFID II -direktiivi luokitellaan edellä mainitun sääntelyn mukaan kuuluvaksi 

ensimmäiseen portaaseen. EU:n sääntely tullaan implementoimaan osaksi Suomen 

rahoitusmarkkinoiden sääntelyä ja se tulee olemaan hierarkiatasolla korkeimmassa 

asemassa. Kun EU:ssa voimassa olevia direktiivejä implementoidaan osaksi Suomen 

lainsäädäntöä, voi prosessi olla hidas ja täten haitata arvopaperimarkkinoita. Toisaalta 

implementoinnin taustalla on parantaa toimintaympäristön ennustettavuutta ja pysyvyyttä. 

(Hoppu, 2004, 99) 

Suomessa Finanssivalvonta (Fiva) on toiminut finanssimarkkinoiden 

valvontaviranomaisena vuoden 2009 alusta (Alhonsuo et. al., 2009, 102). 

Finanssivalvonnan tehtävät ja tavoitteet on kirjattu lakiin Finanssivalvonnasta ja Fiva:n on 

toimittava näiden lakien ja ohjeistusten mukaisesti. Finanssivalvonnan tehtävät 

valvontaviranomaisena ovat pankkien, vakuutus- ja eläkeyhtiöiden, 

sijoituspalveluyritysten, rahastoyhtiöiden sekä pörssin valvonta. Finanssivalvonta pyrkii 

toiminnallaan pitämään finanssimarkkinoiden toiminnan vakaana, turvaamaan 

vakuutettujen etuuden sekä turvaamaan luottamuksen säilymisen finanssimarkkinoiden 

toiminnassa. Muita Finanssivalvonnan tehtäviä ovat hyvien menettelytapojen edistäminen 

sekä yleisen tietämyksen lisääminen finanssimarkkinoista. (Finanssivalvonta, 2017) 
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2.4 LEI-tunnus 

 

MiFID II-sääntely edellyttää, että jatkossa kaikkien rahoitusvälineitä koskevia 

toimeksiantoja antavien yhtiöiden, säätiöiden ja muiden Y-tunnuksen alaisten toimijoiden 

on hankittava LEI-tunnus (MiFID II 2014/65/EU). LEI-tunnus (Legal Entity Identifier) on 

20-merkkinen, kirjaimia ja numeroita sisältävä koodi, joka perustuu ISO 17442 standardiin 

(GLEIF, 2017) Tunnuksen taustalla on viranomaisraportointi, jossa arvopaperimarkkinoita 

valvovat viranomaiset tunnistavat rahoitusvälineillä tehtävien kauppojen osapuolet. 

(Finanssivalvonta, 2017) Selkeän ja uniikin tunnistamisen lisäksi LEI-tunnus auttaa 

keräämään dataa transaktioista, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi tutkimuksissa. (GLEIF, 

2017) 

Suomessa pörssinoteerattujen rahoitusvälineiden kauppoja ei ole 3.1.2018 jälkeen 

mahdollista toteuttaa ilman LEI-tunnusta. Johdannaisia koskevissa rahoitusvälineiden 

kaupoissa yrityksellä tai yhteisöllä tulee olla LEI-tunnus jo 1.11.2017. (Patentti- ja 

rekisterihallitus, 2017) LEI-tunnusta ei tarvita pelkkään omistamiseen. Tavallisten 

sijoitusrahastojen rahasto-osuuksien lunastukseen ja merkintään tai pörssissä 

noteeraamattomilla osakkeilla käytävään kauppaan ei myöskään tarvitse erikseen hakea 

LEI-tunnusta. Myöskään yksityishenkilöille ei myönnetä LEI-tunnusta, eikä MiFID II -

direktiivi edellytä yksityishenkilöille LEI-tunnusta kauppojen toteuttamiseen. Lisäksi on 

huomioitavaa, että yrityksillä ja yhteisöillä voi olla vain yksi LEI-tunnus. (Patentti- ja 

rekisterihallitus, 2017) 

 

2.5 Markkinapaikkasääntely 

 

Arvopaperimarkkinoiden sääntelyllä halutaan turvata sijoittajien ja rahoituksen 

tarvitsijoiden luottamus markkinoita kohtaan. Luottamuksen turvaamisen on katsottu 

vaativan etenkin puolueettomuutta ja tehokkuutta, joiden on katsottu toteutuvan 

tiedonantovelvollisuuden ja markkinoiden infrastruktuurin kautta. Markkinoiden 

infrastruktuurilla tarkoitetaan markkinapaikkojen perustamiseen ja kaupankäynnin 

järjestämiseen liittyvää sääntelyä. (Karjalainen et. al., 2008, 203) MiFID II -direktiivin 

osalta markkinapaikkasääntelyyn kohdistuvia muutoksia ovat organisoidut kauppapaikat. 
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Sääntelyssä ei osakkeen-luontaisten sijoituskohteiden kaupankäyntiä ohjataan 

järjestäytyneille kauppapaikoille. (Finanssivalvonta, 2017b) 

Vaikka molemmat rahoitusvälineiden markkinat -direktiivit ovat lisänneet 

viranomaissääntelyä markkinapaikkoihin liittyen, ei Suomen laki sääntele kovinkaan 

yksityiskohtaisesti markkinapaikkojen toimintaa.  (Karjalainen et. al., 2008, 203) MiFID II 

-direktiivissä sääntely on erilaista kauppapaikkojen välillä. Kauppapaikat on direktiivissä 

jaettu säänneltyyn markkinaan (regulated market), monenkeskisen 

kaupankäyntijärjestelmään (MTF), pk-yritysten kasvumarkkinaan (SME growth market) 

sekä edellä mainittuihin organisoituihin kauppapaikkoihin (OTF). Säännelty markkina ja 

monenkeskinen kaupankäyntijärjestelmä eroavat sääntelyn tasojen suhteen. Suomessa 

säänneltynä markkinana toimii Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilista ja MTF kauppapaikkana 

Nasdaq Helsinki Oy:n First North Finland. (Finanssivalvonta, 2017a, MiFID II 

2014/65/EU) Pk-yritysten kaupankäyntijärjestelmät ovat monenkeskeisiä, jotka ovat 

erikseen hakeneet kasvumarkkinaksi rekisteröintiä. Näillä markkinoilla rahoitusvälineiden 

liikkeellelaskijoista vähintään 50% on oltava pk-yrityksiä. (Finanssivalvonta, 2017a) 

MiFID II:n markkinasääntely vaikuttaa keskeisesti myös dark pool -kaupankäyntiin. Dark 

pool -kaupankäynnillä tarkoitetaan kaupankäyntiä, jossa osapuolet voivat asettaa tarjouksia 

sekä käydä kauppaa muilta näkymättömissä. Dark poolit ovat etenkin instituutionaalisten 

suursijoittajien parissa suosittuja kauppapaikkoja (Investopedia, 2017). MiFID II -

direktiivissä on säädetty raja-arvoista dark pool -kaupankäynnin volyymeille, jotka 

rajoittavat kaupankäynnin määrää dark pool -kauppapaikoilla. Europan keskuspankin 

mukaan sääntely todennäköisesti siirtää kaupankäyntiä pois dark pool -markkinapaikoilta 

ja vaikuttaa vähentävästi rahoitusinstrumenttien vaihtomääriin. Dark pool -kaupankäynnin 

rajoittamisen taustalla on sijoittajansuojan parantaminen ja EU:n rahoitusmarkkinoiden 

kilpailun lisääminen. (Petrescu & Wedow, 2017) 

Muita muutoksia, joita MiFID II -direktiivi tuo markkinapaikkasääntelyyn kohdistuvat 

toimilupaan sekä huippunopeaan kaupankäyntiin (HTF). MiFID II -direktiivi edellyttää 

jäsenvaltioilta, että sijoituspalvelujen tarjoamisen ja/tai ammattimaisen sijoitustoiminnan 

harjoittamiseen tarvitaan toimilupa, jonka myöntää jäsenvaltion toimivalainen 

viranomainen. Myös HTF toiminnan harjoittamiseen tarvitaan MiFID II:n voimaan 

astumisen jälkeen toimilupa. HTF kaupankäynnille ominaisia piirteitä ovat algoritmiset 

kaupankäyntimenetelmät, joissa pyritään minimoimaan verkon viive, järjestelmän 
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määrittäessä yksittäisten toimeksiantojen tarjoukset ja niiden peruutukset. (MiFID II 

2014/65/EU) Täten voidaan todeta, että MiFID -sääntelyllä voidaan vaikuttaa 

sijoittajansuojaan positiivisesti. Sääntelyn kautta markkinapaikkojen, etenkin OTF 

markkinapaikkojen, avoimuus lisääntyy. Avoimuuden lisääntyminen puolestaan lisää 

luotettavuutta ja puolueettomuutta markkinapaikkoihin. 

 

2.6 Strukturoidut talletukset 

 

Strukturoidut talletukset ovat määräaikaisia talletuksia, joiden tuotto muodostuu usein 

kiinteästä korosta sekä mahdollisesta lisäkorosta, joka maksetaan, jos kohde-etuus kehittyy 

suotuisalla tavalla. Strukturoiduista talletuksista käytetään myös nimeä sijoitussidonnaiset 

talletukset. Kohde-etuutena strukturoiduissa talletuksissa voivat olla esimerkiksi osakkeet. 

(Finanssivalvonta, 2015) Strukturoiduksi talletukseksi ei lasketa kuuluvaksi pelkästään 

korkoon, kuten Euriboriin tai Liboriin, sidottuja yksinkertaisia talletuksia. Tästä syystä ne 

eivät ole kuuluneet MiFID :n sääntelyn piiriin. (MiFID II 2014/65/EU) 

Strukturoidut talletukset ovat tulleet yhä suositummaksi sijoitustuotteeksi, mutta ne eivät 

ole aiemmin kuuluneet sijoittajansuojaa koskevien säädösten piiriin, johon muut 

strukturoidut sijoitustuotteet kuuluvat. MiFID II -direktiivissä strukturoidut talletukset 

sisällytetään kuuluvaksi rahoitusvälineiden markkinat -direktiiviin sääntelyyn, jonka 

tarkoituksena on yhtenäistää paketoitujen sijoitustuotteiden sääntelyä ja lisätä 

sijoittajansuojaa. (MiFID II 2014/65/EU) Sääntely yhtenäistää ja selkeyttää strukturoituja 

tuotteita koskevaa sääntelyä, sillä MiFID II -direktiivin myötä rahoitusvälineiden sääntely 

koskee kaikkia strukturoituja tuotteita.  

 

2.7 Kannustimet ja riippumaton sijoitusneuvonta 

 

MiFID II -direktiivin voimaan astuminen vaikuttaa myös sijoituspalveluiden tarjoajien 

kannustinjärjestelmiin. Sijoituspalveluiden tarjoajat eivät saa palkita tai arvioida 

henkilöstöään asiakkaan edun vastaisella tavalla, eivätkä kannustaa henkilöstöään 

suosimaan tiettyä sijoitustuotetta palkkioiden tai myyntitavoitteiden kautta. Tämän 

tarkoituksena on, että sijoittajille suositellaan parhaiten hänen tarpeitaan vastaavia tuotteita 



13 

 

ja tätä kautta parannetaan sijoittajansuojaa. (MiFID II 2014/65/EU) Edellä mainitut 

tapaukset nousivat esiin muun muassa finanssikriisin jälkeen, josta mainittiin tämän 

tutkimuksen taustoissa. 

ESMA (2013) määrittelee ohjeistuksessaan palkka- ja palkkiopolitiikasta ja sen 

käytännöistä. Yritysten tulee huomioida palkkapolitiikassaan, että palkkaus ei muodosta 

yhteyksiä rahoitusvälineisiin, sillä tiettyyn rahoitusvälineisiin sidotussa palkkauksessa 

henkilöstö voisi suosia liiaksi kyseisiä rahoitusvälineitä. Palkkaus ei saisi keskittyä 

ainoastaan myyntimääriin, vaan palkkauksen taustalla tulisi olla myös muita kriteerejä.  

Riippumaton sijoitusneuvonta tulee muuttumaan merkittävästi MiFID II -direktiivin 

vaikutuksesta. Riippumatonta sijoitusneuvontaa tarjoavat yritykset ovat aikaisemmin 

tarjonneet ilmaista sijoitusneuvontaa. Asiakkaan näkökulmasta tämä on voinut vaikuttaa 

puolueettomalta, mutta usein riippumattoman sijoitusneuvonnan taustalla on 

palkkionjakosopimus rahasto – ja vakuutusyhtiön sekä neuvojan välillä. Tämän johdosta 

sijoitusneuvojat ovat suositelleet sellaisia tuotteita, joista ne ovat saaneet palkkion 

(Saarinen, 2015). MiFID II -direktiivissä riippumattoman sijoitusneuvontaa ja 

salkunhoitopalvelua on rajoitettu. Riippumatonta sijoitusneuvontapalvelua tarjoavat 

yritykset eivät saa direktiivin voimaan astumisen jälkeen ottaa vastaan palkkioita, 

provisioita tai muita etuja liikkeellelaskijoilta tai tuotteen tarjoajilta. Tämän tarkoituksena 

on, että sijoittajilla on parempi käsitys saamastaan palvelusta. (MiFID II 2014/65/EU) 

Poikkeuksena riippumattoman sijoitusneuvonnan palkkioihin ovat tapaukset, joissa asiakas 

on tietoinen siitä, että hänen puolestaan on maksettu palkkioita, provisioita tai muita 

etuuksia. Näissä tapauksissa sopimuksen tulee olla asiakkaan ja sijoitusneuvontaa tarjoavan 

yrityksen välinen, eivätkä ne saa olla kolmannen osapuolen määrittämiä. Toinen 

poikkeustapaus koskee vähäisiä ei-rahallisia etuja, jotka ilmoitetaan asiakkaalle ja joiden ei 

katsota haittaavan sijoituspalveluyrityksen kykyä toimia asiakkaan edun mukaisesti. 

(MiFID II 2014/65/EU) 

 

2.8 Markkinointiviestintä ja sijoituspalveluiden vertailtavuus 

 

MiFID II -sääntely tulee vaikuttamaan sijoituspalveluyritysten markkinointiviestintään, 

sekä sijoituspalveluiden kulurakenteisiin. Direktiivissä tuodaan esille, että kaiken tiedon, 
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jonka sijoituspalveluyritys kohdistaa asiakkaalle, tulee olla tasapuolista ja selkeää, eikä se 

saa olla asiakasta harhaanjohtavaa. Tämä pitää sisällään myös markkinointiviestinnän, 

jonka tulee olla selkeästi tunnistettavissa markkinoinniksi. Asiakkaille sekä potentiaalisille 

asiakkaille kohdistettavassa markkinoinnissa on annettava asianmukaista tietoa 

sijoituspalveluyrityksestä, sen tarjoamista palveluista sekä sijoitusstrategioista. (MiFID II 

2014/65/EU) 

Asiakkaille on annettava myös entistä tarkemmin tietoa sijoituspalvelun ja 

sijoitustuotteiden kulurakenteesta. Tiedot kaikista kuluista ja veloituksista on koottava 

yhteen siten, että asiakas saa käsityksen kokonaiskuluista sekä kulujen vaikutuksista 

sijoituksen tuottoon. Asiakkaan pyynnöstä kulurakenne on eriteltävä, muuten tiedot on 

annettava asiakkaalle säännöllisesti. Säännölliseksi katsotaan direktiivin mukaan 

vuosittainen kulurakenteen tiedottaminen. (MiFID II 2014/65/EU) Edellä mainittujen 

tekijöiden selkeämpi erittely vaikuttaa positiivisesti sijoituspalveluiden vertailtavuuteen. 

Asiakkaan on helpompi muodostaa kokonaiskuva eri palveluntarjoajien tuotteista ja niiden 

kulurakenteista, kun sääntely määrittelee minimivaatimukset annettavalle tiedolle. 

Asiakkaan sijoittajansuojan kannalta tätä voidaan pitää positiivisena tekijänä, joka 

mahdollistaa asiakkaalle paremmat mahdollisuudet tehdä omalta kannaltaan hyviä 

sijoituspäätöksiä. 
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3. MiFID II JA SIJOITUSNEUVONTA 

 

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMA/2015/1886 raportti käsittelee 

sijoitusneuvojan pätevyyteen ja osaamiseen liittyvää ohjeistusta. Tämän ohjeistuksen 

tarkoituksena on määritellä arviointiperusteet sijoitusneuvojan tietämykselle ja 

pätevyydelle, jotka ilmaistaan MiFID II:n 25 artiklan 1 kohdassa. ESMA/2015/1886:ssa 

ilmaistaan minimivaatimukset osaamiselle, tarkoituksena yhdenmukaistaa 

sijoitusneuvojien tietämystä ja pätevyyttä. ESMA uskoo ohjeistuksen noudattamisen 

parantavan sijoittajansuojaa (ESMA/2015/1886). Seuraavaksi ESMA:n raportin ja MiFID 

II:n yhteysvaikutuksiin keskitytään tarkemmin. 

 

3.4 Sijoitusneuvojan vaatimukset 

 

MiFID II -sääntelyssä keskeisenä muutoksena aiempaan on sijoitusneuvojille asetetut 

pätevyysvaatimukset. Pätevyysvaatimukset tulevat Suomeen uutena sääntelynä, sillä 

aiemmin sijoitusneuvojan osaamiselle ei ole ollut Suomessa tarkasti määriteltyä ohjeistusta. 

Osaamisen tasoa on osittain määritelty APV -tutkintojen kautta. (Finanssivalvonta, 2011) 

Sijoituspalveluyritysten tulee varmistaa, että sijoitusneuvojilla on tarvittava tietämys ja 

pätevyys sijoitusneuvontaan liittyen. Tarkemman ohjeistuksen pätevyyteen liittyen on 

luonut Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, ESMA. Ohjeistuksessa on eritelty eri 

vaatimukset sijoitustuotteista tietoa antaville henkilöille sekä sijoitusneuvontaa antaville. 

Yleisesti ottaen sijoitusneuvontaa antavan henkilön pätevyyden olisi oltava paremmalla 

tasolla kuin henkilön, joka antaa asiakkaalle tietoa sijoitustuotteista. ESMA:n ohjeistuksen 

mukaan sijoitusneuvojan tulee tuntea kaikkien suosittelemiensa sijoitustuotteiden 

pääpiirteet ja ominaisuudet. Tämän lisäksi sijoitusneuvojan tulee tuntea sijoitustuotteiden 

riskit, kulurakenteet sekä veroseuraamukset. Sijoitusneuvojien tulee lisäksi ymmärtää 

rahoitusmarkkinoiden toimintaa ja erilaisten kansallisten ja kansainvälisten tapahtumien 

vaikutukset suositeltujen tuotteiden arvoon. ESMA:n ohjeiden mukaan 

sijoituspalveluyritysten tehtävä on varmistaa, että sijoitusneuvojat ovat päteviä ja että heillä 

on riittävä työkokemus kyseisten palvelujen tarjoamisesta. ESMAN:n ohjeistuksen mukaan 

riittävänä työkokemuksena pidetään vähintään 6 kuukautta. (ESMA, 2015) 
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3.5 Seuranta ja kartoitus 

 

MiFID II -direktiivin myötä sijoituspalveluyritysten on kiinnitettävä aiempaa tarkemmin 

huomiota asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan tietämykseen ja kokemukseen 

sijoitustuotteista ja -palveluista. Sijoitusneuvojan velvollisuudet ei-ammattimaisia 

asiakkaita kohtaan voidaan tiivistää kolmeen pääkohtaan: selonottovelvollisuuteen, 

soveltuvuusarviointiin ja tiedonantovelvollisuuteen. (Salo, 2017) Edellä mainittujen 

tekijöiden taustalla on sijoittajansuojan parantaminen sekä avoimuuden lisääminen 

sijoituspalveluita tarjoavan yrityksen toiminnasta (MiFID II 2014/65/EU). 

 

3.5.1 Selonottovelvollisuus ja soveltuvuusarviointi 

 

Sijoituspalveluyrityksen on selvitettävä sijoitusneuvontaa tai salkunhoitoa tarjotessaan 

asiakkaan taloudellinen tilanne, riskinottohalu sekä asiakkaan tappionsietokyky. Tällä 

pyritään parantamaan sijoittajansuojaa, tarjoamalla hänen riskitasolleen soveltuvia 

sijoitustuotteita ja rahoitusvälineitä.  MiFID II -direktiivin mukaiset velvoitteet koskevat 

myös niputettuja sijoituspalveluita. Tällaisissa tapauksissa sijoitusneuvojan on 

varmistettava, että koko tuotteiden paketti on soveltuva asiakkaalle ja tämän 

riskinottotasolle. (MiFID II 2014/65/EU) 

Soveltuvuusarvioinnissa keskeisenä tekijänä voidaan pitää sijoittamisen tavoitteita, joiden 

pohjalta on mahdollista luoda sijoitussuunnitelmaa. Sijoitusajan pituus vaikuttaa 

sijoitustavoitteisiin merkittävästi ja tilannetta tulee arvioida eri lähtökohdista sijoittajan 

elämäntilanne huomioon ottaen. (Hoppu, 2009, 61) 

Riskinsietokykyä tulee arvioida taloudellisen ja psykologisen riskinsietokyvyn kannalta. 

Sijoitusneuvojan tulee arvioida sijoittajan taloudellista tilannetta ja tähän tilanteeseen 

sopivia sijoitusvaihtoehtoja. Mikäli asiakkaan taloudellinen tilanne on heikko ja suuri osa 

varallisuudesta kiinni sijoituksissa, voi äkillinen rahantarve pakottaa sijoittajan myymään 

sijoituksensa. Psykologista riskinsietokykyä tulee arvioida sen mukaan kuinka hyvin 

asiakas sietää rahan menettämistä. (Hoppu, 2009, 61) 

MiFID II -direktiivin sääntely koskee myös tietojen dokumentointia. Direktiivin 25 

artiklassa on määritelty, että sijoituspalveluyrityksen tulee luoda arkisto, josta selviää 
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yrityksen ja asiakkaan kesken läpi käydyt asiat. Arkiston tiedoista tulee löytyä myös 

sopimusten osapuolet ja niiden velvollisuudet ja oikeudet. Soveltuvuusarvioinnin yhtenä 

osa-alueena on sijoituspalveluyrityksen toimitettava asiakkaalle lausunto, josta ilmenee, 

millaista neuvontaa asiakkaalle on annettu ja miten se vastaa asiakkaan tavoitteita ja 

mieltymyksiä. Lausunto on annettava ennen liiketoimen toteuttamista. (MiFID II 

2014/65/EU) 

 

3.5.2 Tiedonantovelvollisuus 

 

Tiedonantovelvollisuus voidaan jakaa toteutuneita seikkoja koskevaan ja tulevaisuuteen 

suuntautuvaan tiedonantoon. Toteutuneeseen tiedonantoon kuuluvaa tietoa ovat esimerkiksi 

jonkin rahoitusvälineen arvoon liittyvät tunnusluvut, jotka voidaan perustella 

faktaperusteisesti. Tulevaisuuteen suuntautuvassa tiedonannossa tieto on epävarmempaa ja 

perustuu ennusteisiin esimerkiksi eri toimialojen tulevaisuuden tuotoista (Hoppu, 2009, 

204). Sijoituspalvelulain 10. kohdan 5 § määrittää, että ei-ammattimaisille sijoittajille on 

annettava hyvissä ajoin tietoa sopimuksen ehdoista sekä riittävät tiedot 

sijoituspalveluyrityksestä ja tarjottavasta palvelusta. (SipaL, 747/2012)  

MiFID II -direktiivin myötä tiedonantovelvollisuus laajentuu kohdistumaan entistä 

tarkemmin sijoitusneuvonnan motiiveihin, lähtökohtiin sekä eturistiriitoihin. MiFID II-

direktiivin myötä sijoitusneuvojan tiedonantovelvollisuuden tarkoituksena on osaltaan 

parantaa myös sijoittajansuojaa ja sen tarkoituksena on, että asiakkaalla on entistä parempi 

tietämys sijoitustuotteesta, jota hänelle on suositeltu, sekä tämän sisältämistä riskeistä ja 

kuluista. Tiedonantovelvollisuuden kautta asiakkaalle on myös annettava aikaisempaa 

enemmän informaatiota sijoitusneuvonnan koko prosessista. (MiFID II 2014/65/EU) 

MiFID II:n (24 art. kohta 5) mukaan sijoituspalveluyritysten tulisi antaa asiakkaalle tiedot 

sijoitustuotteista ’’kohtuullisesti ymmärrettävässä muodossa’’. Asiakkaan tulisi saada 

tiedot palvelun luonteesta ja riskisyydestä riittävän helposti ymmärrettävästi. Tällä pyritään 

parantamaan asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden mahdollisuutta tehdä entistä 

paremmin perusteltuja sijoituspäätöksiä. 25. artiklassa on määritelty, että 

sijoituspalveluyrityksen on annettava asiakkaalle riittävät tiedot tälle tarjotusta palvelusta 

ja näihin tietoihin on sisällytettävä säännölliset ilmoitukset asiakkaalle. Ilmoitusten tiheys 

riippuu rahoitusvälineen monimutkaisuudesta ja asiakkaalle tarjottavan palvelun luonteesta. 
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Näistä tiedoista on oltava nähtävissä myös asiakkaan lukuun suoritettujen liiketoimien ja 

palveluiden kulut ja kustannukset. (MiFID II 2014/65/EU) 

MiFID II:n myötä tiedonantovelvollisuus laajenee myös viranomaisille annettavan tiedon 

osalta. Viranomaisille on annettava entistä tarkemmin tietoa yrityksen olennaisista tiedoista, 

hallinnosta sekä omistajista. Tämän lisäksi MiFID II -direktiivissä velvoitetaan 

sijoituspalveluyrityksiä ilmoittamaan toimintaohjelma, jossa ilmoitetaan tarjottavat 

sijoituspalvelut ja/tai harjoitettava sijoitustoiminta. Direktiivi laajentaa 

tiedonantovelvollisuutta koskemaan myös mahdollisten sivuliikkeiden toimintaa. (MiFID 

II 2014/65/EU) 
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4. SIJOITUSASIANTUNTIJOIDEN NÄKÖKULMA 

 

Tässä tutkimuksen luvussa esitetään sijoitusasiantuntijoiden näkökulma, joka on 

muodostettu kyselyhaastattelujen pohjalta. Tutkimuksen näkökulman kannalta on 

keskeistä, että havaintoja tarkastellaan ainoastaan teoreettisen viitekehyksen näkökulmasta. 

(Alasuutari, 1994, 69) Tässä tutkimuksessa havaintoja tarkastellaan sijoittajansuojan 

näkökulmasta. Tässä luvussa esitetään kyselytutkimuksen tuloksia sekä arvioidaan 

kyselytutkimuksen luotettavuutta. 

 

4.1 Kyselylomake ja tutkimusaineisto 

 

Kyselyhaastattelu on toteutettu Kaakkois-Suomessa toimivien sijoituspalveluyritysten 

sijoitusasiantuntijoilla. Kyselyyn vastasi yhteensä 13 sijoitusalan asiantuntijaa. Kysely on 

suunnattu suoraan asiantuntijoille, sillä MiFID II -direktiivi liittyy keskeisesti heidän 

toimenkuvaansa. Lisäksi kyselyn suuntaaminen suoraan asiantuntijoille perustuu 

tutkimuksen näkökulmaan, jossa asiaa tutkitaan sijoituspalveluiden tarjoajan näkökulmasta. 

Tämän lisäksi asiantuntijoilla on todennäköisesti parempi kuva MiFID II -direktiivin 

sisällöstä ja muutoksista sijoittajansuojaan kuin sijoituspalveluyritysten asiakkailla. 

Kyselylomakkeen kysymykset on muodostettu tätä tutkimusta varten, tavoitteena selvittää 

sijoitusasiantuntijoiden näkemyksiä MiFID II:n vaikutuksista heidän työtehtäviinsä. Kysely 

keskittyy sijoitusalan asiantuntijoiden näkemyksiin MiFID II:n eri tekijöiden vaikutuksista 

sijoittajansuojaan sekä direktiivin vaikutuksista heidän työnkuvaansa. Kyselylomakkeen 

kysymykset koostuvat asteikollisista kysymyksistä sekä avoimista kysymyksistä. Lisäksi 

kyselyn alussa kartoitetaan vastaajien taustatietoja lyhyesti. 

Asteikollisten kysymysten kautta pyritään selvittämään, miten asiantuntijat näkevät eri 

MiFID II -direktiivin vaikuttavan sijoittajansuojaan. Kysymykset ovat likert-asteikollisia 

välillä 1-5, jossa asteikko on muodostettu siten, että 1 saa arvon heikentää merkittävästi ja 

5 arvon parantaa merkittävästi. 

Avointen kysymysten kautta pyritään tarkentamaan asteikollisten kysymysten vastauksia 

sekä saamaan vastauksia tutkimuksen alatutkimusongelmaan. Avointen kysymysten 

kohdalla analyysi toteutettiin laadullisen sisällönanalyysin keinoin, jossa pyrittiin 
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lisäämään kyselyn informaatioarvoa ja yhtenäistämään informaatiota. Aineiston 

kvantifiointia voidaan käyttää sisällönanalyysin osana, tavoitteena kategorioida tai 

luokitella aineistoa (Tuomi & Sarajärvi, 2002, 117-119). Avoimia kysymyksiä tarkasteltiin 

tutkimalla, kuinka monta vastaajaa oli ilmaissut saman asian. Ilmaistujen tekijöiden 

pohjalta aineistosta koottiin yhteen useimmin esiintyneet osatekijät, joiden pohjalta 

asiantuntijoiden näkökulma koottiin yhteen. 

 

4.2 Sijoitusasiantuntijoiden taustatiedot 

 

Kyselyn alussa kartoitettiin vastaajien taustiedoista sukupuolta, työkokemusta vuosina sekä 

ammattinimikettä. Kyselyyn vastanneista sijoitusalan asiantuntijoista 38,5% olivat naisia ja 

61,5% miehiä. Kyselyyn vastanneiden kokemusta kartoitettiin työkokemuksen kautta, jossa 

vastausvaihtoehdot oli jaettu viiden vuoden välein. Yli puolet vastaajista (61%) sijoittuivat 

vastauksissa välille 6-15 vuotta. Tälle välille mahtui kaksi vastausvaihtoehtoa 6-10 vuotta 

sekä 11-15 vuotta. Kyselyyn vastanneiden ammattinimikkeitä olivat: sijoitusneuvoja, 

sijoitusasiantuntija, varainhoitaja sekä sijoitusjohtaja. Kuviosta 3 on nähtävissä 

vastanneiden asiantuntijoiden jakautuminen työkokemuksen perusteella. 

 

 

Kuvio 3. Sijoitusasiantuntijoiden työkokemus vuosissa 
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4.3 MiFID II:n osatekijöiden vaikutukset sijoittajansuojaan 

 

Kyselytutkimuksen 16 ensimmäistä kysymystä keskittyivät MiFID II -direktiivin eri 

osatekijöihin ja niiden vaikutuksiin sijoittajansuojaan. Näiden kysymysten tarkoituksena oli 

selvittää sijoituspalveluyritysten asiantuntijoiden näkemystä siitä, mitkä tekijät MiFID 

II:ssa vaikuttavat eniten sijoittajansuojaan. Havaintojen tulkinnassa muuttujia voidaan 

tarkastella tiivistämällä aineistoa tunnusluvuiksi. Yleisin tunnusluku on keskiarvo, mikä 

perustuu sen siihen, että se on helppo käsittää. Keskiarvojen tulkinnassa on huomioitava, 

että jakauman vinous tai erikoinen keskiarvo voi vaikeuttaa tulkintaa. (Vehkalahti, 2008, 

54-55) Tässä tutkimuksessa keskiarvo valittiin käytettäväksi tunnusluvuksi sen 

helppokäsitteisyyden sekä pienen otoksen johdosta. 

 

 

 

Kuvio 4. MiFID II -direktiivin osatekijöiden vaikutukset sijoittajansuojaan 

Kuviosta 4 on nähtävissä MiFID II -direktiivin osatekijät, joita kyselytutkimuksessa 

tutkittiin. Osatekijät on järjestetty kuviossa siten, että vasemmalla ovat sijoitusalan 

asiantuntijoiden tärkeimpinä pitämät osatekijät ja osatekijöiden saamat arvot laskevat 

oikealle. Kysymysten vastauksista on laskettu keskiarvot, joiden perusteella osatekijän arvo 
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muodostuu. Liittestä 1 on nähtävissä kyselytutkimuksessa käytetyt kysymykset 

kokonaisuudessaan. 

Kuvion vasemmassa laidassa sijaitsevat osatekijät parantavat sijoitusalan asiantuntijoiden 

vastausten perusteella sijoittajansuojaa kyselyssä tutkituista osatekijöistä eniten. 

Tärkeimpänä sijoittajansuojaa parantavana tekijänä asiantuntijat pitivät sijoitusneuvonnan 

dokumentoinnin lisääntymistä. Tämän osatekijän arvoksi kyselyssä muodostui 4,46. 

Seuraavaksi tärkeimpinä osatekijöinä pidettiin sijoitustuotteiden kulurakenteiden 

läpinäkyvyyden lisääntymistä sekä soveltuvuusarviointia. Sijoitustuotteiden 

kulurakenteiden läpinäkyvyyden lisääminen sai kyselyssä arvon 4,23 ja 

soveltuvuusarvioinnin arvoksi muodostui 4,15. Kyselytutkimuksen perusteella 

sijoittajansuojaan vaikuttavista osatekijöistä heikoimman arvon sai LEI-tunnuksen 

käyttöönotto, 3,07. Seuraavaksi heikompien osatekijöiden, Kaupankäynnin läpinäkyvyyden 

lisäämisen ja organisoitujen kauppapaikkojen, arvoiksi muodostuivat 3,46 ja 3,53. 

Kyselytutkimuksessa likert-asteikolliset kysymykset olivat asetettu siten, että arvo 3 kuvaa 

tilannetta, jossa osatekijällä ei ole vaikutusta sijoittajansuojaan. Tätä heikommat arvot 

tarkoittavat sijoittajansuojan heikkenemistä. Tutkituista osatekijöistä LEI-tunnuksen 

käyttöönoton kohdalla osa vastanneista oli pitänyt osatekijää sijoittajansuojaa 

heikentävänä. Osaltaan tähän voisi vaikuttaa, että osa vastanneista on kokenut, että 

tunnuksen käyttöönottoon liittyvä avoimuuden lisääminen on koettu liian suureksi. Täten 

sijoittamisen läpinäkyvyyden lisääntymisen on koettu heikentävän sijoittajansuojaa. 

Muiden osatekijöiden kohdalla vastaukset vaihtelivat välillä 3-5. Kaikkien kyselyssä 

tutkittujen osatekijöiden vastausten keskiarvot ylittivät arvon 3. Tämän perusteella kaikkien 

tutkittujen osatekijöiden vaikutus sijoittajansuojaan on positiivinen. MiFID II -direktiivin 

yksi keskeisimpiä tehtäviä on sijoittajansuojan parantaminen (MiFID II 2014/65/EU). 

Tutkimuksen vastaukset ovat täten linjassa myös MiFID II -direktiivin tavoitteiden kanssa. 

MiFID II -direktiivin kokonaisvaikutuksia sijoittajansuojaan kysyttiin kysymyksessä 16. 

Tämän kysymyksen arvoksi muodostui 4,07. Vastanneet sijoitusalan asiantuntijat näkevät 

sääntelyn parantavan sijoittajansuojaa myös kokonaisuutena, mikä tukee osatekijöiden 

positiivisia vaikutuksia sijoittajansuojan kannalta. MiFID II -direktiivin 

kokonaisvaikutuksia sijoittajansuojan kannalta pidettiin jopa hieman korkeampana kuin 

muiden kysyttyjen osatekijöiden vastausten keskiarvoja, sillä muiden osatekijöiden 

keskiarvoksi muodostui 3,78. 
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MiFID II -direktiivin osatekijöitä tutkittiin myös keskihajonnan sekä minimi- ja 

maksimiarvojen kautta. Keskihajonta ja keskiarvo myös täydentävät toisiaan tutkimuksen 

tulosten tulkinnassa, sillä ne molemmat ilmaistaan samoina yksiköinä, kun muuttujan arvot 

ovat. (Vehkalahti, 2008, 52-55) Liitteestä 3 on nähtävissä koonti käytetyistä tunnusluvuista 

sekä niiden saamista arvoista. 

Keskihajonnan arvot vaihtelivat 0,40 ja 0,68 välillä tutkittujen muuttujien kodalla. 

Pienimmät keskihajonnan arvot saivat muuttujat 1 sekä 4. Muuttujista 

tiedonantovelvollisuutta kysyttiin kohdassa 1 ja sijoitusneuvonnan pätevyysvaatimuksia 

kohdassa 4. Suurimman arvon sai muuttuja 3, soveltuvuusarviointi. Kokonaisuudessaan 

keskihajonnan arvot olivat tutkituilla osatekijöillä varsin pieniä. Tämän perusteella voidaan 

todeta, että vastaajien näkemyksen olivat varsin hyvin linjassa toistensa kanssa. 

Jotta muuttujien vaihtelusta olisi mahdollista saada kattavampi kuva, on hyvä tarkastella 

myös sen vaihteluväliä (Vehkalahti, 2008, 52-55). Vastausten jakauma vaihteli pääosin 

arvojen 3 ja 5 välillä, kuten aiemmin mainittiin. Yhdeksän kysymyksen kohdalla ainakin 

yksi vastaajista oli asettanut vastauksen arvoksi 5 (parantaa merkittävästi) ja ainoastaan 

yhden kysymyksen kohdalla vastausten vaihteluväli alkoi arvosta 2 (heikentää vähän). 

Vastauksien vaihteluvälit sijoittuivat asteikon yläpäähän lähes kaikkien kysymysten 

kohdalla, mikä on nähtävissä myös taulukosta yksi. Kaikkien kysyttyjen osatekijöiden 

kohdalla keskihajonta oli suurempaa kuin nolla, mikä olisi tarkoittanut vakio arvoista 

muuttujaa. Vastaajien mielipiteet siis vaihtelivat kysyttyjen osatekijöiden suhteen, mutta 

kokonaisuudessaan vastaukset olivat vastaajien välillä samansuuntaisia. 

 

4.4 Muutokset asiantuntijoiden työtehtäviin 

 

Kyselytutkimuksen kysymysten 17-21 tarkoituksena oli tutkia MiFID II -direktiivin 

vaikutuksia sijoitusalan asiantuntijoiden työtehtäviin ja käytännön toimintaan uuden 

direktiivin astuessa voimaan. Näiden kysymysten tarkoituksena oli vastata myös osaltaan 

tutkielman alatutkimuskysymykseen: Miten MiFID II -direktiivi vaikuttaa sijoitusalan 

asiantuntijoiden työtehtäviin ja toimintatapoihin? Tässä osiossa kaikki kysymykset olivat 

avoimia kysymyksiä. Tässä kyselytutkimuksen osassa osa vastaajista oli jättänyt 

vastaamatta avoimiin kysymyksiin. Avoimiin kysymyksiin oli vastannut yhteensä 9 

vastaajaa 13:sta. 
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Vastauksissa MiFID II -direktiivin osatekijöiden vaikutuksista vastanneiden 

asiantuntijoiden työnkuvaan, erityisesti kolme tekijää nousi esille: dokumentoinnin 

lisääntyminen, tiedonantovelvollisuuden laajentuminen sekä selonottovelvollisuus. 

Dokumentoinnin lisääntyminen nousi esille monissa vastauksissa ja sen nähtiin vaikuttavan 

työmäärää lisäävästi. Dokumentoinnin lisääntyminen nähtiin pääsääntöisesti positiivisena 

uudistuksena sijoittajansuojan kannalta. Asiantuntijoiden mukaan dokumentoinnin 

lisääntyminen auttaa ristiriitatilanteissa, sillä asiat joista on keskusteltu, löytyvät 

dokumentoituna. Lisäksi osa asiantuntijoista näki dokumentoinnin lisäävän rehellisyyttä 

sijoitusneuvonnassa. Kysyttäessä dokumentoinnin vaikutuksia sijoitusneuvontaan, 

ajankäyttö nousi merkittäväksi tekijäksi. Vastanneet kokivat dokumentoinnin lisäävän 

ajankäyttöä asiakasta kohti, sillä tietojen kirjaaminen ylös vie aikaa. Osa vastanneista koki, 

että dokumentoinnin lisääntyminen ei vaikuta merkittävästi heidän omaan työnkuvaansa, 

sillä he ovat tehneet dokumentointia jo nyt. 

Tiedonantovelvollisuuden lisäämisen vastaajat kokivat vaikuttavan osaltaan samalla tavalla 

kuin dokumentoinnin. Vastauksissa korostui raportoinnin sekä asiakkaalle annettavan 

tiedon lisääminen. Osa vastaajista koki, että tiedonantovelvollisuuden lisääminen voi 

vaikeuttaa asiakkaan sijoituspäätösten tekemistä, sillä asiakas saa paljon informaatiota 

sijoitusneuvonnan aikana. Vastausten perusteella tiedonantovelvollisuuden lisääminen 

vaikuttaa myös eri tavalla eri asiakasryhmien välillä. Iäkkäämpien asiakkaiden kanssa asiat 

on käytävä tarkemmin läpi ja täten tiedonantovelvollisuuden laajentaminen koskee 

enemmän tätä asiakasryhmää. Myös soveltuvuusarviointi muodostui keskeiseksi tekijäksi 

vastausten perusteella. Vastausten mukaan soveltuvuusarvioinnissa korostuvat 

riskinsietokyky, ymmärrys tuotteista, asiakkaan kokemus ja valveutuneisuus. Osa 

vastaajista nosti esille myös MiFID II -sääntelyn asettamat rajat sijoittajaprofiilin 

muodostamisessa. 

Haastavimmaksi tekijäksi MiFID II -direktiivin voimaan astumisessa oman työnkuvansa 

kannalta vastanneet nostivat ajankäytön, työmäärän sekä dokumentoinnin lisääntymisen. 

Kyseiset tekijät olivat myös ne, joiden asiantuntijat kokivat vaikuttavan eniten omaan 

työnkuvaansa. Asiantuntijat siis kokivat, että eniten vaikuttavat osatekijät luovat myös 

suurimmat haasteet heidän oman työnkuvansa kannalta. Vastauksien perusteella 

asiantuntijat uskoivat ajankäytön asiakasta kohti lisääntyvän, mihin vaikutti merkittävästi 

dokumentoinnin lisääntyminen. Vastauksista kävi ilmi, että monien vastaajien mielestä 

ajankäytön lisääntyminen ja dokumentointi olivat yhteydessä keskenään. 
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4.5 Yhteenveto tuloksista ja niiden kriittinen tarkastelu 

 

Kokonaisuutena kyselytutkimuksen tulokset sekä MiFID II -direktiivin tavoitteet olivat 

linjassa keskenään. Kyselytutkimuksessa asiantuntijat arvostivat MiFID II -direktiivin 

tavoitteiden kaltaisia tekijöitä vastauksissaan ja kuten aiemmin mainittu, kaikkien 

osatekijöiden katsottiin vaikuttavan positiivisesti sijoittajansuojaan. 

Vaikka kyselytutkimus on toteutettu teoreettisen viitekehyksen näkökulmasta, tulee 

kyselytutkimuksen tuloksiin suhtautua kriittisesti. Tutkimuksen kyselytutkimusta voidaan 

pitää eräänlaisena lomaketutkimuksena, jossa vastauksien tulkinta painottuu yhteyksien 

tulkintaan (Alasuutari, 1994, 67-74). 

Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttavat sisällölliset, kulttuuriset, tilastolliset, kielelliset 

sekä tekniset tekijät. Mittauksen luotettavuutta käsiteltäessä on erotettava kaksi asiaa, 

reliabiliteetti ja validiteetti. Validiteetti ilmaisee, mitataanko sitä, mitä tutkimuksessa on 

tarkoitus mitata. Reliabiliteetti puolestaan ilmaisee, miten tarkasti tutkimuksessa 

käsiteltäviä tekijöitä mitataan. (Vehkalahti, 2008, 40-41) Tässä tutkimuksessa validiteetin 

osalta tulee huomioida kyselyn toistettavuus. Kysely on suunnattu toteutettavaksi ennen 

MiFID II -direktiin astumista voimaan ja kyselytutkimuksen kysymykset on luotu tätä 

tutkimusta varten. Mikäli tutkimus toistetaan MiFID II:n voimaan astumisen jälkeen, voi 

tällä olla vaikutusta saatuihin tuloksiin. Kun direktiivi on astunut voimaan, sen sisältämiä 

puutteita on saatettu korjata tai sääntelyä tarkentaa. Kysymysten muotoilun osalta 

validiteetti ei muodostu ongelmaksi, sillä kysymykset on asetettu teoreettisen viitekehyksen 

näkökulmasta ja niiden tarkoitus on kartoittaa asiantuntijoiden mielipiteitä direktiivin 

osatekijöiden vaikutuksista. 

Reliabiliteetin tarkastelussa on huomioitava tutkimuksen otanta ja otoskoko (Vehkalahti, 

2008, 41-43). Tässä tutkimuksessa reliabiliteettiä heikentää otanta-asetelman 

epäsatunnaisuus. Tutkimus on toteutettu Kaakkois-Suomessa toimivien 

sijoituspalveluyritysten asiantuntijoille, mutta ajallisten ja rahallisten resurssien puutteesta 

johtuen, kaikkia alueen sijoitusalan asiantuntijoita ei voitu tavoittaa. Tämän vuoksi otanta-

asetelmaa ei voida pitää täysin satunnaisena, sillä kaikkien asiantuntijoiden ei ollut 

mahdollista päätyä mukaan otokseen. Otoskoko on myös yksi tutkimuksen luotettavuuteen 

vaikuttavista tekijöistä. Otoskoko vaikuttaa siihen, kuinka tarkasti otos kuvaa koko 

perusjoukkoa. (Vehkalahti, 2008, 43) Tässä tutkimuksessa otoskokoa voidaan pitää varsin 
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pienenä, sillä vastanneiden kokonaismäärä oli 13 kappaletta, mikä osaltaan heikentää 

tutkimuksen luotettavuutta. 

Myös kyselyn toteutustapaan voidaan suhtautua kriittisesti. Kysely on toteutettu 

verkkolomakkeella, jonka hyvänä puolena voidaan pitää tietojen tallentumista suoraan 

sähköiseen muotoon. Otoksen muotoutumiseen voi kuitenkin vaikuttaa, kokeeko vastaaja 

vastaamistavan luontevaksi ja onko hän motivoitunut vastaamaan kyselyyn. Sähköisesti 

toteutetun lomakkeen haittana voidaan pitää tiedon heikkenemistä siitä, kuka kyselyyn on 

todellisuudessa vastannut. (Vehkalahti, 2008, 48) Vastausmotivaatioon pyrittiin 

vaikuttamaan saatekirjeen avulla ja suuntaamalla kyselyä suoraan potentiaalisille 

vastaajille. Kyselyn luotettavuutta olisi voitu tutkimuksessa lisätä laajentamalla 

perustietojen osa-aluetta. Tutkimuksen suppeuden vuoksi tutkimus toteutettiin 

anonyyminä, jolla pyrittiin saamaan vastaajien mielipiteitä paremmin esille. 
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tässä tutkimuksessa tutkittiin MiFID II -direktiivin vaikutuksia sijoittajansuojaan 

sijoituspalveluiden tarjoajan näkökulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten 

direktiivin implementoiminen Suomen lainsäädäntöön vaikuttaa sijoitusneuvontaan ja tätä 

kautta sijoittajansuojaan. Tutkimuksen alatutkimuskysymyksenä selvitettiin, miten MiFID 

II -direktiivi vaikuttaa sijoitusalan asiantuntijoiden käytännön työtehtäviin sekä 

sijoitusneuvontaan. Tutkimuksen teoriassa käsiteltiin sijoittajansuojaa, 

arvopaperimarkkinoiden sääntelyä Suomessa, sekä MiFID II -direktiivin ja ESMA:n 

ohjeistuksen aiheuttamia muutoksia sijoitusneuvonnassa. Tutkimuksen neljännessä luvussa 

selvitettiin asiantuntijoille toteutetun kyselytutkimuksen tuloksia. 

Tutkimusongelmaa lähdettiin selvittämään kolmesta eri näkökulmasta: MiFID II, ESMA 

sekä asiantuntijanäkökulma kyselytutkimuksen kautta. MiFID II -direktiivi vaikuttaa 

sijoittajansuojaan monin eri tavoin, kuten tutkimuksen teoriaosassa esiteltiin. Näiden 

tekijöiden yhteisvaikutuksesta muodostuvat kokonaisvaikutukset sijoittajansuojan 

kannalta. Keskeisimmiksi tekijöiksi sijoittajansuojan kannalta voidaan todeta olevan 

avoimuuden sekä kaupankäynnin läpinäkyvyyden lisääntyminen, jotka korostuvat monen 

eri MiFID II:n osatekijän kohdalla. Niiden parantaminen on myös tärkeä osa MiFID II -

direktiivin tavoitteita. ESMA:n ohjeistus puolestaan vaikuttaa keskeisesti 

sijoitusneuvontaan, sillä ensimmäistä kertaa Suomen lakiin implementoidaan 

vähimmäisvaatimukset sijoitusneuvojan pätevyydelle ja osaamiselle. Tämän lisäksi 

ohjeistuksen mukaan sijoituspalveluyritykset eivät saa palkita henkilöstöään tavalla, joka 

on ristiriidassa asiakkaan edun kanssa. ESMA:n ohjeistuksen myötä myös 

tiedonantovelvollisuus ja kartoitus asiakkaan sijoitusprofiilista tulevat lisääntymään. 

Asiantuntijanäkökulma aiheeseen muodostettiin kyselytutkimuksen avulla, joka 

kohdennettiin Kaakkois-Suomessa toimivien finanssialan yritysten sijoitusalan 

asiantuntijoille. Tämän kyselytutkimuksen pohjalta tutkittiin, mitä MiFID II -direktiivin 

osatekijöitä asiantuntijat pitävät tärkeimpinä sijoittajansuojan kannalta. MiFID II:n 

osatekijöitä ja niiden vaikutuksia tutkittiin eri tunnuslukujen avulla. Tutkimuksessa 

käytettyjä tunnuslukuja olivat keskiarvo, keskihajonta, minimi, ja maksimi. Tärkeimmiksi 

tekijöiksi nousivat sijoitusneuvonnan dokumentointi, sijoitustuotteiden kulurakenteiden 

läpinäkyvyyden lisääminen sekä soveltuvuusarviointi. 
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Kyselytutkimuksen toisena osana selvitettiin direktiivin vaikutuksia asiantuntijoiden 

työtehtäviin ja käytännön toimintaan. Tässä kyselytutkimuksen osassa kysymykset olivat 

avoimia kysymyksiä. Tämän osan perusteella keskeisimmiksi MiFID II -direktiivin 

vaikutuksiksi nousivat dokumentoinnin - sekä tiedonantovelvollisuuden lisääntyminen ja 

selonottovelvollisuus. Myös ajankäyttö nousi vastauksissa merkittävään rooliin, sillä 

dokumentoinnin myötä vastanneet kokivat ajankäytön asiakasta kohden lisääntyvän. 

Kun tutkimuksen eri osa-alueita tarkastellaan teoreettisen viitekehyksen kannalta, voidaan 

todeta, että kyselytutkimuksen tulokset ja MiFID II -direktiivin tavoitteet ovat linjassa 

keskenään. Asiantuntijat nostivat vastauksissaan esiin samoja tekijöitä, jotka ovat MiFID II 

-direktiivissä keskeisessä asemassa direktiiville asetettujen tavoitteiden kanssa. Tämä oli 

huomattavissa etenkin kyselytutkimuksen tärkeimmiksi muodostuneiden osatekijöiden 

kohdalla. Lisäksi kaikkien kyselytutkimuksessa tutkittujen osatekijöiden vaikutukset 

nähtiin sijoittajansuojan kannalta positiivisina, minkä perusteella voidaan päätellä MiFID 

II -direktiivin vaikuttavan positiivisesti sijoittajansuojaan. 

 

Jatkossa tätä tutkimusta olisi mahdollista laajentaa tutkimalla MiFID II -direktiivin 

sääntelyn vaikutuksia sijoituspalveluyritysten toimintaan ennen direktiiviä sekä sen 

voimaan astumisen jälkeen. Tutkimusta olisi mahdollista laajentaa suuremmalla otannalla 

ja perusteellisemmalla kyselytutkimuksella. Tutkimusta voitaisiin esimerkiksi laajentaa 

suuremmalla maantieteellisellä otannalla, ottamalla huomioon kaikki Suomessa toimivat 

sijoituspalveluyritykset. Kohdistamalla tutkimuksen näkökulma asiakaslähtöiseksi 

voitaisiin tutkia asiakaskokemusta sijoittajansuojasta ja pyrkiä selvittämään 

sijoituspalveluyritysten asiakkaiden näkemyksiä mahdollisista sijoittajansuojan 

muutoksista. Asiakasnäkökulman kautta tutkimusten tuloksia voitaisiin vertailla keskenään 

ja etsiä niistä yhteneväisyksiä. Laajemman tutkimuksen ja eri näkökulmien kautta MiFID 

II-direktiivin vaikutuksista sijoittajansuojaan saataisiin perusteellisempi kokonaiskuva. 
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LIITTEET 

Liite 1. MiFID II-direktiivin vaikutukset sijoittajansuojaan: asiantuntijanäkökulma. 

Taustaa: 

Sukupuoli? 

1.Mies 2.Nainen 

Työkokemus vuosissa? 

1. 0-5 v 

2. 6-10 v 

3. 11-15 v 

4. 16-20 v 

5. 21-25 v 

6. 25 tai enemmän 

Työtehtävä? 

 

Asteikolliset kysymykset 1-15. Valitse sopivin vaihtoehto väliltä 1-5.  Miten eri tekijät 

vaikuttavat mielestäsi sijoittajansuojaan MiFID II -direktiivin astuessa voimaan? 

1=heikentää merkittävästi 

2=heikentää vähän 

3=ei vaikutusta 

4=parantaa vähän 

5=parantaa merkittävästi 

 

1. Tiedonantovelvollisuuden laajentaminen? 

 

2. Selonottovelvollisuuden lisääminen? 

 

3. Soveltuvuusarviointi? 

 

4. Sijoitusneuvojien pätevyysvaatimukset? 

 

5. Muutokset riippumattomassa sijoitusneuvonnassa? 

 

6. Sijoitusneuvonnan dokumentointi? 

 

7. Muutokset kannustimien ja palkkioiden käytössä? 
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8. Sijoitustuotteiden kulurakenteiden läpinäkyvyyden lisääminen? 

 

9. Strukturoitujen talletusten siirtyminen sääntelyn piiriin? 

 

10. Kaupankäynnin läpinäkyvyyden lisääminen joukkovelkakirjoissa? 

 

11. Kaupankäynnin läpinäkyvyyden lisääminen johdannaisinstrumenteissä? 

 

12. Kaupankäynnin läpinäkyvyyden lisääminen strukturoiduissa tuotteissa? 

 

13. Kaupankäynnin läpinäkyvyyden lisääminen osakkeissa? 

 

14. Organisoidut kauppapaikat? 

 

15. LEI-tunnus? 

 

16. MiFID II:n vaikutukset kokonaisuutena? 

 

Tähän päättyvät asteikolliset kysymykset. Seuraavat kysymykset ovat avoimia 

kysymyksiä. 

 

Seuraavat kysymykset ovat avoimia kysymyksiä MiFID II -direktiivin vaikutuksista 

työtehtäviin. 

 

17. Mikä/mitkä MiFID II:n osatekijät vaikuttavat eniten työnkuvaasi? 

 

18. MiFID II:n myötä raportointi ja tietojen tallentaminen tulevat todennäköisesti 

lisääntymään. Miten tämä vaikuttaa sijoitusneuvontaan? 

 

19. Miten tiedonantovelvollisuuden laajentaminen vaikuttaa työnkuvaasi? 

 

20. Mitkä ovat tärkeimmät tekijät arvioitaessa asiakkaan ymmärrystä sijoitustuotteisiin? 

Miten sääntely vaikuttaa sijoittajaprofiilin muodostamiseen? 

 

21. Mikä muutoksessa tuntuu haastavimmalta? 
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Liite 2. Määritelmät 

’sijoituspalveluyrityksellä’ oikeushenkilöä, jonka tavanomaisena ammatti- tai 

liiketoimintana on yhden tai useamman sijoituspalvelun ammattimainen tarjoaminen 

kolmansille osapuolille ja/tai yhden tai useamman sijoitustoimen ammattimainen 

harjoittaminen. 

’sijoitusneuvonnalla’ joko asiakkaan pyynnöstä tai sijoituspalveluyrityksen aloitteesta 

tapahtuvaa yksilöllisten suositusten antamista asiakkaalle yhdestä tai useammasta 

rahoitusvälineisiin liittyvästä liiketoimesta 

’salkunhoidolla’ sijoitusten hoitamista asiakkaiden antaman valtuutuksen mukaan 

harkinnanvaraisesti sekä asiakaskohtaisesti, jos kyseiseen salkkuun kuuluu yksi tai useampi 

rahoitusväline; 

’yksityisasiakkaalla’ asiakasta, joka ei ole ammattimainen asiakas; 

’kauppapaikalla’ mitä tahansa säänneltyä markkinaa, monenkeskistä 

kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
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Liite 3.  Taulukko kyselyn osatekijöiden tuloksista 

Kysymys Keskiarvo Keskihajonta Minimiarvo Maksimiarvo 

1. Tiedonantovelvollisuuden 

laajentaminen? 
4 0,40 3 5 

2. Selonottovelvollisuuden 

lisääminen? 
3,92 0,64 3 5 

3. Soveltuvuusarviointi?  4,15 0,68 3 5 

4. Sijoitusneuvojien 

pätevyysvaatimukset? 
4 0,40 3 5 

5. Muutokset riippumattomassa 

sijoitusneuvonnassa? 
3,53 0,51 3 4 

6. Sijoitusneuvonnan 

dokumentointi? 
4,46 0,51 4 5 

7. Muutokset kannustimien ja 
palkkioiden käytössä? 4 0,57 3 5 

8. Sijoitustuotteiden 

kulurakenteiden läpinäkyvyyden 

lisääminen? 
4,23 0,43 4 5 

9. Strukturoitujen talletusten 

siirtyminen sääntelyn piiriin? 
3,61 0,65 3 5 

10. Kaupankäynnin läpinäkyvyyden 

lisääminen 

joukkovelkakirjoissa? 
3,61 0,50 3 4 

11. Kaupankäynnin läpinäkyvyyden 

lisääminen 

johdannaisinstrumenteissä? 
3,61 0,50 3 4 

12. Kaupankäynnin läpinäkyvyyden 

lisääminen strukturoiduissa 

tuotteissa? 
3,61 0,50 3 4 

13. Kaupankäynnin läpinäkyvyyden 

lisääminen osakkeissa? 
3,46 0,51 3 4 

14. Organisoidut kauppapaikat? 
3,53 0,51 3 4 

15. LEI-tunnus? 
3,07 0,49 2 4 

16. MiFID II:n vaikutukset 

kokonaisuutena? 
4,07 0,64 3 5 
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