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Tiivistelmä 

Tutkielmassa perehdytään huippunopean algoritmisen rahoitusvälinekaupankäynnin 

(HFT) ja dark pool -markkinapaikkojen menettelyihin, itsesääntelyyn ja sääntelyyn. 

Markkinoiden toimintaa ja rakennetta tarkastellaan aluksi konkreettisella tasolla yhdes-

sä yhdysvaltalaisen sääntelyn kanssa, jonka seurauksena algoritminen kaupankäynti on 

syntynyt.  

HF-kaupankäynnin aiheuttamia rakenteellisia ongelmia ja yhdenvertaisuuden heikke-

nemistä markkinoilla tarkastellaan varallisuusoikeudellisessa viitekehyksessä. HF-kau-

pankäynnin sääntely oli Euroopassa vuosia alkeellista. Viime vuosina sääntelyn tarpee-

seen on herätty, ja markkinoiden toiminnan sääntely on siirtynyt ja tulee entistä enem-

män siirtymään EU-perusteiseksi, joten EU:n voimassaolevien ja tulevien normien si-

sältöä käsitellään HF-kaupankäynnin ja dark pool -markkinapaikkojen osalta. 

Aineistona on käytetty oikeuskirjallisuutta mahdollisuuksien sallimissa rajoissa. Monet 

markkinoiden käytännöt ovat niin teknisiä, että oikeustieteellinen kirjallisuus ei ole 

huomioinut niiden merkitystä riittävän hyvin. Näiltä osin aineistona on käytetty talous-

tieteellistä ja tilastotieteellistä tutkimusmateriaalia, sopimusperusteista itsesääntelyä, 

talousuutisia sekä yhdysvaltalaista markkinakäytäntöä. 

Tutkielman lopuksi ehdotetaan muutoksia markkinoiden rakenteisiin liittyvään säänte-

lyyn. Näillä muutoksilla algoritmisen huippunopean kaupankäynnin haitalliset vaiku-

tukset poistuisivat, ja markkinat kehittyisivät yhdenvertaisempaan suuntaan tarjoten 

kaikille tasapuoliset mahdollisuudet niillä toimimiseen. 



Avainsanat 

Huippunopea kaupankäynti, arvopaperimarkkinaoikeus, dark pool -markkinapaikat, 

HFT, MiFID II 

Muita tietoja 

Suostun tutkielman luovuttamiseen Rovaniemen hovioikeuden käyttöön. 

Suostun tutkielman luovuttamiseen kirjastossa käytettäväksi. 

Suostun tutkielman julkaisuun verkossa.  
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1 Johdanto 

1.1 Tutkimuksen aihe 

Michael Lewisin kirjoittama Flash Boys (2014) toi huippunopean algoritmisen kaupan-

käynnin negatiivisine vaikutuksineen selkokielellä suuren yleisön tietoisuuteen. Teoksen 

saama huomio jäi Suomessa kuitenkin vähäiseksi. Näin on ollut myös oikeustieteen sa-

ralla, sillä algoritmisesta kaupankäynnistä ja sen sääntelystä ei ole vieläkään kirjoitettu 

juridisissa teoksissa. Oikeudellisen ajattelun kehittäminen rahoitusvälineiden kaupan-

käynnin ja markkinoiden vääristämisen osalta vastaamaan nykyisiä markkinakäytäntöjä 

olisi tärkeää. Markkinoiden toiminnan rakenne on muuttunut viime vuosina niin radi-

kaalisti, että kaupankäyntiä ja markkinoiden vääristämistä systematisoiva oikeustieteel-

linen vanha paradigma ei pysty ratkaisemaan uudentyyppisiä ongelmia. 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan rahoitusvälineiden kaupankäynnin sääntelyn, markki-

noiden vääristämisen ja arvopaperimarkkinoiden vahingonkorvausoikeuden nykytilaa ja 

siihen kohdistuvia muutospaineita erityisesti huippunopean algoritmisen kaupankäynnin 

ja dark pool -markkinoiden osalta. Dark pool -markkinapaikkojen ja huippunopean al-

goritmisen kaupankäynnin menettelytapojen hyväksyttävyyttä punnitaan varallisuusoi-

keudellisessa viitekehyksessä. Sääntelyä, itesääntelyä ja markkinoilla muodostuneita 

menettelytapoja tarkastellaan varallisuusoikeuden yleisten oppien kautta, koska sääntely 

on osin vanhentunutta ja osin yleislausekepohjaista ja siten menettänyt osan ongelman-

ratkaisukyvystään radikaalisti muuttuneen toimintaympäristön myötä. Markkinoiden 

toiminnallisten rakenteiden oikeustieteellinen systematisointi on tärkeää markkinan ra-

kenteiden muutosten jälkeen. Tämä punninta tapahtuu varallisuusoikeuden yleisten op-

pien avulla hakien tulkintaa siitä mikä on oikein. 

Rajanveto markkinoiden vääristämisen ja sallitun menettelyn välillä voi olla erittäin 

vaikeaa, ja väärinkäytöksen aiheuttama vahinko yhdelle toimijalle mitättömän pieni. 

Kenelläkään ei ole intressiä lähteä vaatimaan oikeutta, vaikka markkinoiden suojaami-
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nen kollektiivisesti sitä edellyttäisi. Markkinoiden toimintojen teknistymisen myötä 

väärinkäytöksen osoittaminen voi vaatia niin valtavia panostuksia ja teknistä osaamista, 

että pääsy oikeuteen (access to justice)  on heikentynyt. Markkinoiden tehtävänä on olla 1

liberalistisen ideologian mukaan kaikille mahdollisimman tasapuolinen pelikenttä (level 

playing field). Toimivat arvopaperimarkkinat voidaan katsoa jopa jokaisen perusoikeu-

deksi.    2

Algoritmien suorittama robottikaupankäynti, erityisesti sen huippunopea muoto high 

frequency -kaupankäynti (HFT) muodostaa Yhdysvalloissa yli puolet markkinoiden ko-

konaisvaihdosta, minkä vuoksi algoritminen kaupankäynti katsotaan merkittäväksi 

osaksi nykyaikaista markkinarakennetta . Myös NASDAQ OMX Nordic Helsingissä eli 3

Helsingin pörssissä iso osuus kaupankäyntivolyymista on algoritmien tekemää. Vuonna 

2012 automatisoidun kaupankäynnin osuus kokonaisvaihdosta oli 60 prosenttia ja high 

frequency -kaupankäynnin osuus 20 prosenttia.  Suomessa säännellyllä markkinalla  4 5

tapahtuvan rahoitusvälineiden kaupankäynnin laki- ja asetustasoinen sääntely on vähäis-

tä ja HF-kaupankäynnin sääntely olematonta, joten on mielekästä tarkastella itsesäänte-

lyä ja sen pohjalta syntyneitä vakiintuneita menettelytapoja. Itsesääntelyn tekeminen ja 

siihen sitoutuminen voi kuitenkin olla opportunistisen käyttäytymisen seurausta. Mikäli 

alalle, tiettyihin toimijoihin tai toimintaan kohdistuen ollaan lainsäätäjän toimesta tai 

yhteiskunnallisessa keskustelussa vaatimassa sääntelyä, voi toimijoiden itsesääntely olla 

 The European Union Agency for Fundamental Rights: ”Access to justice is a core fundamental 1

right and a central concept in the broader field of justice.”.

 Katso lisää Pöyhönen 2003.2

 SEC Equity Market Structure Literature Review, Part II: High Frequency Trading, s. 04.3

 Vuorenmaa 2012, s. 407.4

 Säännellyllä markkinalla tarkoitetaan LKR:n 1 luvun 2 pykälän 6 momenttin mukaan: ”[…] 5

pörssin tai sitä muussa ETA-valtiossa vastaavan markkinoiden ylläpitäjän ylläpitämää monen-
keskistä kaupankäyntimenettelyä, jossa säännellyn markkinan ylläpitäjän laatimien sääntöjen 
mukaisesti saatetaan yhteen rahoitusvälineitä koskevia osto- ja myyntitarjouksia tai tarjouskeho-
tuksia siten, että tuloksena on rahoitusvälinettä koskeva sitova kauppa”.
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heidän kannalta parempi ratkaisu kuin lainsäätäjän tekemä sääntely.  Alan toimijoiden 6

kesken rakennettu sääntely pitää päätäntävaltaa sääntelyn sisällön suhteen toimijoiden 

omissa käsissä ja mahdollisesti estää säänteltyn levittymisen muihin samankaltaisiin 

sääntelykohteisiin. Itsesääntelyn riskinä on toimijoiden haluttomuus säätää riittävän 

tiukkoja vaatimuksia toimintaansa koskien . Huovinen näkee itsesääntelyn vahvuuden 7

olevan ”oikeudellisesti vaikeiden normien hyväksymisessä, koska niihin voidaan liittää 

myös eettismoraalinen näkökulma.” . Tämän eettismoraalisen näkökulman sisäistämi8 -

nen huippunopeita algoritmisia arvopaperimarkkinatransaktiota koskeviin itsesääntely-

normeihin olisi ehdottoman toivottavaa, mutta nykyisessä sääntely-ympäristössä valitet-

tavasti utopiaa. 

Markkinoiden tehokas toiminta vaatii luottamusta. Useat mustat joutsenet  eli erittäin 9

epätodennäköiset, yllättävät ja vaikutuksiltaan massiiviset tapahtumat ovat heikentäneet 

tätä luottamusta viime vuosina. Vakuudettomien asuntolainojen myöntäminen Yhdys-

valloissa johti vuonna 2007 puhjenneeseen finanssikriisin, joka levisi kaikille maailman 

osakemarkkinoille. Finanssikriisissä arvopaperistetut asuntoluotot ja niiden arvoon sido-

tut johdannaiset menettivät arvonsa. Käänteisellä vipuvaikutuksella olevien johdannais-

ten arvot nousivat pilviin. Finanssikriisi tarjosi käänteisellä vipuvaikutuksella olevien 

johdannaisten omistajille suuret voitot, joiden maksamiseen tarvittiin valtion ja keskus-

pankin apua, koska liikkeellelaskijat eivät olisi itse selvinneet velvoitteistaan. Kriisissä 

tappioita kärsineet investointipankit ja vakuutusyhtiöt tarvitsivat Yhdysvaltain keskus-

pankin ja valtion pelastamaan olemassaolonsa, jotta pahimmalta systeemiriskin toteu-

tumiselta voitaisiin välttyä. Tukitoimista huolimatta Lehman Brothers -investointipan-

kin kaatuminen viimeistään laukaisi systeemiriskin, jonka seurauksena osakemarkkinat 

romahtivat jopa 70 prosenttia. Kuplan puhjettua koko finanssisektori oli kaaoksessa 

vuosia. Yritysten ja yksityisten luottamus talouden toimintaan heikkeni, investointeja 

 Huovinen 2007, s. 352.6

 Kotiranta 2014, s. 255.7

 Huovinen 2007, s. 354.8

 Käsite on esitetty Nassin Nicholas Talebin teoksesa Musta joutsen (2007).9
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tehtiin vähemmän eli riskinottohalukkuus väheni. Riskinotton ja investointien vähäisyys 

johti taantumaan eli bruttokansantuotteen kasvun laskemiseen tai pysähtymiseen. 

1.2 Tutkimuksen rakenne ja rajaus 

Tutkimuksessa käsitellään sääntelyä ja menettelytapoja, jotka vaikuttavat arvopaperien 

vaihdantaan jälkimarkkinoilla eli sijoittajien välisillä markkinoilla. Mahdolliset väärin-

käytökset markkinoilla tapahtuvat markkinoiden rakenteiden puitteissa, joten tutkimuk-

sen aluksi selitetään HF-kaupankäynnin ja dark pool -markkinoiden toiminnan rakenteet 

yksityiskohtaisesti. HF-kaupankäynnin ja dark pool -markkinoiden syntymistä, raken-

teita, heikkouksia ja väärinkäytöksiä käsitellään luvussa 2 yhdessä Yhdysvaltalaisen 

sääntelyn kanssa. Lähes kaikki finanssialan innovaatiot saavat alkunsa Yhdysvalloissa, 

jossa sääntely muovaa markkinoita ja markkinat sääntelyä. Siksi menettelytapojen ja 

normien ymmärtämisen kannalta on keskeistä tuntea niiden kehityksen historia. 

Oikeudet ja velvollisuudet markkinoita kohtaan pyrkivät turvaamaan markkinat kaikille 

tasapuolisena paikkana, joilla noudatetaan hyviä tapoja ja menettelyjä. Markkinan muo-

dostavat eri toimijat markkinoilla, joten jokaisen toiminta hyvien tapojen mukaisesti 

johtaa kohti optimiasetelmaa – markkinoita, jotka toimivat tehokkaasti ja oikeudenmu-

kaisesti. Huippunopean algoritmisen kaupankäynnin ja dark pool -markkinapaikkojen 

yleistyttyä markkinoiden läpinäkyvyys on vähentynyt ja menettelyt monimutkaistuneet.  

Markkinoiden rakenteen muutoksen on oletettu lisäävän markkinoiden tehokkuutta. 

Pörssien myymät colocation-sijainnit täsmäytysjärjestelmien läheltä ja suorat, nopeat 

datavirrat antavat HF-kaupankäyjille mahdollisuuden hallita markkinoita ja informaatio-

ta. Luvussa 3 tarkastellaan varallisuusoikeuden yleisten oppien kautta tällaisen kehitys-

suunnan ja menettelytapojen yhteensopimattomuutta markkinoiden perusoikeusluonteen 

kanssa. 

Arvopaperimarkkinaoikeus sisältää myös sääntelyä, joka koskee yksittäiten toimijoiden 

oikeuksia ja velvollisuuksia tosiaan kohtaan. Nämä oikeudet ja velvollisuudet määritty-
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vät EU-sääntelyn, lakien, sopimusten, asetusten, viranomaisohjeiden ja itsesääntelyn 

kautta. Tutkimuksessa käsitellään arvopaperimarkkinaoikeudellisen sääntelyn lisäksi 

sopimusoikeudellisten ja vahingonkorvausoikeudellisten normien sovellettavuutta arvo-

paperimarkkinoilla esiintyvissä tilanteissa. Nämä teemat sijoittuvat lukuihin 4 ja 5. Tut-

kielman lopuksi luvun 6 johtopäätöksissä esitetään muutoksia HF-kaupankäynnin ra-

kenteisiin. Näillä muutoksilla voitaisiin poistaa HF-kaupankäyjien mahdollisuuksia 

markkinoiden manipulaatioon ja vähentää vaihdantajärjestelmien alttiutta teknisille ris-

keille. Tämä lisäisi yhdenvertaisuutta ja avoimuutta markkinatoimijoiden välillä. 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2 Markkinoiden rakenne 

Markkinatalouden keskeinen tehtävä on kysynnän ja tarjonnan tasapainottaminen. Tasa-

paino löytyy markkinamekanismin avulla. Markkinamekanismi välittää informaatiota 

kysynnästä ja tarjonnasta sekä määrittää markkinahinnan, joka mahdollistaa laadun mit-

taamisen. Kilpailu markkinoilla saa valitsemaan tehokkaimman ja laadukkaimman val-

mistustavan. Markkinat määräävät myös tulonjaon. Finanssimarkkinoilla kaupankäyn-

nin kohde on arvopaperi, jonka arvo on määrittyy jälkimarkkinoilla. Arvopaperin arvos-

sa on kyse riskistä, jonka sijoittaja haluaa ottaa tai siirtää. Riskin määrä vaikuttaa arvo-

paperin hinnoitteluun eli suuremmasta riskistä on maksettava suurempi preemio. Fi-

nanssimarkkinat mahdollistavat riskin siirtäminen niille, jotka ovat halukkaita sen otta-

maan. Finanssimarkkinat pystyvät tehokkaasti määrittelemään hinnan pääomalle ja ris-

keille. Finanssimarkkinoiden tuottavuus syntyy markkinoiden kyvyssä allokoida riskejä 

ja pääomia. Tästä syystä finanssimarkkinoita ei tule nähdä nollasummapelinä.  10

Toimivat arvopaperimarkkinat ovat keskeinen elementti länsimaisessa vapaassa talou-

dessa. Ne mahdollistavat yrityksille rahoituksen saamisen kilpailukykyiseen hintaan, 

sekä laajan omistajapohjan hankkimisen. Hallituksen esityksessä uudeksi arvopaperi-

markkinalainsäädännöksi nostetaan esiin kyseiset liberalistiset arvot korostaen kuitenkin 

valvonnan tarpeellisuutta.  Mitä kevyemmän ja ennakoitavamman sääntelyn alaisena 11

markkinaosapuolet voivat toteuttaa transaktioita markkinoilla, sitä lähemmäksi päästään 

taloustieteen teoreettista optimitilannetta, tehokkaita markkinoita . Pääomien vapaat 12

liikkeet ja sijoitustoimintojen kansainvälistyminen on luonut uusia haasteita ja riskejä, 

jotka tulee ottaa huomioon kaupankäynnin tarkoituksenmukaisessa järjestämisessä. 

Kaupankäynnin tietokoneellistuminen ja algoritmikaupankäynnin lisääntyminen asettaa 

paineita säätää sellaisia lakeja, jotka eivät vanhene uuden teknologian tullessa käyttöön.  

 Wahlroos 2012, s. 131–134.10

 HE 32/2012, s. 9–10.11

 Knuts 2010, viitattu teoksessa Tapani – Tolvanen 2013, s. 114–115.12
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Markkinoiden tehokkuus on käsite jolla pyritään kuvaamaan kuinka hyvin ja kitkatto-

masti markkinat täyttävät tehtävänsä vaihdannan infrastruktuurina. Finanssimarkkinoi-

den tehokkuudesta on teorioita, joilla pyritään havannoillistamaan miten informaatio 

vaikuttaa hintoihin ja kuinka tehokkaasti ja rationaalisesti markkinat hinnoittelevat ris-

kejä. Eugene Fama kehitti 70-luvulla tehokkaiden markkinoiden hypoteesin. Hypoteesi 

jakaantuu kolmeen oletukseen markkinoiden tehokkuuden tasosta: 1) Heikon muodon 

mukaan osakkeen nykyinen hinta perustuu sen historialliseen kehitykseen. Tämä oletus 

tarkoittaa, että on mahdotonta ennustaa osakkeen tulevia hintoja käyttäen osakkeen his-

toriallista dataa, esimerkiksi kurssihistoriaa. 2) Keskivahvan muodon mukaan osake-

markkinat ovat hinnoitelleet osakkeiden hintoihin kaiken historiallisen informaation li-

säksi kaiken julkisesti saatavilla olevan informaation. 3) Vahvan muodon mukaan osak-

keiden hinnat sisältävät kaiken mahdollisen informaation, mukaanlukien sisäpiiritiedon. 

Sisäpiiritiedolla hyötyminen ei siis olisi mahdollista.  Osakemarkkinoiden tehokkuus 13

arvioidaan usein keskivahvaksi, mutta markkinat eivät aina täytä edes heikkojen ehtojen 

tehokkuutta . Tehokkaiden markkinoiden hypoteesin mukaan tilanteessa, jossa markki14 -

noilla 1) ei ole transaktiokuluja, 2) informaatio on kaikkien markkinatoimijoiden saata-

villa ilmaiseksi ja 3) kaikki markkinatoimijat ymmärtävät yhtäläisesti informaation vai-

kutuksen arvopapereiden nykyisiin ja tuleviin hintoihin, markkinat toimivat tehokkaasti 

niin, että arvopaperien hinnat heijastavat täydellisesti kaikkea saatavilla olevaa infor-

maatiota . Transaktiokulujen pienentäminen ja laadukkaan sekä oikea-aikaisen infor15 -

maation edullinen tai ilmainen tarjoaminen ovat tehokkaiden markkinoiden hypoteesin 

mukaiset keinot markkinoiden toiminnan tehostamaksi. 

Norros toteaa oletuksen markkinoiden tehokuudesta ja siten oikeellisesta hinnanmuo-

dostuksesta monen juridisen arvostuskysymyksen lähtökohtana olevan perusteltua. 

Tämä mahdollistaa arvopaperin markkinakurssin oikeellisena pitämisen monen juridi-

sen arvostuskysymyksen lähtökohtana. Behavioristisen rahoituksen koulukunta haastaa 

 Fama 1970, 383–417.13

 Norros 2009, s. 226–227.14

 Fama 1970, s. 414–416.15
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markkinoiden tehokkuuden käsitteen perusoletuksen, rationaalisia päätöksiä tekevän 

sijoittajan ideaalin. Tämän näkökulman mukaan osakkeen hinnanmuodostukseen vai-

kuttavat tosiasiassa myös erittäin vaikeasti arvioitavissa olevat asiat.  Behavioristisen 16

rahoituksen koulukunta korostaa epärationaalisen käyttäytymisen ja inhimillisten vir-

heiden vaikutusta markkinoilla, joten koulukunnan mukaan markkinat eivät voi olla sii-

nä määrin tehokkaat kuin rationaalisen sijoittajan oletukseen perustuvissa teorioissa ole-

tetaan.  Usein käytännön tilanteessa, esimerkiksi arvopaperimarkkinoilla tapahtuneen 17

vahingon määrittämiseen liittyvässä kysymyksessä, täytyy tukeutua yksinkertaisesti 

hahmotettavissa olevaan malliin vahingon määrittämiseksi. Nämä mallit pohjaavat usein 

oletukseen markkinoiden tehokkaasta hinnanmuodostuksesta. Tämä ei kuitenkaan saa 

johtaa siihen, että lainsäädäntöä ja muuta sääntelyä valmisteltaisiin liian yksinkertaisella 

hahmotustavalla markkinoista. Markkinat eivät voi koskaan toimia täydellisen tehok-

kaasti, koska transaktiokuluja ja informaation epäsymmetrisyyttä ei voi välttää.  Faman 18

tehokkaiden markkinoiden hypoteesi jää teoriaksi, jonka avulla hahmotetaan ideaaliti-

lanne, todellisuuden ollessa paljon monimutkaisempi.  

Tiedostettaessa, että markkinatoimijoiden päätökset eivät välttämättä ole rationaalisia ja 

hinnanmuodostuksen tehokkuus voi vaihdella, voidaan tehdä parempaa regulaatiota ja 

itsesääntelyä, joka vastaa modernien markkinoiden tarpeisiin. Tehokkuuteen tulee pyr-

kiä vaikka teoreettista absoluuttista tehokkuutta ei voi saavuttaa. Sääntelyn keveys ja 

ennakoitavuus mahdollisiin negatiivisiin laintulkintaratkaisuihin auttaa markkinatoimi-

jaa ottamaan huomioon siihen liittyvät riskit liiketoiminnallisten riskien lisäksi. Tämä 

lisää markkinoiden tehokkuutta.  19

HF-Kaupankäynnin nousun myötä markkinaympäristö on muuttunut radikaalisti. Perin-

teisiä markkinoiden tehokkuutta ja rakennetta kuvaavia malleja on tarkasteltava uudessa 

 Norros 2009, s. 224–229.16

 Shiller 2003, s. 101–102.17

 Informaation epäsymmentrisyydestä, Bodie – Kane – Marcus 2009, s. 307.18

 Knuts 2010, viitattu teoksessa Tapani – Tolvanen 2013, s. 115–116.19
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valossa entistä kriittisemmin. Markkinoiden voi kuvata muuttuneen spekulatiivisem-

miksi. Jo muutamien markkiantoimijoiden spekulatiivinen käyttäytyminen markkinoilla 

johtaa lumipalloefektiin, koska muiden markkinatoimijoiden on suojauduttava spekula-

tiiviselta, saalistavalta ja opportunistisela käyttäytymiseltä vastaavilla toimenpiteillä. 

Kaavamaisten mallien rinnalle on otettava yhä enemmän tapauskohtainen harkintaa. 

Taloustieteellisessä tutkimuksessa on todettu normaalijakaumaan perustuvien mallien 

huono ennustusvoima. Huono ennustusvoima on erityisesti koskenut epätodennäköi-

simpien tapahtumien ennustettavuutta eli normaalijakauman ”häntiä”.  HF-kaupan20 -

käynti on tuonut markkinoille uudenlaisia algoritmien ristikkäisvaikutuksesta aiheutuvia 

uhkia, joiden ennakointi on mahdotonta. Varautuminen ja sääntely ovat ainoat keinot 

estää tietojärjestelmiin liittyvien uhkien laajeneminen systeemiriskeiksi. 

2.1 HF-kaupankäynti yleisesti 

HF-kaupankäynnillä (high frequency trading, HFT) tarkoitetaan automatisoitua huippu-

nopeaa rahoitusväineiden kaupankäyntiä, jota tehdään millisekuntien nopeudella ilman 

sijoittajan tai meklarin interventiota . Kaupankäyntialgoritmit ohjelmoidaan reagoi21 -

maan esimerkiksi hintaan, volyymiin, volatiliteettiin tai uutisiin. Kaupanteon nopeus voi 

olla kymmeniä tuhansia pörssin järjestelmään syötettyjä toimeksiantoja sekunnissa, jois-

ta suurinta osaa muutetaan tai ne perutaan ennen toteutumista. Vain pieni osa toimek-

siannoista johtaa toteutuneeseen kauppaan. Lisäksi kauppaa tehdään monilla markkina-

paikoilla samaan aikaan. Näin voidaan tavoitella arbitraasia eli riskittömän voiton teke-

mistä hyödyntäen nopeasti hintaero kahden eri markkinapaikan välillä.  HF-kaupan22 -

käynnissä position kesto eli rahoitusvälineen osto- ja myyntihetken välillä oleva aika on 

tyypillisesti millisekunteja tai enintään muutamia sekunteja .  23

 Talouselämä: Odotettavissa lähikuukausina: "Mahdottomia" tapahtumia.20

 Finanssivalvonta, Markkinat 1/2012, s.4.21

 Arbitraasista yleisesti, Bodie – Kane – Marcus 2009, s. 325.22

 Finanssivalvonta, Markkinat 1/2012, s. 4.23
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Amerikkalaisiin pörsseihin lähetetyistä toimeksiannoista 97 prosenttia perutaan. Algo-

ritmit lähettävät ja peruvat toimeksiantoja jatkuvasti päivittäen hintaa. Tarjouksia lähet-

tämällä ja perumalla algoritmit keräävät tietoa kauppapaikalla mahdollisesti olevista 

isoista osto- ja myyntitarjouksista. Algoritmit pyrkivät tekemään kauppaa isoa osto- tai 

myyntitarjousta vastaan ja siten hyötymään siitä alkuperäisen tarjouksentekijän kustan-

nuksella. Ostaja joutuu maksamaan rahoitusvälineestä enemmän, ja myyjä saa vähem-

män.  Yhdysvaltojen osamemarkkinat ovat pirstaloituneet yli kymmeneen pörssiin ja 24

useisiin dark pool -kauppapaikkoihin. Tälläinen markkinarakenne tarjoaa parhaat mah-

dollisuudet HF-kaupankäyjille.  HF-kaupankäyjät eivät joudu ottamaan menettelyssään 25

sijoitustoiminnalle tyypillistä riskiä, koska informaatioylivoiman ansioista he voivat 

olla varmoja rahoitusvälineen kysynnästä tai tarjonnasta. Informaatioylivoima perustuu 

colocation-sijaintiin, suoraan nopeaan datavirtaan ja suoraan yhteyteen pörssin järjes-

telmiin (direct market access, DMA). HF-kaupankäyntiä harjoittavat yritykset sijoittajat 

tietokoneensa mahdollisimman lähelle pörssin täsmäytysjärjestelmää. Tämä säästää mil-

lisekunteja, joka on ratkaisevaa kilpailussa muita algoritmeja vastaan.  Pörssit tarjoavat 26

colocation-konesalipalveluja ja suoraa datavirtaa eli tietokoneet voidaan sijoittaa met-

rien päähän pörssin tietokoneista minimoiden datansiirtoon kuluva aika . Pörssien tar27 -

joamat colocation-palvelut aiheuttavat yhdenvertaisuusongelmia kaupankäyjien välille, 

asettaen parempaan asemaan yritykset, joilla on varaa hankkia colocation-sijainti ja suo-

ra datavirta pörssiltä. Myös uutispalvelujen tarjoajat myyvät dataansa nopeammin. No-

peampi saatavuus voi tarkoittaa muutamaa millisekuntia, mikä on riittävä aika algorit-

mille hyödyntää markkinoilla oleva hinnoittelu.  28

 Vaananen 2015, s. 157–158.24

 Vaananen 2015, s. 8.25

 Vaananen 2015, s. 61.26

 Nyse data centers.27

 Vaananen 2015, s. 153.28

!10



Kaupankäyntialgoritmit toteuttavat niihin koodattuja käskyjä . Kaupankäyntialgorit29 -

meissa ei ole ainakaan vielä kysymys tekoälystä. Algoritmi ei käytä harkintaa, vaan lä-

hettää siihen koodatut toimeksiannot ja niiden peruutukset heti vastaanotettuaan signaa-

lin, joka on määrätty laukaisemaan nämä toimet. Markkinoilla tapahtuvat toimeksianto-

jen virrat pörssien ja HF-kaupankäyjien välillä ovat tietkonealgoritmien keskinäistä 

vuorovaikutusta ja kilpailua. Kun kaupankäyntiä tarkastellaan, esimerkiksi sekunnin 

ajalta hidastetusti yksittäisen osakkeen kohdalla, kymmeniä tuhansia toimeksiantoja ja 

niiden perutuuksia ohjataan datasignaaleina pörssien ja HF-kaupankäyntialgoritmien 

välillä tietojärjestelmissä. 

Tutkimuksissa on osoitettu HF-kaupankäynnin aiheuttavan volatiliteetin lisääntymistä  

eli hintojen vaihtelua . Markkinoiden läpinäkyvyys on kärsinyt kaupankäynnin pirs30 -

touduttua useille eri markkinapaikoille. Kaupankäynnin pirstoutuminen ja HF-kaupan-

käynnille tyypillinen osto-ja myyntitarjousten agressiivinen lähettäminen ja peruminen 

on aiheuttanut markkinadatan määrän eksponentiaalisen kasvun.  HF-kaupankäynnin 31

menettelyjä puolustetaan sen aiheuttamilla positiivisia ulkoisvaikutuksia (positive exter-

nality), joista hyötyvät kaikki markkinatoimijat. Hinnoitteluvirheitä etsivien algoritmien 

väitetään pyrkivän korjaamaan hinnoitteluvirheet eli parantavan markkinoiden yleistä 

hinnanmuodostusta. Rahoitusvälineiden tarjoustasojen erojen esitetään pienentyneet 

(bid-ask spreadin kaventuminen) , kuitenkaan markkinadatalla tehty tutkimus ei tue 32

tätä väitettä.  Bid-ask spreadilla niin kutsutulla ”spreadillä” tarkoitetaan osto- ja myyn33 -

tinoteerauskurssien välistä erotusta . 34

 HS: Algoritmi ajaa autoa ja käy pörssikauppaa – nyt kerromme, mikä se algoritmi on.29

 Yale School of Management: High-Frequency Trading Increases Stock Volatility.30

 Hietalahti, Leila: HFT: mitä ja miksi? Muuttuvatko väärinkäytökset – kuka valvoo ja miten?, 31

s. 9.

 Hietalahti, Leila: HFT: mitä ja miksi? Muuttuvatko väärinkäytökset – kuka valvoo ja miten?, 32

s. 9.

 Nanex The Tighter Spreads Lie.33

 Bodie – Kane – Marcus 2009, s. 60.34
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Tarjousten määrä pörssin tarjouskirjassa osto- ja myyntilaidalla määrittää markkinan 

syvyyden. Jos arvopaperille on paljon kysyntää ja tarjontaa, on markkinalla todennäköi-

sesti hyvä likviditeetti.  Markkinalikviditeetillä tarkoitetaan arvopaperin vaihdon mää35 -

rää markkinapaikalla. Likviditeetti mahdollistaa arvopaperin ostamisen ja myymisen 

helposti ja nopeasti koska markkinalla on paljon ostajia ja myyjiä tekemässä kauppaa. 

HF-kaupankäynnin seurauksena on syntynyt käsite haamulikviditeetti. Sillä tarkoitetaan 

HF-kaupankäyjien syöttämiä lukuisia osto- ja myyntitarjouksia sekä rahoitusvälineen 

vaihdon määrää, jotka näkyvät pörssin tarjouskirjassa, mutta likviditeetin pysyvyydestä 

ei kuitenkaan voida olla varmoja. HF-kaupankäynnille ominaiseen tapaan tarjouksia 

tehdään ja perutaan millisenkuntien frekfrenssillä, joten rahoitusvälineen kysyntä tai 

tarjonta voi kadota tarjouskirjasta hetkessä.  Kun rahoitusvälineen vaihdosta yli 50 pro36 -

senttia tulee HF-kaupankäynnistä, on markkinoilla osoitettu tapahtuvan ”kuuma peruna” 

ongelma, joka tarkoitaa että HF-algoritmit vaihtavat edestakaisin samaa positiota ilman, 

että ne tarjoavat likviditeettiä markkinalle . Likviditeetti voi myös toisella tavalla pii37 -

lossa. Osakekaupankäynnissä on tyypillistä jakaa osto- tai myyntitarjous useampaan 

pienempään erään. Näin voidaan yrittää piilottaa hintaan vaikuttavaa tietoa suuresta os-

tettavasta tai myytävästä osake-erästä. Pörssin tarjouskirja voi näyttää vain vähäistä ky-

syntää ja tarjontaa, mutta kyse voi olla suuresta toimeksiannosta, josta on syötetty vain 

pieni osa tarjouskirjaan. Suurta toimeksiantoa syötetään vähitellen pienin erin lisää, kun 

edelliset erät saadaan myytyä tai ostettua.  38

Markkinantekijät (market makers) ovat ”spesialisteja”, jotka tarjoavat likviditeettiä tar-

joutumalla ostamaan ja myymään arvopapereita . Useilla HF-kaupankäyjillä ei ole ol39 -

lut velvoitetta tarjota likviditeettiä jatkuvasti, joten tarjouskirjan katoaminen on ollut 

 Vaananen 2015, s. 31.35

 Vaananen 2015, s. 30.36

 Yale school of management: High-Frequency Trading Increases Stock Volatility.37

 Vaananen 2015, s. 33.38

 Vaananen 2015, s. 30–33, 53, 55.39
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mahdollista . Tähän ongelmaan puututaan EU:n MiFID II direktiivissä velvoittamalla 40

HF-kaupankäyjiä likviditeetin jatkuvaan tarjoamiseen. Nykyisin markkinantekoon käy-

tetään lähes yksinomaan algoritmeja. Markkinoiden tekeminen algoritmeilla on lisännyt 

nopeutta ja poistanut inhimillisiä virheitä. Markkinantekijät saavat voittonsa spreadistä 

eli osto- ja myynhinnan erosta tai pörssin erilaisille toimeksiantotyypeille maksamista 

palkkioista.  41

HF-kaupankäynti tekee markkinoista alttiit kaupankäyntialgoritmien virheille, joiden 

kerrannaisvaikutukset voivat kumuloitua nopeasti. Reagoiminen sekunnin murto-osissa 

tapahtuvaan kauppaan on ihmiseltä mahdotonta, sillä nopeus pakottaa menettelyjen 

olemaan täysin automatisoituja . HF-kauppaa tekevän algoritmin toimiessa oikein ei 42

valvonnallisia ongelmia välttämättä esiinny. Algoritmit eivät kuitenkaan toimi täydelli-

sesti, ja ongelmatilanteissa ne voivat syöttää miljoonia epärationaalisia toimeksiantoja 

minuuteissa pörssin järjestelmiin. Vaikka markkinavalvonta reagoisi nopeasti ja pysäyt-

täisi kaupankäynnin, voi minuuttien aikana olla tapahtunut jo huomattava markkinavai-

kutus ja vahinko. Seuraavissa jaksoissa käsitellään esimerkinomaisesti kahta HF-kau-

pankäynnin aiheuttamaa suuren mittaluokan systeemiogelmaa jotka ajoivat finanssi-

markkinat hetkelliseen sekasortoon. 

 Lexology: How to lose $1,000,000,000,000 in 30 minutes: HFT, Liquidity and Volatility in 40

2016.

 Vaananen 2015, s. 30–33, 53, 55.41

 Vaananen 2015, s. 62.42
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2.1.1 Flash Crash 
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Kuva 1. S&P 500 SPDR -indeksiosuusrahaston arvo tippui hetkellisesti 20 prosenttia.

Kuva 2. E-mini futuurisopimuksen arvo tippui hetkellisesti 55 prosenttia.



Markkinoilla tapahtui 6. toukokuuta 2010 flash crashiksi nimetty HF-algoritmien ai-

heuttama erittäin massiivinen markkinavaikutus. Monien Yhdysvaltalaisten rahoitusvä-

lineiden arvot tippuivat nopeasti ja palautuivat sitten lähes samalle tasolle minuuteissa. 

Ennen pudotusta kauppaa käytiin 4 prosenttia edellispäivää alemmalla tasolla. Noin 

8000 eri rahoitusvälineen arvo kävi hetkellisesti 5–15 prosenttia alempana palautuen 

aiemmalle tasolle. Noin 300 eri rahoitusvälineellä vastaava pudotus oli jopa 60 prosent-

tia palautuen minuuteissa lähes aiemmille tasoilleen.  43

Nanexin mukaan romahduksen alkamisessa oli kysymys useasta seikasta. Kreikan par-

lamentin hyväksymät ankarat säästötoimet, joilla pyrittiin ehkäisemään maksukyvyttö-

myys, olivat aiheuttaneet suuria mellakoita Ateenassa. Mellakat ja spekulaatiot useiden 

Euroopan valtioiden ajautumisesta maksukyvyttömyyteen olivat talousuutisissa juuri 

ennen flash crashin alkamista, joten markkinaympäristö oli epävakaa. Hetkeä ennen 

flash crashin alkamista markkinoilla oli suuria myyntejä ETF-rahastoissa ja tietyissä 

futuureissa. Pörssin markkinadataan alkoi kasautua viivettä, joka johti epävarmuuteen, 

pelkoon ja paniikkiin.  Nanexin tutkimusten mukaan SIP:n markkinadata oli jopa 30 44

sekunttia myöhässä . 45

SEC:n (United States Securities and Exchange Commission, suom. Yhdysvaltain arvo-

paperimarkkinaviranomainen) virallisen raportin mukaan suuren rahaston 4.1 miljardin 

dollarin myyntitoimeksianto Chigacon johdannaispörssissä sai aikaan HF-kaupankäyn-

tialgoritmien häiriintymisen. Algoritmit toteuttivat kauppoja epärationaalisilla hinnoilla. 

Hinnat vaihtelivat penneistä sataan tuhaanteen dollariin ja 20 minuutin aikana tehtiin 56 

miljardin dollarin edestä kauppaa.  Flash crashin syntymisen eksakti syy jakaa mielipi46 -

teitä, mutta tapahtumat osoittavat riidattomasti HF-kaupankäyntialgoritmien interaktii-

 PWC: An objective look at high-frequency trading and dark pools, 2015.43

 Nanex Flash Crash Summary Report 2010.44

 Nanex: Direct vs SIP Data Feed 2014.45

 The Guardian: The 2010 'flash crash': how it unfolded. Katso myös SEC: findings regarding 46

the market events of May 6, 2010.
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visen keskinäisen vaikutuksen potentiaalin aiheuttaa katastrofaalisia markkinavaikutuk-

sia. Tietojärjestemäongelmista syntyy helposti kansantaloudellisia ongelmia finanssi-

markkinoilla HF- kaupankäyntialgoritmien menettelyjen seurauksena.  

2.1.2 Knightmare Wall Streetillä 

Knight Capital -yrityksen algoritmi kävi kauppaa 150 eri osakkeella ennennäkemättö-

mällä volyymilla 1. elokuuta 2012 klo. 9:30–10:00 välisenä aikana. Nanexin mukaan 

Knight Capital asetti vahingossa testausalgoritmin oikeaan kaupankäyntijärjestelmään . 47

Algoritmi alkoi ostamaan osakkeita kalliilla ja myymään niitä halvalla menettäen rahaa 

noin 15 senttiä jokaista toteutunutta kauppaa kohden. Algoritmi ehti tehdä noin 4 mil-

joonaa kauppaa vaihtaen noin 550 miljoonaa osaketta. Kokonaisuudessaan vahingot 

olivat 440 miljoonaa dollaria.  New York Stock Exchange perui kauppoja jälkikäteen ja 48

tämä vähensi huomattavasti Knight Capitalin tappioita, jotka syntyivät algoritmivirheen 

seurauksena.  Knight Capital joutui taloudellisiin vaikeuksiin näiden tapahtumien jäl49 -

keen ja myöhemmin kilpaileva yritys Getco Holdings hankki ja yhdisti Knight Capitalin 

liiketoiminnot omiinsa . Knight Capitalin virheellisesti toimivan algoritmin aiheutta50 -

mat markkinavaikutukset osoittavat miten mittavia markkinavaikutuksia yksittäisen 

toimijan virhe voi aiheuttaa markkinoilla. 

2.2 Tietokoneellinen front running ja Reg NMS 

Yhdysvaltalaisen Reg NMS (Regulation National Market System) -säännöstön tuntemi-

nen on välttämätöntä HF- kaupankäynnin rakenteen ymmärtämiseksi. Reg NMS on sar-

ja SEC:n hyväksymiä sääntöjä, joilla on tarkoitus varmistaa markkinoiden tasapuoli-

suus, parantaa rahoitusvälineiden hinnanmuodostusta sekä parantaa markkinadatan 

 Nanex: The Knightmare Explained.47

 Bloomberg: Knight Shows How to Lose $440 Million in 30 Minutes.48

 FT: NYSE cancels trades after algo glitch.49

 CNBC: Getco and Knight Capital to Merge in $1.4 Billion Deal.50
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määrää ja laatua. Sääntelyn keskeinen tarkoitus oli tehdä useista eri markkinapaikoista 

kokonaisuutena toimivat yhtenäiset markkinat. Kuitenkin Reg NMS:än voimaantulo 

2007 oli lähtölaukaus HF-kaupankäynnin syntymiseen.  Reg NMS jakautuu neljään 51

pääsääntöön: The Market Access Rule (610), The Order Protection Rule (611) The Sub 

Penny Rule (612) ja The Market Data Rule . 52

2.2.1 Reg NMS Rule 603(a)(2) 

Reg NMS Rule 603(a)(2) velvoittaa yhdysvaltalaiset pörssit toimittamaan listaamistaan 

arvopapereista markkinainformaation SIP:lle (Security Information Processor). SIP:in 

informaatiolla on suuri vaikutus markkinoille, koska se prosessoi NBBO:n eli kansalli-

sen parhaan osto- ja myyntitarjouksen (national best bid offer). Kansallisesti parhaita 

SIP:n prosessoimia NBBO tarjouksia suojataan eli niille annetaan etusija jokaisella 

markkinapaikalla.  Yhdysvaltalaisten pörssien on toimitettava markkinadata SIP:lle 53

ilman kohtuuttoman syrjiviä ehtoja (on terms that are not unreasonably discriminatory). 

Säännöksen Rule 603(a)(2) mukaan tiedon tulee olla ”available to vendors on a more 

timely basis than it makes available the core data to a Network processor” , jonka voi 54

tulkita vaatimukseksi tiedon toimittamisesta oikea-aikaisesti tai nopeammin SIP:lle kuin 

muille toimijoille. Myös Nanex tulkitsee kohtaa siten, että datan tulisi olla perillä SIP: 

llä yhtä aikaa tai nopeammin kuin se on perillä muilla toimijoilla.  55

SIP sijaitsee noin 40 mailin etäisyydellä useiden pörssien täsmäytysjärjestelmien sijain-

neista. HF-kaupankäyjien colocation-sijainneissa olevat tietokoneet voivat olla metrien 

päässä pörssin täsmäytysjärjestelmästä. Fyysisen välimatkan ja huonojen yhteyksien 

takia markkinadata saapuu SIP:lle hitaammin kuin pörssin suoran datayhteyden osta-

neille toimijoille. Lisäksi SIP leimaa sille saapuviin toimeksiantoihin uuden kellonajan 

 Vaananen 2015, s. 68.51

 Investopedia: What is 'Regulation NMS’.52

 Vaananen 2015, s. 70.53

 SEC: Regulation NMS, s. 279.54

 Nanex: Direct vs SIP Data Feed 2014.55

!17



oman synkronoimattoman kellonsa mukaan. Tämä lisää epävarmuutta SIP:iltä saatavaan 

markkinainformaatioon, koska SIP:n kello voi olla hieman eri ajassa kuin pörssien kel-

lot. SIP:n datan viive voi olla 16 millisenkuntia, mutta flash crashin aikana poikkeuksel-

lisesti jopa 30 sekunnin viiveitä havaittiin, mikä edesauttoi romahduksen syntymistä.  56

Koska SIP:n tuottama data on viivästynyttä ja aikaleimaltaan epäluotettavaa, pystyvät 

pörssiltä suoran datayhteyden hankkineet HF-kaupankäyjät saamaan informaation SIP:n 

dataa käyttäviä toimijoita nopeammin. Nopeamman informaation ja nopeiden yhteyk-

sien ansiosta HF-algoritmit pystyvät tekemään toimeksiantoja ja niiden peruutuksia 

SIP:n dataa käyttäviä tahoja nopeammin ja sellaisen tiedon pohjalta, jota muilla ei vielä 

ole. HF-algoritmit pystyvät informaation ja nopeuden tarjoamalla ylivoimalla harjoitta-

maan haitallisia kaupankäyntitekniikoita hitaampaa dataa käyttäviä vastaan. Pörssin 

suoran datayhteyden ostajien mahdollisuus hyödyntää SIP:n dataa nopeampaa dataa on 

vastoin Reg NMS Rule 603(a)(2) sääntöä.  Tätä menettelyä kutsutaan elektroniseksi tai 57

tietokoneelliseksi front runningiksi. Tietokoneellinen front running ei ole front runnin-

gia termin perinteisessä merkityksessä, sillä HF-kaupankäyjä ei hyödynnä sisäpiiritietoa 

tai ole alkuperäisen ostajan tai myyjän osakevälittäjä ja siten väärinkäytä asemaansa.  58

HF-kaupankäyjän informaatioon ja nopeuteen perustuva ylivoima on kuitenkin tosia-

siassa niin vahva, että tämä voi hyväksikäyttää asemaansa markkinoilla epäasiallisesti. 

 Nanex: Direct vs SIP Data Feed 2014.56

 Nanex: Direct vs SIP Data Feed 2014.57

 Vaananen 2015, s. 152.58
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Latenssi arbitraasi tarkoittaa HF-kaupankäyjien nopeudella käymää kilpailua dollarin 

murto-osien voitoista. Reg NMS:sää säätäessä ei otettu huomioon ”oikea-aikaisuuden” 

käsitettä siten, että sääntely vaikuttaisi tietokoneelliseen kaupankäyntiin. Millisenkun-

tien erot nopeuksissa markkinoilla mahdollistavat HF-kaupankäyjille nämä voitonteko-

mahdollisuudet.  Vuonna 2012 NYSE (New York Stock Exchange) sopi SEC:n kanssa 59

syytteet 5 miljoonan dollarin sakolla datan myymisestä nopeammin muille toimijoille 

vastoin velvollisuuksiaan tarjota tämä data nopeammin tai yhtä nopeasti SIP:lle. Tapaus 

on ensimmäinen SEC:n langettama sakko pörssille. SEC:n mukaan NYSE oli rikkonut 

Reg NMS Rule 603(a) sääntöä.  60

 Quartz: The modern stock market is a badly designed computer system.59

 SEC Charges New York Stock Exchange for Improper Distribution of Market Data.60
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Kuva 3. Direct vs SIP Data Feed. SIP:n datan perusteella kauppaa käyvät tahot saavat datan huomatta-
vasti hitaammin ja epäluotettavalla aikaleimalla verraten tahoihin jotka toimivat suorassa yhteydessä 

pörssin järjestelmään.



2.2.2 Order protection rule (Rule 611) 

Sääntö tarjouksen suojaamisesta velvoittaa tarjouksen reitittämiseen eteenpäin sille 

markkinalle, jolla toimeksianto voidaan toteuttaa parhaalla hinnalla. Parhaalla hinnalla 

tarkoitetaan kansallista SIP:n prosessoimaa NBBO-hintaa. Toimeksiantojen välittämi-

nen pörssin läpi ei kuitenkaan ole toivottavaa, ja siksi markkinapaikoilta vaaditaan käy-

täntöjä sen ehkäisemiseksi.  Toimeksiantojen reitittyminen pörssin läpi aiheuttaa likvi61 -

diteetin katoamista, vähentää läpinäkyvyyttä ja lisää transkatiokustannuksia . Vaaditta62 -

villa käytännöillä pyritään hankkimaan markkinalle lisää limit order -tyypin toimeksian-

toja. Tämän tyypin toimeksiannot parantavat hinnanmuodostusta markkinalla.  63

2.2.3 The Market access rule (610) 

The Market access rule (610) on sääntö, jolla pyritään varmistamaan kaikkien toimijoi-

den tasapuolinen pääsy markkinoille. Sääntö kieltää markkinapaikkoja asettamasta epä-

reiluja ja syrjiviä ehtoja, joilla haitataan tai estetään pääsy markkinapaikalle . Säännöl64 -

lä kielletään myös lukitut (locked) ja crossed -markkinat. Lukittu markkina tarkoittaa 

tilannetta markkinoilla, jolloin ostajan tarjoama hinta (bid) ja myyjän pyytämä hinta 

(ask) toisessa pörssissä ovat samoja eli spreadiä ei ole . Locked market -tilannetta ei 65

ilmene mikäli toimeksianto reititetään toiselle markkinapaikalle, jossa tarjouksen täs-

mäytyminen voi tapahtua. SIP:n datan viiveen takia pörssien tieto toisessa pörssissä 

olevista toimeksiannoista on kuitenkin puutteellinen ja hidas, joten toimeksiannon reiti-

tys ei välttämättä johda toimeksiannon toteutukseen . Pörssit tarkkailevat toimeksianto66 -

ja, joita ottavat vastaan ennen niiden hyväksymistä näkyviksi tarjouksiksi. Ehkäistäk-

 Vaananen 2015, s. 70.61

 Lannoo 2007, s. 3.62

 Vaananen 2015, s. 70.63

 SEC: Regulation NMS, s. 27.64

 Themis Trading: Let’s Talk Locked and Crossed – Lock Stock and Two Smoking Barrels.65

 Institutional Investor: Making the Case for Locked Markets.66
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seen markkinoiden lukittumisen pössit voivat käyttää toimeksiannon liu’uttamista (sli-

de), hylkäämistä tai reitittämistä toiselle markkinapaikalle. Nämä menettelyt kuitenkin 

vaikuttavat negatiivisesti julkiseen hinnanmuodostukseen.  Crossed-markkina tarkoit67 -

taa tilannetta kauppapaikalla, jossa myyntihinta (offer) on alhaisempi kuin ostohinta 

(bid) (käänteinen spreadi). Tällaisella markkinalla häviävät sekä ostajat että myyjät, jo-

ten tilanne pyritään estämään.  FIA Principal Traders Group on esittänyt locked ja cros68 -

sed -markkinoiden kiellon poistamista. Heidän mukaansa kiellon poistaminen selkiyttäi-

si markkinoita merkittävästi. Locked ja crossed -markkinoiden esiintymisen estämiseksi 

pörsseissä on käytössä satoja erilaisia toimeksiantotyyppejä, jotka eivät enää olisi tar-

peellisia mikäli kielto purettaisiin. Kokonaisuudessaan markkinoiden sirpaloituneisuus 

vähenisi ja markkinat muuttuisivat yksinkertaisemmeksi, mikä helpottaisi markkinatoi-

mijoiden toimintaa.  69

Sääntö markkinoille pääsystä asettaa rajoituksia pörssin perimille maksuille. Sääntely 

tehtiin, koska markkinapaikat saavat päättää itse palkkiorakenteistaan. Ilman perittyjen 

maksujen rajoituksia asiakkaalle saattaisi tulla yllättäviä ja kohtuuttomia kustannuksia, 

kun pörssit ovat velvoitettuja reitittämään tarjouksen toiselle markkinapaikalle, jossa on 

paras toteutettava hinta asiakkaan toimeksiannolle. Nopean ja automaattisen reitityksen 

takia asiakas ei välttämättä osaa ennakoida millä markkinalla tarjous toteutetaan, eikä 

siten myöskään voi ennakoida mahdollisia kuluja.  70

2.2.4 Sub-penny rule (612) 

Osakkeiden arvo on noteerattava 0.01 dollarin tarkkuudella, pienempien desimaalien 

käyttäminen on kiellettyä. Osto- ja myyntitarjouksia ei saa ottaa vastaan eikä välittää 

 Markets Media: To Lock Or Not to Lock?.67

 Vaananen 2015, s. 69.68

 FIA PTG: simplify markets by eliminating Trade-Through Rule and ban on locked and cros69 -
sed markets.

 Vaananen 2015, s. 60–70.70
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pienempiä desimaaleja käyttäen. Kuitenkin alle dollarin maksavien ”penniosakkeiden” 

kohdalla pienempien desimaalien käyttäminen on sallittua.  71

2.3 Dark pool -markkinoiden rakenne ja toiminta 

Osakemarkkinat ovat jatkuva huutokappa, jossa tarjoudutaan ostamaan ja myymään 

osakkeita kukin mieleisellään hinnalla. Pörssissä tällaiselle toiminnalle on tietojärjes-

telmä, johon syötetyt osto- ja myyntitarjoukset ovat julkisia. Ostajan ja myyjän päästes-

sä hinnasta yhteisymmärrykseen tapahtuu osakekauppa. Rahoitusvälineitä voi ostaa ja 

myydä pörssissä pörssin aukioloaikoina, monilla tahoilla on kuitenkin tarve tehdä tran-

saktioita näiden aukioloaikojen ulkopuolella. Tätä tarvetta varten dark pool -markkina-

paikat ovat syntyneet. Nämä vaihtoehtoiset markkinapaikat ovat olleet olemassa yhtä 

kauan kuin osakemarkkinatkin.  Dark pool on yksityinen paikka tai järjestelmä, jossa 72

osakekauppaa voidaan käydä pörssin aukioloaikojen ulkopuolella. Dark poolin sijainti-

paikan lainsäädännön asettaminen velvoitteiden perusteella dark poolilla yleensä on 

velvollisuus ilmoittaa pörssille tapahtuneista kaupoista. Koska ilmoitus tehdään viiveel-

lä sijaintipaikan lainsäädännöstä riippuen, toteutuneen kaupan vaikutus rahoitusvälineen 

kurssiin pörssissä on yleensä vähäinen tai olematon.  73

Rahoitusvälineen kauppahinnan läpinäkyvyys dark poolissa on erittäin vähäinen. Dark 

poolin ylläpitäjät tyypillisesti pyrkivät salaamaan kysyntä- ja tarjontainformaation. Sa-

malla yritetään löytää rahoitusvälineelle ostajaa ja/tai myyjää, ilman että toinen osapuoli 

saa tietää kysynnästä tai tarjonnasta.  Dark pooleissa hinnaksi otetaan pörssissä näkyvä 74

hinta  siten, että kauppa pyritään toteuttamaan spreadin puolivälissä olevalla hinnalla, 75

joka tarkoittaa etua sekä ostajalle että myyjälle. Lisäksi kaupankäynti dark poolissa on 

 Vaananen 2015, s. 71.71

 Vaananen 2015, s. 8.72

 Vaananen 2015, s. 16.73

 Vaananen 2015, s. 8.74

 Vaananen 2015, s. 26.75
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usein edullisempaa kuin pörssissä niiden erilaisen kulurakenteen takia , eikä dark poo76 -

lissa tehdyistä kaupoista tarvitse maksaa komissiota pörssille . HF-kaupankäynnin 77

yleistyttyä dark pool -markkinapaikkojen suosio lisääntyi, koska institutionaaliset sijoit-

tajat halusivat suojautua algoritmiselta kaupankäynniltä ja toteuttaa kauppojaan salassa. 

Dark poolien ylläpitäjät kuitenkin halusivat lisätä kaupankäyntimääriään, ja monet sal-

livat HF-kaupankäynnin myös dark pooleissaan.  78

Dark pool -markkinapaikat tarjoavat merkkitäviä hyötyjä etenkin institutionaalisille si-

joittajille, jotka käyvät kauppaa suurilla arvopaperierillä. Dark pool -markkinapaikkojen 

läpinäkymättömyys kysyntä- ja tarjontainformaation suhteen edesauttaa markkinahin-

nan paikallaan pysymistä vaikka oltaisiin toteuttamassa suurta transaktiota. Jos isoa 

transaktiota tehdään julkisessa pörssissä, markkinahinnassa tapahtuu yleensä 

muutoksia.  Suuri osto- tai myyntitoimeksianto aiheuttaa helposti muutoksia markki79 -

nahinnassa erityisesti osakeilla joiden likviditeetti markkinoilla on vähäinen. Dark poo-

lin salatusta kysyntä- ja tarjontainformaatiosta huolimatta tieto voi vuotaa ja aiheuttaa 

hinnanmuutoksia, mitkä mahdollistavat kaupankäynnin alkuperäistä ostajaa- tai myyjää 

vastaan.  80

On esitetty mielipiteitä, joiden mukaan HF-kaupankäyjät tekevät front running -kauppaa 

dark pooleissa jatkuvasti . Seuraavassa jaksossa käsitellään dark pool markkinoilla 81

esiintyneitä väärinkäytöksiä joiden voi katsoa olevan seurausta puutteellisesta sääntelys-

tä ja läpinäkyvyyden puutteesta. 

 Vaananen 2015, s. 8.76

 Vaananen 2015, s. 17.77

 Vaananen 2015, s. 9.78

 Vaananen 2015, s. 16.79

 Vaananen 2015, s. 20–21.80

 Vaananen 2015, s. 150.81
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2.4 Väärinkäytöksiä dark pool -markkinapaikoilla 

Dark pooleissa tapahtuvia väärinkäytöksiä on epäilty dark pool -markkinoiden infor-

maatiota salaavan luonteensa vuoksi. Tässä kappaleessa käsitellään kahta merkittävää 

tapausta, joissa Credit Suisse Securities (USA) LLC ja Barclays Capital Inc. ovat sopi-

neet väärinkäytökset sakoilla New Yorkin syyttäjänviraston kanssa. Barclays oli lou-

kannut liittovaltion lakeja dark pool -kaupankäynnissä ja Credit Suisse light pool -kau-

pankäynnissä. Rikkomuksista on sovittu New Yorkin syyttäjänviraston kanssa. Barclays 

on myöntänyt väärinkäytökset ja maksaa sakkoa 70 miljoonaa dollaria SEC:lle ja New 

Yorkin syyttäjänvirasolle. Credit Suisse on vastaavasti sopinut syytteet 84.3 miljoonalla 

dollarilla.  82

Barclays oli taannut LX-dark poolinsa käyttäjille valvovansa jatkuvasti tarjousvirtaa ja 

tekevänsä valvontaraportit viikottain haitallisesta tarjousvirrasta. Barclays ei kuitenkaan 

ollut valvonut dark pooliaan saalistavan kaupankäynnin varalta, eikä toimittanut viikot-

taisia raporttejaan. Lisäksi Barclays oli tarjonnut harhaanjohtavaa markkinainformaatio-

ta.  83

Credit Suisse oli ylläpitämänsä markkinapaikan osalta antanut asiakkailleen harhaanjoh-

tavia tietoja järjestelmiensä ominaisuuksista ja läpinäkyvyydestä. Credit Suisse ei ole 

pitänyt markkinapaikallaan lupauksista huolimatta luvattuja järjestelmiä, joiden tarkoi-

tuksena oli ollut tunnistaa opportunistinen kaupankäynti ja poistaa tällaiset kaupankäy-

jät kauppapaikalta. Markkinapaikalla on toteutettu yli 117 miljoonaa laitonta sub-penny-

kauppaa. Kaupankäyntiin osallistujia ei oltu informoitu siitä, että luottamuksellisia tieto-

ja siirtyy dark poolista Credit Suissen muihin järjestelmiin. Tietoja ei myöskään ollut 

annettu tietyistä Crossfinderiä suosivista käytännöistä markkinapaikan toimeksiannois-

sa. Lisäksi Credit Suisse oli käyttänyt Crosslink-nimistä teknologiaa, joka tiedotti kah-
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delle HF-kaupankäyntiä harjoittavalle yhtiölle toimeksiannoista, joita Credit Suissen 

asiakkaat olivat halunneet toteutettavan.  84

 SEC: Barclays, Credit Suisse Charged With Dark Pool Violations.84
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3 Markkinat perusoikeutena 

Pöyhösen mukaan omistus, sopimus ja vahingonkorvaus ovat varallisuusoikeuden pe-

rusinstituutioita, jotka muodostavat markkinatalousjärjestyksen . Myös osakeyhtiö ja 85

osake ovat arvoa välittäviä välineitä, jotka muodostuvat varallisuusoikeuden perusinsti-

tuutioista. Osakkeella on arvoa, koska siihen sitoutuu osakeyhtiön omistus ja oikeudet, 

joita omistaja voi hyödyntää. Taloudellisia ja päätäntävaltaan liityviä oikeuksia käyte-

tään sopimuksen eli yhtiöjärjestyksen puitteissa. Näiden oikeuksien käyttämistä turvaa 

vahinginkorvausnormisto.  Tarkasteltiinpa sijoittajien turvasatamina pidettyjä valtion 86

velkakirjoja tai riskisempiä vipuvaikutuksella toimivia johdannaistuotteita voidaan 

kaikkiin rahoitusvälineisiin sitoutunut arvo nähdä yhdistelmänä näitä kolmea perusinsti-

tuutiota. Myös arvopaperien vaihdanta eli arvopaperimarkkinat muodostuvat näistä pe-

rusinsituutioista. Henkilöt voivat halutessaan hankkia tai luopua rahoitusvälineen omis-

tuksesta välittäjän kautta haluamallaan markkinapaikalla. Henkilön ja välittäjän sekä 

välittäjän ja markkinapaikan välistä suhdetta säädellään sopimuksin. Virhe- ja väärin-

käytöstilanteissa vahinkoa kärsinyt henkilö on oikeuteuttu vahingonkorvaukseen. 

Arvopaperimarkkinat ovat paras esimerkki markkinaistumisesta. Arvopaperimarkkinoi-

den tehokkuus perustuu vaihdettavien arvopaperien samanlaisuuteen. Markkinaistumi-

nen koskee arvopaperimarkkinoiden lisäksi muitakin yhteiskunnan aloja. Markkinoiden 

rakenteen ja toiminnan sääntelyllä tulee turvata luottamusta markkinoiden asianmukai-

seen toimivuuteen. Pöyhönen edellyttää varallisuusoikeuden perusinstituutioiden mu-

kaantuloa siten, että niiden vaikutus välittyy markkinaistuviin markkinoihin sisältäpäin. 

Markkinoiden ei tule toimia niin, että ne aktiivisesti luovat lain ja hyvän tavan vastaisia 

tilanteita vaikka tilanteisiin voitaisiinkin puuttua jälkikäteen lainsäädännön tai hyvän 

tavan vastaisuuden normistolla. Toimivien markkinoiden rakenne on muodostunut 

huomioimaan omistuksen, sopimuksen ja vahingonkorvauksen perusteet. Näihin perus-
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teisiin tukeutuen oikeudenmukaiset ja reilut menettelyt markkinoilla kehittävät markki-

noita sisältäpäin entistä paremmiksi.  87

3.1 Perusoikeusmyönteinen systematisointi 

Osakemarkkinat tarjoavat vapauden jokaiselle olla omistajana haluamissaan noteera-

tuissa yrityksissä. Osakemarkkinat muodostuvat kauppapaikoista, jotka organisoidusti 

toimittavat oikeustoimilain mukaisen tarjous, tarjouksen hyväksyminen, sopimuksen 

syntyminen, kauppahinnan maksaminen ja omaisuuden siirto -ketjun automatisoidussa 

menettelyssä. Osakemarkkinoihin liittyvät kiinteästi johdannaismarkkinat, joilla notee-

ratut tuotteet ovat pääasiassa eri ehdoilla olevia liikkeellelaskijoiden sitoutumuksia, joi-

den arvo on sidottu kohde-etuuteen. Johdannaiset ovat abstraktia omaisuutta ja juridisel-

ta luonteeltaan sopimuksia . Abstrakti omaisuus syntyi juoksevaan velkakirjaan liitty88 -

västä myöhemmän haltijan saamasta väitesuojasta. Näin luonnollinen varallisuus sai 

rinnalleen abstraktia varallisuutta, jonka arvo voitiin johtaa siihen liittyvistä 

oikeuksista.  Myöhemmin johdannaismarkkinoiden kehityttyä abstraktin varallisuuden 89

määrä on kasvanut valtavasti ja johdannaismarkkinat ovat tulleet tärkeäksi osaksi nyky-

aikaista markkinataloutta. Johdannaismarkkinat ovat mahdollistaneet riskiltä suojautu-

misen tai sen ottamisen uudenlaisin keinoin. Johdannaisen kohde-etuus voi olla mitä 

tahansa, jos sillä on taloudellista arvoa, esimerkiksi valtion velkakirja tai konkreettinen 

tuote, kuten maissikilo. Koska lähes kaiken, myös elämälle välttämättömien tuotteiden, 

kuten elintarvikkeiden, hinta määräytyy arvopaperimarkkinoilla, täytyy tehokkaita 

markkinoita pitää jokaisen perusoikeutena. 

Markkinoiden perusoikeusluonnetta voidaan havainnollistaa myös taloudellisten, sosi-

aalisten ja sivistyksellisten oikeuksien sekä perustuslain perusoikeuksien kautta. Nämä 

oikeudet pyrkivät takaamaan jokaiselle ihmiselle oikeuden vähimmäistoimeentuloon, 
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asuntoon ja terveydenhuoltoon. Mikäli kilpailu arvopaperimarkkinoilla ei toimi tai ar-

vopaperimarkkinoita manipuloidaan, voi lopputuotteen, kuten lääkkeiden ja elintarvik-

keiden, hinnoissa tapahtua muutoksia, jotka tekevät lopputuotteiden hankkimisen mah-

dottomaksi henkilöille, joilla on käytössään vain minimitoimeentulon mahdollistavat 

varat.  90

Varallisuusoikeuden perusoikeusmyönteisen systematisoinnin mukaisesti perusoikeudet 

tulisi huomioida myös horisontaalisessa ulottuvuudessa eli yksityisoikeudellisten toimi-

joiden välisessä suhteessa mukaan lukien arvopaperimarkkinoilla toimiminen . Pelkäs91 -

tään arvopaperimarkkinoiden perusoikeusluonteen seurauksena voidaan katsoa, että 

markkinoilla toimivat eivät saa pätevästi rajoittaa markkinoiden toimintaa . Monien 92

maiden lainsäädäntö erikseen kieltää markkinoille pääsyn estämisen ja markkinoiden 

toiminnan epäasiallisen rajoittamisen. Pöyhösen mukaan markkinoille pääsyn estymi-

nen on perusoikeuksien toteutumisen haittaamista.  Toimivien ja perusoikeudet huo93 -

mioonottavien arvopaperimarkkinoiden täytyy omaksua menettelytavat, jotka sisältävät 

perusoikeusjärjestelmän sisäiset sidosperiaatteet: vastavuoroisuus, suhteellisuus ja yh-

denvertaisuus .  94

Vastavuoroisuusperiaatteen mukaan omiin oikeuksiin vetoamalla tulee tunnustaneeksi 

muiden vastaavat oikeudet arvopaperimarkkinoilla. Omiin oikeuksiin vetoaminen ja 

muiden oikeuksien tunnustaminen vaatii niitä vastaaviin velvollisuuksiin sitoutumista.  95

Suhteellisuusperiaate liittyy intressipunnintaan. Arvopaperimarkkinoilla suhteellisuus-

periaate kytkeytyy erityisesti virhe- ja väärinkäytöstilanteiden ratkaisuun, joissa joudu-

 Ihmisten perusoikeudet vähimmäistuomeentuloon on turvattu taloudellisia, sosiaalisia ja si90 -
vistyksellisiä oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa. (1966) (TSS-sopimus) 
(Suomessa voimaan 3.1.1976) (SopS 6/1976) ja Suomen perustuslaissa (731/1999).
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taan punnitsemaan, mikä menettelytapa loukkaa vähiten perusoikeuksia.  Yhdenvertai96 -

suusperiaate arvopaperimarkkinoilla kiteytyy level playing field -ajatukseen eli jokaisel-

le on turvattava samat oikeudet ja yhtenäinen lähtökohta markkinoilla toimimiseen.  97

3.2 Perusoikeushäiriöiden tunnistaminen arvopaperimarkki-
noilla 

Perusoikeushäiriöiden tunnistamiseen arvopaperimarkkinoilla voidaan soveltaa yleisiä 

varallisuusoikeuden perusoikeushäriöiden tunnistamistapoja. Näitä tunnistamistapoja 

ovat hyvän tavan vastaisuuden, kohtuuttomien oikeussuhteiden voimaansaattamisen ja 

oikeuden väärinkäytön kieltonormistot.  98

3.2.1 Hyvän tavan vastaisuuden kielto 

Hyvän tavan kiellon tehtävänä on välittää perusoikeusjärjestelmän yhdenvertaisuutta 

arvopaperimarkkinoille . Pöyhösen mukaan hyvää tapaa määriteltäessä ja sen muodos99 -

tuessa tulee pitää huolta järjestelmistä, jotka estävät vahvojen markkinatoimijoiden 

mahdollisuuden päästä vakiinnuttamaan muiden toimijoiden kannalta epäasiasiallisia 

toimintatapoja . Hyvän tavan vastaisen toiminnan kielto toimii perusoikeusjärjestel100 -

män mukaisen yhdenvertaisuuden loukkaamisen estäjänä . 101

Hyvän arvopaperimarkkinatavan vastaisen menettelyn kielto on ilmaistu arvopaperi-

markkinalain (746/2012) (AML) 1 luvun 2 pykälässä: 
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”Kielto menetellä hyvän arvopaperimarkkinatavan vastaisesti 

Arvopaperimarkkinoilla ei saa menetellä hyvän arvopaperimarkkinatavan vastaisesti.” 

Kieltoa sovelletaan kaikkiin markkinoilla toimiviin osapuoliin, myös luonnollisiin hen-

kilöihin. Säännös on yleissäännös, joka velvoittaa kaikki markkinatoimijat, myös yksi-

tyissijoittajat, noudattamaan hyvää arvopaperimarkkinatapaa. Institutionaalisten sijoitta-

jien ja ammattimaisesti markkinoilla toimivien henkilöiden osalta vaaditaan korostu-

neesti hyvän arvopaperimarkkinatavan noudattamista .  Hyvä arvopaperimarkkinatapa 102

rakentuu Knutsin listauksen mukaan ”alan itsesääntelynormistosta kuten esimerkiksi 

Helsingin Pörssin säännöt, listayhtiöiden hallinnointikoodi, ostotarjouskoodi sekä Fi-

nanssialan keskusliitto Ry:n suositukset ja ohjeet, mutta viimekädessä sisältö määräytyy 

oikeuskäytännössä.”  Hallituksen esityksen mukaan itsesääntelyllä edistetään ja voi103 -

daan luoda hyvää arvopaperimarkkinatapaa . Hyvän arvopaperimarkkinatavan luomi104 -

nen ei ole Valtiovarainministeriön kannanoton mukaan yksittäisen viranomaisen tehtä-

vä, vaan sen tulisi syntyä markkinoilla itsestään markkinakäytännöstä . 105

Hyvän tavan sisältö ei kuitenkaan ole sidottu lain kirjoitushetken sisältöön, vaan sisältö 

on muuttunut ja muuttuu markkinoilla tapahtuvien muutosten seurauksena. Kaupan-

käyntitapojen muutokset sekä uusien sijoitustuotteiden tulo markkinoille on pakottanut 

hyvän tavan sisällön muuttumaan mukana. Liian yksityiskohtainen sääntely aiheuttaisi 

jatkuvaa muutospainetta markkinoiden muuttumisen seurauksena, joten sääntelyä teh-

dään yleislausekkeilla, joiden tulkintaa ohjaa markkinoilla muodostuva hyvä tapa . 106

Tärkein hyvän tavan määritelmä on arvopaperimarkkinoilla muodostuneet yleisesti hy-

väksytyt menettelytavat ja arvopaperialan käytännöt . 107
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Itsesääntelyä arvopaperimarkkinoiden kannalta keskeisesti tuottavat elimet ovat Arvo-

paperimarkkinayhdistys ja Arvopaperilautakunta. Hallituksen esityksen mukaan Arvo-

paperimarkkinayhdistys harjoittaa aitoa itsesääntelyä. Yhdistyksen jäseniä ovat elinkei-

noelämän keskeiset etujärjestöt, Elinkeinoelämän Keskusliitto, Keskuskauppakamari 

sekä Helsingin Pörssi.  Itsesääntelyn haasteet liittyvät riippumattomuus- ja jatkuvuus108 -

näkökohtiin . Esimerkiksi NASDAQ OMX Nordic pörssit kuuluvat Yhdysvaltalaiseen 109

NASDAQ OMX Group yhtiöön, joka on pörssinoteerattu yritys, jonka tavoitteena on 

tuottaa voittoa omistajilleen. Markkinavalvonnan ja kurinpitolautakunnan toiminta on 

luonnollisesti tarpeen kaupankäynnin tarkoituksenmukaisen järjestämisen takia. Nämä 

toiminnot eivät kuitenkaan tuota pörssiä hallinnoivalle yritykselle voittoa vaan ovat ku-

lueriä. Riskinä on, että valvontaan ei panosteta tarpeeksi resursseja, kun se järjestetään 

osittain markkinaehtoisesti. 

Arvopaperilautakunta toimii vakuutus- ja rahoitusneuvonnan yhteydessä. Lautakunta 

antaa “suositusluonteisen lausunnon asiakkaan ja sijoituspalveluja tarjoavan yrityksen 

välisessä erimielisyystilanteessa. Erimielisyys voi koskea esimerkiksi lain, viranomais-

määräysten, hyvän arvopaperimarkkinatavan tai sopimusehtojen soveltamista taikka 

palveluntarjoajan menettelyä. Lautakunta ei käsittele ammattimaisten asiakkaiden 

lausuntopyyntöjä.”  Arvopaperimarkkinalautakunta edistää toiminnallaan hyvää arvo110 -

paperimarkkinatapaa . 111

3.2.2 Kohtuullistaminen 

Kaikki muodollisesti oikein tehdyt sopimukset eivät velvoita osapuolia suorittamaan 

velvoitteitaan, jos sopimuksen täyttäminen johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen toi-

 HE 32/2012, s. 152.108
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sen tai molempien osapuolten kannalta . Kohtuuttomuusharkinta on kokonaisharkin112 -

taa, joka vaatii kaikkien relevanttien seikkojen huomioimista. Kohtuuttomuusharkinta 

lähtee Pöyhösen mukaan siitä, mihin sitovuusharkinta päättyy eli kohtuuttomuusharkin-

ta on instrumentti vain tilanteisiin, joissa oikeustoimi katsotaan sitovaksi.  Sopimusoi113 -

keudellista kohtuuttomuutta arvioidaan ex post -tilanteessa eli niissä olosuhteissa, joissa 

oikeustoimen velvoitteiden suorittaminen tulisi tapahtua. Sopimuksen teon ja velvoit-

teiden täyttämisen välillä voi olla pitkäkin aika jonka kuluessa olosuhteet ovat voineet 

muuttua. Mikäli sopimusvelvoitteiden täyttäminen aiheuttaisi kohtuuttoman tilanteen 

sopimuksen toiselle osapuolelle, voi kyseeseen tulla kohtuullistaminen.   114

Korkein oikeus (KKO) on vanhassa arvopaperimarkkinaoikeudellisessa ratkaisussaan, 

joka on tehty ennen arvopaperimarkkinalain säätämistä, arvioinut sopimuksen täyttämi-

sen johtavan kohtuuttomaan lopputulokseen. Ratkaisussa KKO 1985 II 58 tuli noudatet-

tavaksi Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista (228/1929). Tapauksen olosuh-

teissa ostajapuolen oli kunnianvastaista ja arvotonta vedota osakekauppaan. KKO katsoi 

kaupan oikeustoimilain 33 pykälän nojalla pätemättömäksi. 

3.2.3 Oikeuden väärinkäytön kielto 

Oikeuden väärinkäytön kiellolla tarkoitetaan sellasten toimien estämistä, joilla on tar-

koitus käyttää väärin varallisuusoikeuden perusinstituutioita. Tällaisilla toimilla pyri-

tään saamaan itselle etua vetoamalla omiin oikeuksiin, joihin vetoaminen kuitenkin sa-

malla kohtuuttomasti haittaa toisten perusoikeuksien toteutumista.  Erittäin vahva 115

markkina-asema voi luoda velvollisuuden pitää huolta muiden tahojen perusoikeuksien 

toteutumisesta. HF-kaupankäyntiä harjoittavat tahot ovat monessa suhteessa tällaisessa 

asemassa, joten heidän tulisi menettelyissään ottaa huomioon muiden perusoikeudet si-
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ten että niitä ei kohtuuttomasti loukattaisi.  Nykyinen sääntely ja valvontanormistot 116

eivät ole estäneet HF-kaupankäyjien menettelytapojen kehitystä muista markkinatoimi-

joista epäasiallisesti hyötyviksi. 

3.3 Varautumisperiaate 

Varautumisperiaatteella tarkoitetaan velvollisuutta suunnitella oma toiminta tavalla, 

joka huomioi muiden oikeudet eikä loukkaa niitä . Varautumisperiaate koskee kaikkia, 117

eikä se huomioi toisen osapuolen mahdollista moitittavaa toimintaa, vaan velvoittaa jo-

kaisen toimijan minimoimaan mahdollisesti aiheutuvan vahingon . Suhteellisuusperi118 -

aate kuitenkin rajoittaa tämän toimintavelvollisuuden koskemaan vain tarkoituksenmu-

kaisia ja suhteellisia keinoja. Arvopaperimarkkinoilla tällaisia tilanteita voi esiintyä 

esimerkiksi kurssivahingon minimoinnissa, kun nopealla kateostolla voitaisiin pienentää 

mahdollisia kokonaisvahinkoja. Kotiranta näkee varatumisperiaatteen mahdollisesti jää-

vän noudattamatta arvopaperimarkkinoilla, koska markkinoilla hyötyään maksimoivat 

sijoittajat eivät joudu taloustieteellisen järkevän sijoittajan teorian mukaisesti juurikaan 

ottamaan huomioon muiden oikeuksia omassa toiminnassaan.  119

3.4 Luottamuksensuojaperiaate 

Luottamuksensuoja koskee luottamusta oikeustoimien pysyvyyteen. Lisäksi siihen kuu-

luu oikeus luottaa sopimussuhteen kannalta olennaisen oikeuksia ja velvollisuuksia sää-

televän lainsäädännön yllättävään muuttumattomuuteen niin, ettei sen seurauksena toi-

sen sopimuspuolen asema kohtuuttomasti heikkenisi.  Luottamuksensuoja on johdet120 -

tavissa perustuslain (731/1999) 15 luvun ensimmäisestä pykälästä: ”Jokaisen omaisuus 
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on turvattu”. Saraviidan mukaan lainmukaisesti tehtyjen sopimusten suojaaminen pe-

rusoikeussääntelyn viitekehyksessä on lähtöisin keskieurooppalaisesta ihmisoikeusajat-

telusta . Perustuslakivaliokunta vahvistaa useassa lausunnossaan perustuslain 15 pykä121 -

län tulkinnan sellaiseksi, että siitä on johdettavissa luottamuksensuojan periaate. 

Arvopaperimarkkinoilla hyvä arvopaperimarkkinatapa nauttii luottamuksensuojaa. 

Adam Smihtin näkymättömän käden teoriaan  pohjaavien taloustieteellisten mallien 122

mukaiset omaa etuaan optimoivat sijoittajat eivät kuitenkaan huomioi luottamuksensuo-

jaa toiminassaan. Mikäli toimintaympäristö koostuu tällaisten opportunististen toimijoi-

den vuorovaikutuksesta, on luottamuksen ja hyvän arvopaperimarkkinatavan syntymi-

nen tällaisessa ympäristössä paradoksaalista. Kotirannan mukaan luottamuksensuojalla 

suojataan ”sijoittajien pyrkimystä taloudellisen hyödyn maksimoimiseen ja täten opti-

mitehokkaiden markkinoiden syntymiseen.”  Ajatus on linjassa Smithin ajatuksen 123

kanssa, joiden mukaan markkinoilla jokaisen omaa etua tavoitteleva toiminta johtaa yh-

teiseen etuun. HF-kaupankäynnin sääntelyn puutteiden takia voidaan tarkastella näiden 

ajatusten toimivuutta konkreettisessa markkinaympäristössä. Arvopaperimarkkinoilla 

toimijoiden keskinäinen kilpailu ei ole onnistunut yhteisen edun edistämisessä, sen si-

jaan toiminta markkinoilla on muuttunut saalistavaksi ja syrjiväksi. Tämä osoittaa tar-

peen luoda sääntelyllä toimintaympäristö, jossa kilpailu toimii oikeasti sellaisilla ra-

jaehdoilla, jotka estävät markkinatoimijoita rakentamasta markkinoille pääsylle esteitä 

ja siten rajoittamasta kilpailua. Arvopaperimarkkinoiden ajautuminen epäreilun kilpai-

lun tilanteeseen ei välttämättä tarkoita Smithin näkymättömän käden ajatuksen toimi-

mattomuutta. Näkymättömän käden toimiminen vaatii markkinoiden olevan tehokkaat. 

Regulaation vähentämiseen tai sen tarpeettomuuteen riittävä tehokkuus ja arvopaperi-

markkinoiden kilpailun täydellisyys voi olla markkinoiden saavuttamattomissa. Koska 

kilpailun taso ja markkinoiden sisällä syntyvä sääntely on osoittanut riittämättömyyten-

sä, täytyy markkinoille rakentaa konkreettista pakottavaa sääntelyä kaikkien oikeuksien 
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turvaamiseksi. 

Vahingonkorvauksessa luottamuksensuoja on yhteydessä vastavuoroisuuteen. Pöyhösen 

mukaan ”vahinkotilanteissa vastuusuhteiden jäsennykseen vaikuttaa se, että toiminnassa 

on ollut mukana tahoja, joilla on erikoistietämystä ja -osaamista.”  Näissä tehtävissä 124

arvopaperimarkkinoilla perinteinen bonus pater familias -ajatus eli keskimääräinen huo-

lellisuusvelvoite ei ole riittävä . Arvopaperimarkkinoilla markkinoiden rakenteellisesta 125

toimivuudesta vastaavat tahot, kuten arvopaperipörssejä ylläpitävät yritykset ja HF-kau-

pankäyjät mukaan lukien markkinatakaustoimintaa tarjoavat yritykset. Koska markki-

noiden toiminta on riippuvainen näiden tahojen menettelyistä, tulee toimijoille asettaa 

korkeampi huolellisuusvelvoite, joka huomioi kunkin toimijan erityisominaisuudet ja 

taidot.  Rahoitusvälineiden säilytystä koskevassa laissa arvo-osuustileistä (827/1991) 126

on asetettu huolimattomuudesta riippumaton eli ankara vahingonkorvausvastuu arvo-

osuusrekisterin pitäjälle virheistä, jotka liittyvät kirjaamiseen, tekniseen tietojen käsitte-

lyyn ja asiakkaiden tietoihin. Lainsäätäjä on tässä tilanteessa käyttänyt ankaraa vastuuta 

ratkaisuna lisätäkseen huolellisuutta arvopaperimarkkinoihin liittyvässä toiminnassa. 

3.5 Avoimuusperiaate 

Avoimuusperiaate liittyy informaation saatavuuten ja laatuun . Avoimuusperiaate on 127

erityisen tärkeä arvopaperimarkkinoilla, koska arvopaperien keskinäinen samanlaisuus 

tekee kohde-etuuteen liittyvästä informaatiosta ja rahoitusvälineen kysyntä- ja tarjon-

tainformaatiosta ainoat hintaan vaikuttavat seikat jälkimarkkinoilla. Automatisoidun 

tarjousmenettelyn takia hinta elää jatkuvasti kysynnän ja tarjonnan mukaan. Pöyhösen 

mukaan toiminnassa mukanaolevien tahojen tulee toimia tavalla, joka ei hämärrä ja 
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haittaa informaation asianmukaisuutta.  Tämä ajatus on linjassa esimerkiksi spooffing, 128

layering ja front running -menettelytapojen kiellon kanssa. 

Pöyhönen sovittaa avoimusperiaatteella varallisuusoikeuden perusinstituutiot arvopape-

rimarkkinoiden toiminnallisiin rakenteisiin. Ilman tätä kytkentää olisi mahdollista, että 

varallisuusoikeuden perusinstituutiot ja markkinoiden toiminnalliset rakenteet eivät sovi 

yhteen arvopaperimarkkinoilla syntyvien oikeudellisten tilanteiden arvioinnissa.  Täs129 -

sä yhteydessä Pöyhösen ajatus arvopaperimarkkinoiden avoimuusperiaatteen mukaises-

ta toiminnasta liittyy erityisesti yrityksen tiedonantovelvollisuuksiin sijoittajia ja mark-

kinoita kohtaan, mutta samoja periaatteita voidaan soveltaa myös jälkimarkkinoilla si-

joittajien välisessä kaupankäynnissä. Kotiranta pitää avoimuusperiaatetta yhtenä arvo-

paperimarkkinoiden kantavista periaatteista. Avoimuusperiaatteen mukaisesti toimivat 

markkinamekanismit varmistaisivat kaikille tasapuoliset ja samat tiedot päätöksenteon 

pohjaksi.  130

Arvopaperimarkkinoiden ei voida katsoa toimivan avoimesti ja siten avoimuusperiaatet-

ta noudattaen. Yhdysvalloissa mittavan yhdenvertaisuusongelman aiheuttaa SIP:n datan 

viive ja sen tarjoama tietokoneellisen front runningin mahdollisuus niille HF-kaupan-

käyjille, jotka hankkivat datansa pörssiltä nopeasti suoralla yhteydellä. Eurooppalaises-

sa markkinarakenteessa on konsolidoidun datavirran puuttumisesta huolimatta paljon 

yhteistä yhdysvaltalaisen markkinarakenteen kanssa. Molemmilla mantereilla pörssien 

tarjoamat colocation-sijainnit ja direct market access -palvelut mahdollistavat informaa-

tion saatavuuden ja hyödyntämisen dominoivasti verraten toimijoihin, jotka eivät ole 

hankkineet näitä palveluita käyttöönsä. Hinnanmuodostus alkaa näyttäytyä epäreiluna 

niiden kannalta, joiden pääsy tietoon tai markkinoille on hitaampaa. Vaikka kyseessä on 

sama informaatio, tekee muutaman millisekunnin viive siitä kelvotonta HF-kaupan-

käyntitarkoituksiin ja siten myös HF-kaupankäynniltä suojautumiseen. Tästä syystä 
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toimivien markkinoiden edellytyksen, hintamekanismin suojelu tulisi ottaa sääntelyssä 

ja valvonnassa paremmin huomioon. Ainoastaan toimiva hintamekanismi voi muodos-

taa avoimen markkinahinnan, joka on itsessään yksi avoimuuden ilmenemismuoto.  131

Markkinahinnan tulisi olla kaikkien saatavissa samaan aikaan. MiFID II -hankkeen mu-

kainen kaupallisen konsolidoidun datan tarjoaminen kaikille markkinaehtoisesti on 

SIP:iä parempi ratkaisu, joskin siitä voi aiheutua yhdenvertaisuusongelmia, mikäli datan 

jakeluun liittyy syrjiviä käytäntöjä, esimerkiksi hinnoittelun ja datan viiveen osalta. 

Dark pool -markkinat toimivat erityisellä tavalla avoimuuden ja informaation salaisuu-

den välisellä alueella. Nämä markkinapaikat ovat ehdottoman riippuvaisia pörssin hin-

nanmuodostuksesta. Hintavaikutus on yksisuuntainen, sillä pörssin hintataso määrää 

dark pool -toteutuksen hinnan. Koska dark poolissa tehdyt kaupat ilmoitetaan pörssille 

vasta jälkikäteen, vähentää tai estää tämä dark pool -kaupankäynnin vaikutuksen rahoi-

tusvälineen avoimeen markkinahintaan pörssissä. Avoimuusperiaate ei siis toteudu dark 

pool -markkinoilla markkinahinnan muodostumisessa ja informaation jakamisessa. 

Dark pool -markkinat hyötyvät pörssin avoimesta hinnanmuodostuksesta antamatta hin-

nanmuodostukseen omaa kontribuutiotaan eli dark pool -markkinapaikkojen toiminta ei 

ole vastavuoroista markkinoita kohtaan. Voidaan katsoa että dark pool -markkinat ovat 

markkinoiden vapaamatkustajia. Dark pool -markkinapaikoilla tapahtuneet väärinkäy-

tökset osoittavat, että mahdollisimman avoin toiminta informaation salaamisen viiteke-

hyksessä ja dark pool -markkinapaikan ylläpitäjän luotettava toiminta on ehdottoman 

tärkeää, ettei dark pool markkinoista muodostu kategorisesti markkinatoimijoiden hy-

väksikäyttöä mahdollistavia areenoita. 

 Pöyhönen 2003, s. 127.131
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4 Sopimus- ja vahingonkorvausoikeus arvopaperi-
markkinoilla 

4.1 Sopimusoikeus 

Nuoli 1 X Oyj:n osakkeella käydään kauppaa pörssissä. Yrityksellä on listautumissopi-

mus pörssin kanssa, joka määrittää yrityksen ja pörssin väliset velvoitteet ja vastuut. 

Pörssiin listautuessa yritys hyväksyy pörssin kurinpitomenettelyn.  132

Nuoli 2 X: Oyj:tä koskevat Arvopaperimarkkinalain mukaiset tiedottamisvelvollisuu-

det . 133

 Hoppu 2009, s. 13.132

 Hoppu 2009, s. 14.133
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Kuva 4. Oikeussuhteet arvopaperimarkkinoilla. Rata päivitetty Fiva:ksi (päivitys JK).



Nuoli 3 A omistaa yhtiön X osakkeita, joten hänellä on oikeuksia yhtiötä kohtaan. Tär-

keimpiä ovat oikeudet osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää ääni- ja puhevaltaa, sekä 

oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin yhtiön toiminnan loppuessa.  134

Nuoli 4: Mikäli sijoittaja haluaa ostaa osakkeita, täytyy tämän tehdä sopimus arvopape-

rinvälittäjän kanssa osakkeiden välittämisestä . Tehdessään kauppaa rahoitusvälineillä, 135

sijoittaja ei toimi suorassa yhteydessä pörssiin. Osto- tai myyntitoimeksianto lähetetään 

välittäjän kautta pörssin järjestelmään.  Sijoittajan ja arvopaperinvälittäjän välinen so136 -

pimussuhde saattaa sisältää ehdon, joka kytkee transaktion sitovuuden pörssin sääntöjen 

mukaiseen sitovuuteen ja perumisehtoihin. Esimerkiksi Nordnetin yleisissä ehdoissa 

kaupankäynnistä rahoitusinstrumenteilla on pidätetty oikeus ”purkaa asiakkaan nimissä 

tehty kauppa samassa laajuudessa kuin toimeksianto perutaan tai kauppa puretaan ky-

seessä olevalla kauppapaikalla.”  137

Nuoli 5: Arvopaperinvälittäjä välittää osakkeita pörssistä tai muilta kauppapaikoilta, 

kuten dark poolista. Arvopaperinvälittäjällä täytyy olla sopimus näiden kauppapaikko-

jen kanssa ollakseen oikeutettu tekemään kauppaa markkinalla.  138

Nuoli 6: Yrityksen laskiessa osakkeita liikkeelle tarvitsee tämä liikkeellelaskemiselle 

järjestäjän ja takaajan, yleensä pankin, jonka kanssa yritys tekee sopimuksen . 139
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Nuoli 7 ja 9: Finanssivalvonta valvoo finanssimarkkinoiden toimintaa sekä arvopape-

rinvälittäjää ja pörssiä . Ulkomailla olevia pörssejä ja dark pool -markkinapaikkoja 140

Finanssivalvonnalla ei ole oikeutta valvoa. 

Nuoli 8: Vaikka Finanssivalvonta ei valvo listattuja yrityksiä, on sillä oikeus puuttua 

arvopaperimarkkinalainsäädännön vastaisiin menettelyihin . 141

Arvopapermarkkinoilla sopimussuhteisiin sovelletaan sopimusoikeudellisia normeja ja 

yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita . Kauppakaaren (31.12.1734/3) 18 luku ja 142

tietyiltä osin kauppalaki (355/1987) voivat myös tulla sovellettavaksi . Arvopaperi143 -

markkinoiden kauppatavan merkitys on suuri, sillä kauppatapa syrjäyttää tahdonvaltai-

sen laindäädäännön . Arvopaperimarkkinaoikeudellinen sääntely on pitkälti yleis144 -

lausekepohjaista, joten hyvän tavan merkitys arvioitaessa lain tulkintaa on keskeisessä 

asemassa . Jos sopimussuhteen häiriöön johtaneet seikat ovat syntyneet ennen sopi145 -

muksen tekemistä, mutta nämä seikat ilmenevät vasta sopimussuhteen syntymisen jäl-

keen, asiaan sovelletaan sopimusoikeudellisia yleisiä oppeja . Arvopaperimarkkinoi146 -

hin liityvää sopimusoikeudellista sääntelyä ei ole harmonisoitu EU:ssa, joten jäsenval-

tiot soveltavat omaa sopimusoikeudellista lainsäädäntöään . 147

Rahoitusvälineiden ostamiseen tai myymiseen liittyvien toimeksiantojen vastaanottami-

nen ja välittäminen on sijoituspalvelun tarjoamista . Toimeksiantojen välittäminen tar148 -
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koittaa toimeksiannon välittämistä dark pool -markkinapaikalle, sisäistä kaupan täsmäy-

tystä (internal matching) ja muunlaista toimeksiantojen välittämistä eteenpäin. Sisäinen 

kaupan täsmätys tarkoittaa välittäjän toteuttamaa rahoitusvälineen kauppaa siten, että 

transaktio toteutetaan sisäisesti arvopaperinvälittäjän asiakkaiden välillä viemättä toi-

meksiantoa pörssiin tai dark pooliin. 

Sijoituspalvelusopimuksella tarkoitetaan sopimusta, joka henkilön on tehtävä pankin tai 

arvopaperinvälittäjän kanssa, mikäli tämä haluaa tehdä arvopaperikauppaa pörssissä tai 

muilla kauppapaikoilla . Nykyisin osakevälitys tapahtuu usein verkossa interaktiivis149 -

ten käyttöliittymien avulla, eikä toimeksiantoa tehdessä tarvitse allekirjoittaa sopimuk-

sia. Tämä ei kuitenkaan muuta rahoitusvälineen välityksen juridista luonnetta. Ennen 

online-välityspalvelun avaamista on asiakkaan tullut hyväksyä toimeksiantoja koskevat 

ehdot. Toimeksiantosopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jolla jätetään palveluntarjoa-

jalle itsenäistä toimivaltaa ja valinnanvaraa eri keinojen välillä. Sijoituspalvelusopimuk-

sissa toimeksiantojen toteuttaminen katsotaan toimeksiantosopimukseksi. Vaikka sopi-

mus ei täyttäisi toimeksiantosopimuksen määritelmää, sovellettaisiin siihen silti samoja 

sääntöjä analogisesti. Keskeiset toimeksiantosopimuksia koskevat normit ovat kauppa-

kaaren 18 luvussa.  150

Markkinatakaustoiminta on kaupankäyntiä rahoitusvälineillä omaan lukuun, joka katso-

taan sijoituspalvelutoiminnaksi . Omaan lukuun tehdyssä osakekaupassa syntyy arvo151 -

paperinvälittäjän ja sijoittajan välille kauppasopimus, joten sovellettava laki on kauppa-

laki. Kauppalaki ei tosin ole kovin keskeinen, sillä kauppalain säännökset koskevat pää-

osin tavaran kauppaa.  Monenkeskisen kaupankäynnin järjestäminen on myöskin si152 -

joituspalvelua . 153
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Pörssin sekä muiden markkinapaikkojen kautta tehdyissä kaupoissa sijoittajat eivät saa 

tietää toistensa henkilöllisyyksiä. Omistusoikeus siirtyy suoraan sijoittajalta toiselle, 

koska arvopaperinvälittäjä ei ole transaktiota välittäessään arvopaperin omistaja. Toi-

meksiantojen toteuttaminen on asiakkaan välillistä edustamista eli komissiokauppaa. 

Kaupan osapuolet osakekaupassa ovat arvopaperinvälittäjät, jotka toimivat kaupassa 

asiakkaansa välillisenä edustajana. Sijoittajat, joiden osake-eriä päätyy pörssin tai muun 

vaihdantajärjestemän kautta toiselle sijoittajalle, eivät ole kaupan osapuolia 

keskenään.  Mikäli sopimuksesta tulee riitaa palveluntarjoajan kanssa, voi ei-ammat154 -

timainen asiakas pyytää ratkaisusuositusta Arvopaperilautakunnalta. Muuten keino rat-

kaista ristiriidat on asian vienti yleiseen tuomioistuimeen.  Myös välimiesoikeuden 155

käytöstä voidaan sopia. Sijoituspalvelulaki (747/2012) velvoittaa sijoituspalveluyrityk-

sen kuulumaan Sijoittajien korvausrahastoon, jonka tarkoituksena on turvata asiakasva-

roja. Ei-ammattimaisilla asiakkailla on oikeus saada korvausta Sijoittajien korvausra-

hastosta, mikäli sijoituspalveluyritys asetetaan konkurssiin tai yritys on maksykyvytön 

ja asiakkaalla on saamisia sijoituspalveluyritykseltä. Pelkkiä toimeksiantoja välittävät 

yritykset eivät ole velvollisia kuulumaan Sijoittajien korvausrahastoon.  156

4.1.1 Motiivi- ja ilmaisuerehdykset 

Motiivierehdys tarkoittaa vaikutinerehdystä, jossa oikeustoimen muoto vastaa tarkoitet-

tua, mutta on toimittu virheellisen käsityksen perusteella. Oikeustoimilaissa ei ole mo-

tiivierehdykselle omaa pykälää, vaan niitä arvioidaan kunnianvastaista ja arvotonta me-

nettelyä koskevan lainsäädännön pohjalta. Pätemättömäksi katsotaan tilanne mikäli oi-

keustoimilain 33 pykälän kunnianvastaista ja arvotonta menettelyä koskevat tunnus-

merkit täyttyvät.  Ilmaisuerehdyksessä on kysymys oikeustoimen väärästä muodosta, 157
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vaikka tahdonmuodotus on ollut oikeaan tietoon perustuvaa. Oikeustoimilain 32 pykä-

län nojalla näin syntynyt sopimus voidaan katsoa pätemättömäksi. Virheellinen ilmaisu 

kuitenkin sitoo sen antajaa, jos vastapuoli ei tiennyt eikä hänen pitänytkään tietää ereh-

dyksestä.  158

Helsingin Hovioikeuden 27.12.2007, S 05/3544 antamassa lainvoimaisessa ratkaisussa 

oli kysymys meklarin ostotarjoukseen tekemästä näppäilyvirheestä. Nokia Oyj:n tulos-

varotus oli annettu 12.6.2001 noin kello 15.15, jonka jälkeen kello 15.17,28 arvopape-

rinvälittäjän melkari X oli syöttänyt 50 004 400 kappaleen Nokia Oyj:n osakkeen osto-

tarjouksen. Toisen arvopaperinvälittäjän meklari Y oli tehnyt 500 000 Nokian osakkeen 

myyntitarjouksen sekunnin päästä, ja tarjoukset olivat täsmäytyneet pörssin järjestel-

mässä. Meklari X:n mukaan tarkoitus oli ollut myydä 50 000 nokia Oy:n osaketta. 

Meklari esitti selvitystä tekemistään näppäilyvirheistä, jotka olivat johtaneet väärän tar-

jouksen syöttämiseen. Meklari X vetosi ilmaisuerehdykseen, mutta hovioikeus katsoi, 

että perusteita osakekaupan mitättömäksi julistamiseen Oikeustoimilain 32.1 pykälän 

nojalla ei ole, eikä osakekauppaa ole myöskään tehty OikTL 32.1 pykälän mukaisissa 

olosuhteissa.  Merkittävää tapauksessa on lainkäyttäjän linjaamat periaatteet, joiden 159

perusteella arvopaperimarkkinaoikeudellisia sääntöjä tulkitaan. Nämä periaatteet ovat 

“anonyymisyyden, kollektiivisuuden, automaattisuuden, nopeatempoisuuden ja erityi-

sesti luotettavuuden periaatteet.”  160

Näppäilyvirheistä johtuvia ilmaisuerehdyksiä estääkseen lainsäätäjä on Tietoyhteiskun-

takaaren (7.11.2014/917) 179 pykälän toisessa kohdassa edellyttänyt asetettavan käyt-

töön ”asianmukaiset, tehokkaat ja helppokäyttöiset tekniset keinot, joiden avulla vas-

taanottaja voi tunnistaa ja korjata syöttövirheet ennen tilauksen tekemistä.”  
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4.1.2 Vakiosopimukset 

Vakiosopimus tarkoittaa sopimusta, jonka ehtoja ei neuvotella erikseen jokaisessa sopi-

mussuhteessa. Tyypillisesti samoja ehtoja käytetään kaikissa sopimussuhteissa, joissa 

toinen osapuoli kuuluu samaan asiakasluokituskategoriaan, esimerkiksi ei-ammattimai-

siin asiakkaisiin. Ei-ammattimaisten asiakkaiden arvopaperinvälittäjänsä kanssa tekemät 

sijoituspalvelusopimukset ovat lähes aina vakiosopimuksia.  Vakiehdoilla täytyy olla 161

liityntäperuste sopimukseen, jotta ne tulevat osaksi sopimusta. Vahvin liityntäperuste on 

sopimuskumppanin allekirjoittama asiakirja, joka sisältää nämä ehdot.  Ankaria ja yl162 -

lättäviä ehtoja tulee korostaa, jotta ne tulevat osaksi sopimusta . 163

4.2 Vahingonkorvaus arvopaperimarkkinoilla 

Avopaperimarkkinoiden vahingonkorvausoikeudellisten normien keskeinen tarkoitus on 

suojata markkinatoimijoiden luottamusta markkinoita kohtaan. Kuten muuallakin va-

hingonkorvausoikeudessa, myös vahingonkorvauksessa arvopaperimarkkinoilla lähde-

tään siitä, että toisen perusteltua odotusta loukkaava on vahingonkorvausvastuussa. Re-

paratiivinen vaikutus on menettelyllä, jossa saatetaan vahinkoa kärsinyt siihen taloudel-

liseen asemaan, missä tämä olisi ollut, jos vahingonkorvausvastuuseen johtanutta virhe-

tilannetta ei olisi tapahtunut.  Arvopaperimarkkinoiden vahingonkorvausjärjestelmällä 164

on myös väärinkäytöksiä estäviä ja huolellisuutta lisääviä eli preventiivisiä vaikutuksia. 

Sopimukseen sitoutuva osapuoli joutuu punnitsemaan kykynsä täyttää velvoite, koska 

laiminlyönnistä seuraa vahingonkorvausvastuu. Myös sopimuksenulkoisissa tilanteissa 

riski vahingonkorvausvastuuseen joutumisesta saa toimijan menettelemään huolelli-

semmalla tavalla kuin tilanteissa, joissa ei olisi olemassa riskiä tälle mahdollisesti koh-

dentuvasta vahingonkorvausvastuusta. Mahdollisuus joutua vahingonkorvausvastuuseen 
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lisää toimijoiden hyötyjen ja haittojen punnintaa ennen liiketoiminnallisten riskien ot-

tamista ja näin ehkäisee vahinkojen syntymistä.  Koska vahingonkorvauskanteet arvo165 -

paperimarkkinoilla ovat olleet harvinaisia, on vahingonkorvausoikeus arvopaperimark-

kinoilla jäänyt varsin kehittymättömäksi.  Vanhan arvopaperimarkkinalain (495/1989) 166

aikainen järjestelmä ei toiminut tehokkaasti ja arvopaperimarkkinalain vahingonkor-

vausjärjestelmän toimivuus oli kyseenalainen sekä reparatiivisessa ja preventiivisessä 

mielessä . Norroksen mukaan vanhan lain vahingonkorvaussäädös oli jäänyt kuolleek167 -

si kirjaimeksi.  168

Arvopaperimarkkinalain 16 luku koskee vahingonkorvausta. Luvun 1 pykälän mukaan:  

”Joka tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttaa toiselle vahinkoa tämän lain, sen 
nojalla annettujen säännösten tai määräysten, markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 
taikka markkinoiden väärinkäyttöasetuksen, avoimuusdirektiivin tai esitedirektiivin 

nojalla annettujen Euroopan komission asetusten tai päätösten vastaisella menette-
lyllä, on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon.”  

Arvopaperimarkkinalain uudistuksessa vahingonkorvaussäännöksen sanamuotoa muu-

tettiin. Uuden arvopaperimarkkinalain ei ole tarkoitus muuttaa vanhan lain korvausvas-

tuuta tiukemmaksi vaan täsmentää sääntelyä. Korvausvastuun perusteena on edelleen 

tahallinen ja tuottamuksellinen 1 pykälän listauksen vastainen menettely, josta aiheutuu 

vahinkoa. Huomionarvoista arvopaperimarkkinalain vahingonkorvaussäännöksessä on, 

että arvopaperimarkkinalain nojalla annettujen sitovien säännösten rikkominen rinnas-

tuu arvopaperimarkkinalain rikkomiseen. Pelkästään arvopaperimarkkinalain valtuutuk-

sella annetujen viranomaisten suosituksen rikkominen ei voi johtaa vahingonkorvaus-

vastuuseen.  Puhdas varallisuusvahinko tulee korvattavaksi ilman vahingonkorvaus169 -
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lain erittäin painavan syyn vaatimuksia. Muuten sopimussuhteessa sovelletaan yleisiä 

sopimussuhteen vastuuta koskevia periaatteita.  Arvopaperimarkkinalain vahingon170 -

korvaussäännöksen pakottavuudesta on esitetty ristiriitaisia kannanottoja. Voidaan tode-

ta vahingonkorvaussäännöksen lähtökohtaisesti olevan pakottavaa oikeutta vahingon-

kärsijän eduksi. Ei kuitenkaan ole yksinomaan mahdollista todeta, etteikö arvopaperi-

markkinalain vahingonkorvaussäännöksestä poikkeava vastuun rajoittaminen voisi olla 

mahdollista.  171

Vahingonkorvausta koskevaa pykälää voidaan soveltaa myös sopimussuhteessa, jossa 

on rikottu arvopaperimarkkinalain vahingonkorvaussäännöksen listauksen mukaisia 

normeja . Esimerkki sopimussuhteesta on arvopaperinvälittäjän ja asiakkaan välinen 172

suhde. Mikäli arvopaperinvälittäjä jättää asiakkaan toimeksiannot toteuttamatta on ar-

vopaperinvälittäjä sopimusperusteisessa vahingonkorvausvastuussa.  Sopimuksenul173 -

koinen suhde tarkoittaa kaikkia niitä arvopaperimarkkinoiden tilanteita, joissa osapuol-

ten välillä ei ole sopimusta. Mikäli HF-kaupankäyntiä harjoittava toimija manipuloi 

osakemarkkinoita, ja manipulaation aikana sijoittaja myy osakkeensa alihintaan, on HF-

kaupankäyntiä harjoittava taho sopimuksenulkoisessa vahingonkorvausvastuussa.  174

4.2.1 Arvopaperimarkkinalain mukaisen tuottamusvastuun todistus-

taakan kohdentuminen 

Vanhasta arvopaperimarkkinalaista poiketen uuden arvopaperimarkkinalain vahingon-

korvaussäännös kirjoitettiin siten, että vahingoaiheuttajalta edellytetään tuottamusta va-

hingonkorvausvastuuseen joutumiseksi. Tuottamusvastuu vastuuperusteena vaatii rat-

kaisemaan kenelle kuuluu todistustaakka. Vahingonkorvauslain (VahL 412/1974) lähtö-
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kohta todistustaakan asettamiselle on asettaa vahingonkärsijä todistamaan vahingonai-

heuttajan menetelleen huolimattomasti. Sopimusvastuun tuottamustaakka on käännetty 

eli vahingonaiheuttajan on kyettävä näyttämään toimineensa huolellisesti vapautuakseen 

vahingonkorvausvastuusta.  Arvopaperimarkkinalaissa ei säädetä todistustaakan ja175 -

kautumisesta. Tähän on kuitenkin otettu kantaa hallituksen esityksessä uudeksi arvopa-

perimarkkinalainsäädännöksi (32/2012):  

”Tuottamusedellytykseen liittyy olennaisesti kysymys tuottamusta koskevan to-
distustaakan jaosta. Arvopaperimarkkinalain ominaispiirteiden vuoksi kysymys-
tä tuottamusta koskevan todistustaakan jaosta ei ole perusteltua pyrkiä ratkaise-

maan nimenomaisella säännöksellä, vaan se voi vastaisuudessakin jäädä määräy-
tymään oikeuskäytännössä asiaa koskevien yleisten periaatteiden ja kunkin va-
hinkotilanteen olosuhteiden mukaan. Velvollisuus vahingon korvaamiseen edel-

lyttäisi, että korvausvelvollinen on tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut 
toiselle vahinkoa tämän lain, sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten 

[…]” 

Todistustaakan määrätyminen jää siis vanhan arvopaperimarkkinalain tavoin avoimeksi. 

Vanhan arvopaperimarkkinalain todistustaakka on Norroksen mukaan lähtökohtaisesti 

pääsääntöjen mukainen. Sopimuksenulkoisessa vastuussa taakka on vahingonkärsijällä, 

ja sopimusvastuussa vahingonaiheuttajan on velvollisuus näyttää toimineensa huolelli-

sesti. Norros ei näe todistustaakan muodollisella kohdistumisella valtavaa merkitystä, 

sillä mikäli AML:ia katsotaan rikotun, luo se yleensä presumption vahingonaiheuttajan 

tuottamuksesta.  Todistustaakan jättäminen avoimeksi ja ratkeavaksi vahinkotilanteen 176

olosuhteiden mukaan on vanha varallisuusoikeudellinen ajatus. J. Halilan 1955 esitetyt, 

edelleen varallisuusoikeudellisessa kirjallisuudessa hyväksytyt, varallisuusoikeudellisen 

riidan todistustaakan jakautumiseen vaikuttavat teesit ovat: “pyrkimys aineellisen oi-

keuden luotettavaan toteutumiseen, kokemusperäinen käsitys eri tapahtumavaihtoehto-

 Norros 2009, s. 28.175
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jen todennäköisyydestä ja osapuolten todelliset mahdollisuudet näytön esittämiseen.”  177

Finanssivalvonnan velvollisuus valvoa arvopaperimarkkinoiden toimintaa voi helpottaa 

vahingonkärsijän asemaa. Mikäli Finanssivalvonta puuttuu markkinoilla tapahtuneeseen 

väärinkäytökseen helpottaa tämä yksittäisen sijoittajan näyttövelvollisuutta.  178

4.2.2 Vastuuriskien hallitsematon laajeneminen 

Mikäli arvopaperimarkkinoiden vahingonkorvausvastuu syntyisi helposti, joutuisivat 

markkinatoimijat kestämään riskiä mahdollisesta hallitsemattomasta vahingonkorvaus-

vastuun laajenemisesta. Argumenttia hallitsemattomasta vastuuvyörystä kutsutaan 

floodgate-argumentiksi. Floodgate-argumentti on usein käytetty esimerkiksi perustel-

taessa rajoitusta varallisuusvahinkojen korvattavuudesta sopimuksenulkoisissa suhteis-

sa.  Hallitsematon vastuuvyöry voi johtaa helposti kohtuuttomuuteen tarkasteltaessa 179

asiaa vahingonaiheuttajan kannalta.  

Vahingonaiheuttajan kohtuuttomuutta voi punnita saadun intressin suuruuden kautta, 

kuten tilanteessa, jossa vahingonaiheuttaja ei saa virheellisestä suorituksestaan mitään 

vastiketta tai vastike on hyvin pieni suhteessa aiheutettuun vahinkoon . HF-kaupan180 -

käynnissä punninta vahingonaiheuttajan saaman intressin ja vahingon suuruuden välillä 

ei johda mielekkääseen lopputulokseen, koska HF-kaupankäynnille on ominaista hyötyä 

yksittäisestä transaktiosta enintään muutamia senttejä, ja suurien voittojen kertyminen 

perustuu näiden transaktioiden toistamiseen. HF-kaupankäynnissä tulisi korvausvastuu-

ta tarkastella ennemmin riskin ja vastuun tasapainon kautta. Kun huomioidaan HF-kau-

pankäyjien ylivoimaisella nopeudella saamat suuret, lähes riskittömät voitot, sijoitus-

toiminnan riski ei ole yksittäisissä algoritmin tekemissä positioissa vaan ylipäätään 

huippunopean kaupankäyntialgoritmin käytämisessä ja vastuussa sen aiheuttamista va-
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hingoista. Mikäli kaupankäyntialgoritmi kehittää nopeasti suuria tappioita tai manipuloi 

markkinoita, täytyy vastuun kohdentua toiminnan harjoittajalle floodgate-argumentin 

mukaisesta vastuun hallitsemattomasta leviämisestä huolimatta. Kuten Knight Capital 

-tapaus osoittaa, HF-kaupankäyntialgoritmien vahingot voivat muodostua todella suu-

riksi lyhyessä ajassa. 

4.2.3 Riskitön sijoituspositio 

Vahingonkorvausjärjestelmässä riskittömällä sijoituspositiolla tarkoitetaan tilannetta, 

jossa vahingonkorvausjärjestelmä mahdollistaa sijoittamiseen liittyvän riskin vähentä-

misen tai poistamisen spekulatiivisella vahingonkorvausjärjestelmän väärinkäytöllä. 

Riskittömän sijoitusposition syntymisen ei arvopaperimarkkinoiden vahingonkorvaus-

järjestelmässä tulisi olla mahdollista. Esimerkiksi riskitön sijoituspositio voi syntyä ti-

lanteessa, jossa arvopaperinvälittäjä toimii huolimattomasti eikä toteuta asiakkaan te-

kemää osakkeiden ostotoimeksiantoa. Asiakkaan jäädessä odottamaan ja seuraamaan 

kurssin liikkeitä voi hän kurssin noustessa vaatia vahingonkorvausta ja kurssin laskiessa 

tyytyä toteutumattomaan toimeksiantoon.   181

Koska HF-kaupankäyjän saama voitto on treidattua osaketta kohden muutamia senttejä, 

ei kenelläkään yksittäisellä toimijalla ole riittävää intressiä esittää vaatimuksia asian 

suhteen, vaikka toimija voisi perustelluin syin epäillä joutuneensa markkinamanipulaa-

tion uhriksi. Ilman toimivia vahingonkorvausnormeja HF-kaupankäynnin harjoittami-

nen voi tarjota mahdollisuuksia riskittömiin sijoituspositioihin. Sijoitustoiminnan riskin 

tulee kohdentua myös HF-kaupankäyjille. Tapahtuneiden väärinkäytöksien ja manipu-

laatioiden näyttöongelmat asettavat esteitä manipulatiivisia menettelyjä käyttävien toi-

mijoiden saattamiseen vahingonkorvausoikeudelliseen ja rikosoikeudelliseen vas-

tuuseen. Oikeudenmukaiseen sijoitustoiminnan riskin kohdetumiseen HF-kaupankäyjil-

le ja vahingonkorvauskanteiden menestyminen mahdollistamiseksi voitaisiin vahingon-

korvausnormiston vastuuperusteita muuttaa ja kääntää todistustaakka siten, että HF-

 Norros 2009, s. 83–84.181
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kaupankäynnin harjoittajat asetetaan velvollisiksi osoittamaan toimineensa huolellisesti 

sopimuksenulkoisissa vahinkotilanteissa. Markkinatoimijoiden tieto, ettei virhetilantei-

den vastuu aina kohdennu itselle vaikka oma toiminta olisi ollut huolimatonta, on omi-

aan synnyttämää moraalikatoa (moral hazard). Moraalikadolla tarkoitetaan tilannetta, 

jossa osapuoli lisää riskinottoaan tiedostaen tai tiedostamattaan, koska mahdolliset seu-

raukset riskin realisoitumisesta eivät kohdennu riskinottajalle.  182

Tuottamus sopimuksenulkoiseen vahingonkorvausvastuuseen asettamisen edellytyksenä 

ja vahingonkärsijän todistustaakka eli velvollisuus esittää näyttö vahingon aiheuttajan 

huolimattomasta menettelystä johtavat tosiasiallisesti erittäin korkeaan kynnykseen saa-

da korvausta HF-kaupankäyntiä harjoittavalta taholta tämän suorittamasta markkinama-

nipulaatiosta. Syy- ja seuraussuhteiden tutkimen vaatii täydellisen markinadatan saata-

vuuden ja datan käsittely edellyttää erittäin korkeaa teknistä osaamista. Data ei vielä 

paljasta syytä ja seurausta, vaan tarkastelussa tulee mennä millisekunttien tasolle huo-

moiden kaikki tekijät koko tapahtumaketjussa. Tapahtuneiden transaktioiden lisäksi täy-

tyy huomioida ainakin toimeksiannot, jotka peruttiin tai muutettiin ennen niiden toteu-

tumista, koska nämä ovat saattaneet vaikuttaa rahoitusvälineen silloiseen hintakuvaan. 

Näitä toimeksiantoja voi olla kymmeniätuhansia sekuntia kohden. Esimerkiksi Yhdys-

valtojen markkinoilla dataa syntyy yli kymmenessä suuressa pörssissä ja kymmenillä 

muilla markkinapaikkoilla. Vaikka tätä valtavaa datamäärää analysoimalla saataisiin 

tuloksia, jotka osoittavat HF-algoritmien menettelyjen olevan manipulatiivisia ja siten 

aiheuttaneen vahinkoja, voi olla mahdotonta todistaa syy-yhteyden olemassaolo riittä-

vällä varmuudella, jotta syyte tai vahingonkorvausvaatimus voi menestyä. Mikäli todis-

tustaakka käännettäisiin eli HF-kaupankäyntiä harjoittavien tahojen tehtävä olisi vahin-

kotilanteissa todistaa menetelleensä huolellisesti, lisättäisiin muiden toimijoiden tosia-

siallisia mahdollisuuksia saada vahingonkorvauksia markkinamanipulaatiotapauksissa. 

Radikaalimpi keino olisi vastuuperusteen muuttaminen ankaraksi vastuuksi, joka tosial-

lisesti olisi tarpeellista huomioiden HF-kaupankäyjien informaatioylivoima. 

 CBS: Explainer: What is "moral hazard"?.182
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5 Lainsäädäntö ja itsesääntely 

5.1 Markkinoiden vääristämisen sääntely 

Arvopaperimarkkinalaki uudistettiin kokonaisuudessaan edeltäjäänsä selkeämmäksi ja 

johdonmukaisemmaksi kokonaisuudeksi . AML 1 luvun 1 pykälän 1 momentin mu183 -

kaan lakia sovelletaan arvopaperien yleiseen liikkeeseen saattamiseen, tiedonantovel-

vollisuuteen arvopaperimarkkinoilla, julkisiin ostotarjouksiin, arvopaperimarkkinoiden 

väärinkäytön estämiseen ja valvontaan. Arvopaperimarkkinoiden väärinkäytön estämi-

sellä ja valvonnan sääntelyllä on eniten merkitystä kaupankäyntimenettelyn kannalta. 

AML:n 1 luvun 2 pykälässä on yleinen kielto menetellä hyvän arvopaperimarkkinata-

van vastaisesti. 

Markkinoiden vääristämisellä eli manipuloinnilla tarkoitetaan menettelyä, jossa pyritään 

keinotekoisesti vaikuttamaan rahoitusvälineen kysyntään, tarjontaan tai hintatasoon. 

Tähän voidaan pyrkiä antamalla harhaanjohtavia osto- tai myyntitoimeksiantoja, joiden 

tarkoituksena on hetkellisesti tai pitkäaikaisesti pitää rahoitusvälineen kurssia, kysyntää 

tai tarjontaa keinotekoisella tasolla. Myös harhaanjohtavien tietojen antaminen markki-

noille on markkinoiden vääristämistä. Toiminnan lukeminen manipulatiiviseksi edellyt-

tää, että markkinat eivät ole tietoisia toiminnasta. Kurssivaikutuksesta huolimatta toi-

minta, joka on avointa ja antaa muille markkinatoimijoille mahdollisuuden osallistua 

kaupankäyntiin, ei ole markkinoiden manipuloimista.  Koska markkinoiden vääristä184 -

miskielto koskee kaikkia markkinoilla toimivia, koskee se myös HF-kaupankäyntiä har-

joittavia toimijoita. Markkinoiden vääristämistä säädeltiin ennen lain 14 luvun 3 pykä-

lässä, jossa tosin ei huomioitu HF-kaupankäyntialgoritmeille ominaisia markkinoita 

vääristäviä menettelyjä. Luvun sisällön tulkintaa ohjaava oikeuskirjallisuus ja CESR:n 

(The Committee of European Securities Regulators) ohjeistus ei myöskään huomioinut 
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algoritmisen kaupankäynnin ominaispiirteitä. Arvopaperimarkkinalain 14 luku kumot-

tiin ja markkinoiden vääristämistä säädellään 3.6.2016 alkaen EU-asetuksella: 

”Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat 16 päivänä huhtikuuta 2014 asetuk-

sen (EU) N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä (markkinoiden väärinkäyt-

töasetus) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY ja ko-

mission direktiivien 2003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY kumoamisesta, 

jäljempänä markkinoiden väärinkäyttöasetus, asetus tai MAR. Asetuksella vah-

vistetaan sisäpiirikauppoja, sisäpiirintiedon laitonta ilmaisemista ja markkinoi-

den manipulointia koskeva yhtenäinen sääntelykehitys sekä toimenpiteet mark-

kinoiden väärinkäytön estämiseksi.”  185

5.2 EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetus MAR 

Markkinoiden väärinkäyttöasetus tulee sellaisenaan sovellettavaksi EU:n jäsenvaltiois-

sa, joten markkinoiden vääristämisen sääntelyssä siirrytään jokaisessa jäsenvaltiossa 

samanlaiseen doktriiniin. Asetuksen johdanto-osan 38 kohdassa on huomioitu markki-

noiden manipulointitapojen muuttuminen entistä tietoteknisempään suuntaan, nimen-

omaisesti mainiten algoritmikaupankäynti ja huippunopea kaupankäynti. Asetuksen 12 

artikla koskee markkinoiden manipulointia, jonka toisen kohdan c alakohdan mukaan 

markkinoiden manipuloinniksi katsotaan:  

”c) toimeksiantojen tekeminen kauppapaikkaan ja niiden peruuttaminen tai 

muuttaminen millä tahansa kaupankäyntitavoilla, mukaan lukien sähköiset kau-

pankäyntitavat kuten algoritmi- ja huippunopeat kaupankäyntistrategiat, mikä 

vaikuttaa jollakin 1 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, siten että 

i) häiritään tai viivästytetään taikka todennäköisesti häiritään tai viivästytetään 

kauppapaikan kaupankäyntijärjestelmän toimintaa; 

 HE 65/2016, s. 5.185
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ii) tehdään tai todennäköisesti tehdään muille henkilöille vaikeammaksi tunnis-

taa aidot toimeksiannot kauppapaikan kaupankäyntijärjestelmässä, mukaan lu-

kien niin, että tehdään tarjouksia, jotka johtavat tarjouskirjan ylikuormittumiseen 

tai epävakauteen; tai 

iii) luodaan tai todennäköisesti luodaan väärä tai harhaanjohtava signaali rahoi-

tusvälineen tarjonnasta tai kysynnästä tai hinnasta etenkin niin, että annetaan 

toimeksiantoja trendin alulle panemiseksi tai sen voimistamiseksi;”  

Tällä sääntelyllä nimenomaisesti kielletään HF-kaupankäynnille tyypillisiä manipulaa-

tiotapoja, jotka ovat olleet Yhdysvalloissa Dodd-Frank-lainsäädännöllä jo kiellettyjä. 

Seuraavassa luvussa esitellään näistä menettelytavoista esimerkkeinä spoofin, layering 

ja tarjouskirjan haihtuminen, quote stuffing sekä momentum ignition. 

5.2.1 Spoofing 

Panther Energy Trading LLC oli käyttänyt spoofing menettelytapaa ja ohjelmoinut algo-

ritminsa syöttämään suuria rahoitusvälineiden ostotarjouksia markkinapaikoille luoden 

samalla vaikutelman suuresta kysynnästä peruen nämä tarjoukset nopeasti syöttämisen 

jälkeen ilman aikomusta tosiasiassa ostaa rahoitusvälineitä. Tällaisella menettelyllä yri-

tys oli saanut rahoitusvälineiden kursseja perusteettomasti ylöspäin ja hyötynyt Dodd-

Frank-lainsäädännön vastaisesti käyttäen spoofing-menettelyä manipuloidakseen mark-

kinoita. Yritys ja sen omistaja on sopinut syytteet Yhdysvaltojen ja Yhdistyneiden ku-

ningaskuntien viranomaisten kanssa 4.5 miljoonalla dollarilla.  186
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5.2.2 Layering ja tarjouskirjan haihtuminen 

Layering on kehittyneempi kurssimanipulaation muoto spoofingista. Kyseessä on 2010 

Dodd-Frank-lainsäädännöllä kielletty menettely.  Layering tarkoittaa ostotarjousten tai 187

myyntitarjousten kerrostamista eri hinnoilla tarjouskirjaan siten, että niistä välittyy 

muille vaikutelma vahvasta myynti- tai ostopaineesta. Muut markkinatoimijat saavat 

käsityksen muuttuneesta markkinahinnasta ja hinta saattaa alkaa liikkumaan haluttuun 

suuntaan. HF-kaupankäyjien ylivoimaisen nopeuden takia heillä on mahdollisuus perua 

omat layering tarkoituksessa tehdyt tarjoukset ennen niiden täsmäytymistä eli tarjous-

kirjassa oleva tarjonta alkaa katoamaan (order book fade).  188

5.2.3 Quote stuffing 

Quote stuffing eli tarjouksilla tukkiminen on menettely, jossa HF-kaupankäyjät syöttä-

vät suuria määriä tarjouksia pörssin järjestelmiin peruen ne heti ennen transaktion toteu-

tumista. Tarjouksilla tukkimista pitää tarkastella hyvin pienellä aikavälillä. Nanex ha-

vainnollistaa menettelyn hyvin: 200 tarjousta sekunnissa ei välttämättä ole vielä paljoa 

ja ei aiheuta datavirran häiriöitä. Jos tarjoukset syötetään kuitenkin sarjana 5 millise-

kunnin aikana siten että loput 995 millisekunttia sekunnista ollaan syöttämättä tarjouk-

sia, vaikutus pörssin järjestelmiin on paljon suurempi kuin silloin, jos tarjoukset olisi 

hajautettu tasaisesti sekunnin ajalle.  189

5.2.4 Momentum ignition 

Momentum ignition on strategia, joka pyrkii saamaan muiden HF-kaupankäyntialgorit-

mit käymään kauppaa nopeasti ja laukaisemaan äkillisiä hinnanmuutoksia. Momentum 
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ignition -strategiaa käyttävä pyrkii hyötymään aiheuttamansa ketjureaktion aikaansaa-

masta hinnanmuutoksesta joko positiolla, jonka on tehnyt ennen ketjureaktion laukai-

semista, tai positiolla, jonka saa tehtyä kannaltaan paremmalla hinnalla hinnanmuutok-

sen jälkeen. Credit Suisse AES analysoi momentum ignition -strategian ilmenemisti-

heydeksi 1.6 kertaa yhdelle osakkeelle päivän aikana tarkastellen STOXX 600 osakkeita 

kolmannella kvartaalilla vuonna 2012.  190

5.3 Markkinoiden väärinkäyttödirektiivi MAD II 

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat antaneet MAR asetuksen kanssa 16. huhtikuuta 

2014 direktiivin 2014/57/EU markkinoiden väärinkäytöstä määrättävistä rikosoikeudel-

lisista seuraamuksista (markkinoiden väärinkäyttödirektiivi) (MAD II). Direktiivissä on 

säädetty asetuksen vakavaa markkinoiden väärinkäyttöä koskevista rikosoikeudellisista 

seurauksista.  191

Asetuksen seurauksena Rikoslain (39/1889) 51 luvun markkinoiden vääristämistä kos-

kevia 3 ja 4 pykäliä muutettiin vastaamaan markkinoiden väärinkäyttödirektiivin sisäl-

töä. Pykälissä käytettiin ennen markkinoiden vääristäminen ilmaisua, joka muutettiin 

molemmissa pykälissä markkinoiden (törkeä) manipulointi -muotoon ja siten vastamaan 

direktiivissä ja asetuksessa käytettyä sanamuotoa. Muutoksessa lisättiin 3 ja 4 pykäliin 

myös uudet momentit yrityksen rangaistavuudesta.   192

5.4 Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä  

Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä (748/2012) (LKR) on keskeisin rahoitusväli-

neiden kaupankäyntiä sääntelevä laki. Lakia sovelletaan myös kaupankäyntiin johdan-

 Credit Suisse AES: High Frequency Trading – Measurement, Detection and Response 2012, 190

s. 6.

 HE 65/2016, s. 5.191

 HE 65/2016, s. 47–48.192
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naisilla. Laissa kaupankäynnistä rahoitusvälineillä ei tehdä eroa algoritmisen kaupan-

käynnin ja muun kaupankäynnin välille, joten lakia sovelletaan algoritmiseen kaupan-

käyntiin kuten muuhunkin kaupankäyntiin. Laki velvoittaa pörssiä laatimaan säännöt ja 

asettaa säännöille minimivaatimukset. Lain 1 luvun 1 pykälässä on lain soveltamisala, 

jonka mukaan lakia sovelletaan “kaupankäynnin järjestämiseen rahoitusvälineillä ja ra-

hoitusvälineiden kaupankäyntiin liittyvien tietojen julkistamiseen”. 

LKR:n 2 luvun 23 pykälässä määritellään pörssille velvollisuudeksi laatia toiminnalleen 

säännöt. Nämä säännöt on pidettävä yleisön saatavissa. Lain 2 luvun 24 pykälä velvoit-

taa pörssiä vahvistuttamaan sääntönsä Valtiovarainministeriöllä. Valtiovarainministeriö 

voi pyytää ennen sääntöjen vahvistamista lausuntoa Finanssivalvonnalta. Muutoksien 

ollessa vähäisiä ja teknisiä on mahdollista, että pörssi voi itse muuttaa sääntöjään, mutta 

on velvollinen toimittamaan Finanssivalvonnalle ja Valtiovarainministeriölle muutetut 

säännöt ennen niiden voimaantuloa. LKR 2 luvun 23 pykälä määrittää pörssin sääntöjen 

vähimmäissisällön. 

“LKR 2 luku 23 pykälä 

Pörssin sääntöjen vähimmäissisältö 

Pörssin on laadittava ja pidettävä yleisön saatavilla pörssitoimintaa koskevat 

säännöt, jotka sisältävät määräykset vähintään seuraavista asioista: 

1) miten kaupankäynti tapahtuu; 

2) miten ja millä perusteilla rahoitusväline otetaan kaupankäynnin kohteeksi 

sekä miten ja millä perusteilla kaupankäynti rahoitusvälineellä voidaan keskeyt-

tää tai lopettaa; 

3) millaisia vaatimuksia, oikeuksia ja velvollisuuksia arvopaperien liikkeeseen-

laskijoille ja niiden hallinnolle tähän lakiin, arvopaperimarkkinalakiin ja niiden 

nojalla annettuihin säännöksiin ja määräyksiin sekä pörssin sääntöihin perustu-

vien velvollisuuksien täyttämiseksi tai muutoin asetetaan; 

4) miten ja millä perusteilla kaupankäyntiosapuolen oikeudet myönnetään ja pe-

ruutetaan; 
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5) millaisia vaatimuksia, oikeuksia ja velvollisuuksia kaupankäyntiosapuolille 

tähän lakiin ja sen nojalla annettuihin säännöksiin ja määräyksiin sekä pörssin 

sääntöihin perustuvien velvollisuuksien täyttämiseksi tai muutoin asetetaan; 

6) millaisia seuraamuksia arvopaperien liikkeeseenlaskijoille ja kaupankäyntios-

apuolille voidaan pörssin sääntöjen rikkomisesta määrätä ja miten ne määrätään; 

7) jos kaupankäynnin kohteena on johdannaissopimus, sen ehdot.”  

Säännöissä ei vaadita pörssiä sääntelemään algoritmista kaupankäyntiä. Käytännössä 

sääntöjen hyväksyttämisvelvollisuus Valtiovarainministeriöllä, joka voi pyytää Finans-

sivalvonnalta lausunnon, tuo viranomaisille ainakin vähäiset mahdollisuudet kontrolloi-

da itsesääntelyn tilaa. Itsesääntely on ollut arvopaperimarkkinoilla korostuneessa roolis-

sa sääntelyn puutteen ja aukollisuuden seurauksena . Voidaan pitää ongelmallisena, 193

että HF-kaupankäynnin ja algoritmisen kaupankäynnin sopimusperusteiselle sääntelylle 

eli pörssin sääntöjen vähimmäissisällölle ja riskienhallinnalle ei aseteta minimivaati-

muksia. Algoritmikaupankäyjät ovat pörssin asiakkaita, jotka maksavat pörssille palk-

kioita kaupankäynnistä, mahdollisesti myös colocation-sijainnista ja suorasta datavirras-

ta, joten sääntelyllä olisi tarpeen varmistaa riskienhallinnan taso. Tulossa oleva MiFID 

II -sääntely velvoittaa sääntelemään riskienhallinnasta lakitasolla.  

5.5 Finanssivalvonta 

Lain Finanssivalvonnasta (FivaL) (878/2008) katsotaan sisältyvän arvopaperimarkkina-

oikeuden kokonaisuuteen. Hallituksen esityksellä 32/2012 tehtiin uudistuksia lakiin Fi-

nanssivalvonnasta. Finanssivalvonta toimii Suomen Pankin yhteydessä. Finanssival-

vonnan tehtävät on kirjattu FivaL:n 1 luvun 3 pykälään. Tämän tutkielman kannalta 

keskeistä on finanssivalvonnan 1 luvun 3 pykälän ensimmäisen momentin toisen ja 

kolmannen alakohdan mukaiset velvollisuudet valvoa finanssimarkkinoilla sääntöjen 

noudattamista ja rahoitusvälineiden kaupankäyntiä. Finanssivalvonnan valvonta on lail-

 Katso lisää itsesääntelystä Huovinen 2007, s. 353.193
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lisuusvalvontaa, joten Finanssivalvonta ei valvo palvelun tarjoamisen tarkoituksenmu-

kaisuutta.  194

LKR:n 2 luvun 44 pykälässä säädetään Finanssivalvonnan oikeudesta antaa tarkempia 

määräyksiä pörssin toimintaan liittyen. Finanssivalvonta antaa määräyksiä, ohjeita ja 

lausuntoja, joilla se pyrkii edistämään hyvien menettelytapojen noudattamista.  Fi195 -

nanssivalvonnan määräykset ovat velvoittavia oikeussääntöjä, joita tulee noudattaa. 

Näitä määräyksiä Finanssivalvonta antaa lailla säädetyn valtuutuksen puitteissa.  Fi196 -

vaL:n 1 luvun 3 pykälän ensimmäisessä momentissa Finanssivalvonta velvoitetaan edis-

tämään hyvien menettelytapojen noudattamista finanssimarkkinoilla. Tämän kanssa on 

linjassa hallituksen esityksessä 32/2012 kohdennettu tehtävä valvoa hyvän tavan nou-

dattamista arvopaperien kaupassa.  Hyvien menettelytapojen noudattamisen edistämi197 -

sen lisäksi ohjeilla on myös oikeusvarmuutta lisäävä funktio. Finanssimarkkinoiden 

toimijat saavat ohjeiden avulla käsityksen kuinka Finanssivalvonta tulkitsee säädösten 

sisältöä.  198

Finanssivalvonnalla on oikeus LKR:n  2 luvun 31-32 pykälien perusteella rajoittaa, kiel-

tää tai keskeyttää kaupankäynti rahoitusvälineellä. EU:n lyhyeksimyyntiasetuksen (N:o 

236/2012) 20 artiklan mukaan Finanssivalvonnalla on valtuus asettaa kieltoja tai ehtoja 

henkilöille, jotka harjoittavat lyhyeksimyyntiä, muita transaktiota kuin lyhyeksimyynttä, 

jonka tuloksena syntyy rahoitusväline, tai 21 artiklan mukaisia transaktioita valtionlai-

nan luottoriskinvaihtosopimuksilla. Ennen näitä toimenpiteitä Finanssivalvonnan on 

FivaL:n 37 a pykälän mukaan pyydettävä ”asiasta valtiovarainministeriön ja Suomen 

Pankin lausunto, jollei asian kiireellisyydestä muuta johdu. Lausunto on kuitenkin aina 

pyydettävä valtiovarainministeriöltä 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa.” 

 Wuolijoki – Hemmo 2013, s. 57.194

 Wuolijoki – Hemmo 2013, s. 57–58.195

 Fiva Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden oikeudellinen luonne.196

 HE 32/2012, s. 68.197

 Fiva Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden oikeudellinen luonne.198
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Finanssivalvonta voi AML 17 luvun 3 pykälän nojalla määrätä valvottavalle kiellon tai 

päätöksen tehosteeksi uhkasakon. Muut Finanssivalvonnan taloudelliset sanktiokeinot, 

joita tämä voi kohdistaa valvottavaan, on säädetty FivaL:n 38-40 pykälissä. Nämä ovat 

rikemaksu, julkinen varoitus ja seuraamusmaksu. 

5.6 Pörssin säännöt  

Pörssi laatii toiminnalleen säännöt LKR:n velvoittamalla tavalla. “Helsingin pörssin 

säännöt” -asiakirja on pörssin laatima ja Valtiovarainministeriön vahvistama kokonai-

suus.  Pörssin säännöt ovat itsesääntelyä, jotka ovat sopimusperusteisesti sitovia . 199 200

Arvopaperien kaupankäyntimenettelyn tarkempaa sääntelyä ja teknisiä vaatimuksia var-

ten pörssi laatii arvopaperien kaupankäyntisäännöt, jotka se vahvistuttaa Valtionvarain-

ministeriöllä. Samat säännöt sisältyvät teknisesti myös Nasdaq Nordic -pörssien yhtei-

sen sääntökirjan (Nasdaq Nordic Member Rules). ”Nasdaq Nordic -säännöt sääntelevät 

Nasdaq Helsingin ja Välittäjien välistä suhdetta pörssikaupankäynnissä ja muita siihen 

liittyviä seikkoja.”  201

Helsingin pörssin kaupankäyntisäännöissä edellytetään, että algoritmikaupankäyntiä 

harjoittava osapuoli saa kirjallisen suostumuksen pörssiltä ennen kuin tämä voi osallis-

tua kaupankäyntiin algoritmin välityksellä. Virheiden välttämiseksi osapuolelta edelly-

tetään sellaisia menettelytapoja, joissa riskit pysyvät kohtuullisina, tarjousten varmista-

misprosessia sekä toimitettavaksi selvitys pörssille näistä menettelyistä. Algoritmista 

kaupankäyntiä harjoittavan osapuolen laitteiston tulee täyttää kaupankäyntisäännöissä 

määritellyt vaatimukset. Pörssi edellyttää, että pörssin aukioloaikoina algoritmikaupan-

 Nasdaq Helsinki Oy pörssin säännöt 1.1.2017.199

 HE 32/2012, s. 67–68.200

 Arvopaperien kaupankäyntisäännöt Nasdaq Nordic -säännöt, versio 3.1, s. 1.201
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käyntiä harjoittavan toimijan taholta on tavoitettavissa kaupasta vastaava henkilö tai 

tämän sijainen.  202

EBBO (European Best Bid and Offer) muistuttaa Yhdysvaltalaista SIP:n muodostamaa 

NBBO:ta, mutta EBBO:n määrittelee pörssi itse . Tarjousten toteuttaminen Yhdysval203 -

loissa NBBO:lla ja mahdollisesti vaadittava reititys toiselle kauppapaikalle parhaan hin-

nan saamiseksi on lakitason velvoite. Euroopassa EBBO-hinnalla tapahtuva kaupan to-

teuttaminen on pörssin tarjoama vapaaehtoinen palvelu. EBBO muodostetaan parhaista 

osto- ja myyntitarjouksista, joita seurataan Nasdaq Nordic pörsseistä ja kauppapaikoilta, 

joihin tarjous voidaan reitittää.  Helsingin pörssissä EBBO:n muodostuksessa ovat 204

mukana BATS, Chi-X ja Turquoise .  205

Nasdaq Nordic pörssit tarjoavat Smart Order Routing -palvelua, jonka avulla on mah-

dollista reitittää tarjous toisille kauppapaikoille, mikäli osto- tai myyntitarjoukselle ei 

ole mahdollista saada toteutusta EBBO-hintaan Nasdaq Nordic -markkinalla, jolle tar-

jous lähetettiin. Tarjous reititetään parhaan toteutuksen saamiseksi BATS Europeen, 

Chi-X:än, Oslo Börs:iin, Oslo Axess:iin ja Turquoiseen.  Tarjottava palvelu mahdollis206 -

taa erilaisia reititysstrategioita, joista asiakas voi valita haluamansa. Tarjolla on myös 

strategioita, jotka eivät reititä tarjousta.  Koska EBBO:n toteutuksen saamikseksi 207

mahdollisesti vaadittava reititys on vapaaehtoinen verraten NBBO:hon, ei HF-kaupan-

käyjien strategioita voida rakentaa olettamaan tarjouksen reitityksen tapahtumista jokai-

sessa tilanteessa vaikka se olisi mahdollista. Pohjoismaisessa markkinarakenteessa täy-

tyy huomioida markkinoiden alueellisuus. Monien pienempien yritysten osakkeiden 

vaihto käydään pääasiassa kotimaan pörssissä. Reityksen erilainen rakenne ei poista 

 Arvopaperien kaupankäyntisäännöt Nasdaq Nordic -säännöt, versio 3.1, s. 45–46.202

 Nasdaq Nordic Order Routing, s. 1.  203

 INET Nordic Nasdaq Nordic Market Model 2017:01, s. 96.204

 Tiedustelu Nasdaq OMX Helsinki Oy 2017.205

 INET Nordic Nasdaq Nordic Market Model 2017:01, s. 95.206

 INET Nordic Nasdaq Nordic Market Model 2017:01, s. 95–100.207
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kaikkia HF-kaupankäynnille tyypillisiä manipulatiivisia menettelyjä, vaikka Yhdysval-

talainen SIP ja sen viivästyneen datan lieveilmiöt puuttuvat. 

5.7 NASDAQ Nordic Helsingin markkinavalvonta  

Pörssin itse järjestämän markkinavalvonnan tarkoituksena on turvata luottamus markki-

noita kohtaan. Tähän tavoitteeseen pyritään uskottavalla, ammattimaisella ja yhtenäisel-

lä toiminnalla. Kaupankäyntimenettelyn kannalta merkitystä on kaupankäynnin valvon-

nalla (Trading Surveillance). Markkinavalvonta valvoo sääntöjen ja määrätysten nou-

dattamista, tarjoaa neuvontapalveluja välittäjille ja kehittää kaupankäyntisääntöjä sekä 

tarvittaessa aloittaa sääntöjen rikkomisesta seuraavat käytännöt.  208

5.8 NASDAQ Nordic Helsingin Kurinpitolautakunta  

Kurinpitolautakunta on pörssistä itsenäinen lautakunta, joka käsittelee pörssin kurinpi-

toasiat. Kurinpitolautakunnan säännöt ovat valtionvarainministeriön hyvksymät.  Ku209 -

rinpitolautakuntaan asia tulee vireille pörssin aloitteesta. Kurinpitolautakunta käsittelee 

asiat, joissa on rikottu lakia, lain nojalla annettua määräystä, ohjetta tai päätöstä, pörssil-

le antamaa sitoumusta tai hyvää arvopaperimarkkinatapaa. Kurinpitolautakunnan käy-

tössä olevat sanktiot ovat varoitus tai kurinpitomaksu, joka voi olla 10 000€–500 

000€.  210

5.9 Volatiliteettivahdit 

Keskeinen järjestelmä kumulatiivisten algoritmien aiheuttamien virheiden estämiseen 

on Nasdaq OMX Nordic pörsseissä käytössä olevat volatiliteettivahdit. Volatiliteetilla 

 Nasdaq Omx Helsinki Markkinavalvonta.208

 Disciplinary procedures, Nasdaq Helsinki.209

 Nasdaq Helsinki Oy pörssin säännöt 1.1.2017, s. 98–99.210
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tarkoitetaan arvopaperin hinnan keskihajontaa annetulla aikaperiodilla . Pörssin volati211 -

liteetivahdit toimivat siten, että volatiliteettivahti keskeyttää kaupankäynnin automaatti-

sesti eli ei päästä toimeksiantoa läpi, mikäli toimeksiantokurssi poikkeaa merkittävästi 

kurssista, johon toimeksiantoa verrataan. Tarjouskirja siirretään pois jatkuvasta kaupan-

käynnistä 60 sekunniksi (dynaaminen volatiliteettiylitys) ja 180 sekunniksi (staattinen 

volatiliteettiylitys). Tämän ajan tarjouskirjat ovat huutokaupassa, kunnes aikarajan ylit-

tymisen jälkeen ne palautetaan jatkuvaan kaupankäyntiin. Vertailukurssina käytetään 

edellisen kaupan kurssia (dynaaminen volatiliteetti) ja aamun avauskurssia (staattinen 

volatiliteetti). OMXH25-osakkeissa staattinen volatiliteettiraja on 10% ja dynaaminen 

3%.  Volatiliteettivahti pystyy merkittävästi ehkäisemään suurien vahinkojen synty212 -

mistä jatkuvassa kaupankäynnissä. Esimerkiksi puolet markkinahintaa alhaisemmaksi 

asetettu myyntitoimeksianto ei pääse toteutumaan. Huomioimalla sekä staattinen että 

dynaaminen volatiliteetti pystytään ehkäisemään lukuisten kauppojen yhdessä aiheutta-

mia, nopeasti kumuloituvia vahinkoja, vaikka tällaiset kaupat eivät yksittäisesti tarkas-

tellen näyttäisi niitä aiheuttavan. Volatiliteettivahteja ei käytetä päivän avaus- ja päätös-

huutokaupassa.  213

5.10 Transaktion perumismenettely pörssin toimesta 

Mahdollisuus täsmäytyneen transaktion perumiseen on määritelty kaikille Nasdaq Nor-

dic pörsseille yhteisessä ohjeistuksessa ”Guidelines for Cancellation of Trades Based on 

Nasdaq Nordic Member Rules”. Nasdaq Nordic -pörssien yhtenevillä perumiskäytän-

nöillä pyritään läpinäkyvyyden ja harmonisaation paranemiseen.  Virheellisellä kau214 -

palla tarkoitetaan kauppaa, joka selvästi poikkeaa arvopaperin normaalista hintakehityk-

sestä, ja josta on pääteltävissä, että kauppaan johtanut toimeksianto on ilmeisesti syötet-

ty järjestelmään vahingossa tai väärin parametrein teknisen tai manuaalisen virheen seu-

 Investopedia: Volatility.211

 Nasdaq OMX Nordic lehdistötiedote 27. syyskuuta, 2010.212

 Tiedustelu NASDAQ OMX Helsinki Oy 2014.213

 Cancellation Guidelines, s. 2.214
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rauksena. Nasdaq OMX Nordic varaa oikeuden perua kaupat, joiden se katsoo rikkovan 

lakia, asetuksia tai pörssin omia sääntöjä.  215

Harkitessaan toteutuneen kaupan perumista pörssin markkinavalvoja tutkii neljän kri-

teerin täyttymistä. Nämä kriteerit kaupan perumiselle on määritelty Cancellation Guide-

lines -ohjeistuksessa. Ensimmäiseksi kauppaan johtaneesta toimeksiannosta tulee ilmetä 

selvästi sen virheellisyys. Toiseksi toimeksiannon hinnan täytyy poiketa huomattavasti 

edellisten kauppojen hinnasta siten, että toimeksianto äkillisesti ja yllättäen muuttaa ra-

hoitusvälineen hintakuvaa ja liikuttaa spreadin toista laitaa. Kolmanneksi kaupan tulee 

olla arvioitavissa kohtuuttomaksi ottaen huomioon markkinaympäristö ja rahoitusväli-

neen vaihdon aktiviteetti. Viimeiseksi perumisarvioinnissa otetaan huomioon kokonai-

suutena vallitsevat markkinaolosuhteet, markkinoiden aktiviteetti, volatiliteetti ja rahoi-

tusvälineen vaihdon määrä.  216

Perumismenettely voi käynnistyä jäsenen ilmoituksella. Mikäli pörssin jäsen katsoo 

tehneensä virheellisen kauppaan johtaneen toimeksiannon, tulee tämän ilmoittaa siitä 

pörssille ja hakea kaupan peruutusta 10 minuutin kuluessa. Pörssi varaa oikeuden perua 

kauppoja myös tämän ajan jälkeen äärimmäisissä olosuhteissa. Jos volatiliteettivahdit 

ovat olleet käytössä tarjouskirjassa, kauppoja ei yleensä peruta.  217

Yleisin Helsingin pörssissä kaupan purkamiseen johtanut tilanne on kauppa, jossa kau-

pan osapuolet ovat sama juridinen henkilö. Tällainen kauppa ei ole pörssin sääntöjen 

perusteella aito kauppa. Avaus- ja päätöshuutokaupoissa, joissa volatiliteettivahdit eivät 

ole käytössä, on tapahtunut virheellisiä tarjousten syöttöjä, jotka ovat aiheuttaneet poik-

keuksellisen mittavia hintamuutoksia. Näitä kauppoja on peruttu pörssin päätöksellä, 

välittäjän ilmoitettua markkinapaikalle erehdyksestään.  218

 Cancellation Guidelines, s. 2–3.215

 Cancellation Guidelines, s. 4.216

 Cancellation Guidelines, s. 4.217

 Tiedustelu Nasdaq OMX Helsinki Oy 2014.218
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5.11 EU-sääntely, MiFID I ja II, sekä MiFIR 

MiFID I ja II -direktiivit ovat 1-tason eli yleisten periaatteiden sääntelyä. Komissiolla 

on valtuudet hyväksyä 2-tason säädöksiä 1-tason säädösten puitteissa tarkentamaan näi-

den sisältöä. ESMA valtuuteetaan 1-tasolla antamaan ”2-tason täytäntöönpanotoimenpi-

teitä, jotka ovat joko teknisiä sääntelystandardeja tai teknisiä täytäntöönpanostandarde-

ja.”  219

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (N:o 1095/2010) perustettiin Euroopan 

arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) . Ennen MiFID II -direktiivin tulevaa 220

voimaantuloa dark poolien ja HF-kaupankäynnin regulaatio on pitkälti itsesääntelyn ja 

ohjeiden varassa. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen on antanut ohjeet liittyen 

automatisoidun kaupankäynnin riskienhallintaan asiakirjassaan “Systems and Controls 

in an Automated Trading Environment for Trading Platforms, Investment Firms and 

Competent Authorities”. 

MiFID I (Markets in Financial Instruments Directive) (2004/39/EY) ja MiFID II 

(2014/65/EU) ovat Euroopan Unionin keskeiset rahoitusmarkkinoita säätelevät direktii-

vit. MiFID I:n soveltaminen alkoi 2007 ja MiFID II:n soveltamisen alkamista siirettiin 

vuodella alkuperäisestä aikatalusta, joten soveltaminen alkaa 3.1.2018. 

MiFID I -direktiivi ei sisällä sääntelyä liittyen HF-kaupankäyntiin ja dark pool -markki-

noihin. Direktiivin teksti hyväksyttiin vuonna 2004 ja tuolloin HF-kaupankäynnistä ja 

dark pool -markkinoista ei ollut vielä tietoa, joten niiden yleistymiseen ei voitu varau-

 Finanssivalvonta, Rahoitusvälineiden kaupankäynti, sijoituspalvelut ja sijoittajansuoja – Mi219 -
FID II ja MiFIR.

 ESMA: Systems and controls in an automated trading environment for trading platforms, 220

investment firms and competent authorities.
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tua. Direktiivin keskeinen sisältö koostuu yleisistä säännöistä, joilla tähdätään markki-

noiden läpinäkyvyyteen.   221

MiFID II / MiFIR -sääntelyhanke kieltää Broker Crossing Network -järjestelmät, mikä 

rajoittaa välittäjien mahdollisuuksia täsmäyttää asiakkaiden toimeksiantoja sisäisesti.  

Hanke velvoittaa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä (MTF) tapahtuvan dark 

pool -kaupankäynnin toteuttamaan kaupat spreadien puolivälissä olevalla hinnalla (mid-

point). Lisäksi rajoitetaan salattua (dark volume) kaupankäyntivolyymia. Rajoitus on 

yksittäisellä markkinalla 4 prosenttia vaihdon volyymistä ja 8 prosenttia koko markki-

nan volyymistä. Jos ESMA havaitsee näitä rajoituksia rikotun, tullaan salainen kaupan-

käynti keskeyttämään tällä rahoitusvälineellä kuudeksi kuukaudeksi, joko yksittäisessä 

dark poolissa tai kaikissa dark pooleissa.  Lisäksi sääntelyhanke tuo mukanaan uuden222 -

tyyppisen markkinapaikkan, organisoidun kaupankäyntijärjestelmän (OTF), jota ei käsi-

tellä tarkemmin tässä tutkimuksessa. 

MiFID II -direktiivi tulee vaikuttamaan vahvasti HF-kaupankäyjiin ja dark pool -mark-

kinapaikkohin.  MiFID II -direktiiviä sovelletaan HF-kaupankäyntiä harjoittavaan os223 -

apuoleen riippumatta siitä, käykö tämä kauppaa omaan lukuunsa vai toteuttaako tämä 

asiakkaan toimeksiantoja. Direktiivin 17 artikla koskee algoritmista kaupankäyntiä ja 48 

artikla järjestelmien häiriönsietokykyä, kauppojen hintavaihtelurajoja ja sähköistä kau-

pankäyntiä.  

HF-kaupankäynti on aiheuttanut merkittävän kasvun pörssin järjestelmiin tuleviin toi-

meksiantovirtoihin. Pörsseille asetetaan 48 artiklassa velvollisuudeksi ottaa käyttöön 

toimenpiteet, joilla voidaan varmistaa kaupankäynnin häiriötön jatkuminen kasvaneista 

toimeksiantovirroista huolimatta. Käytännössä tällä tarkoitetaan pörssien velvollisuutta 

testata järjestelmiensä häiriönsietokyky ja ottaa käyttöön hintavaihtelurajat. 

 Vaananen 2015, s. 73.221

 ITG: MIFID 2: impact of dark caps on algorithmic trading strategies.222

 Vaananen 2015, s. 73.223
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Direktiivissä huomioidaan HTF-kaupankäyntiä harjoittavien toimijoiden tekninen kil-

pailu. Toimija, joka saa tietokoneensa lähemmäksi kauppapaikkaa, pystyy välittämään 

toimeksiantoja kauppapaikan järjestelmiin lyhyemmällä latenssiajalla, kuin toimija, joka 

joutuu operoimaan kauempaa. Hyvän kauppatavan mukaisen kaupankäynnin järjestämi-

seksi kauppapaikoilta edellytetään direktiivissä syrjimätöntä ja tasapuolista kohtelua. 

Tämä tarkoittaa konesalipalveluiden (colocation) tarjoamista paikoista, mitkä ovat lä-

hellä kauppapaikan tarjousten täsmäytysjärjestelmää. Dirtektiivi velvoittaa markkinata-

kausstrategiaa algoritmisella kaupankäynnillä toteuttavan sijoituspalveluyritysken tar-

joamaan likviditeettiä keskeytymättä. Tällä velvoitteella pyritään välttämään tarjouskir-

jan katoamista. 

Direktiivi tulee lisäämään läpinäkyvyyttä  ja valvontaviranomaisen valtuuksia. Sijoi224 -

tuspalveluyritys velvoitetaan 17 artiklassa tarjoamaan kotijäsenvaltion toimivaltaiselle 

viranomaiselle:  

”[S]äännöllisesti tai tapauskohtaisesti kuvauksen sen algoritmisten kaupankäyn-

tistrategioiden luonteesta, yksityiskohtaiset tiedot järjestelmään sovellettavista 

kaupankäynnin parametreista tai limiiteistä, tiedot keskeisistä vaatimustenmu-

kaisuuden ja riskinhallinnan varmistavista menetelmistä, joita se käyttää varmis-

taakseen 1 kohdassa säädettyjen edellytysten täyttymisen, sekä sen järjestelmien 

testausta koskevat tiedot.”  

17 artiklassa velvoitetaan HF-kaupankäyntiä harjoittava osapuoli tallentamaan tiedot 

toimeksiannoistaan, myös niistä, jotka peruttiin ennen kaupan toteutumista, hyväksyttä-

vässä muodossa ja toimittamaan ne viranomaiselle pyydettäessä. 

 Katso lisää läpinäkyvyyden jaottelusta ennen kauppaa olevaan läpinäkyvyyteen, itse kaupan 224

läpinäkyvyyteen ja kaupan jälkeiseen läpinäkyvyyteen. Deloitte 2014, s. 8–9.
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Direktiivin 50 artikla koskee liiketoimintakellojen synkronosointia. Artiklan 50 1 koh-

dan mukaan ”[k]aikki kauppapaikat ja niiden jäsenet tai osapuolet synkronoivat liike-

toimintakellot, joita käyttäen ne tallentavat kaikkien raportoitavien tapahtumien päi-

väyksen ja kellonajan.” Kauppapaikkojen kellojen synkronoinnin tärkeyttä on helppo 

perustella SIP:n epätarkkojen aikaleimojen aiheuttamilla ongelmilla, jotka synkronoi-

duilla kelloilla voidaan välttää. 

5.12 Direktiivien asettama velvollisuus toteuttaa toimeksian-
not asiakkaan kannalta mahdollisimman edullisin ehdoin 

MiFID I -direktiivin 21 artiklan 1 kohta velvoittaa välittäjää toteuttamaan asiakkaansa 

toimeksiannot mahdollisimman edullisin ehdoin:  

”1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että sijoituspalveluyritykset toteuttavat 

kaikki kohtuulliset toimet  päästäkseen toimeksiantoja toteuttaessaan asiakkai225 -

densa kannalta parhaimpaan mahdolliseen tulokseen ottaen huomioon hinnan, 

kustannukset, nopeuden, liiketoimen toteuttamisen ja selvityksen todennäköi-

syyden, suuruuden, luonteen ja muut toimeksiannon toteuttamisen kannalta 

olennaiset seikat. Jos asiakas on kuitenkin antanut erityisiä ohjeita toimeksian-

non toteuttamisesta, sijoituspalveluyrityksen on toteutettava se annettujen ohjei-

den mukaisesti.” 

MiFID II -direktiivin 27 artiklan 1 kohdan 1 alakohta velvoittaa toteuttamaan toimek-

siannot asiakkaan kannalta mahdollisimman edullisin ehdoin:  

”1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että sijoituspalveluyritykset toteuttavat 

kaikki riittävät toimet  päästäkseen toimeksiantoja toteuttaessaan asiakkaiden226 -

sa kannalta parhaimpaan mahdolliseen tulokseen ottaen huomioon hinnan, kus-

 Englanninkielisessä kännösversiossa ”take all reasonable steps”.225

 Englanninkielisessä kännösversiossa ”take all sufficient steps”.226
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tannukset, nopeuden, toteuttamisen ja toimituksen todennäköisyyden, suuruu-

den, luonteen ja muut toimeksiannon toteuttamisen kannalta olennaiset seikat. 

Jos asiakas on kuitenkin antanut erityisen ohjeen toimeksiannon toteuttamisesta, 

sijoituspalveluyrityksen on toteutettava se kyseisen ohjeen mukaisesti.” 

MiFID II -direktiivi laajentaa asiakkaan toimeksiannon toteuttajan velvollisuuksia liit-

tyen toimiin, joilla toteuttaja varmistaa toimeksiannon kokonaisedullisuuden asiakkaal-

leen. Kohtuullisien toimien vaatimisesta siirrytään riittävien toimien edellyttämiseen. 

Sanamuodosta voi päätellä kohtuullisten toimien vaatimuksen jättäneen enemmän har-

kinnanvaraa toteuttajalle, kun taas riittävien toimien vaatimus edellyttää tosiasiallista 

toimeksiannon kokonaisedullisuutta. MiFID II -direktiivin voimaantulo ei muuta koko-

naisedullisuuden harkintakriteerejä. Molempien direktiivien velvoite poikkeaa yhdys-

valtalaisesta vastineestaan Reg NMS Order Protection Rulesta (Rule 611), joka velvoit-

taa välittäjän toteuttamaan toimeksiannon aina parhaalla hinnalla. Rule 611 ei siten jätä 

välittäjälle harkintavaraa toisin kuin 27 artikla, joka vaatii ottamaan kokonaisedullisuu-

den huomioon. 27 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta korostaa ottamaan kokonaisedulli-

suusharkinnassa huomioon kaikki mahdolliset toimeksiannon toteuttamispaikat ja nii-

den kulut, joissa asiakkaan toimeksianto voitaisiin toteuttaa.  

Komissio on hyväksynyt delegoidun asetuksen 25.4.2016 MiFID II -direktiivin sijoitus-

palveluyritysten toiminnan järjestämistä koskevien vaatimusten, toiminnan harjoittami-

sen edellytysten ja kyseisessä direktiivissä määriteltyjen käsitteiden osalta, ja kyseisen 

asetuksen liitteet sekä 19.7.2016 MiFID II -direktiivin täydentämisestä algoritmista 

kaupankäyntiä harjoittavien sijoituspalveluyritysten toiminnan järjestämistä koskevia 

vaatimuksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla ja liitteet.  

MiFID II tai MiFIR ei perusta Eurooppaan SIP:iä vastaavaa virallista konsolidoitujen 

kauppatietojen järjestelmää. MiFID II -direktiivin johdanto osan 117 kohta havainnollis-

taa EU:n tavoitteet luoda kaupalliset konsolidoidut datapalvelut:  
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”Koska käytössä on markkinarakenne, joka sallii useiden kauppapaikkojen väli-

sen kilpailun, on välttämätöntä ottaa mahdollisimman pian käyttöön tehokkaat ja 

kattavat konsolidoidut kaupankäyntitiedot. Kaupallisen ratkaisun käyttöönotto 

konsolidoitujen kaupankäyntitietojen keräämiselle osakkeiden ja oman pääoman 

ehtoisten rahoitusvälineiden osalta edistäisi yhdennetympien eurooppalaisten 

markkinoiden luomista ja helpottaisi sitä, että markkinaosapuolet saavat koko-

naiskäsityksen saatavilla olevista avoimuusvaatimusten mukaisista kauppaa 

koskevista tiedoista. Johdonmukaisten ja täsmällisten markkinatietojen saata-

vuuden varmistamiseksi ja markkinoiden palvelemiseksi mahdollisimman hyvin 

kaavailtu ratkaisu perustuu toimiluvan myöntämiseen ennalta määriteltyjen ja 

valvottujen parametrien mukaisesti työskenteleville tarjoajille, jotka kilpailevat 

keskenään toimittaakseen teknisesti pitkälle kehitettyjä ja innovatiivisia ratkaisu-

ja. Edellyttämällä, että kaikki konsolidoitujen kaupankäyntitietojen tarjoajat 

konsolidoivat kaikista hyväksytyistä julkistamisjärjestelyistä ja kauppapaikoista 

saadut tiedot, varmistetaan, että kilpailu toteutuu asiakkaille tarjottavien palvelu-

jen laadun eikä niinkään tietojen laajuuden perusteella. On silti aiheellista varau-

tua tässä vaiheessa siihen, että konsolidoitujen kaupankäyntitietojen ylläpito jär-

jestetään julkisen hankintamenettelyn kautta, jos kaupallinen ratkaisu ei johda 

osakkeita ja oman pääoman ehtoisia rahoitusvälineitä koskevien tehokkaiden ja 

kattavien konsolidoitujen kaupankäyntitietojen oikea-aikaiseen tarjoamiseen.” 

Direktiivin tavoitteena on luoda konsolidoidun kauppatiedon keräämisestä ja 

tarjoamisesta luvanvarainen kaupallinen palvelu, jonka laadun varmistaa kilpailu 

markkinoilla ja velvoite konsolidoida ”kaikista hyväksytyistä julkistamisjärjeste-

lyistä ja kauppapaikoista saadut tiedot.”  

Direktiivin 65 artiklassa säädetään tarkemmin konsolidoitujen kaupankäyntitietojen tar-

joajan toiminnan järjestämistä koskevista vaatimuksista. Vaatimuksilla pyritään varmis-

tamaan johdanto-osan 117 kohtaa mukaillen tietojen laatu eikä niinkään tietojen laajuus. 
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5.13 Rahoitusvälineiden markkinat -asetus (MiFIR)  

Rahoitusvälineiden markkinat -asetus N:o 600/2014 kuuluu MiFID II -sääntelyhankkee-

seen. Kuten MiFID II -direktiiviä, MiFIR-asetuksen voimaantuloa siirrettiin vuodella eli 

soveltaminen alkaa 3.1.2018. Koska MiFIR on asetustason sääntelyä, tulee se voimaan 

sellaisenaan jokaisessa jäsenvaltiossa. MiFIR-asetuksella on tarkoitus parantaa sijoitta-

jansuojaa, ohjata kaupankäyntiä järjestäytyneille kauppapaikoille ja lisätä läpinäkyvyyt-

tä rahoitusvälinetransaktioissa.  MiFIR-asetus liittyy erityisesti kaupparaportointiin.  227 228

MiFIR-sääntely sisältää standardeja ja vaatimuksia kauppapaikoille. Nämä standardit ja 

vaatimukset tulevat vaikuttamaan kauppapaikkojen järjestelmiin kaupankäyntiproses-

seihin. Asetuksessa pyritään lisäämän erityisesti OTC-johdannaisten pre trade- ja post 

trade -läpinäkyvyyttä.  229

 PWC Sääntely hallussa? 2016.227

 London Stock Exchange Group: MIFIR: bigger and tougher than MIFID 2015.228

 PWC Technical summary - MiFIR (Regulation).229
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6 Johtopäätökset 

HF-kaupankäynnin seurauksena toimeksiantojen toteuttamisesta markkinoilla on tullut 

entistä hankalampaa. Institutionaaliset sijoittajat, kuten eläkerahastot, tekevät suuria 

toimeksiantoja markkinoilla, jotka ovat helppoja maaleja saalistavien HF-kaupankäyn-

tialgoritmien menettelyille. Mikäli meklari ei käytä omaa algoritmiaan suojautuakseen 

HF-algoritmeilta, markkinat todennäköisesti käyttäytyvät epäloogisesti, ja toimeksian-

non toteutusta haittaa haamulikviditeetti, tarjouskirjassa olevien tarjouksien katoaminen 

sekä markkihinnan vetätyminen, kun HF-algoritmit alkavat käydä toimeksiantoa vas-

taan kauppaa. On paradoksaalista, että markkinat eivät palvele konkreettista vaihdantaa 

eli koko markkinoiden olemassaolon syytä yhtä hyvin kuin ennen.  

Markkinoiden olennainen muuttuminen ja teknistyminen on riidatonta. Tämän kehitys-

suunnan mukanaan tuomat seuraukset ovat aiheuttaneet monia negatiivisia vaikutuksia, 

joten on perusteltua todeta muutoksien aiheuttaneen etääntymistä tasapuolisen peliken-

tän ideaalista. Massiiviset markkinatoimijat voivat suurilla investoinneillaan teknologi-

aan ja nopeuteen tuottaa riskittömiä voittoja ja hallita markkinoita. Näiden toimijoiden 

haastaminen on mahdotonta ilman vastaavia investointeja, joten alalle pääsyn esteet 

ovat lisääntyneet merkittävästi. Loputon millisekuntien tasolla tapahtuva nopeudella 

kilpailu ei tuo markkinoille mitään uutta. Tämän kehityksen tuottavuus yhteiskunnalle 

on nolla, eikä se palvele markkinoiden alkuperäistä tarkoitusta eli rahoitusvälineiden 

vaihdantaa. Suuret algoritmikaupankäyjät perustelevat toimintansa aiheuttavan positii-

visia ulkoisvaikutuksia, mutta puolueeton analyysi, kuten Nanexin tekemät tutkimuset, 

osoittaa monet väitteet HF-kaupankäynnin hyödyistä perusteettomiksi. 

Oikeudenmukaisuusharkinnassa senttien tasolla mitattava tehokkuus yksittäisen rahoi-

tusvälineen hinnassa ei ole merkityksellistä. Argumentille HF-kaupankäynnin markki-

noita tehostavasta vaikutuksesta ei tulisi antaa merkitystä, mikäli HF-kaupankäynnin 

menettelyt markkinoilla ovat saalistavia ja epäreiluja. Markkinoiden tehokkuutta voitai-

siin uhrata, jotta saavutettaisiin hyvän tavan mukaiset toimintamallit ja tarjottaisiin kai-
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kille yhtäläiset mahdollisuudet markkinoilla toimimiseen. Rikosoikeudessa syytettyä 

suojaa syyttömyysolettama ja syytteistä vapauttaminen mikäli jää järkevä tai varteeno-

tettava epäilys tämän tekoon syyllistymisestä. Oikeudenmukaisuudella on hintansa, ja se 

hinta tulisi pysytä maksamaan myös arvopaperimarkkinoilla. 

HF-kaupankäynnin osalta suomalainen lainsäädäntö on ollut puutteellista, koska HF-

kaupankäynnin menettelyjä ei ole säädelty lakitasolla mitenkään. Puutteellisesta säänte-

lystä huolimatta systeemiriskeiltä on vältytty toistaiseksi. Tuleva MiFID II -direktiivi 

viimein velvoittaa sääntelemään HF-kaupankäyntiä lakitasolla. Vakavilta systeemiris-

keiltä välttymistä ei voi pitää lainsäätäjän tai valvontaviranomaisen ansiona. Etenkin 

kun otetaan huomioon arvopaperimarkkinalain tehottomaksi kritisoidut vahingonkor-

vausnormistot, voi kokonaisuudessaan todeta algoritmisen kaupankäynnin olleen Suo-

messa villi länsi nousustaan, Reg NMS:n voimaantulosta Yhdysvalloissa 2007, alkaen. 

Esimerkiksi Saksassa on ollut voimassa jo toukokuulta 2013 erityisesti HF-kaupankäyn-

tiä koskeva laki , jolla pyritään estämään HF-kaupankäynnin riskejä ja väärinkäytök230 -

siä.  

Välttyminen flash crashin kaltaiselta markkinan hetkelliseltä sulamiselta Suomessa ja 

Euroopassa lienee erilaisen markkinarakenteen ja yhdysvaltalaisen SIP:n kaltaisen viral-

lisen yhden pakollisen konsolidoidun epätarkan datavirran puutteen ansiota. Yhdysval-

loissa on useita pörssejä, joissa käydään kauppaa samoilla rahoitusvälineillä samaan ai-

kaan. Tämä aiheuttaa valtavan toimeksiantojen virran kauppapaikkojen välillä HF-kau-

pankäyjen tehdessä ja peruessa toimeksiantojaan jokaisella markkinapaikalla. Euroopan 

osakemarkkinat jakautuvat enemmän jäsenvaltioiden omiin markkinoihin. Isoissa jä-

senvaltioissa on toki useampia pörssejä, ja monilla rahoitusvälineillä käydään kauppaa 

muiden jäsenvaltioiden ja Yhdysvaltain pörsseissä. Tämä ei kuitenkaan ole samassa mit-

takaavassa kuin Yhdysvalloissa. Eurooppalaisten välttyminen systeemiriskeiltä ei tar-

koita HF-kaupankäyjien käytäntöjen olevan reiluja ja yhdenvertaisia. HF-kaupankäyjien 

 High-frequency Trading Act, Hochfrequenzhandelsgesetz.230
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ylivoima informaation ja nopeuden suhteen mahdollistaa markkinoiden manipuloimisen 

niin hienovaraisesti, että sitä on vaikea selvittää tai edes havaita. 

HF-algoritmien menettelyjä vastaan on ehdotettu radikaalejakin toimia. MiFID II -di-

rektiiviä valmistellessa esillä oli ehdotus 500 millisekunnin minimilepoajasta tarjouksel-

le. Tällaisen sääntelyn voimaansaattaminen olisi lopettanut HF-kaupankäynnin Euroo-

passa kokonaan. Hitaamman frekvenssin algoritminen kaupankäynti olisi edelleen ollut 

mahdollista. HF-kaupankäynnin loppumisen pelättiin vähentävän markkinoiden vaihtoa 

ja likviditeettiä, joten säännös jätettiin pois MiFID II -direktiivistä.  Vaikka kyseinen 231

säännös jäi pois, on MiFID II -direktiivi ja sen oheissääntely tervetullut ja tarpeellinen 

kokonaisuus eurooppalaiselle osakemarkkinoille lisäämään läpinäkyvyyttä, kontrollia ja 

riskienhallintaa HF-kaupankäyntiin. Sääntely velvoittaa markkinapaikkoja ottamaan 

käyttöön teknisiä menettelyjä, jotka estävät systeemiriskien realisoituminen. Laajenne-

tut toimivaltaisten viranomaisten tietojensaantioikeudet lisäävät mahdollisuuksia tutkia 

väärinkäytöksiä ja lisäävät läpinäkyvyyttä. Dark pool -markkinapaikkojen läpinäky-

vyyttä lisää niille asetetut volyymirajoitukset ja kielto tietyntyyppisille välittäjien järjes-

telmille, joissa asiakkaiden kauppoja täsmäytettiin sisäisesti. 

Euroopan tulevat sääntelyhankkeet ja yhdysvaltalainen sääntely ei kykene poistamaan 

kaikkia HF-kaupankäynnin tyypillisesti markkinoilla aiheuttamia ongelmallisia menet-

telutapoja. Nämä ongelmat liittyvät keskeisesti kaupankäynnin jatkuvuuden luontee-

seen. Jatkuvuus liittyy tässä ajan määrittelyyn ja teknologiaan. Tällä hetkellä HF-algo-

ritmit tekevät kauppaa millisekuntien eli sekunnin tuhannesosien frekvenssillä. Kun 

teknolgia mahdollistaa, tulevat algoritmit tekemään toimeksiantoja ja niiden peruutuksia 

mikrosekuntien (sekunnin miljoonasosa) tai nanosekunttien (sekunnin miljardisosa) fre-

kvenssillä. Aikaa voi teoriassa pilkkoa aina pienempiin ja pienempiin osiin. Kilpailu 

nopeudesta ei lopu koskaan. 

 Vaananen 2015, s. 73.231
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On esitetty ajatuksia kaupankäynnin jaksottamisesta suljettuihin huutokauppoihin joi-

den esiintymistiheys olisi esimerkiksi kolmestakymmenestä millisekunnista sekuntiin. 

Markkinarakenteen muuttaminen tähän suuntaan tekisi HF-algoritmeille tyypillisen tar-

jousten perumismenettelyn merkityksettömäksi ja lopettaisi lopullisesti nopeudella kil-

pailun ja teknisen kilpavarustelun. Tällainen markkinarakenne tekisi markkinoista tasa-

puolisen pelikentän kaikille. Haittapuolena toimeksiannon toteutukseen tulisi viivettä, 

mutta mikäli huutokaupat ajoitetaan tarpeeksi tiheälle esiintymistiheydelle, esimerkiksi 

30 millisekunnin frekvenssille, ei viive merkitse rahoitusmarkkinoiden jähmettymistä 

vaan ainoastaan HF-kaupankäynnin loppumista nykyisessä muodossaan.232

 The High-Frequency Trading Arms Race: Frequent Batch Auctions as a Market Design Res232 -
ponse.
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