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Asia: U 79/2021 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 600/2014 muuttamisesta ja direktiiviksi direktiivin 2014/65/EU 
muuttamisesta (MiFIR) 
 

Pörssisäätiön lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle kaupankäynnin läpinäky-
vyyden lisäämisestä ja konsolidoidun EU-laajuisen kaupankäyntitiedon tuottami-
sesta 
 
Tausta 
Komissio antoi 25 päivänä marraskuuta 2021 ehdotukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
asetuksen (EU) N:o 600/2014 (MiFIR) muuttamisesta, direktiiviksi direktiivin 2014/65/EU (MiFID II) muutta-
misesta. Komission antamat lainsäädäntöehdotukset muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden (säännöseh-
dotukset). Säännösehdotukset sisältävät esitykset kaupankäynnin läpinäkyvyyden lisäämisestä ehdotuksilla 
kauppatietojen julkistamisvelvoitteiden sääntöjen muutoksista ja poikkeuslupamahdollisuuksien rajaami-
sesta sekä konsolidoidun EU-laajuisen kaupankäyntitiedon tuottamisen edistämisestä.  
 
Komission mukaan markkinoiden avoimuusdirektiiviin ja asetukseen ehdotettavien muutosten keskeisinä ta-
voitteina on läpinäkyvyyden ja markkinoiden kaupankäyntitietojen saatavuuden parantaminen, tasoittaa eri 
kauppapaikkojen kilpailuedellytyksiä ja taata EU-markkinoiden globaali kilpailukykyisyys. 
 
Pörssisäätiön lausunto 
Pörssisäätiö kiittää lausuntopyynnöstä. Pörssisäätiö edistää arvopaperisäästämistä ja arvopaperimarkkinoita.  
 
Pörssisäätiö pitää säännösehdotuksia kannatettavina. Pörssisäätiö pitää positiivisena sitä, että kauppapaikat 
olisivat velvollisia luovuttamaan kaupankäynnin ydintiedot konsolidoidun kaupankäyntitiedon tarjoajalle. 
Velvollisuus ulottuisi myös kauppojen sisäisiin toteuttajiin. Euroopan laajuisen konsolidoidun kaupankäynti-
tiedon tuottaminen on omiaan kehittämään eurooppalaisten pääomamarkkinoiden infrastruktuuria tavalla, 
joka tulee edistämään aitojen yhtenäiseurooppalaisten pääomamarkkinoiden kehittymistä.  
 
Kaupankäyntitietojen konsolidointi tulee parantamaan erityisesti yksityissijoittajien sijoittajansuojaa ja mah-
dollisuutta arvioida sitä, onko heidän kauppansa toteutettu parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Nykyään tämä 



 
 
on vaikeaa tai käytännössä mahdotonta. Säännösehdotuksen neuvotteluissa tulisi varmistua siitä, ettei lo-
pulta päädytä sääntelyratkaisuun, jonka myötä yksityissijoittajien olisi vaikea saada oikea-aikaista tietoa 
kauppojen toteutuksesta.  
 
Muutosehdotusta on pidettävä positiivisena myös pk-yritysten rahoituksen keräämisen kannalta. Konsolidoi-
tujen kaupankäyntitietojen myötä myös pk-yritysten liikkeeseen laskemien arvopapereiden näkyvyys tulee 
lisääntymään Euroopan laajuisesti. 
 
Pörssisäätiö pitää erityisen tervetulleena säännösehdotuksen artiklan 39 a mukaista sijoituspalvelun tarjo-
ajille asetettua kieltoa maksua vastaan reitittää ei-ammattimaisten sijoittajien toimeksiantoja. Tämä muu-
tosehdotus tulee toteutuessaan parantamaan merkittävästi yksityissijoittajien mahdollisuutta osallistua pää-
omamarkkinoille reilulla ja oikeudenmukaisella tavalla.  
 
Konsolidoitujen kaupankäyntitietojen keräämisessä on kuitenkin kyse merkittävästä pääomamarkkinoiden 
infrastruktuurihankkeesta, jonka onnistumisen edellytyksenä on se, että niin kutsuttu toisen tason sääntely 
valmistellaan riittävällä huolellisuudella. Lisäksi markkinatoimijoille on annettava riittävä aika varautua sään-
telyn tuomiin muutoksiin toisen asteen sääntelyn ja sääntelyn voimaantulon välillä. 
 
Annamme mielellämme lisätietoa lausunnostamme. 
 
 
Sari Lounasmeri Jesse Collin  
toimitusjohtaja lakijohtaja 
 


