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Kryptovaluuttojen riskit ja EU−lainsäädännön 
edut

Miksi ja miten EU sääntelee kryptovaroja, jotta se voisi edistää innovointia ja suojella 
käyttäjiä?

Eri kryptovaluuttoja

Kryptovarojen ja niiden taustateknologian käyttö on osoittautunut sekä erittäin lupaavaksi että 
ongelmalliseksi. Siksi EU laatii sääntöjä, joilla sekä vauhditetaan näiden teknologioiden 
kehittämistä ja käyttöä EU:ssa että suojellaan käyttäjiä.

Lue lisää EU:n digitalisaatiosta
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https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20210414STO02010/kohti-digitaalista-eurooppaa


Kryptovarojen riskit
Kryptovarat kiinnostavat osittain siitä syystä, etteivät ne edellytä keskusrekisteriä eivätkä 
viranomaisia. Tämä mahdollistaa turvalliset ja yksinkertaiset transaktiot kahden osapuolen 
välillä ilman välikäsiä. EU tarvitsee tähän uutta lainsäädäntöä, joka lisää suojaa merkittäviä 
riskejä vastaan.

Kuluttajiin, yrityksiin ja markkinoihin kohdistuvat riskit
Uusilla säännöksillä pyritään puuttumaan moniin kryptovaroista johtuviin riskeihin. Tällä hetkellä 
kryptovaroja käyttävät ihmiset eivät kuulu EU:n kuluttajansuojasääntöjen piiriin. He eivät 
myöskään useinkaan saa riittävästi tietoa riskeistä, minkä vuoksi he saattavat menettää rahaa. 
Kryptovarojen laajamittainen käyttö ilman sääntelyä voi johtaa rahoitusalan epävakauteen, 
markkinoiden manipulointiin ja talousrikoksiin. Kryptovaluuttoja käytetään laajalti 
rikolliseen toimintaan, koska transaktiot ovat pääasiassa anonyymejä. Ukrainan sodan 
seurauksena EU-maat rajoittivat kryptovaroilla käytävää kauppaa Venäjänja venäläisten 
yhteisöjen kanssa.

Ympäristövaikutukset
Kryptovaluutan taustateknologia kuluttaa valtavasti sähköä. Siitä seuraa suuri 
ympäristöjalanjälki. Arvioiden mukaan bitcoin-virtuaalivaluutan energiankulutus vastaa pienen 
maan kulutusta.

Lue lisää Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta ja EU:n toimista ilmastonmuutosta 
vastaan

 
EU:n uuden kryptosääntelyn edut
EU työstää parhaillaan uusia sääntöjä, joilla säännellään kryptovarojen markkinoita 
(MiCA−asetus). Tavoitteena on lisätä kryptovarojen potentiaalia ja pienentää mahdollisia uhkia. 
Parlamentti ja neuvosto tekivät alustavan sopimuksen kesäkuussa 2022. Parlamentti hyväksyi 
sen virallisesti huhtikuussa 2023. Sopimukselle pitää vielä saada EU-maiden lopullinen 
hyväksyntä neuvostossa.

Uusilla säännöillä halutaan tarjota oikeusvarmuutta, tukea innovointia, suojata kuluttajia ja 
sijoittajia sekä taata taloudellinen vakaus. Pyrkimyksenä on kannustaa uusien teknologioiden 
kehitystä ja käyttöä.

Taloudellisen vakauden ja kuluttajansuojan varmistaminen
Taloudellinen vakaus taataan sääntelemällä kryptovarojen tarjoamista yleisölle. Säännöt 
kattavat transaktioiden avoimuuden, julkistamisen, hyväksynnän ja valvonnan. Mepit haluavat, 
että Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ja Euroopan pankkiviranomainen valvovat 
joidenkin tokenien liikkeeseenlaskua.
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Kryptovarojen kanssa kauppaa käyvien yritysten pitäisi antaa kuluttajille enemmän tietoa 
riskeistä, kuluista ja maksuista.

Parlamentti hyväksyi maaliskuussa 2022 säännöt lohkoketjujen kaltaisten hajautetun tilikirjan 
teknologioiden käytöstä kryptovarojen kaupassa. Näiden teknologioiden avulla voidaan kirjata 
kanssakäymistä ja kryptovarojen siirtoja. Lainsäädännön tavoitteena on edistää ratkaisujen 
kehittämistä kryptovaroilla käytävää kauppaa varten ja säilyttää samalla taloudellinen vakaus, 
avoimuus ja markkinoiden luotettavuus.

Kryptovarojen hiilijalanjäljen pienentäminen
Kryptovaluuttojen suurta hiilijalanjälkeä pienennetään MiCA-säännöillä. Näiden sääntöjen 
mukaan merkittävien kryptovaluuttapalvelujen tarjoajien pitää ilmoittaa, minkä verran ne 
kuluttavat energiaa.

Kryptovarojen rikollisen käytön estäminen
Parlamentti hyväksyi huhtikuussa 2023 myös EU:n säännöt, jotka sallivat kryptovarojen siirtojen 
jäljittämisen ja tunnistamisen. Tarkoituksena on estää niiden käyttö rahanpesuun, terrorismin 
rahoittamiseen ja muihin rikoksiin. Uudella lailla voidaan myös estää epäilyttäviä transaktioita. 
Säännöt koskevat kryptovaroilla suoritettuja transaktioita, joiden arvo on yli tuhat euroa.

Veropetosten ja veronkierron torjuminen
Lokakuussa 2022 parlamentti kehotti EU-maita koordinoimaan paremmin kryptovarojen 
verotusta. Se totesi, että kryptovaroihin pitää soveltaa oikeudenmukaista, avointa ja vaikuttavaa 
verotusta, mutta kehotti kuitenkin viranomaisia harkitsemaan yksinkertaistettua verokohtelua, 
jota sovellettaisiin satunnaisiin tai pieniin toimijoihin ja pieniin liiketoimiin. Jäsenten mielestä 
lohkoketju voisi helpottaa veronkannon tehostamista.

 
Mitä ovat kryptovarat, kryptovaluutat, tokenit ja 
stablecoinit?
Kryptovarat
Kryptovarat ovat digitaalisia varoja, joita voidaan käyttää joko kaupankäynnin välineenä tai 
sijoittamiseen. Perinteisestä pankkitoiminnasta poiketen keskusrekisteriä ei tarvita, sillä 
kryptovarat perustuvat hajautetun tilikirjan teknologiaan, jonka ansiosta transaktiot kirjataan 
turvallisesti tietokoneiden muodostamaan verkkoon. Ne ovat yksityisiä, eli keskuspankki tai muu 
julkinen viranomainen ei laske niitä liikkeeseen eikä takaa niitä. Krypto-alkuliite viittaa 
turvallisuuteen - ne on turvattu kryptologian avulla.

Kryptovaluutat
Ensimmäiset kryptovarat olivat bitcoineja. Ne otettiin käyttöön vuonna 2008 kryptovaluuttana, 
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jota voidaan käyttää maksuvälineenä keskuspankkien liikkeeseen laskemien valuuttojen sijaan. 
Vuoteen 2020 mennessä oli luotu 5 600 erilaista kryptovaluuttaa. Niiden arvioitu kokonaisarvo 
oli 250 miljardia euroa (osuus on edelleen varsin pieni kaikkien valuuttojen arvosta). 
Kryptovaroja ei ole yleensä sidottu varoihin, joilla olisi luontaista arvoa, joten niiden arvo on 
usein varsin epävakaa. Tämä rajoittaa kryptovaluuttojen käyttöä käytännössä ja tekee niistä 
pikemminkin riskialttiita sijoituksia kuin käyttökelpoisia valuuttoja.

Tokenit ja stablecoinit
Tokenit ovat uudempia kryptovaroja. Ne ovat digitaalisia representaatioita intresseistä tai 
oikeudesta tiettyyn omaisuuteen. Tokeneita lasketaan yleensä liikkeeseen, kun kerätään varoja 
uusiin yrittäjyyshankkeisiin tai start-up-yrityksiin.

Stablecoinit voisivat olla vakaampia maksuvälineitä, sillä niiden arvo on sidottu todelliseen 
omaisuuserään. Uusien tuotteiden käyttöönotto tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia innovoida 
ja laajentaa käyttöä. Samalla kasvavat myös uhat.

 
Lisätietoa siitä, mitä EU tekee hyödyntääkseen 
digitaalisia mahdollisuuksia

Säännöt tekoälylle• 
Euroopan datastrategia• 
EU:n digimarkkinasäädös ja digipalvelusäädös lyhyesti• 
EU:n uudet kyberturvallisuussäädökset• 
EU:n suunnitelma puolijohdepulan ratkaisemiseksi• 
Euroopan parlamentti haluaa suojella verkkopelien pelaajia• 

Lisätietoa
Tietoja lainsäädännön edistymisestä: kryptovarojen markkinat
Lainsäädäntövahti: kryptovarojen markkinat
Briefing: Markets in crypto-assets (MiCA)
Tietoja lainsäädännön edistymisestä:kryptovarojen siirrot
Digitaalisen rahoituksen paketti
Neuvoston sivusto: Digitaalinen rahoitus
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