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Tutkielmassa tarkastellaan Euroopan unionin ja Suomen lainsäädännön määritelmää 
virtuaalivaluutasta ja erityisesti, miten määritelmä vaikuttaa virtuaalivaluutan verotukseen 
henkilöverotuksessa. Tutkimusmenetelmänä on lainopillinen de lege lata käsiteanalyysi. 
 
Virtuaalivaluutoista on tullut kansainvälinen ja yhteiskunnallinen ilmiö, johon liittyy toisaalta 
paljon ennakkoluuloja ja toisaalta paljon odotuksia. Nykyiset sääntelyn kohteena olevat 
virtuaalivaluutat perustuvat lähtökohtaisesti lohkoketjuteknologiaan. Ymmärrys tästä 
teknologiasta on olennaista, että voidaan tarkastella virtuaalivaluuttojen taloudellista 
merkitystä sekä oikeudellista määrittelyä. Tästä syystä tutkielmassa esitellään 
virtuaalivaluutan mahdollistanut lohkoketjuteknologia.  
 
Virtuaalivaluuttoja käytetään sekä sijoituskohteina että maksuvälineinä, mistä johtuen 
virtuaalivaluuttoihin kohdistuu veroseuraamuksia. KHO 2019:42 ratkaisun mukaan 
virtuaalivaluuttaa pidetään tuloverolain mukaisissa soveltamistilanteissa tuloverolain 45 §:n 
1 momentissa tarkoitettuna omaisuutena, jolloin sen luovuttamiseen sovelletaan tuloverolain 
luovutusvoittoa koskevia säädöksiä. 
 
Tutkielman tarkoituksena on selvittää vastaako virtuaalivaluutan oikeudellinen määritelmä 
sen tosiasiallista käyttötarkoitusta. Oikeudellisen määritelmän hahmottamiseksi 
virtuaalivaluuttaa koskeva lainsäädäntö paikannetaan oikeudenalajaottelun mukaan. 
Punnintaa määritelmän ja käyttötarkoituksen suhteesta tarkastellaan keskeisten 
veroperiaatteiden valossa. Näistä tärkeimmiksi nousevat ennakoitavuuden periaate ja 
legaliteettiperiaate. Tutkielmassa olennaiseksi käsitteeksi nousee luottamus lohkoketjun 
tuotteena ja toisaalta välttämättömänä taloudellisen toiminnan takeena. 
 
Tutkielmassa havaitaan, että virtuaalivaluutan tarjoajista annetun lain (572/2019) 2 §:n 
määritelmä virtuaalivaluutoista samaistaa virtuaalivaluutan, kryptovaluutan, 
lohkoketjuteknologian ja Bitcoinin. Tämä luo virtuaalivaluutan määritelmästä tarpeettoman 
laajan ja tosiasiallinen sääntely kohdistuu pikemminkin lohkoketjuteknologisiin sovellutuksiin 
kuin digitaalista arvoa sisältäviin kryptovaluuttoihin. Määritelmällä voi olla veroseuraamuksia 
sellaisille lohkoketjuteknologisille sovellutuksille, jotka eivät vastaa KHO 2019:42 
ratkaisussa annettua tulkintaa virtuaalivaluutasta verotettavana omaisuutena. Määritelmän 
laajuus voi asettaa esteitä lohkoketjuteknologisten sovellutusten kehitykselle ja 
käyttöönotolle. Virtuaalivaluutan määritelmään suunnitellaan tarpeellisia ja oikeasuhtaisia 
muutoksia Euroopan komissiossa. 
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1. Johdanto 

1.1 Työn tausta ja lähtökohdat 

Virtuaalivaluutat ovat nousseet yleiseen tietoisuuteen viimeistään vuoden 2021 aikana. 

Bitcoinia, kryptovaluuttoja ja lohkoketjuteknologiaa koskevalta uutisoinnilta on ollut vaikea 

välttyä. Samalla virtuaalivaluuttojen yhteenlaskettu rahallinen arvo kasvaa kohisten yhä 

useamman sijoittaessa niihin sekä yhä useamman eri alustan tarjotessa omaa 

virtuaalivaluuttaa markkinoille. Kun toiset odottavat kuplan puhkeamista, toiset odottavat 

virtuaalivaluutoista uuden vallankumouksellisen aikakauden alkua. Virtuaalivaluuttojen 

taustalla olevaa lohkoketjuteknologiaa pidetäänkin internetin kolmannen sukupolven 

käynnistäjänä ja mahdollisesti suurimpana teknologisena saavutuksena internetin 

keksimisen jälkeen. Sen odotetaan muuttavan käsitystämme taloudesta ja vaikuttavan 

yhteiskuntajärjestelmiin perustavanlaatuisesti1. Miten tämä tulee tapahtumaan nykyisten 

kansallisvaltioiden kehyksessä? Mistä oikeastaan edes puhutaan, kun puhutaan 

virtuaalivaluutoista ja lohkoketjuteknologiasta? 

Tutkielmassa selvitetään mitä lohkoketjuteknologia on ja miten tällä teknologialla luotuja 

virtuaalivaluuttoja käytetään. Tätä tarkastellaan niin oikeudellisen kuin ja taloudellisen 

kohtelun näkökulmasta keskittyen erityisesti kohtelun vaikutuksiin luonnollisten 

henkilöiden verotukseen. Erityistä huomiota kiinnitetään virtuaalivaluuttojen 

kahtiajakautuneeseen luonteeseen sijoituskohteena ja maksuvälineenä. 

Tausta tutkielman kirjoittamiselle on kaksitasoinen. Makrotasolla lohkoketjuteknologiasta 

on tullut vuosikymmenen mahdollisesti merkittävin keksintö, jonka käyttöönotto, 

hyödyntäminen ja mahdollisuudet ovat vasta alussa. Kansainvälisesti talousjärjestelmiin 

vaikuttavan tai niiden kanssa kilpailevan teknologian merkitystä ei voi aliarvioida.2 Tätä 

alemmalla tasolla lohkoketjuteknologian monista hyödyntämismahdollisuuksista 

virtuaalivaluutat luovat niin yrityksille kuin kuluttajille kiinnostavan, mutta vielä vaikeasti 

hahmotettavan varallisuuserän. Virtuaalivaluuttoihin vaikuttaa liittyvän sijoituspotentiaalia 

niin arvonnousun toivossa kuin myös vaihtoehtoisena varallisuuden arvonsäilyttäjänä. 

Tällaisen instrumentin ymmärrettävyyttä tulee lisätä oikeusturvan sekä kiihtyvän 

 
1 a16z 2021, s. 4; Campbell-Verduyn 2017, s. 3. 
2 HS 2021a: “Bitcoin muuttaa kaiken. En usko, että elämäni aikana tulee mitään tärkeämpää, jonka parissa 

työskennellä” toteaa Twitterin perustanut ja yhtiön joulukuussa 2021 jättänyt Jack Dorsey, jonka toisen 

perustaman yrityksen Squaren nimi on juuri vaihdettu nimeen Block, lohkoketjuteknologiaan viitaten. 
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teknologisen kehityksen vuoksi. Sijoittaja ei koskaan pysty ennakoimaan satavarmasti 

sijoituksensa tuottoa, mutta hyvän verojärjestelmän näkökulmasta on ehdottoman tärkeää, 

että verotus ei ohjaa sijoittajan päätöstä informaation puutteen eikä epäedullisuuden vuoksi.3 

1.2 Tutkimuskysymys ja tarkastelun rajaukset 

1.2.1 Kysymyksenasettelu ja rakenne 

Virtuaalivaluuttoja tarkastellaan tutkielmassa yhteiskunnallisena ilmiönä, josta kuluttajalla 

on vielä vähän ymmärrystä. Havainnollistavaksi tarkastelunäkökulmaksi on valittu 

määritellä virtuaalivaluutta erityisesti henkilöverotuksen näkökulmasta. Näin lukija voi 

ymmärtää käytännönläheisesti, mitä vaikutuksia virtuaalivaluuttoihin liittyvällä 

lainsäädännöllä ja verotuksella on hänelle, mikäli hän haluaa lisätä tietämystään aiheesta tai 

mahdollisesti käyttää virtuaalivaluuttoja. 

Tarkastellessa uutta ilmiötä, josta julkaistu tieto on pääasiallisesti hyvin moneen erilaiseen 

ja vakiintumattomaan näkökulmaan levittäytynyttä informaatiota, ei ole kuitenkaan 

tarkoituksenmukaista pysyä yhden oikeudenalan lähdeaineistoissa ja tutkimusnäkökulmissa. 

Kun tutkitaan vero-oikeudellisia kysymyksiä laajemmassa mittakaavassa, onkin monesti 

tarve ottaa kantaa myös varallisuusoikeudellisiin omaisuutta koskeviin kysymyksiin sekä 

ymmärtää talouden lainalaisuuksia laajemmin4. Tämän vuoksi tutkielmassa tarkastellaan 

virtuaalivaluuttaa vero-oikeuden ohella sopimus- ja esineoikeudellisesta näkökulmasta. Kun 

tarkastelun kohteena on uudenlaiseen teknologiaan perustuvat virtuaalivaluutat, vaatii 

tutkielma puhtaan oikeudellisen näkökulman lisäksi tutkimuskohteen teknologisten ja 

taloudellisten ominaisuuksien avaamista. 

Tutkielman tarkoituksena on selvittää, mitä virtuaalivaluutat ovat, miten niitä on pyritty 

oikeudellisesti määrittelemään sekä millaisilla perusteilla virtuaalivaluuttoja kohdellaan 

henkilöverotuksessa.  Tätä tutkimustehtävää lähestytään seuraavien tutkimuskysymysten 

avulla:   

1. Mitä virtuaalivaluutat ovat ja miten ne määritellään Euroopan unionin ja Suomen 

lainsäädännössä? 

 
3 Sorsa 2014, s. 3. 
4 Niskakangas et al 2020, s. 14–15.  
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2. Millä perusteilla ja miten virtuaalivaluuttoja verotetaan luonnollisen henkilön 

tuloverotuksessa? 

Tutkimuskysymyksiä voidaan edelleen jäsentää alatutkimuskysymyksiksi rakenteen 

systematisoinnin vuoksi sekä tarkempien vastausten saavuttamiseksi. Osa kysymyksistä luo 

tarvittavaa kontekstia, jotta voidaan ymmärtää varsinaisten tutkimuskysymysten yhteydessä 

nousevia huomioita. Mitä virtuaalivaluutat ovat teknisesti katsoen? Onko virtuaalivaluutta 

sijoituskohde vai maksuväline? Mitä taloudellista merkitystä virtuaalivaluutoilla on? Miten 

virtuaalivaluuttoja on kohdeltu oikeuskäytännössä? Millaisena tulona virtuaalivaluutasta 

saatua voittoa pidetään? Miten tätä tuloa verotetaan? Tutkielmassa systematisoidaan ja 

tulkitaan lainsäädäntöä liittyen virtuaalivaluuttojen määritelmiin ja niitä koskevaan 

verotukseen5. Verotuksen tarkastelussa keskitytään yksityishenkilön tuloverotukseen. 

Työekonomisista syistä tutkielmassa ei käsitellä tyhjentävästi kaikkea virtuaalivaluuttoihin 

ja niiden verotukseen liittyvää. Tarkoituksena on selvittää vastaako virtuaalivaluutan 

teknologinen luonne sen oikeudellista määritelmää ja jos ei, niin millaisia ongelmia tästä 

luonteen ja määritelmän ristiriidasta ilmenee.  

Tutkimuskysymys on perusteltu ennakoitavuusperiaatteen kannalta, joka on keskeinen 

veroperiaate. Laissa verotusmenettelystä (1995/1558, VML) säädetään verotuksessa 

noudatettavista yleisistä tavoitteista. Lain 4 luvun 26 §:n 1 momentin mukaan 

verotusmenettelyssä ja muissa verotukseen liittyvissä toimissa veronsaajien ja 

verovelvollisen edut tulee ottaa huomioon tasapuolisesti. Tilanne, jossa verovelvollinen ei 

voi olla varma, miksi hänen tiettyä omaisuuseräänsä verotetaan tietyllä tavalla, on 

kestämätön ja lainvastainen. Tämän takia on oleellista selvittää, mitä todellisuudessa 

verotetaan, kun verotetaan virtuaalivaluuttaa. 

Tutkielman rakenne jakautuu kolmeen päälukuun. Ensimmäisenä päälukuna tarkastellaan 

virtuaalivaluuttojen luonnetta ja määritelmää teknologisesta, taloudellisesta ja 

oikeudellisesta näkökulmasta. Pääpaino on oikeudellisessa näkökulmassa. Teknologinen 

esittely keskittyy lohkoketjuteknologian pintapuoliseen selvitykseen. Taloudellisen 

näkökulman esittely on keskeistä aiheen ajankohtaisuuden ja merkityksellisyyden 

ymmärtämiseksi. Esimerkkinä tässä luvussa käytetään ensimmäistä nykyisen kaltaista 

lohkoketjuteknologialla luotua virtuaalivaluuttasovellutusta Bitcoinia. Toisena päälukuna 

 
5 Jako noudattaa lainopillisen tutkimuksen normi- ja tulkintakannanottoa. Kts. lisää. Hirvonen 2011, s. 22: 

”Lainopilla on perinteisesti ollut kaksi tehtävää: tulkinta ja systematisointi.” 
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tutkielmassa on virtuaalivaluuttojen nykyinen henkilöverotus Suomessa. Verotusta 

tarkastellaan pitäen mielessä ensimmäisessä pääluvussa asetettu konteksti: miten 

virtuaalivaluutta on määritelty lainsäädännössä. Luvussa esitellään aluksi tuloverotuksen 

lähtökohdat. Tämän jälkeen perehdytään virtuaalivaluuttoja koskevaan oikeuskäytäntöön, 

joka on muokannut myös tarkastelussa olevan Verohallinnon ohjeistuksen 

virtuaalivaluuttojen verotuksesta. Tässä kohtaa vertaillaan lisäksi lyhyesti 

virtuaalivaluuttojen verotuksellista ja oikeudellista kohtelua Suomen ja muiden maiden 

välillä. Kolmannessa pääluvussa kootaan yhteen kahdessa aiemmassa luvussa luotu 

konteksti ja pyritään analyyttisesti vastaamaan annettuihin tutkimuskysymyksiin 

monipuolisesti ja uusia ajatuksia herättäen. Lopuksi viimeisessä luvussa kootaan yhteen 

tutkielmassa esiin nousseet tulokset sekä pohditaan mahdollisia jatkotutkimuskysymyksiä. 

Ennen varsinaiseen tutkielman aiheeseen siirtymistä, johdanto-osion lopussa esitellään 

keskeiset veroperiaatteet, joihin virtuaalivaluuttojen oikeudellista sääntelyä peilataan läpi 

tutkielman. 

1.2.2 Rajaukset 

Tutkielmassa ei käsitellä virtuaalivaluuttoihin liittyvää oikeudellista sääntelyä, taloudellisia 

hyödyntämiskeinoja tai kaikkia virtuaalivaluuttojen verotukseen liittyviä tilanteita 

tyhjentävästi. Virtuaalivaluutat esitellään tutkielman kannalta olennaisesti rajaten. Niiden 

oikeudellista määritelmää tarkastellaan lainsäätäjän valitseman kattotermin 

virtuaalivaluutan näkökulmasta. Tutkielmassa ei tästä syystä käsitellä erikseen eikä tehdä 

varsinaista erottelua esimerkiksi kryptovaluuttojen, älykkäiden sopimusten, polettien tai 

non-fungible-tokeneiden (NFT) välillä6, vaikka kaikkiin edellä mainittuihin soveltuukin 

virtuaalivaluuttoja koskeva lainsäädäntö. Valinta on de lege lata johdonmukainen ja siten 

havainnollistaa parhaiten lainsäädännön mahdollista epäsystematiikkaa. Päähuomio on 

kryptovaluutoissa maksuvälinenä ja sijoituskohteina.  

Tutkielmassa ei käsitellä virtuaalivaluuttojen toiminnan kannalta oleellisia matemaattisia 

yhtälöitä. Tästä poikkeuksena ovat Proof-of-work- ja Proof-of-stake-konsensusmekanismit, 

jotka esitellään, koska näitä mekanismeja kohdellaan eri tavalla verotuksessa. Mekanismien 

 
6 Kts. lisää esim. Johansson et al. 2019. 
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osalta esimerkkeinä käytetään markkina-arvoltaan suurimpia kryptovaluuttoja, Bitcoinia7 ja 

Ethereumia8. 

Virtuaalivaluuttojen verotuksessa keskitytään oikeuskäytännön kehitykseen 

virtuaalivaluutoista verotettavana omaisuutena henkilöverotuksessa. Erityisesti tarkastellaan 

virtuaalivaluutan tuloverotuksen jakautumisen perusteita ansio- ja pääomatuloverotukseksi. 

1.3 Tutkimusmenetelmä, aineisto ja yhteys aikaisempiin 
tutkimuksiin 

1.3.1 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimusmenetelmä on aina valittava tutkimuskohteen mukaan. Tutkielman aiheena on 

virtuaalivaluuttoja sääntelevä, voimassa oleva oikeus. Täten on perusteltua, että tutkielman 

tutkimusmenetelmänä on oikeusdogmatiikka eli lainoppi.9 Lainoppi on oikeustieteellinen 

tutkimusprosessi10, jossa tarkastellaan säädettyä lakia systematisoinnin ja oikeustieteellisen 

tulkinnan kautta. Tämä eroaa yleisestä, niin sanotusta kansantajuisesta, epätieteellisestä 

arkipohdinnasta, uskomuksista ja intuitiosta11. Prosessin tarkoitus on systematisoida 

olemassa olevia asioita tieteellisesti todistetulla tavalla, eli ilmaista asioita jäsennetysti ja 

laajasti ymmärrettävästi. Tutkimustulokset liitetään sitten aiempaan, tieteellisen 

tutkimusprosessin mukaan todistettuun tietoon.12 Tutkielman lainopillinen tarkastelu 

keskittyy de lege lata eli siihen, miten asiat ovat tällä hetkellä laissa säädetty. 

Lainoppi normatiivisena oikeustieteenä ja eri oikeustieteiden jaottelussa vanhimpana 

oikeustieteen menetelmänä13 voidaan katsoa olevan induktiivista laadullista 

sisällönanalyysia, eli aineistolähtöistä tutkimusta. Lainopin tutkimusasetelmat voidaan jakaa 

tekstikeskeiseen ja ongelmakeskeiseen lainoppiin, jotka nimensä mukaisesti painottuvat 

asetelmaltaan joko laintekstiin tai lailliseen ongelmaan.14 Näistä tutkimusasetelmista käsin 

 
7 Bitcoinin tekninen alusta, nykyisen kryptovaluuttamarkkinan mahdollistanut lohkoketjuteknologian 

ensimmäinen sovellutus ja bitcoinien liikkeellelaskija. Kirjoitetaan erisnimenä isolla. 
8 Ethereumin tekninen alusta, markkina-arvoltaan toiseksi suurin kryptovaluutta, etherien liikkeellelaskija. 

Kirjoitetaan erisnimenä isolla. 
9 Hirvonen 2011, s. 21. 
10 Aaltola & Valli 2018, s. 11–12. 
11 Ibid. s. 15. 
12 Ibid. s. 11–12. 
13 Husa 2013, s. 89; Aarnio 2011, s. 1. 
14 Aarnio 1982, s. 61. 
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voimassa olevaa oikeutta tai tulevaa lainsäädäntöä, de lege ferenda, tutkitaan etenkin 

käsiteanalyysin ja oikeudellisen argumentaation avulla.15  

Virtuaalivaluuttojen oikeudellisen aseman tarkastelussa tutkimusmenetelmänä on voimassa 

olevan oikeuden käsiteanalyysi, kun taas virtuaalivaluuttojen verotusta tarkastellaan lisäksi 

myös suunnitteilla olevan lainsäädännön oikeudellisen argumentaation kautta. Jonkin verran 

tarkastellaan myös oikeustaloustieteellisestä näkökulmasta virtuaalivaluutan vaikutusta 

markkinatalouteen mahdollisena maksuvälineenä ja sijoituskohteena. Oikeustaloustiede on 

hyvin tyypillisesti de lege ferenda tarkastelua siitä, miten taloudellisia intressejä tulisi 

huomioida oikeudellisesta näkökulmasta, kun erilaisia talouden teorioita tarkastellaan 

yksittäisten tilanteiden ja ilmiöiden, kuten virtuaalivaluuttojen kannalta. Taloustiede on siten 

vahvan deduktiivista analyysia. Näin taloustieteen ja lainopin argumentointitavat eroavat 

toisistaan ja samalla vahvistavat toisiansa rinnakkaisina tutkimusmenetelminä saman 

tutkimuskysymyksen äärellä. Taloustieteessä lähtökohtana on aineellinen perustelu eli 

sisältö ratkaisee sen, kuinka vahva argumentti on, kun lainopissa merkitystä argumentille 

saadaan myös hyvin paljon sen oikeuslähdehierarkiasta eli perustelu on arvovaltaista.16 

Täten tutkielmassa on jonkin verran metodista päällekkäisyyttä, jotta voidaan saada kaikista 

kattavin vastaus tutkimuskysymykseen. 

1.3.2 Aineisto ja aiempi tutkimus 

Virtuaalivaluutat ovat uusi ilmiö, joten niiden tutkimus on vielä ohutta eikä täysin kattavia 

tutkimuksia tai kirjallisia kokonaisesityksiä ole saatavilla. Tällaisten laatiminen jatkuvasti 

muuttuvasta ilmiöstä olisikin haastavaa. Lyhyempiä akateemisia kirjoituksia, maisterin 

tutkielman tasoisia ja yleistajuisia oppaita on kuitenkin tehty paljon ja koko ajan kiihtyvällä 

tahdilla. Ekosysteeminsä mukaisesti informaatiota virtuaalivaluutoista löytyy suurimmaksi 

osaksi verkosta virtuaalivaluuttojen omilta alustoilta sekä näiden nopeaa kehittymistä 

seuraavista medialähteistä. Pääasiallisena oikeudellisena aineistona tutkielmassa on 

hyödynnetty aihetta koskevia direktiivejä, direktiiviehdotuksia, lainsäädäntöä sekä 

Finanssivalvonnan ja Verohallinnon ohjeita. 

Oman tutkielman asemoimisessa osaksi akateemista tutkimuskenttään tulee olla alati 

kriittinen aiemmalle tutkimukselle. Samaan aikaan tutkija on tämän tutkimuksen varassa. 

Tästä tietoisena pysyminen työn aikana auttaa jo suuresti välttämään subjektiivisen 

 
15 Aarnio 2011, s. 13. 
16 Määttä 2006, s. 23. 
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mielipidetekstin tuottamista objektiivisen ja akateemisen tarkastelun sijaan. 

Virtuaalivaluuttoja koskevassa aineistossa tähän liittyy usean virtuaalivaluutoista ja 

lohkoketjuteknologiasta kirjoittavan tunnustautuminen tutkimuskohteidensa 

varauksettomaksi kannattajaksi. Sijoittajanäkökulmasta kirjoittajien profiilia voisi kutsua 

fundamentaaliseksi eli sellaiseksi, joka uskoo virtuaalivaluuttojen ajan myötä tulevan 

laajasti eri valtioiden lailliseksi maksuvälineeksi.17 Vaikka fundamentalistin toivekuvat 

voivat hyvinkin tulevaisuudessa jossain muodossa toteutua, tutkittaessa kyseistä aihetta siitä 

tulisi pyrkiä tuomaan laajasti erilaisia näkökulmia esille ja osallistumaan keskusteluun ilman 

vahvaa agendaa. 

Lohkoketjuteknologiasta ja virtuaalivaluutoista on tehty Suomessa useita oikeustieteellisiä 

maisterin tutkielmia. Vuonna 2019 Patrik Elias Johansson on tarkastellut lakia 

virtuaalivaluuttojen tarjoajista (2019/572, virtuaalivaluuttalaki). Tutkielmassa käsitellään 

virtuaalivaluuttojen ja virtuaalivarojen käyttöä potentiaalisina työkaluina rikollisessa 

toiminnassa, kuten rahanpesussa ja terrorismin rahoittamisessa.18 Lisäksi Katri Aarnio on 

tarkastellut kyseistä lakia sen vaikutuksista kolikkoanteihin (ICO19). Tutkielmassa on 

esitetty huomionarvoista argumentointia siitä, että tietyin edellytyksin virtuaalivaluutan 

voidaan katsoa täyttävän arvopaperimarkkinalain mukaisen arvopaperin määritelmän.20 

Lisäksi lohkoketjusta ja virtuaalivaluutoista on tehty tutkielmia muun muassa 

tekijänoikeudellisesta näkökulmasta ja teknologian mahdollistamista älykkäiden sopimusten 

sovellutuksesta21, EU:n tietosuojadirektiivin valossa22 sekä virtuaalivaluuttojen ulosotosta ja 

siihen liittyvistä haasteista.23 

Kokonaiskattavan kuvauksen virtuaalivaluuttojen tarjoajista annetusta laista ovat tehneet 

Nordic Law -lakiasiaintoimiston juristit Jon Hautamäki, Max Atallah sekä oikeustieteen 

opiskelija Karri Koskikare.24 Lohkoketjuteknologiaa ja sen käyttömahdollisuuksia koko 

yhteiskunnan tasolla ovat esitelleet Patrik Elias Johansson, Mikko Eerola, Antti Innanen ja 

Juha Viitala myös 2019 ilmestyneessä teoksessaan Lohkoketju: Tiekartta päättäjille.25 

 
17 The Economist 2021. 
18 Johansson 2019, s. 1. 
19 Initial Coin Offering eli kolikkoanti. Uuden virtuaalivaluutan liikkeellelasku. Vrt. IPO, Initial Public 

Offering eli osakeanti arvopaperimarkkinoilla. 
20 Aarnio 2019, s. 61. 
21 Turppo 2019, s. 1. 
22 Salmensuu 2019, s. 1. 
23 Kallio 2020, s. 1. 
24 Hautamäki et al. 2019. 
25 Johansson et al. 2019. 
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Kirjoittajat puoltavat vahvasti lohkoketjuteknologian laajempaa käyttöönottoa 

yhteiskunnassa ja uskovat sen takaavan luotettavamman pankkijärjestelmän kirjanpidon 

kuin nykyinen liian monimutkaiseksi kehittynyt keskuspankkijohtoinen järjestelmä.26 

Kansainvälistä tutkimusta aiheesta edustaa esimerkiksi Malcom Campbell-Verduyn 

toimittama Bitcoin and Beyond: Cryptocurrencies, Blockchains and Global Governance. 

Kirjassa tarkastellaan Bitcoinin ja sen seuraajien vaikutusta maailmantalouteen sekä 

pohditaan virtuaalivaluuttojen sääntelyä niiden perusfilosofian vastaisena ajatuksena.27 

Virtuaalivaluutan verotuksestakin on tarkasteltu jo vuonna 2014, kun Janne Sorsa tarkasteli 

tutkielmassaan bitcoinin verotukseen liittyvistä kysymyksiä.28 Tarkastelussa esitettyihin 

kysymyksiin on saatu sittemmin oikeuskäytännön kautta selventäviä vastauksia. Sorsan 

tutkielman lähtökohtana oli bitcoinien luovutus- ja louhintatulojen verokohtelu, joka sisälsi 

tulkintaongelmia ja päällekkäisyyttä. Tutkielman johtopäätöksenä on, että bitcoineista 

johdettavien tulojen luokittelu on hyvin epäsystemaattista oikeuskäytännössä eivätkä 

Verohallinnon ohjeistukset auta asiaa. Sorsa ehdottaakin, että bitcoineihin tulisi soveltaa 

luovutusvoittoverotuksen säännöksiä, niin luovutus- kuin louhintatulojen osalta. Lisäksi 

Sorsa argumentoi, että louhintatuloja tulisi katsoa pääomatulona verotettavaksi, koska 

louhimiseen on aina tosiasiallisesti sijoitettu pääomaa.29 

Sorsa nostaa lopuksi kauaskantoisesti myös tässä tutkielmassa esiin tulevan haasteen 

oikeudellisen hahmottamisen ja tosiasiallisen kehityksen välillä. Tieteellistä tarkastelua ja 

systematisointia on välttämätöntä tehdä ilmiöiden ymmärtämiseksi. Sitä joudutaan tekemään 

olemassa olevien käsitteiden kautta, jotta tutkimus olisi ymmärrettävää ja jäsentyisi osaksi 

jo olemassa olevaa tietoa. Kuitenkaan maailman muuttuessa vauhdilla ja uusia teknologioita 

käyttöönotettaessa, vanhat käsitteet eivät yksinkertaisesti kykene pysymään mukana. 

Asioiden hahmottamiseen kuluu väistämättä aikaa ja vaaditaan useita tutkimuksia sekä 

toistoja, että voimme systemaattisesti jäsentää uusia ilmiöitä.30 Tutkimuksellista rohkeutta 

ja itsenäisyyttä vaaditaan, että uusia ilmiöitä uskalletaan tutkia niiden sisäisten termien 

kautta. 

 
26 Johansson et al. 2019, passim. 
27 Campbell-Verduyn 2017, passim. 
28 Sorsa 2014, s. 1. 
29 Sorsa 2014, s. 68; Väärä 2020, s. 69. 
30 Sorsa 2014, s. 70. 
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Tutkielmassa on pyritty tarkastelemaan mahdollisimman uutta lähdeaineistoa. 

Virtuaalivaluuttailmiön ja sitä seuraavan sääntelyn muuttuessa nopeasti on kuitenkin riskinä, 

että osa aineistosta sisältää jo vanhentunutta tietoa sen julkaisuhetkellä. Tutkielma on siten 

erittäin ajankohtainen, mutta vanhenee todennäköisesti samaa tahtia edellä mainitun 

kirjallisuuden kanssa. 

1.4 Keskeiset vero-oikeuden periaatteet 

Oikeudenalajaottelun mukaan vero-oikeus on osa finanssioikeutta. Vero-oikeus voidaan 

nähdä myös läheisesti osana hallinto-oikeutta. Vero-oikeus liittyy myös 

varallisuusoikeuteen ja tarkemmin sen alalajiin esineoikeuteen. Vero-oikeuden tietyt alat, 

kuten perintöverotus, liittyy läheisesti yksityisoikeuteen, kun vero-oikeus yleisesti osana 

finanssioikeutta on vahvasti julkisoikeutta.31 Näin ollen verotukseen liittyvät kysymykset 

leikkaavat useita eri oikeudenaloja. Jotta vältytään virtuaalivaluuttojen sääntelyn 

tarkastelulta jokaisen oikeudenalan erityispiirteiden kannalta, tutkielmassa keskitytään 

tarkastelemaan virtuaalivaluuttojen sääntelyä erityisesti vero-oikeuden keskeisten 

periaatteiden kannalta.  

Verotuksen ensisijainen tarkoitus on julkisen talouden rahoittaminen. Tätä fiskaalista 

tavoitetta voidaan lähteä toteuttamaan monella eri tapaa.32 Absoluuttisesti hyvää tai huonoa 

verojärjestelmää ei ole.33 Yhden määritelmän mukaan hyvä verojärjestelmä tulisi olla 

tehokas, oikeudenmukainen, yksinkertainen ja hallinnollisesti toimiva. Tällaisen 

verojärjestelmän tuloksena tulisi olla talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn tukeminen 

samalla tuottaen tarpeeksi verotuloja yhteiskunnan fiskaalisiin tavoitteisiin. Lisäksi näihin 

tavoitteisiin pääseminen tulisi olla vakaata ja ennustettavaa.34 

Suomen veropolitiikassa tärkeää roolia verotuksen suunnan valinnassa edustavat 

veroperiaatteet. Periaatteet kuvastavat hyvin verotuksen oikeudellista ulottuvuutta. Tulee 

ymmärtää, että ne ovat lainsäätäjän itsensä itselleen asettamia veropolitiikan suunnittelun 

keinoja. Hyvistäkään periaatteista huolimatta lopullisessa verotuksessa ei niiden mukaisia 

tavoitteita aina saavuteta. Periaatteiden käyttöä veropolitiikassa onkin kritisoitu 

epäonnistuneeksi ja on esitetty, että taloustieteellisellä näkemyksellä tulisi olla 

 
31 Niskakangas et al. 2020, s. 15. 
32 Ibid. s. 15. 
33 Myrsky 2013, s. 77–78. 
34 Ibid. s. 78–79. 
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verojärjestelmän päätöksenteossa suurempi rooli.35 Periaatteiden käytössä onkin läheisesti 

läsnä valinta verotuksen ohjaamisesta ja neutraaliudesta. Ohjaamisella tarkoitetaan sitä, 

kuinka paljon verotusta säännellään ja verovelvollisia ohjataan käyttäytymään halutulla 

tavalla. Vastakohta tälle on neutraalius, joka tarkoittaa, että samanlaisia omaisuuseriä 

verotetaan samalla tavalla ja yksityiskohtaista sääntelyä sekä ohjausta tehtäisiin 

mahdollisimman vähän liberalistisen talousopin mukaisesti.36 Veropolitiikka on pitkälti 

tasapainottelua neutraaliuden ja ohjaamisen välillä.37  

Virtuaalivaluuttojen verotukseen liittyviä verotuksen yleisiä periaatteita on useita. Näitä ovat 

esimerkiksi legaliteettiperiaate, veronmaksukykyisyyden periaate, tehokkuusperiaate, 

oikeudenmukaisuuden periaate sekä ennakoitavuusperiaate.38 Periaatteiden merkitys 

virtuaalivaluuttojen verotuksessa voi muuttua oikeuskäytännön lisääntyessä. Esimerkiksi 

vielä vuonna 2014 virtuaalivaluutan tuloverotusta arvioitaessa keskeisimpänä periaatteena 

on pidetty tehokkuusperiaatetta39.  

Legaliteettiperiaatetta voidaan pitää muiden periaatteiden soveltamisen edellytyksenä 

samalla kun se on yksi vero-oikeuden yleinen oppi. Lyhyesti legaliteettiperiaate tarkoittaa 

lakisidonnaisuuden vaatimusta: verotuksesta, verovelvollisuudesta ja veroista säädetään lain 

tasolla. Lakisidonnaisuuden vaatimuksesta säädetään perustuslain (1999/731, PL) 2 §:n 3 

momentissa, 81 §:n 1 momentissa sekä 121 §:n 3 momentissa. Täten esimerkiksi vero-

oikeudellinen legaliteettiperiaate velvoittaa sekä lainsäätäjää että lainsoveltajaa.40 Näin ollen 

verolakeja säädettäessä tulee ottaa huomioon perusoikeuksien toteutuminen ja niiden 

nauttima suoja. Virtuaalivaluuttojen verotuksessa huomioon tulevat PL 15 §:n mukainen 

omaisuudensuoja ja PL 2 §:n mukainen taannehtivan lainsäädännön kielto. 

Legaliteettiperiaate ohjaa tulkitsemaan lainsäädäntöä sen sanamuodon mukaisesti eli 

tulkitsemaan lakia normaalin kielenkäytön mukaisella merkityssisällöllä. Tästä 

poikkeaminen vaatii perusteluita eli esimerkiksi laventavan laintulkinnan valitseminen, joka 

tosiasiallisesti johtaa laintulkintakannanottoon. Tällöin sovellettavan lainsäädännön 

soveltamisalue muodostuu herkästi määrättyä soveltamisaluetta laajemmaksi. Tällainen 

 
35 VATT 2013, s. 1–2. 
36 Niskakangas et al. 2020, s. 17; Ossa 2020, s. 22; Sorsa 2014, s. 3. 
37 Niskakangas 2014, s. 53. 
38 Niskakangas et al. 2020, s. 17–18. 
39 Sorsa 2014, s. 3. 
40 Ossa 2020, s. 21. 
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tulkinta voi olla hyvin epäedullista ja kohtuutonta verovelvollisen oikeusturvan kannalta.41 

Tämän vuoksi legaliteettiperiaate on suoraan yhteydessä verotuksen ennakoitavuuden 

periaatteeseen.  

Ennakoitavuusperiaatteella tarkoitetaan sitä, että veronmaksajan tulisi pystyä olemaan 

tietoinen millaisia veroseuraamuksia hänen toiminnallaan on. Tämä liittyy osittain myös 

tehokkuusperiaatteen hallinnolliseen puoleen siten, että verotuksen tulisi olla järjestetty 

mahdollisimman selkeästi ja ennakoitavasti.42 Verolait sallivat verosuunnittelun eli sen, että 

verovelvollisella on oikeus järjestellä taloudellista toimintaa hänelle itselleen edullisimmalla 

laillisella tavalla.43 Tämä on samaan aikaan hyvän verojärjestelmän etu, jolla voidaan 

vähentää veronkiertoa ja verokilpailua. Lisäksi ennakoitavuus liittyy taannehtivan 

lainsäädännön kieltoon ja siten perusoikeuksiin. PL 6 § asettaa ihmiset lain edessä 

yhdenvertaisiksi ja PL 15 § turvaa omaisuuden suojan. Nämä täsmentävät ennakoitavuuden 

periaatteen soveltamista legaliteettiperiaatteen alaisena velvollisuutena lainsäätäjälle.44 

Ennakoitavuusperiaate nousee olennaisesti tärkeäksi periaatteeksi virtuaalivaluuttojen 

verotusta arvioitaessa. Virtuaalivaluutan ollessa uudenlainen verotuksen kohde, ei sen 

verotuksesta ole voitu tehdä pitkäikäisiä ja muuttumattomia säännöksiä. Lainsäätäjän tulee 

olla varovainen taannehtivan lainsäädännön soveltamisessa virtuaalivaluuttoihin. 

Taannehtivana lainsäädäntönä voidaan pitää sellaista sääntelyä, jossa abstrakti 

verovelvollisuus syntyy lainsäätämishetkeä ajallisesti edeltävien tosiseikkojen välityksellä 

ja tällä velvollisuudella on tosiasiallisesti verosubjektin perusoikeuksia loukkaavia 

oikeusvaikutuksia.45 

Oikeudenmukaisuuden periaate jakaantuu horisontaaliseksi ja vertikaaliseksi 

ulottuvuudeksi.  Vertikaalinen ulottuvuus linkittyy vahvasti veronmaksukykyisyyden 

periaatteeseen puhtaasti siltä kannalta, että verotuksen tulee kohdistua oikeudenmukaisesti 

veronmaksukyvyn mukaan46. Horisontaalista oikeudenmukaisuutta on myös tarkemmin se, 

että yhtä veronmaksukykyiset veronmaksajat maksaisivat saman verran veroja47. Tämä ei 

kuitenkaan aina toteudu esimerkiksi verratessa samankokoisten bruttoansiotulojen ja 

 
41 Ossa 2020, s. 22. 
42 Niskakangas et al. 2020, s. 18. 
43 Ossa 2020, s. 25. 
44 Ibid. s. 22–23. 
45 Ibid. s. 23. 
46 Määttä 2007, s. 87. 
47 Ibid. s. 88. 
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bruttopääomatulojen veronmaksajia pääomatulon veronmaksajan maksaessa mahdollisesti 

huomattavasti alhaisemman verokannan tuloistaan.48 

Muita virtuaalivaluuttoihin mahdollisesti soveltuvia veroperiaatteita ovat 

veronmaksukykyisyyden periaate ja tehokkuusperiaate. Veronmaksukykyisyyden 

periaatetta voidaan kuvailla myös vertikaalisen oikeudenmukaisuuden veroperiaatteeksi49. 

Tuloverotuksessa on käytössä progressiivinen veroasteikko, eli mitä enemmän yksilö 

ansaitsee, sitä enemmän hän maksaa suhteellisesti tulostaan veroa. Tämä voidaan osittain 

nähdä yhtenä virtuaalivaluuttojen verotusta ohjaavana periaatteena, jos lainsäätäjä katsoo 

laajaa tulokäsitettä soveltaen virtuaalivaluuttoihin sijoittaneiden yksilöiden 

veronmaksukyvyn keskivertoveronmaksajaa paremmaksi. Fiskaalisiin tavoitteisiin 

pääseminen näkyy myös virtuaalivaluuttojen verotuksesta ainakin ajatuksellisella tasolla 

myös siinä mielessä, että suhteellisen uutena tulolähteenä virtuaalivaluutan vaihdannasta 

syntyneet tulot on haluttu verotuksen piiriin. Ohjaavalta kannalta olennaista on se, että niitä 

on veronmaksukykyisyyden kannalta kannattavampaa verottaa edes kevyesti kuin 

esimerkiksi lainsäädännöllä kieltää kokonaan.50 Veroja pitää kerätä sieltä missä on varoja.51 

Tehokkuusperiaate on selkeä menettelyperiaate, eli sen mukaan veronkeruun tulisi olla 

mahdollisimman kustannustehokasta sekä laaja-alaista.52 Tehokkuusperiaate on siis osittain 

myös horisontaalista oikeudenmukaisuuden periaatetta toteuttavaa siltä kannalta, että sen 

toteuttamiseksi veropohjan tulisi olla mahdollisimman laaja53.  

Virtuaalivaluuttojen luonnetta ja sitä havainnollistavaa henkilöverotusta tarkastellaan näiden 

periaatteiden muodostaman linssin läpi. Arvioitavaksi tulee etenkin virtuaalivaluuttojen 

verotuksen ennakoitavuus- ja legaliteettiperiaatteiden toteutuminen virtuaalivaluuttojen 

verotuksessa, mutta myös verotuksen ohjaamisen ja neutraaliuden punninta. 

 
48 Niskakangas et al. 2020, s. 18; Määttä 2007, s. 135. 
49 Määttä 2007, s. 88. 
50 Niskakangas 2014, s. 55. 
51 Niskakangas et al. 2020, s. 18. 
52 Ibid. s. 18. 
53 Määttä 2007, s. 87. 
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2. Virtuaalivaluutat 

2.1 Virtuaalivaluutoista yleisesti 

Virtuaalivaluutoista ei ole olemassa yhtä kansainvälisesti hyväksyttyä määritelmää. Siksi 

esimerkiksi Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ja Euroopan keskuspankin (EKP) 

eroavat hieman toisistaan. IMF:n määritelmässä virtuaalivaluutalla tarkoitetaan kaikkia 

digitaalisesti toimivia arvopohjaisia valuuttoja ja maksuvälineitä. EKP:n ja tässä 

tutkielmassa ensisijaisessa tarkastelussa olevassa virtuaalivaluutan määritelmässä 

tarkennetaan lisäksi aina, että virtuaalivaluutta ei ole virallinen tai laillinen maksuväline, 

joten siihen ei kohdistu saamisoikeutta.54 Virtuaalivaluuttaa voidaan pitää yläkäsitteenä 

kryptovaluutoille, jotka ovat niin ikään digitaalisia valuuttoja, mutta perustuvat 

lähtökohtaisesti kryptograafiseen salaukseen ja lohkoketjuteknologiaan.55 Kryptovaluutat 

ovat virtuaalivaluuttojen laajin alalaji. Lisäksi on huomioitava digitaalisen rahan käsite. 

Kaikki kryptovaluutat ovat digitaalista rahaa, mutta kaikki digitaaliset rahat eivät ole 

kryptovaluuttoja.56 Tässä tutkielmassa käsitellään lähtökohtaisesti vain kryptovaluuttoja 

virtuaalivaluuttoina. Koska laki virtuaalivaluutan tarjoajista, Finanssivalvonta (Fiva) sekä 

Verohallinto ovat ottaneet linjakseen käyttää kaikista kryptovaluutoista termiä 

virtuaalivaluutta, noudatetaan tutkielmassa kuitenkin samaa linjaa.57  

2.1.1 Bitcoin uranuurtajana 

Kryptovaluutta Bitcoinia pidetään ensimmäisenä toimivana virtuaalivaluuttana. Bitcoin on 

vuonna 2008 luotu ensimmäinen virtuaalivaluutat tunnetuksi, houkuttelevaksi 

sijoituskohteeksi ja potentiaaliseksi maksuvälineeksi nostanut teknologinen saavutus. 

Erotuksena aikaisempiin virtuaalivaluuttoihin Bitcoinin käänteentekevä saavutus oli 

hajautetun kirjanpitojärjestelmä luominen, jota myös lohkoketjuteknologiaksi kutsutaan.58 

Aikaisempia virtuaalivaluuttoja olivat esimerkiksi Suomessakin käytössä olleet eCash ja 

Cyberbucks jo 1980–90-luvuilla59. Nämä digirahat kaatuivat lopulta siihen, että ne 

 
54 OECD 2020, s. 10. 
55 Kauppalehti 2021c; OECD 2020, s. 10. 
56 Suomen Pankki 2021. 
57 Esim. Verohallinto 2020: Verohallinto pitää virtuaalivaluuttoina kaikkia sellaisia virtuaalivaluutan tarjoajia 

koskevan lain 1 §:n määritelmän täyttäviä virtuaalivaluuttoja, joilla ei ole virallisen valuutan asemaa 

riippumatta siitä, onko tällaisen virtuaalivaluutan arvo sidottu johonkin viralliseen valuuttaan. Ohjeessa 

kaikista virtuaali-, krypto- ja vertaisvaluutoista tai bittirahoista yms. käytetään nimitystä virtuaalivaluutta.  
58 Hautamäki 2019, s. 1. 
59 Johansson et al. s. 80. 
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perustuivat keskitettyyn kirjanpitojärjestelmään. Bitcoin ratkaisi haasteen luopumalla 

valuuttajärjestelmän kirjanpitäjästä sekä valuutan liikkeellelaskijasta60. 

Bitcoinin onnistuneen julkaisun jälkeen erilaisia vaihdettavia kryptovaluuttoja arvioidaan 

vuoden 2022 alussa olevan noin 17 000. Niiden yhteenlaskettu markkina-arvo on noin 2 000 

miljardia.61  Kiihtyvää kasvua kuvaa hyvin se, että lokakuussa 2021 luku oli vielä 12 915.62 

Kurssien vaihtelusta kertoo taas se, että tällöin niiden yhteenlaskettu markkina-arvo oli 

yhteensä 2 500 miljardia dollaria63. Bitcoinin osuus markkinajohtajana on hieman vajaat 

puolet kryptovaluuttojen koko markkina-arvosta.64 

2.1.2 Kritiikkinä rikollinen hyödyntäminen 

Kuten usein uudenlaisten teknologioiden vähitellen kehittyessä, ei voida välttyä myöskään 

niiden hyödyntämiseltä rikolliseen toimintaan. Myös Bitcoin tuli monelle tunnetuksi aluksi 

internetin syvän Tor-verkon yleisesti käyttämänä rikollisuuden rahoitusvälineenä, koska sen 

käyttämä lohkoketjuteknologia sallii tietyn anonymiteetin sekä kolmannen osapuolen 

todentamisen vaatimuksen ohittamisen. On mainittava, että Bitcoinin alkuperäisessä ideassa 

ei ole mitään viitteitä siitä, että sitä olisi tarkoitettu laittomaan toimintaan. Teknologiaa vain 

oli mahdollista luovassa käytössä hyödyntää rikolliseen toimintaan. Vaikka tähän toimintaan 

puututtiinkin ja surullisenkuuluisa Silk Road suljettiin65, vaikuttavat tapahtumat silti 

edelleen niin Bitcoinin kuin muidenkin krpytovaluuttojen maineeseen. Virtuaalivaluuttojen 

sääntelyä perustellaankin ensisijaisesti sillä, että niitä käytetään rahanpesuun ja terrorismin 

rahoittamiseen.66 

Virtuaalivaluuttoihin liittyvistä riskeistä tuleekin erottaa toisaalta niiden sisäiset riskit ja 

toisaalta normaalit, kaikkeen muuhunkin taloudelliseen toimintaan liittyvät riskit, kuten 

järjestelmien väärinkäyttö tai suoranaiset huijaukset. Tällainen huijaus oli esimerkiksi 

virtuaalivaluutta OneCoin, johon sijoitti myös jopa 25 000 suomalaista yksityishenkilöä. 

Tyypilliseksi pyramidihuijaukseksi osoittautuneeseen OneCoiniin kerättiin 

maailmanlaajuisesti jopa yli 3,5 miljardia euroa. Tämä osoittaa sen, miten uuden teknologian 

 
60 Greenberg 2012, s. 56. 
61 CoinmarketCap 2022. 
62 CoinmarketCap 2021. Kts. myös Wikipedian viimeksi 25.5.2021 päivitetty artikkeli kryptovaluutasta, jossa 

mainitaan, että ”kryptovaluuttoja on nykyisin yli 5000 kappaletta”. 
63 Ibid.  
64 Ibid. 
65 IS 2013. 
66 HE 167/2018 vp. s. 44. 
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käyttöönotossa itse teknologia voi olla täysin toimivaa, mutta jos sen toimintatavasta ei ole 

tarpeeksi tietoa, siitä tehdyillä kopioilla tai huijauksilla on helppoa rahastaa ja harhauttaa 

suurtakin määrää sijoittajia.67 Toinen tuore esimerkki on virtuaalivaluutan maineen hyväksi 

käyttäminen. Näissä tapauksissa henkilöitä on huijattu vakuuttamalla, että rahat sijoitetaan 

virtuaalivaluuttaan, vaikka todellisuudessa rahasiirrolla ei ole ollut mitään tekemistä 

virtuaalivaluuttojen kanssa. Sen sijaan rahat ovat menneet suoraan huijarien hallussa oleville 

tileille.68 

Edellä kuvatut riskit liittyvät huomattavasti enemmän yleiseen internetissä tapahtuvaan 

huijausten tehtailuun kuin virtuaalivaluuttojen epäilyttävyyteen tai niiden teknologian 

toimimattomuuteen. Virtuaalivaluutan todelliset heikkoudet eroavat kategorisesti tällaisesta 

toiminnasta. Arvioitaessa virtuaalivaluutan uskottavuutta ja toimivuutta merkittävä heikkous 

voi olla esimerkiksi yksittäisen virtuaalivaluutan teknisen toteutuksen vajavuus, joka altistaa 

virtuaalivaluutan hakkeroinnille ja mahdollistaa siihen sijoitetun pääoman varastamisen. 

Näin tapahtui virtuaalivaluutta Ethereumin päälle rakennetussa Decentralized Autonomous 

Organisationin (DAO) ICO-annissa vuonna 2016. Projekti oli aikansa laajin varainkeruu 

virtuaalivaluuttapohjaiseen järjestelmään, minkä tarkoituksena oli korvata keskitettyä 

rahoituslaitoksen roolia. DAO joutui kuitenkin hyökkäyksen kohteeksi ketjusta löytyneen 

teknisen virheen vuoksi. Hyökkääjät saivat haltuunsa yli 50 miljoonaa dollaria vajaan 150 

miljoonan dollarin annista. Tilanteen selvittely johti lopulta nykytilaan, jossa Ethereum on 

jakaantunut kahdeksi erilliseksi lohkoketjuksi, Ethereumiksi ja Ethereum Classiciksi.69 

Tapaus syö lohkoketjuteknologian uskottavuutta tulevaisuuden ratkaisuna muistuttaen siitä 

realiteetista, että kaikkeen uuteen on kuin onkin syytä suhtautua terveellä varauksella ja liian 

suurella innolla voi olla hintansa. 

Toinen virtuaalivaluuttojen yleinen heikkous on normaali taloudellinen sijoitusriski, mikäli 

virtuaalivaluutta ei kerääkään tarpeeksi laajaa käyttäjäkuntaa ja sijoittajien pääomaa. Tähän 

liittyy läheisesti kyseisen virtuaalivaluutan alkuperäinen käyttötarkoitus ja sen uutta 

innovaatiota luova sovellutus.  

Siitä, että virtuaalivaluutat olisivat itsessään rikollisten suosimia tai suoranaisesti laittomaan 

toimintaan käytettyjä tai tehtyjä teknologioita, on lopulta hyvin vähän näyttöä erityisesti 

 
67 Yle 2019a. 
68 Yle 2021b. 
69 Johansson et al. 2019, s. 102–103. 
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suhteessa siihen, kuinka paljon niitä käytetään. Tutkimusten mukaan alle yksi prosentti 

kaikista Bitcoinilla tehdyistä transaktioista oli laittomasti suoritettuja.70 Uuden teknologian 

käyttöönotossa tulee siten erottaa sen mahdollisuudet ja uhkat tarkkaan. Se, että teknologiaa 

voidaan käyttää rikolliseen toimintaan ei tee siitä epäonnistunutta. Uusi teknologia tuskin 

itsessään lisää rikollisuutta. Pikemminkin, mikäli voidaan tunnistaa, että uutta teknologiaa 

käytetään rikolliseen toimintaan, on suurempi todennäköisyys myös sille, että tätä 

väärinkäyttöä voidaan karsia. Taloudellisesta rikollisuudesta valtaosa suoritetaan yhä 

käteisellä rahalla.71 

2.2 Lohkoketjuteknologia lyhyesti 

Oikeudellisesti säänneltyjä ja taloudellisesti merkittäviä ovat nykyisen kaltaiset 

virtuaalivaluutat, jotka perustuvat lohkoketjuteknologiaan. Lohkoketjuteknologia perustuu 

avoimeen lähdekoodiin, jolla tarkoitetaan sellaista koodia, jonka peruskoodia voi kuka 

tahansa vapaasti muokata ja luoda siitä uusia sovellutuksia. Tästä syystä se miten 

lohkoketjuteknologia voidaan toteuttaa, voi vaihdella eri virtuaalivaluuttojen välillä. 

Lohkoketjun ei täydy olla hajautetusti hallinnoitu. Usein uuden virtuaalivaluutan kehittää ja 

sitä ylläpitää ainakin aluksi hyvin pienikin yhteisö72. Näin syntyi myös Bitcoin. 

Bitcoin on ensimmäinen lohkoketjuteknologiaan perustunut virtuaalivaluutta. Sen kehitti 

edelleen anonyymina pysytellyt entiteetti nimeltään Satoshi Nakamoto vuonna 2008.73 

Tämän henkilön tai ryhmän kehittämä teknologinen ajatus tuli julkisuuteen lokakuussa 

31.10.2008 julkaistussa ”Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” -artikkelissa.74 

Pamfletissa todetaan tarve hajautetulle, kahdenvälisen sähköisen käteisjärjestelmän 

luomiselle ja esitellään idea sen toteuttamiseen yksityiskohtaisesti75. Artikkeli on edelleen 

Bitcoinin toimintaperiaatteen paras ja selkein kuvaus ja sitä kautta myös nykyisen avoimeen 

lähdekoodiin perustuvan lohkoketjuteknologian ensimmäinen digitaalinen sovellutus, josta 

muut virtuaalivaluutat ovat saanet syntynsä.  

 
70 Robinson, Tom et al. 2018.  
71 Anon Collective 2021, s. 434; Yle 2019b. 
72 Hautamäki et al. 2019, s. 7. 
73 Tutkielman kirjoitushetkellä on käynnissä oikeudenkäynti, jossa pyritään jälleen todistamaan Satoshi 

Nakatomoton avaimen alla olevien bitcoinien omistaja. On huomattava, että Nakamoton henkilöllisyys on 

”paljastettu” useita kertoja 14 vuoden aikana. Kts. lisää esim. The Wall Street Journal 2021a. 
74 Nakamoto 2008, s. 1. 
75 Ibid. s. 1. 
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Jotta voidaan käsitellä virtuaalivaluuttoja oikeudellisena ja taloudellisena ilmiönä, tulee 

aluksi ymmärtää lohkoketjuteknologiaa. Vaikka Nakamoton luoma teknologia katsotaan 

olevan jo osittain vanhempaa sukupolvea kuin uusimmat virtuaalivaluutat ja sisältävän 

monia kestämättömiä ongelmia, käytetään sitä esimerkkinä kuvaamaan 

lohkoketjuteknologian syntyä ja perusolemusta. Myös hallituksen esityksessä vuonna 2019 

laaditusta laista virtuaalivaluuttojen tarjoajista käytetään esimerkkinä virtuaalivaluutoista ja 

lohkoketjuteknologiasta Bitcoinia.76 

2.2.1 Digitaalinen kirjanpitojärjestelmä 

Artikkelin mukaan Bitcoinin luomisen päätarkoitus on poistaa kolmas osapuoli, 

rahoituslaitos77, rahan ja hyödykkeiden vaihdon välistä. Vaikka rahoituslaitosten toimintaa 

ei nähdä vain negatiivisessa valossa, on niiden toiminnassa kuitenkin paljon puutteita ja se 

kärsii ”luottamuspohjaisen mallin luontaisista heikkouksista”78. Täten rahoituslaitosten 

toiminnan parantaminen vaatii uudenlaista ajattelua sekä hyvin yksityiskohtaisen ja 

aukottoman järjestelmän korvaajakseen. Tiivistettynä, kryptograafiset digitaaliset 

allekirjoitukset vertaisverkossa ovat Nakamoton tarjoama ratkaisu tähän. Tältä pohjalta 

voidaan tehdä täysin peruuttamattomia transaktioita, yhä pienempiä siirtotapahtumia, 

vähentää petosten määrää ja luopua luottamuksen vaatimuksesta. Järjestelmälle 

alkuvaiheessa todennettu ainoa heikkous on vain se, että vertaisverkko voi joutua sitä 

tehokkaamman laskentatehon omaavaan vihamielisen verkon hyökkäyksen kohteeksi.79 

Bitcoin ei ole kehittäjänsä määritelmän mukaan fyysinen kolikko, valuutta, arvopaperi tai 

mikään muukaan vastaava. Se on digitaalisten allekirjoitusten ketju. Jokainen allekirjoitus 

tässä ketjussa on yksi transaktio eli siirtotapahtuma. Näillä allekirjoituksilla poistetaan 

klassinen kahdenkertaisen kulutuksen ongelma, jota rahalaitos on perinteisessä 

pankkitoiminnassa valvomassa. Jokainen bitcoin80, eli digitaalinen allekirjoitus, sisältää siis 

lopulta vain nämä allekirjoitukset. Mitä pidemmälle edetään, sitä enemmän allekirjoituksia 

yksi bitcoin sisältää. Näin bitcoineissa voidaan siis edelleen vuonna 2022 ainakin teoriassa 

tarkastella vuonna 2009 allekirjoitettuja bitcoineja.81 Näin periaateessa jokainen bitcoin on 

 
76 HE 167/2018 vp. s 45. 
77 Rahalaitoksella tarkoitetaan tässä rahoitusyhtiöitä, luottolaitoksia sekä yleisesti paikallisia pankkeja, mutta 

sinänsä myös keskuspankkeja. Kts. lisää esim. Wuolijoki & Hemmo 2013: Pankkioikeus. 
78 Nakamoto 2008, s. 1. 
79 Ibid. s. 1. 
80 Bitcoinin luomalla lohkoketjuteknologialla louhittava ja jaettava digitaalinen hyödyke, 

virtuaalivaluuttayksikkö. Kun kyseessä on vaihdettava virtuaalivaluuttayksikkö, kirjoitetaan pienellä. 
81 Nakamoto 2008, s. 2; Investopedia 2021. 
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lopulta jäljitettävissä, koska bitcoinien määrä on rajattu noin 21 miljoonaan bitcoin-

yksikköön. Tällä hetkellä kierrossa on jo vajaat 19 miljoonaa bitcoinia.82 Tämä niukkuus 

tekee bitcoineista immuuneja inflaatiolle ja pitäisi mahdollistaa niiden käytön uskottavana 

maksuvälineenä83. 

2.2.2 Proof-of-work 

Kaikkien allekirjoitusten sisällyttäminen bitcoiniin ei yksistään riitä, vaan niiden tulee olla 

myös aikajärjestyksessä aikaisimmasta myöhäisimpään. Tämän varmistaminen vaatii sen, 

että jokainen transaktio on julkinen ja kenen tahansa varmennettavissa oikeaksi 

transaktioksi. Allekirjoituksen lisäksi bitcoinin, jota voidaan tässä kohtaa kutsua myös 

lohkoksi sen useampaa erillistä informaatiota sisältävän luonteen vuoksi, tulee siis sisältää 

jokaisen allekirjoituksen ajankohta. Tämä aikaleima seuraa allekirjoituksen mukana 

seuraavaan transaktioon, jolloin myös aikaleimoista seuraa ketju, jossa uusi aikaleima 

vahvistaa edeltävien aikaleimojen oikeellisuuden.84 

Aikaleimaisinratkaisukaan allekirjoituksessa ei vielä riitä varmistamaan Bitcoinin siirron ja 

käytön turvallisuutta sekä siirtojen vilpittömyyttä oikealle maksunsaajalle. Toimiakseen 

aikaleimasin vaatii todisteen tehdystä työstä (Proof-of-work), eli siitä, kenen allekirjoitus 

todella on ja missä järjestyksessä se on tehty. Tähän Nakamoto on kehittänyt 

työntodistelaskennan, eli sarjan tietokoneen suorittamia laskuja, joilla on ennalta määrätty 

tulos, johon pitää päästä. Tätä prosessia kutsutaan bitcoinien louhimiseksi (mining). Kun 

tietokone pääsee tähän tulokseen, lohkoa, jossa se on laskettu, ei voi muuttaa mitenkään 

ilman saman prosessin tekemistä uudelleen. Tämä varmistetaan liittämällä lohkot toisiinsa 

tiivisteinä. Tiiviste sisältää koko tiedon siirrosta muodossa, jota. ei voida purkaa. Näin 

toisiinsa peräkkäin liitetyt tiivisteet siten mahdutetaan lohkoon ja ne varmistavat lohkoketjun 

muuttumattomuuden.85  

Koska lohkot ovat ketjutettu toisiinsa, mitään lohkoa ei voi muuttaa laskematta kaikkia sen 

ketjussa olevia lohkoja uudestaan. Näin työntodistelaskelma toimii samalla enemmistön 

päätösvallan takaajana siitä, kuka on todella tehnyt laskelman. Toisin kuin esimerkiksi IP-

osoite, joita eniten varaamalla voisi vallata lohkon itselleen, laskelmaa ei voi vallata 

 
82 Blockchain.com 2022. 
83 Opensource.com 2018. 
84 Nakamoto 2008, s. 2–3. 
85 Opensource.com 2018; Campbell-Verduyn 2017, s. 1. 
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tekemättä kaikkia täysin samoja laskelmia, jotka on jo tehty kaikissa ketjuissa. Tämän lisäksi 

laskelmia pitäisi tehdä vielä lisää ja tehokkaammin kuin muut samanaikaisesti laskentaan 

osallistuvat. Yksi prosessori eli sen tuottama laskentateho on ikään kuin yksi äänioikeus 

ketjussa. Näiden alkuperäisten laskelmien ketju, eli se, johon on käytetty eniten 

laskentatehoa katsotaan siten tällä työntodistelaskelmalla aidoksi ketjuksi.86 

2.2.3 Vertaisverkko ja palkitsemisjärjestelmä 

Edellä kuvatussa prosessissa työn tekee tietokone ja sen prosessori, vaatien tietyn määrän 

suorituskykyä. Mitä tehokkaammin se onnistuu laskemaan työntodisteeseen vaadittavan 

määrän laskutoimituksia, sitä nopeammin uusi ja kaikista pisin lohko päästään lisäämään 

ketjuun. Mitä tehokkaampi prosessori, sitä enemmän se kuluttaa sähköä. Tämän huomion 

aiheuttamiin ympäristövaikutuksiin palataan myöhemmin tutkielmassa, mutta tässä kohtaa 

todetaan kuitenkin, että Nakamoton näkemyksen mukaan verkon ylläpitämiseksi ja uusien 

lohkojen syntymiseksi tarvitaan palkitsemisjärjestelmä. Tästä syystä lohkon luoja saa 

prosessissa lohkon omistukseensa tai pikemminkin saa siitä kolikon, eli bitcoinin tai sen 

osia. Näin edelleen vahvistetaan rahalaitoksen tarpeettomuutta kolikoiden 

liikkeellelaskijana.  

Insentiivi luo myös verkonsisäistä oikeusturvaa. Vihamielinen, itselleen laskutoimitukset, 

lohkot ja sitä kautta palkkiot hamuavan prosessoijan on kaikin puolin kannattavampaa ja 

kustannustehokkaampaa osallistua lohkojen luomiseen kuin yrittää vallata lohkoja itselleen 

paljon vaikeamman ja suunnattomasti enemmän suorituskykyä vaativan prosessin kautta.87 

2.2.4 Salaustekniikan turvallisuus 

Rahoituslaitosta tarvitaan normaalissa rahataloudessa olennaisesti kaiken muun ohella myös 

takaamaan rahasiirtojen rajattu yksityisyys. Tämä on perinteisesti hoidettu niin, että rahaa 

siirtäessä osapuolelta toiselle osapuolet ovat toisillaan tiedossa ja välittäjänä sekä siirron 

todistajana toimii pankki luotettavana kolmantena osapuolena. Koska hajautettu kirjanpito 

on kaikille avoin ja vaatii toimiakseen transaktioiden julkisuutta, perinteinen malli ei toimi. 

Nakamoto on ratkaissut ongelman siten, että jokainen transaktio on julkinen, mutta jokaisen 

transaktion tekijä on anonyymi. Transaktioissa näkyykin siten vain osapuolen avain 

lohkoketjuun. Nakamoto huomioi sen, että tämä järjestelmä sisältää haavoittuvaisuuden 

 
86 Nakamoto 2008, s. 2–3. 
87 Nakamoto 2008, s. 4. 
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osapuolen avaimen paljastuessa ulkopuoliselle, jolloin se voitaisiin löytää myös muista 

transaktioista. Nakamoto toteaa, että jokaisessa transaktiossa tulisi sen vuoksi käyttää vielä 

lisävahvistuksesi toista avainparia.88 Tämä salaustekniikka on osoittautunut myös Bitcoinin 

tietynlaiseksi Akilleen kantapääksi sen käyttäjille. Ilman yksityistä avainta henkilöllä ei ole 

pääsyä omistamiinsa bitcoineihin. Bitcoinien ollessa rajallisia, niitä on myös menetetty 

markkinoilta huomattavan paljon järjestelmän salausmekanismin vuoksi. Bitcoinit eivät ole 

tuhoutuneet tai kadonneet, niitä vain ei ole mahdollista käyttää ilman niiden omistajan 

avainta.89 Toisaalta salauksen absoluuttinen riippuvuus avaimesta toimii mitä vahvimpana 

turvana arvonsäilytyksen kannalta. Joissakin tapauksissa hyvin aikaisessa vaiheessa hankitut 

bitcoinit on unohdettu tilille ja muistettu vasta vuosien jälkeen, jolloin niiden arvo on noussut 

kymmeniätuhansia prosentteja.90 

Ilman lohkoketjuteknologian salauksen ja varmentamisen tekniikkaa virtuaalivaluuttaa ei 

voisi edes harkita käytettäväksi rahasiirroissa, saati maksuvälineenä. Perinteisen 

maksuvälineen valinnassa viranomaisen tulee ottaa huomioon mahdollisten väärennösten 

valmistaminen ja liikkeelle lasku sekä kaksinkertaisen kulutuksen ongelma.91 Käteistä rahaa 

voidaan väärentää, mutta sitä ei voida käyttää yhtä aikaa kahdessa eri paikassa. 

Digitaalisessa muodossa oleva tiliraha voi olla näille molemmille riskeille altis.92 

Lohkoketjuteknologiaan sisäänrakennettu transaktioiden lopullisuus ja salaustekniikka 

poistavat tehokkaasti näiden molempien riskien mahdollisuuden. 

2.2.5 Proof-of-stake 

Edellä kuvattu Bitcoinin toimintatapa on ensimmäisen sukupolven lohkoketjuteknologian 

toimintatapa. Se ei ole ainoa malli toteuttaa samankaltainen hajautettu kirjanpitojärjestelmä. 

Esimerkiksi toisen sukupolven virtuaalivaluutaksi kutsuttu Ethereum on ilmoittanut 

vaihtavansa Proof-of-work eli POW-protokollasta tuoreempaan ja selkeästi vähemmän 

energiaa kuluttavaan konsensusmekanismiin, Proof-Of-Stake-protokollaan (POS)93. 

Ethreum on Bitcoinin jälkeen toiseksi suurin virtuaalivaluutta markkina-arvoltaan94. 

Tarkastellaan lyhyesti POS-protokollan ja POW-protokollan eroja. 

 
88 Nakamoto 2008, s. 6. 
89 Hautamäki et al. 2019, s. 6, 12, 
90 Kauppalehti 2021b. 
91 Investopedia 2021. 
92 Johansson 2019, s. 20. 
93 Ethereum.org 2021b. 
94 CoinmarketCap 2021. 
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POW-protokollalla toteutettu konsensusmekanismi, eli oikean ja alkuperäisen lohkon 

liittäminen osaksi lohkoketjua, perustuu hajautetun verkon laskentatehoon. Bitcoinin 

suunnittelussa otettiin huomioon, että tietokoneiden prosessoreiden suorituskyky tulee 

kehittymään vauhdilla. Näin ollen vuonna 2022 bitcoineja voitaisiin louhia vain murto-

osalla siitä ajasta mitä siihen kului vuonna 2008. Tämän vuoksi yhden lohkon laskemiseen 

vaaditut laskut lisääntyvät ja vaikeutuvat ajan myötä.95 Tämä on johtanut siihen, että POW-

protokolla vaatii koko ajan enemmän laskentatehoa tietokoneilta ja näin POW-protokollan 

kuluttaa koko ajan enemmän energiaa. Bitcoinia ja muita tätä menetelmää käyttäviä 

virtuaalivaluuttoja kritisoidaankin aktiivisesti tästä kestämättömyydestä96. POW-

protokollaa syytetään virtuaalivaluuttapiireissä siitä, että se pilaa myös niiden 

virtuaalivaluuttojen mainetta, jotka eivät POW-protokollaa käytä, ja siten aiheuttaa koko 

virtuaalivaluuttamarkkinalle maineriskiä.97  

POS-protokolla on nuorempi, mutta nopeasti yleistyvä konsensusmekanismi, joka voidaan 

kääntää pääomatodisteeksi. Tämä protokolla kuluttaa huomattavasti vähemmän energiaa ja 

on seuraava suuri sekä tarpeellinen kehitysaskel virtuaalivaluuttamarkkinoilla.98 

Ensimmäinen onnistuneesti POS-konsensusmekanismia käyttänyt virtuaalivaluutta on 

Peercoin, joka marginaalisesta markkina-arvostaan huolimatta mainostaa itseään edelleen 

”vihreänä kryptona kestävän tulevaisuuden puolesta”99. Sen kehitti Satoshi Nakamoton 

tapaan pseudonyymina pysynyt taho (tai tahot) Sunny King ja Scott Nadal artikkelissaan jo 

vuonna 2012. Samalla kun he antoivat kunniaa Nakamoton luomalle POW-protokollalle, 

King ja Nadal havaitsivat sen energiankulutuksen nousseen jo alle neljässä vuodessa niin 

suureksi ongelmaksi, että he katsoivat tarpeelliseksi korjata tilannetta.100  

POS-protokollaan perustuva malli pohjautuu jo Bitcoinissa kehitettyyn 

aikaleimapalvelimeen eli transaktion iän ja järjestyksen todentamiseen osana syntyvää 

lohkoa, mutta uudessa mallissa sille annetaan huomattavasti suurempi merkitys kuin mitä 

Bitcoin antoi. Bitcoinin kehityksessä aikaleima oli yksi osa tietoturvaa, kun Peercoin pitkälti 

 
95 Nakamoto 2008, s. 4. 
96 CBECI 2021; HS 2021b; HS 2021c; Mikrobitti 2021. 
97 a16z 2021, s. 18. 
98 Ibid. 
99 Peercoin.net 2021. 
100 King & Nadal 2012, s. 1. 



22 

 

perustuu siihen.101 Siksi POS-protokollaa pidetään osittain hieman turvattomampana eikä 

sen käytöstä ole vielä yhtä paljon kokemusta kuin POW-protokollasta102. 

Siinä missä Bitcoinin lohko luodaan POW-protokollalla, eli suorittamalla verkon laskelmat 

nopeimmin suurinta laskutehoa käyttäen, POS-protokollassa prosessointitehoa ei vaadita. 

POS-protokollassa jo kyseistä virtuaalivaluuttaa omistavat jakavat omistuksensa verkon 

kanssa eli ”steikkaavat” (stake) sen. Nämä verkkoon omistuksena steikanneet 

virtuaalivaluutan omistajat toimivat sattumanvaraisessa järjestyksessä uuden lohkon 

syntymisen todentajina oman omistuksena perusteella. Omistuksen tai uuden lohkon luontiin 

vaikuttavat omistuksen ikä ja koko. Täten POS-protokollassa ei vaadita suurta määrää 

laskentatehoa tai tauotonta sähkönkulutusta.103 

POS-protokollalle on asetettu melkein yhtä suuria odotuksia kuin Bitcoinille aikoinaan. 

Piilaaksolaisen pääomasijoittajayhtiö Andreessen Horowitz Capitalin mukaan jo nyt 

käynnissä oleva internetin kolmannen sukupolven vallankumous tulee nojaamaan vahvasti 

POS-protokollaan. Heidän mukaansa web3-projekteissa tullaan tukeutumaan Ethereumin 

tarjoamaan POS-protokollaan. Tämä tapa tulee kuluttamaan jopa tuhat kertaa vähemmän 

energiaa kuin POW-protokolla. Yhtiö jopa väittää, että Celo-niminen POS-protokollaan 

perustuva lohkoketju tulee olemaan jopa hiilinegatiivinen.104 Yhtiön mielestä on tärkeä 

tuoda esiin näitä esimerkkejä, jotta saataisiin parempi ymmärrys virtuaalivaluuttojen 

todellisista mahdollisuuksista ja tulevaisuuden suunnasta. Päättävien viranomaisten ei tulisi 

tuomita koko virtuaalivaluuttamarkkinaa Bitcoinin ongelmien perusteella. Yhtiö huomauttaa 

myös, että Cambridge Center for Alternative Financen mukaan jo 76 % Bitcoinin louhijoista 

käyttää osittain energiankulutuksessaan uusiutuvia energiamuotoja ja Bitcoinin koko 

louhintamarkkina jo 39 % kokonaan uusiutuvia energiamuotoja. Työtä kestävään 

kehitykseen on siis jäljellä, mutta suunta on oikea. Niin Bitcoinilla kuin tulevilla, uusilla 

virtuaalivaluutoilla, joiden tulisi perustua lähtökohtaisesti POS-protokollaan, tulee olemaan 

suuri merkitys virtuaalivaluuttamarkkinan kestävässä kehityksessä.105 

Luonnollisesti POS-protokollakaan ei ole ongelmaton, jos virtuaalivaluuttoja pyritään 

markkinoimaan tulevaisuuden valuuttana ja esimerkiksi yhdenvertaisuuden lisääjinä.106 

 
101 King & Nadal 2012, s. 2. 
102 Ethereum.org 2021a. 
103 Ibid. 
104 a16z 2021, s. 17. 
105 Ibid. s. 18. 
106 Financial Times 2021a. 
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POS-protokollan perimmäinen idea virtuaalivaluuttaomistuksen kerryttämästä tulosta lisää 

entisestään pääoman kertymisestä pääomalle ja näin jakaantumisesta harvojen käsiin. 

Virtuaalivaluutat ovatkin samaan aikaan olleet vuonna 2021 ehdottomasti tuottoisin 

sijoituskohde107, mutta harvempien omistuksessa kuin mitkään muut sijoituskohteet108. 

POW- ja POS-protokollan lisäksi on olemassa vielä muitakin, huomattavasti vähemmän 

käytettyjä konsensusmekanismeja, kuten ”delegated POS”, jossa pienen keskitetyn 

lohkoketjun oikeellisuuden todentaa yhteisön äänestämä taho tai Proof-of-authority, jossa 

steikataan omistuksen sijaan maine.109 

2.2.6 Yhteenveto 

Yhteenvetona voidaan todeta, että virtuaalivaluuttojen nykyinen suosio on Bitcoinin 

kehittämän varmennetun lohkoketjuteknologian ansiota. Lohkoketjuteknologian 

päävahvuudet, erot ja edut normaaliin rahalaitosten toimintaan ja kolmannen osapuolen 

kanssa tehtyihin transaktioihin ovat 1) luottamuksen tarpeen poistaminen taloudellisista 

transaktioista, 2) maailmanlaajuisesti hajautetun verkon suuri laskentateho, johon mikään 

keskitetty verkko ei pysty vastaamaan ja siitä johtuva 3) turvallisuus. Keskitetyn 

hyökkäyksen tekeminen hajautettuun verkkoon vaatisi sitä suuremman laskentatehon ja se 

tulisi olla niin koordinoidusti toteutetun, että vihamielisen hyökkäyksen kustannukset ovat 

käytännössä aina kalliimmat kuin itse hajautetun verkon vilpittömään toimintaan 

osallistuminen. Vihamielisestä toiminnasta ei ole siis etua lohkoketjussa  

Nakamoton artikkelista välittyy ajatus, että Bitcoin on ensisijaisesti kehitetty digitaaliseksi 

kirjanpitojärjestelmäksi, jota voitaisiin tulevaisuudessa käyttää vaihtoehtoisena valuuttana. 

Nakamoto ymmärtää perinteisen pankkitoiminnan lainalaisuuksia ja selkeästi asemoi 

Bitcoinin tämän järjestelmän vertailukohdaksi. Merkittäväksi keksinnön tekee se, että se 

poistaa transaktioiden tekemisestä elementin, jota voidaan pitää taloudellisen toiminnan 

perusedellytyksenä. Tämä elementti on luottamus. 

 
107 Kauppalehti 2021d. 
108 Kauppalehti 2021e; Viimeisimpiä räikeänä esimerkkinä tästä kehityksestä ovat lohkoketjuteknologiaan 

perustuvat NFT-omistukset, jotka monella tapaa käyvät nyt samaa prosessia taloudellisessa ja oikeudellisessa 

mielessä kuin Bitcoin aikanaan. Kts. lisää esim. Financial Times 2021b. 
109 OECD 2020, s. 11. 



24 

 

2.3 Virtuaalivaluutta rahan kaltaisena maksuvälineenä 

Virtuaalivaluutat tuskin olisivat oikeudellisen sääntelyn kohteena, ellei niillä olisi 

merkittävää taloudellista arvoa. Suomessakin on jo useita virtuaalivaluutoilla rikastuneita 

yksityishenkilöitä.110 Virtuaalivaluuttojen taloudellisen määritelmän hahmottaminen onkin 

huomattavasti helpompaa ja käytännönläheisempää kuin oikeudellisen määritelmän. 

Markkinat ovat hyvin luovia keksimään pääomalle uudenlaisia käyttötarkoituksia, ja raha 

löytää tiensä nopeasti sinne missä se tuottaa tehokkaimmin lisää arvoa. Oikeudellinen 

kehitys seuraa yleensä kaukana taloudellisen kehityksen perässä. Näin on käynyt myös 

virtuaalivaluuttamarkkinoilla. Taloudellisesta näkökulmasta virtuaalivaluuttaa kohdellaan 

ensisijaisesti spekulatiivisena sijoituskohteena, jonka potentiaali on ennen kaikkea sen 

arvonnousussa.111 

Taloudellisesta näkökulmasta virtuaalivaluutta kutsuminen ”valuutaksi” onkin 

harhaanjohtavaa ja sekaannusta aiheuttavaa. Finanssivalvonnan mukaan virtuaalivaluutat 

ovat eräänlainen varallisuuden muoto, mutta vain niin kauan, kun niillä on toimivat 

markkinat.112 Huomio on sikäli oikea, sillä jokin, jolla ei ole taloudellista arvoa, ei voi olla 

varallisuutta perinteisessä mielessä.  

On todennäköistä, että virtuaalivaluuttamarkkinoilla nähdään vielä monta kurssiromahdusta 

ennen kuin niitä ollaan hyväksymässä nykyistä laajempaan, systemaattiseen käyttöön. 

Jokainen romahdus syö virtuaalivaluuttojen uskottavuutta, mutta on samalla normaalia 

taloudellista kehitystä. Virtuaalivaluuttojen luonteenomaisen heilunnan sekä kysynnän ja 

tarjonnan kannalta on todennäköistä, että kurssiromahduksia ja -nousuja tulee olemaan 

kiihtyvällä tahdilla ja huomattavasti useammin kuin esimerkiksi kansainvälisiä 

pankkikriisejä. Poissuljettua ei ole sekään, että virtuaalivaluuttamarkkina 

kokonaisuudessaan tuhoutuisi, jos esimerkiksi Bitcoin kiellettäisiin kansainvälisesti 

 
110 Kauppalehti 2021a; HS 2021g. 
111 The Economist 2021: Virtuaalivaluuttoihin sijoittajia on jaoteltu käyttäytymisen ja ideologian perusteella 

kolmeen eri luokkaan: fundamentalisteihin, taktikkoihin ja keinottelijoihin. Yksinkertaistetusti tiivistettynä 

fundamentalistit uskovat, että virtuaalivaluutta tulee ajan myötä olemaan laajassa käytössä eri valtioiden 

virallisena valuuttana. Taktikot uskovat virtuaalivaluuttojen potentiaaliin erityisesti arvonnousussa yhä 

useampien sijoittaessa niihin. Keinottelijat taas ovat valmiita uhkapelaamaan virtuaalivaluutoilla, koska eivät 

halua jäädä ilmiöstä paitsi. Toisaalta he ovat ensimmäisenä myymässä omistustaan virtuaalivaluuttojen arvon 

laskiessa. Kts. lisää HS 2021d; Finanssivalvonta 2019. 
112 Finanssivalvonta 2019. 
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esimerkiksi sen ympäristövaikutusten tai maailmantaloutta liikaa horjuttavan vaikutuksen 

vuoksi. Tämä saattaisi romahduttaa muidenkin virtuaalivaluuttojen markkinat.113  

Virtuaalivaluuttaa voidaan tarkastella taloudellisessa mielessä myös vaihtoehtoisena 

maksuvälineenä. Tällöin pitää tarkastella, miten virtuaalivaluutta eroaa virallisesta 

valuutasta. Virtuaalivaluutta ei lopulta käytännössä eroa juurikaan tilillä olevasta rahasta. 

Niiden suurin ero on liikkeelle laskennassa ja valvonnassa; virtuaalivaluutta on hajautettu 

kirjanpitojärjestelmä, kun taas tilillä oleva raha kyseisen pankin keskitetyssä valvonnassa ja 

vastuussa.114 Tästä johtuu kuitenkin myös niiden suurin ero eli liikkeelle laskemisen 

vaikutus kurssin vakauteen. 

2.3.1 Rahan määritelmä 

Raha on samaan aikaan vaihdannanväline, arvonsäilyttäjä ja kirjanpitojärjestelmä. Rahana 

käytettävä asia tai esine voi olla periaatteessa mitä tahansa. Sodan keskellä rahana on 

käytetty kahvia ja tupakkaa, kun taas lapset vaihtavat keskenään pullonkorkkeja, Pokémon-

kortteja ja marmorikuulia. Kaikista vanhimpana rahana ovat mahdollisesti toimineet 

ruokahyödykkeet, kuten esimerkiksi vilja. Tänä päivänä ensimmäinen mielleyhtymä rahaan 

ovat valuutat kuten euro tai dollari. Näistä kaikista puhutaan rahana, mutta tarkkaan ottaen 

ne ovat virallisesti valuuttoja eli tietyn valtion tai valtioiden virallista rahaa. 115 

Virtuaalivaluutan jäsentämistä rahaksi voi kuvailla sen teknologisen luonteen perusteella 

hajautetuksi rahaksi.116 Muunlaisia rahoja ovat arvopohjainen raha sekä fiat-valuutta117. 

Arvopohjaisella rahalla tarkoitetaan johonkin muuhun hyödykkeeseen sidottua arvoa 

vaihdannanvälineelle. Tällainen oli esimerkiksi kultakanta, josta on laajasti luovuttu118. 

Arvopohjaisen rahan historia on pisin ja yksinkertaisimmin ymmärrettävä. Yhden 

kultakolikon arvo oli painonsa arvoinen kullassa.119 

 
113 The Economist 2021. 
114 Yano et al. 2020, s. 59; Arvidsson 2019, s. 16. 
115 EKP 2017. 
116 Arvidsson 2019, s. 16. 
117 Kansallisten valtioiden tai valtioliittymien (kuten Euroopan unionin) takaama virallinen valuutta ja laissa 

vahvistettu maksuväline. Fiat-valuuttoja ovat esimerkiksi Yhdysvaltain dollari, Iso-Britannian punta sekä EU:n 

euro. ”Fiat” tulee latinan kielestä tarkoittaen suomeksi ”olkoon, tapahtukoon”. Kts. lisää esim. Goldberg 2005, 

957–967. 
118 Kanniainen et al. 2014, s. 25, 27. 
119 Arvidsson 2019, s. 13, 16; Nakamoto määritteli alun perin Bitcoinia ”digitaaliseksi kullaksi” perustaen 

näkemyksensä bitcoinien rajallisuuteen, inflaation sietoon sekä tiettyyn arvopohjaiseen vaihdannanvälineen 

ideaan. 
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Fiat-valuutta tarkoittaa nykyistä virallista rahaa. Sen arvo perustuu luottamukseen sen 

liikkeellelaskijasta.120 Vaihdannanvälineenä tai maksuvälineenä sen status perustuu sille 

annettuun valtaa, joka lopulta on yhteiskuntasopimus siitä, että kaikki rahaa käyttävät siihen 

luottavat. Näin raha toimii myös laskentayksikkönä erilaisille hyödykkeille niiden arvon 

määrittyessä suhteessa rahaan. Arvonsäilyttäjänä raha niin ikään perustuu luottamukseen 

siitä, että rahan alkuperäinen liikkeellelaskija, keskuspankki, takaa rahan arvon säilyvän. 

Esimerkiksi euron arvon takaa eurojärjestelmä eli käytännössä EKP sekä jokaisen euroa 

valuuttanaan käyttävän maan keskuspankki.121 Näin raha on loppujen lopuksi oikeudellisesti 

ajateltuna takaus ja velka. Pankkien ylläpitämät tilit, joissa on valtaosa kaikesta maailman 

rahasta, ovat osoitus rahasta kirjanpitojärjestelmänä.122 

Suomen Pankki määrittelee rahan ensisijaisesti velaksi. Määritelmä on käänteinen 

arkisemmalle jäsennykselle siitä, että raha on varallisuutta, mutta pohjimmiltaan kyse on 

samasta asiasta. Kuluttajan tai yhteisön hallussa oleva raha on nimittäin keskuspankin velkaa 

rahanhaltijalle. Samaa analogiaa käyttäen, paikalliseen pankkiin talletettu raha on pankin 

velkaa tilinomistajalle.123 EKP:n mukaan rahan ei tarvitse olla esine ja se voikin olla vain 

kirjaus tietokoneella. EKP:n mukaan sähköisen rahan uusin ilmiö ovat digitaaliset valuutat 

kuten bitcoin, vaikka näitä ei laillisesti pidettäisikään rahana.124 

2.3.2 Virtuaalivaluutan suhde viralliseen valuuttaan 

Tyypillinen taloudelliseen luottamukseen vaikuttava ominaisuus Bitcoinilla ja vielä 

selkeämmin kaikilla muilla virtuaalivaluutoilla on niiden volatiliteetti125. Tämä muodostaa 

verotuksessa ongelman niiden käyvän arvon määrittämisestä. Koko ajan kasvava 

virtuaalivaluuttojen ja niiden vaihdon määrä, uskottavuuden lisääntyminen sekä 

virtuaalivaluuttojen tarjoajien lisääntynyt sääntely vähentävät kurssien heilahtelua ja 

helpottavat käyvän arvon määrittämistä jonkin verran. Eroja eri virtuaalivaluuttojen välillä 

on luonnollisesti paljon, mutta samalla kun Bitcoin tasaantuu markkinatasoonsa, muut 

 
120 Arvidsson 2019, s. 15. 
121 EKP 2017. 
122 Ibid. 
123 Suomen Pankki 2019. 
124 HE 167/2018 vp, s. 84; EKP 2017. 
125 Rahallisen arvon riskimittari, joka lasketaan yhden vuoden aikana tapahtuneesta kurssin arvon 

poikkeamasta sen keskiarvosta. 
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seuraavat sen perässä. Vähentymään päin oleva volatiliteetti on silti edelleen moninkertainen 

moniin muihin valuuttoihin tai sijoitusinstrumentteihin nähden126. 

Kun virtuaalivaluuttoja syytetään isosta volatiliteetista, luodaan samalla helposti 

mielleyhtymä, että fiat-valuutat olisivat volatiliteetista vapaita tai ainakin huomattavasti 

vakaavampia127. Tämä onkin tällä hetkellä suurimmaksi osaksi totta, mutta asia ei ole aivan 

niin mustavalkoinen. Virallisten valuuttojen volatiliteettia määrittää valuuttakurssi. Se on 

kahden eri rahana käytettävän arvon välinen suhteellinen hinta. Valuutan arvo voi olla joko 

kiinteä tai kelluva. Kiinteä tarkoittaa, että sen arvon määrittää sen liikkeellelaskija, 

valtiollisella tasolla keskuspankki. Kelluva kurssi tarkoittaa sitä, että valuutan arvo 

määräytyy suhteessa muihin valuuttoihin valuuttamarkkinoilla. Kun euro perustettiin, 

jokaisen rahaliittoon liittyvän maan valuutta kiinnitettiin Euroopan keskuspankin 

määrittämään euron arvoon, joka sitten päästettiin kellumaan suhteessa muihin 

valuuttoihin.128 Tutkimusten mukaan kelluvat valuuttakurssit ovat muita sijoituskohteita 

vakaampia eli niiden volatiliteetti on pienempi. Tämä johtuu osittain siitä, että vaihtelut eri 

kelluvien valuuttojen välillä eivät nykypäivänä kerro suoraan luottamuksesta valuuttaan, 

vaan valuuttaa käyttävien maiden suhdannevaihteluista tai talouskriiseistä. Valuuttakurssit 

siten korjaavat herkästi tilannetta takaisin pitkän aikavälin keskiarvoon, koska ne 

kytkeytyvät suoraan näiden vakaiden valtioiden vaihtotaseeseen.129 

Keskuspankin takaaman rahan volatiliteetti on vähäinen, mutta ei absoluuttisen vakaa. Tämä 

liittyy laajemmin kysynnän ja tarjonnan lakiin eikä niinkään siihen, että onko jokin raha 

välillä vakaampi ja vahvempi kuin toinen. Toinen tekijä rahan volatiliteetin ja uskottavuuden 

takaajana on sen liikkeellelaskija eli pankki. Pankki-, rahoitus- tai luottolaitoksia säännellään 

erityisen luottolaitoslainsäädännön avulla. Pankkitoiminnan sääntelyn taustalla on toisaalta 

makrotaloudellinen vakauden edistäminen ja toisaalta mikrotaloudellinen vakauden 

turvaaminen ja asiakkaansuoja.130 

Pankkisääntely onkin 2010-luvulla lisääntynyt entisestään, kun on ymmärretty pankkien 

yhteiskunnallisen ja koko talousjärjestelmän merkittävän suuri ja kriittinenkin rooli. 

Pankkien joutuessa kriisiin niiden toimintaa paikataan valtion verovaroin, koska osa 

 
126 Kanniainen et al. 2014, s. 24. 
127 EKP 2017. 
128 Kanniainen et al. 2014, s. 24. 
129 Ibid. s. 24–25 
130 Wuolijoki & Hemmo 2013, s. 8. 
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pankeista katsotaan olevan koko talouden kannalta ”too big to fail”.131 Myös suurimpia 

virtuaalivaluuttoja voi pitää liian suurina kaatumaan niihin sijoitetun pääoman takia. Eri asia 

on, että voitaisiinko tai haluttaisiinko niiden romahtaessa tulla apuun valtion taholta. 

Toisaalta konsensusmekanismin takaama vertaisverkkojärjestelmä ei pidä sisällään 

samanlaista systeemiriskiä kuin luottolaitosten luotto-ongelmat. Maailmanlaajuinen 

finanssikriisi vuonna 2008 oli lopulta pankkien sisäisesti luoma sekä paisuttama ongelma, 

kun uudenlaiseksi rahoitusinstrumentiksi tarkoitetut asuntolainoihin perustuvat 

joukkovelkakirjat rakennettiin epäkestävällä tavalla ja asuntolainoja myönnettiin ilman 

tarpeellisia selvityksiä lainanottajien takaisinmaksukyvystä. Tämän jälkeen pankkisääntelyä 

onkin lisätty, mutta perimmäinen kriisin juurisyy sekä pankkilaitoksen elinehto, ihmisten 

keskinäinen luottamus toisiinsa, säilyy järjestelmässä edelleen. 

Perinteisen pankkitoiminnan ja virtuaalivaluuttamarkkinan välillä on huomattavissa 

vastakkainasettelua. Vuoden 2021 lopussa markkina-arvoltaan maailman suurimman 

investointipankin JPMorgan Chasen132 toimitusjohtaja kommentoi Bitcoinin 

ennätyslukemiin nousseen arvostuksen johtuvan ainoastaan muun talouden inflaatiosta, ja 

että hän henkilökohtaisesti pitää Bitcoinia arvottomana.133 

Virtuaalivaluuttoja ei katsota suurimmassa osassa maailmaa laillisesti valuutoiksi eikä 

virallisiksi maksuvälineiksi. Vielä ei siten ole kattavaa kokemusta, miten onnistutaan 

toimeenpanemaan virtuaalivaluutan käyttö osaksi taloutta ja yhteiskuntaa, siten että sitä olisi 

velvollisuus vastaanottaa maksuvälineenä ja että sen arvoon voisi luottaa nykyistä 

paremmin.134 Esimerkiksi El Salvadorissa bitcoinien viralliseksi valuutaksi hyväksyminen 

ei missään nimessä ole ollut ongelmatonta. Vaikka virtuaalivaluuttaa säilytetään ja 

vaihdetaan valtio-omisteisen yhtiön sekä sen kehittämän lompakon kautta, eivät siirrot 

monessa tapauksessa ole löytäneet perille haluttuun osoitteeseen, vaikka ne olisivat siirron 

tehneen osapuolen lompakosta lähteneetkin.135 

2.4 Oikeudellinen näkökulma 

Kuten lohkoketjuteknologiaa käsitelleessä 2.2 kappaleessa kävi ilmi, virtuaalivaluutta on 

alkuperäiseltä tarkoitukseltaan digitaalinen kirjanpitojärjestelmä, jota periaatteessa tulisi 

 
131 Wuolijoki & Hemmo 2013, s. 8–9. 
132 Companiesmarketcap 2022. 
133 Bloomberg 2021. 
134 Reuters 2021a. 
135 New Scientist 2021. 
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voida käyttää valuutan tapaisena maksuvälineenä. Sen salaustekniikan ja 

transaktiotehokkuuden ansiosta se on aluksi tullut tunnetuksi rikolliseen toimintaan 

hyödyntämisestä, nimenomaisesti rahanpesuun ja terrorismiin rahoittamiseen. Lisäksi 

lohkoketjuteknologialla toteutetuista virtuaalivaluutoista on tullut menestyksellisiä 

sijoituskohteita, joihin kohdistuu eksponentiaalista arvonnousua. Nämä kaksi kehityslinjaa 

ovat johtaneet virtuaalivaluuttojen kansainväliseen ja kansalliseen sääntelyyn: ensinnäkin 

teknologian käyttöä rikolliseen toimintaan on haluttu kitkeä ja toiseksi teknologiaan 

sijoitettua pääomaa sekä sen tuottamaa arvoa on haluttu verottaa.  

Sääntelyn kohteena oleva ilmiö tulee pystyä määrittelemään, jotta voidaan löytää siihen 

sovellettavat oikeudelliset lakinormit. Tässä tutkielmassa oikeudellinen jäsentäminen 

aloitetaankin paikallistamalla ilmiöön liittyvät oikeudenalat ja niiden sisäiset yleiset opit 

sekä periaatteet. Tarkastellaan seuraavaksi, miten virtuaalivaluutta jäsentyy 

varallisuusoikeuden alalla toisaalta velvoiteoikeudellisesti käyttäjiensä välisenä 

sopimuksena ja toisaalta esineoikeudellisesti arvoa sisältävänä omaisuutena.136 Tämän 

jälkeen tarkastellaan virtuaalivaluutalle annettuja määritelmiä lainsäädännössä. 

2.4.1 Virtuaalivaluutta varallisuusoikeudessa 

Virtuaalivaluuttoja kohdeltiin oikeudellisesti aluksi niiden käyttäjien välisenä 

sopimuksena.137 Sopimusoikeuden yleisten oppien mukaisesti virtuaalivaluuttoihin 

katsottiin sovellettavan laajaa sopimusvapauden periaatetta ja lainsäädännön toissijaisuutta. 

Toisin sanoen, virtuaalivaluuttojen käyttöä ja vaihtoa pidettiin tahdonvaltaisena sekä niiden 

sisäisiin sopimusehtoihin perustuvana, lakinormien ulkopuolella olevaa toimintaa.138 Asiaa 

voidaan tarkastella myös käänteisesti. Kun virtuaalivaluuttoihin ei täysin uudenlaisena 

ilmiönä ollut sovellettavissa suoraan omaa lainsäädäntöä, joten niitä ei voitu tarkastella 

muuten kuin lainsäädännön ulkopuolisena, sopimusvapauden piiriin kuuluvana ilmiönä. 

Sopimuksen määritelmä on muodollinen ja abstrakti. Perinteisesti sopimusta on kuvattu 

kahden tai useamman osapuolen keskinäisiksi oikeustoimiksi. Määritelmä on laaja ja sen 

alle mahtuukin suurin osa erilaisista sopimuksista.139 Virtuaalivaluuttojen oman 

 
136 Saarnilehto et al. 2004, I Lähtökohdat – 1. Varallisuusoikeus ja talousjärjestys – Varallisuusoikeuden ala. 
137 Esimerkiksi Verohallinto 2013, 2.1 Virtuaalivaluutta tuloverotuksessa. 
138 Hemmo & Hoppu 2006, luku 3 Sopimuksiin sovellettavien normien soveltamisjärjestys. 
139 Saarnilehto et al. 2004, III Sopimus – 1. Johdanto – Sopimus. 
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määritelmän ollessa myös vakiintumaton, vaikuttaa siten ennestään sekavalta luokitella 

virtuaalivaluutta yhdenlaiseksi sopimukseksi.  

Sopimuksen määritelmää ja sen soveltumista virtuaalivaluuttoihin voidaan arvioida 

sopimukseen soveltuvista normeista käsin. Sopimuksiin sovellettavien normien 

soveltamisjärjestys on: 1) pakottava lainsäädäntö 2) sopimusehdot 3) osapuolten vakiintunut 

käytäntö 4) alalla vallitseva kauppatapa ja 5) tahdonvaltainen lainsäädäntö.140  

Pakottavaa lainsäädäntöä sovelletaan sopimuksiin ensimmäiseksi, joskin sitä 

lähtökohtaisesti ei erikseen tarvitse soveltaa, koska sopimusta ei periaatteessa tulisi voida 

tehdä pakottavan lainsäädännön vastaisesti. Tällainen sopimusehto yksinkertaisesti jätetään 

huomiotta.141 Virtuaalivaluutoista ei ole tällä hetkellä pakottavaa lainsäädäntöä. 

Seuraavaksi sovellettavana normina ovat sopimusehdot. Laajan sopimusvapauden 

mukaisesti sopimusehdot ovat yleisin sopimuksiin sovellettava normi.142 Sopimusehdoista 

voidaan sopia laajasti ja kategorisesti niitä rajoittaakin lähinnä pakottava lainsäädäntö, kuten 

oikeustoimilaki (228/1929). Kyseinen laki on säädetty nimenomaisesti 

varallisuusoikeudellisiin sopimuksiin heikomman osapuolen suojaksi säätelemään 

kohtuuttomia sopimusehtoja. Virtuaalivaluuttojen käytössä sopimusehtoja ei varsinaisesti 

tarvitse sopia osapuolten kesken, vaan lohkoketjun kautta tapahtuva vaihdanta on 

pikemminkin järjestelmän sisäänrakennettu sopimusmalli. Jokainen lohkoketjuun 

osallistuva joutuu sitoutumaan lohkoketjun toimintaan ilman erillistä suostumusta. 

Virtuaalivaluutan rakenteeseen ei siten luontevasti voi soveltaa sopimusehtoja normina.  

Kolmantena normina sopimuksiin sovelletaan vakiintunutta käytäntöä. Tällaisella normilla 

tarkoitetaan ajan myötä, ilman varsinaisia sopimusehtoja syntynyttä sopimusta. Se miten 

osapuolet toimivat suhteessa toisiinsa luo sopimuksen perustan eli vakiintuneen käytännön. 

Tällainen toiminta voi tulla kyseeseen myös sopimussuhteessa, josta on sovittu tietyillä 

ehdoilla eli korkeammalla järjestyksessä olevalla normilla, mutta tosiasiallinen, ehdoista 

poikkeava ja jatkunut käytäntö todellisuudessa muuttaa sopimusta. Tällaisessa tilanteessa on 

haastavaa osoittaa, kumpaa normia sovelletaan ensisijaisesti. Osapuolilla on sikäli vapaus 

muuttaa sopimusta, mutta erimielisyyksien sattuessa pitkän ajan jälkeen, on osapuolten 

vaikea osoittaa, onko alkuperäiset sopimusehdot ensisijainen normi vai pitkään jatkunut 

 
140 Hemmo & Hoppu 2006, luku 3 Sopimuksiin sovellettavien normien soveltamisjärjestys. 
141 Ibid. 
142 Ibid. 
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käytäntö.143 Myöskään vakiintunut käytäntö ei sovellu virtuaalivaluuttojen luonteeseen. 

Virtuaalivaluutan taustalla oleva lohkoketjuteknologia on käyttäjistä riippumaton 

vertaisverkon sovellutus, eikä luonteeltaan muuttumaton lohkoketju voi saada uutta sisältöä 

osapuolten käytäntöjen myötä. 

Neljäntenä sovellettavana normina sopimukseen on alalla vallitseva kauppatapa. Normilla 

tarkoitetaan tietyn, rajatun, tiedossa olevan alan pitkään käytössä ollutta käytäntöä, josta ei 

tarvitse erikseen lainsäädännöllä tai sopimusehdoilla tarkentaa. Oikeuslähteenä kauppatapa 

on luonnollisesti heikko ja normina se onkin vasta neljäntenä normijärjestyksessä.144 

Kauppatapa voidaan ymmärtää normien abstraktia määrittelyä noudattaen periaatteessa 

esimerkiksi lohkoketjuna. Viimeisenä sovellettavana normina sopimukseen voi tulla 

tahdonvaltainen lainsäädäntö145, mutta kuten pakottavaakaan lainsäädäntöä, tällaista ei 

virtuaalivaluuttojen suhteen vielä ole säädetty. 

Kyseisiä normeja voidaan käyttää sopimuksen pätevyyden arvioimisen lisäksi sen 

arvioimiseen, onko kyseessä ylipäänsä sopimus. Jos normeja ei voida soveltaa käsillä 

olevaan oikeustoimeen, herää kysymys voidaanko oikeustoimea varauksettomasti pitää 

sopimuksena. 

Sopimuksiin sovellettavien normien osalta on huomattava, että normit ovat muotoutuneet 

perinteisen sopimuksen, toisensa jollain tapaa tunnistavien osapuolten välillä, joiden välillä 

tarvitaan vähintäänkin luottamus näihin normeihin, jos ei toisiinsa. Näin ollen normit eivät 

suoraan istu virtuaalivaluuttojen vaihdantaan, jotka eivät vaadi toisen tunnistamista 

perinteisessä mielessä eivätkä myöskään luottamusta käyttäjien välillä.  

OikTL 1 §:n mukaan tarjous sopimuksen tekemisestä ja sellaiseen tarjoukseen annettu 

vastaus sitovat tarjouksen tekijää ja vastauksen antajaa sen mukaan. OikTL:n säännökset 

eivät koske määrämuotoisia sopimuksia eivätkä myöskään sopimuksia, joiden päättämiseen 

vaaditaan suorituksen toimittamista toiselle sopimuspuolelle, ja ovat muuten voimassa vain, 

mikäli tarjouksesta tai vastauksesta tahi kauppa- tai muusta tavasta ei muuta johdu. Tästä 

näkökulmasta katsottuna lohkoketjuteknologiaan perustuva virtuaalivaluutta soveltuakseen 

tämän lain tarkoittamaksi sopimukseksi vaatisi lain mukaista aktiivista tarjousta sen 

ensimmäisen momentin mukaan. Toisaalta voidaan katsoa, että lohkoketju hajautetussa 

 
143 Hemmo & Hoppu 2006, luku 3 Sopimuksiin sovellettavien normien soveltamisjärjestys. 
144 Ibid. 
145 Ibid. 
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verkossa on tietyin edellytyksin katsottavissa määrämuotoiseksi sopimukseksi, jossa 

sopimuksen syntyminen vaatii suorituksen toimittamisen toiselle osapuolelle. 

Lohkoketjussa tämä osapuoli ei ole kuitenkaan ennakolta määritelty, joten 

sopimusperusteisuus ei sovellu.  Näin ollen virtuaalivaluuttaa ei voida oikeustoimilain 

sopimusta sääntelevin normein katsoa sopimukseksi.   

Sopimusoikeudellisesti tarkasteltuna virtuaalivaluutta näyttää olevan määritelty 

sopimukseksi lähinnä sopimusvapauden ja sopimuksen muodollisen määritelmän nojalla.146 

Lukuun ottamatta lohkoketjun tarkastelua kauppatapana, virtuaalivaluutan luonteeseen ei 

ole mielekkäästi sovellettavissa mitään sopimusoikeudellista normia. Virtuaalivaluutan 

määrittäminen sopimukseksi ei siten ole legaliteettiperiaatteen mukaista. 

Varallisuusoikeuden toisena osa-alueena esineoikeus keskittyy osapuolten velvoitteiden 

hahmottamisen sijaan sivullissuhteisiin, kuten esimerkiksi omaisuudensuojan 

kunnioittamiseen, mutta myös esineen määritelmään147. Virtuaalivaluuttaa ei tietenkään ole 

tarpeenmukaista pitää millään tavalla fyysisen esineen kaltaisena esineenä. Aineettoman 

esineen käsitettä on pidetty esineoikeudessa tarpeettomana148, joten lohkoketjuteknologiaa 

koodina ei ole myöskään mielekästä teoretisoida esineenä.  

Virtuaalivaluutassa on kyse koko ajan digitaalisesta hyödykkeestä. Virtuaalivaluutta on siis 

esineoikeudellisesti katsottuna määriteltävä omaisuudeksi varsinaisen esineen sijaan. Tätä 

eroa ei sikäli tarvitse tehdä vain suhteessa virtuaalivaluuttaan. Myöskään tilillä olevaa rahaa 

ei katsota sinänsä esineeksi, vaan tilinomistajan saamisoikeudeksi tiliä ylläpitävää pankkia 

kohtaan, joka tiliä ylläpitää.149 Virtuaalivaluuttoihin ei kuitenkaan kohdistu saamisoikeutta, 

koska ne eivät ole laillisia maksuvälineitä. Esineoikeudellisesti katsoen EU:ssa ainoat 

lailliset maksuvälineet eurosetelit ja eurokolikot ovat fyysisiä, irtaimia esineitä. Fiat-

valuuttoina niiden saamisoikeuden luovaa arvoa ei kuitenkaan ole sidottu niiden 

esineoikeudellisiin piirteisiin.150  

 
146 Saarnilehto et al. 2004, III Sopimus – 1. Johdanto – Sopimus – Muodollinen määritelmä. 
147 Ibid. I Lähtökohdat – 1. Varallisuusoikeus ja talousjärjestys – Varallisuusoikeuden ala. 
148 Kaisto & Tepora 2012, s. 175. 
149 Suomen Pankki 2019; Kaisto & Tepora 2012, s. 197. 
150 Kaisto & Tepora 2012, s. 195. 
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2.4.2 Rahanpesudirektiivin määritelmä 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/843, rahoitusjärjestelmän käytön 

estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin (EU) 2015/849 ja 

direktiivien 2009/138/EY ja 2013/36/EU muuttamisesta eli viides rahanpesudirektiivi on 

EU:n tähän mennessä kattavin kannanotto virtuaalivaluuttoihin. Direktiivin johdanto-osassa 

todetaan niin virtuaalivaluuttojen kuin fiat-valuuttojen välisten vaihtopalveluiden olevan 

EU:n sääntelyn ulkopuolella mitä tulee epäilyttävän toiminnan tunnistamiseen ja siitä 

ilmoittamiseen. Tässä fiat-valuutta määritellään ”jonkin maan lailliseksi maksuvälineeksi 

nimettyjen metallirahojen ja seteleiden sekä sähköisen rahan, joka on hyväksytty 

vaihdantavälineeksi liikkeeseenlaskumaassa”. Sääntelyn puutteesta johtuen pidetään 

mahdollisena, että terroristiryhmät voivat salaa siirtää rahaa EU:n rahajärjestelmään tai 

virtuaalivaluuttaverkoissa niiden anonyymiydestä johtuen. Tämän vuoksi direktiivin 

soveltamisalaa päätettiin laajentaa koskemaan virtuaalivaluuttojen ja fiat-valuuttojen 

välisten vaihtopalvelujen ja lompakkopalvelujen tarjoajia. Direktiivin johdanto-osan 

mukaan valvonnalla pyritään turvaamaan vaihtoehtoinen rahoitus, yhteiskunnallisen 

yrittäjyyden alalla saavutettu tekninen kehitys sekä pitkälle viety avoimuus. 

Viidennessä rahanpesudirektiivissä huomioidaan toisaalta se, että virtuaalivaluuttojen 

anonyymi luonne mahdollistaa niiden käytön rikollisiin tarkoituksiin, mutta myös se, että 

direktiivinmuutoksellakaan tätä ongelmaa ei pystytä poistamaan. Virtuaalivaluuttoja 

voidaan edelleen vaihtaa ilman niiden tarjoajista säädettyä lakia. Tavoitteena kansallisilla 

rahanpesua selvittävillä tahoilla olisikin direktiivin mukaan saada tiedot, joilla 

virtuaalivaluuttojen verkko-osoitteet voisi yhdistää virtuaalivaluutan omistajan 

henkilöllisyyteen. Direktiivistä paistaa vaikea tasapainottelu ilmiön, josta on vielä vähän 

tietoa ja kokemuksia, äärellä. Haasteena vaikuttaa olevan se, miten säännellä jotain sellaista, 

jota ei ilmiön tosiasiallisesta luonteesta johtuen ole tarkoitettu säänneltäväksi. On 

huomattavakin se, että direktiivillä ei varsinaisesti säännellä virtuaalivaluuttoja, vaan 

ainoastaan niiden vaihdannan ja tarjonnan kehyksiä.  

Direktiiviin 3 artiklaan 18 alakohta, jonka mukaan ”virtuaalivaluutoilla” tarkoitetaan 

digitaalisia arvonkantajia, jotka eivät ole keskuspankin tai viranomaisen liikkeeseen 

laskemia tai takaamia, joita ei välttämättä ole kytketty lailliseksi maksuvälineeksi 

vahvistettuun valuuttaan ja joilla ei ole samaa oikeudellista asemaa kuin valuutalla tai 

rahalla, mutta jotka luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt hyväksyvät vaihdantavälineenä 
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ja joita voi siirtää, varastoida ja myydä sähköisesti. Samaisen artiklan 19 alakohdaksi lisättiin 

myös maininta lompakkopalvelujen tarjoajista, joilla tarkoitetaan direktiivissä yhteisöjä, 

jotka tarjoavat palveluja yksityisten salausavaimien turvaamiseksi asiakkaidensa puolesta 

virtuaalivaluuttojen säilyttämiseksi, varastoimiseksi ja siirtämiseksi. 

Direktiivin määritelmän mukaan virtuaalivaluutta on siis digitaalinen arvonkantaja. Lisäksi 

direktiivissä luetellaan käänteisesti mitä virtuaalivaluutta ei ole. Virtuaalivaluutaksi ei tule 

sen mukaan katsoa sähköistä rahaa, laajempaa ”varojen” käsitettä, eikä direktiiviä sovelleta 

poikkeusluvallisiin rahallista arvoa sisältäviin välineisiin tai pelien sisäisiin valuuttoihin, 

joita käytetään yksinomaan pelin omassa ympäristössä. Virtuaalivaluutoiksi ei katsota 

myöskään paikallisvaluuttoja eli rinnakkaisvaluuttoja. Virtuaalivaluuttoja todetaan voitavan 

käyttää maksuvälineenä, vaihdanta- ja investointivälineinä, arvonsäilyttäjinä, 

verkkokasinokäytössä sekä muihin tarkoituksiin. Direktiivin tavoitteena on kattaa 

virtuaalivaluuttojen kaikki mahdolliset käytöt. 

Viides rahanpesudirektiivi on ensisijaisesti implementoitu Suomessa laissa rahanpesun ja 

terrorismin rahoittamisen estämisestä (28.6.2017/444) eli rahanpesulaissa. Rahanpesulain 

soveltamisalaan 1 luvun 2 §:n 1 momentin 8 a kohtaan on lisätty virtuaalivaluutan tarjoajat 

virtuaalivaluuttalain voimaantulemisen jälkeen keväällä 2019. 

2.4.3 Hallituksen esitys 167/2018 

Viidenteen rahanpesudirektiiviin tehdyt virtuaalivaluuttoja koskevat lisäykset on 

implementoitu kansalliseen sääntelyyn laissa virtuaalivaluuttojen tarjoajista. Lakiehdotus 

sisältyy hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi pankki- ja maksutilien 

valvontajärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (167/2018).  

Esityksessä esitellään virtuaalivaluuttaa yleisellä tasolla sekä siihen liittyviä etuja ja riskejä. 

Etuina luetellaan virtuaalivaluuttojen voivan hyödyttää taloudellisesti valtioita, joissa ei ole 

käytössä kehittyneitä maksujärjestelmiä. Tämä johtuu siitä, että virtuaalivaluutoilla ei ole 

välikäsiä liikkeeseenlaskijan ja asiakkaan välillä, niitä ei säännellä, valuutanvaihdosta ei 

aiheudu yhtä paljon kuluja kuin perinteisillä maksuvälineillä ja niiden käyttö 

maksuvälineenä on edullisempaa kuin perinteisten maksuvälineiden. Lisäksi 

virtuaalivaluuttojen positiivisena vaikutuksena todetaan IT-sektorin talouskasvun 

tukeminen.151 Esityksessä pidetään myös käyttäjien kokemana etuna sitä, että 

 
151 HE 167/2018 vp. s. 44. 
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virtuaalivaluuttojen käyttö ei edellytä henkilötietojen luovuttamista kuten perinteisten 

sähköisten maksuvälineiden käyttö. Myös riippumattomuutta keskuspankeista ja julkisesta 

vallasta tuodaan esille joidenkin tahojen pitämänä etuna.152 

Virtuaalivaluuttojen riskit jakaantuvat esityksen mukaan virtuaalivaluuttojen potentiaalisille 

negatiivisille vaikutuksille rahoitusjärjestelmään sekä virtuaalivaluuttojen käyttäjiin 

kohdistuviin riskeihin. Esityksessä viitataan Euroopan pankkiviranomaisen yksilöineen 

vuonna 2014 jopa 70 riskiä liittyen virtuaalivaluuttoihin, joista lähes puolet ovat suuria 

riskejä. Suuriksi riskeiksi nostetaan muun muassa riskit käyttäjille valuutanvaihtajan 

petoksista, valuutan arvon rajut heilahtelut, valuuttaan kohdistuvat varkaudet, 

henkilöllisyyden väärinkäytökset ja valuutanvaihtojärjestelmän epäluotettavuus.153 

Suurimmiksi uhkakuviksi nostetaan, että virtuaalivaluuttoja käytetään rahanpesun ja 

terrorismin rahoittamisen tai muun rikollisen toiminnan tarkoitusperiin. Tämä aiheuttaa 

epäluotettavuutta rahoitusjärjestelmälle. Erikseen viitataan tutkimukseen, jonka mukaan 

virtuaalivaluuttojen rahanpesuriski liittyy sen anonymiteettiin ja heikkoihin asiakkaan 

tunnistamisjärjestelmiin, ylikansallisuuteen ja monimutkaisuuteen.154 

Virtuaalivaluuttojen käyttäjille mahdollisesti aiheutuviksi riskeiksi listataan 

virtuaalivaluutan epäluotettavuus maksuvälineenä, mikä saattaa ilmetä esimerkiksi siten, 

että valuuttaa ei hyväksytä maksuvälineenä, valuuttaa veloitetaan väärin, valuuttaa ei voida 

muuntaa lailliseksi maksuvälineeksi, valuutanvaihtajan toiminta päättyy tai valuutan arvoa 

manipuloidaan.155 Muiksi käyttäjiä koskeviksi riskeiksi mainitaan kurssin vaihtelut ja 

virtuaalivaluutan alustan tarjonneen yhteisön häviäminen markkinoilta.  

Bitcoinia pidetään esityksessä näkyvästi virtuaalivaluutan esimerkkinä. Muita virtuaali- tai 

kryptovaluuttoja ei mainita. Bitcoinia käytetään kuvaamaan lohkoketjuteknologialla 

tapahtuvaa virtuaalivaluuttojen vaihtoa. Esityksessä todetaan hieman suuripiirteisesti, että 

”joidenkin kansainvälisten arvioiden mukaan neljäsosa Bitcoinin käyttäjistä ja puolet 

Bitcoin- transaktioista on yhdistetty laittomaan toimintaan. Bitcoiniin liittyy vuosittain noin 

72 miljardin Yhdysvaltojen dollarin arvosta laitonta toimintaa.”156 Rahanpesun 

selvityskeskuksen viitaten esityksessä todetaan rahanpesuilmoitusten koskevan 

 
152 HE 167/2018 vp. s. 45. 
153 Ibid. 
154 Ibid. s. 46. 
155 Ibid. s. 45. 
156 Ibid. s. 46. 
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lisääntyvissä määrin Bitcoinia.  Lisäksi todetaan, että Suomessa virtuaalivaluuttoja 

käytetään erityisesti huumausaine- ja petosrikollisuuteen liittyen ja kansainvälisesti myös 

ihmiskauppaan ja laittomaan asekauppaan.157 

Lakiehdotus on siltä osin direktiiviä laajempi, että siinä ehdotetaan otettavaksi lain 

soveltamisalaan myös virtuaalivaluuttojen liikkeellelaskijat. Virtuaalivaluuttojen tarjoajien 

valvonta rinnastetaan muiden rahoitusmarkkinoilla toimivien yritysten valvontaan. Valvonta 

säädetään kuuluvan Finanssivalvonnalle, joka valvoo jo nyt rahoitusmarkkinoilla toimivia 

yrityksiä. Esityksessä samaistetaan virtuaalivaluutan tarjoajien valvonta maksulaitosten 

valvontaan ja oletetaan, että näiden toimijoiden valvonnan tarve sekä luonne lähentyy 

toisiaan entisestään seuraavan vuosikymmenen aikana virtuaalivaluuttojen tarjoajien 

toiminnan merkityksen todennäköisesti kasvaessa.158 

2.4.4 Laki virtuaalivaluutan tarjoajista 

Lakia virtuaalivaluutan tarjoajista sovelletaan virtuaalivaluutan tarjoajien harjoittamaan 

liiketoimintaan. Laki tuo siten virtuaalivaluuttojen tarjoajat ja niiden harjoittaman 

liiketoiminnan tietynasteisen sääntelyn piirin. Virtuaalivaluuttaa ei itsessään tässä laissa 

säännellä. Eri virtuaalivaluuttojen sääntely säilyy toistaiseksi edelleen vain 

viranomaisohjeissa ja oikeuskäytännössä159.  

Virtuaalivaluuttojen tarjoajien toimintaa valvoo Finanssivalvonta.160 Laki edellyttää kaikkia 

Suomessa toimivia virtuaalivaluutan tarjoajia rekisteröitymään Fivan ylläpitämään 

rekisteriin. Lain 15 §:ssä kielletään virtuaalivaluuttaan liittyvien palvelujen tarjoamisen, jota 

harjoitetaan lain vastaisesti ilman rekisteröintiä. Kielto voidaan erityisestä syystä kohdistaa 

myös henkilöön tai sellaisen lukuun toimivaan. Kieltoa voidaan tehostaa uhkasakolla lain 15 

§:n 2 momentin mukaan.  

Fivan listauksen mukaan Suomessa on tällä hetkellä kuusi virallista virtuaalivaluuttojen 

tarjoajaa. Nämä kyseiset tarjoajat ovat Suomeen ja Suomessa rekisteröityjä, laillisia 

toimijoita, jotka saavat markkinoida palveluitaan Suomessa.161 Nämä toimivat 

kauppapaikkoina virtuaalivaluutoille. Ne eivät vaadi louhintaan osallistumista tai 

 
157 HE 167/2018 vp. s. 45–46. 
158 Ibid. s. 48. 
159 Hautamäki et al. 2019, s. 15.; Verohallinto 2020; Finanssivalvonta 2019. 
160 Finanssivalvonta 2019. 
161 Ibid. 
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omistuksen steikkaamista. Mikään niistä ei kuitenkaan myöskään tarjoa kaikkia mahdollisia 

virtuaalivaluuttoja. Kauppapaikoilla voi ostaa virallisella rahalla virtuaalivaluuttaa, vaihtaa 

virtuaalivaluuttaa viralliseksi rahaksi sekä vaihtaa virtuaalivaluuttaa toiseen 

virtuaalivaluuttaan.162 

Fivan listaus ei tarkoita, etteikö kuka tahansa suomalainen voisi silti vapaasti louhia ja ostaa 

mitä tahansa muutakin virtuaalivaluuttaa tai olla sellaisen palveluntarjoajan asiakas, jota 

Fiva ei ole hyväksynyt viralliseksi virtuaalivaluuttojen tarjoajaksi.163 Laki virtuaalivaluutan 

tarjoajista ei siten ole tehnyt mistään virtuaalivaluutoista laittomia Suomessa, vaan Fiva 

määrittelee kuluttajansuojan kannalta lailliset ja tuoreeseen lainsäädäntöön sitoutuneet 

luotettavat toimijat alalla. 

Lain 2 §:ssä määritellään virtuaalivaluutan tarkoittavan digitaalisessa muodossa olevaa 

arvoa, jota keskuspankki tai muu viranomainen ei ole laskenut liikkeeseen ja joka ei ole 

laillinen maksuväline, mutta jota henkilö voi käyttää maksuvälineenä ja jota voidaan siirtää, 

tallentaa ja vaihtaa sähköisesti. Pykälän 2 momentissa tarkennetaan edelleen, että 

virtuaalivaluuttana ei pidetä maksulaitoslain (297/2010) 5 §:n 6 a kohdassa tarkoitettua 

sähköistä rahaa. Maksulaitoslaissa sähköinen raha määritellään raha-arvoksi, joka on 

tallennettu sähköisesti tai magneettisesti sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalle suoritettua 

rahamäärää vastaan maksutapahtumien tekemistä varten ja jonka yksi tai useampi henkilö 

on sitoutunut hyväksymään maksuksi164. 

Lain määritelmästä saadaan virtuaalivaluutalle tietty kriteeristö, jolla voidaan arvioida, onko 

jokin hyödyke lain tarkoittama virtuaalivaluutta. Jotta digitaalista arvoa voidaan pitää 

virtuaalivaluuttana, sitä ei ole saanut laskea liikkeeseen keskuspankki tai viranomainen, sitä 

ei ole hyväksytty lailliseksi maksuvälineeksi, mutta sitä voidaan käyttää maksuvälineenä ja 

sitä voidaan siirtää, tallentaa ja vaihtaa nimenomaan sähköisesti, jotta se voidaan katsoa 

virtuaalivaluutaksi.165 Virtuaalivaluuttaa tulee siis arvioida aina näiden neljän kriteerin 

yhtäaikaisen täyttymisen kannalta. Esimerkiksi, digitaalinen arvo, jonka keskuspankki tai 

muu viranomainen on laskenut liikkeeseen, ei täten voi olla virtuaalivaluutta. 

 
162 Kts. lisää esim. Coinmotion.fi 2021. 
163 Finanssivalvonta 2019. 
164 Lainkohta muutettu viimeksi 14.12.2017/890. 
165 Hautamäki et al. 2019, s. 33. 
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Määritelmä vaatii oikeudellista rajanveroa. Laintekstin sanamuoto, jonka mukaan 

virtuaalivaluutta ei ole laillinen maksuväline sisältää olettaman siitä, että virtuaalivaluutta 

on laiton maksuväline. Hallituksen esityksen luonnostelussa tästä esitettiinkin lausuntoja 

sanamuodon tarkennukseksi esimerkiksi muotoon, että ”virtuaalivaluutta ei ole laissa 

säännelty maksuväline”.166 Kuitenkin kolmantena kriteerinä oleva määritelmä, että 

virtuaalivaluutaksi määritellään digitaalinen arvo, jota voidaan käyttää maksuvälineenä 

osapuolten keskinäisellä sopimuksella vaikuttaisi olevan lainsäätäjän valinta poistaa 

mielleyhtymä virtuaalivaluutan laittomuudesta. 

Lainsäätäjä on määritelmällä toistaiseksi estänyt viranomaista tarjoamasta 

virtuaalivaluuttaa. Virtuaalivaluutaksi ei voida lain mukaan hyväksyä sellaista digitaalista 

arvoa, jonka keskuspankki tai muu viranomainen on laskenut liikkeeseen. Suomessa ei siten 

ole mahdollista laskea liikkeelle euroon sidottua valtion takamaa virtuaalivaluuttaa nykyisen 

lainsäädännön mukaan. Sama huomio on tehty Verohallinnon viimeisimmässä ohjeessa, 

sillä Verohallinto on linjannut, että virtuaalivaluuttoina pidetään kaikkia sellaisia 

virtuaalivaluuttalain määritelmän täyttäviä virtuaalivaluuttoja, joilla ei ole virallisen 

valuutan asemaa riippumatta siitä, onko tällaisen virtuaalivaluutan arvo sidottu johonkin 

viralliseen valuuttaan167. 

Merkillepantavaa on, että laissa ei sen esitöistä poiketen viitata mihinkään tiettyyn 

virtuaalivaluuttaan eikä lohkoketjuteknologiaan virtuaalivaluutan edellytyksenä. Näin ollen 

mikä tahansa digitaalinen hyödyke, joka täyttää lain määritelmän, tulee katsoa 

virtuaalivaluutaksi. 

Edellä virtuaalivaluuttaa on tarkasteltu ensisijaisesti maksuvälineenä. Vielä on tarkasteltava 

lain huomiota virtuaalivaluutasta rahoitusvälineenä. Virtuaalivaluuttalain 12 §:n 4 momentin 

mukaan, mikäli virtuaalivaluutta on arvopaperimarkkinalain (746/2012, AML) 2 luvun 2 

§:ssä tarkoitettu rahoitusväline, siihen sovelletaan mainittua lakia. AML:n 2 luvun 2 §:n 

mukaan rahoitusvälineellä tarkoitetaan arvopaperia ja muuta sijoituspalvelulain (747/2012, 

SipaL) 1 luvun 14 §:n mukaista rahoitusvälinettä. Tiivistettynä AML:n 2 luvun 1 §:ssa 

määritellään arvopaperi, jollaisena pidetään vaihdantakelpoista ja yleiseen liikkeeseen 

laskettua muiden saman sisältöisten oikeuksien kanssa annettujen arvopapereita. Tällaisia 

ovat esimerkiksi osake, osuus, joukkovelkakirja, muu velkasitoumus tai kaikista näistä 

 
166 Hautamäki et al. 2019, s. 32. 
167 Verohallinto 2020, 1.1 Yleistä virtuaalivaluuttojen luonteesta. 
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annettu talletustodistus; muu arvopaperi, joka oikeuttaa toisen arvopaperin saantoon tai 

käteissuoritukseen. Virtuaalivaluuttaa ei siten nimellisesti mainita AML:ssa.  

SipaL:n määritelmä rahoitusvälineelle on vielä AML:n arvopaperin määritelmäkin laajempi. 

Sen 14 §:n mukaan rahoitusväline on esimerkiksi AML:n edellä mainittu arvopaperi, 

yhteissijoitusyritysten osuus ja rahamarkkinaväline, joka ei ole kuitenkaan arvopaperi, optio, 

termiini tai muu johdannaissopimus useilla eri edellytyksillä, hinnanerosopimus tai 

päästöoikeus. SipaL:ssakaan ei siten mainita virtuaalivaluuttaa nimellisesti, mutta 

virtuaalivaluutta voidaan virtuaalivaluuttalain mukaan katsoa joksikin näistä 

rahoitusvälineistä. Tämä johtuu osaksi siitä, että rahoitusvälineitä koskeva sääntely on 

teknologianeutraalia168. Rahoitusvälineen kaltaisia virtuaalivaluuttoja yhdistää se, että niillä 

on arvopaperin ominaisuuksia kuten ääni- tai omistusoikeuksia169. Tämän vuoksi niiden 

liikkeellelaskussa tulisi huomioida AML:n ja SipaL:n sääntely.170 

Virtuaalivaluuttalaki jättää virtuaalivaluutan määritelmään paljon tulkinnanvaraa. Osaltaan 

sitä käsitellään mahdollisena maksuvälineenä ja sijoituskohteena arvopaperimarkkinalain 

soveltamisalan alaisena rahoitusvälineenä. Kantaa ei oteta virtuaalivaluutan teknologiseen 

toteutukseen, eikä tiukkaa rajausta edellytyksille ole virtuaalivaluuttalain 2 §:n kriteeristöä 

lukuun ottamatta. Määritelmä jää siten abstraktiksi, joka näin ollen vaikuttaa 

virtuaalivaluutan verotuksen ennakoitavuusperiaatteeseen. 

2.4.5 Finanssivalvonnan määritelmä 

Virtuaalivaluuttalain soveltamista valvova viranomainen Finanssivalvonta ei ole itsenäisesti 

määritellyt virtuaalivaluuttaa, vaan viittaa suoraan rahanpesudirektiivin määritelmään. Fivan 

mukaan virtuaalivaluutat voidaan jakaa pääpiirteittäin kolmeen eri luokkaan. Ensimmäisiä 

ovat maksuvälineen kaltaiset virtuaalivaluutat, jotka on alun perin suunniteltu 

vaihtoehdoiksi perinteisille valuutoille ja jotka on tarkoitettu käytettäviksi maksuvälineinä 

muuallakin kuin niiden liikkeeseenlaskijan palveluissa. Tunnetuin maksuvälineen kaltainen 

virtuaalivaluutta on Bitcoin.171 Toiseksi virtuaalivaluuttoja ovat hyödykkeen maksamiseen 

käyvät virtuaalivaluutat, joilla voidaan maksaa niiden liikkeeseenlaskijan tuotteita tai 

palveluita. Yleensä tuotteet tai palvelut ovat vasta aikaisessa kehitysvaiheessa, kun niiden 

 
168 Hautamäki et al. 2019, s. 213. 
169 Finanssivalvonta 2019. 
170 Aarnio 2019, s. 61. 
171 Finanssivalvonta 2019. 
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maksamiseen käyvä virtuaalivaluutta lasketaan liikkeelle.172 Tällaisia ovat esimerkiksi 

teknologiajättien kehittelemät sisäiset valuutat. Kolmantena luokkana ovat 

rahoitusvälineiksi luettavat virtuaalivaluutat, jolloin virtuaalivaluutoilla voi olla esimerkiksi 

arvopaperin ominaisuuksia kuten ääni- tai omistusoikeuksia tai tuotto-odotuksia.173 

Tunnetuin rahoitusvälineen kaltaiseksi luotu virtuaalivaluutta on Ethereum. 

Näiden lisäksi Fiva listaa stablecoinit yhdeksi virtuaalivaluuttaeräksi, mutta ei sisällytä niitä 

edellä mainittuihin kategorioihin. Fivan mukaan stablecoineiksi kutsutaan 

virtuaalivaluuttoja, joiden arvo on sidottu ennalta määriteltyyn kohde-etuuteen, kuten 

esimerkiksi fiat-valuuttaan, hyödykkeisiin, kiinteään omaisuuteen taikka rahoitusvälineisiin. 

Fivan mukaan tämän järjestelyn tavanomaisena tarkoituksena on pyrkimys lieventää rajuja 

ja äkillisiä arvon heilahteluja, jotka ovat tyypillinen piirre useille virtuaalivaluutoille.174 

Yhteisesti kaikista virtuaalivaluutoista todetaan, että ne eroavat toisistaan teknologisen 

toteuttamistapansa, ominaisuuksiensa ja käyttötapansa mukaan. Tämän vuoksi niiden 

sääntelyyn soveltumista arvioidaan tapauskohtaisesti liikkeeseen laskettavan 

virtuaalivaluutan kaikkien näiden ominaisuuksien perusteella.175 Lausunto aiheuttaa jälleen 

ristiriitaa lainsäädäntöön ja virtuaalivaluuttojen määrittelyn kanssa. Virtuaalivaluuttalaki 

nimenomaisesti ei tee eroja eri virtuaalivaluuttojen välillä ja Verohallinnon 

virtuaalivaluuttojen verotusta koskevan ohjeen mukaan virtuaalivaluutoiksi lasketaan kaikki 

digitaalista arvoa sisältävät, Fivankin määritelmässä luetellut virtuaalivaluutat. Lausunto 

tuleekin ilmeisesti tulkita rahanpesudirektiivin ja virtuaalivaluuttalaissa lueteltujen 

virtuaalivaluutan kriteerien valossa. Eli Fivan sääntelyä sovelletaan kaikkiin 

virtuaalivaluuttoihin ja jos sääntelyä ei sovelleta tiettyyn, virtuaalivaluuttana sinänsä 

taloudellisesti tai teknologisesti katsottuun digitaaliseen arvoon, se ei ole virtuaalivaluutta 

Fivan näkökulmasta. 

Fiva on valvovana viranomaisena huomattavasti laajimmin listannut informaatiota 

virtuaalivaluutoista tarkastelussa olevista lähteistä. Fiva esimerkiksi selostaa erilaisia 

sääntelytilanteita, kun virtuaalivaluuttaa vaihdetaan, kun sitä käytetään maksuvälineenä, kun 

virtuaalivaluutta lasketaan liikkeelle ja kun virtuaalivaluutan käyttöön tarjotaan erilaisia 

lompakkopalveluita. Virtuaalivaluuttojen sääntelystä todetaan, että kansallinen sääntely on 

 
172 Finanssivalvonta 2019. 
173 Ibid. 
174 Ibid. 
175 Ibid. 
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viidettä rahanpesudirektiiviä laajempaa. Myös Fiva toteaa sääntelyn olevan perusteltua, 

koska virtuaalivaluuttoihin liitetään korkea rahanpesun, terrorismin rahoittamisen riski sekä 

muuhun rikolliseen toimintaan hyödyntäminen.176 

Fiva huomauttaa, että virtuaalivaluuttoja käyttävän, oli käyttäjä sitten sijoittaja, louhija tai 

virtuaalivaluuttoja maksuvälineenä käyttävä, on otettava huomioon Verohallinnon ohjeistus 

virtuaalivaluutoista. Ohjeistukseen tulisi perehtyä myös virtuaalivaluuttojen tarjoajien ja 

niitä maksuvälineiksi hyväksyvien tahojen.177 

Huomio siitä, että eri virtuaalivaluuttoihin voi kohdistua erilaista sääntelyä riippuen sen 

ominaisuuksista vaikuttaa virtuaalivaluutan tarjoajien sääntelyyn. On virtuaalivaluutan 

tarjoajan vastuulla selvittää kunkin kaupankäynnin kohteeksi otettavan virtuaalivaluutan 

luonne sekä erityisesti arvioida, onko yksittäinen virtuaalivaluutta AML 2 luvun 1 §:n 

mukainen siirtokelpoinen arvopaperi tai muu SipaL 1 luvun 14 §:ssä tarkoitettu 

rahoitusväline.  

Fivan mukaan rahoitusvälineillä tapahtuvaa kaupankäyntiä koskeva sääntely soveltuu 

teknologianeutraalisti vaihtopalveluihin, joissa otetaan kaupankäynnin kohteeksi 

rahoitusvälineeksi luokiteltavia virtuaalivaluuttoja. Siten virtuaalivaluutan tarjoajaan voi 

kohdistua muutakin sääntelyä kuin virtuaalivaluuttalain sääntely. Virtuaalivaluuttalaki 

soveltuu yksistään, mikäli vaihtopalvelussa käydään kauppaa ainoastaan maksuvälineen 

kaltaisilla virtuaalivaluutoilla ja/tai tietyn hyödykkeen maksamiseen tarkoitetuilla 

virtuaalivaluutoilla. Maksulaitoslain soveltaminen tulee kyseeseen, mikäli vaihtopalvelu 

ottaa ostajalta vastaan fiat-valuuttaa tai välittää myyjälle fiat-valuuttaa.178 Jos 

virtuaalivaluutta voidaan laskea siirtokelpoiseksi arvopaperiksi tai rahoitusvälineeksi, tulee 

tähän virtuaalivaluuttaan sovellettavaksi arvopaperilainsäädäntö virtuaalivaluuttalain ohella. 

Tähän tulee kiinnittää erityistä huomiota ICO:n järjestämisessä.179 

Fivan ohjeistus siten huomioi ennakoitavuusperiaatteen mukaisesti virtuaalivaluutan 

erilaiset ominaisuudet ja tosiasiallisen sääntelyn eron maksuvälineen ja sijoituskohteen 

välillä. 

 
176 Finanssivalvonta 2019. 
177 Ibid. 
178 Ibid. 
179 Ibid. 
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2.5 Direktiivi hallinnollisesta yhteistyöstä 

Tarkastellaan lyhyesti de lege ferenda virtuaalivaluuttoihin mahdollisesti sovellettavaa 

määrittelyä, joka liittyy myös läheisesti virtuaalivaluuttojen verotukseen. Komissiossa on 

parhaillaan valmisteilla seitsemäs muutos hallinnollisen yhteistyön direktiiviin 2011/16/EU 

eli hallinnollisista yhteistyötä koskeva kahdeksas direktiivi otsikolla ”Veropetokset & 

verovilppi – hallinnollista yhteistyötä koskevien sääntöjen vahvistaminen ja tietojenvaihdon 

laajentaminen”. Sen tarkoituksena on veropetoksiin ja verovilppiin puuttuminen siten, että 

näistä johtuen ei menettäisi varoja, joita tehokkaalla veronkeräämisellä voidaan käyttää 

esimerkiksi terveydenhuollon ja koulutuksen rahoittamiseen.  

Direktiivin tarpeellisuutta perustellaan sillä, että nykyään uudet vaihtoehtoiset maksutavat 

ja investoinnit uhkaavat heikentää verotuksen läpinäkyvyydessä saavutettua edistystä ja 

aiheuttaa huomattavia verovilpin riskejä näiden eteen tehdyistä päätöksistä huolimatta. 

Direktiivin muutoksella pyritään nimenomaisesti varmistamaan, että EU:n säännöt pysyvät 

talouden muutosten vauhdissa ja sisältävät myös kryptovarojen ja sähköisen rahan kaltaiset 

uudet alat. Sen soveltaminen alkaisi 1. tammikuuta vuonna 2023.180  

Alkuperäisessä 2011/16/EU direktiivissä todetaan direktiivin johdanto-osan ensimmäisessä 

kappaleessa direktiivin tarkoituksesta seuraavasti: 

Jäsenvaltiot tarvitsevat globalisaation aikakaudella yhä useammin keskinäistä avunantoa verotuksen 

alalla. Veronmaksajien liikkuvuus, rajat ylittävien liiketoimien määrä ja rahoitusvälineiden 

kansainvälistyminen ovat lisääntyneet valtavasti, minkä vuoksi jäsenvaltioiden on vaikea määrätä 

maksettava vero oikein. Tämä kasvava ongelma vaikuttaa verojärjestelmien toimintaan ja aiheuttaa 

kaksinkertaista verotusta, joka taas houkuttelee veropetoksiin ja veronkiertoon, kun tarkastusvaltuudet 

ovat edelleen kansallisella tasolla. Näin ollen ongelma vaarantaa sisämarkkinoiden toiminnan. 

 

Direktiiviä on sittemmin muutettu lisäämällä siihen tiedot finanssitileistä, veropäätöksistä ja 

ennakkohinnoittelusopimuksista, maakohtaisista raporteista, tosiasiallisista edunsaajista, 

raportoitavista rajat ylittävistä järjestelyistä. Viimeisimpänä lisäyksenä ovat digitaaliset 

alustat ja seuraavaksi siihen sisällytetään kryptovarat ja sähköinen raha.181 

Virtuaalivaluuttojen vaihdanta on alkuperäisen tekstiin verrattuna lisännyt erityisesti 

huomioita rajat ylittävistä liiketoimista sekä rahoitusvälineiden kansainvälistymisestä. 

Valmisteilla olevassa direktiivissä ei mainita terminä virtuaalivaluuttaa terminä, vaan siinä 

samaistetaan kryptovarat ja sähköinen raha. Rahanpesudirektiivissä ja virtuaalivaluuttalaissa 

 
180 Euroopan komissio 2021. 
181 Euroopan komissio 2020a. 
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nimenomaisesti erotetaan nämä kaksi tiukasti toisistaan. Näiden mukaan virtuaalivaluuttana 

ei pidä pitää sähköistä rahaa. Todennäköisesti siis valmisteilla olevan direktiivin 

sanamuotoa tullaan vielä tarkistamaan ja muokkaamaan siten, että se vastaa samaa erottelua. 

Ehdotuksessa todetaankin, että valmistelun pohjaksi otetaan jo olemassa olevat erilaiset 

kansalliset käytännöt kryptovarojen ja sähköisen rahan määritelmistä ja verotuksesta.182 

Mielenkiintoista on, että ehdotuksessa komissio nimenomaisesti perustelee 

direktiivimuutoksen tarpeellisuutta verotuksen fiskaalisten tavoitteiden kannalta kuvaten, 

että ”alustoilla suoritettavasta tavaroiden ja palvelujen myynnistä tuloja saavat maksavat 

oman oikeanmukaisen osuutensa veroista.”183 Perustelu ilmentää hyvin verotuksen 

veronmaksukykyisyyden ja oikeudenmukaisuuden periaatteita. 

Direktiivimuutoksen vaikutustenarvioinnissa todetaan kontekstiksi, että ihmisille toimivan 

talouden turvaaminen, mikä samalla tekee Euroopasta vihreämmän ja digitaalisemman, on 

komission selkeä poliittinen prioriteetti. EU:n veropolitiikassa tämä tarkoittaa reilua, kaikille 

oikeudenmukaista verotusta, jossa taistellaan veropetoksia ja veronkiertoa vastaan. 

Taustaksi direktiivimuutoksessa todetaan myös, että enemmän kuin koskaan aikaisemmin, 

jäsenvaltioiden ja EU:n on varmistettava turvatut verotulot. Tämä saavutetaan tehokkaalla 

ja kestävällä verotuksella.  

Ehdotuksen nimenomaisena tarkoituksena on saavuttaa uudenlaista vaihdantaa, eli 

kryptovaroja ja sähköistä rahaa, harjoittavien tahojen osuus veronmaksusta. Haastavimmiksi 

ongelmiksi todetaan tiedonpuute kansallisten verojärjestelmien tasolla liittyen 

kryptovaroihin ja sähköiseen rahaan. Tämän tiedonpuutteen oletetaan vähentävän näistä 

kerättäviä verotuloja. Täten direktiivi on myös merkittävällä tavalla verotuksen 

tehokkuusperiaatteen mukainen.184 

Digitaalisuuden lisääntyminen ja uusien innovaatioiden, kuten kryptovarojen, myönnetään 

lisäävän alan yritysten tuottavuuden tehokkuutta sekä mahdollistavan uusia tuotteita 

kuluttajille, kuten virtuaalivaluuttalakia koskevassa hallituksen esityksessäkin185. Ne 

nähdään myös yhdenvertaisuutta luovana mahdollisuutena osana talousjärjestelmää. 

 
182 Euroopan komissio 2020a. 
183 Ibid. 
184 Ibid. 
185 HE 167/2018 vp. s. 44. 



44 

 

Samalla ne kuitenkin herättävät huolta kuluttajien ja sijoittajien suojasta, markkinoiden 

vilpittömyydestä, veronkierrosta, rahanpesusta ja terrorisminrahoituksesta.186 

Kryptovarojen keskitetyn valvonnan puute, niiden arvonmäärittämisen vaikeus, 

teknologisen kehityksen nopeus ja hybridimäinen luonne ovat kaikki haasteita niiden 

verovelvollisuuksia tarkastellessa. Ehdotuksen mukaan niitä voidaan käyttää lisäksi niin 

maksuvälineinä kuin myös sijoitustarkoituksessa, mikä entisestään lisää niiden 

verotuksellisen kategorisoinnin vaikeutta. Vastauksena näihin haasteisiin direktiivissä 

pyritään lisäämään raportointivelvollisuutta sekä oikeiden raportointivelvollisten 

tunnistamista. Pyrkimyksenä on saada tulonhankkimiseen tarkoitetut kryptovarat 

”perinteisten” rahoitusinstrumenttien kaltaisiksi verosubjekteiksi.187 

Direktiivin ensisijainen tavoite on toimivan verotuksen läpinäkyvyys oikeasuhtaisella 

veroasteella. Tämä saavutetaan vain määrittelemällä kryptovarat materiaalisesta 

näkökulmasta sekä samalla tunnistaa näiden varojen oleelliset veromenettelyt. 

Vaikuttavuusarvioissa tullaan erikseen arvioimaan mitkä kaikki varat tulisi luokitella tämän 

määritelmän alle. Esimerkiksi mainitaan stablecoinit ja sähköinen raha materiaalisen 

luokittelun kohteena olevina varoina.188 

Direktiivin pääasiallinen vaikutus virtuaalivaluuttoihin on tiivistetysti harmonisoida 

kryptovarojen määritelmä ja näiden varojen tarjoajien ja kuluttajien 

raportointivelvollisuutta. Samaan aikaan esityksessä mainitaan useaan kertaan myös 

verovarojen lisääminen. Direktiivi ei mainitse, mutta ei kuitenkaan sulje pois kryptovaroihin 

kohdistuvaa kieltotyyppistä verotusta tai niiden harmonisoitua veroastetta.189 

Alustavat päätelmät direktiivin odotetuista vaikutuksista ovat jaettu taloudellisiin, 

sosiaalisiin, ympäristövaikutuksiin sekä perusoikeusvaikutuksiin. Taloudellisiksi 

vaikutuksiksi katsotaan lisääntyneet verotulot välittöminä veroina sekä vaikutus EU:n 

kilpailukykyyn, joka direktiivin tosiasiallisen vaikutuksen myötä saattaakin osoittautua 

negatiiviseksi. Direktiivin kokonaisvaikutukset huomioon ottaen negatiivinen vaikutus 

kilpailuun katsotaan hyväksyttäväksi. Sosiaaliseksi vaikutukseksi oletetaan yleistä 

 
186 Euroopan komissio 2020a. 
187 Ibid. 
188 Ibid. 
189 Ibid. 
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positiivista vastaanottoa paremmin toimivasta verojärjestelmästä, joka pystyy 

tehokkaammin keräämään julkiset tulot julkisiin palveluihin kaikille kansalaisille.190 

Todennäköisiä vaikutuksia ympäristölle direktiivissä tai sitä koskevassa 

vaikutustenarvioinnissa ei ole otettu huomioon. Ainoaksi ympäristöön liittyväksi 

maininnaksi jää toteamus, jonka mukaan lisääntyvää verotuloa voidaan käyttää, muiden 

kohteiden ohella, ympäristönsuojeluun.191 Direktiivimuutos ei siten ota kantaa tai tee eroa 

POW- tai POS-protokollalla louhittuihin virtuaalivaluuttoihin ja niiden merkittävään eroon 

energiankulutuksessa. 

2.6 Virtuaalivaluutan oikeudellinen määritelmä 

Edellä on tarkasteltu virtuaalivaluutan alkuperäistä teknologista toteutusta ja 

lohkoketjuteknologian kehittäjien tarkoittamaa käyttötarkoitusta. Virtuaalivaluutta Bitcoin 

kehitettiin digitaaliseksi arvon siirtäjäksi ja säilyttäjäksi vaihtoehtona keskuspankkien 

hallinnoimalle rahalle. Vuosikymmenen aikana tästä teknologiasta on kuitenkin tullut ennen 

kaikkea sijoituskohde. Samaan aikaan lainsäädäntö vaikuttaa olevan osittain markkinoiden 

käyttäytymisen armoilla siinä, miten virtuaalivaluuttoja tulisi säännellä. Virtuaalivaluuttaa 

ei ole haluttu määritellä tarkasti tai eritellä erilaisten virtuaalivaluuttojen käyttötarkoituksia 

lainsäädännön tasolla. Oikeasuhtaista sääntelyä ei ole vielä löydetty. Sääntelyn tarvetta 

kuitenkin korostetaan alituisesti virtuaalivaluuttojen korkean rahanpesuun, terrorismin 

rahoittamisen sekä muuhun rikolliseen toimintaan liittyvän hyödyntämisen perusteella.  

Virtuaalivaluutta ei asetu luontevasti yhden oikeudenalan kysymysten kehikkoon tai tiettyä 

oikeudenalaa koskevan lainsäädännön puitteisiin. Siihen soveltuvia määritelmiä voidaankin 

tarkastella niin varallisuusoikeudellisen jaottelun kuin vero-oikeudellisen 

kysymyksenasettelun valossa. Virtuaalivaluuttoihin voidaan soveltaa niin maksuvälineitä 

koskevaa lainsäädäntöä kuin rikoslain (1889/39, RL)192 sekä rahanpesulain säännöksiä. 

Ilmiön oikeudellinen paikantaminen on näin ollen haastavaa.  

 
190 Euroopan komissio 2021. 
191 Ibid. 
192 RL 37 luvun 15 §:n 3 momentin nojalla mitä tässä luvussa säädetään maksuvälineestä, sovelletaan myös 

virtuaalivaluuttaan. Lain muuttamisesta annetussa hallituksen esityksessä todetaan, että rikoslain nykyinen 

määritelmä ei edellytä maksuvälineeltä, että keskuspankki tai muu viranomainen olisi sen laskenut liikkeeseen 

ja että maksuväline olisi tässä mielessä laillinen. Selvyyden vuoksi ja direktiivin velvoitteiden täyttämiseksi 

virtuaalivaluutta on kuitenkin perusteltua rinnastaa maksuvälineeseen rikoslain 37 luvun maksuvälineen 

määritelmäsäännöksessä. 
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Pääasiallisena haasteena toimivan määritelmän löytämisessä virtuaalivaluutalle vaikuttaa 

olevan tiedonpuute virtuaalivaluutoista. Niitä kuvataan viranomaislähteissä 

monimutkaisiksi ymmärtää ja hybridimäisiksi luonteeltaan. Osasyynä tähän on 

virtuaalivaluuttojen kehityksen nopeus. Tämä näkyy siinä, että vuonna 2019 voimaantulleen 

virtuaalivaluuttalain lakiehdotuksessa viitataan vuoden 2014 tutkimukseen 

virtuaalivaluuttojen riskeistä. Viisi vuotta vanhat johtopäätökset ovat auttamatta 

vanhentuneita teknologisessa ja sitä hyödyntävässä taloudellisessa kehityksessä. Tämä 

korostuu entisestään, jos hallituksen esityksen johtopäätösten taustalla oleva tieto oli jo 

valmiiksi puutteellista ja virtuaalivaluutat ”monimutkaisiksi” toteavaa.   

Mahdollinen direktiivimuutos hallinnollisesta yhteistyöstä kattaa laajasti nykyisiä aukkoja 

lainsäädännössä. Tiedonpuutteen myöntäminen aiheesta, virtuaalivaluutan ja -varojen 

määritelmän harmonisointi sekä tarkempaan erilaisten virtuaalivaluuttojen ominaisuuksien 

erotteluun nojautuva virtuaalivaluuttojen sääntely ovat oikeasuuntaisia askelia 

ennakoitavampaan ja legaliteettiperiaatteen mukaiseen virtuaalivaluuttojen kohteluun. 

Tavoite saada krpytovarat ”perinteisten” rahoitusinstrumenttien kaltaisiksi verosubjekteiksi 

osoittaa kuitenkin edelleen lainsäätäjän pyrkimystä mennä sieltä missä aita on matalin. Myös 

ehdotukset virtuaalivaluuttojen ja -varojen määritelmästä jäävät direktiiviehdotuksen 

luonnosvaiheessa vajaiksi. Esimerkiksi erottelua keskitettyjen ja hajautettujen 

virtuaalivaluuttojenvaluuttojen välillä ei tehdä. 
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3. Virtuaalivaluuttojen henkilöverotuksen oikeustilan 
tarkastelua 

3.1 Tuloverotuksen lähtökohdat 

Virtuaalivaluuttojen verotusta ei säännellä missään laissa. Verotusta ohjaa tuomioistuinten 

oikeusratkaisukäytäntö tapauskohtaisesti ja erityisesti korkeimman hallinto-oikeuden 

ennakkoratkaisut, joiden perusteella Verohallinto päivittää virtuaalivaluuttojen verotusta 

koskevaa ohjeistustaan. Seuraavaksi tarkastellaan yleisiä tuloverolain (1535/1992, TVL) 

soveltamisen edellytyksiä, virtuaalivaluuttojen kohtelua oikeuskäytännössä ja lopuksi 

näiden ratkaisujen linjan mukaista Verohallinnon 2020 päivittämää toistaiseksi voimassa 

olevaa ohjetta virtuaalivaluuttojen verotuksesta.  

Taustaksi selvitetään lyhyesti verotuksen käsitteistöä henkilöntuloverotuksessa. 

Tarkoituksena on ymmärtää, miten virtuaalivaluutta määritellään verotettavana omaisuutena 

ja mihin virtuaalivaluutta asettuu vero-oikeuden klassisessa kysymyksenasettelussa siitä, 

kuka maksaa, mistä maksetaan ja kuinka paljon maksetaan.193 Näitä kysymyksiä 

tarkastellaan määrittelemällä vero-objekti, verosubjekti, veropohja ja veron määrä.194 

3.1.1 Tulovero 

Vero-objekti on yksinkertaisuudessaan se varallisuus, mistä veroa maksetaan ja verosubjekti 

tämän veronmaksaja. Vero-objektina voi olla esimerkiksi tulo, meno, perintö, kiinteistö, 

palvelun tai tavaran myynti, toisin sanoen erilaiset verolajit. Verosubjektina ovat 

lainmukaiset verovelvolliset, joita ovat eri verolajien suhteen eri oikeushenkilöt, mutta 

käytännössä veroja kerätään niin luonnollisilta kuin oikeushenkilöiltä, yksityishenkilöiltä ja 

yrityksiltä.195 TVL:n lähtökohtana on, että jokainen luonnollinen henkilö sekä oikeushenkilö 

ovat verovelvollisia.196 On kuitenkin huomattava, että tietystä verosta verovelvollinen ja 

kyseisen veron lopullinen maksaja voivat olla eri tahoja. Tästä hyvä esimerkki on 

arvonlisäverotuksessa tyypillinen verotuksen kohtaanto: palvelun tai tavaran myyjä on 

arvonlisäverovelvollinen, mutta tosiasiallisesti arvonlisäveron maksaa palvelun tai tavaran 

ostaja osana palvelun taikka tavaran hintaa.197 Virtuaalivaluuttojen verotuksessa käsitellään 

 
193 Räbinä et al. 2019, s. 16. 
194 Ibid. s. 15. 
195 Ibid. 
196 Ibid. s. 43. 
197 Ibid. s. 16. 
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osittain tätä arvonlisäveronkohtelua, mutta pääasiallisesti henkilön tuloverotusta, jolloin 

vero-objektina on tulo ja tulon jakaantuminen ansio- ja pääomatuloihin.198 

Suomessa ansiotuloon kohdistuu progressiivinen veroasteikko sekä suhteellinen 

kunnallisvero. Pääomatuloa verotetaan sen sijaan yhtenäisen valtion ohjaaman verokannan 

mukaan. Tästä syystä pääomatulon verotus voi olla huomattavasti alhaisempi kuin 

ansioverotus voi korkeimmillaan olla. Pääomatulojen suhteellisen matala ja yhtenäinen 

verokanta on katsottu olevan tarpeellinen talouden kilpailukyvyn kannalta. Kuten 

virtuaalivaluuttojakin, niin korkoinstrumentteja, vakuutuksia, osakkeita ja rahastoja leimaa 

tietty herkkäliikkeisyys paitsi niiden arvostuksissa, myös niihin sijoitetussa pääomassa. 

Liian korkeaksi koettu veroaste siirtää nopeasti pääomaa alhaisemmin verotettuihin 

instrumentteihin.199 Pääomaverotuksessa on siis havaittavissa korkea 

ennakoitavuusperiaatteen vaatimus. Pääomatulon harmonisoitu verokanta on myös osoitus 

pyrkimyksestä osittain neutraaliin verojärjestelmään.200 

Kolmantena oleellisena kysymyksenä verotuksessa on veropohja sekä siihen liittyvä veron 

määrä. Henkilöntuloverotusta tarkastellessa veron määrään vaikuttaa tulon laatu, sen 

veronalaisuus ja se millaisia vähennyksiä tulosta on mahdollista tehdä.201 

Veronmaksukykyisyyden ja horisontaalisen oikeudenmukaisuuden periaatteet puoltavat 

veropohjan laajentamista virtuaalivaluuttoihin. Laajan veropohja toimii koko 

verojärjestelmää neutralisoivana tavoitteena. Kun verotetaan tasaisesti erilaisia verolajeja ja 

-objekteja mahdollisimman laajalta määrältä verovelvollisia, yksittäisen henkilön verokanta 

ei kasva kohtuuttoman suureksi.202 Veropohjaa laadittaessa eri verotettavien verolajien ja -

objektien palapelinä tulokäsite on tärkeässä roolissa.  

3.1.2 Tulokäsite 

Tulon historiallinen ja taloustieteellinen käsite voidaan jakaa laajaan ja suppeaan 

tulokäsitteeseen. Näiden kahden käsitteen eroja kutsutaan yleisesti tuloveron 

laajuusongelmaksi.203 Suppeassa tulokäsitteessä tuloksi katsotaan vain verovelvollisen 

olemassa olevan varallisuuden, niin sanotun kantavarallisuuden, ulkopuolelta tuleva 

 
198 Räbinä et al. 2019, s. 15; Verohallinto 2020. 
199 Määttä 2007, s. 135. 
200 Niskakangas et al. 2020, s. 17. 
201 Räbinä et al. 2019, s. 16. 
202 Ibid, s. 21. 
203 Ibid, s. 23. 
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varallisuus, omaisuus sekä oikeus. Tällöin tuloa ei ole esimerkiksi kantavarallisuuden 

arvonnousu tai kantavarallisuuden myyminen, mutta eivät myöskään perintönä tai lahjaksi 

saatu omaisuus. Vaikka nämä ovatkin kantavarallisuuden ulkopuolista tuloa, eivät ne 

suppean käsityksen mukaan kuitenkaan ole säännöllistä tuloa eivätkä siten tuloa käsitteen 

tiukimmassa merkityksessä.204  

Suppeassa tulokäsitteessä verotettavaa tuloa ei ole esimerkiksi pääomatulot. Suppea 

tulokäsite ei sisällä lahja- ja perintöveroa, saati arvonlisäveroa. Suppean tulokäsitteen 

soveltaminen veropolitiikkaan jättäisi veropohjan nykyistä merkittävästi kapeammaksi. 

Suomessa onkin siten käytössä laaja tulokäsite. Sen laajimmassa muodossa tulokäsite 

kiinnittyy kulutuksen käsitteeseen eli tuloa on kokonaisuudessaan se arvo, jonka 

verovelvollinen olisi voinut käyttää yhden verovuoden aikana kantavarallisuutensa 

vähentymättä. Laajaan tulokäsitteeseen kuuluu siten niin kaikki pääoman arvonnousut, 

perintö- tai lahjasaannot sekä myös kaikki mahdolliset muut kuin rahasaannot.205 Tämäkään 

tulokäsite ei siten ole laajimmassa muodossaan TVL:n käytössä sen laajuuden ja 

käytännössä mahdottoman toteutuksen vuoksi206. Huomionarvoista itse asiassa on, että 

varsinaista tulokäsitettä TVL:sta ei löydy, vaikka se otsikkotasolla onkin laissa mainittu207.  

Eri tuloja verotetaan yksityiskohtaisesti ja melko laajasti TVL:ssa. TVL 29 §:n 1 momentin 

mukaan veronalaista tuloa ovat säädetyin rajoituksin verovelvollisen rahana tai 

rahanarvoisena etuutena saamat tulot. Näistä verovelvollisella on oikeus vähentää tuloistaan 

niiden hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot, joita kutsutaan luonnollisiksi 

vähennyksiksi. TVL 29 §:n 2 momentin mukaan luonnollisen henkilön tulo jaetaan 

pääomatuloon ja ansiotuloon. Tämä lain tulokäsite jättää siten tulkinnanvaraa ja vapautta 

uudenlaisille tuloille, kuten virtuaalivaluutasta saadulle tulolle, koska tulon ei tarvitse olla 

jostain laissa mainitusta lähteestä tai varallisuudesta eikä sen tarvitse olla toistuvaa kuten 

suppean tulokäsitteen määritelmässä208. 

TVL 32 §:ssä määritellään pääomatulo. Veronalaista pääomatuloa on omaisuuden tuotto, 

omaisuuden luovutuksesta saatu voitto ja muu sellainen tulo, jota varallisuuden voidaan 

katsoa kerryttäneen. Pääomatuloa on muun ohessa korkotulo, osinkotulo säädetyin 

 
204 Räbinä et al. 2019, s. 23. 
205 Ibid, s. 24. 
206 Ibid. 
207 TVL 29 § Tulokäsite ja tulolajit. 
208 Räbinä et al. 2019, s. 26. 
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rajoituksin, vuokratulo, voitto-osuus, henkivakuutuksen tuotto, kapitalisaatiosopimuksen 

tuotto, metsätalouden pääomatulo, maa-aineksista saadut tulot, luovutusvoitto ja 

osakesäästötililtä nostettu tuotto. Pääomatuloa on myös jaettavan yritystulon, yhtymän 

osakkaan tulo-osuuden sekä porotalouden tulon pääomatulo-osuus. 

3.2 Oikeuskäytännön kehitys 

Oikeuskäytännössä virtuaalivaluutasta saadusta tulosta on käyty vääntöä. Oikeudellinen 

kysymys on tiivistynyt kysymykseen, että millaista omaisuutta virtuaalivaluutta on ja miten 

siitä saatua tuloa tulisi verottaa. Lähtökohtana on ollut laaja tulokäsite, että 

virtuaalivaluutasta saadut tulot ovat TVL:n mukaisesti verotettavaa tuloa. Rajanvetoa on 

käyty erityisesti siitä, millaisia vähennyksiä tästä tulosta on mahdollista tehdä. 

Vielä ensimmäisessä Verohallinnon ohjeessa vuodelta 2013 virtuaalivaluuttaa ei kohdeltu 

omaisuutena, vaan ensisijaisesti sopimuksena.  Ohjeen mukaan virtuaalivaluutat eivät ole 

rahaa, mutta eivät myöskään arvopapereita TVL:n tarkoittamalla tavalla. Tämän vuoksi 

virtuaalivaluuttaa pidetään TVL:n soveltamistilanteissa luonteeltaan muuna, erikseen 

määrittelemättömänä ja sen käyttäjien välisenä sopimuksena.209 Samankaltainen tulkinta 

jatkui myös vuona 2018 päivitetyssä ohjeessa210 sekä keskusverolautakunnan 

ratkaisukäytännössä tapauksessa KVL 54/2017. Tapauksessa todettiin, että vaikka 

Ethereumin-alustalla sijoitetusta etheristä211 saatu tulo oli sinänsä varallisuuden kerryttämää 

tuloa, ei ether-virtuaalivaluutan vaihdannassa kuitenkaan ollut kyse TVL 45 §:n 1 

momentissa tarkoitetun omaisuuden luovutuksesta, vaan syntynyttä tuloa oli pidettävä 

muuna pääomatulona.  

3.2.1 Hallinto-oikeuksien ratkaisut vuonna 2018 

Vasta Helsingin hallinto-oikeuden 18/0426/3 ratkaisussa virtuaalivaluuttojen 

vaihdantatilanteen katsottiin olevan TVL:n mukaista pääomatuloa. Tapauksessa oli kyse 

bitcoinien vaihtamisesta etheriin ja, että katsotaanko tämä tulon realisoiva tapahtuma muuksi 

pääomatuloksi vai luovutusvoittona verotettavaksi tuloksi. Hallinto-oikeus katsoi, että 

vaikka virtuaalivaluutalla ei ole lainsäädäntöön perustuvaa virallista asemaa, on sitä 

kuitenkin pidettävä omaisuutena, jolla on erilaisten aineettomien oikeuksien tavoin 

 
209 Verohallinto 2013, 2.1 Virtuaalivaluutta tuloverotuksessa. 
210 Verohallinto 2018, 2.1 Yleistä virtuaalivaluuttojen TVL:n mukaisesta verotuksesta. 
211 Ethereumin virallinen vaihdettava digitaalinen hyödyke, virtuaalivaluuttayksikkö. Kun kyseessä on 

vaihdettava virtuaalivaluuttayksikkö, kirjoitetaan pienellä.  
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lähtökohtaisesti varallisuusarvoa ja jonka omistusoikeus on mahdollista luovuttaa. Kun 

virtuaalivaluuttojen osalta ei verolainsäädännössä ollut olemassa erityisiä säännöksiä, 

hallinto-oikeus katsoi, ettei kuvatuista virtuaalivaluuttojen vaihdoista saatuun voittoon ollut 

perusteita olla soveltamatta omaisuuden luovutusvoittoa koskevia säännöksiä. 

Samaa linjaa jatkoi Itä-Suomen hallinto-oikeuden ratkaisu 18/1027/1. Tapauksessa otettiin 

laajasti kantaa eri virtuaalivaluuttojen myyntiin, jossa virtuaalivaluuttojen luovutuksen 

vastasuorituksena saadaan virallista rahaa. Tapauksessa otettiin myös kantaa 

virtuaalivaluutan luonteeseen omaisuutena. Perusteluissa hallinto-oikeus totesi, 

luovutusvoittoverotuksen ala on laaja. Lähtökohtaisesti kaikki omaisuuden vastikkeelliset 

luovutukset kuuluvat luovutusvoittoverotuksen piiriin, jollei erikseen ole toisin säädetty. 

Luovutusvoitot ovat pääsääntöisesti veronalaisia riippumatta luovutetun omaisuuden 

laadusta, käyttötarkoituksesta, saantotavasta, luovutuksen syystä, omistusajan pituudesta tai 

vastikkeen laadusta. Itä-Suomen hallinto-oikeus totesi Helsingin hallinto-oikeuden 

päätöksen kanssa yhtenevästi, että vaikka virtuaalivaluutalla ei ole lainsäädäntöön 

perustuvaa virallista asemaa, voidaan virtuaalivaluuttaa käyttää vaihdon välineenä tai 

sijoituskohteena. Ratkaisussa todettiin lisäksi, että koska virtuaalivaluutta on ostajan ja 

myyjän sopimussuhteesta riippumaton hyödyke, virtuaalivaluutta ei hallinto-oikeuden 

arvion mukaan ole rinnastettavissa hinnanero- tai muihin johdannaissopimuksiin, joiden 

nojalla osapuolet maksavat toisilleen sopimuksenmukaisia rahasuorituksia ilman, että 

mikään varallisuusarvoinen omaisuus vaihtaa omistajaa. Näiden kohtien perusteella 

hallinto-oikeus katsoi, että virtuaalivaluuttaa voidaan pitää omaisuutena, jolla on 

aineettomien oikeuksien tavoin varallisuusarvoa. Ja koska virtuaalivaluutan verotuksesta ei 

ole lain tasolla erikseen säädetty, on kuvattuja virtuaalivaluutan luovutuksia pidettävä 

TVL:n 45 §:n 1 momentin mukaisina omaisuuden luovutuksina, joihin sovelletaan TVL:n 

46 §:n 1 momentin mukaisia luovutusvoiton laskemista koskevia säännöksiä. 

Hallinto-oikeuden ratkaisut tulkitsivat siten luovutusvoittosääntelyn soveltuvan 

virtuaalivaluuttoihin, mikä osoittaa virtuaalivaluuttojen tietynlaista laajempaa hyväksyntää 

vaihdannassa käytettäväksi omaisuudeksi. Ratkaisut pohjustivat nykyistä oikeudentilaa, 

jonka sinetöi korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) ennakkoratkaisu KHO 2019:42. 

Kyseisen ratkaisun myötä Verohallinnon ohjeessa 2019 katsottiin virtuaalivaluutat 

ensimmäistä kertaa TVL 45 § 1 momentin tarkoittamaksi omaisuudeksi212. Tätä ohjetta on 

 
212 Verohallinto 2019a, 1.2 Yleistä virtuaalivaluuttojen tuloverotuksesta. 
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sittemmin päivitetty vastaamaan tulonlähdejaon poistumisen mukaista sääntelyä, joten tällä 

hetkellä on voimassa Verohallinnon ohje 2020 virtuaalivaluuttojen verotuksesta213. 

3.2.2 KHO 2019:42 

Ennakkoratkaisussa KHO 2019:42 otettiin kantaa henkilökohtaisen tulon verotukseen 

virtuaalivaluuttojen osalta siten, että virtuaalivaluutan luonne muuttui suomalaisessa 

oikeuskäytännössä selkeämmäksi sekä muita pääomalajeja vastaavaksi verotuksellisesti. 

Tapauksessa yksityishenkilö A oli sijoittanut virallista valuuttaa virtuaalivaluutta etheriin ja 

halusi tietää olisiko virtuaalivaluutan myynti TVL:n 45 §:n 1 momentin mukainen 

omaisuuden luovutus, johon sovelletaan TVL 46 §:n 1 momentin luovutusvoiton laskemista 

koskevia säännöksiä hankintamenon vähentämisestä. Hankintamenon vähentämisellä 

tarkoitetaan sitä, että luovutushinnasta voidaan vähentää omaisuuden todellinen 

hankintameno tai kuitenkin aina vähintään 20 prosenttia ja, jos luovutettu omaisuus on ollut 

luovuttajalla vähintään 10 vuotta, vähintään 40 prosenttia luovutushinnasta. Kyseisiä lukuja 

kutsutaan hankintameno-olettamaksi erotuksena todellisesta hankintamenosta. 

Keskusverolautakunta oli vastannut A:lle, että virtuaalivaluutan myynnistä saatuja tuloja ei 

katsota TVL:n 45 §:n 1 momentin tarkoittamaksi omaisuuden luovutukseksi, joten siten sen 

luovutushinnasta ei ole mahdollista tehdä 46 §:n 1 momentin tarkoittamaa hankintameno-

olettaman vähennystä. Keskusverolautakunta perusteli päätöstään muun muassa sillä, että 

kyseinen ether-virtuaalivaluutta on muiden virtuaalivaluuttojen tavoin käyttäjiensä ja 

omistajiensa välinen sopimus, ei-fyysinen vaihdannan väline ja siten myös luonteeltaan 

lajiesineen kaltainen maksuväline. Tämän takia, vaikka ether-virtuaalivaluutan viralliseen 

valuuttaan vaihdossa realisoituvaa arvonnousua keskusverolautakunta pitää hakijan 

verotuksessa varallisuuden kerryttämänä tulona, ei siinä kuitenkaan ole kyseessä TVL 45 

§:n 1 momentissa tarkoitettu omaisuuden luovutus.  Syntynyttä tuloa pidetään siten muuna 

pääomatulona. Keskusverolautakunta erikseen perusti argumenttinsa virtuaalivaluutan 

omaisuuden luonteeseen painottaessa myös sitä, että virtuaalivaluutta ei ole virallinen 

valuutta eikä arvopaperiin verrattavissa oleva omaisuus.  

A valitti keskusverolautakunnan ennakkoratkaisusta KHO:een riitauttaen etenkin 

keskusverolautakunnan näkemyksen pitää virtuaalivaluuttaa ensisijaisesti lajiesineen 

kaltaisena maksuvälineenä ja vaatien, että hänen tekemää virtuaalivaluutan luovutusta 

 
213 Verohallinto 2020. 
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pidetään TVL 45 §:n 1 momentin mukaisena omaisuuden luovutuksena, johon sovelletaan 

TVL 46 §:n 1 momentin hankintameno-olettaman vähennystä luovutushinnasta. A:n mukaan 

virtuaalivaluutan maksuvälineenä pitämiseen puuttuvat perustelut. A:n mukaan mikään 

virtuaalivaluutta ei ole laillinen maksuväline Suomessa tai EU:ssa eikä virtuaalivaluutasta 

säädetä rahalainsäädännössä, kuten muista maksuvälineistä. Säädäntöön liittyy esimerkiksi 

velvollisuus vastaanottaa laillisella maksuvälineellä tehty suoritus. Virtuaalivaluuttaa ei 

koske tämä velvollisuus. Maksuvälineen arvo on myös sidottu viralliseen valuuttaan eikä se 

siten ole itsessään muuta arvoa sisältävä kuin tämän virallisen valuutan arvoon sidotun arvon 

maksutoimeksiannon toteutuksen mahdollistaja. Maksuvälineen arvo on siten 

käytännöllinen nimellisarvo eikä siihen itsessään kohdistu arvonnousun odotusta, kuten 

sijoituskohteisiin. A:n mukaan virtuaalivaluutta tästä eroten ei ole sidottu tiettyyn arvoon, 

vaan sen arvo määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan vapailla markkinoilla. A 

argumentoi, että sitä myös käytetään huomattavasti enemmän sijoituskohteena kuin 

maksuvälineenä. Virtuaalivaluutta on tämän vuoksi maksuvälineen sijaan digitaalinen 

hyödyke sekä ei-fyysinen irtain omaisuus.  

A:n valituksesta on vielä huomioitava, että hän vetosi omaisuuden käsitteeseen verotuksessa 

yleisesti. Hänen mukaansa omaisuuden käsite verotuksessa on laaja ja usein kysymyksessä 

onkin pikemminkin oikeus kuin fyysinen tai ei-fyysinen varallisuuserä. Omaisuutta 

katsotaan verotuksessa olevan paitsi aineelliset hyödykkeet, myös erilaiset aineettomat 

varallisuuspitoiset oikeudet, kuten henkilöyhtiön osuudet, immateriaalioikeudet, arvo-

osuusjärjestelmään kuuluvat arvo-osuudet sekä hallinta-, tuotto- ja käyttöoikeudet. Näin 

ollen, virtuaalivaluutta tulisi yhtä lailla katsoa laajassa mielessä omaisuudeksi. 

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö totesi vastineessaan A:n valitukseen KHO:lle, että 

on kiistatonta, että virtuaalivaluutta ei ole maksuväline eikä sitä ole myöskään pidettävä 

arvopaperina. Vastineessa myös vahvistettiin kanta, että kysymyksen arvioinnissa 

olennaisinta on ratkaista se, että minkälaista omaisuutta virtuaalivaluutta on. Veronsaajien 

oikeudenvalvontayksikön mukaan virtuaalivaluutta ei kuitenkaan vertaudu hyödykkeen 

määritelmään, koska sillä ei itsessään ole muuta arvoa kuin olettama, että sen arvo säilyy 

jatkossakin ja, että se on vaihdettavissa viralliseen valuuttaan tai muihin hyödykkeisiin. 

Näkemystä perusteltiin vedoten rahanpesudirektiivin määritelmään virtuaalivaluutasta. 

Yksikön tulkinnan mukaan direktiivin nojalla virtuaalivaluuttaa ei voida pitää A:n 

väittämänä oikeuden kaltaisena omaisuutena, koska erilaisilla oikeuksilla on myös muuta 



54 

 

hyötyarvoa kuin vain luovutuksessa tai vaihdannassa realisoituvaa arvoa. Virtuaalivaluuttaa 

pidettiin siten vastineen mukaan pikemminkin maksuvälineenä, joskaan ei virallisena 

sellaisena. 

Tämän lisäksi veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö toi vastineessaan tärkeän huomion 

siitä, että koska virtuaalivaluutta perustuu vain kahdenvälisiin sopimuksiin, sitä on pidettävä 

niin taloudellisessa kuin verotuksellisessa mielessä sijoitussopimuksena ja vaihdannan 

välineenä. Maksunsaanti virtuaalivaluutasta perustuu sen luovuttajan ja luovutuksensaajan 

keskinäiseen sopimukseen, ei viranomaisen tai virallisen kauppapaikan sääntelyyn ja 

valvontaan. 

KHO totesi saamastaan selvityksestä, että virtuaalivaluuttaa, tässä tapauksessa etheriä, 

voidaan pitää sekä vaihdon välineenä että sijoituskohteena, ja että sen arvo määräytyy 

kysynnän ja tarjonnan mukaan ja vielä, että virtuaalivaluutan luovutus tapahtuu kahden 

osapuolen välillä anonyymisti ilman virallisen toimijan valvontaa. KHO tarkasteli aiemman 

ratkaisukäytäntönsä pohjalta määritelmää virtuaalivaluutan omaisuusluonteelle. KHO totesi, 

että TLV ei sisällä omaisuuden määritelmää, joten omaisuuden määritelmää voidaan 

tarkastella varallisuusverolaista (1537/1992) KHO 2018:170 ratkaisun perusteella214.  

KHO:n mukaan jo kumotun varallisuusverolain tarkoittamia saamisia ei tule KHO 2018:170 

ratkaisun perusteella jättää TVL:n tarkoittaman omaisuuden alan ulkopuolelle. Täten 

virtuaalivaluuttakin tulee katsoa laajassa mielessä varallisuusverolain tarkoittamaksi 

verotettavaksi varallisuudeksi, johon tulee soveltaa TVL:n omaisuuden luovutusta koskevia 

säännöksiä. Se, että virtuaalivaluutta ei ole virallista valuuttaa ei vaikuta sen arviointiin 

varallisuutena vaan, se että virtuaalivaluutalla on rahassa mitattavaa arvoa. Koska 

virtuaalivaluutta ei ole virallista valuuttaa, sen luovutuksista saatua voittoa ei pidä 

kuitenkaan katsoa valuuttakurssivoitoksi tai muuksi juoksevaksi pääomatuloksi. Täten KHO 

kumosi keskusverolautakunnan ennakkoratkaisun antaen oman ennakkoratkaisun aiheesta.  

KHO:n tulkinta on omaisuuden laajan luokittelun osalta johdonmukaista. Samanlaisiin 

ratkaisuihin on päädytty KHO 2009:13 hallintaoikeuden luovutuksessa, KHO 2018:11 

 
214 Varallisuusverolain (1537/1992) 3 §:n 1 momentin 4 kohdan nojalla Suomessa olevia veronalaisia varoja 

ovat muun ohessa olleet saamiset, jos velallinen on Suomessa asuva henkilö taikka suomalainen yhteisö, 

yhtymä, yhteisetuus tai kuolinpesä. Lain esitöissä veronalaisiksi varoiksi on katsottava verovelvollisen 

verovuoden päättyessä oleva rahanarvoinen omaisuus sanotussa laissa jäljempänä säädetyin poikkeuksin.  

KHO tulkitsi lakia tapauksissaan 2018:170 ja 2019:42 saamisen olevan siviilioikeudellisesti katsottuna 

henkilön omaisuutta, joten näiden seikkojen perusteella saamisia ei ole jätettävä tuloverolaissa tarkoitetun 

omaisuuden alan ulkopuolelle. 
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vertaislainasaatavassa sekä KHO 2019:79 tapauksessa kapitalisaatiosopimuksen tulkinnasta. 

Kaikissa näissä on ollut olennaista omaisuuden käsite ja varallisuuserän 

luovutusvoittoverotus. Kaikissa ratkaisuissa omaisuutta tulkittiin laajasti ja kaikissa 

päädyttiin ratkaisuun, että mainittujen varallisuuserien luovutuksesta syntyvä tappio on 

vähennyskelpoinen ja laskettaessa verotettavaa luovutusvoittoa on mahdollista käyttää 

hankintameno-olettamaa.215 

KHO 2019:42 ratkaisussa ei kuitenkaan varsinaisesti oteta kantaa virtuaalivaluutan siviili- 

tai esineoikeudelliseen luonteeseen muuten kuin rinnastamalla virtuaalivaluutoista saatu 

voitto TVL:n tulkintaan soveltuvaksi luovutusvoitoksi. Täten ratkaisussa ei esimerkiksi oteta 

kantaa voiko virtuaalivaluuttaa pitää TVL 50 §:n mukaisena arvopaperina.216 

Oikeuskysymys virtuaalivaluutan omaisuuden luonteesta jää auki. Linjaus, että 

virtuaalivaluutalla voi olla rahallista arvoa, ja jota voidaan verottaa 

luovutusvoittoverotuksen säännösten mukaan ei vastaa tyhjentävästi A:n alkuperäiseen 

kysymykseen omaisuuden luonteesta.  

Virtuaalivaluutan rooli yhtaikaisena vaihdannan välineenä sekä sijoituskohteena säilyy 

ennakkoratkaisun myötäkin. Yksi vaihtoehto olisi tarkastella virtuaalivaluuttaa omana 

omaisuuslajinaan, jolla on tiettyjä samoja piirteitä kuin maksuvälineellä tai sijoituskohteella. 

Täten esimerkiksi veronsaajien oikeudenvalvontayksikön näkemys siitä, että 

virtuaalivaluutan arvoa ei ole sidottu mihinkään, ei sikäli tee siitä mitenkään poikkeuksellista 

sijoituskohdetta. Tätä tukee myös A:n valituksen argumentti, että virtuaalivaluutta ei ole 

sidottu tiettyyn arvoon, vaan sen arvo määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan vapailla 

markkinoilla. Täten sitä myös käytetään huomattavasti enemmän sijoituskohteena kuin 

maksuvälineenä. Virtuaalivaluutta on tämän vuoksi maksuvälineen sijaan digitaalinen 

hyödyke sekä ei-fyysinen irtain omaisuus. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että KHO:n päätöksen vaikutuksena virtuaalivaluuttojen 

verotus on johdonmukaisempaa ja oikeudenmukaisempaa. Luovutusvoittosäännösten 

soveltaminen sekä pienten voittojen verovapaus voi lisätä virtuaalivaluuttojen 

houkuttelevuutta sijoituskohteena sekä arvonsäilyttäjänä. Ratkaisu parantaa 

virtuaalivaluuttojen verotuksen ennakoitavuutta huomattavasti. 

 
215 Ossa 2020, s. 181–182. 
216 Päläs & Määttä 2019, s. 239. 
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3.3 Virtuaalivaluuttojen kansainvälisestä verotuksesta 

Valmisteilla olevan hallinnollisen yhteistyön kahdeksannen direktiivin odotetaan 

harmonisoivan virtuaalivaluuttojen määritelmää ja verotuksellisia kysymyksiä EU:n 

alueella. Virtuaalivaluuttojen rajat ylittävän luonteen vuoksi EU:n ja kansallisen 

lainsäädännön tulee tarkkaan seurata kansainvälistä virtuaalivaluuttojen sääntelyä ja 

verotusta. Maailmalla kamppaillaan samojen jo ilmi nousseiden vaikeuksien kanssa alkaen 

virtuaalivaluutan ymmärtämisestä ja määrittelystä aina sen autonomiseen kehitykseen ja 

valtiollisista toimijoista riippumattomaan markkinan rajattuihin sääntelymahdollisuuksiin. 

Suurin osa virtuaalivaluuttoja erikseen sääntelevistä ja verottavista valtioista pitää 

virtuaalivaluuttaa tuloverotuksessa tietynlaisena omaisuutena217. Sen verotuksen 

realisoivana tapahtumana pidetään vaihtoa viralliseen valuuttaan, vaihtoa toiseen 

virtuaalivaluuttaan, virtuaalivaluutalla vaihtoa palveluun tai hyödykkeeseen sekä 

virtuaalivaluutan saantoa louhimalla.218 Kaikki maat eivät verota virtuaalivaluuttoja 

ollenkaan henkilöverotuksessa, jos ne eivät liity henkilön liiketoimintaan. Tällaisia ovat 

esimerkiksi Alankomaat, Grenada, Italia, Portugali ja Sveitsi. 

3.3.1 Ruotsi 

Ruotsin verojärjestelmä on hyvin samankaltainen kuin Suomessa. Verotusta ohjaa 

legaliteettiperiaate.219 Myös kehitys virtuaalivaluuttojen verotuksessa seuraa Suomen 

oikeudentilaa. Niiden verotuksesta ei erikseen mainita tuloverolaissa, mutta sitä sovelletaan 

niihin korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä, joka toimii vahvana prejudikaattina kuten 

Suomessakin. Päätöksen mukaista menettelyä selvitetään Ruotsin veroviranomaisen 

ohjeistuksessa.220 Vuonna 2018 annetussa päätöksessä HFD 2674-18 käsiteltiin bitcoinin 

luovutuksen verotusta käyden rajanvetoa sen omaisuusluonteesta. Punninnassa oli, että 

katsotaanko bitcoinit virtuaalivaluuttana ulkomaiseksi valuutaksi vai osuusoikeudeksi ja, 

että onko se henkilökohtaista omaisuutta. Ruotsin KHO argumentoi Suomen KHO:n tapaan, 

että ei ole syytä olla soveltamatta luovutusvoittosäännöksiä virtuaalivaluuttoihin. 

Kuten pääomatulojen verotus, virtuaalivaluuttojen louhintatulojen verotus Ruotsissa on 

linjassa Suomen kanssa eli niitä verotetaan ansiotulona. Suomen Verohallinnolta puuttuu 

 
217 OECD 2020, s. 32. 
218 OECD 2020, s. 24, 27. 
219 Väärä 2020, s. 56. 
220 Väärä 2020, s. 61, 63; Skatteverket 2018, Beskattning av bitcoin och andra s.k. virtuella valutor i 

inkomstslaget kapital. 
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kuitenkin laajemmat perustelut sille, miksi louhintatulo katsotaan ansiotuloksi. Ruotsin 

veroviranomainen perustelee omaa valintaansa selvästi virtuaalivaluutan luonteeseen 

perehtyneesti: mahdollisia, yleensä hyvin pieneksi jääviä louhinnasta saatuja tuloja ei 

katsota pääomatuloksi, koska louhinnassa tavanomaisilla tietokonelaitteistoilla kyseessä on 

pikemminkin harrastustoiminta. Jos taas louhintatoimintaan on sijoitettu pääomaa niin 

paljon, että se todella tuottaa merkittävää tuloa, on toimintaa kohdeltava liiketoimintana ja 

sitä verotetaan henkilön elinkeinotulona. Raja liiketoiminnaksi katsottavaan toimintaan on 

huomattavan korkea: muun muassa laskentakapasiteetin tulisi pystä tuottamaan yli 25 

bitcoinia vuodessa tai tätä vastaavaa arvoa transaktiomaksujen tai muun virtuaalisen 

valuutan muodossa.221 Vuonna 2015 päivitetty ohje on auttamattoman päivityksen tarpeessa, 

koska vuonna 2015 yhden bitcoinin arvo on ollut alle 300 euroa, kun vuoden 2021 keskiarvo 

bitcoinille on ollut yli 40 000 euroa.222 

Viime aikoina Ruotsissa on vaadittu bitcoinin louhinnan kieltämistä sen 

ympäristövaikutusten perusteella. Ruotsin virtuaalivaluuttoja valvova viranomainen 

Finansinspektionen sekä Ruotsin luonnonsuojeluviranomainen ovat huolestuneet 

kehityksestä, jossa louhintatoimintaa siirtyy Pohjoismaihin edullisen ja uusiutuvan 

sähköntuotannon vuoksi. Tämä aiheuttaa tarpeetonta kokonaiskuormitusta Ruotsin 

sähkönkulutukselle. Tämän vuoksi Ruotsi vetoaa Euroopan unioniin POW-protokollalla 

louhittavien virtuaalivaluuttojen täyskieltoa.223 

3.3.2 Yhdysvallat 

Yhdysvaltojen veroviranomainen The Internal Revenue Service (IRS) määrittelee 

virtuaalivaluutan EU:n tapaan digitaaliseksi arvonkantajaksi, jota voidaan käyttää 

vaihdannanvälineenä, kirjanpitoyksikkönä ja arvonsäilyttäjänä. Lain tasolla 

virtuaalivaluuttaa ei ole määritelty224. Virtuaalivaluutan todetaan toimivan joissain 

tilanteissa kuin laillinen maksuväline, mutta se ei kuitenkaan ole Yhdysvalloissa laillinen 

maksuväline. IRS määrittelee kryptovaluutan vielä erikseen, että se on yhdenlainen 

 
221 Skatteverket 2015, Beskattning vid mining av bitcoin och andra virtuella valuator 4.2. Inkomst av tjänst 

(hobby). 
222 Esim. CoinmarketCap 2022 – Currencies – Bitcoin. 
223 Finansinspektionen 2021. 
224 OECD 2020, s. 23. 
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virtuaalivaluutta, joka hyödyntää kryptografiaa, kuten lohkoketjua. Myös IRS käyttää 

Bitcoinia esimerkkinä vaihtokelpoisesta virtuaalivaluutasta.225 

IRS katsoo Verohallinnon tapaan virtuaalivaluutan verotusta realisoivia tilanteita laajasti. 

IRS toteaa useimman virtuaalivaluutan vaihtotapahtuman, oli se sitten sijoitus- tai 

maksutapahtuma, todennäköisesti johtavan verovelvollisen ilmoitusvelvollisuuteen 

syntyneestä tulosta. Liittovaltiotason tuloverotuksessa virtuaalivaluutoista syntyneet 

luovutustappiot ovat laajasti vähennettävissä.226 

Yhdysvalloissa on esitetty vaatimuksia, että virtuaalivaluuttojen verotusmenettelyssä 

hyödynnettäisiin myös lohkoketjun mahdollistamaa tiedonsiirtoa. Sen sijaan, että 

virtuaalivaluuttoja verotettaisiin kuten arvopaperipääomaa ja verovelvollinen joutuu itse 

raportoimaan syntyneet tappiot ja voitot, lohkoketjuteknologia tulisi ottaa käyttöön 

edullisena ja luotettavana keinona raportoida digitaalisista pääomista maksettavia veroja. 

Teknologia on jo olemassa, mutta Yhdysvaltojen veroviranomainen IRS ei ole ollut valmis 

ottamaan sitä käyttöön.227 Luonnollisesti vaatimuksen esittäjä on vahva positiiviseen 

teknologiseen kehitykseen uskova yksityisen puolen sijoittaja, joten ero näkemyksissä ja 

toimintatavoissa liittovaltion tason viranomaiseen on merkittävä. Huomio kuitenkin 

nykyisen järjestelmän ja verotusmenettelyn kustannustehottomuudesta on tosi. On 

tyypillistä, että tavallinenkin kuluttaja joutuu käyttämään kolmannen osapuolen palvelua 

veroilmoituksia tehdessään saamatta silti varmuutta, että onko täyttänyt veroilmoituksensa 

asianmukaisesti.228 Verovelvollisella Yhdysvalloissa on huomattavasti suurempi 

selvitysvelvollisuus verotettavista tuloistaan kuin Suomessa.229 

3.3.3 El Salvador 

Suhteellisen samankaltaisesti virtuaalivaluuttaa pääomatulona verottavat Suomi, Ruotsi ja 

Yhdysvallat edustavat maailmalla tyypillistä kompromissia ja varovaisuusperiaatetta 

suhteessa virtuaalivaluuttoihin.230 Niin oikeudellisen sääntelyn kuin veromenettelyn 

näkökulmasta kokeellisia ääripäitä on virtuaalivaluuttojen täydellinen vapauttaminen sekä 

kokonainen kielto. Vapauttamista kokeilee parhaillaan El Salvador, joka on hyväksynyt 

 
225 IRS 2021. 
226 Ibid. 
227 a16z 2021, s. 16. 
228 Ibid. s. 16–17. 
229 IRS 2021. 
230 OECD 2020, s. 23–24. 
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Bitcoinin lailliseksi maksuvälineeksi ensimmäisenä valtiona maailmassa syksyllä 2021.231 

Päätöstä on kuvattu enemmän markkinointikampanjaksi kuin rahapolittiiseksi 

strategiaksi.232 Huomionarvoista, on että El Salvadorissa on hyväksytty lailliseksi 

maksuvälineeksi vain virtuaalivaluutta Bitcoin. Käyttöönotto ei ole sujunut vielä hallitusti. 

Kansalaiset eivät pääse käyttämään bitcoineja ja vaihdannassa näyttävät olevan 

kauppapaikkojen tarjoamat bitcoinit, ei kansalaisten itsenäisesti omistamat bitcoinit. Tämä 

aiheuttaa maksuliikenteeseen ruuhkautumista ja hyöty jää pieneksi.233 Bitcoin on myös 

vapautettu tuloverosta ja siihen sovelletaankin maksuvälineenä vain arvonlisäveroa.234 El 

Salvadorin päätös laillistaa Bitcoin ei sinänsä vaikuta muiden maiden verotukseen, koska 

Bitcoin ei ole El Salvadorin liikkeelle laskema virallinen valuutta. Bitcoinista ei siten tule El 

Salvadorissakaan valuuttakauppaa. Haasteita kuitenkin tulee varmasti olemaan verotettavan 

omaisuuden arvon määrityksessä, jos ja kun sitä arvotetaan El Salvadorissa yhtä aikaa 

bitcoineina ja maan toisena virallisena valuuttana, Yhdysvaltain dollareina.235 

3.3.4 Kiina 

Toisen ääripään sääntelyä edustaa autoritäärisesti hallinnoitu Kiina, joka on yksioikoisesti 

kieltänyt Bitcoinin.236 Kielto ei kuitenkaan perustu pelkoon Bitcoinin käytöstä rahanpesuun 

tai terrorisminrahoittamiseen, vaan Bitcoinin pelätään vievän kiinalaista pääomaa 

ulkomaille237.. Kiina onkin kehittänyt jo oman digitaalista valuuttaansa, joka on Kiinan 

keskuspankin hallinnassa. Digitaalinen yuan tai digiyuan on ensimmäinen merkittävällä 

talousalueella käyttöönotettu digitaalinen keskuspankkiraha.238 Nähtäväksi jää kuinka 

pitkäikäiseksi projektiksi digiyuan jää sekä se, kuinka hyvin hajautettu krpytovaluuttojen 

kieltoa pystytään valvomaan. 239 

 
231 Reuters 2021a. 
232 Yle 2021c. 
233 Yle 2022. 
234 Reuters 2021b. 
235 Yle 2021c. 
236 BBC 2021c. 
237 BBC 2021a: Kiina kieltää pankkeja ja luottolaitoksia tarjoamasta kryptovaluuttoihin liittyviä palveluita 

tiputtaen Bitcoinin arvoa yli kymmenen prosenttia; BBC 2021b: Kiinan kiristäessä kryptovaluuttoihin liittyvää 

sääntelyä, Bitcoinin kurssi tippuu puoleen siitä mitä se oli kaikkien aikojen huipussaan vain kaksi kuukautta 

aikaisemmin; BBC 2021c: Kiinan keskuspankki kieltää kaikki kryptovaluuttatransaktiot. 
238 The Wall Street Journal 2021b. 
239 BBC 2021c; The Wall Street Journal 2021b; Yle 2021a. 
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3.4 Verohallinnon ohje 

Verohallinto on valtiovarainministeriön alainen viranomainen, jonka tehtävästä säädetään 

laissa Verohallinnosta (2010/503). Lain 2 § mukaan Verohallinnon tehtävänä on verotuksen 

toimittaminen, verovalvonta, verojen ja maksujen kanto, perintä ja tilitys sekä veronsaajien 

oikeudenvalvonta sen mukaan kuin erikseen säädetään. Lisäksi Verohallinnon on edistettävä 

oikeaa ja yhdenmukaista verotusta sekä kehitettävä Verohallinnon palvelukykyä. Näin ollen 

Verohallinnon ohjeiden tarkoitus on luoda verosubjekteille yhtenäistä ja ennustettavaa tietoa 

verotuksesta. On kuitenkin huomattava, että Verohallinnon ohjee ovat 

oikeuslähdehierarkiassa niin sanottu sallittu oikeuslähde eli sillä ei ole samaa oikeuden 

voimaa kuin asetuksella, lainsäädännöllä tai oikeuskäytännöllä. Tuomioistuimet ei siten 

myöskään ole sidottuja Verohallinnon ohjeisiin, vaan ovat vapaat päättämään toisin kuin 

ohjeissa sanotaan. Verohallinto kuitenkin noudattaa hyvin johdonmukaisesti korkeimman 

tason oikeuskäytäntöä, joten se toimii tosiasiallisesti ohjaavana viranomaisena, kun haetaan 

ratkaisua verotuksen ennakoitavuuteen. 

Verohallinnon ohje virtuaalivaluuttojen verotuksesta perustuu virtuaalivaluuttalain ja edellä 

tarkastellun KHO:n vuosikirjapäätöksen KHO 2019:42 pohjalle. Ohje on annettu 22.1.2020 

ja se on voimassa toistaiseksi, toisin sanoen siihen asti, kunnes oikeuskäytännössä tulee 

uusia tulkintoja, tai lainsäädäntöä uudistetaan virtuaalivaluuttojen luonteen. Aikaisemmat 

ohjeet ovat vuosilta 2019, 2018 ja 2013, joista viimeksi mainittu oli tarkennettuna 

”Virtuaalivaluuttojen tuloverotus”240. Ohjeessa käsitellään virtuaalivaluuttojen verotus niin 

henkilö-, yritys- kuin myös arvonlisäverotuksessa. Ohjeessa kaikista virtuaali-, krypto- ja 

näihin verrattavista valuutoista tai bittirahoista käytetään nimitystä virtuaalivaluutta.241 

Yleisesti ohjeessa todetaan, että tämän ohjeen lisäksi virtuaalivaluutoista ei ole virallista 

sääntelyä, joten virtuaalivaluutan käyttö ja siihen liittyvät oikeudelliset kysymykset kuuluvat 

virtuaalivaluuttoja vaihtavien osapuolten sopimusvapauden piiriin.242 

Vaikka TVL:ssa ei itsessään ole omaisuuden määritelmää, ohjeessa todetaan, että 

virtuaalivaluutta on TVL:ssa tarkoitettua omaisuutta. Linjaus viittaa KHO 2019:42 

ratkaisussa annettuun laajaan tulkintaan omaisuuden määritelmästä. Ohjeessa toistetaan 

virtuaalivaluuttalain säännökset siitä, että virtuaalivaluuttoja voidaan vaihtaa virallisiin 

valuuttoihin, muihin virtuaalivaluuttoihin tai niitä voidaan käyttää maksuvälineenä 

 
240 Verohallinto 2013. 
241 Verohallinto 2020. 
242 Ibid. 1.1 Yleistä virtuaalivaluuttojen luonteesta. 
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tuotteiden tai palveluiden hankkimiseen. Kuitenkaan ne eivät ole virallista valuuttaa, eikä 

niitä sen takia tarvitse vastaanottaa maksuvälineenä kuten virallista valuuttaa. Lisäksi 

todetaan, että niitä käytetään usein sijoittamistarkoituksessa.243 

Ohjeessa toisaalta nojataan virtuaalivaluuttalain määritelmään virtuaalivaluutoista, mutta 

tarkennetaan vielä käänteisesti, että virtuaalivaluuttoina pidetään kaikkia lain määritelmän 

täyttäviä valuuttoja, joilla ei ole virallisen valuutan asemaa, vaikka ne olisivat 

tulevaisuudessa sidottu jonkin virallisen valuutan arvoon.244 Lisäys vaikuttaa tarpeettomalta 

oikeudellisesti, mutta verotuksen kannalta sillä voi olla merkitystä tulevaisuudessa, 

esimerkiksi jos EU:ssa otetaan virallisesti virtuaalivaluutta käyttöön.245 

Ohjeessa virtuaalivaluutan verotus on jaettu tuloverotukseen henkilöverotuksessa, 

elinkeinoverotukseen yritystoiminnassa ja vielä lyhyesti arvonlisäverotukseen. Jako on 

perusteltu, mutta virtuaalivaluutan määritelmän kannalta on mielekkäämpää jakaa tarkastelu 

sen mukaan millaisena omaisuutena, saantona tai luovutuksena sitä verotetaan. Tämän 

vuoksi on perusteltua tarkastella eri tilanteita ja erottaa milloin virtuaalivaluuttaa verotetaan 

pääomatulona, milloin ansiotulona ja milloin virtuaalivaluuttaa ei veroteta lainkaan. 

Verohallinnon virtuaalivaluuttoja koskevassa vuoden 2020 ohjeessa kolmannessa luvussa 

käydään läpi virtuaalivaluutan verotus elinkeinotoiminnassa. Koska itse virtuaalivaluutan 

kohtelu ei muutu verosubjektin muuttuessa henkilöstä yhteisöön, ohjetta ei käydä läpi tältä 

osin tässä. 

3.4.1 Virtuaalivaluutta pääomatulona 

Virtuaalivaluutat ovat TVL 29 §:n mukaisesti veronalaista tuloa, koska ne ovat 

verovelvollisen rahana tai rahanarvoisena etuutena saamaa tuloa. TVL 32 §:n mukaista 

verotettavaa pääomatuloa on omaisuuden tuotto, omaisuuden luovutuksesta saatu voitto tai 

muu tulo, jota varallisuuden voidaan katsoa kerryttäneen. TVL 61 §:n mukaan ansiotuloa on 

muu tulo kuin pääomatulo. 

Virtuaalivaluuttojen tuloverotus on pääsäännön mukaisesti pääomatulona verotettavaa. 

Virtuaalivaluutta tulee verotettavaksi käytännössä sen jokaisessa käyttötilanteessa. Tällaisia 

tilanteita ovat virtuaalivaluutan vaihtaminen viralliseen valuuttaan, virtuaalivaluutalla 

 
243 Verohallinto 2020, 1.1 Yleistä virtuaalivaluuttojen luonteesta. 
244 Ibid. 1.1 Yleistä virtuaalivaluuttojen luonteesta. 
245 EKP 2020. 



62 

 

palveluiden tai hyödykkeiden maksaminen, virtuaalivaluutan vaihtaminen toiseen 

virtuaalivaluuttaan sekä virtuaalivaluutan louhiminen POS-protokollalla. Näissä tilanteissa 

virtuaalivaluuttaa verotetaan pääomatulona. Jokaista näistä ja jokaista erillistä tapahtumaa 

pidetään aina yhtenä verotuksellisena tapahtumana ja samalla virtuaalivaluutan arvon 

realisoivana tapahtumana. Tällöin virtuaalivaluutan arvonnousu tai -lasku saa raha-arvon, 

kuten arvopaperi myyntihetkellänsä. Kuten myös arvopaperin kohdalla, noudatetaan 

virtuaalivaluutan arvon realisoivissa tapahtumissa FIFO-periaatetta, ellei muuta järjestystä 

osoiteta verotettavan omasta aloitteesta246. 

Virtuaalivaluuttojen verotukseen sovelletaan myös TVL 48 §:n 6 momentissa säädettyä 

pienten luovutusten verovapaussäännöstä. Pykälän mukaan luonnollisen henkilön tai 

kuolinpesän saama omaisuuden luovutusvoitto ei ole veronalaista tuloa, jos verovuonna 

luovutetun omaisuuden yhteenlasketut luovutushinnat ovat enintään 1 000 euroa. 

Verovuonna luovutettujen virtuaalivaluuttojen luovutushinnat otetaan myös huomioon, kun 

määritellään sitä, ovatko verovelvollisen omaisuuden yhteenlasketut luovutushinnat olleet 

verovuoden aikana enintään 1 000 euroa.247 

Yleisin tilanne, jossa virtuaalivaluutta tulee verotettavaksi (ja jää verottamatta) on kun sitä 

vaihdetaan viralliseen valuuttaan. Tällöin virtuaalivaluutasta saatua pääomatuloa verotetaan 

luovutusvoittoverotuksen säännösten mukaisesti, eli virtuaalivaluutan luovutuksesta syntyvä 

tappio on vähennyskelpoinen ja laskettaessa verotettavaa luovutusvoittoa on mahdollista 

käyttää hankintameno-olettamaa.248 Samoin myös, jos virtuaalivaluuttaa käytetään suoraan 

hyödykkeiden tai palvelujen hankintaan eli esimerkiksi jos ostaa bitcoineilla ravintolasta 

pizzan, realisoi tämä tapahtuma virtuaalivaluutan verotuksen. Myös tällöin 

virtuaalivaluuttaa verotetaan pääomatulona, jonka voitosta on mahdollista vähentää 

hankintameno-olettama ja tappio vähentää verotuksessa.249 

Virtuaalivaluuttoja vaihdetaan myös suoraan toisiin virtuaalivaluuttoihin. Useita pienempiä 

virtuaalivaluuttoja ei ole mahdollista vaihtaa suoraan viralliseksi valuutaksi, vaan ne tulee 

aluksi vaihtaa esimeriksi bitcoineihin. Tämä arvonsiirto on yhtä lailla verotuksen realisoiva 

 
246 Verohallinto 2020, 3.4 Virtuaalivaluutan hankintamenon määrittäminen: First In, First Out -periaate – EVL 

14 § 2 momentti: Verovelvollisella verovuoden päättyessä olevan vaihto-omaisuuden hankintamenon suuruus 

määritetään, ellei verovelvollinen muuta näytä, olettaen, että samanlaiset hyödykkeet on luovutettu tai kulutettu 

siinä järjestyksessä, missä ne on hankittu. 
247 Ibid. 2.1 Virtuaalivaluuttojen verotus TVL:n mukaisessa verotuksessa. 
248 Ibid. 2.2 Virallisen valuutan ja virtuaalivaluutan vaihtotilanteet; Ossa 2020, s. 181–182. 
249 Ibid. 2.3 Virtuaalivaluutan käyttö hyödykkeiden tai palveluiden hankintaan. 
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tapahtuma. Verotettavana arvona on kyseisten virtuaalivaluuttojen käyvät arvot. Voi olla 

kuitenkin tilanne, että kahden virtuaalivaluutan keskinäisessä vaihdossa toiselle tai 

kummallekaan virtuaalivaluutalle ei voida luotettavasti vahvistaa rahamääräistä arvoa. 

Tällöin vaihdon katsotaan tapahtuvan virtuaalivaluutan alkuperäisestä hankintahinnasta.250 

Eli jos alkuperäinen virtuaalivaluutta on saatu ilmaiseksi tai itse luotu, sen hankintahinta on 

nolla euroa ellei muuta osoiteta. Vaihdossa luovutettujen virtuaalivaluuttojen alkuperäinen 

rahamäärinen hankintahinta jaetaan vaihdossa saatujen uusien virtuaalivaluuttojen 

hankintahinnaksi. On huomioitava, että tässä tilanteessa ei siten synny käytännössä 

verotettavaa voittoa tai vähennyskelpoista tappiota. Verotettava voitto tai 

vähennyskelpoinen tappio syntyy vasta silloin, kun vaihdossa saatua virtuaalivaluuttaa 

käytetään niin, että se voidaan arvostaa virallisen valuutan arvomääräisesti.251 

Ohjeessa huomioidaan louhintaan osallistuminen virtuaalivaluutan käyttötilanteena ja siten 

verotuksen realisoivana tapahtumana. Tässä kuitenkin erotetaan POS- ja POW-protokollalla 

louhitut virtuaalivaluutat, koska näitä verotetaan eri tavoin. POS-protokollassa, jossa 

louhintatyöhön osallistuminen tapahtuu luovuttamalla jo omistuksessa olevat 

virtuaalivaluutat verkon käyttöön, katsotaan saatu tulo omaisuuden kerryttämäksi tuloksi ja 

siten sitä verotetaan pääomatulona. Tulo realisoituu verotettavaksi, kun virtuaalivaluutan 

steikannut verovelvollinen saa uuden virtuaalivaluutan hallintaansa. Tulon määrä on saadun 

virtuaalivaluutan käypä arvo samalla hetkellä. Saatu bruttotulo toimii myös hankintahintana 

uudelle virtuaalivaluuttaerälle. Edellisten virtuaalivaluuttojen hankintahinta säilyy 

ennallaan.252 Tällä tavalla virtuaalivaluutasta saatuun tuloon sovelletaan niin ikään 

luovutusvoittoverotuksen säännöksiä.253 

3.4.2 Virtuaalivaluutta ansiotulona 

Virtuaalivaluuttaa verotetaan tuloverotuksessa ansiotulona vain kahdessa verotuksen 

realisoivassa tapauksessa. Virtuaalivaluuttaa ei näissä tapauksissa pidetä omaisuuden 

kerryttämänä tulona, vaan verotettavan henkilökohtaisen työn tuottamana ansiona. Nämä 

kaksi tapausta ovat POW-protokollaa käyttävän virtuaalivaluutan louhiminen sekä internet-

peleistä ansaittuna virtuaalivaluuttana. 

 
250 Verohallinto 2020, 2.4 Virtuaalivaluutan vaihtaminen toiseen virtuaalivaluttaan. 
251 Ibid. 
252 Ibid. 2.5.2 Proof of stake -protokolla. 
253 Ossa 2020, s. 181–182. 
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POW-protokollalla louhittua virtuaalivaluuttaa ei pidetä pääomatulona, vaan TVL:n 61 §:n 

mukaisena ansiotulona. Tuloa ei katsota pääomatuloksi lähtökohtaisesti siksi, että se ei ole 

olemassa olevan omaisuuden kerryttämää tuloa. Ohje katsoo POW-protokolla louhitut tulot 

niiden louhintaan osallistuneen henkilökohtaiseksi ansiotuloksi. Pääsäännön mukaan tulo 

realisoituu, kun verovelvollinen saa sen hallintaansa. Tämän tulon arvo on myös 

virtuaalivaluutan hankintahinta verotuksessa. Verovelvollinen voi valita lasketaanko POW-

protokollalla louhituista virtuaalivaluutoista saatu tulo päiväkohtaista kurssia vai 

kuukausikohtaisesta keskikurssia käyttäen. Valinnassa tulee olla johdonmukainen niin 

valitun virtuaalivaluuttapörssin kurssin kuin myös valitun kertymäajan suhteen saman 

verovuoden aikana.254 

POW-protokollalla louhintaan osallistuminen vaatii nykyään siihen erikseen tarkoitettuja 

tietokoneita ja valtavan määrän energiaa.255 Ohjeen mukaan verotuksessa voi vähentää niin 

tietokoneen hankkimisen menot kuin myös louhintaan käytetyn sähkön. Tällöin 

verovelvollisen tulee kuitenkin osoittaa, että kuinka paljon tietokonetta on käytetty 

nimenomaisesti louhintatyöhön sekä, että mikä osa sähkönkulutuksesta on aiheutunut 

tietokoneen nimenomaisesta louhintatyöstä. Erikseen todetaan, että muu tietokoneen 

käytöstä johtuva sähkönkulutus ei ole tulonhankkimismenona vähennettävää. Lisäksi tulon 

jaksottamisesta todetaan, että louhinnasta aiheutuneet kulut kohdistuvat suoraan louhinnasta 

saatavaan veronalaiseen ansiotuloon. Tämän vuoksi vähennyksiä ei voi tehdä enää siinä 

vaiheessa, kun louhitun virtuaalivaluutan arvonnousu ja vaihto viralliseen valuuttaan tulee 

myöhemmin mahdollisesti pääomatulona verotettavaksi.256 

Virtuaalivaluutta katsotaan myös siinä tapauksessa ansiotuloksi, jos se on saatu internetissä 

pelattavasta pelistä. Eroa ei tehdä sen välillä onko peli tietokoneella vai varsinaisella 

pelikonsolilla pelattava. Merkitystä on sillä, että saadaanko tässä pelissä sellaista 

virtuaalivaluuttaa, joka voidaan muuttaa viralliseksi valuutaksi, joko vaihtamalla rahaksi tai 

kerryttämällä sitä pelin sisällä myymällä peliin liittyviä ominaisuuksia. Tällainen ansiotulo 

perustuu TVL:n 110 §:n tulkintaan ja katsotaan ohjeessa henkilökohtaiseksi 

pelaamistoiminnaksi ja siten ansiotuloksi. Vaikka pelissä ansaittavan arvon saamiseksi on 

joutunut käyttämään alun alkaenkin virallista maksuvälinettä (mm. pelilaitteen ja pelin 

ostaminen, pelin sisäiset ostot), ei tuloa katsota pääomatuloksi. Nämä kulut voidaan 

 
254 Verohallinto 2020, 2.5.1. Proof of work -protokolla. 
255 Kryptovaluutta.fi 2022. 
256 Verohallinto 2020, 2.5.3. Louhinnasta aiheutuneiden kulujen vähentäminen. 
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kuitenkin vähentää tulonhankkimiskuluina. Tällaiseksi toiminnaksi ei katsota kuitenkaan 

kilpapelaamisesta eli e-urheilusta saatuja palkintoja ja palkkioita.257 

Verohallinnon näkemystä virtuaalivaluutan verottamisena ansiotulona voidaan pitää 

kahdesta syystä kritiikin kohteena. Yksi on sen selkeä kohdistuminen vain POW-

protokollalla louhittuihin virtuaalivaluuttoihin. Käytäntöä ei perustella toisin kuin Ruotsin 

veroviranomainen on perustellut. Ilman perusteluita Verohallinnon valinta vaikuttaa 

ohjaavalta verotukselta, jossa on mahdollisesti annettu verotuksen ympäristötavoitteille 

enemmän merkitystä kuin neutraliteetille. Ohjauksella voi kuitenkin olla myös teknologiaa 

ohjaava kerrannaisvaikutus. Esimerkiksi Ruotsin viranomaisten vaatimuksessa EU:lle 

kieltää POW-protokollalla louhittavat virtuaalivaluutat todetaan, että energiatehokkaampia 

tapoja louhia on jo ja pohditaan, miten suurimmat virtuaalivaluutat saadaan tähän 

kehitykseen mukaan.258 POW-protokollan käytössä pyritäänkin maailmalla hyödyntämään 

kaikista kestävimpiä, luovimpia ja vihreimpiä energiaratkaisuja259. Mikäli viranomainen on 

pyrkinyt POW-protokollan ansioverotuksessa ohjausvaikutukseen, olisi 

johdonmukaisempaa verottaa POW-protokollan virtuaalivaluuttoja käyttäviä myös niiden 

vaihdannassa ansiotulona. 

Kritiikkiä voidaan osoittaa myös louhinnalla saadun tulon poissulkemiseksi pääoman 

kerryttämän tulon tulkinnasta. Louhintatyöstä verovelvollinen ei itse suorita lohkon 

luomiseen vaadittuja laskuja tai suorita louhintaa muuten kuin passiivisesti pitämällä tähän 

nimenomaiseen tarkoitukseen hankittua erittäin kallista tietokonetta, johon tulee 

lähtökohtaisesti ostaa ja päivittää laskentatehoa ylläpitävää laitteistoa aktiivisesti. Tämän 

lisäksi tietokoneen käyttämän sähkön verovelvollinen joutuu maksamaan etukäteen ennen 

mahdollista vähentämistä verotuksessa. Toimintaan siis uppoaa suuri määrä pääomaa, joka 

pääoman panoksesta riippuen voi tuottaa lisää pääomaa virtuaalivaluuttoina. POW-

protokollalla louhimisen voikin rinnastaa lähemmäksi vuokraustoimintaa kuin 

ansiotulotoimintaa. Louhimisessa annetaan tietokoneen laskentateho vertaisverkolle 

käyttöön siinä missä vuokralaisella annetaan omistuksessa oleva asunto. Jälkimmäistä 

verotetaan pääomatulona, edellistä ei.260 

 
257 Verohallinto 2020, 2.7 Internet -peleistä saatujen tulojen verottaminen. 
258 Finansinspektionen 2021. 
259 Reuters 2021b. 
260 Väärä 2020, s. 69; Sorsa 2014, s. 26–27. 
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3.4.3 Virtuaalivaluutta arvonlisäverotuksessa 

Kysymys virtuaalivaluutoista rahana, virallisena valuuttana ja siten laillisena 

maksuvälineenä on ymmärrettävästi jätetty vain maininnan tasolle Verohallinnon ohjeessa. 

Ohjeistusta virtuaalivaluutan käytöstä laillisena maksuvälineenä ei ole, koska se ei ole 

laillinen maksuväline. Ohjeessa on kuitenkin huomioitu oikeuskäytännöstä nousseet 

tilanteet, joissa virtuaalivaluutan vaihtaminen viralliseen valuuttaan on voinut realisoida 

vaihdantapalvelua suorittavalle yritykselle arvonlisäverovelvollisuuden. Suomalaisessa 

oikeuskäytännössä tässä tapauksessa virtuaalivaluutta rinnastetaan maksuvälineeksi.261 

Arvonlisäverotuksesta säädetään arvonlisäverolaissa (1501/1993, ALVL). Lain mukaan 

arvonlisäveroa suoritetaan valtiolle liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta 

tavaroiden ja palvelujen myynnistä.  ALVL 41 §:n mukaan rahoituspalvelut ovat kuitenkin 

lähtökohtaisesti vapautettu tästä velvollisuudesta arvonlisäverotuksesta kuten myös EU-

oikeudessa. Rahoituspalveluiksi lasketaan ALVL 42 §:n mukaan luotonanto sekä muu 

rahoituksen järjestäminen, luotonantajan harjoittama luoton hallinta, maksuliike, 

valuutanvaihto, arvopaperikauppa sekä takaustoiminta. Arvopaperikaupalla tarkoitetaan 

osakkeiden ja muiden niihin verrattavien osuuksien, saatavien sekä johdannaissopimusten 

myyntiä ja välitystä, myös silloin kun ne eivät perustu asiakirjaan. 

EUT:n oikeuskäytännössä virtuaalivaluuttojen arvonlisäverokohtelu ratkaistiin tuomiossa 

C‑264/14 Skatteverket v. David Hedqvist. Tapauksessa yritys tarjosi bitcoinin osto- ja 

myyntipalvelua siten, että bitcoineja vaihdettiin viralliseen valuuttaan ja toisinpäin. Näitä 

vaihtoja oli tuomioistuimen mukaan pidettävä EU:n arvonlisäverodirektiivin mukaisina 

vastikkeellisina palvelujen suorituksina, sillä ne koostuivat erilaisten maksuvälineiden 

vaihdosta ja koska Hedqvistin suorittaman palvelun ja hänen saamansa vastasuorituksen 

välillä oli suora yhteys. Näin ne olivat siis arvonlisäverodirektiivin 135 artiklan 1 kohdan e 

alakohdan nojalla vapautettu arvonlisäverosta. 

Suomalaisessa oikeuskäytännössä on päädytty samalle kannalle. Lainvoimaisessa 

ratkaisussa KVL 2014/34 keskusverolautakunta on vahvistanut, että bitcoineja pidetään 

arvonlisäverotuksessa maksuvälineinä. Tapauksessa oli kyse yhtiöstä, jonka liiketoimintana 

oli markkinapaikan tarjoaminen bitcoinien ostamiseen ja myymiseen. Yhtiön tarjoamalla 

markkinapaikalla, joka oli tekninen alusta, bitcoinit siirtyivät suoraan käyttäjältä toiselle. 

 
261 Verohallinto 2020, 4 Virtuaalivaluutta arvonlisäverotuksessa. 
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KVL:n ratkaisun mukaan bitcoinien vaihtamisesta viralliseen valuuttaan tai virallisen 

valuutan vaihtamisesta bitcoineihin perittävää välityspalkkiota oli pidettävä 

arvonlisäverolain 42 §:ssä tarkoitetun rahoituspalvelun suorittamisesta veloitettuna 

palkkiona, joka oli vapautettu arvonlisäverosta. Siten yrityksen ei tarvinnut maksaa 

toiminnastaan arvonlisäveroa saamastaan välityspalkkiosta. Tapauksessa vedottiin niin 

arvonlisäverolakiin kuin arvonlisäverodirektiivi 135 artiklaan 1 kohtaan d alakohtaan. 

3.4.4 Virtuaalivaluuttojen verotusmenettelystä 

Virtuaalivaluutoista saadut tulot, olivat ne sitten pääoma- tai ansiotuloa, tulee 

verovelvollisen ilmoittaa verotuksessa itsenäisesti. Tulot tulee ilmoittaa, jos verovelvollinen 

on Suomessa yleisesti verovelvollinen riippumatta siitä, onko tulo syntynyt kotimaassa tai 

ulkomailla. Myöskään tulon realisoivalla muodolla ei ole väliä, eli tulo tulee verotettavaksi, 

oli se mitä tahansa virallista valuuttaa tai toista virtuaalivaluuttaa. Tulo tulee verotettavaksi 

sinä vuonna, kun se on realisoitunut eli TVL 110 §:n mukaisesti tulo katsotaan sen 

verovuoden tuloksi, jona se on nostettu, merkitty verovelvollisen tilille tai muutoin saatu 

vallintaan. Luovutusvoitto katsotaan sen verovuoden tuloksi, jona kauppa tai vaihto on tehty 

tai muu luovutus on tapahtunut. Virtuaalivaluuttojen verotusta voi hakea ennakkoverona. 262 

Virtuaalivaluuttojen verotuksen ohjeessa huomautetaan erikseen veromenettelystä, että 

virtuaalivaluuttoja ei pidetä arvopapereina. Tämän vuoksi niiden mahdolliset 

luovutusvoitot- tai tappiot ilmoitetaan erillisessä ilmoituslomakkeessa. Tässä ilmoituksessa 

tulee niin ikään eritellä POW-protokollalla louhituista virtuaalivaluutoista saatu tulo 

ansiotulona ja POS-protokollalla pääomatulona.263 

Tulonhankkimistoimintaa harjoittava muu kuin kirjanpitovelvollinen toimija on velvollinen 

pitämään toiminnasta muistiinpanoja, joihin sisältyvät riittävästi eriteltyinä verotuksessa 

tarvittavat tiedot. Tämä tarkoittaa käytännössä, että jokaisesta virtuaalivaluutan hankinnasta 

ja verotuksen realisoivasta tapahtumasta tulee pitää kirjaa. Virtuaalivaluuttojen verotus tekee 

siis käytännössä jokaisesta niitä vaihtavasta erikseen kirjanpitovelvollisen. Tämä on yksi 

merkittävä tekijä, miksi virtuaalivaluutoista ilmoitettavien verojen määrä arvioidaan tällä 

hetkellä olevan vain puolet todellisesta verokertymästä, jos kaikki niistä saadut tulot 

 
262 Verohallinto 2020, 2.1 Virtuaalivaluuttojen verotus TVL:n mukaisessa verotuksessa. 
263 Ibid. 
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ilmoitettaisiin264. Yksityishenkilön velvollisuutta helpottaa kuitenkin virtuaalivaluuttojen 

tarjoajat, jotka pitävät kirjaa käyttäjän puolesta jokaisesta siirrosta, niin virtuaalivaluuttojen 

kuin virallisen valuutan.265 

Virtuaalivaluuttaan kohdistuvaa menetystä ei voida vähentää TVL 50 §:n 3 momentin 

mukaisena luovutustappioon rinnastettavana menetyksenä, koska virtuaalivaluutta ei ole 

TVL:ssa tarkoitettu arvopaperi vaan muuta TVL:n 50 §:n 1 momentissa tarkoitettua 

omaisuutta.266 Näin ollen virtuaalivaluutan salausavaimen kadotessa menetettyä 

virtuaalivaluuttavarallisuutta ei voi vähentää verotuksessa. 

Virtuaalivaluuttojen verotuksessa on tulevaisuudessa tavoitteena, että ne olisi sisällytetty jo 

esitäytettyyn veroilmoitukseen. Tiedot voisivat tulla virtuaalivaluuttojen tarjoajilta suoraan 

verottajalle.267 Tämä olisi niin verotettavien kuin valtion etu, sillä tämänhetkinen järjestelmä 

johtaa suuriin menetyksiin valtiolle, sekä veroseuraamuksiin verotettaville.268 

Verohallinto on pyrkinyt oma-aloitteisesti purkamaan vääriä käsityksiä virtuaalivaluuttojen 

verotuksesta. Tärkein väärinkäsitys on, että kaikkea lohkoketjun liikkeitä verotettaisiin. 

Kuten Verohallinnon ohjeesta käy ilmi, virtuaalivaluutan verotuksen realisoivia tilanteita on 

paljon, mutta kuitenkin vain omaisuuden luovutusta vastiketta vastaan verotetaan. Eli 

lohkoketjun käyttämistä esimerkiksi asuntokaupoissa ns. älykkäänä sopimuksena ei 

veroteta.269 

Verohallinto on mukana kokeiluissa ja tutkimuksissa, joissa selvitetään lohkoketjun käyttöä 

osana maksutapahtumia sekä verotusmenettelyä. Tällaisia ovat esimerkiksi yhteinen hanke 

Kelan kanssa sosiaalituesta ohjelmoituna rahakkeena ja lohkoketjuteknologian käyttäminen 

palkkatulojen verotuksessa.270 Verohallinnon näkemyksen mukaan virtuaalivaluuttoihin 

liittyvää sääntelyä tulee kehittää harkiten, jotta ei luoda mahdollisesti esteitä 

lohkoketjuliiketoiminnan kehitykselle.271  

 
264 HS 2021e; HS 2021f; Verohallinto 2019b, s. 6: Vuonna 2019 Verohallinto on arvioinut ilmoittamisvajeen 

noin kolmasosaksi verotettavasta tulosta. 
265 Coinmotion.fi 2021. 
266 Verohallinto 2020, 2.1 Virtuaalivaluuttojen verotus TVL:n mukaisessa verotuksessa. 
267 HS 2021e. 
268 HS 2021f, Verohallinto 2019b, s. 6. 
269 Verohallinto 2019b, s. 6. 
270 Ibid. s. 5. 
271 Ibid. s. 6. 
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4. Virtuaalivaluutan määritelmä sääntelyn ja verotuksen 
Akilleen kantapäänä 

4.1 Lohkoketjuteknologia sääntelyn kohteena virtuaalivaluutan 
sijaan 

Tutkielmassa on tarkasteltu virtuaalivaluutan luonnetta ja määritelmää eri näkökulmista, niin 

vuonna 2008 ensimmäisen toimivan virtuaalivaluutan kehittäneen tahon kuin mahdollisesti 

vuonna 2023 voimaan tulevan EU-direktiivin näkökulmista. Aineistosta pienimmäksi 

yhteiseksi nimittäjäksi virtuaalivaluutan luonteesta voidaan todeta, että se on digitaalinen 

kirjanpitojärjestelmä, joka perustuu lohkoketjuteknologiaan. Kaikille virtuaalivaluutan 

määritelmille, jotka viranomainen on sille antanut, yhteistä on, että virtuaalivaluutta on 

digitaalista arvoa, jota voidaan käyttää epävirallisena maksuvälineenä, johon voidaan 

sijoittaa merkittävän arvonnousun toivossa ja jota tulee säännellä, koska sitä on mahdollista 

hyödyntää muun muassa rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen. Siihen samankaltaiset 

kuvaukset jäävät. 

Virtuaalivaluuttoja verotetaan virtuaalivaluuttalain määritelmän mukaisena 

varallisuuseränä. Virtuaalivaluuttojen verotus on kehittynyt selvästi parin viimeisen vuoden 

aikana. Oikeuskäytännössä, erityisesti KHO 2019:42 ratkaisussa virtuaalivaluutta tuotiin 

henkilöverotuksessa laajasti pääomatuloverotuksen luovutusvoittosäännösten piiriin. 

Kuitenkin nykyistä Verohallinnon ohjeistusta virtuaalivaluuttojen verotuksesta 

tarkastellessa ei voi välttyä vaikutelmalta, että ohjeistus on keskeneräinen. Ohjeistus on 

sikäli kokonainen, että se on linjassa viimeisimmän oikeuskäytännön kanssa. 

Keskeneräisyyden vaikutelma johtaakin siten vielä ylemmäs oikeuslähdehierarkiassa 

lainsäädännön tasolle. 

Virtuaalivaluuttojen verotukseen vaikuttaa erottomasti ja tosiasiallisesti virtuaalivaluutan 

määritelmä. Toisaalta verotettavaksi virtuaalivaluutaksi katsotaan hyvin laajalla skaalalla 

kaikki mahdolliset lohkoketjuteknologian sovellukset, joilla on digitaalista arvoa. Toisaalta 

näin ei tehdä eroa virtuaalivaluuttojen eriäville ominaisuuksille ja lopulta niitä kaikkia 

kohdellaan verotuksessa samaan tapaan kuin arvopaperia kohdellaan pääomana. Kuitenkaan 

virtuaalivaluutat eivät ole lähtökohtaisesti arvopapereita. Tämä johtaa verovelvollisen 

oikeusturvan kannalta epäedulliseen tilanteeseen, jossa esimerkiksi ICO:ssa sijoittaja ei saa 

rahoitusmarkkinasääntelyn tarjoamaa sijoittajansuojaa272. Silti virtuaalivaluutan liikkeelle 

 
272 Aarnio 2019, s 54. 
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laskija joutuu itsenäisesti arvioimaan sitä, soveltuuko sen liikkeelle laskemaan 

virtuaalivaluuttaan myös AML:n ja SipaL:n säännökset. Verotuksellisesti ero näkyy siinä, 

että virtuaalivaluutan katoaminen ei ole vähennyskelpoinen tappio TVL:n mukaan kuten 

arvopaperi.273 Lisäksi epäselvyyttä aiheuttaa virtuaalivaluutan määritteleminen toisaalta 

maksuvälineeksi, toisaalta sijoituskohteeksi. 

Tarkastellusta aineistosta herää useita huomioita, jotka voivat selittää virtuaalivaluuttojen 

sääntelyn osittaista epäjohdonmukaisuutta tällä hetkellä. Virtuaalivaluutan määritelmän 

epämääräisyys lainsäädännössä vaikuttaa olevan pikemminkin lohkoketjuteknologian 

sääntelyä kuin virtuaalivaluuttojen. Virtuaalivaluuttalaki ei edellytä, että virtuaalivaluutan 

tulisi perustua lohkoketjuteknologiaan. Lohkoketjuteknologiaa tai sen kryptografiaa ei 

varsinaisesti mainita missään tarkastelluista viranomaislähteistä. Kuitenkin 

virtuaalivaluuttoja on koettu tarpeelliseksi säännellä nimenomaisesti alun perin Bitcoinin 

kehittämän lohkoketjuteknologian kehittymisen jälkeen. Vaikuttaakin siltä, että lainsäätäjä 

samaistaa virtuaalivaluutan, lohkoketjuteknologian ja Bitcoinin kaikki toisiinsa. 

Laintekstissä säännellään virtuaalivaluuttaa, mutta tosiasiallisesti sääntelyn kohteena ovat 

lohkoketjuteknologiset sovellukset. Näistä viranomainen käyttää esimerkkinä poikkeuksetta 

Bitcoinia. Esimerkkejä on useita. Hallituksen esityksessä virtuaalivaluuttalaiksi nimeltä 

mainitaan virtuaalivaluutoista ainoastaan Bitcoin274. Virtuaalivaluuttoihin liittyvistä 

riskeistä esimerkkinä käytetään Bitcoinia275.Verohallinnon ohjeessa virtuaalivaluuttojen 

verotuksesta ei mainita ohjeen leipätekstissä mitään virtuaalivaluuttoja, mutta erilaisissa 

verotustilanteita havainnollistavissa esimerkeissä virtuaalivaluuttana mainitaan Bitcoin276. 

Viidennessä rahanpesudirektiivissä ei mainita Bitcoinia nimeltä eikä käytetä myöskään 

termiä kryptovaluutta, mutta virtuaalivaluutan määritelmä jää yhtä ylätasolle kuin 

virtuaalivaluuttalaissa. Viranomaisen kannanotto teknologiaan ei ole siten neutraali, vaan 

nostaa yhden lohkoketjuteknologisen sovelluksen esimerkiksi koko teknologian sääntelyn 

tarpeelle.  

Viranomainen ei myöskään tee eroa sen välillä, että säännelläänkö vai verotetaanko 

virtuaalivaluutan lohkoketjuteknologian käyttämistä vai virtuaalivaluuttojen vaihdantaa 

virtuaalivaluutan tarjoajien kauppapaikoilla. Tämä puute laintekstissä johtaa tosiasiallisesti 

 
273 Verohallinto 2020, 2.1 Virtuaalivaluuttojen verotus TVL:n mukaisessa verotuksessa. 
274 HE 167/2018 vp. s. 45. 
275 Ibid. s. 45–46. 
276 Verohallinto 2020, passim. 
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lainsäädännön soveltamisalan laajaan tulkintaan, että sääntelyn kohteena on molemmat 

virtuaalivaluutan käytöntilanteet. Tulkinta ei ole ennakoitavuuden ja legaliteettiperiaatteen 

mukainen ja on ongelmallinen virtuaalivaluutan käyttäjän oikeusturvan kannalta.277 

Viranomaislähteissä on kuvattu virtuaalivaluuttoja monimutkaisiksi278, hybridimäisiksi279 ja 

määrittelemättömäksi280. Ohjeistuksiin on näillä kuvauksilla hyväksytty oletuksena 

osittainen epämääräisyys virtuaalivaluutoista. Syy on ilmeinen. Miten säännellä sellaista, 

jonka syntyidea perustuu sääntelyn tarpeettomaksi tekemiseen? 

Nykyiselle lainsäädännölle virtuaalivaluuttojen määritelmästä on selkeä kirkastamisen tarve. 

Määritelmä tulisi muuttaa vastaamaan paremmin virtuaalivaluuttojen todellista luonnetta ja 

käyttötarkoituksia. Tähän liittyy esimerkiksi kryptovaluutan määritelmän laajempi käyttö 

virtuaalivaluutan sijaan. Esimerkiksi Verohallinnon virtuaalivaluuttojen verotuksessa 

koskevassa ohjeistuksessa verotuksen tosiasiallisena kohteena ovat kryptovaluutat niiden 

luovutustilanteissa vastiketta vastaan eivätkä virtuaalivaluutat281. Virtuaalivaluutan terminä 

käyttäminen verotuksessa uhkaa laajentaa verotettavaksi omaisuudeksi teknologian 

omaisuuden sijaan.  

Lainsäätäjä on tienristeyksessä, jossa sen tulee valita sääntelyn suunta jatkossa. Suuntana 

tämän toteuttamiseen on pitäytyminen vanhoissa malleissa ja pyrkimällä mahduttaa 

virtuaali- ja kryptovaluuttoja rahoitusinstrumenttien kaltaiseen sääntelyyn, kuten 

esimerkiksi hallinnollisen yhteistyön direktiivimuutoksessa ehdotetaan.282 Ehdotuksessa 

todetulle lainsäädännön harmonisoinnille on tarvetta, mutta sen taso tulisi pyrkiä pitämään 

maltillisena ja laintekstin mahdollisimman selkeärajaisena.  

Toinen suunta on hyvin harkitusti tarkastella ja tutkia erilaisten lohkoketjuteknologisten 

sovellusten kehitystä ja käyttöä yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa. Lainsäätäjän tulisi 

pystyä tunnistamaan, mitä eroja erilaisilla sovelluksilla ja alustoilla on. Vain näin voidaan 

aloittaa oikeasuhtainen ja selkeärajainen sääntelyn taso sekä parantaa lohkoketjuteknologian 

kehittäjien ja käyttäjien oikeusturvaa ennakoitavuuden ja legaliteettiperiaatteen mukaisesti. 

Näin voidaan luoda otollinen ympäristö lohkoketjuteknologian kehitykselle ja 

 
277 Ossa 2020, s. 22. 
278 HE 167/2018 vp. s. 45. 
279 Euroopan komissio 2020a. 
280 Verohallinto 2013. 
281 Verohallinto 2019b, s. 6. 
282 Euroopan komissio 2020a. 
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hyödyntämiselle. Vähäisenä etuna ei voida pitää myöskään sitä arviota, että lainsäätäjän 

tiedon lisääminen lohkoketjuteknologiasta ja virtuaali- ja kryptovaluuttojen selkeämpien 

erottelujen tekeminen voi tuoda lisää verotuloja niistä.283 Virtuaalivaluuttojen määritelmä on 

olennaisesti sidoksissa virtuaalivaluuttojen verotukseen. 

Edellä esitetty kritiikki lainsäätäjän valintoja kohtaan on tarkoitus olla rakentavaa. On 

todettava, että laki virtuaalivaluutan tarjoajista on kokonaisuutena tarkastellen 

asiantuntevasti ja kattavasti laadittu. Laissa on otettu oikeasuuntaisia askeleita erityisesti 

virtuaalivaluuttojen käyttämisen kuluttajansuojaan. Sääntelyllä saadaan laskettua 

liiketoimien transaktiokustannuksia sekä saadaan varmuutta varojen säilymisestä, kun 

virtuaalivaluutan tarjoajien tulee lain mukaan varmistaa, että varat eivät ole esimerkiksi vain 

yhden tarjoajan toimihenkilön vastuulla.284 Muita etuja sääntelyllä on kohtuuttoman 

kilpailuedun poistaminen, kun tarjoajat eivät voi enää kilpailla riskialttiiksi katsottavilla 

tavoilla asiakkaista. Myös suoranaisia huijauksia, joita niin ikään varojen menetyksen ohella 

on tapahtunut, voidaan välttää tehokkaammin, kun virtuaalivaluuttojen tarjoajien tulee 

tunnistautua, rekisteröityä sekä osoittaa toimintansa tietynasteen vakaus.285 

Virtuaalivaluuttalaki edistää asiakkaiden oikeussuojaa, vähentää toiminnan rikollista 

luonnetta sekä harmaata taloutta ja lisää virtuaalivaluutta-alan uskottavuutta ja 

houkuttelevuutta suuremmalle osalle väestöä. 

Linda Björkenheimin oikeuspluralistisessa tutkielmassa on tarkasteltu 

lohkoketjuteknologiaa itsenäisenä, valtiollisesta oikeusjärjestelmästä erillisenä 

oikeusjärjestelmänä. Lohkoketjua tarkastellaan tutkielmassa sosiologi Niklas Luhmannin 

systeemiteorian näkökulmasta, että lohkoketjuteknologia voidaan nähdä ylikansallisena 

oikeusjärjestelmänä sen mahdollistaman muuttumattoman ja lopullisen binäärisen 

todentamisen kannalta, kuten oikeusjärjestelmässäkin lopulta todetaan binäärisesti, eli 

kaksijakoisesti mikä on laillista ja mikä on laitonta. Björkenheimin argumentti on, että 

lohkoketjuteknologia tosiasiallisesti on oma oikeusjärjestelmänsä, joka toimii 

kansallisvaltion oikeusjärjestelmän ympäristössä, mutta ei sen ehtojen alaisena.286  

 
283 Euroopan komissio 2020a. 
284 Hautamäki et al. 2019, s. 13–14: Näin on käynyt esimerkiksi vuonna 2019 kun yhden henkilön yhtiönä 

toimineen virtuaalivaluutan tarjoaja Quadrigan omistaja menehtyi. Quadrigan asiakkailla ei ollut tämän jälkeen 

enää mitään pääsyä varoihinsa. Tapahtuman johdosta rahassa mitattavaa arvoa menetettiin noin 135 miljoonaa 

dollaria. 
285 Hautamäki et al. 2019, s. 14. 
286 Björkenheim 2021, passim. 
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Björkenheimin jäsennystä lainaten, tässä tutkielmassa on samantapaisesti katsottu 

virtuaalivaluuttaa uudenlaisena varallisuuseränä, itsenäisenä ja irrallisena olemassa olevan 

lainsäädännön määritelmistä. Tämä aiheuttaa aukon lainsäädännössä virtuaalivaluuttojen 

määritelmästä ja siten myös esteen niiden asianmukaiselle sääntelylle ja verotukselle. 

Tutkielmassa on pyritty perustelemaan kuinka lohkoketjuteknologioihin perustuvat 

virtuaalivaluutat tulisi nähdä omana, täysin uudenlaisena taloudellisena ja oikeudellisena 

entiteettinä. Niiden sääntelyä tulisi ohjata niiden teknologisesti toteutettu käyttötarkoitus sen 

sijaan, että niitä yritetään toistuvasti epäonnistuneesti jäsentää olemassa olevien 

maksuväline- tai rahoitusinstrumenttijäsentelyn mukaan. 

Mahtoiko Satoshi Nakamoto koskaan tarkoittaa, että mistään virtuaalivaluutasta tulisi 

laillinen maksuväline tai nykyiselle tasolle arvostettu sijoituskohde? Hajautettu, valtioista 

riippumattoman järjestelmän luominen oli alusta asti Bitcoinin tarkoitus. Sitä ei ole 

tarkoitettu säänneltäväksi287. Ja vaikka virtuaalivaluuttaa säännellään, se toimii ja kasvattaa 

merkitystään valtion ohjauksesta huolimatta.288 

4.2 Veroperiaatteiden toteutuminen virtuaalivaluuttojen 
verotuksessa 

Virtuaalivaluutan määritelmän vakiintumattomuus on realisoitunut erityisen selkeästi 

virtuaalivaluutan verotukseen liittyvässä oikeuskäytännössä. Vuonna 2018 niin Helsingin 

HAO ratkaisussa 18/0426/3 sekä Itä-Suomen HAO ratkaisussa 18/1027/1 katsottiin, että 

vaikka virtuaalivaluutalla ei ole lainsäädäntöön perustuvaa virallista asemaa, on sitä 

kuitenkin pidettävä omaisuutena, jolla on aineettomien oikeuksien tapaan varallisuusarvoa. 

HAO:t katsoivat myös virtuaalivaluuttojen verotukseen soveltuvan TLV:n 

luovutusvoittosäännökset, koska virtuaalivaluuttojen verotuksesta ei ole erikseen sääntelyä. 

KHO ratkaisu 2019:42 sinetöi HAO:ien tulkinnat. KHO ei määritellyt virtuaalivaluuttaa, 

mutta katsoi sen laajan tulkinnan mukaan omaisuudeksi varallisuusverolain nojalla. Onkin 

ironista, että ratkaisussa määritelmä virtuaalivaluutalle omaisuutena löydettiin jo silloin 

kumotun lain perusteella. 

Virtuaalivaluutan määritelmän ongelmista huolimatta, veroviranomainen on onnistunut 

VML:ssa sille säädetystä tehtävästä kiitettävin arvosanoin. Virtuaalivaluuttojen verotus on 

onnistuttu toteuttamaan oikeuskäytännön ja soveltuvan lainsäädännön valossa 

 
287 Campbell-Verduyn 2017, s. 133. 
288 Kts. lisää Björkenheim 2021. 
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legaliteettiperiaatteen mukaisesti ja suhteellisen ennakoitavasti. Virtuaalivaluutan 

määritelmän ollessa vakiintumaton ennakoitavuus on kuitenkin hataralla pohjalla.  

Tehokkuusperiaatteen mukaisesti tulevaisuudessa viranomaisen olisi hyvä kehittää 

yhteistyössä virtuaalivaluutan tarjoajien kanssa automatisoitua tapaa pitää kirjaa 

virtuaalivaluutan hankinta- ja vaihtotilanteista sekä tapaa määrittää virtuaalivaluutan käypä 

arvo tarkkaan. Näiden toteutuessa tehokkuusperiaate nousee tärkeään rooliin verotulojen 

lisääjänä virtuaalivaluutoista. 

Virtuaalivaluuttojen verotus edustaa huomattavan neutraalia verojärjestelmää. 

Virtuaalivaluutan verotus pääasiallisesti pääomatulona edustaa kansainvälisesti 

johdonmukaista virtuaalivaluuttojen verotuksen kohtelua.289 Neutraliteettia ja 

ennakoitavuutta verotuksessa lisää ennestään luovutusvoittosäännösten soveltaminen 

virtuaalivaluuttojen pääomatuloverotuksessa.  

Virtuaalivaluuttaa verotetaan ansiotulona, silloin kun se on hankittu POW-protokollalla 

louhittuna tai internet-pelistä. Veroviranomaisen valintaa verottaa näin saatuja 

virtuaalivaluuttoja ansiotulona voidaan perustellusti pitää kritiikin kohteena. Valinnalle ei 

ole annettu tyhjentäviä perusteluita. Louhimalla hankittuun virtuaalivaluuttaan tulee 

tosiasiallisesti sijoittaa merkittävästi pääomaa, jotta louhinnasta olisi odotettavissa tuloja. 

Tästä syystä Ruotsin veroviranomainen onkin määritellyt virtuaalivaluutan merkittävää 

voittoa tuottavan louhinnan henkilön elinkeinotulona verotettavaksi.  

Suomen veroviranomaisen linjauksesta herää kysymys onko valinta tehty POW-

protokollalla louhittujen virtuaalivaluuttojen suuren energiakulutuksen vuoksi. Ohjataanko 

korkeammalla verokannalla pois POW-protokollan käytöstä kohti kestävämpää POS-

protokollaa? Vastausta ei löydy viranomaisen ohjeista. Muuten hyvin neutraalissa 

virtuaalivaluuttojen verotuksessa tällainen ohjaus olisi oikeudenmukaisuuden periaatteen 

kanssa hyvin ristiriitainen valinta viranomaiselta. Verojärjestelmää voi toki ohjata myös 

ympäristötavoitteet fiskaalisten tavoitteiden lisäksi290. Ympäristötavoitteet tulevatkin 

todennäköisesti korostumaan jatkossa virtuaalivaluuttojen verotuksessa ennestään. 

Virtuaalivaluutan liian laaja termi ei ole oikeudenmukaisuuden periaatteen mukaista. 

Virtuaalivaluutan kaikki lohkoketjuteknologiset sovellutukset kattava termi voi 

 
289 OECD 2020, s. 32. 
290 Niskakangas et al. 2020, s. 15. 
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keinotekoisesti laajentaa veropohjaa, jos verotettavaksi katsotaan muutkin kuin 

sijoituskohteen kaltaiset kryptovaluutat. Lohkoketjuteknologian hyödyntämistä ei tulisi 

vaikeuttaa ottamalla sellaisia virtuaalivaluuttoja verotuksen piiriin, jotka eivät todelliselta 

luonteeltaan ole sijoituskohteita. Verohallinto pyrkii itse estämään tällaista tulkintaa291, 

mutta jännite lainsäädännössä säilyy niin pitkään kuin virtuaalivaluutan määritelmä säilyy 

nykyisellään virtuaalivaluuttalaissa. 

Kahdeksas direktiivi hallinnollisesta yhteistyöstä tulisi tuoda selkeyttä nykytilaan. 

Direktiivissä on tavoitteena määritellä kryptovarat materiaalisesta näkökulmasta ja näin 

tunnistaa niiden oikeat veromenettelyt.292 

4.3 Luottamus lohkoketjun tuotteena 

Läpi tutkielman virtuaalivaluuttojen sääntelystä ja verotuksesta on noussut esiin 

ennakoitavuuden ja legaliteetinperiaate. Nämä periaatteet ovat kuluttajan näkökulmasta 

ennen kaikkea luottamusta lisääviä periaatteita. Tarkastellaan seuraavaksi luottamusta 

oikeussosiologisena käsitteenä ja perinteisen taloudellisen toiminnan 

vähimmäisvaatimuksena. 

Luottamuksesta oikeussosiologisena käsitteenä kirjoittanut varatuomari Matti Norrin 

mukaan lain peruskäsite on omistus ja sen perustana on ennen kaikkea luottamus. Luottamus 

omistukseen tarkoittaa omistuksen kunnioittamista, sitä, että omistaja voi odottaa muiden 

kunnioittavan hänen nimenomaista omistustaan.293 Tämä näkyy olennaisesti omistuksen 

vaihdannassa, joka taas liittyy vahvasti sopimuksen käsitteeseen. Juridisesti aito sopimus voi 

syntyä vain sopimus osapuolten ollessa totuudellisia, noudattaen tiedonanto- ja 

selonottovelvollisuuksiaan sopimuksen kohteena olevan omistuksen suhteen294. Norri 

kiteyttää luottamuksen lopulta tarkoitukseltaan maailmaa ymmärrettävämmäksi tekeväksi 

toiminnaksi. Se kuuluu olennaisesti toisensa tuntevien osapuolten keskinäisiin suhteisiin ja 

tekee kaikesta toiminnasta loppupeleissä tehokkaampaa, parempaa ja moraalisempaa kuin 

ilman sitä. Tämän näkemyksen vastakohtana hän näkee kurin ja kontrollin.295 Hän katsoo, 

että systeemiluottamus, jollaista esimerkiksi tarkasteltu keskuspankin liikkeelle laskeman 

 
291 Verohallinto 2019b, s. 6. 
292 Ibid. 
293 Kanava 2021, s. 30–31; Kaisto & Tepora 2012, s. 175. 
294 Ibid. s. 31; Hemmo & Hoppu, 2006, luku 3 Sopimuksiin sovellettavien normien soveltamisjärjestys. 
295 Kanava 2021, s. 32–33. 
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rahan hyväksyminen tavaran tai suorituksen vastikkeeksi, on tarkemmin kuvailtuna jopa 

uskoa.296  

Jos tätä näkökulmaa luottamukseen sovelletaan rahajärjestelmään ja 

lohkoketjuteknologiaan, on huomattava, että lohkoketjuteknologia poistaa pääosin tämän 

kaltaisen luottamuksen tarpeen297. Virtuaalivaluutan vaihdanta lohkoketjussa ei vaadi 

sopimuskumppanien keskinäistä luottamusta tai edes tietoa toisista, saati kolmatta osapuolta 

todentamaan transaktion oikeellisuutta. Se on sisäänrakennettu lohkoketjun toimintaan. 

Lohkoketju on järjestelmä, joka luo luottamusta.298  

Luottamusta tai sen puuttumista voidaan tarkastella myös puhtaasti sen taloudellisten 

kustannusten kautta. Siinä missä lohkoketjuteknologia näkökannasta riippuen luo 

luottamusta tai ei vaadi sitä osapuolten välille, perinteinen luottamus ei ole koskaan 

itsestäänselvyys ja harvoin ilmaista. ”Luottamus on käytettävä tänään, ei voi tietää onko sitä 

huomenna” totesi kollega Norrille heidän filosofoidessaan aiheesta299. Esimerkkejä on 

monia. Tiukasti säännellyn pankkijärjestelmän hintana kuluttaja maksaa korot ja erilaiset 

maksut niiden tarjoamasta varallisuudensuojasta, joka ei siltikään koskaan ole absoluuttisen 

turvallista. Vakuutusyhtiöiden koko toiminta perustuu laskuttamiseen siitä, että voidaan 

kokea turvaa ja saada korvausta, jos ennustamattoman tai sellainen asia tapahtuu tai ei 

tapahdu, jonka varmuuteen emme voi luottaa. Rahallinen korvaus ei tietenkään lisää 

luottamusta tilanteessa, jossa sitä koskaan ei ollutkaan. Koko juristin profession 

pääasiallinen tehtävä on palvella asiakkaitaan luottamusta lisäävänä palvelijana ihmisten 

välisessä toiminnassa. Luottamusta paikkaavat tehtävät yleensä vain kasvavat alkuperäisen 

luottamuksen, kuten sopimuksen, rikkoutuessa.300  

Luottamus ei siten missään nimessä ole ilmaista. Ja aina kun jokin asia maksaa, kaikilla ei 

ole siihen myöskään varaa. Näin luottamuksen tai ainakin sen vastikkeella lisättävän 

mahdollisuuden ulkopuolelle jää aina joitakin. Näistä näkökulmista lohkoketjuteknologian 

luottamuksen oletusarvoksi tekevä vaikutus on sen ehdottomasti suurimpia vahvuuksia niin 

oikeudellisessa kuin taloudellisessa mielessä.301 

 
296 Kanava 2021, s. 29. 
297 Nakamoto 2008, s. 1. 
298 Johansson et al. 2019, s. 33. 
299 Kanava 2021, s. 33. 
300 Johansson et al. 2019, s. 34. 
301 Ibid. s. 34–35.  
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Arvojen tutkimuksestaan tunnettu sosiaalipsykologi Klaus Helkama katsoo, että niin Norrin 

tarkoittama systeemiluottamus kuin luottamus laajemmassa mielessä syntyy 

yhteiskunnallisesta tasa-arvosta. Syntynyt luottamus, nimenomaisesti yksilöiden, 

ihmistenvälinen luottamus, on taas vahvassa yhteydessä taloudelliseen kilpailukykyyn. 

Helkaman tutkimusten tulokset osoittavat, että luottamusta eivät itsessään synnytä 

luotettavat instituutiot, vaan toisiinsa luottavat ihmiset luottavat myös yhteiskunnan 

instituutioihin.302 Toinen merkittävä tutkimustulos liittyy luottamuksen ja taloudellisen 

kehityksen vahvaan yhteyteen. Taloustieteilijöille hyvin usein tyypillinen tapa nähdä 

tuloerot ja kilpailu taloudelle hyvinä vaikutuksina, eivät saa tutkimuksista tukea. 

Taloudellinen kehitys ja kilpailukyky ovat kuitenkin tutkimusten mukaan vahvimpia maissa, 

joissa vallitsee laaja kansalaisten poliittinen ja oikeudellinen tasa-arvo eli vahvoissa 

demokratioissa, kuten Suomessa. Helkama tarkentaa, että kilpailu on kuitenkin talouden 

elinehto, koska ilman sitä markkinatalous ei toimi ja sosialismi ei ole sen vaihtoehto.303  

Luottamus on yhtä lailla lähtökohtana myös arvopaperien vaihdannassa, johon 

virtuaalivaluuttojen vaihtoa voidaan osittain verrata. Arvopaperimarkkinoiden oikeudellista 

sääntelyä perustellaan nimenomaan edellytyksellä markkinatoimijoiden luottamuksesta. 

Luottamuksensuoja saavutetaan oikea-aikaisen ja oikeasisältöisen markkinainformaation 

lisäämisellä, epäreilujen menettelytapojen karsimisella sekä markkinoiden organisoimisen, 

valvonnan ja sanktioinnin sääntelyllä. Markkinainformaatio tarkoittaa kaikille saatavilla 

olevaa, luotettavaa tietoa arvopapereista ja niiden liikkeellelaskijasta, jotta voidaan määrittää 

oikea vaihdannallinen arvo arvopaperille. Epäreiluja menettelytapoja ovat esimerkiksi 

sisäpiiritiedon väärinkäyttö ja markkinoiden manipulaatio. Tällaisten menetelmien käyttö 

tuo markkinoiden hyötyä vain rajatulle joukolle, mikä tehokkaasti tuhoaa luottamusta 

markkinoihin. Näin arvopapereihin liittyvät riskit ovat kaikkien markkinaosapuolten 

tiedossa. Tällaista regulaatiota pidetään tiettynä vähimmäisvaatimuksena luottamuksen 

varmistamiseksi, koska arvopaperimarkkinoitakin tulisi säädellä ensisijaisesti vapaat 

markkinat kysynnän ja tarjonnan mukaan.304 

Arvopaperimarkkinoiden sääntelyä tarkastellessa ei voi välttyä vaikutelmalta, että 

virtuaalivaluuttoja pyritään saamaan samankaltaisen sääntelyn piiriin. Virtuaalivaluuttojen 

 
302 Helkama 2015, s. 125, 128–129. 
303 Ibid. s. 132–133. 
304 Villa et al. 2004, IV Arvopaperimarkkinoiden sääntely – Johdanto – Tarve arvopaperimarkkinoiden 

sääntelylle – Sijoittajien luottamuksen turvaaminen. 



78 

 

tarjoajiin ja sitä kautta virtuaalivaluuttoihin kohdistuvassa sääntelyssä pyritään myös 

lisäämään markkinainformaatiota, epäreiluja menetelmiä sekä organisoimaan, valvomaan ja 

sanktioimaan markkinatoimijoita. Väärän analogian soveltaminen jälleen tuhoaa 

virtuaalivaluutan luonteenomaisuutta eikä tee oikeutta sen teknologisille mahdollisuuksille 

ja hyödyntämiselle. Virtuaalivaluuttoihin yleisesti ei tulisi kohdistaa samankaltaista säätelyä 

kuin arvopapereihin. Arvopapereiksi katsottavat virtuaalivaluutat ovat tästä poikkeus. 

Luottamusta voidaan näiden tutkimusten valossa pitää perustavanlaatuisesti osana 

yhteiskuntajärjestelmää ja taloudellisen toiminnan välttämättömänä edellytyksenä. Tästä 

ekskursiosta on antoisaa pohtia lohkoketjuteknologian syntyä, kehitystä ja tulevaisuutta. 

Lohkoketjuteknologia syntyi otollisesti kansainvälisen finanssikriisin jyllätessä, jonka 

ytimessä oli maailmanlaajuinen luottamuspula perinteiseen rahoitus- ja 

luottolaitostoimintaan. Bitcoinin kehittäjien tarkoituksena ei ollut parantaa tätä selvästi 

rikkinäistä järjestelmää, vaan tarjota täysin uudenlainen vaihtoehto, jossa aina uudestaan 

haavoittuvaa ja väärinkäytettyä luottamusta ei vaadita. Luottamusta voidaan jopa kuvailla 

lohkoketjun tuotteena.305 

Lohkoketjuteknologiaan ei silti tule ymmärtää missään nimessä virheettömäksi tai 

täydelliseksi järjestelmäksi. Se on lopulta ihmisten luomaa koodia, johon voi jäädä aina 

virheellisiä tai täysin huomaamattomia aukkoja, joita ei olisi voinutkaan paikata ennen kuin 

joku toinen, hakkeri, löytää aukon ja käyttää tätä heikkoutta hyväkseen. DAO:n tapaus 

nostaa arviointiin harmaan alueen lohkoketjuteknologian hyödyntämisestä sekä epäilykset 

nykyisen rahoitusjärjestelmän mahdollisesta korvaamisesta. Vaikka teknologia ei olisikaan 

täydellistä, tulee vakavasti arvioida olisiko se mahdollisesti nykyistä järjestelmää 

luotettavampi ja kustannustehokkaampi. 

Virtuaalivaluuttojen käyttö ja vaihto ei tapahdu ilman ihmisten aktiivista toimintaa ja tähän 

toimintaan osallistuminen vaatii pääomaa. Näin ollen, vaikka virtuaalivaluuttojen 

toimivuuteen luotettaisiin, lainsäädäntöön saataisiin selkeyttä ja verotusta kohdeltaisiin 

tapauskohtaisemmin eri virtuaalivaluuttojen ominaisuuksien ja käyttötapojen välillä, on 

enemmän kuin todennäköistä, että sijoituskohteena virtuaalivaluutat keskittyvät silti yhä 

harvojen käsiin muun varallisuuden tapaan. Ei siten pidä erehtyä haaveilemaan, että 

virtuaalivaluutoilla ja niiden mahdollistavalla teknologialla olisi itsessään mitään eettistä 

 
305 Johansson et al. 2019, s. 70–71, 73. 
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arvopohjaa tai agendaa. Teknologia ja virtuaalivaluutat ovat juuri niin hyödyllisiä ja 

arvokkaita kuin ne ihmisten käytössä voivat olla. Kuitenkin edes pääseminen tähän 

pisteeseen vaatii edellä kuvailtua ymmärrystä lohkoketjuteknologiasta sekä luottamusta 

virtuaalivaluuttojen laajempaan käyttöönottoon. Luottamusta luovalle 

lohkoketjuteknologialle ei ole vielä vankkaa luottamusta lainsäätäjän näkökulmasta. 

4.4 Digitaalinen euro virtuaalivaluutan vaihtoehtona 

Valtiolliset toimijat vaikuttavat osoittavan varovaista kiinnostusta virtuaalivaluuttojen 

hyödyntämiseen. Bank of International Settlementsin (BIS) lokakuussa 2020 

julkaisemassa306 ja syyskuussa 2021 päivittämässä307 raportissa Yhdysvaltain, Kanadan, 

Britannian, Sveitsin, Ruotsin, Japanin keskuspankit sekä EKP pohtivat edellytyksiä 

keskuspankkien itse liikkeelle laskemalle kryptovaluutalle eli CBCD:lle (Central Bank 

Digital Currency). Raportti on tehty vastauksena suurten teknologiayritysten308 

suunnitelmiin julkaista omia virtuaalivaluuttoja, joita voisi käyttää niiden omistamien 

alustojen välillä sekä ulkopuolella, mutta myös hyväksyvänä reaktiona, että virtuaalivaluutat 

ovat tulleet jäädäkseen.309 

Myös EKP on suunnittelemassa digitaalista euroa. Digitaalisen euron käyttötarkoitus olisi 

maksuväline, ei sijoituskohde. Digitaalisen euron laskisi liikkeelle EKP ja kansalliset 

keskuspankit ja se toimisi nykyisten eurosetelien, -kolikoiden ja tilirahan rinnalla.310 

Erilaiset perustelut digitaalisen euron liikkeelle laskemiselle ovat raportin mukaan 1) edistää 

talouden digitalisaatiota ja EU:n strategista riippumattomuutta, 2) vastata käteisrahan käytön 

merkittävään vähenemiseen maksuvälineenä, 3) reagoida merkittävään riskiin, että vieraan 

valuutan määräinen digitaalinen keskuspankkiraha tai yksityisen sektorin tarjoamat 

digitaaliset maksuvälineet yleistyisivät euroalueella, 4) luoda uusi välittymiskanava 

rahapolitiikalle, 5) vähentää normaaliin maksupalvelujen tarjontaan kohdistuvia riskejä, 6) 

vahvistaa euron kansainvälistä asemaa sekä 7) pienentää raha- ja maksujärjestelmien 

kokonaiskustannuksia ja ekologista jalanjälkeä. EKP toteaa, että kaikkiin näihin 

pyrkimyksiin voidaan mahdollisesti käyttää myös jotain muuta välinettä kuin digitaalista 

euroa.311 Digitaalinen euro pyrkisi siis ainakin olemaan uskottava vaihtoehto nykyisille 

 
306 BIS 2020. 
307 BIS 2021. 
308 Amazon, Apple, Alphabet, Meta, Microsoft. 
309 BIS 2020. 
310 EKP 2020, passim. 
311 Ibid. s. 9–15. 
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kansallispankeista riippumattomille virtuaalivaluutoille, vahvistaa euron yleistä 

uskottavuutta osana maailmantaloutta digitalisaation avulla sekä hyödyntää 

lohkoketjuteknologian kustannustehokkuutta ja siten myös pienentää nykyisen 

rahajärjestelmän ekologista jalanjälkeä. 

Suunnitteluvaiheessa olevan digitaalisen euron oikeudelliset huomiot jäävät raportissa 

maininnan varaan. Raportissa todetaan, että EU:n primäärioikeus ei sulje pois 

mahdollisuutta laskea liikkeelle digitaalisen euron kaltaista virtuaalivaluuttaa, joka toimisi 

laillisena maksuvälineenä. 312 Oikeudellisesta näkökulmasta nostetaankin tämän lisäksi 

lähinnä vain tässäkin tutkielmassa ilmi tullut haaste, että digitaalisen euron oikeudellinen 

perusta selviää vasta kun sen ominaisuudet on päätetty. Valittavia ominaisuuksia on 

esimerkiksi olisiko EKP digitaalisen euron tekninen toteuttaja ja ainoa liikkeellelaskija vai 

voitaisiinko virtuaalivaluutan toteutuksessa käyttää kolmansia osapuolia, millaisella mallilla 

virtuaalivaluutan arvo olisi sidottu perinteiseen euroon ja miten EKP:n ja kansallisten 

pankkien välinen digitaalisen arvon velka järjestettäisiin yksityisoikeudellisesti.313 

Raportissa todetaan, että verotuksellisiin kysymyksiin ei oteta tässä vaiheessa kantaa. 

Raportissa todetaankin, että tarkoituksena ei ole luoda eurojärjestelmästä 

sijoitusmarkkinoiden välittäjää314. Tämä on johdonmukaista harkittaessa virtuaalivaluutan 

käyttöönottoa ennen kaikkea stablecoinina ja maksuvälineenä, jonka tulee nimenomaisesti 

olla kaikille edullisesti, ellei jopa ilmaiseksi käytettävissä315. 

Suomen Pankki on kommentoinut digitaalisen euron suunnittelua, että sillä ei ole mitään 

tekemistä virtuaalivaluuttojen kanssa. Sen mukaan digitaalinen euro olisi määritelmänsä 

mukaan keskuspankkirahaa eli keskuspankin suoraa velkaa luonnollisille henkilöille ja 

yrityksille. Digitaalisella eurolla siten laajennettaisiin keskuspankin toimintaa ja 

vähennettäisiin paikallisten pankkien yksinoikeutta keskuspankin liikkeelle laskeman rahan 

hallinnointiin. Digitaalinen euro olisi siten setelien ja kolikoiden rinnalla digitaalista 

käteistä, eikä se juurikaan eroaisi nykyisestä maksujärjestelmästä kuluttajan 

näkökulmasta.316 

 
312 EKP 2020, s. 24. 
313 Ibid. s. 25. 
314 Ibid. s. 32. 
315 Ibid. s. 11. 
316 Suomen Pankki 2021. 
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EKP:n ja EU:n jäsenvaltioiden määritelmä virtuaalivaluutalle kohtaa siis esteen sen 

käyttöönotossa. Virtuaalivaluutta ei voi nykyisen oikeudentilan valossa olla laillinen 

maksuväline. Esimerkiksi IMF:n määritelmässä ei ole pidetty tarpeellisena määritellä 

erikseen sitä, että virtuaalivaluuttaan ei kohdistu saamisoikeutta ja, että niitä ei pidetä 

laillisina maksuvälinenä. Merkitystä annetaan vain sille, että onko kyseessä jonkinlaiseen 

lohkoketjuteknologiseen ja krpytografiseen salaukseen perustuva arvopohjainen hyödyke.317 

Digitaalinen euro vaikuttaakin olevan tietynasteinen kompromissi keskuspankin 

hallinnoimasta rahasta ja digitalisaation hyödyntämisestä.  

Digitaalinen euro on tärkeä askel teknologisessa ja taloudellisessa kehityksessä. Historia 

antaa tulevaisuuden näkymille perspektiiviä. Euro täytti juuri vuoden 2022 alussa vasta 20 

vuotta. Vanhimmat lohkoketjuteknologiaan pohjautuvat virtuaalivaluutat ovat 14 vuotta 

vanhoja. Seuraavan kymmenen vuoden aikana tapahtuvia muutoksia ei voi kukaan 

varmuudella ennustaa. Hyvin todennäköisesti lohkoketjuteknologia ja erilaiset 

virtuaalivaluutat ovat yhä laajemmassa käytössä. Tämän vuoksi on olennaisen tärkeä 

ymmärtää niiden toimintaa ja lainalaisuuksia, jotta voidaan hyödyntää niiden tarjoamia 

mahdollisuuksia sekä lisätä ennakoitavuutta, niin taloudellisesta kuin oikeudellisesta 

näkökulmasta. 

 
317 OECD 2020, s. 10. 
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5. Johtopäätökset 

5.1 Yhteenveto 

Tutkielmassa on tarkasteltu virtuaalivaluuttojen teknologisena sovellutuksena, jonka 

yleistyminen on johtanut sen oikeudelliseen arviointiin sekä merkittävään taloudelliseen 

hyödyntämiseen. Ensimmäisen hajautetussa verkossa toteutetun virtuaalivaluutta Bitcoinin 

idea on ollut luoda sellainen digitaalinen vaihdannanväline, joka ei vaadi kolmatta osapuolta 

varmistamaan vaihdantaa. Tämän tekee mahdolliseksi lohkoketjuteknologia. 

Rahanpesudirektiivissä määritellään virtuaalivaluutoilla tarkoitettavan digitaalisia 

arvonkantajia, jotka eivät ole keskuspankin tai viranomaisen liikkeeseen laskemia tai 

takaamia, joita ei välttämättä ole kytketty lailliseksi maksuvälineeksi vahvistettuun 

valuuttaan ja joilla ei ole samaa oikeudellista asemaa kuin valuutalla tai rahalla mutta jotka 

luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt hyväksyvät vaihdantavälineenä ja joita voi siirtää, 

varastoida ja myydä sähköisesti. Finanssivalvonta, joka käyttää samaa määritelmää, jatkaa 

määritelyä vielä, että virtuaalivaluuttajärjestelmien turvallisuus, eheys ja saldo perustuvat 

niiden käyttäjien keskinäiseen luottamussuhteeseen. Virtuaalivaluuttajärjestelmissä 

tapahtuva arvonmuodostus ei kuulu Finanssivalvonnan tai minkään muun viranomaisen 

valvonnan alaan.318 

Laissa virtuaalivaluutan tarjoajista virtuaalivaluutalla tarkoitetaan digitaalisessa muodossa 

olevaa arvoa, jota keskuspankki tai muu viranomainen ei ole laskenut liikkeeseen ja joka ei 

ole laillinen maksuväline, jota henkilö voi käyttää maksuvälineenä ja joka voidaan siirtää, 

tallentaa ja vaihtaa sähköisesti. Verohallinnon ohjeistuksessa jatketaan määrittelyä, että 

virtuaalivaluutan käyttöala kuuluu osapuolten sopimusvapauden piiriin ja, että 

virtuaalivaluuttoja käytetään yleisesti myös sijoittamistarkoituksessa, jolloin tulonodotukset 

kohdistuvat virtuaalivaluutan arvonnousuun.319 Arvonlisäverokohtelussa virtuaalivaluuttaa 

kohdellaan kuitenkin poikkeuksena pääoma- ja ansiotuloverotuksesta maksuvälineenä, 

mutta ei kuitenkaan virallisena maksuvälineenä.  

Virtuaalivaluutan erottelu ei ole selkeätä maksuvälineen ja sijoituskohteen välillä. 

Oikeuskäytännössä on vahvistettu kanta tapauksessa KHO 2019:42, että virtuaalivaluutan 

arvo määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan vapailla markkinoilla ja täten sitä myös 

 
318 Finanssivalvonta 2019. 
319 Verohallinto 2020, 1.1 Yleistä virtuaalivaluuttojen luonteesta. 
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käytetään huomattavasti enemmän sijoituskohteena kuin maksuvälineenä. Virtuaalivaluutta 

on digitaalinen hyödyke ja ei-fyysinen irtain omaisuus. 

Varallisuusoikeudellisesti virtuaalivaluuttaa ei tulisi tarkastella sopimuksen tulkinnan 

normien valossa, koska lohkoketjuteknologialla toteutettuun virtuaalivaluuttaan ei sovellu 

perinteiden sopimusoikeuden normiperiaatteet. Esineoikeudellisesti voidaan katsoa, että 

virtuaalivaluutta lähestyy huomattavasti tosiasiallisen rahan käsitettä fyysisen käteisen rahan 

käytön vähentyessä yhä enemmän ja enemmän. Suomalaisista yli 70 % käyttää kaikkiin 

ostoksiinsa maksukorttia ja korona-ajan lähimaksujen suosiminen on lisännyt tätä vielä 

entisestään.320 Ajan myötä fyysisen rahan käyttö tulee todennäköisesti vähenemään 

entisestään.321 

Virtuaalivaluutan arvonmäärityksen vaikeus nostetaan toistuvasti esiin sen yhtenä 

haasteena. Lopulta se ei kuitenkaan eroa arvopaperimarkkinoiden tai valuuttakurssien 

heilahteluihin vaikuttavista sisäistä mekaanikoista. Virtuaalivaluuttojen kurssit määräytyvät 

lopulta kysynnän ja tarjonnan mukaan, mutta myös valtiollisen ohjauksen perusteella, kuten 

on nähty esimerkiksi, kun El Salvador on ottanut bitcoinit lailliseksi maksuvälineeksi tai kun 

Kiina on kieltänyt kaikki virtuaalivaluutoilla tehtävät transaktiot322. 

Tutkielmassa on havaittu, että virtuaalivaluuttojen täysimittaista hyödyntämistä ja 

oikeudenmukaista kohtelua rasittaa lainsäätäjän tietämättömyys virtuaalivaluuttaan 

liittyvästä teknologiasta ja historiallisesta kehityksestä. Virtuaalivaluutoista on löydettävissä 

erilaisia määritelmiä eri viranomaistasolla. Määritelmät jäävät suurimmaksi osaksi 

yleisluontoisiksi, eivätkä ne kuvaile virtuaalivaluuttojen erilaisuutta ja hyvin paljon 

toisistaan poikkeavia käyttötarkoituksia. Se, että johtuuko tämä tietämättömyydestä vai 

pyrkimyksestä hallinnolliseen tehokkuuteen, jää epäselväksi. Aineiston valossa vaikuttaa, 

että yksi olennainen syy, miksi virtuaalivaluuttojen määritelmä jää yleisluontoiseksi ja 

epämääräiseksi on virtuaalivaluutan määritelmän samaistaminen lohkoketjuteknologiaan ja 

kryptovaluutta Bitcoiniin. On luonnollista, että lohkoketjuteknologia ja Bitcoin sekoitetaan 

synonyymeiksi ja, että Bitcoinia käytetään laajasti esimerkkinä kuvaamaan 

virtuaalivaluuttoja yleisesti. Bitcoinin yli 40 % markkinaosuus ja vanhimman toimivan 

kryptovaluutan asema tekee siitä oikeutetusti suunnannäyttäjän 

 
320 Hedman & Nieminen 2017, s. 4. 
321 Kaisto & Tepora 2012, s. 196. 
322 BBC 2021a; BBC 2021b; BBC 2021c. 
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virtuaalivaluuttamarkkinoilla sekä havainnollistavan esimerkin viranomaiselle. On silti 

virheellistä tarkastella virtuaalivaluuttoja vain Bitcoinin näkökulmasta.  

Virtuaalivaluutan oikeudellisen määritelmän epäsystemaattisuus on omiaan lisäämään 

epätietoisuutta ja epäluottamusta virtuaalivaluuttoja kohtaan. Uudet ilmiöt istuvat huonosti 

vanhoihin määritelmiin ja erityisesti lainsäädännölliseen kehykseen, erityisesti jos uutta 

ilmiötä voi kuvaillakin vain sen yhteydessä syntyneillä uusilla käsitteillä.  On kuitenkin 

väistämätöntä tutkia ja opetella uutta ilmiötä rohkeasti sen omilla ehdoilla. Vain näin 

voidaan aidosti ymmärtää ilmiötä kokonaisvaltaisesti eikä paloitella sitä kategorisesti 

olemassa oleviin kehyksiin, joihin se todellisuudessa ei mahdu. Virtuaalivaluutalle on 

käynyt näin. 

Virtuaalivaluutta ja sen mahdolliseksi tekevä lohkoketjuteknologia tulisi määritellä 

rohkeasti täysin sen omilla määritelmillä, jonka jälkeen voidaan vasta löytää oikeasuhtainen 

ja oikeudenmukainen tapa kohdella sitä niin julkis- kuin yksityisoikeudellisen sääntelyn 

kannalta. Tämä on kuluttajan ja sijoittajan oikeusturvan kannalta oleellista. Lisäksi 

virtuaalivaluuttojen verotuksen tulee olla tämän määritelmän mukaista ennakoitavuuden ja 

legaliteettiperiaatteen mukaisesti.  

Tehtävä ei ole yksinkertainen tai nopea. Virtuaalivaluutta on liian laaja kattotermi, jonka alle 

on niputettu monia teknologisesti erilaisia, taloudellisesti arvostettuja ja 

käyttötarkoituksiltaan poikkeavia lohkoketjuteknologiaan perustuvia innovaatioita. Samalla 

on ymmärrettävä, että ei ole myöskään tarkoituksenmukaista lain tasolla säännellä tai edes 

määritellä jokaista erilaista virtuaalivaluuttaa tai sen käyttötarkoituksia. Lainsäätäjän tulee 

kaventaa virtuaalivaluutan termin käyttöä, jotta saavutetaan legaliteettiperiaatteen mukainen 

kohtelu virtuaalivaluuttojen sääntelylle ja verotukselle. 

Virtuaalivaluuttaa oikeudellisena ilmiönä voidaan jäsentää sedimentaatio-opin kautta.323 

Oikeuden pintatasolla virtuaalivaluutoissa on kyse lohkoketjuteknologisen sovelluksen 

luomasta uudenlaisesta tavata siirtää, sijoittaa ja säilyttää varallisuutta. Oikeudellisina 

kysymyksinä tulee ratkaista  

 
323 Tuori 2000, s. 212–223: Oikeus jakaantuu pintatasoon, oikeuskulttuuriin ja oikeuden syvärakenteisiin, jotka 

maakerrosten kaltaisina sedimentteinä päällekkäin asetettuna ovat kaikki yhteydessä toisiinsa. 
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Oikeuskulttuurin tasolla lohkoketjuteknologialla toteutetut sovellukset tulevat vaikuttamaan 

koko ajan enemmän yhä useamman ihmisen arkeen. Niistä voi tulla digitalisaation 

kulmakiviä ja automaation lisääjiä päivittäisissä asioissa. Niiden avulla voidaan 

automatisoida verotusta, vähentää transaktiokuluja niin instituutioiden kuin kuluttajien 

rahasiirtojen välillä ja luoda täyden uudenlaisia liiketoimintamalleja. Kaikella tällä ajan 

myötä toteutuessaan odotetaan olevan demokratian käytännön toimivuutta ja ihmisten 

yhdenvertaisuutta lisäävä vaikutus. Tällaiseen kehitykseen pääseminen vaatii oikean 

sääntelyn tason löytämistä, jotta voidaan tehokkaasti estää virtuaalivaluuttojen käyttöä 

rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen sekä varmistua virtuaalivaluutan vilpittömien 

käyttäjien oikeusturvasta. Erilaisten virtuaalivaluuttojen välille tulee tehdä erottelua ja 

tunnistaa energiankulutukseltaan kestämättömät virtuaalivaluutat. 

Oikeuden syvärakenteissa kyseessä on lopulta siitä, voidaanko tähän luottamuksen turhaksi 

tekevään teknologian lupaukseen luottaa. Luottamus teknologiaan syntyy tiedon 

lisääntyessä, mutta se menetetään herkästi väärinkäytösten ilmetessä. 

Tutkielmassa on tarkasteltu virtuaalivaluutan määritelmää lakien ja direktiivien 

sanamuotojen mukaan, mutta vielä käytännöllisemmin verotuksen näkökulmasta. 

Verotuksellisesti on selvää, että virtuaalivaluutoista saatua tuloa pidetään ensisijaisesti 

pääoman kerryttämänä pääomana. Toisaalta virtuaalivaluuttaa voidaan verottaa myös 

ansiotulona, jos sitä on hankittu jo väistyvällä POW-mallilla. Voisi olla luontevaa pitää 

tälläkin tavalla saatua virtuaalivaluuttaa pääomatulona verotettavana tulona, koska POW-

mallin saanto virtuaalivaluuttaa vaatii huomattavan määrän sijoitettua pääomaa laitteistoon 

ja energiaan324.  

Onko lohkoketjuteknologia ja virtuaalivaluutat täydellisiä? Eivät. Onko nykyinen 

rahajärjestelmä täydellinen? Ei. Valintana on, että suhtaudutaanko uuteen ja kehittyvään 

teknologiaan uhkana vai mahdollisuutena. Jakamistaloudellisesta näkökulmasta 

hajautetussa verkossa syntyneet ja pääosin siellä toimivat virtuaalivaluutat korjaavat 

luonnollisesti itse itseään käyttäjiensä toiminnan sekä kysynnän ja tarjonnan mukaan. 

Nykyisen kaltainen sääntelyn taso, jossa virtuaalivaluuttojen vaihtoa ja verotusta 

säännellään lähinnä kuluttajansuojan näkökulmasta on varovainen kompromissi. Tästä 

 
324 Samaan johtopäätökseen ovat päätyneet Väärä 2020, s. 69 ja Sorsa 2014, s. 68. 
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tasosta voidaan kuitenkin luontevasti tarkastella oikeuskulttuurin yhä nopeammin muuttuvia 

virtauksia liittyen virtuaalivaluuttoihin.  

5.2 Tulevaisuuden näkymät 

Virtuaalivaluuttojen määritelmä tulee lähiaikoina todennäköisesti muuttumaan. Tällä on 

väistämättömiä vaikutuksia virtuaalivaluuttojen verotukseen. Voi olla kuitenkin, että 

suomalaiseen, kansainvälisestikin vertailtuna onnistuneesti toteutettuun henkilöverotukseen 

ei tulisi kovinkaan suuria aineellisia muutoksia lainsäädännön selkeytyessä 

virtuaalivaluuttojen ympärillä. Käytössä oleva virtuaalivaluuttojen verotus pääomatulona 

todennäköisesti tarkennetaan tarkoittamaan kryptovaluuttoja ja kryptovaroja sekä muita 

vastaavia varallisuuseriä. Kahdeksas hallinnollisen yhteistyön direktiivi tulee olemaan 

merkittävässä roolissa virtuaalivaluuttojen määritelmän sekä virtuaalivaluuttojen verotuksen 

suhteen.  

Virtuaalivaluutan määritelmän ja oikeasuhtaisen verotuksen löytäminen vaikuttaakin olevan 

osittain kansainvälinen haaste. Suhtautuminen virtuaalivaluuttoihin näyttää olevan tällä 

hetkellä pääosin varovaisen positiivista niin viranomaisen kuin markkinoiden näkökulmasta. 

Kahdeksannen hallinnollisen yhteistyön direktiivin lisäksi Euroopan komissiossa on lisäksi 

käsitteillä asetusehdotus kryptovatojen markkinoinnista ja direktiivin (EU) 2019/1937 

muuttamisesta. Tässä suoraan jäsenvaltioiden lainsäädäntöön sovellettavassa EU-

asetuksessa on tarkoituksena vastata tässä tutkielmassa esille tuotuihin ongelmiin 

virtuaalivaluutan vakiintumattomassa määritelmässä. Ehdotus on komission puheenjohtajan 

Ursula von der Leyenin mukaan osa komission laajempaa toimintapolitiikkaa, jolla pyritään 

edistämään lohkoketjuteknologian käyttöönottoa Euroopassa.325 Ehdotuksessa todetaan 

virtuaalivaluutta-termin vakiintumattomuus ja käytetään termiä kryptovara kuvaamaan 

erilaisia lohkoketjuteknologian sovellutuksia. 

Asetusehdotuksen johdanto-osan kahdeksannessa kappaleessa todetaan, että kryptovaroihin 

kohdistuvassa sääntelyssä tulee huomioida tulevaisuudenvaatimukset, jotta pysytään 

innovoinnin ja teknologian kehityksen tahdissa. Nykyisestä oikeudentilasta poiketen 

asetuksessa virtuaalivaluuttojen tai kryptovarojen määritelmään lisättäisiin maininnaksi 

niiden perustumisesta hajautetun tilikirjan teknologiaan. Toisaalta todetaan, että tämä 

 
325 Euroopan komissio 2020b, s. 3–4. 
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määritelmä olisi yhä jatkossa tarkoitus kattaa laajasti tulevatkin lohkoketjuteknologian 

sovellutukset.326 Yhdeksännessä kappaleessa hieman rajataan kryptovarojen luokittelua 

jakaen ne kolmeen alaluokkaan. Näiden lainsäädännölliset vaatimukset tulisivat perustua 

kryptovarojen luokittelun mukaisten ominaisuuksien tunnistamiseen. Alaluokkia olisivat 

hyötytokenit, referenssivaratokenit ja stablecoinin kaltaiset, yhteen fiat-valuuttaan sidotut 

maksuvälineen kaltaiset kryptovarat.327 

Asetuksen voimaansaattaminen toisi kaivattua selkeyttä nykyiseen oikeudentilaan 

virtuaalivaluutan määritelmästä.  

5.3 Jatkotutkimuskysymyksiä 

Virtuaalivaluuttojen tarkastelussa on tutkijalle samaan aikaan antoisaa ja uuvuttavaa yrittää 

pysyä niiden teknologisen kehityksen perässä ja samalla tarkastella kriittisesti niitä koskevan 

lainsäädännön suunnanmuodostusta. Tarve tarkastella virtuaalivaluuttoja koskevia 

oikeudellisia kysymyksiä tulee todennäköisesti lisääntymään entisestään. Suuntaa hakeva 

sääntely avaa väistämättä uusia, vielä pimennossa olevia kysymyksiä. Esimerkiksi 

virtuaalivaluutan käyttöönotto laillisena maksuvälineenä nostaisi tarkasteltavaksi 

kysymyksen virtuaalivaluuttojen arvonlisäverotuksellisesta kohtelusta. Miten tällöin 

tehtäisiin verotuksessa rajanveto edelleen sellaisiksi katsottavien virtuaalivaluuttojen välillä, 

joita käytetään niin maksuvälinenä kuin sijoituskohteina? Laillisena maksuvälineenä 

virtuaalivaluuttaa voitaisiin käyttää myös esimerkiksi palkanmaksussa. Voitaisiinko 

lohkoketjuteknologialla korvata kokonaan nykyinen verotusmenettely paitsi palkkatuloissa, 

mutta myös pääomatulojen ilmoittamisessa? Erilaisten tutkimuskysymysten pohtimiselle ei 

ole rajoja. Niiden tarkasteluun voi osallistua kuka tahansa kuin hajautetussa verkossa 

konsanaan ja niistä saadut johtopäätökset tulisi nivoutua kiinni toisiinsa kuin lohkot ketjuun. 

 
326 Euroopan komissio 2020b, s. 19. 
327 Ibid. 
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