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Opinnäytetyössä käsitellään kryptovaluuttojen asemaa ja tulevaisuutta piensijoittajan näkö-
kulmasta. Tavoitteena oli ottaa selvää kryptovaluuttojen tämän hetkisestä tilanteesta, pohtia 
niiden käyttöä ja mahdollisuuksia sijoituskohteena sekä selvittää, onko kryptovaluutoilla edel-
lytyksiä menestymiseen kansainvälisillä markkinoilla. 
 
Aihe valikoitui opinnäytetyön tekijän henkilökohtaisesta kiinnostuksesta kryptovaluuttoihin, 
aiemmasta sijoitusharrastuksesta sekä erityisesti aiheen ajankohtaisuuden johdosta. Koska 
työ avaa ja esittelee kryptovaluuttoja sekä niiden kehitystä opinnäytetyön tekijän omasta 
näkökulmasta, ei sitä kannata käyttää omien sijoituspäätösten perusteena. 
 
Opinnäytetyössä perehdyttiin kryptovaluuttojen historiaan, syvennyttiin niille tarkoitettuihin 
erilaisiin sijoituskeinoihin sekä etsittiin eroavaisuuksia perinteisiin fiat-valuuttoihin ja osake-
sijoittamiseen. Tarkoituksena oli myös esitellä lohkoketjun toimintaa yleisesti, käsitellä sen 
ympärillä vallitsevia myyttejä, arvioida ja analysoida valuuttojen kurssimuutoksia ja tiedostaa 
kryptovaluuttoihin liittyviä riskejä. 
 
Koska opinnäytetyö toteutetaan tutkielmana, ei sillä ole varsinaista toimeksiantajaa. Opin-
näytetyön tutkimusprosessissa tehtiin määrällinen tutkimus, joka jakautuu asiantuntijoiden 
kanssa käytyihin haastatteluihin sekä benchmarking -vertailututkimukseen. Haastateltavat 
pyrittiin valitsemaan heidän kompetenssinsa mukaan. Benchmarking-prosessissa perehdyttiin 
syvällisemmin neljään eri kryptovaluuttaan, jotka valittiin niiden historian, rakenteen ja tar-
koituksen perusteella. Kolikoiden keskinäisen vertailun lisäksi kaikkein keskeisintä kryptova-
luuttaa Bitcoinia vertailtiin perinteisiin osakeindekseihin sekä yleisenä arvonsäilyttäjänä toi-
mivaan raaka-aineeseen kultaan. Tarkoituksena oli selvittää, onko perusteltavissa pitää Bit-
coinia potentiaalisena turvasatamana. Tutkimuksen perusteella tehdyt johtopäätökset esite-
tään työn loppuosassa. 
 
Tutkimustulosten pohjalta kryptovaluutat ovat erittäin korkean volatiliteetin sijoitustuottei-
ta. Eri valuuttojen kehitys oli syklistä, joskin kovan volatiliteetin voidaan todeta laskeneen 
viimeisten kuukausien aikana. Keskeisinä kehitysehdotuksina tutkimuksen pohjalta piensijoit-
tajaa neuvotaan tekemään eri projekteista oma arvonmäärityksensä. Oleellista on analysoida 
lohkoketjuun perustuvien kryptovaluuttaprojektien etenemissuunnitelmia tarkasti, seurata 
mediaa ja muita oleellisia tiedonlähteitä, arvioida omaa riskinsietokykyä, käyttää turvalliseksi 
todettuja valuutan säilytysmenetelmiä ja ennen kaikkea sijoittaa sellaiseen liiketoimintaan, 
jonka itse ymmärtää ja vain sellaisella summalla, jonka on valmis myös menettämään. 
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The thesis examines the state and future of cryptocurrencies from an investor's point of view. 
The goal of the thesis was to chart the current state of cryptocurrencies, discuss their usage 
and possibilities as an investment method and to figure out if cryptocurrencies have any pre-
conditions for success in the international markets. 
 
The subject was chosen due to the author’s personal interest of cryptocurrencies and invest-
ing, but mainly because this subject has been a current topic recently. The thesis introduces 
and charts cryptocurrencies from the author’s own perspective, yet it should not be taken as 
a reason to invest or not invest in a certain cryptocurrency. 
 
The thesis investigates the history of cryptocurrencies, focuses on different investing meth-
ods and detects the most common differences between cryptocurrencies and traditional fiat-
currencies or regular stock investing.  The purpose is also to introduce the blockchain gener-
ally, consider the common myths related to it, process and evaluate the charts of different 
currencies and recognise latent risks around cryptocurrencies. 
 
Because the thesis is executed as a study, it has no separate client. The thesis was carried 
out as a quantitative study, which is divided into separate interviews conducted with experts 
and benchmarking, which is a comparative study. The persons interviewed were chosen ac-
cording to their background and competence. Benchmarking-study orients more to four cryp-
tocurrencies, which were chosen based on their history, technology and purpose. In addition, 
the most common cryptocurrency Bitcoin was chosen to compare it to traditional stock in-
dexes and the common store of value, gold. The purpose was to chart whether Bitcoin could 
be justified as a potential safe harbour. The conclusions drawn from the study are presented 
at the end of the study. 
 
The results indicate that cryptocurrencies seem to be high volatile investing methods. The 
developments of different currencies were highly cyclic. However, the volatility level has 
been lowered recently. According to the study, the investor should follow certain guidelines 
which emphasize the importance of the investor's own personal investigation. This includes 
analysing the white papers of different blockchain-based cryptocurrency projects, by follow-
ing media and other sources of information, estimating one’s own personal risk tolerance, by 
using storage methods that are considered safe and, specifically, by only investing on such 
projects that the investor fully understands and with amounts that are acceptable to be lost. 
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1 Johdanto 

Viimeisen vuoden aikana käsitteet kuten Bitcoin, kryptovaluutat ja lohkoketju ovat kasvaes-

saan herättäneet valtavaa kiinnostusta ja yhä suurempaa huomiota maailmanlaajuisesti. Moni 

on ehkä joskus kuullut niistä jotain, mutta ei välttämättä tiedä niistä teoriassa yhtään mi-

tään. Jotkut puhuvat niistä aikamme mullistajana, toiset suhtautuvat niihin skeptisesti, kun 

taas osa pitää niitä pelkkänä kuplana. Mielenkiintoa ne kuitenkin herättävät joka tapauksessa 

suuressa osassa ihmisiä. 

Keskeinen rakenteellinen ongelma rahanvaihdossa, mikä on haitannut rahanvaihtoa jo kauan 

aikaa, on luottamuksen puute. Nykyaikana luottamuspula on pyritty ratkaisemaan tiettyjen 

välikäsien, kuten pankkien, yritysten palveluiden ja valtion ylläpitämien virastojen avulla. 

Haittapuolena nämä tahot lisäävät kustannuksia ja hitautta, puhumattakaan muista ongelmis-

ta. Edellä mainitut ongelmat kävivät tuskallisen ilmeiseksi maailmaa koetelleessa finanssikrii-

sissä vuonna 2008, jolloin pankkien vaikeudet olivat kaataa kansainväliset markkinat koko-

naan. Finanssikriisin aikana kärjistyneet digitaalisen rahan ongelmat vaikuttivat lopulta loh-

koketjun eli julkisen, hajautetun tietokannan syntymiseen vuonna 2008. Lohkoketjua käsitel-

lään tarkemmin kappaleessa 2.2. 

Elämme digitalisaation murrosaikaa, jolloin uudet innovaatiot ovat arkipäivää. Kryptovaluutat 

ja lohkoketju ovat näin aikaamme nähden aiheena erittäin mielenkiintoinen, mutta ne tuovat 

myös mukanaan paljon kysymyksiä: auttavatko ne meitä ratkaisemaan nykyisen luottamuspu-

lan? Helpottavatko ne elämäämme poistamalla välikädet, joita emme tarvitse? Kuinka krypto-

valuutat ovat pärjänneet toistaiseksi? Voivatko ne auttaa sijoittajia kohti taloudellista riip-

pumattomuutta? Tuleeko lohkoketju olemaan seuraava teknologinen vallankumous? 

Toistaiseksi on erittäin hankalaa ennustaa, mitä lohkoketjulla toimiville projekteille lopulta 

käy ja kuinka ne tulevat muuttamaan elämäämme. Yleisesti niitä voidaan pitää suurena inno-

vatiivisena kokeiluna tulevaisuutta ajatellen: ne voivat tarjota yhteiskunnalle suuren potenti-

aalin ja mahdollisuuden, mutta toistaiseksi ne ovat ilmiönä vielä niin uusia ja tuntemattomia, 

ettei niiden tarjoamia käyttömahdollisuuksia ole luultavasti vielä nykypäivänä edes keksitty. 

1.1 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite sekä teoreettinen viitekehys 

Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys koostuu kryptovaluuttoihin ja lohkoketjuun perustu-

vasta kirjallisuudesta, mutta myös palveluntarjoajien ja uutismedioiden verkkosivuista, viran-

omaisten artikkeleista, tilastoista sekä muista verkkolähteistä. Teorian tarkoituksena on ke-

hittää lukijalle tarpeellinen taustatieto kryptovaluuttojen ja niihin liittyvien sijoituskeinojen 

tulkitsemiseen sekä tulosten ymmärtämiseen ja arviointiin. Tutkimusosuuden tavoitteena on 

antaa lukijalle yleinen käsitys kryptovaluuttojen tuomista mahdollisuuksista piensijoittajan 

kannalta. 
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Työn tavoitteena lukijaa kohtaan on tarjota tietoa kryptovaluuttoihin sijoittavalle, painottaa 

kriittisen ajattelun tärkeyttä sijoituspäätöstä tehdessä ja tuoda esiin huomioita asioista, jotka 

voivat johtaa piensijoittajaa harhaan sijoituspäätöstä tehdessä. Työ keskittyy paitsi kryptova-

luuttasijoittamisen eri muotoihin ja lohkoketjuprojekteihin, myös niiden arvon määräytymi-

seen sekä tulosten arviointiin. Lukija ymmärtää myös työn pohjalta suurpiirteisesti, mitä 

kryptovaluutoista ja lohkoketjusta puhuttaessa oikein tarkoitetaan. Työ valmistaa tekijänsä 

omatoimisen määrällisen tutkimuksen toteuttamiseen, kurssimuutosten analysointiin ja ver-

tailuun sekä eri haastattelumetodien oikeelliseen käyttöön, jotta kryptovaluuttojen taustoja 

voidaan paremmin ymmärtää sijoitusmielessä. Työ myös harjoittaa tekijän analyyttisen teks-

tin kirjoittamista sekä teorian itsenäistä oppimista ja jäsentämistä. Työ toimii samalla myös 

näytteenä tekijän opintojen aikana karttuneesta osaamisesta kriittisen analyyttisen tekstin 

kirjoittamiseen uusista digitalisaation ilmiöistä. 

 

2 Kryptovaluutat 

Yleisen määritelmän mukaan kryptovaluutaksi kutsutaan digitaalista, kryptografiaan perustu-

vaa virtuaalivaluuttaa, joka on suunniteltu toimimaan vaihdannan välineenä. Toisin kuin kes-

kuspankkien liikkeelle laskemat viralliset valuutat, kryptovaluutat ovat hajautettu rahajärjes-

telmä. Hajautettu rahajärjestelmä toimii lohkoketjun avulla, mikä on kaikille avoin julkinen 

tietokanta. Maksuliikenne tallennetaan tietokantaan käyttäjien yhteiseen kirjanpitoon, jota ei 

hallitse mikään erillinen taho. (Popper 2016, 20-23.) 

Uusia kryptovaluuttoja syntyy jatkuvasti, ja myös vanhoja pyritään kehittämään koko ajan 

teknisesti paremmiksi. Yhteenlaskettujen kryptovaluuttojen määrä lähentelee jo toista tuhat-

ta. Ylivoimaisesti suosituin ja tunnetuin kryptovaluutta on vuonna 2009 luotu Bitcoin, joka on 

myös maailman ensimmäinen hajautettu kryptovaluutta. Bitcoinin jälkeen syntyneitä krypto-

valuuttoja kutsutaan ”altcoineiksi” eli suomeksi vaihtoehtokolikoiksi. (Bittiraha 2018) 

Viime aikoina kryptovaluutat ovat laajentaneet markkina-arvoaan merkittävästi: vielä talvella 

2017 kaikkien kryptovaluuttojen yhteenlaskettu markkina-arvo oli vain 111 miljoonaa yhdys-

valtain dollaria. Vuoden kuluttua eli tammikuussa 2018 yhteenlaskettu markkina-arvo oli jo 

noussut lähes 500 miljardiin yhdysvaltain dollariin. Tästä markkina-arvosta Bitcoinin osuus oli 

noin 222 miljardia eli 40% ja toiseksi suosituimman virtuaalivaluutan Ethereumin 130 miljardia 

eli noin 15% kokonaismarkkina-arvosta. (Coinmarketcap 2018) Myös kryptovaluutoilla tehtyjen 

transaktioiden määrä on noussut huomattavasti. 

Lähtökohtaisesti kryptovaluuttojen hinta perustuu kysyntään ja tarjontaan. Nopea kasvu selit-

tyy usein uusien, kryptovaluutoista tietämättömien ihmisten kiinnostuksella kryptovaluuttoi-

hin, samalla kun tietoisuus kryptovaluuttojen olemassaolosta leviää entisestään. Markkina-

arvon räjähdysmäistä kasvua on selitetty paitsi kasvavana kuplana, mutta myös kryptovaluut-



 9 
 

 

tojen kehityksellä sekä niiden tarjoamissa mahdollisuuksissa. Useiden kryptovaluuttojen kuten 

Bitcoinin kurssi on tehnyt rajuja nousuja ja laskuja vuosien saatossa. (Bittiraha 2018) 

Kryptovaluuttamarkkinat ovat kasvaneet viimeisen vuoden aikana valtavasti ja kryptovaluut-

toihin sijoittaminen on luotu entistä helpommaksi muun muassa instituutioita ja suuria yrityk-

siä ajatellen. Tulevaisuudessa lohkoketjua pystytään mahdollisesti hyödyntämään esimerkiksi 

logistiikassa, jolloin tietoja kuljetuksista ja niiden etenemisestä voidaan välittää luontevasti 

lohkoketjun avulla (Robinson 2016). Myös kehittyvissä maissa sekä kriisialueilla ne tarjoavat 

vaihtoehdon perinteisille rahanvälitysmenetelmille, ja mahdollisen kriisitilanteen tapahtuessa 

esimerkiksi Bitcoin voi toimia vahvana turvasatamana taloudellisen riippumattomuutensa an-

siosta (Kuutti 2017, 102-103). 

Odotukset kryptovaluuttoja ja lohkoketjua kohtaan ovat korkealla. Mitä hajautuneemmaksi, 

käytettävimmäksi ja kehittyneemmäksi esimerkiksi Bitcoin kehittyy, sitä vakaammaksi valuu-

tan arvo muodostuu ja näin Bitcoin pystyy palvelemaan paremmin todellista tarkoitustaan 

luotettavana maksuvälineenä (Rautiainen 2018). 

2.1 Kryptovaluuttojen historia 

Raha on historian saatossa muuttanut muotoaan useaan eri otteeseen. Aluksi vaihdannan väli-

neenä käytettiin erilaisia hyödykkeitä. Metallirahan yleistymisen jälkeen tulivat setelit. Myö-

hemmin kultakannasta luopumisen ja nykyisen pankkijärjestelmän kehittymisen myötä raha 

alkaa olla jo useammalle ihmiselle pelkkiä numeroita pankissa ilman mitään fyysistä olomuo-

toa. (Kuutti 2018, 14-18.) Historiaa tutkimalla ajatus digitaalisesta valuutasta, joka korvaisi 

nykymuotoisen rahan, ei kuulosta välttämättä kovin erikoiselta idealta.  

Lohkoketjuun perustuvat kryptovaluutat eivät kuitenkaan ole olleet kauaa yleisessä käytössä. 

Niiden kehitys ulottaa juurensa noin 1990-luvun alkuun. Ennen ensimmäisen kryptovaluutan 

Bitcoinin syntyä historiamme tuntee muutamia tapauksia, joissa tarkoituksena on ollut luoda 

toimiva, hajautettu, anonyymi ja digitaalisessa muodossa oleva virtuaalivaluutta. Niiden mer-

kitys nykyisten kryptovaluuttojen kehitykselle on ollut kuitenkin valtava. Hyvinä esimerkkeinä 

tästä toimivat 90-luvun lopulla suunnitellut B-money ja BitGold, joiden kehitys ei koskaan 

edennyt suunnitteluvaihetta pidemmälle. Niiden kehityksessä kuitenkin mainitaan vaihtoeh-

toinen valuutanluontimenetelmä sekä transaktioiden verifiointi vuonna 1997 esitellyn Hash-

cashin avulla, jonka louhinta-algoritmilla resurssien systemaattista väärinkäyttöä pyritään 

rajoittamaan. Myöhemmin nämä antoivat inspiraation Bitcoinin kehitykselle, jonka lohkoket-

jun vahvistuslogiikka (proof of work) on variaatio Hashcashin louhinta-algoritmista. (Karppi-

nen 2015, 5.) 

Vuoden 2008 finanssikriisin jälkimainingeissa ajatus kokonaan uuden digitaalinen valuuttajär-

jestelmän luomisesta, joka ei olisi minkään yksittäisen tahon kontrollissa, alkoi viimein nähdä 
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päivänvaloa (Bitcoinkeskus 2018b). Vuosien tutkimustyöstä ja epäonnistuneista yrityksistä 

luoda digitaalista valuuttaa sai inspiraation myöhemmin Satoshi Nakamoto –nimimerkkiä käyt-

tävä tuntematon henkilö tai taho. Nakamoton oikeasta henkilöllisyydestä ei ole tänä päivänä-

kään mitään päteviä todisteita, eikä nimimerkin takana oleva henkilö ilmeisesti edes halua 

itselleen julkisuutta tai luoda Bitcoinille kasvoja (Rothstein 2015, 105). 

White paperiksi kutsutaan projektisuunnitelmaa vastaavaa julkaisua, jossa esitellään tietyn 

tyyppistä ongelmaa ja pyritään esittämään tähän oma ratkaisu sekä etenemissuunnitelma. 

Nakamoton toimesta Bitcoinin white paper julkaistiin syksyllä 2008 ja Bitcoinin ensimmäinen 

lohko louhittiin tammikuussa 2009. Tapahtumaa on myöhemmin pidetty Bitcoinin syntymäpäi-

vänä. Vuotta myöhemmin 2010 toteutettiin ensimmäinen transaktio, jolloin yhden Bitcoinin 

arvo vastasi noin 0.08:aa yhdysvaltain dollaria (Bitcoinkeskus 2018b).  

Bitcoin oli aluksi vain hyvin pienen piirin kiinnostuksen kohteena. Koska Bitcoinista ei sen 

syntyessä tiedetty käytännössä mitään eikä niitä voinut käyttää maksuvälineenä mihinkään, ei 

niillä ollut mitään konkreettista käyttöarvoa ja aluksi ne olivatkin arvoltaan täysin olematto-

mia. Alkuaikoina Bitcoinin käyttö yleistyi lähinnä rikollisten anonyymin kaupankäynnin yhtey-

dessä. Tieto Bitcoinista alkoi levitä enemmän vuosina 2010-2011, ja vuonna 2014 se oli suuren 

kohun saattelemana Bitcoinpörssi Mt Goxin sulkeutuessa ja hukatessa suuria määriä asiak-

kaidensa Bitcoineja (Kuutti 2017, 8). Suuremman yleisön tietoisuuteen Bitcoin on tullut vasta 

viime aikoina, ja käytön sekä tunnettavuuden lisääntyessä myös niiden arvo on noussut räjäh-

dysmäisesti useita tuhansia prosentteja. Myöhemmin kryptovaluutat ovat hiljattain yleisty-

neet sekä sijoituskohteena että yleisenä maksuvälineenä, mutta ne ovat olleet myös suurten 

sääntelyiden kohteena eri maiden toimesta. 

Alkuvuosien kehityksen myötä Bitcoinia seurasivat myöhemmin monet muut kryptovaluutat, 

joista ensimmäisenä Litecoin vuonna 2011 ja myöhemmin Ethereum vuonna 2013. Ethereum 

toi mukaan ohjelmoitavat älysopimukset, jotka mahdollistivat tulevan ICO eli Initial Coin Of-

fering –nimisen joukkorahoitusbuumin. (Bitcoinkeskus 2018b). Myös Bitcoin on saanut omia 

ohjelmistopäivityksiä, mutta sen suosio, rooli ja asema suosituimpana kryptovaluuttana on 

pysynyt kuitenkin samana kuin ennen aina tähän päivään asti (Rothstein, 71). 

2.2 Lohkoketjuteknologia lyhyesti 

Kryptovaluuttojen taustalla toimivaa tekniikkaa kutsutaan lohkoketjuksi. Se on jatkuvasti 

laajentuva, kaikille avoin tietokanta, jonka avulla toisilleen vieraat toimijat voivat yhdessä 

tuottaa ja ylläpitää ”lokeja” eli tietokantoja hajautetusti (Nakamoto 2008). Tällaisia tieto-

kantoja voivat olla erilaiset tiedostot, kuvat, tekstit ja koodit, joita lohkoketjuteknologialla 

voidaan säilöä. Lohkoketjua voidaankin kutsua eräänlaiseksi hajautetuksi kirjanpitojärjestel-

mäksi. 
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Kyseinen teknologia tarjoaa täysin uudenlaisen mahdollisuuden rakentaa palveluita ja tallet-

taa dataa. Esimerkiksi sähköinen äänestys, kirjanpito, maksaminen, äänestäminen, pankkien 

maksuliikenne, teollisuuden prosessit, valuuttakauppa tai vaikkapa arvopapereiden liikkee-

seenlasku voivat kaikki mullistua täysin lohkoketjun ansiosta (Storås 2016). Koska lohkoketju 

on kryptograafisesti suojattu sekä teknisesti muuttumaton, voivat tekniikan ansiosta kaikki 

ketjun jäsenet luottaa toisiinsa tapaamatta tai edes tuntematta toisiaan. 

Lohkoketju-teknologiaa hyödyntävässä Bitcoinissa tieto on myös hajautettu siten, että sitä ei 

hallitse mikään yksittäinen taho. Koska lohkoketjussa kaikki tieto tai esimerkiksi raha liikkuu 

suoraan siirtäjältä vastaanottajalle, tarjoavat ne mahdollisuuden poistaa tarpeettomat väli-

kädet kuten pankit niiden toiminnan tullessa tarpeettomaksi (Storås 2016). Lohkoketjutekno-

logia mahdollistaa myös osittaisen anonymiteetin. Vaikka tiedot rahansiirroista ovat kaikille 

julkisessa kirjanpidossa, niitä ei voida kuitenkaan yhdistää mitenkään yksittäiseen henkilöön. 

Jokaisella verkon toimijalla on verkkoon ilmoitettava julkinen avain sekä henkilökohtainen 

avain, jonka avulla anonymiteetti säilytetään (Rosic 2017). 

 

 

Kuvio 1: Lohkoketjun transaktiokaavio (Nakamoto, 2008) 

  

Kaikki kryptovaluutoilla tehtävät rahasiirrot ja muut toiminnot tallentuvat niin sanottuihin 

lohkoketjuihin. Lohkoketjun ”loki” muodostuu lohkoista (block), jotka on ketjutettu yhteen 

siten, että jokaisen uuden lohkon otsikot (headers) sisältävät aina sitä edeltäneen lohkon 

otsikoiden tiivisteen (hash). Tiiviste lasketaan aina lohkon sisältämästä informaatiosta, eli se 

toimii eräänlaisena yhteenvetolukuna. Kun tiiviste on mukana uudessa lohkossa, ei vanhan 

lohkon muuttaminen enää onnistu. Yritys muuttaa jotain edellisistä lohkoista johtaisi siihen, 

että tiivisteluku ei enää täsmäisi, ja näin ollen peukaloitu lohko olisi helppo havaita. Lohko-
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ketju siis on suunniteltu siten, että lohkoketjuun voidaan lisätä tietoa, mutta sitä ei voida 

enää muokata. Uusi lohko liittyy aina edelliseen lohkoon, jolloin muodostuu lohkojen ketju eli 

block-chain. (Kuutti 2017, 23.) 

Lohkoketjun toiminta, kuten rahansiirtojen varmistaminen vaatii kuitenkin ylläpitoa. Mene-

telmä varmistetaan louhijoiden (miners) avulla. Louhinta on tarkalleen ottaen lohkoketjun 

ylläpitotyötä. (Bitcoinkeskus 2018c) Louhintaa tarvitaan johtuen Bitcoinin käyttämästä kon-

sensusalgoritmista, jota kutsutaan nimellä proof of work (PoW). Louhijat yrittävät ratkaista 

työssään erittäin monimutkaisia matemaattisia yhtälöitä. Kun matemaattinen yhtälö saadaan 

lopulta ratkaistua, syntyy yksi uusi lohko ketjuun mukaan. Lopulta kun yksi onnekas osuu oi-

keaan ratkaisuun, saa louhija palkkioksi työstään aina tietyn määrän louhittua kryptovaluut-

taa (Kuutti 2017, 23). 

Louhijoiden suorittama työtodistus eli proof of work vie prosessina erittäin paljon sähköä. 

Louhinnan matemaattinen vaikeusaste kasvaa sen mukaan mitä enemmän kryptovaluuttaa 

louhitaan. Kun jotain kryptovaluuttaa, kuten Bitcoinia on laskettu liikkeelle niiden teoreetti-

nen maksimimäärä, ei louhinnasta saa enää palkkioksi kryptovaluuttaa, vaan tämän jälkeen 

louhintaa ylläpidetään maksamalla louhijoille tietty osuus transaktiokuluista (Sharma 2018). 

Yleensä kryptovaluuttojen, kuten Bitcoinin kapasiteetti on rajallinen ja perustuu ennalta 

määrättyyn maksimimäärään. Esimerkiksi Bitcoineja voidaan laskea liikkeelle korkeintaan 21 

miljoonaa kappaletta. Tarkka enimmäiskapasiteetti vaihtelee riippuen kryptovaluutasta ja 

niiden välillä saattaa olla suuriakin eroja.  

Proof of work vaatii toimiakseen valtavasti työtä, joka tarkoittaa käytännössä tietokoneen 

laskentatehoa. Monet louhijat saattavat käyttää useita tehokkaita näytönohjaimia tehdäkseen 

louhinnasta mahdollisimman tehokasta. (Hong 2018) Proof of work ei kuitenkaan ole ainoa 

algoritmi jota käytetään lohkoketjun varmistamiseksi. Joidenkin uusimpien kryptovaluuttojen 

kohdalla ei proof of work ole edes käytössä, vaan konsensusalgoritmi on korvattu proof of 

stake (PoS) –vaihtoehdolla, jossa lohkoketjun varmistus ja palkitseminen riippuu kunkin vali-

doijan taloudellisesta panoksesta verkossa, toisin kuin proof of workissa, joka palkitsee louhi-

jat matemaattisten ongelmanratkaisutaitojen perusteella. 

Proof of stake –järjestelmässä ei näin ollen tapahdu ollenkaan louhintaa, vaan louhijoiden 

toiminta korvataan validaattoreita, jotka asettavat prosessiin kryptovaluuttapanoksen eli 

staken. Verkkoa ylläpitävät nodet saavat palkkaa todennäköisemmin perustuen niiden hallussa 

olevan valuutan määrään. Toimintalogiikkaa voidaan käytännössä verrata lottokuponkien 

hankkimiseen: mitä enemmän lottorivejä sinulla on hallussasi, sitä todennäköisemmin voitat 

uuden lohkon generoinnista saadun palkinnon (Bitcoinkeskus 2018h). Huomioitavaa kuitenkin 

on, että Proof of Stake –metodissa validaattoreita ei palkita ollenkaan uudesta lohkosta vaan 

ainoastaan erillisenä palkkiona transaktiokuluista. 
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PoS:n etuna PoW:iin verrattuna pidetään proof of staken ympäristöystävällisempää toiminta-

tapaa, louhintakartellien eli louhinnan keskittymistä tietylle alueelle, vähenemisenä sekä 

tekniikan turvallisuutta (Ray 2018). Hyökkäystilanteissa mahdolliset hakkerit joutuisivat pa-

nostamaan huomattavia määriä omaa pääomaa saadakseen tarvittavan kontrollin, joka on yli 

50 prosenttia proof of stake –järjestelmässä, mikä tekee hyökkäyksistä erittäin kalliita toteut-

taa. Riskeinä on esimerkiksi ”nothing at stake” -ongelma, jossa lohkojen varmistajilla ei ole 

mitään menetettävää heidän hajauttaessa kryptovaluuttapanostuksensa useisiin eri lohkoihin. 

Kehittäjät ovat yrittäneet luoda teorioita kyseisen ongelman kiertämiseen, mutta näitä ei ole 

testattu tai todettu turvallisiksi (Ray 2018). PoW:n etuna PoS:iin on myös sen luotettavuus: 

louhijoilla on pelissä jotain mikä on sidottu oikeaan maailmaan, eli todiste siitä, että resurs-

seja kuten energiaa sähkön muodossa on kulutettu nimenomaan louhintaa varten. Proof of 

work on myös testattu toimivaksi ratkaisuksi, joka on toiminut lähes 10 vuotta eli käytännössä 

koko Bitcoinin olemassaolon ajan (Bitcoinkeskus 2018c). Proof of stake –vaihtoehtoa ei vielä 

toistaiseksi ole otettu laajamittaiseen käyttöön.  

Louhittuja kryptovaluuttoja säilytetään niille erikseen varatuissa kryptovaluuttalompakoissa. 

Lompakot tallentavat yksityisiä ja julkisia avaimia ja toimivat vuorovaikutuksessa erilaisten 

lohkojen kanssa, jotta käyttäjät voivat lähettää ja vastaanottaa digitaalista valuuttaa ja val-

voa niitä. Virtuaalilompakko on yleensä pakollinen Bitcoinin tai muiden kryptovaluuttojen 

käyttämiseksi. (Popper 20-23.) 

Yleistä luuloa vastaan digitaaliset lompakot eivät teoriassa tallenna virtuaalivaluuttaa mihin-

kään yksittäiseen paikkaan tai erillään olemassa olevaan fyysiseen muotoon, vaan kaikki säily-

tetään lohkoketjussa itsessään. Henkilön lähettäessä Bitcoineja tai muuta kryptovaluuttaa, 

hän olennaisesti luopuu kolikon omistajuudesta lompakkonsa osoitteeseen. Kryptovaluutan 

lähettämiseksi lompakosta lompakkoon tarvitaan vastaanotettavan virtuaalilompakon julkinen 

osoite, johon kryptovaluutat voidaan lähettää. Todellisten kolikoiden todellista vaihtoa ei 

kuitenkaan ole, vaan kauppa on merkitty pelkästään transaktiotiedolla lohkoketjussa ja arvon 

muutoksena virtuaalilompakossa. (Rosic 2017) 

Jotta varat voidaan avata ja käyttää, on lompakossa olevan yksityisen avaimen vastattava 

julkiseen osoitteeseen, johon se on määritetty. Tulee kuitenkin huomioida, että julkisesta 

osoitteesta on kuitenkin mahdoton johtaa privaattiavainta, eli julkista virtuaalilompakon osoi-

tetta ei voida yhdistää erikseen osoitetta hallitsevaan tai mihinkään muuhun tahoon (Bitcoin-

keskus 2017c). Lompakon julkinen avain toimii siis ikään kuin sähköpostiosoitteena ja yksityi-

nen avain taas sähköpostin salasanana. 

Joskus kryptovaluutan lohkoketjussa saattaa tapahtua haarautuminen. Jos lohkoketju on jos-

tain kohdasta haarautunut kahdeksi, niin voimaan jää se haara, jonka lohkojen yhteenlaskettu 

vaikeustaso on suurempi. Haarautumisia on kahdenlaisia. 
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”Soft Forkissa” päivitys lohkoketjun protokollassa voi aiheuttaa ketjun haarautumisen. Tämä 

tapahtuu, kun yksi kone alkaa jakamaan vanhalla versiolla ylläpidettyä tilikirjaa. Vanhan tili-

kirjan transaktioita ei vahvisteta lohkomisvaiheessa, joten vanha haara kuihtuu pois. (Halla-

maa 2018) 

”Hard Forkissa” sen sijaan lohkoketjusta eriytetään tietoisesti uusi ketju, joka jatkaa elä-

määnsä erillään alkuperäisestä lohkosta. Vaikka uudessa ketjussa on sama historia kuin alku-

peräisessä lohkossa, ei se kuitenkaan enää synkronoitu alkuperäisen lohkoketjun kanssa. (In-

vestopedia, 2018f) Hyvänä esimerkkinä Hard Forkista on elokuussa 2017 tapahtunut Bitcoinin 

haarautuminen, jolloin Bitcoinin lohkoketjusta haarautui Bitcoin Cash. Tällöin Bitcoin Cash jäi 

elämään erikseen itsenäiseksi projektiksi, ja tuolloin jokainen, joka omisti sekä talletti kysei-

seen aikaan Bitcoinejaan oikeantyyppisessä lompakossa, sai itselleen yhden Bitcoin Cashin 

jokaista omistamaansa Bitcoinia kohden ennen Hard Forkin tapahtumista (Hallamaa 2018). 

Blockchain-teknologia avaa uusia mahdollisuuksia myös muille toimialoille kuin pelkälle rahoi-

tukselle. Eräät lohkoketjut tukevat älykkäitä sopimuksia eli Smart Contracts, jotka automati-

soivat erilaisia prosesseja. Tällaisen lohkoketjun päälle voidaan käytännössä rakentaa minkä 

tyyppisiä sovelluksia tahansa. Älykäs sopimus rakennetaan tekemään vain tietyt toimenpiteet 

tiettyjen olosuhteiden vallitessa, joten esimerkiksi sijoitusmielessä sitä voisi käyttää osta-

maan kolikot, kun niiden hinta on sopiva. Toisaalta älykäs sopimus ei välttämättä ole kätevä, 

mikäli se osaa tehdä kaupat vain, kun tietyt ehdot pätevät: kolikon hinnan tulee esimerkiksi 

olla tismalleen oikea, ostajalla on tietty määrä rahaa käytettävissään tiettynä päivänä ja niin 

edelleen. (Futurism 2018)  

Älykkäät sopimukset ovat erityisen tärkeitä myös finanssialan ulkopuolella, jos halutaan hyö-

dyntää lohkoketjun ominaisuuksia. Esimerkiksi jos terveystiedot halutaan laittaa lohkoketjun 

päälle, rajoitetulla älykkäällä sopimuksella voidaan taata, että vain terveydenhuollon ammat-

tilaiset pääsevät tarkastelemaan tietoja (Futurism 2018). Todellista lohkoketjun ja älykkäiden 

sopimusten potentiaalia ei kuitenkaan ole vielä pystytty hyödyntämään ja lohkoketjun arvioi-

daankin saavuttavan täydellisen potentiaalinsa vasta muutaman vuoden kuluessa. 

2.3 Kryptovaluuttojen laillinen asema 

Vaikka kryptovaluutat voivat olla monesta näkökulmasta katsottuna hyvinkin kyseenalaisia, 

ovat ne suurimmassa osassa maailmaa ainakin jollain tapaa laillisia. Perinteistä rahan asemaa 

ei millään kryptovaluutalla ole kuitenkaan missään maassa. Jotkin maat, kuten Japani, on 

hiljattain suunnitellut Bitcoinille täydellistä laillisen rahan asemaa (Kharpal 2017). 

Koska kryptovaluutoilla ei teoriassa ole missään laillisen valuutan asemaa, kohdellaan niistä 

saatuja sijoitusvoittoja yleisesti pääomatuloina. Esimerkiksi Suomessa olemassa olevat virtu-

aalivaluutat eivät ole oikeaa, virallista valuuttaa ja virtuaalivaluuttojen realisoitunut arvon-
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nousu on aina veronalaista pääomatuloa. (Verohallinto 2013) Vaikka kryptovaluutoista saata-

vat ansiot ovat pääomatuloveron alaisia, ei niistä aiheutuneita mahdollisia tappioita voida 

käsitellä luovutustappioina. Ainoa poikkeus on, mikäli kryptovaluuttaan on sijoitettu yritysten 

tuottoon sidotun instrumentin eli sertifikaatin kautta. Verohallinnon (2015) mukaan mikäli 

yleiseen liikkeeseen laskettu pörssinoteerattu sertifikaatti menettää lopullisesti arvonsa esi-

merkiksi konkurssin seurauksena, sertifikaatin hankintameno voidaan vähentää luovutustap-

piona, koska kyse on arvopaperin lopullisesta arvonmenetyksestä. 

Kryptovaluutan louhimisesta saatavia tuottoja kohdellaan Suomessa ansioverona. Sen sijaan 

Proof of stake –metodilla saatavien mahdollisten tulojen verotuksesta ei Suomen verovirasto 

ole toistaiseksi antanut tarkempia tietoja. Virtuaalivaluutan muuntaminen oikeaksi valuutaksi 

realisoi virtuaalivaluutan arvonmuutoksen verotuksen. Mikäli virtuaalivaluuttaa käytetään 

hyödykkeiden tai palveluiden myymiseen, tullaan myynnin yhteydessä mahdollisesti käytettä-

vä virtuaalivaluutta muuntamaan myyntihetken vaihtokurssilla takaisin oikeaksi rahaksi ja 

tällöin valuutan mahdollinen positiivinen arvonnousu tullaan huomioimaan verotuksessa (Ve-

rohallinto 2013). 

Oman huolenaiheensa kryptovaluutat tuovat maissa, joita on koetellut tai on koettelemassa 

laajamittainen valuuttakriisi, mikä horjuttaa valtion oman virallisen valuutan kurssia ja ase-

maa. Tilanteessa, jossa luottamus valtion viralliseen valuuttaan menetetään, tapahtuu ”dolla-

risaatio”, jolloin kansalaiset siirtyvät käyttämään epävakaan valuutan sijasta vakaampaa va-

luuttaa, kuten dollaria. Kryptovaluuttojen uniikin aseman johdosta niiden pelätään kriisitilan-

teissa syrjäyttävän kokonaan valtion virallisen valuutan, mikä on johtanut kryptovaluuttojen 

osittaiseen rajoittamiseen esimerkiksi Islannissa. (Kuutti 2017, 90.) 

Kryptovaluuttojen hajautetun luonteen takia valtiot eivät voi kaataa niiden verkkoa, sulkea 

kokonaan niiden käyttöä tai säädellä niiden teknistä toimintaa. Kryptovaluuttojen käyttö voi-

daan kuitenkin tarvittaessa kriminalisoida. Maakohtaisesti käyttöä voidaan teoriassa rajoittaa 

esimerkiksi Kiinan websensuurin kaltaisilla palomuureilla, vaikkakin tällaiset rajoitukset ovat 

helposti kierrättävissä. (Kuutti 2017, 91.) Tarkempi säätely vaihtelee maittain, mutta esimer-

kiksi monissa kehittyvissä maissa ei kryptovaluuttojen laillisuudesta ole edes mitään tietoa. 

Viime aikoina monet valtiot, kuten Kiina, Intia ja Etelä-Korea ovat suunnitelleet tai tehneet 

tarkempia rajoitteita koskien kryptovaluuttojen käyttöä. Maat ovat halunneet rajoittaa erityi-

sesti kryptovaluuttojen ympärillä järjestettävien kyseenalaisten joukkorahoitusten, ICO:iden 

eli Initial Coin Offeringien toimintaa sekä kryptovaluuttojen louhintaa. Syitä kryptovaluutto-

jen rajoittamiselle tai kieltämiselle on usein perusteltu niiden kohtuuttoman suurella sähkön-

kulutuksella, lisääntyneellä ja anonymiteetin mahdollistavalla rikollisella käytöllä, veronkier-

rolla, rahanpesulla, valuutan epävakaudella sekä sen säätelemättömyydellä (Bitcoin Magazine 

2018). 
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2.4 Kryptovaluuttojen turvallinen säilytys 

Kryptovaluuttoja omistaessa on äärimmäisen tärkeää säilyttää omat varansa turvallisesti. 

Vuosittain kryptovaluuttoja varastetaan useiden miljoonien dollarien edestä. Yleinen tapa on 

säilyttää kolikoita kryptovaluuttapörsseissä, joka ei ole kuitenkaan kaikista turvallisin vaihto-

ehto. Suurimmat varkaudet ovat juurikin tapahtuneet kryptovaluuttapörsseissä, joista on joko 

löytynyt tekninen haavoittuvuus, tai vastaavasti epärehellinen työntekijä on varastanut itsel-

leen suuren määrän kryptovaluuttoja, kuten Mt. Goxin tapauksessa (Kuutti 2017, 8). Mikäli 

sijoittaja kuitenkin säilyttää kryptovaluuttojaan esimerkiksi Coinbasen kaltaisissa pörsseissä, 

kannattaa hänen ottaa selvää, miten sivusto toimii esimerkiksi mahdollisten Hard Forkkien 

tapahtuessa. Jotkut pörssit, kuten Coinbase ei ole sitoutunut millään tapaa käsittelemään 

haarautuneita kryptovaluuttoja mahdollisen Hard Forkin tapahtuessa ja näin sijoittaja ei saa 

itselleen ylimääräistä kryptovaluuttaa, mikäli hän säilyttää omia kryptovaluuttojaan Coinba-

sen pörssissä Hard Forkin aikaan. (Li 2017) 

Sijoittajille on monia työkaluja, jotka auttavat heitä säilyttämään sijoituksensa turvalliseen 

tapaan. Suosittuja vaihtoehtoja on säilyttää kolikoitaan kännykkä- tai työpöytälompakossa, 

mutta tällöin lompakon avainkoodit on suositeltavaa kopioida esimerkiksi paperille tai muu-

hun lähteeseen, jolloin kolikot ovat edelleen saatavilla, vaikka tietokone esimerkiksi varastet-

taisiin (Bitcoinkeskus 2017c). Suositeltavaa on myös luoda itselleen useampi lompakko johon 

hajauttaa omistamansa kolikot. Tällöin mahdollisessa varkaustilanteessa ei sijoittaja menetä 

kaikkia omistamiaan kolikoita (Bitcoinkeskus 2017c). Turvallisimpana vaihtoehtona pidetään 

kuitenkin fyysisen lompakon hankkimista, jolloin kryptovaluuttoja voidaan säilyttää fyysisesti 

esimerkiksi tietokoneeseen yhdistettävällä erillisellä lisälaitteella. Suosituin fyysinen lompak-

ko on muistitikun tavoin toimiva Ledger Nano S (Nova 2017). Vaikka fyysiset lompakot ovatkin 

turvallisia, niiden heikkoutena on yleensä suhteellisen kallis hinta, mitä voidaan kuitenkin 

pitää pienenä vakuutena siihen kolikkomäärään nähden mikä on mahdollista menettää esi-

merkiksi tietomurron seurauksena. 

 

3 Kryptovaluuttojen esittely 

Vaikka kryptovaluutat ovat toistaiseksi suhteellisen uusi ja varhainen asia, on niitä maailman-

laajuisesti useita eri satoja. Seuraavassa osuudessa läpikäydään erilaisia kryptovaluuttoja, 

perehdytään niiden toimintaan sekä säilytystapoihin. Vaikka opinnäytetyö painottuu tutki-

maan vain tietyn tyyppisiä kryptovaluuttoja, jotka ovat keränneet suosiota ja pääomaa, mai-

nitaan kappaleen yhteydessä myös muunlaisia kryptovaluuttaprojekteja. 
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3.1 Kryptovaluuttakolikot ja rahakkeet 

Kryptovaluuttakolikolla eli coinilla tarkoitetaan digitaalista kryptokolikkoa, joka toimii oman 

kryptovaluuttansa arvoa ilmentävänä yksikkönä. Erilaisia coineja voidaan käyttää vaihdon 

välineinä eri palveluiden ja kaupankäynnin yhteydessä, ja niiden arvo kryptovaluuttamarkki-

noilla mitataan ensisijaisesti yhdysvaltain dollareissa. Coineista puhuttaessa voidaan tarkoit-

taa sekä Bitcoinia että vaihtoehtokolikoita, kuten Litecoinia. (Bitcoinkeskus 2018c) 

Kryptovaluuttarahake eli token on useimmiten tiettyyn lohkoketjuun sidottu kryptovaluutan 

yksikkö, mutta joka on sidottu toimimaan tietyn toimintaympäristön, kuten Ethereumin loh-

koketjun sisällä. Toisin sanoen tokeneiden ostomahdollisuudet on usein rajoitettu vain tiet-

tyihin ennalta määrättyihin palveluihin (Koskinen 2018a). Tokeneita ovat muun muassa Ethe-

reumin verkossa toimiva ERC20 –token, joka on suunniteltu toimimaan Ethereumin oman arvo-

tokenin eli Etherin (ETH), tavoin. Kyseistä tokenia voidaan luoda, kehittää ja siirrellä vapaasti 

kyseisessä toimintaympäristössä. Eri tokeneita syntyy ja on saatavilla ICO-joukkorahoitusten 

yhteydessä (Medium 2017). 

3.2 Kolikoiden ja rahakkeiden ero 

Kolikoiden ja rahakkeiden ero on siinä, että kolikot ovat itsenäisiä ja ne eivät ole liitoksissa 

tai sidottuja tiettyyn lohkoketjuun. Kolikoilla on usein vain rahallista arvoa, eikä niihin ole 

sisäänrakennettu muita toiminnallisuuksia. Sen sijaan tokeneilta voi löytyä arvon ja vaihdan-

nan välineenä toimimisen lisäksi myös muita ominaisuuksia. (Bitcoinkeskus 2018a) 

Rahakkeissa itsessään on myös eroja. Utility tokenilla tarkoitetaan nimensä mukaisesti toke-

nia, joka sisältää erityisiä hyödyllisiä ominaisuuksia, esimerkiksi omistajan pääsyn tuotteeseen 

tai palveluun tai jossakin tapauksissa jopa oikeutukseen saamaan erilaisia alennuksia. Huomi-

oitavaa on, että utility tokeneita ei ole ensisijaisesti suunniteltu sijoittamista varten (Wilmoth 

2017). Equity token eli suomeksi pääomarahake taas vastaa käytännössä kryptomaailman osa-

ketta. Equity tokenit toimivat samalla periaatteella kuin normaalitkin osakkeet, eli sijoittaja 

omistaa käytännössä pienen osan yritystä sekä on tulevaisuudessa mahdollisesti oikeutettu 

saamaan jopa osinkoa jossakin muodossa (Wilmoth 2017). 

Erot coinien ja tokenien välillä saattavat olla hämmentäviä, ja termeinä ne saatetaan arkikie-

lessä sekoittaa usein keskenään. Niiden eroista olisi kuitenkin hyödyllistä olla tietoinen ennen 

lopullisen sijoituspäätösten tekemistä. 

3.3 Altcoinit ja niiden erot 

Altcoin-nimityksellä viitataan kaikkiin niihin kryptovaluuttoihin, jotka ovat vaihtoehtoja Bit-

coinille ja joilla on oma lohkoketjunsa. Suurin osa altcoineista on Bitcoinin variantteja, jotka 

on rakennettu käyttäen Bitcoinin avoimen lähdekoodin alkuperäistä protokollaa joillain muu-

toksilla. Ominaisuuksiltaan, käyttömahdollisuuksiltaan sekä skaalautuvuudeltaan altcoinit 
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voivat kuitenkin olla hyvin erilaisia Bitcoiniin verrattuna. Esimerkiksi markkina-arvoltaan suu-

rin Bitcoinin koodiin perustuva kryptovaluutta Litecoin pyrkii esikuvaansa nopeampiin siirtoi-

hin neljä kertaa nopeammalla lohkoajalla, ja niitä lasketaan liikkeelle neljä kertaa Bitcoinia 

enemmän. Osa altcoineista, kuten Litecoin, on suunniteltu toimimaan bitcoinin tavoin digitaa-

lisena käyttövaluuttana ja arvonsäilyttäjänä, kun taas toisia voidaan käyttää myös älykkäisiin 

sopimuksiin. (Koskinen 2018a) 

Altcoinien ominaisuuksissa on usein selkeitä eroja, ja kaikkia niistä ei ole suunniteltu toimi-

maan Bitcoinin kaltaisena arvonsäilyttäjänä. Selkeyttämisen helpottamiseksi seuraavissa kap-

paleissa on jaettu eri altcoinit riippuen niiden ominaisuuksien ja käyttötarkoituksen perus-

teella. 

Varsinaisista kryptovaluutoista haarautuneita erillisiä, itsenäisiä ja toisistaan riippumattomia 

valuuttoja syntyy ”Hard Forkin” tapahtuessa. Tyypillisesti virtuaalivaluutan haarautuessa toi-

sesta, tekniikaltaan paremmasta kolikosta tulee dominoivampi, mikä johtaa toisen valuutan 

suurempaan suosioon ja saattaa syrjäyttää toisen itsenäisen valuutan kokonaan. Kurssimuu-

toksia katsoessa pitää kuitenkin huomioida, että haarautuneiden kolikoiden kurssimuutokset 

eivät kuitenkaan välttämättä ole sidoksissa toisiinsa ollenkaan. (Castor 2017) Esimerkkejä 

haarautuneista kryptovaluutoista on muun muassa Bitcoin Cash ja Bitcoin Gold. 

Havainnot osoittavat, että kryptovaluuttoiden yksityisyyden suojaa on niiden käyttäjien kes-

kuudessa yliarvostettu. Kuka tahansa voi esimerkiksi käydä katsomassa Bitcoineilla tehtyjä 

transaktioita, jotka ovat kaikki julkisia niiden tallentuessa Bitcoinin yleiseen tietokantaan eli 

lohkoketjun lokiin. Osa kolikoista pyrkiikin painottamaan entistä enemmän käyttäjiensä ano-

nyymiyttä, kuten Monero, Verge tai Zcash. (Kimura 2018) Päinvastaisesti jotkut harvat kryp-

tovaluutat taas voivat vaatia käyttäjiltään henkilöllisyyden varmentamista, mitä voidaan pitää 

luotettavana ja järkevänä vaihtoehtona valuuttojen säätelyä ajatellen. 

Kaikki altcoinit eivät välttämättä toimi pelkän valuutan roolissa. Älykäs sopimus eli smart 

contract on yksi kiinnostavimmista lohkoketjun sovelluksista. Kyseessä on protokolla, jonka 

ehdot on kuvattu ohjelmakoodiin ja joka näin toteuttaa ennalta määrätyt suoritukset etukä-

teen ja itsenäisesti. Älysopimukset voivat näin helpottaa valuutan, osakkeiden ja omaisuuden 

vaihdossa, ja esimerkiksi suurin osa nykyisten ICO:iden joukkorahoituskampanijoista käydään 

Ethereumin lohkoketjun älysopimuksissa. (Medium 2017) Ethereumin lisäksi älysopimuksiin 

perustuvia lohkoketjuprojekteja ovat muun muassa Cardano ja NEO. 

Jotkut pienemmät lohkoketjualustat saattavat erikoistua muun muassa mikro- ja vertaislaino-

jen tarjoamiseen, vedonlyöntifirmojen tai kasinoiden valuutanvaihtoon tai vaikkapa digitaali-

seen markkinointiin (Kimura 2018). Kaiken kaikkiaan lohkoketjua ja sen alustaa pystytään 

hyödyntämään monin eri tavoin. Koska sen taustalla toimiva tekniikka on niin uusi asia kes-
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kuudessamme, ei lohkoketjun tarjoamia mahdollisuuksia ole vielä täysin pystytty hyödyntä-

mään. 

4 Kryptovaluuttoihin sijoittaminen 

Kryptovaluuttoihin sijoittaminen ei ole sama kuin sijoittaminen perinteisiin sijoitusinstru-

mentteihin, kuten rahastoihin, osakkeisiin tai raaka-aineisiin. Seuraavassa kappaleessa on 

luokiteltu suurimpia eroja keskeisiin sijoitusinstrumentteihin ja muihin valuuttoihin, yleisiä 

käsityksiä kryptovaluuttojen arvon perustumisesta sekä muita huomioitavia seikkoja sijoitta-

essa kryptovaluuttoihin. 

4.1 Erot perinteiseen sijoittamiseen 

Ongelma kryptovaluuttojen arvioinnissa on niiden ero perinteisiin sijoituskohteisiin. Kryptova-

luuttojen ostaminen ei ole sama asia kuin ostaisi osakkeita tai arvopapereita. Konkreettisena 

erona pörssiosakkeiden ja kryptovaluuttojen välillä on sijoituksen kohde: pörssissä sijoitetaan 

itse yhtiöön, kun taas kryptovaluuttaan sijoittamalla sijoitetaan vain valuutan teknologiaan 

itsessään (Steemit 2017). Mikään kryptovaluutta ei ole osake tai virallinen yritys, vaikka suu-

rin osa kryptoprojekteista on erilaisten teknologiayritysten vetämiä (Bitcoinkeskus 2018d). 

Siksi niiden tilaa ei tarvitse arvioida taseilla, ne eivät tarjoa osinkoja eikä niiden arvonnousua 

voida ennustaa samalla tavalla mitä perinteisten osakkeiden. 

Perinteisillä ja suhteellisen vakailla pörssimarkkinoilla tapahtuu harvoin äkillisiä ja merkittä-

viä markkinoiden romahduksia ja nousuja, tahallista markkinoiden manipulointia unohtamat-

ta. Tämän tyyppiset harvinaiset tilanteet ovat sen sijaan kryptovaluuttamarkkinoilla täysin 

arkipäivää: esimerkiksi median tai muun tahon suorittaman organisoidun markkinoiden mani-

pulaation ansiosta kurssit saattavat nousta tai laskea useita prosenttiyksiköitä vain muutaman 

tunnin sisällä (Steemit 2017). Riippuen sijoittajasta tämä voidaan kokea sekä uhkana että 

mahdollisuutena, erityisesti sijoittaessa lyhyellä tähtäimellä. 

Virtuaalivaluutat vaihtuvat erittäin nopeaan tahtiin ja uudenlaisia kryptovaluuttoja syntyy jo 

lähes päivittäin. Uusia lohkoketjulla toimivia projekteja on asiansa tietävän helppo tehdä ja 

uudet kilpailijat pääsevät astumaan helposti valuuttamarkkinoille. Toisin kuin yrityksille, ko-

vin monelle virtuaalivaluutalle ei kuitenkaan ole tarvetta, ja monet turhat sekä teknologisella 

sisällöltään hyödyttömät virtuaalivaluutat kuolevatkin nopeasti pois syntymänsä jälkeen (Tivi, 

2018). Myös sijoittajissa on eroa pörssiin: sijoittajakanta on yleensä nuorta ja monet sijoitta-

jat ovat valmiita ottamaan koviakin riskejä, mikä edistää markkinoiden epävakautta entises-

tään (Bloomberg 2018b). 

Erittäin mielenkiintoinen kryptovaluuttojen asema on kansainvälisten poliittisten ja taloudel-

listen kriisien aikoina sekä maissa, joita on koetellut tai on koettelemassa laajamittainen 

talouskriisi, mikä horjuttaa valtion virallisen valuutan kurssia ja asemaa. Varallisuuden tur-
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vaamiseksi ihmiset ovat saattaneet epävakaissa tilanteissa sijoittaa esimerkiksi kultaan tai 

hopeaan, jotka ovat yleisesti säilyttäneet arvonsa maailmantalouden tilanteesta riippumatta. 

Hajautetun ja valtionrajat ylittävän asemansa johdosta myös kryptovaluutat tarjoavat erään-

laista vakautta taloudellisen kriisin aikana jotka voivat vaikeina aikoina säilyttää arvonsa ja 

toimia näin ”turvasataman” roolissa. (Kuutti 2017, 101-102.) 

4.2 Kryptovaluuttojen arvon perustuminen sekä erot perinteiseen fiat-valuuttaan 

Fiat-valuutaksi kutsutaan sinänsä arvoltaan merkityksetöntä vaihdannan välinettä, jonka arvo 

perustuu valtion sille antamaan statukseen. Käytännössä siis kaikkia maailman valuuttoja 

voidaan kutsua fiat-valuutoiksi. (Bitcoinkeskus 2018a) Kryptovaluuttoja ei voida täysin verrata 

perinteisiin fiat-valuuttoihin, sillä ne eivät ole minkään pankin säädösten alaisia eivätkä ne 

ole valtion tukemia valuuttoja. Tämän ansiosta kryptovaluutat ovat tavallaan riippumattomia 

inflaation arvosta, talouden kasvusta, lamasta tai muusta talouden tilanteesta jotka yleisesti 

vaikuttaisivat perinteisen fiat-valuutan arvoon. Ne ovat myös teoriassa yleisen rahapolitiikan 

ja muiden lakien sekä säädösten ulottumattomissa. Monipuolisuutensa ansiosta ne ovat myös 

valtionrajat ylittäviä, eivätkä kryptovaluutat ole millään tapaa sidoksissa tiettyyn maahan tai 

kulttuuriin (Popper 2016, 8-10). Etuna perinteiseen valuuttaan on kryptovaluutalla myös se, 

että olemassa olevan lohkoketjualustan ansiosta niitä on käytännössä mahdotonta väärentää. 

Kryptovaluutan arvo on käytännössä sen verkon arvo eli network value, joka perustuu kysyn-

nän ja tarjonnan lakiin (Bitcoinkeskus 2018g). Kryptovaluuttojen kysyntään ja tarjontaan taas 

vaikuttavat teoriassa useat eri tekijät. Näitä tekijöitä ovat muun muassa kryptovaluutan teo-

reettinen enimmäismäärän johdosta rajoitettu tarjonta suhteessa kysyntään, kilpailevien 

kryptovaluuttojen määrä, valuutan saatavuus, kansainvälinen rajoittamattomuus, maailman-

talouden ja poliittinen tilanne, sääntely, valuutan yleinen suosio ja arvostus sekä kasvava 

käyttö maksuvälineenä. (Bittiraha 2018) Teknologian osalta arvoon vaikuttavat valuutan sisäi-

nen hallinta sekä sen taustalla olevan teknologian toimivuus. Uniikin teknologian ansiosta 

kryptovaluutoilla on ainakin teoriassa täysin konkreettistakin käyttöarvoa; esimerkiksi Bitcoin 

maksutapahtumaan pystyy tallentamaan hieman tietoa ja näin luotettavan aikaleiman eli 

sisäisen kirjanpidon avulla niitä voidaan hyödyntää eräänlaisena notariaattina (Kuutti 2017, 

19-20). Vaihdannan välineenä kryptovaluutat ovat kuitenkin alhaisessa suosiossa, sillä valuu-

tan stabiiliutta eli matalaa volatiliteettia pidetään yleisesti hyvän valuutan ominaisuutena. 

4.3 Kryptovaluuttojen volatiliteetti ja kokonaismarkkina-arvo 

Keskeinen kysymys kryptovaluuttojen arvon kannalta on kolikoiden nykyinen maksimimäärä 

sekä teoreettinen maksimimäärä silloin kun kaikki kolikot on lopulta louhittu. Hämmennystä 

saattaa ilmetä vertaillessa yksittäisten kryptovaluuttojen arvoja, joiden välillä saattaa olla 

eroa satoja tai jopa tuhansia euroja. Kolikon arvo tulisi aina suhteuttaa kolikon maksimimää-

rään, jolloin saadaan selville kokonaismarkkina-arvo eli market cap (Coinist 2017).  Markkina-
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arvon tiedostaminen antaa sijoittajalle kunkin kolikon todellisesta arvosta sekä suuntaa anta-

van idean omistuksen hajanaisuudesta ja tämän kautta volatiliteetista sekä idean potentiaali-

sesta arvonnoususta. 

Suurimmat ja tunnetuimmat kryptovaluutat, kuten Bitcoin, joilla on korkea markkina-arvo 

ovat suuremman hajanaisuuden vuoksi yleisesti ottaen vakaampia mitä pienemmän kokonais-

markkina-arvon omaavat valuutat ja ovat näin parempia säilyttämään arvonsa. Ne ovat histo-

rian saatossa olleet monesti koetuksella ja näin vakiinnuttaneet asemansa ja markkinapaik-

kansa. Pitkän mukanaolonsa aikana ne ovat keränneet huomattavan määrän tukijoita ja kan-

nattajia taustalleen. (Ruderman 2018) Menestyäkseen kryptovaluutalla tulisi aina olla tarkoi-

tus, ja suuremmat projektit tarjoavat yleensä tulevaisuutta ajatellen myös selkeän etenemis-

suunnitelman tietyn ongelman ratkaisemiseksi. Sijoittaessa näin suurempiin kryptovaluuttoi-

hin ei sijoituskohteella ole niin suurta volatiliteettia. 

On ilmeisen selvää, että pienempi riski korreloi yleisesti alhaisempien tuottojen kanssa. Vas-

taavasti suurriskiset pienen markkina-arvon omaavat kohteet saattavat moninkertaistaa sijoi-

tetut tuotot lyhyessäkin ajassa, mutta todennäköisyys myös kaikkien rahojen menettämiseen 

on korkea puutteellisen tiedoksiannon ja kolikon huonon hajanaisuuden vuoksi (Coinist 2017). 

Jokaisella kryptovaluutalla on myös omat riskinsä, riippuen millaiseen käyttöön mikäkin kolik-

ko on tarkoitettu, kuten arvonsäilytystä, älykkäitä sopimuksia tai jotain tiettyä ominaisuutta 

varten. Esimerkkinä yksityisyyden suojaan tarkoitetuilla virtuaalivaluutoilla tai ICO:illa on 

korkea tuottopotentiaali, mutta riskinä niiden toiminta voidaan lakkauttaa hyvinkin nopeasti 

vedoten rikolliseen toimintaan lainsäädännön ansiosta (Cannon 2018). 

4.4 Sijoitusstrategian valinta ja riskin tasapainottaminen 

Oman portfolion volatiliteetti on aiheena hyvin subjektiivinen ja on hyvin pitkälti kiinni sijoit-

tajan omassa riskinsietokyvyssä. Kryptovaluuttamarkkinoita voidaan kuitenkin yleisesti pitää 

hyvin epävakaina (Finanssivalvonta 2017b) ja esimerkiksi sijoittaminen uusien projektien 

ICO:hin alkaa jo ennemmin muistuttaa perinteistä uhkapelaamista kuin sijoittamista. Sijoit-

tamiseen pätevät kuitenkin samat säännöt mitä osakesijoittamisessa, eli tarpeeksi suurella 

tiedonkeruulla ja ajallisella sekä määrällisellä hajauttamisella voidaan kuitenkin oman kryp-

tovaluuttaportfolion riskipitoisuutta pienentää merkittävästi, vaikka kryptovaluuttamarkkinoi-

ta voidaan pitää kokonaisuudessaan erittäin riskialttiina. 

Kurssiriskien hallitsemiseksi kryptovaluuttasijoitusten ajallinen hajauttaminen on oleellista 

kryptovaluuttojen syklisen luonteen takia, minkä todistaa esimerkiksi joulukuussa 2017 tapah-

tunut kryptovaluuttojen räjähdysmäinen kasvu. Altcoin- ja ICO-sijoittajan on suositeltavaa 

hajauttaa sijoitukset erityyppisiin huolella valittuihin kohteisiin. Vaikka kryptovaluutat ylei-

sesti korreloivat huomattavasti keskenään, on joidenkin kryptovaluuttojen välillä myös löy-

dettävissä ainakin ajoittainen käänteinen korrelaatio. (Koskinen 2018b) Näiden korrelaatioi-
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den löytäminen onkin oleellinen osa erityisesti sijoittaessa altcoineihin, joita voidaan pitää 

yleisesti ottaen korkean riskin kohteina.  

Kryptovaluuttoihin on mahdollista sijoittaa myös epäsuorasti, ja halutessaan matalan riskin 

voi kryptovaluutoista kiinnostunut sijoittaja etsiä salkkuunsa tukena osakkeita, jotka ovat 

läheisesti yhteydessä kryptomarkkinoihin, kuten teknologiayhtiöt Nvdia tai Samsung (Cannon 

2018). Sijoittajalle, joka haluaa painottaa perinteisiin osakkeisiin salkussaan, voi Bitcoin voi 

olla uusien sijoitusinstrumenttien kautta tervetullut lisä salkkuun volatiliteetin kannalta, kos-

ka bittirahan arvokehitys yleensä poikkeaa perinteisistä omaisuuseristä ja on joissain tilan-

teissa liikkunut vastavirtaan muihin nähden (Jaakkola 2016). 

Tutustumalla tarkemmin tietyn kryptovaluutan käyttötarkoitukseen, etenemissuunnitelmaan 

eli white paperiin ja siinä piileviin riskeihin, muiden sijoittajien näkökulmiin sekä mediassa 

leviäviin uutisiin on potentiaalisen sijoittajan paljon helpompi päättää, mikä olisi hänelle 

paras mahdollinen sijoituskohde kryptovaluuttamarkkinoilla oman sijoittamisen pituuteen ja 

tuotto-odotuksiin nähden. Mikäli sijoittaja esimerkiksi etsii itselleen nopeita voittoja, tulisi 

hänen ottaa ainakin huomioon kryptovaluuttojen siirtomaksut, joiden välillä voi olla suuria 

eroja riippuen pörssistä sekä kolikosta (Coinist 2017). Oman tutkimustyön tekeminen on muu-

tenkin suotavaa jo pelkästään erilaisten riskien, kuten pyramidihuijausten tunnistamiseksi 

(Fbi 2018).  

Riskin pienentämiseksi piensijoittajan käytettävissä on useita erilaisia työkaluja, kuten sivus-

toja ja sovelluksia, jotka ovat hyödyllisiä esimerkiksi louhinnan tuottavuuden laskemiseen tai 

tiettyjen projektien luotettavuuden tunnistamiseen. Esimerkiksi deadcoins.com –sivusto yllä-

pitää jatkuvasti päivittyvää listaa todetuista kryptovaluuttahuijauksista sekä kuolleista koli-

koista. Cryptocompare.com –sivuston kautta voi helposti laskea louhinnasta saatavat mahdol-

liset tuotot sekä tappiot ja näin saada selville, onko louhinta omilla laitteilla ollenkaan kan-

nattavaa omaan sähkönkulutukseen nähden (Hong 2018). 

 

5 Kryptovaluuttojen ostaminen, markkinat sekä hankintakeinot 

5.1 Kryptovaluuttapörssit 

Kryptovaluuttoja on mahdollista hankkia monin eri tavoin. Helpoin ja suosituin tapa on käyt-

tää kryptovaluuttojen kaupankäyntiin luotuja erillisiä kryptovaluuttapörssejä. Jotkut pörssit 

ovat kuitenkin olleet jatkuvien hyökkäysten kohteena (Dunkley 2017), ja turvallisuuden vuoksi 

onkin kannattavaa suosia ennestään tunnettuja suuria pörssejä, kuten Binance, Coinbase tai 

Poloniex. Kyseisten pörssien kautta on mahdollista ostaa euroja vastaan jopa satoja erilaisia 

kryptovaluuttoja. Tunnetuimmat kryptovaluuttapörssit vaativat yleensä vahvan tunnistautu-

misen asiakkailtaan, jolloin tämän pitää lähettää kopiot esimerkiksi omasta passista sekä to-
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distus kotiosoitteestaan (Bitcoinkeskus 2018b). Talletukset fiat-valuutalla tulee suorittaa 

aluksi esimerkiksi pankkisiirrolla tai korttimaksulla, minkä jälkeen pörssit tarjoavat mahdolli-

suuden vaihtaa fiat-valuuttaa kryptovaluutaksi. Tulee kuitenkin huomioida, että mahdollisten 

ongelmatilanteiden tapahtuessa kryptovaluuttapörssit eivät välttämättä tarjoa asiakkaan 

omistuksille minkäänlaista talletussuojaa. 

Suomalaisia Bitcoin-vaihdantapalveluita on esimerkiksi Coinmotion.com, joka tarjoaa palvelua 

myös suomen kielellä. Kryptovaluuttojen kurssien muutoksia voi Coinmarketcap.com –sivuston 

kautta seurata reaaliaikaisesti. Kyseisen sivuston kurssista on tullut vuosien myötä de facto -

standardi kryptovaluutoille. Kurssi muodostetaan käytännössä eri pörssien hinnoista, joissa voi 

olla suuriakin eroja (Bitcoinkeskus 2018b). 

5.2 Tether 

Tether eli USDT on yhdysvaltain dollariin sidoksissa oleva ja Bitcoin-lohkoketjuun perustuva 

sääntelemätön kryptovaluutta. Tether ei ole tyypillinen kryptovaluutta, sillä sen idea on luo-

da vakaa valuutta, joka on suhteellinen yhdysvaltain dollarin arvoon (Tan, Robertson & Lei-

sing 2018). Tether on erittäin suosittu ja hyödyllinen kryptovaluuttojen sisäisessä kaupan-

käynnissä. 

Pankkialan säädösten haastamiseksi useat kryptovaluuttapörssit kuten Binance, Bittirex tai 

Poloniex eivät halua käyttää rahasiirtoihin perinteisiä fiat-valuuttoja muun muassa erilaisten 

säädösten, KYC eli Know Your Customer- henkilöllisyyden varmentamisprosessien, rahan-

pesulakien ja verotuksen takia (Bitcoinkeskus 2017a). Tether eli USDT-virtuaalivaluutan avulla 

rahansiirrot esimerkiksi vaihdattaessa virtuaalivaluuttaa vakaampaan valuuttaan voidaan suo-

rittaa ilman oikeaa dollaria ja rahojen siirtoa pankkitilille, jota voidaan pitää raskaana ja 

kalliina prosessina. Tether toimii siis ikään kuin vastineena fiat-rahalle. Koska Tetherin suhde 

dollariin on teoriassa 1:1, pysyy sen kurssi tiukasti 1,0 dollarin tuntumassa (Bitcoinkeskus 

2018i). 

Tether-alustan tulisi olla täysin taattu varsinaisen fiat-valuutan reservinä. Tämä tarkoittaa 

sitä, että jokaista olemassa olevaa Tetheriä kohden sen takana olevalta yritykseltä tulisi löy-

tyä sidottuna yksi yhdysvaltain dollari (1:1). Tetherillä on keskeinen asema kryptovaluutta-

markkinoilla: tammikuussa 2018 Tether oli maailman kolmanneksi vaihdetuin kryptovaluutta 

huolimatta sen suhteellisen pienestä, 2.2 miljardin markkinapääomasta (Lee 2018). 

5.3 Initial Coin Offering eli ICO 

Kryptovaluuttarahakkeita voi saada erilaisten joukkorahoitusten kautta vastineeksi rahoituk-

selle, jota haetaan joko yrityksiltä tai kuluttajilta. Monet alkavat kryptovaluuttaprojektit ovat 

esimerkiksi alkaneet älykkäiden sopimusten avulla käyttää hyväksi joukkorahoittamista pää-
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oman lähteenä. Tätä erittäin kiistanalaista joukkorahoituksen muotoa kutsutaan englanniksi 

termillä Initial Coin Offering eli lyhennettynä ICO. (Chohan 2018) 

ICO:iden avulla sijoittaja voi osallistua rahoituskierrokseen ja antaa rahoitusta hakevalle yri-

tykselle joko virallista valuuttaa tai kryptovaluuttaa (Finanssivalvonta 2018a). ICO:ssa joukko-

rahoitettua valuuttaa varataan tietty määrä sijoittajille rahakkaiden eli ”tokenien” muodossa 

vastineeksi laillisesta maksuvälineestä tai muista kryptovaluutoista, kuten Bitcoinista tai Et-

hereumista. Näiden joukkorahoitettujen rahakkeiden oletetaan tulevan toimivaksi valuutaksi, 

jos ja kun ICO:n rahoitustavoite toteutuu ja hanke käynnistyy. Mikäli hanke lopulta menestyy, 

voivat sijoittajat tehdä suuria voittoja kryptovaluutan kurssin lähtiessä nousuun. ICO:t eivät 

kuitenkaan koske pelkästään aloittavia kryptohankkeita, vaan niitä voidaan suorittaa myös 

olemassa olevien kryptovaluuttojen toiminnan rahoittamiseksi. (Chapin 2018, 16-19.) Jotkin 

internetsivut, kuten icoalert.com (2018) ovat koonneet listan uusista sekä käynnissä olevista 

ICO:ista. 

Vaikka ICO-tyyppiset joukkorahoitukset avaavat omia mahdollisuuksia sijoittajille, ovat ne 

myös erittäin riskialttiita piensijoittajien kannalta, jopa enemmän kuin IPO:ihin eli Initial 

Public Offering–joukkorahoituksiin osallistuminen, jossa yhtiöt tuovat osakkeensa julkisen 

kaupankäynnin kohteeksi arvopaperipörssissä (Kiuru 2018). ICO:t tarjoavat keinon, jonka avul-

la kryptovaluuttojen taustalla olevat yritykset voivat välttää sääntelyn noudattamista entises-

tään ja ilman erilaisia välikäsiä, kuten pääomasijoittajien, pankkien ja pörssien kustannuksia, 

samalla kun samalla lisätään sijoittajien riskiä. ICO:ita vaivaavat täysin samat riskit jopa 

enemmän mitä normaaleja kryptovaluuttoja, sillä joukkorahoitushankkeiden kohteet ovat 

yleensä uusia ja täysin tuntemattomia. Kohonneita riskejä ovat muun muassa tiedonannon 

puutteellisuus, voimakkaat hinnanmuutokset sekä teknologinen epävarmuus. (Finanssivalvonta 

2017b) Projektin luonteesta ja eri maasta riippuen myös ICO-rahoitusten toimintaa on alettu 

säädellä. Osassa päin maailmaa, kuten Kiinassa ja Etelä-Koreassa ne on kielletty kokonaan. 

Viimeisten kuukausien aikana ICO-sijoittaminen on kääntynyt jyrkkään laskuun (Pozzi 2018). 

5.4 Airdropit 

Virtuaalivaluutan tai niiden rahakkeiden jakamista käyttäjilleen ilmaiseksi tai vaihtoehtoisesti 

pieniä tehtäviä vastaan kuten kryptovaluutan mainostamista sosiaalisessa mediassa kutsutaan 

airdropiksi. Airdroppien keskeisenä tavoitteena on lisätä kryptovaluuttojen tunnettavuutta ja 

houkuttelevuutta, rakentaa kryptovaluutan ympärillä toimivaa yhteisöä sekä varmistaa virtu-

aalivaluutan tasapuolinen leviäminen (Bitcoinkeskus 2018a). 

Yleensä airdroppiin osallistumisen ehtona on yleensä vain omistaa tarvittava kryptovaluutta-

lompakko sekä käyttäjätunnukset tiettyjen foorumien ja sosiaalisen median palveluihin, kuten 

Bitcointalkiin, Telegramiin, Facebookiin tai LinkedIniin (Medium 2018). 
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Koska omaa pääomaa ei sijoittajan tässä tapauksessa tarvitse käyttää ollenkaan, voivat ilmai-

set airdropit olla etenkin piensijoittajille kallisarvoinen mutta yleensä helppo ja täysin ilmai-

nen sekä riskitön mahdollisuus uusien kolikoiden saamiseksi. Kryptovaluuttoihin sijoittavan 

tulisikin olla selvillä potentiaalisten kolikoiden tulevista airdropeista saadakseen niistä kaiken 

mahdollisen hyödyn irti. Usein eri projektien white paperissa saatetaan mainita mahdollisten 

airdroppien ajankohdista. Kuten ICO:issa, myös airdroppien kohdalla useat internetsivustot 

kuten airdropalert.com (2018) kertovat tulevien sekä meneillään olevien airdroppien aikatau-

luista. 

5.5 Valuutan jakautuminen eli ”Hard Fork” 

Ilmaista kryptovaluuttaa on mahdollista saada myös lohkoketjun jakautuessa eli ”Hard Forkin” 

tapahtuessa. Ehtona tälle tosin on omistaa alkuperäistä haarautuvaa kryptovaluuttaa lompa-

kossa, joka tukee myös uutta jakautunutta kryptovaluuttaa. Tällöin jokainen haarautuvaa 

kryptovaluuttaa omistava saa itselleen tietyn määrän siitä jakautuvaa kryptovaluuttaa. 

Hyvänä esimerkkinä valuutan jakautumisesta voidaan pitää skaalautuvuusongelman ratkaise-

miseksi tapahtunutta Bitcoinin jakautumista, jolloin jokainen Bitcoinia oikeassa lompakossa 

säilyttänyt omistaja sai jokaista omistamaan kolikkoaan kohden yhden kappaleen siitä irtau-

tunutta Bitcoin Cash -kryptovaluuttaa. Tieto mahdollisesta kryptovaluutan haarautumisesta 

herättää yleensä suurta innostusta kryptovaluuttamarkkinoilla (Boivard 2018), jolloin haarau-

tuvan kryptovaluutan kurssissa saattaa lyhyellä aikavälillä tapahtua huomattavia muutoksia. 

Tapahtumaa voidaan ainakin teoriassa verrata pörssiosakkeiden kurssien muutokseen osin-

gonmaksun seurauksena. 

5.6 Futuurit 

Futuuri on julkisesti noteerattu johdannaissopimus, jolloin osapuolet sitoutuvat ostamaan ja 

myymään tiettynä tulevaisuuden hetkenä kohde-etuutta, kuten osakkeita tai velkakirjoja, 

tiettyyn ennalta määriteltyyn hintaan (Sijoitustieto 2015). Futuurikauppaa käyvät sijoittajat 

jakautuvat kahteen eri ryhmään: jotkut sijoittajat käyttävät futuureja suojautuakseen kohde-

etuuden hinnanmuutoksilta, kun taas toiset spekuloivat markkinahinnan muutoksella ja yrit-

tävät täten tehdä voittoja (Pasternack 2016). Futuurimarkkinat ovat erittäin likvidit niin yksi-

tyis- kuin institutionaalisten sijoittajien suojatessa positioitaan ja spekuloidessa kohde-

etuuden tulevilla arvonmuutoksilla. 

Bitcoinin futuureilla kauppaamisen aloitti Yhdysvalloissa toimiva Cboe, joka on yksi suurim-

mista futuureilla käytävän johdannaisten markkinapaikoista. Kilpailevien pörssien Bitcoin-

futuurien toteutuksessa on teknisiä eroja, kuten futuurien hinnoittelun perustana olevien 

Bitcoin-noteerausten eri lähteet. (Hurri 2017)  
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Futuurikaupalla on maine spekulatiivisena ja korkean riskin sijoittamisena. Futuurit voivat 

kuitenkin olla myös sopivia riskisijoittamisia välttävälle sijoittajalle (Pasternack, 2016). Fu-

tuurit tarjoavat kuitenkin keinottelijoille mahdollisuuden suojata omistuksiaan hinnan laskul-

ta sekä mahdollisuuden kasvattaa niitä velkavivun avulla. 

Johdannaiset voivat muuttaa Bitcoin-kaupankäynnin ja -markkinoiden luonnetta helposti sekä 

olennaisesti velkavivun vaikutuksen ansiosta. Mahdollisen kuplan riskit sekä vahingot voivat 

tarttua entistä herkemmin myös muille markkinoille, vaikkakin mahdolliset riskit saattavat 

tuntua aluksi merkityksettömän pieniltä heijastuakseen muille markkinoille (Hurri 2017), ja 

esimerkiksi Foxin (2017) mukaan päästrategisti Sam Stovall (2017) ei ole huolissaan futuurien 

vaikutuksesta kokonaismarkkinoihin mahdollisen kuplan puhjetessa, sillä sen painoarvo ei ole 

sama mikä esimerkiksi 2000-luvun alun IT-kuplan, jolloin sen mukana tuoma teknologia vastasi 

kolmasosaa koko 500:sta markkina-arvoltaan suurimmasta yhdysvaltalaisesta yrityksestä. 

5.7 Tuottoon sidotut instrumentit eli sertifikaatit 

Kohde-etuuden tuottoon sidotut instrumentit, esimerkiksi sertifikaatit, ovat sijoitustuotteita, 

joiden kehitys on sidottu kohde-etuuteen, joka voi olla esimerkiksi osake, indeksi, raaka-aine 

tai vaikkapa kryptovaluutta. Niin kutsuttu tracker-sertifikaatti seuraa kohde-etuuttaan 1:1. 

Tämä tarkoittaa, että sertifikaatti kehittyy prosentuaalisesti samaan tahtiin kuin kohde-

etuuden arvo. Suurimpia kryptovaluuttoja, kuten Bitcoinia tai Ethereumia on mahdollista 

ostaa sertifikaattina useiden eri rahasto- ja osakevälittäjien kautta. (Nordnet 2018) 

Sertifikaatista maksetaan hallinnointipalkkiota niin kauan kuin kyseistä sertifikaattia omistaa, 

samaan tapaan kuten rahastoissa. Kaikilla tracker-sertifikaateilla on kuitenkin erilliset ehton-

sa. Ehdoista selviää, miten tarkasti sertifikaatti seuraa kohde-etuuden arvoa, miten mahdolli-

set osingonjaot ja muut markkinatapahtumat vaikuttavat sertifikaatin arvoon (Nordnet 2018). 

Sertifikaatteja laskee liikkeeseen pankki tai muu finanssi-instituutio. Rajujen markkinaliikkei-

den yhteydessä tai liikkeeseenlaskijan teknisten ongelmien aikana tuotteiden ostaminen tai 

myyminen voi olla mahdotonta. Jos liikkeeseenlaskija menee konkurssiin, voi sijoittaja me-

nettää koko sijoittamansa pääoman. Myös koko sijoittamansa pääoman voi menettää mikäli 

markkinat etenevät positioon nähden väärään suuntaan. (Kyynäräinen 2015) 

5.8 Louhinta kryptovaluutan hankkimiskeinona 

Mikäli louhintaa halutaan käyttää kryptovaluutan hankkimiskeinona, tulee tähän tarkoituk-

seen yleensä asentaa tietynlainen louhintasovellus tietokoneelle louhinnan onnistumiseksi. 

Louhintasovellusten käyttö on yleensä tehty helpoksi ja yksinkertaiseksi. Louhintasovelluksia 

on lukuisia ja useimmat niistä soveltuvat ainoastaan tietyn kryptovaluutan louhimiseen, vaik-

kakin joillakin sovelluksilla, kuten Nicehashilla, voi louhia useita tunnettuja kryptovaluuttoja. 

(Keronen 2018) Myös selainpohjainen louhinta on yleistymässä, mikä voisi toimia vaihtoehtoi-
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sena keinona esimerkiksi nettisivuille ja uutispalveluille rahoittaa toimintansa. Toisaalta taas 

monet kyseenalaisemmat nettisivut ovat upottaneet sivuilleen koodia, jonka avulla ne ovat 

louhineet itselleen kryptorahoja ilman lupaa (Keronen 2018). 

Louhinta vaatii yleensä hyvän suoritustehon sekä itse tietokoneelta ja erityisesti sen näy-

tönohjaimelta. Parhaan louhintatehon saavuttamiseksi on markkinoille saapunut viimeisen 

vuoden aikana näytönohjaimia, jotka on kehitelty soveltumaan ainoastaan kryptovaluuttojen 

louhintaa varten. Kyseisten näytönohjainten hinnat saattavat pyöriä jopa tuhansissa euroissa. 

Joissain teollistuneissa maissa kryptovaluuttojen yksittäinen louhinta on sähkön hintaan näh-

den kuitenkin kannattamatonta ja esimerkiksi Bitcoinin louhinta on nykyään pääosin ammat-

timaista teollista toimintaa, jota tapahtuu vain tietyissä hintatasoon ja olosuhteisiin nähden 

sopivissa valtioissa (Keronen, 2018). Mikäli kryptovaluuttaa halutaan ansaita louhimalla, tulisi 

sijoittajan ottaa selville ja pitää kirjaa omasta sähkönkulutuksestaan sekä tiedustella ja 

hankkia louhimiseen tarvittavia välineitä ja näin tehdä arvio mahdollisista tuotto-odotuksista. 

6 Kryptovaluuttojen riskit 

Kryptovaluuttojen käytössä ja niihin sijoittamisessa piilee valtava määrä riskejä. Säätelemät-

tömyys on tehnyt kryptovaluuttojen markkinoista hyvin epävakaat. Säätelemättömyys mah-

dollistaa riskit, jotka ovat normaalissa pörssisijoittamisessa yleensä harvinaisia. Monet mah-

dollisista riskeistä ovat sellaisia, joita ei normaalisti pörssissä edes tavata. 

6.1 Käytännöllinen hyöty, kupla-ilmiö 

Kryptovaluuttojen käyttäjäkunta on hyvin kahtiajakautunutta: alkuperäinen käyttäjäkunta 

koostuu niistä, jotka ovat kiinnostuneet lohkoketjun teknisestä toiminnasta ja kokevat kryp-

tovaluuttojen tarjoavan heille konkreettista hyötyä esimerkiksi anonyymiin kaupantekoon 

internetissä. Toinen ääripää on taas ne, jotka eivät ole millään tapaa perehtyneet kryptojen 

taustalla toimivaan teknologiaan vaan ovat mukana kryptomaailmassa vain ja ainoastaan 

odottaakseen massiivista arvonnousua rikastumismielessä. Tämän jälkimmäisen käyttäjäkun-

nan toiminta voidaan kokea yleisesti vahingolliseksi kryptovaluuttamarkkinoille, sillä tämä 

edistää negatiivista mielikuvaa kryptovaluutoista täysin spekulatiivisena kuplana (Vigna & 

Casey 2015, 3.) ja sijoituskohteena, jolla ei ole mitään konkreettista arvoa ja jonka ostoar-

gumentti ei perustu mihinkään muuhun kuin jatkuvaan olettamukseen korkeasta kysynnästä. 

Hinnan kehityksen uskotaan perustuvan spekulatiivisiin tekijöihin, koska kryptovaluutalla ei 

ole tai se ei tuota perustavanlaatuista arvoa missään muodossa eikä sen arvon mittaamiseen 

pystytä käyttämään perinteisiä hinnoittelumenetelmiä (Cheah & Fry 2015). Yleinen positiivi-

nen suhtautuminen markkinoihin, innostus uusista innovaatioista, medianäkyvyys sekä disin-

formaattisen tiedon levittämisen uskotaan yleisesti ruokkivan spekulatiivisia elementtejä 

entisestään (Shiller 2014). 
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Nykyisten markkinoiden tilanteeseen nähden ei ole välttämättä yllätys, että Bitcoinia ja kryp-

tovaluuttoja pidetään kuplana. Äärimmäisenä esimerkkinä tästä media on verrannut Bitcoinia 

muun muassa 1600-luvun tulppaanimaniaan, jota voidaan pitää kaikkien aikojen hintakuplana 

(Vigma & Casey 2015, 182). Vertauksessa tulppaanikukkien arvo nousi räjähdysmäisesti vain 

pudotakseen muutamassa vuodessa takaisin lähes nollaan. Vertausta tosin voidaan kritisoida 

sillä, että tulppaanit 1600-luvulla eivät toimineet minkäänlaisena valuuttana eikä niillä ollut 

muutenkaan statussymbolia lukuun ottamatta mitään konkreettista käytännön hyötyä (Kero-

nen 2018). Parempana vertauksena voidaankin pitää juuri 2000-luvun alun it-kuplaa, interne-

tin yleistymisen seurauksena noussutta ilmiötä, jossa useat sijoittajat sijoittivat rahojaan 

uusiin ja tuntemattomiin internetyrityksiin, joilla ei ollut lopulta tarjottavana mitään käytän-

nön sisältöä. Lopulta kuplan räjähtäessä internet oli kuitenkin laajentunut ja kasvattanut 

suosiotaan entisestään, ja sen mukana jäivät elämään vain harvat, vakaat ja potentiaaliset 

yritykset kuten Amazon.com (Keronen 2018). 

Kryptovaluuttamarkkinoiden voidaan sanoa muistuttavan usealla eri tavalla yllä mainittua 

2000-luvun alun it-kuplaa: yleinen markkinoiden eksponentiaalinen kasvu yhdistettynä uusiin, 

jatkuvalla syötöllä syntyviin innovaatioihin. Useat uudet kolikot sekä ICO:t ovatkin ”kuolleet” 

nopeasti ja niiden toiminta lakannut hyvin pian julkaisun jälkeen (Sedgwick 2018). Toiminnan 

lakkautumisen syynä on usein kolikon ja lohkoketjun epäkäytännöllisyys tai jopa tarkasti 

suunniteltu ponzi-huijaus eli englanniksi ponzi-scheme. 

6.2 Ponzi-huijaukset 

Vaikka kryptovaluutat eivät itsessään ole pyramidihuijauksia, voidaan niitä käyttää tähän 

tarkoitukseen maksujen peruuttamattomuuden ja vaikeasti jäljitettävän tekniikan takia 

(Kuutti 2017, 104). Ponzi-huijaukseksi kutsutaan pyramidihuijausta, jossa jokin taho kerää 

pääomaa olematonta sijoituskohdetta varten luvaten sijoituksille korkeaa tuottoa (Popper 

2016, 220). Todellisuudessa kyse on suunnitellusta huijauksesta, jonka perimmäisenä tarkoi-

tuksena on vain saada sijoittajien rahat itselleen ilman mitään vastinetta ja näin suorittaa 

poistumishuijaus, jota kutsutaan englanniksi termillä ”exit scam”. Liiketoiminta on yleensä 

vähäistä tai jopa täysin olematonta. Lopulta liiketoiminta lopetetaan, kun tarvittava pääoma 

on saavutettu ja vilpillinen toiminta on alkanut paljastua. Yhteensä noin kahdesta tuhannesta 

kryptovaluutasta jopa yli tuhannen arvioidaan olevan kuolleita eli lopetettuja projekteja, 

joista suurin osa on tehty huijausmielessä (Sedgwick 2018). 

Erityisen riskin mukanaan tuo initial coin offering –joukkorahoittaminen, joka on yleisimpiä 

huijarien käyttämä keinoja kerätä pääomaa puhtaasti rahastusmielessä. ICO-huijausten sarja 

alkoi vuonna 2017 ICO-joukkorahoitusten suosion ollessa huipussaan, jolloin moni asianmukai-

sen ja lupaavankin näköisen hankkeen omistaja saattoi pitää ICO:iden kautta saadut varat 

itsellään ilman seuraamuksia. ICO-sijoittajalle paras keino suojautua kelvottomilta hankkeilta 

on tutustua niiden taustoihin erityisen huolellisesti ennen sijoituspäätöstä. (Koskinen 2018b) 
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6.3 Kryptovaluutat maksuvälineenä 

Kryptovaluutat ovat saaneet runsaasti kritiikkiä siitä, ettei niillä ole sidettä tai ne sopeutuvat 

vain huonosti todelliseen maailmaan. Ongelmana on esimerkiksi skaalautuvuusongelmat eli 

käytännössä tapahtumien kirjautumisen hitaus: esimerkiksi Bitcoinissa uusia lohkoja muodos-

tuu keskimäärin kymmenen minuutin välein ja lohkoon mahtuu käytännössä enemmän tai 

vähemmän rajallinen määrä tapahtumia (Kuutti 2018, 105). Tämän johdosta transaktioissa 

saattaa verkon ruuhkautumisesta riippuen kestää jopa useita päiviä, mistä syystä se soveltuu 

huonosti esimerkiksi digitaalisessa muodossa olevan verkkokauppamateriaalin maksuvälineek-

si. Vertauksena esimerkiksi Visan tai Mastercardin kaltaisten maksujärjestelmien kautta voi-

daan suorittaa jopa 4000 transaktiota sekunnissa (Visa 2015), kun taas Bitcoinilla teoreettinen 

transaktiomäärä sekunnissa on ainoastaan seitsemän (Croman & Eyal 2016). 

Kryptovaluuttojen likviditeettiä voidaan pitää melko vaisuna ja pelkästään kryptovaluuttojen 

ostamista pidetään yleisesti ottaen hankalana prosessina normaalien pankkien käyttöön tottu-

neiden ihmisten mielestä. Myös kryptovaluuttojen käyttö ei ole toistaiseksi kovin levinnyttä. 

Levinneisyys on maailman mittakaavassa toistaiseksi melko pientä: esimerkiksi yhteensä Bit-

coinin arvioituja käyttäjiä löytyy maailmasta vain 10-20 miljoonaa (Yle, 2017). Koska Bitcoinin 

kapasiteetti on myös rajallinen, se ei tulisi todellakaan riittämään, mikäli suurin osa maail-

man maksuliikenteestä siirtyisi sillä suoritettavaksi. Bitcoinin rakenne ei kuitenkaan ole täysin 

muuttumaton, vaan sen tekniikkaa voidaan tarpeen tullessa muuttaa, ja esimerkiksi Lightning 

Networkin odotetaan ratkaisevan Bitcoinin sekä muiden kryptovaluuttojen lohkoketjujen 

skaalautuvuusongelmia luomalla varsinaisen lohkoketjun yläpuolelle kokonaan erillinen proto-

kollataso (Bitcoinkeskus 2017b). 

Eri kryptovaluuttojen siirtomaksuissa on huomattavia eroja, ja verkon ruuhkautuessa voivat 

yksittäiset siirtomaksut kohota jopa useisiin dollareihin, kuten Bitcoinin osalta tapahtui suu-

rimman nousun aikaan 2017. Tällöin yksittäisten siirtojen hinnaksi saattoi muodostua jopa 20 

yhdysvaltain dollaria per siirto. Tulee kuitenkin huomioida, että transaktiokustannusten kulut 

ovat hiljattain tippuneet pienimmilleen sitten vuoden 2011 (Hurskanen 2018). 

Joka tapauksessa kolikoiden rajoitetun määrän takia Bitcoin tulee mitä luultavimmin olemaan 

deflatorinen valuutta (Kuutti 2017, 106). Ongelmia tämä saattaa aiheuttaa hintojen mennessä 

pienemmiksi ja lopulta yhden satoshinkin arvo voi olla niin suuri, että sitä on turha käyttää 

pienempiä ostoksia varten. On myös mahdollista, että jokin uusi, kapasiteetiltaan käytännölli-

sempi ja tekniikaltaan monipuolisempi kryptovaluutta tulee aikanaan syrjäyttämään Bitcoinin 

(Kuutti 2017). 

6.4 Markkinoiden hajanaisuus: bitcoin-valaat 

Yhtenä riskinä voidaan pitää kryptovaluuttojen omistuksen liian pientä hajautumista. Erään 

arvion mukaan vain 1000 ihmistä omistaisi jopa 40 prosenttia kaikista olemassa olevista bit-
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coineista (Kharif, 2017). Nämä ”Bitcoin-valaiksi” (Bitcoin Whales) kutsutut omistajat ovat 

ostaneet omistuksensa varhaisessa vaiheessa hinnan ollessa vielä hyvin matala. Heidän yh-

teenlaskettu omistus Bitcoinin markkina-arvosta olisikin noin 60 miljardia dollaria. (Kharif 

2017) 

Kuten missä tahansa muussakin omistuksissa, suuret yksittäiset omistajat ja suuret institutio-

naaliset haltijat voivat tehdä yhteistoimintaa manipuloimaan hintaa (Kharif 2017). Bitcoin-

valaat luovat suurien omistustensa johdosta todellisen riskin kryptovaluuttamarkkinoille. 

Omalla toiminnallaan valaat voivat vaikuttaa rajusti Bitcoinin kurssiin esimerkiksi myymällä 

suuria määriä kolikoita kerrallaan, jolloin huomattava määrä kolikoita vapautuu markkinoille 

kolikon arvon laskiessa. Näin kryptomarkkinoita dominoivat valaat ravistelevat hätäisiä sijoit-

tajia ulos markkinoilta. Hyyppäsen (2017) mukaan nopea kurssilasku saa ihmiset myymään 

kryptonsa paniikissa, jolloin valaat kiittävät ja ostavat virtuaalirahat hetken päästä halvalla 

takaisin. On herännyt jopa spekulaatioita, että valaat kommunikoivat ja tekevät yhteistyötä 

keskenään voidakseen manipuloida entisestään Bitcoinin kurssia haluamallaan tavalla. Virtu-

aalivaluuttamarkkinoilla toiminta ei ole avointa eikä reilua piensijoittajia kohtaan, sillä Bit-

coinia ei säädellä samalla tavalla kuin normaaleja arvopapereja ja esimerkiksi sisäpiiritiedon 

hyödyntäminen suurien omistajien kesken muiden kaupankäyntiaikeista ei ole kiellettyä, min-

kä ansiosta valaat voivat manipuloida Bitcoinin kurssia hyvinkin salatusti (Kharif 2017). Suuria 

määriä kolikoita omistavat ”valaat” eivät ole ainoastaan Bitcoinin ongelma, vaan pienempien 

kryptovaluuttojen omistus on vielä enemmän keskittynyttä mitä Bitcoinin omistus. 

Tulee kuitenkin huomioida, että osa suurimmista Bitcoinlompakoista on esimerkiksi kryptova-

luuttapörssien eikä yksityishenkilöiden omistuksessa (Bitinfocharts 2018). Myös esimerkiksi 

Bitcoinin alkuajoilta on huomattava määrä kolikoita kadonnut unohtuneisiin lompakkoihin 

(Fortune 2017). Ilmiö on helposti pääteltävissä, sillä tiettyjä lompakkoja ei ole käytetty mo-

niin vuosiin tai ollenkaan niiden luomisen jälkeen. Näitä ”hukkaan menneitä” kolikoita ei ole 

mahdollista saada takaisin, joten liikkeellä olevien Bitcoinien määrä on todellisuudessa vä-

hemmän mitä kolikoiden teoreettinen maksimimäärä. Täysin tarkkaa määrää hukkuneista 

Bitcoineista ei ole, mutta arviot vaihtelevat 3-4 miljoonan välillä (Fortune 2017). 

6.5 Median vaikutus ja markkinoiden manipulointi 

Median toiminnalla on äärettömän valtava vaikutus kryptovaluuttamarkkinoihin (Duffin 2018). 

Koska kryptovaluuttojen arvo perustuu lähes yksinomaan kysyntään ja tarjontaan, voi median 

mukana tuomat positiiviset tai negatiiviset uutiset, kuvaukset sekä olettamukset koskien 

kryptovaluuttoja vaikuttaa suuresti perinteisten sijoittajien mieleen. Hintojen muuttuminen 

ohjaa paljon piensijoittajien käyttäytymistä, mitä kutsutaan markkinoiden reflektiivisyydeksi. 

Tämän seurauksena markkinoiden kurssit saattavat heilua merkittävästi ja äkillisesti suuntaan 

tai toiseen. Kurssien rajut vaihtelut lisäävät myös yleistä epävarmuutta. Uuteen tuotteeseen 
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tai teknologiaan liittyvää epävarmuutta käyttäjien, valmistajien ja instituutioiden mielessä 

kutsutaan englanninkielisellä termillä FUD eli Fear, Uncertity ja Doubt (Duffin 2018). 

Yksittäiset, pienet ja jopa valheelliset uutiset voivat käytännössä romahduttaa kryptovaluut-

tamarkkinat väliaikaisesti. Hyvinä esimerkkeinä tästä ovat muun muassa kesällä 2017 levinnyt 

valeuutinen, jossa väitettiin Ethereumin kehittäjän Vitalik Buterinin kuolleen äkillisesti auto-

onnettomuudessa (Robbets 2017), sekä tammikuussa 2018 levinnyt uutinen, jossa Etelä-

Korean väitettiin kieltäneen kokonaan kryptovaluutoilla tapahtuvan kaupankäynnin (Young 

2018). Uutisten leviämisen seurauksena eri kryptovaluuttojen markkina-arvot laskivat muuta-

massa tunnissa väliaikaisesti jopa useita kymmeniä prosentteja, kunnes väitteet uutisten 

paikkansapitävyydestä todettiin perättömäksi (Young 2018). 

Markkinoiden tahallinen manipulointi edellä mainitun kaltaisten uutisten myötä on hyvin 

yleistä ja jatkuvaa kryptovaluuttamarkkinoilla. Myös esimerkiksi harhaanjohtavia positiivisia 

uutisia levitetään kryptovaluutoista päivittäin, jotta kurssien arvo saadaan kääntymään nou-

suun. Arvon ollessa väliaikaisesti huipussaan keinottelijat käyttävät tilaisuuden hyväkseen ja 

saavat myytyä halvalla ostamaansa kryptovaluuttaa korkeaan hintaan voittojen maksimoimi-

seksi. Myydessään lopulta omistuksensa ylihintaan valuutan kurssi romahtaa. Ilmiötä kutsu-

taan englanniksi nimellä ”Pump & Dump”. (Fbi 2018) Ilmiön taustalla on organisoitu joukko, 

joka tiettyä valuuttaa yhtä aikaa ostamalla keinotekoisesti nostaa sen vaihtokurssia. Ryhmiä 

organisoidaan anonyymisti esimerkiksi erilaisten verkkofoorumien kautta. Vastaavanlainen 

toiminta on kielletty perinteisillä arvopaperimarkkinoilla. 

Median suuren vaikutuksen ansiosta kryptosijoittajia kehotetaan olemaan koko ajan perillä 

ajankohtaisista asioista koskien kryptoja. Myös yksittäisiin uutisiin tai sijoitusvinkeihin koskien 

kryptovaluuttoja kehotetaan suhtautumaan hyvin varoen välttyäkseen perinteisiltä Pump & 

Dump –ansoilta (Wasik 2018). 

6.6 Lainsäädännölliset riskit ja pankkien uhka 

Vaikka kryptovaluutat ovatkin täysin laillisia enimmissä maailman valtioista, ovat monet suu-

remmat valtiot alkaneet rajoittaa niiden käyttöä. Viime aikojen yksi puhutuimmista riskeistä 

on ollut Yhdysvaltojen, Kiinan, Etelä-Korean, Intian ja Venäjän suunnittelemat rajoitteet ja 

pakotteet kryptovaluutoille. Syynä rajoitteisiin on muun muassa kryptovaluuttojen käytöstä 

aiheutuvat valtavat energiankulutukset, veronkierto sekä muu laiton käyttö. (Bitcoin Magazi-

ne 2018) Mikäli esimerkiksi Kiinan kokoinen maa jäisi kokonaan pois kryptomarkkinoilta, voi 

tämä johtaa markkinoiden pysyvään laskuun valuutan käytön vähenemisen ja louhinnan hidas-

tumisen seurauksena (Investopedia 2018e). Toisaalta kryptovaluuttojen säännöstelystä voisi 

tulevaisuudessa olla hyötyäkin. Mikäli esimerkiksi jokin virtuaalivaluutta saisi sääntelyn avulla 

jossakin maassa virallisen valuutan aseman, johtaisi väistämättä valuutan laajempaan käyt-

töön. Myös esimerkiksi Mediumin (2018) tai Techinsiderin (2018) mukaan sääntely voi olla 
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hyvästä, sillä se voi tuoda mukanaan vakautta ja arvostusta sekä vähentäisi markkinoiden 

manipulointia ja muuta haitallista toimintaa kryptovaluuttamarkkinoilla. 

Vaikka monet sijoittajat pelkäävät suurien maiden rajoitteiden vaikuttavan kryptovaluuttojen 

yleiseen käyttöön ja niiden hintaan negatiivisesti, tulee huomioida, että kellot ja rajoitteet 

eivät koske kaikkia kryptovaluuttoja. Monet kolikot, kuten Ripple tai Ethereum toimivat yh-

teistyössä perinteisten pankkien ja virastojen kanssa, joten kielloista huolimatta tiettyjen 

kolikoiden toiminta voi jatkua jokseenkin vapaana. 

Sääntelyn lisäksi kryptovaluutat ovat ainakin teoriassa riippumattomia pankkien toiminnasta. 

Pankit voivat kuitenkin välillisesti vaikuttaa kryptovaluuttojen toimintaan, mikäli perinteisen 

fiat-valuutan ja kryptovaluuttojen aktiivinen vaihto jatkuu myös tulevaisuudessa. Mikäli esi-

merkiksi jokainen pankki sulkisi rahaliikenteen asiakkaan ja kryptovaluuttaa välittävän yrityk-

sen välillä, voi kryptovaluutta muuttua käytännössä arvottomaksi. Tällä tapaa kryptovaluutta 

on ainakin toistaiseksi riippuvainen perinteisistä valuutoista ja on välillisesti perinteisiä va-

luuttoja koskevan sääntelyn alainen. Kryptovaluuttaa ei siis tarvitse suoraan kieltää niiden 

tuhoamiseksi, vaan sen toimintaan voidaan vaikuttaa pankkien sääntelyn kautta. (Rapoza 

2018) 

Vaikka lohkoketjujen tekniikassa nähdään paljon potentiaalia suoran kommunikoinnin ja kus-

tannustehokkuuden kanssa, suhtautuvat useat pankit yleisesti kryptovaluuttoihin erittäin 

kriittisesti (Reinikainen 2018). Tällä hetkellä sijoittajalle saattaa syntyä ongelmia jo silloin, 

jos varoja kotiuttaessa pankki alkaa kyselemään rahojen lähdettä. On syntynyt tilanteita, 

joissa pankit ovat puuttuneet tapauksiin, joissa asiakkaan tilille oli tullut isompia kotiutuksia 

kryptovaluutoista. Suomalaista pankeista muun muassa Nordea on myös esimerkiksi täysin 

kieltänyt kryptovaluuttojen käytön työntekijöiltään perusteena mahdollisesta rikollisesta käy-

töstä (Lehmusvirta 2018). Kotiutus-dilemma ja pankkien vastahakoisuus voi joka tapauksessa 

olla iso kompastuskivi kryptovaluuttoihin sijoittaessa ja merkittävä syy siihen, miksi jotkut 

piensijoittajista eivät lähde mukaan kryptovaluuttoihin. 

Ongelma olisi ainakin teoriassa ratkaistavissa, mikäli kryptovaluuttatalous saisi lisää luotta-

musta ja alkaisi pyöriä itsestään, täysin riippumattomana fiat-rahasta ilman että pankkeja 

edes tarvitaan mukaan prosessiin. Mikäli esimerkiksi jokin kryptovaluutta, kuten Bitcoin le-

viäisi kaikkialle maailmaan edeten siihen pisteeseen, että perinteiset tuotteen tai palvelun-

tarjoajat eivät enää välittömästi myy maksuksi kelpuuttamaa virtuaalivaluuttaa fiat-rahaksi, 

voivat virtuaalivaluutat periaatteessa syrjäyttää perinteisen pankkijärjestelmän täysin (Vigna 

& Casey 2015, 311-312). Edellä mainittu skenaario saattaa kuulostaa kuitenkin tällä hetkellä 

hyvin epärealistiselta vaihtoehdolta. 
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6.7 Tekniset ja tietoturvariskit 

Lohkoketjuteknologian jatkuvasta kehityksestä huolimatta jotkut kryptovaluutat saattavat 

olla alttiita bugeille, hakkeroinnille ja muille tietoturvaongelmille. Riskit koskevat lähinnä 

uusia valuuttoja, joiden lohkoketjun koodissa saattaa olla ennakoimaton virhe tai puute (Me-

dium 2018). Usein kryptovaluuttoja vaivaavat myös skaalautuvuusongelmat. Käyttäjien mää-

rän lisääntyessä lohkoketjun järjestelmä saattaa ruuhkautua pahoin, jolloin esimerkiksi pelkät 

transaktioajat saattavat venytä useisiin päiviin transaktiomäärien ylittäessä lohkoketjun kapa-

siteetin (Bitcoinkeskus 2017b). Ongelma koskee etenkin Bitcoinin tai Ethereumin kaltaisia 

suosittuja kryptovaluuttoja, jotka ovat suuressa yleisessä käytössä. 

Lohkoketjualustat eivät ole ainoastaan haavoittuvaisia tietoturvaongelmille. Vaarassa ovat 

myös monet kryptovaluuttapörssit sekä yksittäiset valuutanomistajat ja heidän lompakkonsa. 

Lohkoketjuun voidaan suorittaa niin sanottu 51 prosentin hyökkäys, mitä pidetään yhtenä 

suurimpana uhkana kryptovaluutoille. Skenaariossa mahdolliset hakkerit onnistuvat saamaan 

yli 50 prosentin hallittavuuden lohkoketjussa, jolloin he voivat manipuloida sitä miten halua-

vat. Muissa yleisimmissä tapauksissa hakkeroinnin syynä voi olla muun muassa alustan kehittä-

jän tai työntekijän aiheuttama vilpillinen toiminta. (Medium 2018) Myös esimerkiksi yksityisen 

valuutanomistajan tietokoneen joutuessa perinteisen hakkeroinnin kohteeksi on tietokoneella 

olevan virtuaalilompakon varastaminen mahdollista, mikäli lompakkoa ja sen yksityisavainta 

säilytetään samalla tietokoneella. Mikäli kryptovaluutan omistaja joutuu jollain tapaa varkau-

den kohteeksi, ei valuutalla ole talletussuojaa eikä sitä ole vakuutettu minkään pankin, viran-

omaisen tai muun tahon toimesta, jolloin varkauden uhrilla ole täten mitään mahdollisuutta 

saada menetettyjä kryptovaluuttoja takaisin. (Finanssivalvonta 2017a) 

6.8 Tetherin laillinen asema ja riskit rahansiirron välineenä 

Koska Tether ei ole virallinen maksuväline, sitä ei koske samanlaiset lait tai säädökset mitä 

varsinaisia valuuttoja koskee. Verrattuna fiat-valuuttaan yksikään pankki tai viranomainen ei 

valvo eikä säätele Tetherin toimintaa, joten mahdolliset sijoittajat eivät voi saada mitään 

takuita siitä, että heidän rahansa olisivat täysin turvassa. Tetherin taustalla olevalla yrityksel-

lä ei ole virallisen pankin asemaa eikä sillä ole mihinkään sopimukseen perustuvia oikeuksia, 

muita oikeudellisia vaatimuksia tai minkäänlaista talletussuojaa. (Kaminska 2018) 

Tetherin epäillään manipuloineen Bitcoinin kurssia luomalla valuuttaa tyhjästä. Lyhyesti sa-

nottuna Tetheriä on siis luotu ilman minkäänlaista takausta siitä, että Tether Limitedillä olisi 

hallussaan vastaava määrä yhdysvaltain dollareita. Epäilyksiä ovat herättäneet Tetheriin koh-

distuneet hakkeroinnit (Bitcoinkeskus 2017a) ja etenkin sen markkinapääoman eksponentiaa-

linen kasvu: vielä huhtikuussa 2018 Tetherin markkinapääoman arvo oli vain 50 miljoonaa 

yhdysvaltain dollaria. Tammikuussa 2018 tuo summa oli jo kasvanut 2.2 miljardiin dollariin, 
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joista 850 miljoonaa dollaria eli Tetheriä oli luotu pelkästään tammikuun aikana (Lee 2018). 

Poistumishuijauksen mahdollisuuttakaan ei ole poissuljettu. 

Ei ole täydellistä varmuutta siitä, onko Tether pumpannut Bitcoinin arvoon ilmaa ja pitävätkö 

siihen kohdistuvat muut epäilykset paikkansa. Väitteitä on yritetty tutkia muun muassa Com-

modity Futures Trading Commission eli CFTC:n toimesta, mikä on futuuri- ja optiotreidausta 

valvova viranomainen Yhdysvalloissa (Tan, Robertson & Leising 2018). Mikäli syytökset osuvat 

oikeaan, voi Tetherin kaatuminen pahimmassa tapauksessa romahduttaa bitcoinin nykyisen 

arvon kokonaan ja näin merkitä täydellistä katastrofia kryptovaluuttamarkkinoilla (Kharpal 

2018). 

 

7 Tutkimuksen toteutus ja tutkimusmenetelmät 

Tutkimuksen keskeisimpänä tavoitteena oli selvittää, ovatko kryptovaluutat varteenotettava 

vaihtoehto piensijoittajalle, minkä tyyppiseen sijoittamiseen mahdollisesti sopisivat ja voi-

daanko niitä käyttää turvasataman roolissa. Tavoitteiden onnistumiseksi tutkimuksessa syven-

nyttiin piensijoittajan näkökulmasta kaikista keskeisimpiin aihealueisiin ja poimimaan niistä 

keskeisimmät asiat. Lisäksi pyrittiin varmistamaan ja täydentämään teorian kautta tehtyjä 

johtopäätöksiä kryptovaluuttojen teknologiaan, sijoittamiseen ja riskeihin. 

Tutkimus päätettiin toteuttaa osittain kvalitatiivisesti haastattelemalla finanssi –ja krypto-

maailman eri asiantuntijoita. Lisäksi suoritettiin benchmarking-tutkimusvertailu, jossa valit-

tiin neljä keskeisintä kryptovaluuttaa sekä yleisimpiä sijoitusinstrumentteja, joiden toimin-

taan perehdyttiin tarkemmin ja joiden kehitystä verrattiin Bitcoinin kurssiin ja ominaisuuk-

siin. 

7.1 Haastattelu 

Haastattelun tarkoituksena oli kuulla alan asiantuntijoiden näkemyksiä siitä, millaisena sijoi-

tusvaihtoehtona kryptovaluuttoja voidaan pitää sekä mitä tulisi ottaa huomioon niihin sijoit-

taessa. Kysymysten asettelulla pyrittiin saamaan tietoa asiantuntijoiden analyyseista sekä 

investoinnin taktiikoista. Tavoitteena oli lisäksi saada varmuutta lähdeaineistossa ilmenneisiin 

tietoihin. Haastateltavilta pyydettiin lisäksi näkemyksiä kryptovaluutta- ja finanssimaailman 

muutoksista ja tulevaisuudesta. 

Haastateltaviksi valikoitiin kehityskohteen kannalta merkityksellisiltä aloilta mahdollisimman 

relevanteissa tehtävissä työskenteleviä asiantuntijoita. Kryptovaluutat ovat ilmiönä melko 

uusi ja niiden jatkuva ja nopea kehityksellinen muutos edellytti haastateltavaa, joka on seu-

rannut tapahtumia lähietäisyydeltä ja nähnyt muutoksen vaikutukset käytännön työssään. 

Kaikki haastateltavat valittiin eri talouden aloilta, jotta tutkimukselle saataisiin kattavasti 
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vastauksia monesta eri näkökulmasta. Koska aihealueena on piensijoittaminen, pyrittiin tältä 

alueelta löytämään myös asiantuntija, joka pystyy analysoimaan tarkemmin arvonmuutoksia 

ja huomioida riskejä, jotka saattavat vaikuttaa kryptovaluuttamarkkinoihin. 

Kysymykset käytiin läpi keskustelunuomaisesti. Kaikissa haastatteluissa keskeisimpiä aihealu-

eita olivat kryptovaluuttoihin sijoittamiseen sisältyvät riskit, uskottavuuden ongelma erilais-

ten sijoitusinstrumenttien käytössä sekä tulevaisuuden näkymät.  Haastattelut etenivät jokai-

sen haastateltavan kohdalla melko vapaamuotoisina ja tarkempia kysymyksiä käytettiin kes-

kustelun tukemiseksi sekä pitämällä keskustelun suunta oikeana. Haastattelun etenemiselle 

on tärkeää valita sellaiset tutkittavat, joilla on paras mahdollinen kiinnostus ja kompetenssi 

teemaan. Aiheeseen syventymisen ansioista kerätyksi saatiin paljon tietoa, joka ei olisi tullut 

esille pelkästään strukturoidulla haastattelulla. 

7.2 Haastattelun tulokset 

Tässä kappaleessa esitellään asiantuntijoiden vastauksia. Opinnäytetyötä varten haastateltiin 

kesän 2018 aikana yhteensä kolmea eri alan asiantuntijaa, jotka ovat toimineet pankki-, fi-

nanssi- tai tietotekniikka-alan tehtävissä. Haastattelut olivat kaikki noin tunnin mittaisia ja ne 

käytiin jokaisen haastateltavan kanssa kahden kesken sekä nauhoitettiin. Haastatteluissa saa-

dut vastaukset olivat odotusten mukaisia, mutta täysin uuttakin näkökulmaa saatiin niihin 

mukaan. 

Ensimmäinen haastateltava oli arvopapereihin erikoistunut Samu Yli-Rohdainen. Hänen tehtä-

vänään on arvopaperien säilytykseen ja kauppojen selvitykseen liittyvät tehtävät. Yli-

Rohdainen on tehnyt arvopapereihin liittyviä vastaavia tehtäviä aiemmin Osuuspankilla ja 

työskentelee nykyisin S-pankissa arvopaperiasiantuntijana. 

Tämän lisäksi haastateltiin Aleksi Koskista, joka on toiminut asiakaskokemuspäällikkönä Pra-

sos Oy:lla helmikuusta 2018 lähtien. Koskinen on toiminut myös yrittäjänä ja alan erikoistumi-

sen lisäksi hänellä on vuosien työkokemus pankkialalta. Koskinen ilmoittaa myös itsekin ole-

vansa kryptovaluuttapiensijoittaja. Prasos on vuonna 2012 perustettu Suomen johtava krypto-

valuuttojen välityspalveluita tarjoava yritys. 

Kolmantena haastateltiin Finanssivalvonnan johtavaa digitalisaatioasiantuntijaa Hanna Heis-

kasta, jonka tehtävänä on tarkastella finanssialan uusia ilmiöitä ja niihin liittyviä hankkeita. 

Heiskanen vetää muun muassa Innovaatio-HelpDesk -toimintaa, minkä tehtävänä on auttaa 

finanssialan startup-yrityksiä, joilla on suunnitteilla jokin uudenlainen tuote, palvelu tai toi-

mintatapa. Tätä kautta Heiskanen tapaa paljon toimijoita, jotka toimivat tai suunnittelevat 

toimintansa laajentamista kryptovaluuttoihin. 
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7.2.1 Eri sijoitusmuodot ja niiden uskottavuus 

Yksi keskeisimmistä kysymyksistä kryptovaluuttoihin sijoittamisen kannalta tänä päivänä on 

oikeatyyppisten sijoitusmuotojen valitseminen, joiden merkitykseen ja vertailuun haluttiin 

kuulla asiantuntijoiden mielipiteitä.  

Yli-Rohdainen tuo haastattelussa esille sääntelyn merkittävyyden ja kuinka ne toisivat pitkällä 

aikavälillä uskottavuutta kryptovaluuttojen piiriin. Siksi esimerkiksi rahastoja tai tuottoon 

sidottuja sertifikaatteja Yli-Rohdainen pitää luotettavimpina sijoitusvaihtoehtoina, koska 

nämä ovat kuitenkin luokiteltavissa virallisiin sijoitusinstrumentteihin. Mahdolliset tappiot 

voidaan hyödyntää verovähennyksissä, sekä olemassa on liikkeeseenlaskijan tilinpäätöstä 

myöten kaikki tieto, jolloin sijoittaja pystyy itse arvioimaan enemmän riskiä. Eri instituutiot 

suhtautuvat kryptovaluuttoihin yleisesti melko varauksella. Mikäli kuitenkin esimerkiksi Yh-

dysvalloissa Bitcoin-ETF tai vastaavan tyyppinen sijoitusinstrumentti tulisi hyväksytyksi, voisi 

se houkutella tavallisia ihmisiä paremmin mukaan kryptomarkkinoille kaupankäynnin helppou-

den ja turvallisuuden vuoksi. 

Aleksi Koskinen kyseenalaisti erilaisia sijoitusinstrumenteista puhuttaessa niiden todellisen 

tarpeellisuuden. Vaikka Bitcoin ETF:iä tai Trackereita voidaan omalla tavallaan pitää vähem-

piriskisenä sijoitusvaihtoehtona, puuttuu uusilta sijoitusinstrumenteilta kryptovaluutan perus-

tavanlaatuinen käyttötarkoitus, joka on toimia hajautettuna vaihdannan välineenä. Helpom-

mat ja turvallisemmat sijoituskeinot voivat tietysti houkutella uusia ihmisiä kryptovaluutta-

markkinoille. Kääntöpuolena voidaan kuitenkin kyseenalaistaa uusien sijoitusvaihtoehtojen 

uskottavuus kryptovaluuttojen todellisen käyttöarvon poistuessa. Tulee myös huomioida, että 

mikäli Bitcoiniin tai muuhun kryptovaluuttaan halutaan sijoittaa, voivat halukkaat tehdä tä-

män jo nykymuodossaan, ilman tarvetta virallisille pörssinoteerauksille. 

Heiskanen uskoo viestinnällisen asian olevan uusia sijoitusinstrumentteja haluavien pääpaino-

piste.  Heiskanen on oman työnsä puolesta nähnyt, kuinka valvojan leimaa pidetään usein 

laadun sekä turvallisuuden takeena: ”Tapauksissa, jossa jokin tuote tai rahasto on tietyn vi-

ranomaisen hyväksymä, syntyy olettamus, joka luo kuvaa tuotteen tai palelun taustalla olevan 

henkilöstön ammattimaisuudesta, vakavaraisuudesta ja käytön turvallisuudesta sekä riskien-

hallintamenettelyn todellisuudesta”. Heiskanen haluaa kuitenkin muistuttaa, että sijoittami-

nen rahaston kautta ei tee tuotteesta sen vähempää volatiliteettia, joten ne eivät teoriassa 

tee tuotteen käytöstä sen turvallisempaa. 

7.2.2 Piensijoittajan riskit 

Haastatteluissa korostui eritoten myös riskien tiedostamisen merkitys sijoittamisen kannalta. 

Myös piensijoittajista riippumattomia riskejä paljastui ja joiden merkittävyyttä käsiteltiin 

syvemmin. 
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Samu Yli-Rohdainen painotti haastattelussa eniten sääntelyn merkitystä sekä niihin liittyvää 

ongelmaa kryptovaluuttoihin sijoittamisessa. ”Sääntely ja kryptovaluutat eivät nykyisessä 

muodossaan kohtaa”, Yli-Rohdainen toteaa. Mikäli asiaan ei tule muutosta, herää epäilys 

kryptovaluuttojen pätevyydestä kilpailla tavallisen valuutan kanssa tai toimimaan uskottavana 

sijoitusmuotona”. Esimerkkinä Yli-Rohdainen nostaa KYC eli Know Your Customer varmistus-

prosessi-tyyppiset, perusteellisen tiedon hankintaan liittyvät käytännön ongelmallisuudet. 

Ongelmaa pahentaa kryptovaluuttojen jäljitettävyyden vaikeus. 

Rohdainen korostaa myös läpinäkyvyyden ongelmaa: ei tiedetä, missä valuutta pyörii ja kenel-

lä sitä on. Tavallisen fiat-valuutan varallisuutta pystyy esimerkiksi verotuksen kautta arvioi-

maan, miten paljon tietyillä henkilöillä tai yrityksellä on varallisuutta. Kryptovaluuttojen 

kohdalla asiasta kuitenkin ollaan enemmän pimennossa. Esimerkiksi osakkeiden kohdalla on 

promillen tarkkuudella tiedossa, minkä verran tietyn firman osakkeita on milläkin taholla. 

Myös se on säänneltyä, mitä tarvitsee tehdä, jos omistukset ylittävät tietyn osuuden, jotta 

tietynlaista ”ikkunaa” ei synny eikä täten mahdollisuutta markkinoiden manipulointiin.  

Rahaa ei saada myöskään liikkumaan: arvopaperi-instrumenttien kanssa ei ole järkevää pitää 

valuuttaa varastossa, vaan on järkevää laittaa raha eteenpäin juoksemaan. Tämä ei ole kryp-

tovaluuttamarkkinoilla mahdollista, koska kryptovaluutoilla ei ole samanlaista arvoa mitä 

perinteisillä sijoitusinstrumenteilla. Kun firmalla on arvo, pystytään laskemaan osakkeen arvo 

ja onko se tällä hetkellä ylihinnoiteltu vai aliarvostettu. Kryptovaluuttojen kasvulle taas ole 

käytännössä mitään perustetta, ja tietyn valuutan arvonmuodostus ei voi toimia samalla ta-

valla arvioida mitä osakkeiden. 

Koskinen mainitsee, kuinka kryptovaluuttoja koskevaa uutisointia seuraavalle on selvää, että 

kryptovaluuttasijoittamisen suurien tuotto-odotusten vastapainona ovat korkeat riskit. Tästä 

syystä Koskinen painottaa piensijoittajan oman tutkimustyön merkitystä huijausten tunnista-

misessa, suojautumisessa sekä riskinhallinnassa. 

Kryptovaluutan menettäminen huolimattoman käytön, säilytysvirheen tai rikoksen takia on 

yhä yleisempää, ja oman virtuaalivarallisuuden hallinta saattaa näin kysyä käyttäjältään uu-

denlaista suhtautumista omaisuuteen. Turvallisuuden kannalta merkittävimpiä ominaisuuksia 

on pörssin tai välittäjän tapa säilyttää asiakasvaroja. Turvallisuustoimien laatu vaihtelee mer-

kittävästi palveluiden välillä. Turvallista on käyttää sellaisen palveluntarjoajan palveluita, 

jotka on todistettu toimiviksi, jotka käyttävät kaksivaiheista tunnistautumista ja jotka suosi-

vat turvalliseksi todettujen kylmälompakkojen käyttöä. 

Kryptovaluuttoja on myös helppo menettää hyväuskoisuuden takia. Tahattomat ja tahalliset 

kryptovaluuttahankkeiden hiipumiset ovat alalla arkipäivää etenkin ICO-sijoittamisessa. Ylei-

nen ”hype” ja komeat markkinointimateriaalit eivät toimi takeena tuotteen oikeellisuudelle 

tai toimivuudelle, koska hankkeiden white paperiin voidaan käytännössä kirjoittaa mitä ta-
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hansa, ilman todisteita sisällön oikeellisuudesta. Paras keino suojautua kelvottomilta hank-

keilta on tutustua markkinointimateriaalin lisäksi hankkeen taustoihin erityisen huolellisesti 

kehittäjien omien blogien, keskustelufoorumien ja uutisten kautta. Koskinen kuitenkin huo-

mauttaa, kuinka hyvin toteutettua huijausta voi kuitenkin olla hankala tunnistaa, ja näinkin 

riskialttiissa sijoittamisessa on kannattavaa sijoittaa vain sellainen summa, jonka on valmis 

menettämään.  

Piensijoittajasta riippumattomia riskejä katsotaan olevan muun muassa reguloinnin puute ja 

niihin liittyvä epäkypsyys, epäjohdonmukaisuus ja paikoittainen epäreiluus, mikä voi aiheut-

taa monessa maassa hidasteita tai esteitä toimia kryptovaluuttojen parissa. Kryptovaluutta-

markkinoilla on runsaasti asymmetristä informaatiota, mikä ruokkii volatiliteettia. Sisäpiiri-

kauppa sekä pump & dump-keinottelu ovat markkinoilla myös hyvin yleisiä ilmiöitä. ”Riski 

altistua markkinoiden manipuloinnille kuitenkin pienenee keskittämällä sijoitukset vakaimpiin 

ja volyymiltaan suurimpiin kohteisiin kuten Bitcoiniin”, Koskinen tiivistää. 

Heiskanen kiinnittää erityistä huomiota siihen, että virtuaalivaluuttoihin on havaittu liittyvän 

rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen kohonneita riskejä. Heiskanen viittaa valtionvarain-

ministeriön esitykseen, jossa mainitaan muun muassa rahanpesun selvittelykeskuksen huo-

manneen entistä useamman rahanpesuilmoituksen koskevan virtuaalivaluuttoja (Rahanpesun 

selvittelykeskuksen vuosikertomus 2014-2015). Valtiovarainministeriön valmisteleman lainsää-

dännön, jolla virtuaali- eli kryptovaluuttojen vaihtopalveluita tarjoavia yrityksiä saadaan ra-

hanpesua torjuvan sääntelyn piiriin, uskotaan kitkevän jossain määrin rahanpesun ja terroris-

min rahoittamista Suomessa. Kokonaisuudessaan ongelman ratkaisemiseksi kaivataan kuiten-

kin myös kansainvälistä sääntelyä. 

Lain soveltamisalaa ehdotetaan laajennettavaksi siten, että sitä sovellettaisiin virtuaalivaluu-

tan liikkeeseenlaskijoihin, virtuaalivaluutanvaihtajiin ja markkinapaikkoihin, joissa virtuaali-

valuutalla käydään kauppaa. Lakiehdotuksessa virtuaalivaluuttojen liikkeeseenlaskijat ja va-

luutanvaihtajat kuuluisivat sääntelyn soveltamisalan piiriin ja tällä ennakoidaan jäädytettä-

vän rikoshyötyä entistä enemmän ja sääntelyn ennalta estävä vaikutus tehostuu. 

Muita virtuaalivaluuttoihin liittyviä suuria riskejä, joita Heiskanen tuo esille, ovat muun muas-

sa riskit käyttäjille valuutanvaihtajan petoksista, valuutan arvon rajut heilahtelut, valuuttaan 

kohdistuvat varkaudet, henkilöllisyyden väärinkäytökset ja valuutanvaihtojärjestelmän epä-

luotettavuus. Käyttäjille aiheutuu merkittäviä riskejä virtuaalivaluutan epäluotettavuudesta 

maksuvälineenä, mikä saattaa ilmetä esimerkiksi siten, että valuuttaa ei hyväksytä maksuvä-

lineenä, valuuttaa veloitetaan väärin, valuuttaa ei voida muuntaa lailliseksi maksuvälineeksi, 

valuutanvaihtajan toiminta päättyy tai valuutan arvoa manipuloidaan. Virtuaalivaluutan ar-

vonmuodostus ei myöskään ole vakaata eikä se ole suojassa inflaatiolta tai deflaatiolta. 
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7.2.3 Tulevaisuuden näkymät 

Haastatteluiden viimeisenä pääpainopisteenä oli pankkien ja lainsäädännön merkityksen ky-

symys, digitalisaation kehitys sekä yleisen maailmantalouden kulkusuunta kryptovaluuttojen 

tulevaisuuden kannalta. Näkökulmat kuitenkin vaihtelivat sen suhteen, voidaanko näitä pitää 

ratkaisevina tekijöinä kryptovaluuttojen kehityksen kannalta. 

Koska pankeilla on tiukat sääntelyvaatimukset, ei Yli-Rohdainen näkisi pankkien antavan yh-

tään periksi asenteestaan kryptovaluuttoja kohtaan. Kryptovaluuttoihin sijoittaminen saattaa 

vähintään tulla vaikeammaksi Fivan tai muun viranomaisen kieltäessä pankkeja ottamasta 

vastaan mitään kryptovaluuttoihin liittyvää rahaa tai olemaan yhteistyössä kryptovaluutta-

pörssien kanssa. Kyseessä voi olla vain ajan kysymys, koska tämä tulee tapahtumaan. Yli-

Rohdainen antaakin esimerkin tiukkuudesta, jossa Fiva kielsi Yhdysvaltalaisten etf-rahastojen 

kaupankäynnin sen jälkeen, kun kyseisillä rahastoilla ei ollut tarjota suomenkielistä tuo-

teselostetta palveluistaan. Yli-Rohdainen kuitenkin huomauttaa, ettei pankkien tiukan säänte-

lyn takana ole tarkoitus poissulkea kryptovaluuttojen käyttöä siksi että se olisi uhka, vaan 

perimmäinen tarkoitus on asiakkaiden suojeleminen kryptovaluuttojen mukana tuomilta ris-

keiltä. 

Lohkoketjun mukana tuomaa tekniikkaa Yli-Rohdainen pitää potentiaalisena tulevaisuutta 

ajatellen. Pankkimaailmassa on kuitenkin tutkittu, kuinka esimerkiksi swift-sanomia voi loh-

koketjun avulla lähettää ja vastaavia korvaamaan nykyiset menetelmät, joten on olemassa 

intressi, että pankit haluavat itse korvata nykyisen swift-viestijärjestelmän uudenlaisella loh-

koketjuun perustuvalla tekniikalla, mikä taas saattaisi estää nykyisten kolikoiden kasvun tar-

peettomina. 

Turvasatamana käyttäminen ja riskin hajauttaminen siirtämällä painotusta on järkevää ja 

teoriassa mahdollista toteuttaa, mutta toimiakseen oikeana turvasatamana tulisi valuutan olla 

vakaampi ja riskittömämpi. ”Nykyinen kehitys on ollut spekulatiivista ja kysymyksiä kryptova-

luuttojen ympärillä on ollut niin paljon, että se rajoittaa ajattelua turvasatamana toimimises-

ta”, toteaa Yli-Rohdainen. 

Koskinen ei näe pankkien olevan kykeneviä syrjäyttämään kryptovaluuttoja omilla lohkoketju-

ratkaisuillaan, sillä erilaisten instituutioiden omat lohkoketjuratkaisut eivät tue lohkoketjun 

perusideaa hajautetusta tietoverkosta. Pankin tai valtion liikkeellelaskemalla virtuaalivaluu-

talla olisi fiat-valuutan ja kryptovaluutan kaikki huonot puolet ilman etua kumpaankaan näh-

den. ”Koska lohkoketjun idea perustuu hajautettuun verkkoon, on yksittäisen pankin, valtion 

tai muun vastaavan tahon käytännössä mahdotonta luoda Bitcoinin kaltainen, yhtä hajautettu 

tietojärjestelmä”, Koskinen kiteyttää. 
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Vaikka tiukka sääntely voi hankaloittaa kryptovaluuttapiiriä, ei globaalilla tasolla Koskinen 

näe reguloinnin mitenkään kitkevän kryptovaluuttojen käyttöä. Mikäli suurin osa maailmasta 

kieltäisi kryptovaluuttojen vaihtamisen, intressit kaupankäynnin jatkumiselle säilyisivät kui-

tenkin ennallaan. Känyti tulisi mitä luultavimmin siirtymään muualle, mikä negatiivisena il-

miönä kuitenkin voi kiihdyttää hämärämpien kryptovaluuttojen sekä vaihtopalveluiden käyt-

töä ennestään. Tiukan sääntelyn tarpeellisuus voidaan muutenkin kyseenalaistaa, sillä min-

kään virallisen valuutan käyttöäkään ei välttämättä pystytä täysin reguloimaan.  

Vuonna 2017 nähtiin yksi kryptovaluuttojen historian suurimmista sykleistä, jonka aikana Bit-

coinin arvo on pudonnut 19500 dollarin ennätyslukemista jopa 70 prosenttia. Bitcoinin syklisen 

luonteen ja kuluneen laskutrendin ansiosta arvostustaso on kuitenkin rauhoittunut viime ai-

koina realistiselle tasolle, mikä voi Koskisen mukaan lupaa hyvää valuutan stabiiliuden ja näin 

myös Bitcoinin turvasatamana toimimisen kannalta. Vakauden pysymisen puolesta puhuvat 

markkinatilanteen rauhoittumisen lisäksi muun muassa käyttäjämäärien ja hajanaisuuden 

kasvu, yleinen luotettavuus ja laajempi käyttö maksuvälineenä sekä ostamisen tai sijoittami-

sen helpottuminen uusien sijoitusinstrumenttien avulla. Maksuvälineenä toimimisen puolesta 

puhuu parantunut skaalautuvuus ja salamaverkon kehittyminen, jonka avulla Bitcoineja voi-

daan siirtää välittömästi ja todella pienin kuluin käyttäjien luomien omien maksukanavien 

avulla. Tämä voi potentiaalisesti muuttaa bitcoinin lisäksi verkossa tapahtuvaa kaupankäyntiä 

kokonaisuudessaan. 

Kriisitilanteissa ihmiset siirtävät omaisuuttaan turvasatamiin, perinteisimmin kultaan jota on 

olemassa rajoitettu määrä ja johon Bitcoinia onkin usein verrattu. Koskinen pitää kuitenkin 

Bitcoinia kultaa edistyneempänä turvasatama, sillä se on nopeasti ja vaivattomasti siirreltä-

vissä ympäri maailmaa. Maailman taloudellista ja poliittista tilannetta ei voida pitää täysin 

vakaana ja mahdollisen talousromahduksen ohella heikot kansalliset valuutat sekä rahasiirtoja 

koskevat poliittiset rajoitteet voivat Bitcoinin kysyntää inflaatio- ja jäädytysresistanttina va-

luuttana. Median mukana tuoman näkyvyyden johdosta Bitcoinista on myös tulossa osa valta-

virtaa, ja tällä voi mahdollisesti olla suuri merkitys turvasatamana toimimisena mahdollisen 

perinteisen talousromahduksen tapahtuessa. Myös maailmanlaajuinen trendi päästä eroon 

käteisestä maksuvälineenä jyllää voimakkaana, mikä lupaa hyvää Bitcoinin kaltaiselle digitaa-

lisille maksumuodoille, jonka luotettavuus on kiistaton ja minkä toiminta pysyisi vakaana 

myös mahdollisen sotatilanteen, luonnonilmiön tai muun katastrofin seurauksena. 

Heiskanen haluaa panna merkille sääntelyn ja uusien rahanpesulakien merkityksen kryptova-

luuttojen tulevaisuuden kannalta. Sääntely vaikuttaa omalta osaltaan jo nyt kryptovaluuttoi-

hin, sillä esimerkiksi ICO:ita on joukkorahoituksen keinona yritetty yhdistää usein perinteiseen 

liiketoimintaan, koska rahankeruun oletetaan olevan usein helppoa tämän avulla. Yritykset 

ovat kuitenkin jääneet usein pelkän puheen asteelle, koska sääntely ja uudet lait koskevat 

myös ICO:iden kautta tapahtuvia joukkorahoituksia. Uusien, pian voimaantulevien rahan-
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pesulakien vaikutuksesta on hankalaa sanoa mitään, sillä erilaiset bitcoinpörssit ja muut pal-

veluntarjoajat voivat noudattamisen sijasta siirtää toimintansa EU:n ulkopuolelle jatkaakseen 

liiketoimintaa entiseen tapaan. 

Heiskanen huomauttaa, kuinka Suomessa ei ole yhtään rahastoa, mikä sijoittaisi kryptovaluut-

toihin ja muissa maissa niin sanotulla vaihtoehtorahastolla, joilla voidaan sijoittaa periaat-

teessa mihin vain, voidaan teoriassa sijoittaa myös kryptovaluuttoihin vain, mikäli tietyt eh-

dot täyttyisivät. Voidakseen vaihtoehtorahaston tarjota sijoituspalveluita yksityishenkilöille, 

tarvitsee se itselleen toimiluvan sekä säilytysyhteisön toimiakseen, mikä tarkoittaa käytän-

nössä pankkia. Heiskanen pitää kuitenkin erittäin epätodennäköisenä, että yksikään pankki 

haluaisi ryhtyä minkään vaihtoehtorahaston säilytysyhteisöksi, mikäli kyseisen rahaston pääin-

strumenttina ovat kryptovaluutat. Rekisteröity rahasto voisi toimia ilman säilytysyhteisöä, 

mutta koska ne voivat tarjota palveluita vain ammattimaiseen instituutionaaliseen sijoittami-

seen, jäisivät niiden markkinat suhteellisen pieniksi. 

8 Benchmarking 

Haastatteluosiossa pyrittiin tutkimaan, ovatko kryptovaluutat sijoitusmuotona varteenotetta-

va vaihtoehto piensijoittajan kannalta. Tämän lisäksi opinnäytetyössä haluttiin erityisesti 

ottaa selvää siitä, ovatko kryptovaluutat realistisessa roolissa toimimaan turvasatamana. Jot-

ta tavoitteessa onnistuttaisiin, päätettiin benchmarking-menetelmän eli vertailuanalyysin 

avulla vertailla muutamia keskeisiä kryptovaluuttakolikoita ja perinteisiä sijoitusinstrument-

teja keskenään, niiden toimintatapaa, kurssimuutoksia, markkinan suuruutta sekä kehitystä. 

Näiden esimerkkien avulla pystytään tutkimaan kryptovaluuttojen korrelaatiota, välttymään 

suurimmilta virheiltä ja huomioimaan riskejä, jotka kryptovaluuttamarkkinoilla eniten piilee. 

Tiedon tukena pystytään löytämään entistä enemmän ja käyttämään hyväksi dataa eri projek-

tien toiminnasta ja palvelumalleista. Benchmark-vertailujen projekteiksi valittiin neljä kes-

keisintä kryptovaluuttakolikkoa: Bitcoin, Ethereum (Ether), Litecoin sekä Ripple (XRP). Arvol-

taan ja volyymiltaan pienempiä altcoineja sekä ICO:ista syntyneitä tokeneita ei otettu vertai-

luun mukaan niiden liian korkean volatiliteetin, manipulointiriskin sekä vähäisen käytön ansi-

osta, mikä ei tue teoriaa turvasatamana toimimisesta. 

Keskinäisten louhinnan tason, kurssimuutosten, yleisen volatiliteetin ja volyymin ja transakti-

oiden määrän perusteella lisäksi valittuja kryptovaluuttoja verrataan perinteisiin osakeindek-

seihin, yleisimpiin arvonsäilyttäjinä toimiviin raaka-aineisiin sekä perinteiseen fiat-

valuuttaan. 

8.1 Benchmarking –tutkimusprosessi yleisesti 

Benchmarkingilla tarkoitetaan vertailuanalyysiä tai vertaiskehittämistä, jonka tarkoituksena 

on oman toiminnan vertaaminen vastaavaan toimintaan tai sen osaan, usein kuitenkin parhaa-
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seen vastaavaan käytäntöön. Sen keskeisimpänä tarkoituksena on toisilta oppiminen ja oppi-

misen soveltaminen omaan toimintaan.  

Benchmarking –prosessi kuvataan usein eri vaiheina. Se alkaa yleensä tarpeesta kehittää omaa 

toimintaa tai jotain sen osa-aluetta. Ensiksi määritellään se, mitä toimintoa halutaan verrata. 

Keskeisenä vaiheena on kehittämisalueen rajaus. (Hotanen 2001, 19.) Prosessin alussa kerä-

tään myös tietoa omasta toiminnasta, jotta tiedetään mitä benchmarkingin kohteelta halu-

taan saada oman toiminnan kehittämiseksi. Kehittämiskohteen määrittelyn jälkeen valitaan 

vertailukohde. Valinta tehdään yleensä sillä perusteella, että toinen verrattava on joillain 

osa-alueella parempi kuin toinen ja toimivat kohdat halutaan siirtää omaan toimintaan (Tuo-

minen 1994, 41). Tämä on tehokas tapa havainnoida virheitä, joita omassa toiminnassa mah-

dollisesti tehdään. Vertailun kohteesta kerätään myös laajasti tietoa ennen varsinaisen vertai-

luprosessin toteuttamista. 

Ennen kuin vertailua aletaan suorittaa, on tärkeää sisäistää ja oppia oman kehittämiskohtee-

na olevan toiminnon prosessit ja strategiat. Tämän jälkeen voidaan siirtyä opiskelemaan ver-

rattavan kohteen vastaavaa toimintoa. Oppimisen pohjalta määritetään löydetyn eron suuruus 

ja luonne. Kun määrittely- ja oppimisprosessi on valmis, asetetaan tavoitteet, joissa määritel-

lään, mitkä prosessit otetaan käyttöön välittömästi ja mitä lähetään jatkokehittämään. Tä-

män jälkeen menetelmä vakiinnutetaan, sitä kehitetään ja se aloitetaan uudelleen jonkin 

toisen toiminnon osalta. Tästä syystä voidaankin sanoa, että toimiva benchmarking-prosessi 

on jatkuva kiertokulku. (Tuominen 1994, 41.) 

Vaikka benchmarkingia käytetään yleisesti erilaisten organisaatioiden vertailussa, on vastaa-

vaa prosessia mahdollista käyttää verrattaessa eri sijoitusinstrumentteja keskenään. Tällöin 

instrumenttien välisiä eroja tutkitaan, verrataan niiden muutoksia, keskinäistä korrelaatiota, 

volyymiä, volatiliteettiä sekä markkina-arvoa. Tavoitteena on löytää syyt muutoksille ja eroa-

vaisuuksille sekä käyttää hyväksi havaittuja tuloksia toiminnassaan. (Rosen 2018.) Benchmar-

king-toteutuksen voi tehdä esimerkiksi tutkimalla verrattavien kohteiden artikkeleita, kirjoja, 

Internet-sivuja, kaavioita tai tilastoja (Tuominen 1994, 41). 

8.2 Vertailtavat kryptovaluutat 

Bitcoin 

Bitcoin on vuonna 2008 luotu kansainvälinen, vanhin, hajautetuin ja maailmanlaajuisesti tun-

netuin kryptovaluutta. Sen olemassaolo perustuu tietokoneiden vertaisverkkoon ylläpitämään 

laskentatehoon internetissä ja jonka käyttö on pelkästään omien käyttäjiensä hallinnassa, 

riippumatta erillisten välikäsien toiminnasta. Bitcoinien määrä on rajallinen, mistä syystä se 

on potentiaalinen säilyttämään arvonsa.  Bitcoinit lasketaan liikkeelle geometrisenä sarjana, 

ja kirjoitushetkellä 21 miljoonan Bitcoinin maksimimäärästä liikkeelle on laskettu yhteensä 
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noin 17 miljoonaa, lohkopalkkion puolittuessa noin neljän vuoden välein (Bitcoinkeskus 

2018b). Bitcoin on vaikeustasoltaan haastavin louhittava kryptovaluutta eikä se ole skaalautu-

vuudeltaan samaa tasoa kilpailevien kryptovaluuttojen kanssa, mutta historiansa ja tunnetta-

vuutensa ansiosta sitä voidaan pitää potentiaalisimpana arvonsäilyttäjänä. Suurimpana kryp-

tovaluuttana Bitcoinin markkina-arvo on yli 110 miljardia yhdysvaltain dollaria (Coinmarket-

cap 2018). 

Litecoin 

Litecoin on Bitcoinin ohjelmakoodiin perustuva kryptovaluutta, joka muistuttaa ominaisuuksil-

taan hyvin paljon edeltäjäänsä. Litecoin tarjoaa monia eroavaisuuksia Bitcoiniin verrattuna. 

Litecoinin suurin keskeinen ero Bitcoiniin on sen parempi skaalautuvuus sekä laajempi teo-

reettinen maksimimäärä, joka on 84 miljoonaa kappaletta. Näistä noin 58 miljoonaa on las-

kettu liikkeelle kirjoitushetkellä. Litecoin-verkko pyrkii prosessoimaan yksittäisen lohkon kah-

dessa ja puolessa minuutissa, toisin kuin Bitcoin-lohkossa, jonka prosessointiaika on kymme-

nen minuuttia. (Investopedia 2018a) Litecoin hyödyntää myös osittain jo Lightning Network –

verkkoa, mikä mahdollistaa nopeammat transaktioajat. Viimeinen oleellinen ero Bitcoiniin on 

Litecoinin scrypt-niminen hajautusalgoritmi, jolloin louhintaan tarvitaan raa’an prosessointi-

tehon sijaan paljon muistia. Tämän vuoksi Litecoin mahdollisti sen alkuvuosina myös kannat-

tavan GPU-louhinnan (Bitcoinkeskus 2017b). Litecoinin markkina-arvo oli lokakuussa 2018 noin 

8 miljardia dollaria (Coinmarketcap 2018e). 

Ethereum (Ether) 

Ethereum on vuonna 2013 luotu, lohkoketjuun perustuva hajautettu tietojenkäsittelyalusta. 

Ethereum tarjoaa ympäristön, johon kuka tahansa voi luoda oman kryptovaluuttansa tai ra-

kentaa älysopimuksia hyödyntävän hajautetun dApp eli decentralized App -sovelluksen. Ethe-

reum on tämän platform-kategorian ylivoimaisesti tunnetuin projekti. Alusta on myös suosittu 

ICO-joukkorahoitusten keräämisessä, jotka pohjautuvat ERC-20 standardiin ja joiden avulla on 

mahdollista luoda omia kryptovaluuttoja eli tokeneita. (Bitcoinkeskus 2017d) 

Koska Ethereum perustuu ”älykkäisiin sopimuksiin” eli Smart Contracteihin, ei sitä voida pitää 

samanlaisena arvonsäilyttäjänä mitä Bitcoinia tai Litecoinia. Suuren markkina-arvonsa, tun-

nettavuutensa sekä laajan käyttöarvonsa ansiosta sen oma kryptovaluutta Ether eli ETH pää-

tettiin kuitenkin valita mukaan osaksi vertailuprosessia. Kirjoitushetkellä Ether-kryptovaluutta 

oli toiseksi suurin kryptovaluutta markkina-arvon ollessa lokakuussa 2018 noin 22 miljardia 

dollaria (Coinmarketcap 2018). 

Ethereum-kryptovaluuttaa eli Etheriä on kirjoitushetkellä laskettu liikkeelle noin 102 miljoo-

naa ja sen teoreettinen maksimimäärä on käytännössä rajaton, mutta louhinnan vaikeustason 

arvioidaan nousevan ajan myötä. Tällä hetkellä Ethereum perustuu muiden vertailtavien kryp-
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tovaluuttojen tapaan proof of work algoritmiin, jolloin Ethereumin lohkoketjun louhinnasta 

saa palkkioksi sen omaa kryptovaluuttaa Etheriä. Kehittäjien suunnitteilla on kuitenkin ollut 

siirtyä aiemmin mainittuun proof of stake–algoritmiin lähitulevaisuudessa, jolloin louhintaa ei 

nykyisessä muodossa enää tapahtuisi. (Bitcoinkeskus 2017d) 

Ripple (XRP) 

Ripple on kolmanneksi suurin lohkoketjuteknologiaa hyödyntävä kryptovaluuttaprojekti, min-

kä järjestelmää ei kuitenkaan voida verrata esimerkiksi Bitcoiniin. Ripple on amerikkalainen 

fintech –yhtiö, joka vastaa XRP-tokenista ja sen taustalla olevan teknologian kehitystyöstä. 

Monet pankit käyttävät tätä keskinäisissä maksusiirroissaan nopean skaalautuvuutensa ansios-

ta (Investopedia 2018b). XRP eroaa muista kryptovaluutoista eniten sillä, että sen omistajuus 

on enemmän keskitettyä eikä hajautettua. XRP:tä ei myöskään voida louhia perinteisillä kei-

noilla, vaan kolikoiden laskeminen on projektin taustalla olevien kehittäjien varassa (Bitcoin-

keskus 2018). XRP on noin 18 miljardin markkina-arvoltaan kolmanneksi suurin kryptovaluutta. 

XRP-kolikoiden teoreettinen maksimimäärä on 100 miljardia, joista kehittäjät ovat laskeneet 

liikkeelle yhteensä lähes 40 miljardia kolikkoa. (Coinmarketcap 2018f) 

 

8.3 Muut verrattavat sijoitusinstrumentit 

Kulta 

Kulta on metallien ryhmään kuuluva alkuaine, joka on toiminut ihmiskunnan yleisimpänä ra-

hana tuhansia vuosia. Kultaa käytetään teollisuudessa ja se toimii myös suosittuna vaihtoeh-

toisena sijoituskohteena. Kullan ongelma sijoituskohteena on sama kuin Bitcoinin: sillä ei ole 

jatkuvaa tuoton lähdettä, kuten korkoa tai osinkoa. Kullan hinta määrittyy kysynnän ja tar-

jonnan mukaan. Sijoittajan tuotto tai tappio riippuu siten täysin kullan arvonkehityksestä. 

Kulta tuo hajautushyötyä sijoitussalkkuun, ja siihen sijoittaminen saattaa turvata varallisuu-

den taloudellisesti epävakaassa tilanteessa tai dollarin tai euron arvon heikentyessä. (Heikin-

heimo 2015) Kullan osuutta sijoitussalkussa pidetään kuitenkin yleensä maltillisena. 

Kultaan ja muihin jalometalleihin voidaan sijoittaa monin eri keinoin, kuten sijoittamalla 

itsessään fyysiseen kultaan, vaihtoehtoisesti rahastojen, osakkeiden kautta sijoittamalla esi-

merkiksi kaivosyhtiöihin tai johdannaisten kautta. Kulta on vuosien saatossa pystynyt säilyt-

tämään arvonsa ja toimimaan näin suhteellisen vakaana turvasatamana. (Investopedia 2018c) 

S&P 500 

S&P 500 on Yhdysvaltain markkina-arvoltaan suurimpien yritysten kurssikehitystä kuvaava 

indeksi. Se toimii maailman seuratuimpana indeksinä, jossa osakkeiden painot määrittyvät 
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yhtiöiden markkina-arvojen perusteella. S&P 500 listalla olevat yritykset on noteerattu yhdys-

valtalaisissa pörsseissä, kuten Nasdaqissa. S&P 500 indeksin kurssikehitys on noussut merkittä-

västi sitä koetelluista finanssikriisistä ja talouden kuplista huolimatta. (Investopedia 2018d) 

Nikkei 225 

Nikkei 225 eli Nikkei-indeksi on Tokion pörssin osakeindeksi, jossa on huomioitu 225:n vaihde-

tuimman Tokion pörssissä noteeratun osakkeen kehitys. Indeksissä mukana olevat osakkeet 

valitaan eri teollisuusalojen painon perusteella. Nikkei 225 on yksi Aasian seuratuimpia osake-

indeksejä (Nikkei inc 2018). Japanin myönteinen suhtautuminen kryptovaluuttoihin ja Bitcoi-

nin yleinen hyväksyminen maksuvälineenä ovat keskeisiä syitä siihen, miksi benchmarking-

prosessissa haluttiin vertailla kryptovaluuttoja Japanin tunnetuimpaan osakeindeksiin. 

S&P Europe 350 

S&P Europe 350 -indeksi on Eurooppalaisten osakkeiden tunnettu osakeindeksi. Indeksissä on 

nykyisin edustettuna 350 yhtiön osakkeet, ja luonteeltaan se vastaa Yhdysvaltojen vastaavaa 

S&P 500-indeksiä. Indeksissä on eri yrityksiä lähes kaikista keskeisimmistä teollisuuden aloilta 

(Bloomberg 2018a). Indeksi otettiin mukaan vertailuun samoista syistä kuin S&P 500 indeksi, 

minkä lisäksi Eurooppa toimii yleisesti yhtenä keskeisenä ja kryptovaluuttojen käyttö- sekä 

vaihdanta-alueena. 

8.4 Aineiston hankinta 

Kurssimuutosten lähteenä on käytetty coinmarketcap.com –sivuston dataa, joissa on huomioi-

tu kryptovaluuttojen kehitys yhden vuoden ajalta 8.10.2017–7.10.2018. Kryptovaluuttamark-

kinoilla pörssipäiviä on vuodessa yhteensä 365, eli kauppaa käydään kellon ympäri vuoden 

jokaisena päivänä. 

Osakeindeksien ja kullan kohdalla tutkimusaineisto opinnäytetyöhön kerättiin Investing.comin 

virallisilta verkkosivuilta. Aineisto koottiin indeksien historiallisista kurssitiedoista samalta 

yhden vuoden periodilta, 8.10.2017–7.10.2018. Jokaisen tutkittavan osakeindeksin kurssitie-

dot olivat saatavissa koko aikaväliltä. Tutkittavalla aikavälillä on huomioitu pörssien ajoittai-

nen kiinniolo, jolloin kaupankäyntipäiviä kertyy vuoden ajalle yhteensä 252. 

Sekä kryptovaluuttojen että muiden sijoitusinstrumenttien viivadiagrammeja tutkiessa on 

apuna käytetty tradingview –sivustoa, joka antaa valitsemista sijoitusinstrumenteista reaaliai-

kaisen datan suoraan eri maiden suurimmista pörsseistä. Kyseinen data sisältää ainoastaan 

kurssikehityksen muutoksen eikä niissä ole huomioitu mahdollisia osingonmaksuja. 
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8.5 Vertailumenetelmät 

8.5.1 Volatiliteetti 

Riskiä mitataan volatiliteetilla eli tuoton keskihajonnalla. Volatiliteetti mittaa sitä, kuinka 

paljon sijoituksen tuotot heiluvat tuottojen odotusarvon ympärillä. Mitä suurempaa heilahtelu 

on, niin sitä suurempi on sijoituksen riski. Matalaa volatiliteettiä pidetään yleensä vakaan 

arvonsäilyttämisen peruspilarina (Blomster 2017). 

Keskimääräinen kuukausittainen volatiliteetti on laskettu prosentteina päivätuottojen mu-

kaan, jotka on huomioitu jakamalla jokaisen päivän päivän aloitus –ja lopetushetken kurssit 

erikseen. Volatiliteettiprosenttia laskiessa eri instrumenteille käytettiin hyväksi Excel-

sovellusta, johon aineistosta saatu data syötettiin. Koska jokainen pörssipäivä huomioidaan 

mukaan, on volatiliteetin laskennassa käytetty apuna Excelin keskihajonta.p-funktiota. Kysei-

nen funktio laskee populaation keskihajonnan koko populaation perusteella. Funktioon on 

syötetty kunkin instrumentin päivätuotot sekä laskettavat pörssipäivät. Funktiossa volatili-

teetti on laskettu jakamalla päivittäinen tuottojen keskihajonta populaation eli pörssipäivien 

mukaan, jonka jälkeen saadusta summasta on laskettu vielä neliöjuuri. 

8.5.2 Korrelaatio 

Korrelaatiolla tarkoitetaan kahden satunnaismuuttujan välistä riippuvuutta. Korrelaatiolla 

pyritään kuvaamaan, missä määrin eri muuttujat liikkuvat samanaikaisesti. Tutkimuksessa 

kryptovaluuttojen sekä osakeindeksien kehitystä tarkasteltiin satunnaismuuttujina tietyiltä 

ajanjaksoilta. Korrelaatio ei aina todista syy-seuraussuhdetta, mutta se voi toimia suuntaa 

antavana vihjeenä muutosten arvioinnissa. 

Viivadiagrammien havainnoinnin lisäksi korrelaatiota voidaan tutkia korrelaatiokertoimen 

avulla, millä mitataan aineistosta laskettujen havaintojen välistä lineaarista riippuvuutta. 

Korrelaatiokertoimella viitataan yleensä tunnettuun Pearsonin korrelaatiokertoimeen. Mikäli 

käytettävissä on kuitenkin vain tietty otos aineistosta, voidaan laskemiseen käyttää myös 

otoskorrelaatiokerrointa, mikä on vastaavan tyyppinen muuttujien mittayksiköistä riippuma-

ton kerroin. (Mellin 2004)  

Korrelaatiokertoimessa arvot vaihtelevat -1 ja +1:n välillä. Arvon ollessa -1 tarkoitetaan, että 

muuttujat liikkuvat täysin vastakkaisiin suuntiin toisistaan. +1:llä taas tarkoitetaan muuttuji-

en liikkuvan täysin samalla tavalla. Arvon ollessa 0, ei korrelaatiokerroin havaitse minkään-

laista lineaarista riippuvuutta muuttujien välillä (Mellin 2004). 

Aineistosta saadut kurssitiedot käsiteltiin Excelissä korrelaatiofunktiolla. Funktion ensimmäi-

seksi argumentiksi annetaan viittaus ensimmäisen muuttujan arvoihin ja toiseksi argumentiksi 

viittaus toisen muuttujan arvoihin. Funktion avulla jokaiselle vertailuparille laskettiin korre-

laatiokertoimet. Korrelaatio on laskettu eri instrumenttien hinnoista jokaisen pörssipäivän 
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päätteeksi. Koska kauppapäiviä on eri instrumenteilla eri määrä, on otoskorrelaatio laskettu 

vain niistä päivistä, jolloin kaikkia instrumentteja on myyty. 

8.6 Kryptovaluuttojen keskinäinen vertailu 

 

Kuvio 2: Bitcoinin, Etherin, Litecoinin ja XRP:n kurssikehitys ajalta 26.10.17-26.10.18 

Kuviosta 2 nähdään neljän verrattavan kryptovaluutan kurssien liikkeet yhden vuoden ajalta 

2017-2018. Kuviosta voidaan jo silmämääräisesti nähdä kurssimuutosten olleet hyvin saman-

suuntaisia koko tarkasteluajanjakson aikana. 

 

 Bitcoin  Litecoin Ether XRP 
 Korrelaatio Volatiliteetti Korrelaatio Volatiliteetti Korrelaatio Volatiliteetti Korrelaatio Volatiliteetti 

1kk 1 1,46 % 0,74 3,33 % 0,85 3,79 % 0,74 5,17 % 

3kk 1 2,25 % 0,92 4,01 % 0,78 4,87 % 0,22 7,47 % 

6kk 1 2,79 % 0,86 4,06 % 0,79 4,69 % 0,79 6,01 % 

9kk 1 3,87 % 0,91 5,34 % 0,87 5,18 % 0,89 6,50 % 

12kk 1 
4,78 % 0,87 6,84 % 0,67 5,62 % 0,64 9,53 % 

Taulukko 1: Bitcoinin, Etherin, Litecoinin ja XRP:n volatiliteetti sekä korrelaatio suhteessa 

Bitcoiniin 
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Taulukosta 1 nähdään tarkemmin kolmen verrattavan altcoinin väliset korrelaatiokertoimet 

Bitcoiniin samalta yhden vuoden ajalta. Taulukosta nähdään myös volatiliteettiprosentit sa-

moilta kuukausilta. Korkeana pidettävän korrelaation ohjearvon ollessa > 0,7 voidaan todeta, 

että kaikki kolme verrattavaa altcoinia korreloivat erittäin vahvasti Bitcoinin kanssa. 

Korrelaatio on huomattava lähes jokaisen kryptovaluutan kesken. Joidenkin altcoinien korre-

laatio suhteessa bitcoiniin on kuitenkin ollut merkittävämpää kuin muiden. Enemmän arvon-

säilyttäjänä toimiva Litecoinin kurssi on korrelaatiolukujen perusteella pysynyt tiiviimpänä 

Bitcoinin kanssa kuin Etherin tai XRP:n. Sama pätee volatiliteettiin alkutalvea 2018 lukuunot-

tamatta, jolloin Litecoinin volatiliteetti pysyi samana muiden altcoinien kanssa. Merkittävää 

on kuitenkin huomata jokaisen kryptovaluutan volatiliteetin pienentyneen viimeisten kuukau-

sien aikana. 

Poimimalla olennaisia kohtia kehityksen kulusta voidaan niiden perusteella päätellä useita eri 

tekijöitä. Volatiliteetin kannalta erityisen huomattavaa on kryptovaluuttojen hajanaisuuden 

merkitys ja sen elinehto valuutan vakaudelle. Esimerkiksi Bitcoin on pystynyt säilyttämään 

parhaiten arvonsa luultavasti siksi, koska sen omistus on eniten hajautunutta. Sen sijaan kos-

ka muun muassa XRP:n omistajuus on erityisen keskitettyä, on se kurssimuutoksen osalta po-

tentiaalinen tekemään rajuja nousuja ja laskuja sekä erittäin altis perinteisille pump & dump 

–ansoille, mikä voidaan huomata myös kurssikäyriä tutkiessa. 

Kurssikehityksestä on luettavissa myös median mukana tuomat uutisten, teknologinen kehi-

tyksen, sekä sijoittajien niin sanottu ”heräämisen” ja epäluottamuksen aiheuttamat vaikutuk-

set riskialttiisiin projekteihin. Muun muassa Ethereumin kurssin jatkuva pudotus on luultavasti 

seurausta ICO-buumin laantumisesta. ICO-huuman aikana ilmeni useita poistumishuijauksia 

joukkorahoituskampanjoissa, jotka käytiin Ethereumin ERC-20 –tokenilla. Tällöin joukkorahoi-

tusten kerääjien ulosmyymä valuutta vaikuttaa luontaisesti ETH:n kurssimuutokseen negatiivi-

sella tavalla. Pelkät suuret transaktiomäärät eivät kerro koko totuutta Etheristä arvonsäilyttä-

jänä, koska Ethereumia käytetään myös paljon erilaisten älysopimusten tekoon. 

Litecoin, jota voidaan pitää yhtenä vakaimmista kryptovaluutoista, on seurannut melko hyvin 

Bitcoinin kurssimuutosta alkutalvea lukuun ottamatta. Tällöin tieto Litecoinin tulevasta haa-

rautumisesta voidaan pitää mahdollisena syynä sen huimaan kurssinousuun kyseisenä aikana. 

Litecoinin on myös tarkoitettu Bitcoinin kaltaiseksi arvonsäilyttäjäksi, mistä syystä sen va-

kaampaa kurssikehitystä voidaan selittää muihin kryptovaluuttoihin verrattuna. Erittäin mie-

lenkiintoista on myös huomata vuodenvaihteen rajun kurssikehityksen ja spekulatiivisen kup-

lan puhkeamisen jälkitilanne, jolloin markkinatilanne näyttäisi rauhoittuneen. Markkinat vai-

kuttavat näin olevan myös vähemmän riippumattomia ulkoisista tekijöistä, kuten mediasta, 

jonka toiminta on aiemmin saattanut vaikuttaa rajusti kurssimuutoksiin. 
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8.7 Bitcoinin kehitys suhteessa muihin sijoitusinstrumentteihin 

 

Kuvio 3: Bitcoinin, S&P500:n, S&PE350:n, N225:n sekä kullan kurssivaihtelut 26.04.18-

26.10.18 

Kuviosta 3 nähdään Bitcoinin, kullan ja osakeindeksien hinnanmuutokset tarkasteluajanjaksol-

la 26.04.18-26.10.18. Koska muut kryptovaluutat ovat volatiliteetiltaan korkeita ja seuraavat 

kurssimuutoksissaan Bitcoinia, ei niiden vertaamista muihin, perinteisiin sijoitusinstrument-

teihin katsottu tarpeelliseksi. Kuvassa on huomioitu kurssimuutokset ainoastaan puolen vuo-

den ajalta. Lyhyempi aikajänne koettiin sopivammaksi kuplan puhjettua ja tilanteen normali-

soiduttua Bitcoinin kannalta, mikä tekee kuvasta helppolukuisemman. Kuviosta voidaan sil-

mämääräisesti nähdä, että Bitcoinin ja muiden sijoitusinstrumenttien välinen korrelaatio on 

vaihdellut hyvin paljon tarkastettavalta aikaväliltä. 

 

 Kulta S&P 500 S&P Europe 350 Nikkei 225 

 Korrelaa-
tio 

Volatili-
teetti 

Korrelaa-
tio 

Volatili-
teetti 

Korrelaa-
tio 

Volatili-
teetti 

Korrelaa-
tio 

Volatili-
teetti 

1kk -0,67 0,83 % 0,50 1,29 % 0,49 0,76 % 0,45 0,76 % 

3kk 0,44 0,67 % -0,02 0,85 % 0,48 0,54 % -0,03 0,78 % 

6kk 0,66 0,60 % -0,54 0,74 % 0,71 0,48 % -0,04 0,79 % 

9kk 0,69 0,64 % -0,40 0,97 % 0,69 0,64 % -0,27 1,04 % 

12k
k 0,34 0,63 % -0,14 0,87 % 0,51 0,58 % 0,27 1,00 % 

Taulukko 2: Kullan, S&P500:n, S&PE350:n sekä N225:n volatiliteetti sekä korrelaatio suhteessa 

Bitcoiniin 
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Kurssimuutosten tulkitsemisen tueksi taulukossa 2 nähdään perinteisten sijoitusinstrumenttien 

volatiliteetti sekä korrelaatioluvut suhteessa Bitcoiniin samoilta ajanjaksoilta. Vaikka vuoden-

vaihteen kuplaa ei vertailussa huomioitaisi mukaan, voidaan kaaviosta kuitenkin todeta Bit-

coinin kurssin menneen osittain omaa rataansa, riippumatta yleisten pörssimarkkinoiden kehi-

tyssuunnasta. Korrelaatiota osake-indekseihin näyttäisi olevan yleisesti melko vähän tai ei 

ollenkaan. Esimerkiksi S&P500:n ja N225:n kohdilla korrelaatiokerroin suhteessa Bitcoiniin on 

viimeisen kuukauden kehitystä erikseen lukuunottamatta vaihdellut 0:n ja -0.5:n välillä.  

Poikkeuksena on S&PE350, jonka korrelaatio on ollut erityisen yllättävä kertoimen vaihdelles-

sa noin 0.5 ja 0.7:n välillä, mitä voidaan kutsua kohtalaisen korkeaksi korrelaatioksi. Bitcoinin 

ja kullan kesken voidaan myös nähdä kohtalainen korrelaatio. 

Taulukosta voidaan huomata selkeästi Bitcoinin ja muiden kryptovaluuttojen volatiliteetin 

olevan edelleen hyvin korkea suhteessa muihin, perinteisempiin sijoitusinstrumentteihin. 

Huomioitavaa on kuitenkin erityisesti Bitcoinin volatiliteetin laskeminen viime kuukausien 

ajalta, vaikka se on edelleen suhteellisen korkea muihin instrumentteihin nähden. Osake-

indeksien tai kullan volatiliteetti ei missään tarkastelujakson vaiheessa noussut yhtä korkeaksi 

mitä Bitcoinin volatiliteetti alimmillaan. 

Voidaan myös huomata, että Bitcoinin kurssi on hyvin syklivä ja reagoinut talouden ja uutisten 

muutoksiin paljon rajummin mitä kulta tai osakeindeksit. Kullan kehitystä seuraamalla voi-

daan todeta, että sen kurssikehitys on mennyt samalla tavalla vastavirtaan osakeindeksien 

kanssa mitä Bitcoinin kehitys. Kurssikehityksestä ei kuitenkaan ole luettavissa, ovatko Bitcoi-

nin kurssivaihteluiden syyt samat mitä perinteisten osakkeiden tai kullan kurssin vaihtelut, ja 

esimerkiksi loppukesän kurssin laskun syynä ovat voineet olla toistuvat Bitcoin ETF-

rahastopäätösten lykkääminen. Pudotukset ovat myös olleet erittäin pitkiä ja rajuja, samoin 

kuin kurssinousut. On myös huomioitava, että viimeisen kuukauden aikana Bitcoinin arvo on 

sekä kultaan että osakeindekseihin nähden säilynyt erittäin vakaana valuuttana. 

 

9 Yhteenveto 

9.1 Johtopäätökset 

Tutkimuksen edetessä ja kryptovaluuttojen menestymistä pohtiessa keskeiseksi nousi kolme 

eri aihealuetta, jotka ovat kryptomaailman erilaiset sijoitusinstrumentit, piensijoittajan riskit 

sekä tulevaisuuden näkymät. Näihin aihealueisiin haluttiin syventyä, jotta saataisiin vastaus 

kysymykseen, millaisena sijoitusmahdollisuutena kryptovaluuttoja voidaan oikein pitää. Lisäk-

si haluttiin saada erityisesti selvää Bitcoinin potentiaalista toimia mahdollisena turvasatama-

na. 
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Haastattelun tuloksista voidaan päätellä selkeästi, ettei sijoituspäätöksiä kannata tehdä pel-

kästään eri projektien white papereihin vaan monien eri seikkojen perusteella. Mikäli sijoitta-

ja ei osaa arvioida itse eri projekteja kriittisesti, ei sijoittaminen niihin ole välttämättä kovin 

kannattavaa. Monet kryptovaluuttaprojektit juurtuvat vanhoihin toimintamalleihin sekä pyrki-

vät kehittämään lohkoketjuteknologiaa entisestään käyttämällä hyväksi valmiiksi olemassa 

olevia ideoita. Tämä voi olla yksi selitys sille, miksi kurssit menevät toistensa mukana eikä 

hajauttaminen pienempiin kryptovaluuttoihin ole aina kovin merkityksellistä, koska useat 

altcoinit eivät aina tarjoa mitään täysin uutta tai erilaista, vaan ainoastaan suhteessa isom-

mat riskit sekä potentiaalisemman korkean tuoton. Tämän takia onkin tärkeää huomioida, 

miten projektien toimintasuunnitelma erottuu edukseen kryptovaluuttamarkkinoilla. Mikäli 

markkinoilta löytyy jo valmiiksi vastaavan tyyppisiä projekteja, tulisi piensijoittajan miettiä, 

mikä saa uudet projektit menestymään jo olemassa oleviin projekteihin nähden paremmin. 

Jos projekti pystyy tarjoamaan jotain täysin innovatiivista, tulee uusia ideoita pohtia myös 

muista näkökulmista, kuten lainsäädännön kannalta, sillä esimerkiksi sääntely voi vaikuttaa 

merkittävästi useisiin eri hankkeisiin, kuten yksityisyyden turvaa kehittäviin projekteihin. 

Benchmarking-vertailussa volatiliteetin sekä korrelaatiokertoimien selvittäminen antavat 

piensijoittajalle näkemyksen siitä, kuinka riskialttiina vaihtoehtona kryptovaluuttoja voidaan 

pitää ja voidaanko Bitcoinia pitää potentiaalisena turvasatamana sen edetessä vastavirtaan 

muiden instrumenttien kanssa. Kurssimuutosten syitä pystyttiin vertailussa päättelemään 

melko selkein perustein. Kurssikehityksestä on pääteltävissä esimerkiksi median mukana tuo-

mat uutiset, teknologinen kehitys, sekä sijoittajien niin sanottu ”herääminen” ja epäluotta-

mus riskialttiisiin projekteihin. Korkean market-capin omaavat projektit vaikuttavat olevan 

vähemmän riskialttiita vaihtoehtoja, mitä pienen markkina-arvon omaavat valuutat, mikä 

tukee teoriaa vanhojen kolikoiden brändin arvosta sekä yleisestä luotettavuudesta. Kurssi-

vaihteluita voidaan selittää pitkälti myös sillä, onko kyseessä arvonsäilytykseen vai muuhun 

tiettyyn tarkoitukseen, kuten älykkäisiin sopimuksiin käytetty kryptovaluutta. Tämä voidaan 

huomioida Ether-kryptovaluutan rajuista kurssimuutoksista, ja Bitcoinin sekä Litecoinin va-

kaammasta volatiliteetista. Yleisesti voidaan kuitenkin päätellä kryptovaluuttojen olevan 

sijoituskohteena erittäin riskialttiita rajujen kurssimuutosten, korkean volatiliteetin, pienten 

markkinoiden ja vähäisen volyymin ansiosta. 

Tulee kuitenkin huomioida, että täysin tarkkaa riskimittaria ei ole olemassa. Historiallinen 

kehitys ei toimi takeena tulevasta, ja kaikki riskimittarit perustuvat jo toteutuneeseen histo-

riaan tai oletuksiin. Näin ollen volatiliteetti voi olla jopa matalimmillaan juuri ennen markki-

noiden romahdusta. Suuntaa tulevalle antavat myös eri projektien pitkät etenemissuunnitel-

mat, eri tahojen jatkuvat yritykset hyödyntää lohkoketjua entisestään sekä viranomaisten 

omat suunnitelmat säännellä kryptovaluuttoja. Tulevaisuuden näkymiä on kuitenkin erittäin 

hankalaa spekuloida eri näkökulmien laajan kirjon ansiosta. Hyvänä esimerkkinä on pankkien 

ja kryptovaluuttayritysten väliset yleiset näkemyserot kryptovaluuttojen mahdollisen säänte-
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lyn vaikutukseen liittyen, jotka korostuivat merkittävästi tutkimuksen edetessä. Lainsäädän-

töä voidaan pitää esimerkiksi pankkien mukaan painostavana, eikä kryptovaluuttayritysten 

toimintaa nähdä niille välttämättä tarpeeksi merkityksellisenä. Pankkien valitessa asiakkaansa 

voivat jotkin tahot pitää tätä syynä yhteistyön lopettamiseen kryptovaluuttayritysten kanssa. 

Toisaalta kryptovaluuttayritysten keskuudessa tämä voidaan nähdä jopa kilpailevan liiketoi-

minnan haittaamisena, sillä kyseisillä yrityksillä on kuitenkin toistaiseksi täysin laillinen ase-

ma Suomessa, ja esimerkiksi AML –tai KYC-prosesseja ei nähdä ainakaan Prasoksen mukaan 

minkäänlaisena esteenä tekniikan kehittyessä ja kryptovaluuttojen analysoinnin sekä jäljittä-

vyyden parantuessa. 

Kryptovaluuttojen käyttöä mahdollisena turvasatamana voidaan ainakin benchmarking -

tutkimuksen perusteella osittain perustelemaan, sillä valuuttojen arvo oli tutkimuksen perus-

teella kulkenut verrattavalla ajanjaksolla jokseenkin vastavirtaan muiden sijoitusmuotojen, 

kuten perinteisten osakeindeksien kehityksen kanssa. Ilmi tulleiden tietojen perusteella ei ole 

kuitenkaan oleellista verrata kryptovaluuttoja samantyyppisenä arvonsäilyttäjänä vastaaviin 

raaka-aineisiin, kuten kultaan, sillä tutkimuksen perusteella kulta ei ole volatiliteetiltään 

yhtä riskialtis sijoitusvaihtoehto mitä kryptovaluutat, ainakaan tällä hetkellä. Myöskään täy-

dellistä varmuutta siitä, millaisena Bitcoinin todellista luonnetta voidaan pitää kansainvälisen 

kriisin aikana, ei ole, sillä benchmarking–tutkimuksessa ilmiötä ei pystytty erikseen mittaa-

maan, eikä mitattavan ajanjakson aikana ilmennyt mitään poikkeuksellista kriisiä. 

Turvasatamana toimiminen on yleisesti merkittävä syy kryptovaluuttoihin sijoittamiseen huo-

limatta niiden korkeasta riskistä menettää sijoittamansa pääoma. Nykyinen laskutrendi ja 

korkea volatiliteetti ei ainakaan lyhyellä tähtäimellä katsottuna herätä luottamusta tai tee 

kryptovaluutoista välttämättä kovin houkuttelevaa turvasatamaa, vaikka niitä markkinoidaan-

kin usein uutena ja innovatiivisena sijoituskeinona. Kryptovaluuttoihin tulisi pikemminkin 

suhtautua eräänlaisena viimeisenä sijoituskohteena sekä vaihtoehtoisena turvasatamana pit-

källä aikavälillä katsottuna, joiden painotus omassa salkussa tulisi pitää riskiin nähden maltil-

lisena. Erityisen huomattavaa onkin sijoittajan oman taustatyön merkitys riskienhallinnassa 

sekä oma riskinsietokyky oikeanlaista sijoitusinstrumenttia etsiessä. Erilaisia sijoitusinstru-

mentteja onkin tarjolla useita riippuen kryptovaluutasta, johon halutaan sijoittaa. 

9.2 Opinnäytetyön validiteetti ja reliabiliteetti 

Tutkimustulosten analysoinnin lisäksi on tärkeää pohtia niiden luotettavuutta. Validiteetilla 

tarkoitetaan tutkimustuloksien tarkkuutta eli pätevyyttä. Se on tarkoitettu mittaamaan, kuin-

ka täsmällisesti johtopäätelmät vastaavat todellisuutta, eli mistä ne on saatu. Se myös mittaa 

tutkijan omaa subjektiivisuutta, sekä käsitteiden selkeää määrittelyä ennen mittareiden laa-

timista. (KAMK 2017) Uudenlaisesta ilmiöstä johtuva yleinen tiedonpuute vaikuttaa merkittä-

västi työn luotettavuuteen, sillä kattavaa yleistä kirjallisuutta ei ole ja edes projektien white 

papereita ei aina voida pitää luotettavina tiedonlähteinä. Opinnäytetyön teoreettinen viite-
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kehys ja siinä avatut käsitteet yhdistyivät kuitenkin selkeästi haastattelujen tulosten kanssa. 

Jotta tutkimukselle saataisiin kattavasti päteviä vastauksia monesta eri näkökulmasta, etsit-

tiin kokeneita eri talouden aloihin erikoistuneita asiantuntijoita, mikä vahvistaa työn luotet-

tavuutta sekä saatujen johtopäätösten yleistettävyyttä. Tuloksiin voi kuitenkin vaikuttaa 

myös tutkijan sekä haastateltavien oma näkemys aiheesta. 

Reliabiliteetilla tarkoitetaan pysyvyyttä, eli tutkimuksen johdonmukaisuutta, täsmällisyyttä 

sekä tarkkuutta. Heikko reliabiliteetti koostuu sattumanvaraisista virheistä. Sitä voidaan pitää 

hyvänä, mikäli tutkimuksen tulokset ovat samat toistuvilla mittauksilla. (KAMK 2017) Erityi-

sesti benchmarking –vertailuprosessin tuloksiin vaikuttaa mittaaminen eri ajankohtina, sillä 

uuden tiedon jatkuva tulo vanhentaa jo olemassa olevan materiaalin nopeasti. Tiedon ja muu-

tosten käsittelyssä voi tämän ansiosta ilmetä jopa eri lähteiden osalta paljon eroavaisuuksia, 

vaikka eri lähteiden voidaankin todeta olevan yleisesti luotettavia. Tämä osoittautui erittäin 

ilmeiseksi ongelmaksi tutkimusta tehdessä. Vertailun kohteet päätettiin kuitenkin rajata 

mahdollisimman hyvin, jotta tiedon ja tilastojen lukeminen olisi lukijan osalta helpommin 

ymmärrettävissä. Toisaalta kehitystä tarkasteltaessa vertailu on tehty käyttäen suhteellisen 

pientä ajanjaksoa, mikä ei välttämättä tee tuloksista kovin täsmällisiä. Pieni ajanjakso on 

kuitenkin perusteltavissa kryptovaluuttojen kehityksen normalisoituessa vuodenvaihteen 

2017-18 huomattavan nousun jälkeen. Tuloksista voidaan huomata kehityksen suunnan olevan 

sama myös pidempään ajanjaksoon verrattaessa. 

9.3 Työn etenemisen arviointi 

Opinnäytetyön tekeminen aloitettiin talvella 2018, ja se valmistuu vasta syyslukukaudella. 

Alkuperäinen aikataulu oli suunniteltu keväälle 2018, mutta tekijän henkilökohtaisten työkii-

reiden, aiheen elävyyden vuoksi tapahtuvan jatkuvan tiedon vanhentumisen sekä luotettavien 

tietolähteiden ja haastateltavien löytämisen johdosta työn tekeminen vei arvioitua enemmän 

aikaa. 

Suurin selittävä tekijä työn venymiseen oli jatkuva tarve päivittää nopeasti vanhentuvaa tie-

toa uuteen, jotta työ saataisiin pidettyä mahdollisimman ajankohtaisena ennen sen julkaisua. 

Esimerkiksi kryptovaluuttojen salamannopea kehitys suuntaan tai toiseen sai erilaisiin lukuihin 

ja tilastoihin viittaamisen tuntumaan hyvinkin turhalta, koska tällainen tieto vanhenee erit-

täin nopeasti. Aikataulun venymisen vuoksi kaikkea ajankohtaisia asioita ei saatu työn teo-

riaosuuteen mukaan, kuten tarkempaa tietoa mahdollisten bitcoin etf-rahastojen tulosta ja 

niiden vaikutuksesta kryptovaluuttamarkkinoihin. 

Joka tapauksessa työtä voidaan pitää onnistuneena ja se on päässyt ainakin osittain tavoittei-

siinsa. Tarkoituksena oli tarkastella kryptovaluuttojen asemaa ja spekuloida niiden menestys-

tä piensijoittajan näkökulmasta. Erityisesti työn teoriaosuuden ja asiantuntijoiden haastatte-

lujen kautta saatiin koottua arvokasta tietoa, jotka tukivat valmiiksi kirjoitettua teoriaa enti-
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sestään. On kuitenkin huomioitava, kuinka tutkimuksen benchmarking-osuuden analysointi 

osoittautui erityisen haastavaksi tiedonpuutteen ja vertailtavien kohteiden erilaisuuden ansi-

osta. Vertailukohteiden kunnollisen rajauksen ansiosta kehityksen perusteella pystyttiin kui-

tenkin tutkimaan volatiliteettia sekä korrelointia sijoitusinstrumenttien kesken ja näin saatiin 

ainakin suuntaa antavaa tietoa siitä, millaisina sijoituskohteina keskeisimpiä kryptovaluuttoja 

voidaan oikein pitää. Työssä myös käytiin läpi kryptovaluutoissa sijoittajia harhaanjohtavia 

tekijöitä, ja saatiin pohdittua ratkaisuja näiden välttämiseen. Työn lukija osaa tulevaisuudes-

sa suhtautua kriittisemmin kryptovaluuttoihin ja ICO:ihin sekä arvioimaan niiden riskejä pa-

remmin. 

  



 55 
 

 

Lähteet 

 

Kirjalliset lähteet 

Chapin A. 2018. Art of the Initial Coin Offering: Lessons Learned from the Launch of a Crypto-
Token. Amazon. 

Hotanen, J., Laine, R. O, Pietiläinen, S. 2001. Benchmarking-opas: Opi hyviltä esikuvilta. 

Otamedia, Espoo 

Kuutti, W. 2017. Kryptovaluutat ja lohkoketjut, mahdollisuus vai uhka? BoD – Books on De-

mand. Helsinki, Suomi 

Popper N. 2016. Digital gold, the untold story of Bitcoin. Allen Lane. 

Rothstein A. & New Scientist 2017. The end of money: the story of bitcoin, cryptocurrencies 

and the blockchain revolution. Nicholas Brealey. 

Tuominen, K. 1994. Bencmarking käytännössä: Itsearvioinnin työkirja. Turku: Oy Benchmar-

king Ltd. 

Vigna P. & Casey M. 2015. The age of cryptocurrency: how Bitcoin and digital money are chal-

lenging the global economic order. Picador; Reprint edition. 

 

Sähköiset lähteet 

Airdropalert 2018. Cryptocurrency Airdrop Information. Viitattu 15.6.2018. 

https://airdropalert.com/ 

Belove, J. 2017. An Introduction to Qtum Proof of Stake Mining  — A Racing Story. Viitattu 

5.4.2018. 

https://medium.com/@jb395official/an-introduction-to-qtum-proof-of-stake-mining-a-racing-

story-f11a3f48009f 

Boivard, C. 2018. Litecoin Rises Close To 40% As Markets Await Hard Fork. Forbes. Viitattu 

10.5.2018. 

https://www.forbes.com/sites/cbovaird/2018/02/14/litecoin-rises-close-to-40-as-markets-

await-hard-fork/#43f2fd04b7d1 

https://airdropalert.com/
https://medium.com/@jb395official/an-introduction-to-qtum-proof-of-stake-mining-a-racing-story-f11a3f48009f
https://medium.com/@jb395official/an-introduction-to-qtum-proof-of-stake-mining-a-racing-story-f11a3f48009f
https://www.forbes.com/sites/cbovaird/2018/02/14/litecoin-rises-close-to-40-as-markets-await-hard-fork/#43f2fd04b7d1
https://www.forbes.com/sites/cbovaird/2018/02/14/litecoin-rises-close-to-40-as-markets-await-hard-fork/#43f2fd04b7d1


 56 
 

 

Bitcoinkeskus 2017a. Bitfinex ja Tether vastaavat syytöksiin lehdistötiedotteella. Viitattu 

2.2.2018. 

https://bitcoinkeskus.com/2017/12/02/bitfinex-tether-manipulointi-syytokset-bitfinexed-

ronn-torossian/ 

Bitcoinkeskus 2017b. Lightning Protocol 1.0 – Salamaverkon käyttöönotto lähestyy. Viitattu 

10.9.2018. 

https://bitcoinkeskus.com/2017/12/07/lightning-network-protocol-salamaverkko-protokolla-

bitcoin-lohkoketju/ 

Bitcoinkeskus 2017c. Opas Bitcoin-lompakon valintaan. Viitattu 5.4.2018. 

https://bitcoinkeskus.com/2017/11/25/paras-kryptovaluutta-litecoin-ethereum-bitcoin-

lompakko-opas/ 

Bitcoinkeskus 2017d. Opas: mikä on Ethereum ja miten se eroaa Bitcoinista? Viitattu 1.2.2018. 

https://bitcoinkeskus.com/2017/11/20/opas-mika-on-ethereum-smart-contract-alysopimus-

bitcoin-ether-gas/ 

Bitcoinkeskus 2018a. Bitcoin-sanakirja. Viitattu 1.8.2018. 

https://bitcoinkeskus.com/bitcoin-sanakirja/ 

Bitcoinkeskus 2018b. Opas: mikä on Bitcoin? Viitattu 10.9.2018. 

https://bitcoinkeskus.com/2018/01/07/mika-on-bitcoin-kryptovaluutta-opas-

lohkoketjuteknologia/ 

Bitcoinkeskus 2018c. Opas: mikä on kryptovaluutta ja mihin sitä tarvitaan? Viitattu 2.4.2018. 

https://bitcoinkeskus.com/2018/03/24/mika-on-kryptovaluutta-bitcoin/   

Bitcoinkeskus 2018d. Opas: mikä on lohkoketjuteknologia? Viitattu 23.3.2018. 

https://bitcoinkeskus.com/2018/02/11/opas-mika-on-lohkoketju-teknologia-blockchain-

bitcoin-louhinta/ 

Bitcoinkeskus 2018e. Opas: mikä on Litecoin? Viitattu 6.10.2018. 

https://bitcoinkeskus.com/2018/01/12/opas-mika-on-litecoin-charlie-lee-kryptovaluutta/  

Bitcoinkeskus 2018f. Opas: mikä on Ripple (XRP)? Viitattu 6.10.2018. 

https://bitcoinkeskus.com/2017/12/02/bitfinex-tether-manipulointi-syytokset-bitfinexed-ronn-torossian/
https://bitcoinkeskus.com/2017/12/02/bitfinex-tether-manipulointi-syytokset-bitfinexed-ronn-torossian/
https://bitcoinkeskus.com/2017/12/07/lightning-network-protocol-salamaverkko-protokolla-bitcoin-lohkoketju/
https://bitcoinkeskus.com/2017/12/07/lightning-network-protocol-salamaverkko-protokolla-bitcoin-lohkoketju/
https://bitcoinkeskus.com/2017/11/25/paras-kryptovaluutta-litecoin-ethereum-bitcoin-lompakko-opas/
https://bitcoinkeskus.com/2017/11/25/paras-kryptovaluutta-litecoin-ethereum-bitcoin-lompakko-opas/
https://bitcoinkeskus.com/2017/11/20/opas-mika-on-ethereum-smart-contract-alysopimus-bitcoin-ether-gas/
https://bitcoinkeskus.com/2017/11/20/opas-mika-on-ethereum-smart-contract-alysopimus-bitcoin-ether-gas/
https://bitcoinkeskus.com/bitcoin-sanakirja/
https://bitcoinkeskus.com/2018/01/07/mika-on-bitcoin-kryptovaluutta-opas-lohkoketjuteknologia/
https://bitcoinkeskus.com/2018/01/07/mika-on-bitcoin-kryptovaluutta-opas-lohkoketjuteknologia/
https://bitcoinkeskus.com/2018/03/24/mika-on-kryptovaluutta-bitcoin/
https://bitcoinkeskus.com/2018/02/11/opas-mika-on-lohkoketju-teknologia-blockchain-bitcoin-louhinta/
https://bitcoinkeskus.com/2018/02/11/opas-mika-on-lohkoketju-teknologia-blockchain-bitcoin-louhinta/
https://bitcoinkeskus.com/2018/01/12/opas-mika-on-litecoin-charlie-lee-kryptovaluutta/


 57 
 

 

https://bitcoinkeskus.com/2018/09/26/opas-mika-on-ripple-xrp/  

Bitcoinkeskus 2018g. Miten kryptovaluuttojen arvo muodostuu? Viitattu 2.4.2018. 

https://bitcoinkeskus.com/2018/02/01/miten-kryptovaluuttojen-arvo-muodostuu-bitcoin-

opas/ 

Bitcoinkeskus 2018h. Opas: mikä on Qtum? Viitattu 11.8.2018. 

https://bitcoinkeskus.com/2018/01/09/opas-mika-on-qtum-kryptovaluutta-bitcoin-ethereum-

hybridi/ 

Bitcoinkeskus 2018i. Tether on jälleen kohujen keskellä. Viitattu 1.2.2018. 

https://bitcoinkeskus.com/2018/01/31/tether-romahdus-usdt-bitfinex-cftc-haaste/ 

Bitcoin Magazine 2018. Cryptocurrency regulation 2018: Where the world stands right now. 

Viitattu 22.7.2018. 

https://bitcoinmagazine.com/articles/cryptocurrency-regulation-2018-where-world-stands-

right-now/ 

Bitinfocharts 2018. Bitcoin rich list. Viitattu 3.8.2018. 

https://bitinfocharts.com/top-100-richest-bitcoin-addresses.html 

Bittiraha 2018. Bitcoin-sijoitusopas: Miksi ja miten bitcoineihin sijoitetaan? Viitattu 

13.7.2018. 

https://bittiraha.fi/sijoitusopas 

Blockgeeks 2017. Cryptocurrency Wallet Guide: A Step-By-Step Tutorial. Viitattu 5.4.2018. 

https://blockgeeks.com/guides/cryptocurrency-wallet-guide/ 

Blomster 2017. Volatiliteetti, se ainoa oikea riskimittari? – 5 eri näkökulmaa. Viitattu 

5.10.2018. 

https://www.salkunrakentaja.fi/2017/05/volatiliteetti/  

Bloomberg 2018a. About S&P Europe 350 GICS Level Sector MFM Index. Viitattu 7.10.2018. 

https://www.bloomberg.com/quote/SPEURO:IND  

Bloomberg 2018b. This Is What the Average Bitcoin Owner Looks Like. Viitattu 2.4.2018. 

https://bitcoinkeskus.com/2018/09/26/opas-mika-on-ripple-xrp/
https://bitcoinkeskus.com/2018/02/01/miten-kryptovaluuttojen-arvo-muodostuu-bitcoin-opas/
https://bitcoinkeskus.com/2018/02/01/miten-kryptovaluuttojen-arvo-muodostuu-bitcoin-opas/
https://bitcoinkeskus.com/2018/01/09/opas-mika-on-qtum-kryptovaluutta-bitcoin-ethereum-hybridi/
https://bitcoinkeskus.com/2018/01/09/opas-mika-on-qtum-kryptovaluutta-bitcoin-ethereum-hybridi/
https://bitcoinkeskus.com/2018/01/31/tether-romahdus-usdt-bitfinex-cftc-haaste/
https://bitcoinmagazine.com/articles/cryptocurrency-regulation-2018-where-world-stands-right-now/
https://bitcoinmagazine.com/articles/cryptocurrency-regulation-2018-where-world-stands-right-now/
https://bitinfocharts.com/top-100-richest-bitcoin-addresses.html
https://bittiraha.fi/sijoitusopas
https://blockgeeks.com/guides/cryptocurrency-wallet-guide/
https://www.salkunrakentaja.fi/2017/05/volatiliteetti/
https://www.bloomberg.com/quote/SPEURO:IND


 58 
 

 

http://fortune.com/2018/01/24/young-men-buying-bitcoin/ 

Cannon, N. 2018. Cryptocurrency investing for beginners. Viitattu 5.7.2018. 

https://ethereumprice.org/cryptocurrency-investing-beginners/ 

Castor, A. 2017. A Short Guide to Bitcoin Forks. Viitattu 10.5.2018. 

https://www.coindesk.com/short-guide-bitcoin-forks-explained/ 

Cheah, E. & Fry, J. 2015. Speculative Bubbles in Bitcoin Markets? An Empirical Investigation 

into the Fundamental Value of Bitcoin, Economics Letters, Vol. 130 pp. 32- 36. Viitattu 

10.9.2018. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165176515000890.  

Chohan, U. 2018. Initial Coin Offerings (ICOs): Risks, Regulation, and Accountability. Rahoitus-

laitoksen sääntely, akateeminen julkaisu. Viitattu 5.7.2018. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3080098 

Coinmarketcap 2018. Cryptocurrency market capitalizations. Viitattu 7.10.2018. 

https://coinmarketcap.com/  

Coinist 2017. Understanding a cryptocurrency’s market cap. Viitattu 9.9.2018. 

https://www.coinist.io/cryptocurrency-market-cap/ 

Croman, K. & Eyal, I. 2016. On Scaling Decentralized Blockchains. Viitattu 23.3.2018. 

http://www.comp.nus.edu.sg/~prateeks/papers/Bitcoin-scaling.pdf 

Dougherty, C. & Huang, G. 2014. Mt. Gox Seeks Bankruptcy After $480 Million Bitcoin Loss. 

Viitattu 5.5.2018. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-02-28/mt-gox-exchange-files-for-

bankruptcy 

Duffin, A. 2018. What is causing mainstream media FUD? Viitattu 16.2.2018. 

https://cryptoslate.com/causing-mainstream-media-fud/ 

Dunkley 2017. Problems at two cryptocurrency exchanges raise security concerns. Viitattu 

5.4.2018. 

http://fortune.com/2018/01/24/young-men-buying-bitcoin/
https://ethereumprice.org/cryptocurrency-investing-beginners/
https://www.coindesk.com/short-guide-bitcoin-forks-explained/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165176515000890
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3080098
https://coinmarketcap.com/
https://www.coinist.io/cryptocurrency-market-cap/
http://www.comp.nus.edu.sg/~prateeks/papers/Bitcoin-scaling.pdf
https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-02-28/mt-gox-exchange-files-for-bankruptcy
https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-02-28/mt-gox-exchange-files-for-bankruptcy
https://cryptoslate.com/causing-mainstream-media-fud/


 59 
 

 

https://www.ft.com/content/aa9fdd64-e536-11e7-97e2-916d4fbac0da 

Erkkilä, J. 2017. Mikä on kryptovaluutta Bitcoin? Perusasiaa paljon puhutusta digitaalisesta 

rahasta. Viitattu 10.5.2018. 

https://www.salkunrakentaja.fi/2017/11/bitcoin-digitaalinen-valuutta-kryptovaluutta/ 

Fbi 2018. Market manipulation (“Pump and Dump”) fraud. Viitattu 5.4.2018. 

https://www.fbi.gov/scams-and-safety/common-fraud-schemes/market-manipulation-pump-

and-dump-fraud 

Finanssivalvonta 2017a. Finanssivalvonnan varoitus: kryptovaluutat ja ICOt (Initial Coin Offe-

ring) riskialttiita sijoituskohteita. Viitattu 5.7.2018. 

http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Tiedotteet/Lehdistotiedotteet/Pages/17_2017.aspx 

Finanssivalvonta 2017b. Kryptovaluutat ja ICOt. Viitattu 5.6.2018. 

http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Tiedotteet/blogit/Pages/kryptovaluutat_ja_ICOt.aspx 

Fortune 2017. Lost Bitcoins. Viitattu 22.3.2018. 

http://fortune.com/2017/11/25/lost-bitcoins/ 

Futurism 2018. Blockchain May Not Be as Secure as We Thought. Viitattu 5.4.2018. 

https://futurism.com/blockchain-security-smart-contracts/ 

Fox, M. 2017. There's a danger in attaching futures to the 'Wild West' of bitcoin. Viitattu 

11.5.2018. 

https://www.cnbc.com/2017/12/08/danger-in-attaching-futures-to-bitcoin-says-analyst-nick-

colas.html 

Hallamaa, T. 2018. Lohkoketjut demokratisoivat internetin ja mullistavat maailman – mutta 

huomaammeko mitään? Viitattu 4.4.2018. 

https://yle.fi/uutiset/3-10027239 

Heikinheimo, H. 2018. Kultaan voi sijoittaa myös ETF:llä. Viitattu 6.10.2018. 

https://www.sijoittaja.fi/etf-poiminnat/kultaan-voi-sijoittaa-myos-etflla/  

Hong, E. 2018. How does bitcoin mining work? Viitattu 5.4.2018. 

https://www.ft.com/content/aa9fdd64-e536-11e7-97e2-916d4fbac0da
https://www.salkunrakentaja.fi/2017/11/bitcoin-digitaalinen-valuutta-kryptovaluutta/
https://www.fbi.gov/scams-and-safety/common-fraud-schemes/market-manipulation-pump-and-dump-fraud
https://www.fbi.gov/scams-and-safety/common-fraud-schemes/market-manipulation-pump-and-dump-fraud
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Tiedotteet/Lehdistotiedotteet/Pages/17_2017.aspx
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Tiedotteet/blogit/Pages/kryptovaluutat_ja_ICOt.aspx
http://fortune.com/2017/11/25/lost-bitcoins/
https://futurism.com/blockchain-security-smart-contracts/
https://www.cnbc.com/2017/12/08/danger-in-attaching-futures-to-bitcoin-says-analyst-nick-colas.html
https://www.cnbc.com/2017/12/08/danger-in-attaching-futures-to-bitcoin-says-analyst-nick-colas.html
https://yle.fi/uutiset/3-10027239
https://www.sijoittaja.fi/etf-poiminnat/kultaan-voi-sijoittaa-myos-etflla/


 60 
 

 

https://www.investopedia.com/tech/how-does-bitcoin-mining-work/? 

Hurri, J. 2017. Bitcoin-kupla muuttui juuri vaaralliseksi – taustalla haamu maataloudesta. 

Viitattu 11.5.2018. 

https://www.is.fi/taloussanomat/porssiuutiset/art-2000005487556.html 

Hurskanen, H. 2018. Bitcoin is fast and ecological money. Viitattu 3.10.2018. 

https://coinmotion.com/blog/weekly-news-21-2018-bitcoin-is-fast-and-ecological-money/  

Icoalert 2018. The complete list of ICOs, token sales and crowdsales. Viitattu 4.6.2018. 

https://www.icoalert.com/ 

Investopedia 2018a. Definition of Litecoin. Viitattu 6.10.2018. 

https://www.investopedia.com/terms/l/litecoin.asp  

Investopedia 2018b. Definition of Ripple (cryptocurrency). Viitattu 6.10.2018. 

https://www.investopedia.com/terms/r/ripple-cryptocurrency.asp  

Investopedia 2018c. How can I invest in gold? Viitattu 6.10.2018. 

https://www.investopedia.com/ask/answers/06/investingingold.asp  

Investopedia 2018d. Standard & Poor's 500 Index - S&P 500. Viitattu 6.10.2018. 

https://www.investopedia.com/terms/s/sp500.asp  

Investopedia 2017e. What Happens If China Bans Bitcoin Mining: 3 Scenarios. Viitattu 

3.5.2018. 

https://www.investopedia.com/tech/what-happens-if-china-bans-bitcoin-mining-3-scenarios/ 

Investopedia 2018f. What is cryptocurrency. Viitattu 1.2.2018. 

https://www.investopedia.com/terms/c/cryptocurrency.asp 

Jaakkola, H. 2016. Bitcoin voi olla tervetullut lisä salkkuun. Viitattu 6.7.2018. 

https://www.arvopaperi.fi/kaikki_uutiset/bitcoin-voi-olla-tervetullut-lisa-salkkuun-6609234 

Kaminska, I. 2017. Crypto tethers as the new Eurodollars. Viitattu 2.2.2018. 

https://www.investopedia.com/tech/how-does-bitcoin-mining-work/
https://www.is.fi/taloussanomat/porssiuutiset/art-2000005487556.html
https://coinmotion.com/blog/weekly-news-21-2018-bitcoin-is-fast-and-ecological-money/
https://www.icoalert.com/
https://www.investopedia.com/terms/l/litecoin.asp
https://www.investopedia.com/terms/r/ripple-cryptocurrency.asp
https://www.investopedia.com/ask/answers/06/investingingold.asp
https://www.investopedia.com/terms/s/sp500.asp
https://www.investopedia.com/tech/what-happens-if-china-bans-bitcoin-mining-3-scenarios/
https://www.investopedia.com/terms/c/cryptocurrency.asp
https://www.arvopaperi.fi/kaikki_uutiset/bitcoin-voi-olla-tervetullut-lisa-salkkuun-6609234


 61 
 

 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ofdP6pnl7KIJ:https://ftalphaville.

ft.com/2017/09/15/2193370/crypto-tethers-as-the-new-

eurodollars/+&cd=1&hl=fi&ct=clnk&gl=fi 

Kajaanin ammattikorkeakoulu. Luotettavuus. Viitattu 10.11.2018. 

https://www.kamk.fi/fi/opari/Opinnaytetyopakki/Teoreettinen-

materiaali/Tukimateriaali/Luotettavuus  

Karppinen, J. 2015. Bitcoin kryptovaluutta. Viitattu 4.6.2018. 

http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-201509222013.pdf 

Keronen, J. 2018a. Bitcoin ei ole tulppaani. Viitattu 2.4.2018. 

https://bittiraha.fi/content/bitcoin-ei-ole-tulppaani 

Keronen, J. 2018b. Louhinnan aloittaminen on helppoa. Viitattu 4.4.2018. 

https://bittiraha.fi/content/louhinnan-aloittaminen-helppoa 

Kharpal, A. 2018a. All you need to know about tether, the cryptocurrency that could have 

'devastating' effects on the market. Viitattu 2.2.2018. 

https://www.cnbc.com/2018/02/02/tether-what-you-need-to-know-about-the-

cryptocurrency-worrying-markets.html 

Kharpal, A. 2018b. Bitcoin value rises over $1 billion as Japan, Russia move to legitimize cryp-

tocurrency. Viitattu 24.3.2018. 

https://www.cnbc.com/2017/04/12/bitcoin-price-rises-japan-russia-regulation.html 

Kimura, H. 2018. The Cryptocurrency Sectors Cheatsheet. Viitattu 12.8.2018. 

https://www.tradingheroes.com/cryptocurrency-sectors-cheatsheet/ 

Kiuru, O. 2018. Mitä kryptovaluutat ovat Mitä ovat kryptovaluutat, virtuaalikolikot sekä ICO:t 

ja kuinka niitä säännellään? Viitattu 28.11.2018. 

https://www.lexia.fi/fi/mita-ovat-kryptovaluutat-virtuaalikolikot-ja-icot-ja-kuinka-niita-

saannellaan/  

Koskinen, A. 2018a. Altcoinit ja tokenit ja niiden potentiaalin arviointi. Viitattu 4.10.2018. 

https://bittiraha.fi/content/altcoinit-ja-tokenit-ja-niiden-potentiaalin-arviointi 
 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ofdP6pnl7KIJ:https://ftalphaville.ft.com/2017/09/15/2193370/crypto-tethers-as-the-new-eurodollars/+&cd=1&hl=fi&ct=clnk&gl=fi
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ofdP6pnl7KIJ:https://ftalphaville.ft.com/2017/09/15/2193370/crypto-tethers-as-the-new-eurodollars/+&cd=1&hl=fi&ct=clnk&gl=fi
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ofdP6pnl7KIJ:https://ftalphaville.ft.com/2017/09/15/2193370/crypto-tethers-as-the-new-eurodollars/+&cd=1&hl=fi&ct=clnk&gl=fi
https://www.kamk.fi/fi/opari/Opinnaytetyopakki/Teoreettinen-materiaali/Tukimateriaali/Luotettavuus
https://www.kamk.fi/fi/opari/Opinnaytetyopakki/Teoreettinen-materiaali/Tukimateriaali/Luotettavuus
http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-201509222013.pdf
https://bittiraha.fi/content/bitcoin-ei-ole-tulppaani
https://bittiraha.fi/content/louhinnan-aloittaminen-helppoa
https://www.cnbc.com/2018/02/02/tether-what-you-need-to-know-about-the-cryptocurrency-worrying-markets.html
https://www.cnbc.com/2018/02/02/tether-what-you-need-to-know-about-the-cryptocurrency-worrying-markets.html
https://www.cnbc.com/2017/04/12/bitcoin-price-rises-japan-russia-regulation.html
https://www.tradingheroes.com/cryptocurrency-sectors-cheatsheet/
https://www.lexia.fi/fi/mita-ovat-kryptovaluutat-virtuaalikolikot-ja-icot-ja-kuinka-niita-saannellaan/
https://www.lexia.fi/fi/mita-ovat-kryptovaluutat-virtuaalikolikot-ja-icot-ja-kuinka-niita-saannellaan/
https://bittiraha.fi/content/altcoinit-ja-tokenit-ja-niiden-potentiaalin-arviointi


 62 
 

 

Koskinen, A. 2018b. Kryptovaluuttasijoittamisen riskit ja mahdollisuudet. Viitattu 4.10.2018 

https://coinmotion.com/assets/pdf/sijoittajan_opas_kryptoon_osa2_mobiili.pdf  

Kotilainen, S. 2017. Blockchain mullistaa maailman kuin internet. Viitattu 6.5.2018. 

http://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/blockchain-mullistaa-maailman-kuin-internet-6623590 

Kyynäräinen, T. 2015. Sertifikaatit vaativat sijoitusosaamista. Viitattu 3.6.2018. 

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/sertifikaatit-vaativat-sijoitusosaamista/KDgt5HLd 

Lee, B. 2018. Why experts are worried about Tether, a dollar-pegged cryptocurrency. Viitattu 

2.2.2018. 

https://arstechnica.com/tech-policy/2018/02/tether-says-its-cryptocurrency-is-worth-2-

billion-but-its-audit-failed/ 

Lehmusvirta, A. 2018. Nordea kieltää työntekijöiltään bitcoinin – "Pelkäämme, että työnteki-

jät joutuvat tilanteisiin, jotka ovat rikollisia" ”. Viitattu 3.6.2018. 

https://www.talouselama.fi/uutiset/nordea-kieltaa-tyontekijoiltaan-bitcoinin-pelkaamme-

etta-tyontekijat-joutuvat-tilanteisiin-jotka-ovat-rikollisia/695a798f-28fd-3870-9bc2-

4955540be5d3 

Li, J. 2017. What the Bitcoin Cash fork means for Bitcoin holders. Viitattu 5.4.2018. 

https://hackernoon.com/what-the-bitcoin-cash-fork-means-for-bitcoin-holders-815f2ffb1e13 

Medium 2018a. 5 Security risks of Crypto Exchanges. Viitattu 12.5.2018. 

https://medium.com/omoku/5-security-risks-of-crypto-exchanges-and-how-omoku-

encounters-them-a7e9fdc646e2 

Medium 2018b. Global Cryptocurrency Regulations. Viitattu 9.5.2018. 

https://medium.com/@appcoins/global-cryptocurrency-regulations-bde9e7e86df8 

Medium 2017. Understanding the Ethereum ICO token hype. Viitattu 7.6.2018. 

https://medium.com/blockchannel/understanding-the-ethereum-ico-token-hype-

429481278f45 

Medium.com 2018c. What are “Airdrops” in Crypto World? Viitattu 25.2.2018. 

https://medium.com/the-mission/what-are-airdrops-in-crypto-world-a345725c75e0 

https://coinmotion.com/assets/pdf/sijoittajan_opas_kryptoon_osa2_mobiili.pdf
http://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/blockchain-mullistaa-maailman-kuin-internet-6623590
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/sertifikaatit-vaativat-sijoitusosaamista/KDgt5HLd
https://arstechnica.com/tech-policy/2018/02/tether-says-its-cryptocurrency-is-worth-2-billion-but-its-audit-failed/
https://arstechnica.com/tech-policy/2018/02/tether-says-its-cryptocurrency-is-worth-2-billion-but-its-audit-failed/
https://www.talouselama.fi/uutiset/nordea-kieltaa-tyontekijoiltaan-bitcoinin-pelkaamme-etta-tyontekijat-joutuvat-tilanteisiin-jotka-ovat-rikollisia/695a798f-28fd-3870-9bc2-4955540be5d3
https://www.talouselama.fi/uutiset/nordea-kieltaa-tyontekijoiltaan-bitcoinin-pelkaamme-etta-tyontekijat-joutuvat-tilanteisiin-jotka-ovat-rikollisia/695a798f-28fd-3870-9bc2-4955540be5d3
https://www.talouselama.fi/uutiset/nordea-kieltaa-tyontekijoiltaan-bitcoinin-pelkaamme-etta-tyontekijat-joutuvat-tilanteisiin-jotka-ovat-rikollisia/695a798f-28fd-3870-9bc2-4955540be5d3
https://hackernoon.com/what-the-bitcoin-cash-fork-means-for-bitcoin-holders-815f2ffb1e13
https://medium.com/omoku/5-security-risks-of-crypto-exchanges-and-how-omoku-encounters-them-a7e9fdc646e2
https://medium.com/omoku/5-security-risks-of-crypto-exchanges-and-how-omoku-encounters-them-a7e9fdc646e2
https://medium.com/@appcoins/global-cryptocurrency-regulations-bde9e7e86df8
https://medium.com/blockchannel/understanding-the-ethereum-ico-token-hype-429481278f45
https://medium.com/blockchannel/understanding-the-ethereum-ico-token-hype-429481278f45
https://medium.com/the-mission/what-are-airdrops-in-crypto-world-a345725c75e0


 63 
 

 

Mellin 2004. Tilastollinen riippuvuus ja korrelaatio. Viitattu 4.10.2018. 

http://salserver.org.aalto.fi/vanhat_sivut/Opinnot/Mat-2.090/pdf_varasto/TILRI100-6p.pdf  

Nakamoto, S. 2008. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Viitattu 22.3.2018. 

https://bitcoin.org/bitcoin.pdf  

Nikkei inc. 2018. FAQ (Nikkei Stock Average). Viitattu 07.10.2018. 

https://indexes.nikkei.co.jp/nkave/archives/faq/faq_nikkei_stock_average_en.pdf  

Nova, A. 2018. How to stop your digital fortune from going up in smoke. Viitattu 13.5.2018. 

https://www.cnbc.com/2018/01/26/security-issues-reach-a-peak-within-cryptocurrencies-

.html 

Nordnet.fi 2018. Tracker-sertifikaatti. Viitattu 11.5.2018. 

https://www.nordnet.fi/palvelut-ja-tuotteet/sijoitukset/sertifikaatit.html 

Pasternack, K. 2016. Mikä on futuuri? Vinkkejä futuurikauppaan. Viitattu 11.5.2018. 

https://www.lynxbroker.fi/tietopalvelu/artikkelit/futuuri/ 

Peltola, V. 2018. Sopimusteknologiat tulevat työelämään. Viitattu 10.5.2018. 

http://teknologiateollisuus.fi/fi/ajankohtaista/teknoblogi/sopimusteknologiat-tulevat-

tyoelamaan 

Pozzi, D. 2018. September ICO Market Overview: Trends, Capitalization, Localization. Viitattu 

30.9.2018. 

https://cointelegraph.com/news/september-ico-market-overview-trends-capitalization-

localization  

Rapoza, K. 2018. Banks, Retailers, China Have All Turned On Bitcoin. Viitattu 3.5.2018. 

https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2018/02/05/banks-retailers-china-have-all-turned-

on-bitcoin/#2dfb59f495ca 

Rautiainen, P. 2018. Value of trustlessness: gauging bitcoins long-term potential. Viitattu 

2.10.2018. 

https://coinmotion.com/blog/value-of-trustlessness-gauging-bitcoins-long-term-potential/  

http://salserver.org.aalto.fi/vanhat_sivut/Opinnot/Mat-2.090/pdf_varasto/TILRI100-6p.pdf
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
https://indexes.nikkei.co.jp/nkave/archives/faq/faq_nikkei_stock_average_en.pdf
https://www.cnbc.com/2018/01/26/security-issues-reach-a-peak-within-cryptocurrencies-.html
https://www.cnbc.com/2018/01/26/security-issues-reach-a-peak-within-cryptocurrencies-.html
https://www.nordnet.fi/palvelut-ja-tuotteet/sijoitukset/sertifikaatit.html
https://www.lynxbroker.fi/tietopalvelu/artikkelit/futuuri/
http://teknologiateollisuus.fi/fi/ajankohtaista/teknoblogi/sopimusteknologiat-tulevat-tyoelamaan
http://teknologiateollisuus.fi/fi/ajankohtaista/teknoblogi/sopimusteknologiat-tulevat-tyoelamaan
https://cointelegraph.com/news/september-ico-market-overview-trends-capitalization-localization
https://cointelegraph.com/news/september-ico-market-overview-trends-capitalization-localization
https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2018/02/05/banks-retailers-china-have-all-turned-on-bitcoin/#2dfb59f495ca
https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2018/02/05/banks-retailers-china-have-all-turned-on-bitcoin/#2dfb59f495ca
https://coinmotion.com/blog/value-of-trustlessness-gauging-bitcoins-long-term-potential/


 64 
 

 

Ray, J. 2018. Proof of Stake FAQ. Viitattu 5.4.2018. 

https://github.com/ethereum/wiki/wiki/Proof-of-Stake-FAQ 

Reinikainen, P. 2018. Pankin selkeä kanta kryptovaluuttoihin: Suhtaudumme erittäin kriitti-

sesti. Viitattu 3.6.2018. 

https://www.yrittajat.fi/uutiset/570491-pankin-selkea-kanta-kryptovaluuttoihin-

suhtaudumme-erittain-kriittisesti 

Roberts, J. 2017. Hoax Over 'Dead' Ethereum Founder Spurs $4 Billion Wipe Out. Viitattu 

21.3.2018. 

http://fortune.com/2017/06/26/vitalik-death/ 

Robinson, A. 2016. What Is Blockchain Technology, and What Is Its Potential Impact on the 

Supply Chain? Viitattu 30.4.2018. 

http://cerasis.com/2016/06/29/blockchain-technology/ 

Rosen, R. 2018. Using Benchmarks in Investing. Viitattu 6.10.2018. 

https://www.investopedia.com/articles/investing/032516/how-use-benchmark-evaluate-

portfolio.asp  

Rosic, A. 2017. Cryptocurrency Wallet Guide. Viitattu 6.4.2018. 

https://blockgeeks.com/guides/cryptocurrency-wallet-guide/ 

Ruderman, N. 2018. Is Bitcoin the only store of value? Viitattu 15.7.2018. 

https://medium.com/@noahruderman/is-bitcoin-the-only-store-of-value-13d81a40d636 

Sedgwick, K. 2018. 46% of Last Year’s ICOs Have Failed Already. Viitattu 3.6.2018. 

https://news.bitcoin.com/46-last-years-icos-failed-already/ 

Sharma, R. 2018. Only 20 Percent Of Total Bitcoins Remain To Be Mined. Viitattu 6.6.2018. 

https://www.investopedia.com/news/only-20-percent-total-bitcoins-remain-be-mined/ 

 
Shiller, R.J. 2014. Speculative asset prices, The American economic review, Vol. 104(6), pp. 
1486-1517. Viitattu 10.9.2018. 
 
http://www.econis.eu/PPNSET?PPN=797093621. 

https://github.com/ethereum/wiki/wiki/Proof-of-Stake-FAQ
https://www.yrittajat.fi/uutiset/570491-pankin-selkea-kanta-kryptovaluuttoihin-suhtaudumme-erittain-kriittisesti
https://www.yrittajat.fi/uutiset/570491-pankin-selkea-kanta-kryptovaluuttoihin-suhtaudumme-erittain-kriittisesti
http://fortune.com/2017/06/26/vitalik-death/
http://cerasis.com/2016/06/29/blockchain-technology/
https://www.investopedia.com/articles/investing/032516/how-use-benchmark-evaluate-portfolio.asp
https://www.investopedia.com/articles/investing/032516/how-use-benchmark-evaluate-portfolio.asp
https://blockgeeks.com/guides/cryptocurrency-wallet-guide/
https://medium.com/@noahruderman/is-bitcoin-the-only-store-of-value-13d81a40d636
https://news.bitcoin.com/46-last-years-icos-failed-already/
https://www.investopedia.com/news/only-20-percent-total-bitcoins-remain-be-mined/
http://www.econis.eu/PPNSET?PPN=797093621


 65 
 

 

Sijoitustieto 2015. Mitä futuurit ovat? Viitattu 11.5.2018. 

https://www.sijoitustieto.fi/sijoitusartikkelit/mita-futuurit-ovat 

Steemit.com 2017. How do the cryptocurrency market and the stock market compare. Viitat-

tu 11.5.2018. 

https://steemit.com/cryptocurrency/@wealthy-easily/how-do-the-cryptocurrency-market-

and-the-stock-market-compare 

Storås, N. 2016. Lohkoketjuteknologia pähkinäkuoressa – tämä kannattaa tietää. Viitattu 

1.2.2018. 

http://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/lohkoketjuteknologia-pahkinakuoressa-tama-kannattaa-

tietaa6537904 

Tan, A., Robertson, B. & Leising, M. 2018. Why Crypto Traders Are So Worried About Tether. 

Viitattu 3.2.2018. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-31/why-crypto-traders-are-so-worried-

about-tether-quicktake-q-a 

Techinsider 2018. Why The SEC Regulation Steps May Be a Good Thing For Crypto. Viitattu 

10.5.2018. 

https://thetechinsider.org/cryptocurrencies/why-the-sec-regulation-steps-may-be-a-good-

thing-for-crypto/ 

Valtiovarainministeriö 2015. Rahanpesulainsäädännön kokonaisuudistus. Viitattu 29.9.2018. 

https://vm.fi/documents/10623/1875255/Rahanpesulains%C3%A4%C3%A4d%C3%A4nn%C3%B6n

+kokonaisuudistus+-julkaisu/2e2c3ee9-1af6-4344-9ba2-2964e6ca48d5  

Verohallinto 2013. Virtuaalivaluuttojen tuloverotus. Viitattu 16.5.2018. 

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-

hakusivu/48411/virtuaalivaluuttojen_tuloverotu/ 

Verohallinto 2015. Johdannaisten verotus. Viitattu 16.5.2018. 

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48914/johdannaisten_verotu/#6-

sertifikaatit 

Visa, 2015. Visa fact sheet. Viitattu 5.7.2018. 

https://www.sijoitustieto.fi/sijoitusartikkelit/mita-futuurit-ovat
https://steemit.com/cryptocurrency/@wealthy-easily/how-do-the-cryptocurrency-market-and-the-stock-market-compare
https://steemit.com/cryptocurrency/@wealthy-easily/how-do-the-cryptocurrency-market-and-the-stock-market-compare
http://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/lohkoketjuteknologia-pahkinakuoressa-tama-kannattaa-tietaa6537904
http://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/lohkoketjuteknologia-pahkinakuoressa-tama-kannattaa-tietaa6537904
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-31/why-crypto-traders-are-so-worried-about-tether-quicktake-q-a
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-31/why-crypto-traders-are-so-worried-about-tether-quicktake-q-a
https://thetechinsider.org/cryptocurrencies/why-the-sec-regulation-steps-may-be-a-good-thing-for-crypto/
https://thetechinsider.org/cryptocurrencies/why-the-sec-regulation-steps-may-be-a-good-thing-for-crypto/
https://vm.fi/documents/10623/1875255/Rahanpesulains%C3%A4%C3%A4d%C3%A4nn%C3%B6n+kokonaisuudistus+-julkaisu/2e2c3ee9-1af6-4344-9ba2-2964e6ca48d5
https://vm.fi/documents/10623/1875255/Rahanpesulains%C3%A4%C3%A4d%C3%A4nn%C3%B6n+kokonaisuudistus+-julkaisu/2e2c3ee9-1af6-4344-9ba2-2964e6ca48d5
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48411/virtuaalivaluuttojen_tuloverotu/
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48411/virtuaalivaluuttojen_tuloverotu/
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48914/johdannaisten_verotu/#6-sertifikaatit
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48914/johdannaisten_verotu/#6-sertifikaatit


 66 
 

 

https://usa.visa.com/dam/VCOM/download/corporate/media/visa-fact-sheet-Jun2015.pdf 

Wasik, J. 2018. How To Avoid Crypto, Bitcoin `Pump and Dump' Scams. Viitattu 15.7.2018. 

https://www.forbes.com/sites/johnwasik/2018/02/23/how-to-avoid-crypto-bitcoin-pump-

and-dump-scams/#773bbf3210b0 

Wilmoth 2017. Difference between utility tokens and equity tokens. Viitattu 17.7.2018. 

http://strategiccoin.com/difference-utility-tokens-equity-tokens/ 

Young, J. 2018. South Korea Cryptocurrency Ban FUD Has Shown Importance of Decentralized 

Exchanges. Viitattu 21.3.2018. 

https://coinjournal.net/south-korea-cryptocurrency-ban-fud-shown-importance-

decentralized-exchanges/ 

Yle 2017. Bitcoinit polttelevat harvan suomalaisen taskussa. Viitattu 14.6.2018. 

https://yle.fi/uutiset/3-9981737 

 

Julkaisemattomat lähteet 

Heiskanen, H. 2018. Digitalisaatioasiantuntijan haastattelu 13.9.2018. Finanssivalvonta, Hel-

sinki 

Koskinen, A. 2018. Asiakaskokemuspäällikön haastattelu 11.9.2018. Puhelinhaastattelu. 

Yli-Rohdainen, S. 2018. Arvopaperiasiantuntijan haastattelu 19.6.2018. Espoo. 

 
  

https://usa.visa.com/dam/VCOM/download/corporate/media/visa-fact-sheet-Jun2015.pdf
https://www.forbes.com/sites/johnwasik/2018/02/23/how-to-avoid-crypto-bitcoin-pump-and-dump-scams/#773bbf3210b0
https://www.forbes.com/sites/johnwasik/2018/02/23/how-to-avoid-crypto-bitcoin-pump-and-dump-scams/#773bbf3210b0
http://strategiccoin.com/difference-utility-tokens-equity-tokens/
https://coinjournal.net/south-korea-cryptocurrency-ban-fud-shown-importance-decentralized-exchanges/
https://coinjournal.net/south-korea-cryptocurrency-ban-fud-shown-importance-decentralized-exchanges/
https://yle.fi/uutiset/3-9981737


 67 
 

 

Kuviot 

Kuvio 1: Lohkoketjun transaktiokaavio (Nakamoto 2008) ............................................ 11 

Kuvio 2: Bitcoinin, Etherin, Litecoinin ja XRP:n kurssikehitys ajalta 26.10.17-26.10.18 ....... 47 

Kuvio 3: Bitcoinin, S&P500:n, S&PE350:n, N225:n sekä kullan kurssivaihtelut 26.04.18-
26.10.18 ....................................................................................................... 49 

Taulukot 

Taulukko 1: Bitcoinin, Etherin, Litecoinin ja XRP:n volatiliteetti sekä korrelaatio suhteessa 
Bitcoiniin ...................................................................................................... 47 

Taulukko 2: Kullan, S&P500:n, S&PE350:n sekä N225:n volatiliteetti sekä korrelaatio suhteessa 
Bitcoiniin ...................................................................................................... 49 

 

 


