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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kryptovaluuttojen riskejä yksityishenkilön nä-
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Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Lähteinä käytettiin pääosin internetläh-
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puolistrukturoituina haastatteluina.  

Tutkimuksesta selvisi, että kryptovaluuttoihin sijoittamisessa on monia riskejä. Yksi suurim-
mista riskeistä on arvonvaihtelu, sillä kryptovaluuttojen kohdalla se on paljon voimakkaam-
paa ja nopeampaa kuin perinteisten osakkeiden. Muita huomattavia riskejä on siinä, miten 
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1 Johdanto 

1.1 Työn aihe 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kertoa lukijalle oleelliset tiedot kryptovaluutoista 

ja niiden riskeistä. Työssä kerrotaan aluksi teoriaa siitä, kuinka kryptovaluutta muodos-

tuu sekä lisätietoa tunnetuimmista kryptovaluutoista. Myös kryptovaluuttojen markkinoi-

hin tutustutaan hieman. Lisäksi käsitellään kryptovaluuttojen riskejä, sekä yleisestä nä-

kökulmasta että sijoittajan näkökulmasta. Riskejä on näin uudessa tuotteessa monia, ja 

työ pyrkii kertomaan niistä mahdollisimman laajasti. Kryptovaluutan säilyttämiseen on 

monia tapoja ja jokaisella on omat riskinsä, joihin tässä työssä myös paneudutaan.  

Moni sijoittaja ei ota huomioon kryptovaluuttojen verotusta. Verotus ja sen ongelmat voi-

daan toisaalta laskea myös yhdeksi riskiksi, mutta asian tärkeyden vuoksi verotukselle 

on tässä työssä annettu oma lukunsa. Siinä kerrotaan tämänhetkisestä kryptovaluuttojen 

verotuksesta ja sen lainsäädännöstä.  

Lopuksi käsitellään kryptovaluuttojen käyttöä rikollisten keskuudessa. Kryptovaluutat 

ovat rikollisten suosiossa niiden anonyymiyden takia, ja rahanpesun ollessa ajankohtai-

nen aihe, tarkastellaan sitä vähän myös tässä tutkimuksessa kryptovaluuttojen kannalta.  

Työn aihe on hyvin ajankohtainen, sillä kryptovaluutat ovat koko ajan kasvava trendi. 

Moni sijoittaja ei kuitenkaan ota huomioon kaikkia riskejä eikä selvitä ensiksi oleellisia 

taustatietoja, jotka olisi hyvä tietää ennen sijoittamista. 

1.2 Työn tavoite ja rajaus 

Opinnäytetyön tavoitteena on antaa sijoittajalle tiivis paketti yleisimmistä riskeistä ja ve-

rotuksesta. Keskeinen osa riskienhallintaa on niiden tunnistaminen ja riskien välttämi-

nen. Tarkoituksena on, että lukija saisi uutta näkökulmaa ja näin pystyisi tekemään tur-

vallisempia sijoituspäätöksiä sekä pitämään huolen, että mahdollinen veronkierto jäisi 

pois.  
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Opinnäytetyön tavoitteena on vastata tutkimusongelmaan: Kryptovaluuttojen riskit sijoit-

tajan näkökulmasta. Työn tavoitteena on siis selvittää mahdolliset ongelma ja suurimmat 

riskit, jotka kryptovaluuttoihin liittyy. Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

 Mitä riskejä on kryptovaluuttaan sijoittamisessa? 

 Mitä tulee ottaa huomioon, kun sijoittaa kryptovaluuttaan?  

 Mitä riskejä on kryptovaluuttojen säilytyksessä?  

 Miten kryptovaluuttoja verotetaan Suomessa?  

 Mitä mahdollisia ongelmia kryptovaluuttojen verotuksessa on? 

 Miten kryptovaluuttoja valvotaan Suomessa? 

 Miltä kryptovaluuttojen tulevaisuus näyttää? 

Työ on rajattu siten, että pääpaino on riskeissä ja niiden tunnistamisessa. Teoriaosuus 

pyrkii kertomaan lukijalle mahdollisimman ymmärrettävästi, mikä kryptovaluutta ylipää-

tänsä on ja miten teknologia sen takana toimii. Koska erilaisia kryptovaluuttoja on yli 

kaksi tuhatta, on työhön valikoitu neljä suurinta ja tunnetuinta valuuttaa. Työssä kerro-

taan hieman neljän tunnetuimman kryptovaluutan historiasta sekä ominaisuuksista. 

Opinnäytetyössä kerrotaan myös teknologiasta kryptovaluuttojen takana ja siitä, miten 

kryptovaluutta muodostuu. Teknologia ei kuitenkaan ole työn pääaihe, joten työssä käy-

dään läpi ainoastaan teknologian oleellisimmat kohdat. Verotusosiossa kerrotaan lyhy-

esti tuloverotuksesta, jotta lukijan olisi helpompi ymmärtää kryptovaluuttojen verotusta. 

Kryptovaluutat voivat luonteensa perusteella kuulua mihin tahansa tulolähteeseen. Niitä 

voidaan verottaa joko yritysten käytössä, jolloin sovelletaan elinkeinoverolakia (EVL), 

maatalouden tulolähteenä, jolloin käytetään maatilatalouden tuloverolakia (MVL) tai hen-

kilökohtaisena tulolähteenä, jolloin sovelletaan tuloverolakia (TVL). Tässä opinnäyte-

työssä käsitellään kuitenkin ainoastaan kryptovaluuttojen verotusta yksityishenkilön tu-

loverotuksen näkökulmasta. 
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1.3 Tutkimusmenetelmät ja tutkimusaineisto 

Opinnäytetyö on tutkimustyyppinen työ, ja tutkimusmenetelmä on kvalitatiivinen eli laa-

dullinen tutkimus.  

Aiheesta löytyy jonkin verran kirjallisuutta ja olemassa olevaa kirjallisuutta on pyritty hyö-

dyntämään mahdollisimman hyvin. Suurin osa painetuista kirjoista on englanninkielisiä. 

Työssä on suosittu internetlähteitä, sillä aihe on melko uusi, eikä siitä ole montaa kirjaa 

vielä kirjoitettu. Kryptovaluutat myös muuttuvat melko nopeaan tahtiin, ja jatkuvasti tulee 

uusia valuuttoja, joten internetistä saa viimeisimmän tiedon parhaiten. Esimerkiksi tä-

mänhetkisestä markkinatilanteesta ei ole kirjoitettu kirjoja, joten internetlähteet ovat ol-

leet ainoa vaihtoehto. Luotettaviin lähteisiin on perehdytty laajasti. Lähteitä on pyritty 

myös käyttämään samanaikaisesti, jotta tieto olisi mahdollisimman todenperäistä sekä 

monipuolista.  

Verotusosiossa käytössä on Verohallinnon 29.5.2018 voimaan tullut ohjeistus virtuaali-

valuuttojen verotuksesta (A49/200/2018). Aiempi ohjeistus on vuodelta 2013, mutta 

työssä pyritään käyttämään uusinta ja ajankohtaisinta tietoa.  

Tutkimuksessa haastateltiin kahta Finanssivalvonnassa työskentelevää henkilöä. Haas-

tattelu käsitteli enemmän kryptovaluuttojen riskejä ja valvontaa valtion tasolla. Toisessa 

haastattelussa haastateltiin kryptovaluuttojen sijoituspalveluita tarjoavan Prasos Oy:n 

työntekijää. Tässä haastattelussa käytiin riskejä läpi enemmän sijoittajan näkökulmasta.  

Haastatteluissa oli käytössä etukäteen määritelty teema ja valmiit kysymykset, joihin ha-

luttiin vastaukset. Menetelmänä käytettiin siis puolistrukturoitua haastattelua. Finanssi-

valvonnan työntekijöiden haastattelu tehtiin kasvotusten ja Prasos Oy:n työntekijän 

haastattelu sekä sähköpostitse että kasvotusten. 
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2 Valuutan muodot 

Fiat-valuutta on minkä tahansa maan maksuväline, joka on laillisesti nimetty kyseisen 

maan rahaksi. Rahaa hyväksytään vaihtovälineeksi siinä maassa, jossa se on liikkeelle 

laskettu keskuspankin toimesta. (Girasa 2018, 7–8.)  

2.1 Digitaalinen valuutta ja virtuaalivaluutta 

Digitaalinen valuutta toimii vaihtovälineenä, mutta sillä ei ole kaikkia samoja ominaisuuk-

sia kuin fiat-valuutalla ja se on digitaalisessa muodossa. Digitaalista valuuttaa voi tallen-

taa johonkin arvokorttiin tai laitteeseen, missä on elektroninen rahasaldo, kuten esimer-

kiksi PayPal. (Girasa 2018, 8.) 

Digitaalista valuuttaa käytetään henkilökohtaisiin tai yhteisön maksuihin, kun hankitaan 

tavaroita tai palveluita. Digitaalinen valuutta toimii niin kotimaassa kuin kansallisestikin, 

ja sitä pystytään käyttämään nykyisillä laitteilla, kuten älypuhelimilla ja tietokoneilla.  Di-

gitaalista valuuttaa käytetään usein synonyymina virtuaalivaluutalle, mutta digitaalista 

valuuttaa ovat kaikki valuutat, joilla on sähköinen muoto. Myös kryptovaluutat ovat yksi 

digitaalisen valuutan muoto. (Girasa 2018, 9.) 

Virtuaalivaluuttojen arvoa ei säätele minkään maan keskuspankki tai viranomainen, vaan 

arvo määräytyy käyttäjien ja kauppiaiden mukaan. Virtuaalivaluutat luokitellaan vaihdet-

taviin eli avoimiin ja ei-vaihdettaviin eli sulkeutuneisiin. Vaihdettavat virtuaalivaluutat voi-

vat olla keskitettyjä tai hajautettuja. Keskitetyssä valuutassa sen järjestelmänvalvoja tai 

keskushallinto päättää säännöt ja laskee valuutan liikkeelle. Keskushallinto tai järjestel-

mänvalvoja myös ylläpitää ja lunastaa valuuttaa. Valuuttakurssi voi olla vaihtuva tai si-

dottuna johonkin oikeaan valuuttaan. Hajautettu valuutta taas ei ole keskushallinnon val-

vonnassa, vaan sen arvo määräytyy liiketoimintaa tekevien mukaan, eli se on henkilö-

kohtainen. (Girasa 2018, 10.) 

Ei-vaihdettavat virtuaalivaluutat ovat hajautettuja ja rajoittuvat yleensä joihinkin tiettyihin 

käyttötarkoituksiin tai osapuoliin. Niiden toimintaa edellyttää se, että keskushallinto toimii 

ylläpitäjänä. Niitä käytetään lähinnä eri peleissä tai sivustoilla, jotka ovat suljetussa ym-

päristössä ja joissa pätee järjestelmänvalvojan säännöt. Kauppaa voidaan käydä vain 

pelin tai sivuston sisällä niiden omassa valuutassa. Toinen esimerkki on lahjakortit. Niitä 

pystyy käyttämään vain sen kaupan sisällä, johon ne on ostettu. (Girasa 2018, 10.) 
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2.2 Kryptovaluutat ja lohkoketju 

ENISA (The European Union Agency for Network and Information Security) määrittelee 

kryptovaluutan siten, että se on salauksella suojattu ja hyvin hajautettu virtuaalivaluutta, 

joka on muunneltavissa. Valuutan arvo perustuu kysyntään ja tarjontaan. Jos kryptova-

luutan kysyntä ylittää tarjonnan, arvo nousee, sillä kryptovaluutan tarjonta on rajattua. 

Arvoon vaikuttaa myös se, kuinka paljon valuuttaa on liikkeellä ja mikä on sen enimmäis-

määrä. Myös louhinnan kustannukset vaikuttavat hintaan. (ENISA 2017, 4.) 

Kryptovaluutta on digitaalista rahaa eli se ei ole fyysisessä muodossa olemassa. Kryp-

tovaluuttaa luodaan louhimalla, mikä tapahtuu tietokoneen avustuksella. Joka kerta, kun 

tietokone ratkaisee vaikean algoritmitehtävän, syntyy uutta valuuttaa. Louhinta on yksi 

keino hankkia kryptovaluuttaa. (Sijoitusrahastot 2019.) 

Teknologiaa, joka muodostaa kryptovaluuttojen pohjan, kutsutaan lohkoketjuksi 

(blockchain). Lohkoketju on kuin digitaalinen tilikirja, johon voidaan merkitä erilaisia ta-

pahtumia aikajärjestyksessä. Voi ajatella, että tilikirjaa pitävät yllä eri käyttäjät ympäri 

tietokoneverkkoa. Jokainen lohko on hajautettu, ja hajautus on kuin digitaalinen sormen-

jälki. Se on aikaleimattu ja sitä ei voi peruuttaa. Tilikirja, toisin kuin pankkijärjestelmät, 

toimii avoimessa verkossa. Tämän takia ei kolmansia osapuolia tarvita, eli lohkoketjun 

myötä ei ole tarvetta pankeille välikätenä olemiseen. (Eerola & Innanen & Johansson & 

Viitala 2019, 27; Girasa 2018, 29–30.) 

Lohkoketju on eräänlainen verkko, missä ei ole keskuspalvelimia, toisin kuin internetissä. 

Lohkoketjun verkkoon on liitetty monia kymmeniä tuhansia palvelinkoneita, jotka tukevat 

kaikki toisiaan. Verkkoon voi liittyä, kunhan lataa tietokoneellensa open source -ohjel-

man. Koska lohkoketjussa ei ole keskuspalvelimia, sitä ei voida sammuttaa tai hakke-

roida minkään yksittäisen tahon kautta. Eikä sitä myöskään omista tai pidä yllä mikään 

yksittäinen taho. (Bitcoinkeskus 2018b.)  

Kun luodaan uusia lohkoja, verkon nodet eli solmut toimittavat transaktioita eteenpäin 

paikkaan, jota kutsutaan memory pooliksi. Louhijat, jotka ovat erittäin tehokkaita tietoko-

neita, keräävät memory poolista tietyn määrän transaktioita ja tekevät niistä uuden loh-

kon. Koska monet miljoonat tietokoneet tekevät tätä samaan aikaan, eivätkä kaikki loh-

kot päädy ketjuun, ratkaistaan ketjuun pääsijä matemaattisen kaavan avulla. Kaava toi-
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mii yksikertaisesti selitettynä niin, että louhija arpoo satunnaisen luvun ja liittää sen loh-

kon jatkoksi. Jos luku on oikea, kyseinen lohko pääsee lohkoketjuun. (Bitcoinkeskus 

2018f.) 

Lohkoketjun ollessa avoin kuka tahansa pystyy seuraamaan transaktioita, sillä tiedot ei-

vät ole salaisia. Avoimuudesta huolimatta kaikki henkilöllisyydet ovat salaisia, joten niihin 

liittyviä tietoja ei näe. Voi ajatella, että lohkoketju on tavallaan iso palapeli, sillä jokainen 

lohkon osa sopii vain ja ainoastaan seuraavaan lohkoon, johon se liitetään matemaatti-

silla algoritmeilla. Lohkoketju on siis ketju, joka on hajautettu suurelle määrälle tietoko-

neita. (Sijoitusrahastot 2019.) 

Kuten kuviosta 1 huomaa, jokainen lohko pitää sisällään tiivistefunktion, joka on edelli-

sestä lohkosta laskettava merkkijono. Seuraavan lohkon sisällä on siis aina edellisen 

lohkon tiiviste, joten lohkoja ei pysty muokkaamaan jälkikäteen ilman, että siitä jää kiinni. 

(Sijoitusrahastot 2019.) 

Kuvio 1. Lohkoketjun toimintaperiaate yksinkertaistettuna. 

Lohkoketjussa on siis lohkoja, jotka pitävät sisällään listan transaktioista eli tapahtu-

mista. Lohkoihin ei mahdu loputtomiin dataa, vaan aina kun se tulee täyteen, muodostuu 

uusi lohko ja edellinen siirtyy lohkojonon jatkoksi. Esimerkiksi Bitcoinin yhteen lohkoon 

mahtuu noin yksi megatavu, ja uusia lohkoja muodostuu noin kymmenen minuutin vä-

lein. (Bitcoinkeskus 2018f.) 
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Tiivistefunktio pitää huolen siitä, että jokaisessa lohkossa oleva data on eri tietokoneissa 

sama ja ettei se muutu. Lohkoista pystyy löytämään jokaisen siirron, joka kryptovaluu-

talla on ikinä tehty. Periaatteessa siis lohkot pitävät sisällään kansioita, jotka ovat kes-

kenään samanlaisia ja jotka voi löytää jokaisen tietokoneen kiintolevyltä. (Storås 2016.) 

Lohkoketjuteknologia ei jää pelkästään kryptovaluutan kirjanpitoon vaan on vielä paljon 

enemmän. Lohkoketjuun voi laittaa melkeinpä mitä vain tiedostoja, kuten tekstiä tai ku-

via. On myös mahdollista laittaa lohkon sisälle koodi, eli tehdä siitä älysopimus. Lohko-

ketjuteknologiaa voi myös käyttää sähköisiin äänestyksiin, jolloin ääniä ei pääse kukaan 

peukaloimaan. (Storås 2016.) 

2.3 Kryptovaluuttojen tilanne maailmalla 

Yleisesti luullaan, että Bitcoin oli ensimmäinen kryptovaluutta, mutta näin ei kuitenkaan 

ole. Kryptovaluutat keksittiin jo 1980-luvulla. Vuonna 1989 David Chaum -niminen kryp-

tografi teki DigiCash-kryptovaluutan. Projekti ei kestänyt kuin yhdeksän vuotta, kun se 

vuonna 1998 meni konkurssiin. Muitakin kryptovaluuttoja on ollut aiemmin, mutta ensim-

mäinen suuren joukon tietouteen tullut oli Bitcoin, joka ilmestyi markkinoille vuonna 2008. 

Tuohon aikaan oltiin toipumassa finanssikriisistä, joten Bitcoin tuli sopivasti markkinoille, 

sillä se antoi vaihtoehdon perinteiselle rahalle. Tämä juuri voi olla yksi syy, miksi se sai 

niin paljon kannatusta, ja mahdollisti sen nopean kasvun. (Bitcoinkeskus 2019.) 

Voi siis olettaa, että osa kryptovaluuttojen omistajista ajattelee nykyisen pankkijärjestel-

män kaatuvan tulevaisuudessa ja sen takia luottaa valuuttaan, mikä ei ole sidonnainen 

mihinkään pankkiin tai valtioon. Viime pankkikriisin jälkeen monet ovat haalineet kultaa 

ja hopeaa itselleen, mutta etenkin nuorempi väestö pitää tätä hieman vanhanaikaisena, 

joten he mieluummin hankkivat digitaalista valuuttaa. (Bitcoinkeskus 2019.) 

Maissa, missä pankkikriisejä tai valuuttakriisejä ei ole viime aikoina ollut ja joissa kansa 

luottaa pankkijärjestelmään, on varmasti vaikeampi ymmärtää, miksi kryptovaluuttoja 

hankitaan muun muassa turvaksi. Kuitenkin joissain maissa, kuten esimerkiksi Vene-

zuelassa, kryptovaluutta on perheille yksi tärkeimmistä elinehdoista. Venezuela onkin 

ensimmäinen valtio, joka on kehittänyt oman kryptovaluutan nimeltään Petro. Kreikan ja 

Kyproksen finanssikriisien aikaan monet pankit tekivät konkurssin ja pankkien asiakkai-

den omista rahoista otettiin pankkien pelastukseksi. Tuolloin kryptovaluutasta olisi ollut 
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mahdollisesti hyötyä. Pankki tai valtio ei olisi päässyt valuuttaan käsiksi, jolloin perheiden 

varallisuus ei olisi välttämättä ollut niin uhattuna. (Bitcoinkeskus 2019.) 

Muutamat maat ovat kieltäneet osittain tai kokonaan kryptovaluutat. Bangladeshin 

pankki ilmoitti, että se eivätkä muut valtion instituutiot hyväksy ollenkaan virtuaalivaluut-

toja maksuiksi tai muihin tarkoituksiin. Henkilöt, jotka kauppaavat Bitcoineja, voivat 

saada pahimmassa tapauksessa rangaistukseksi jopa 12 vuotta vankeutta. Vuonna 

2014 Bolivian keskuspankki kielsi kryptovaluuttojen käytön ja pidätti 60 kryptovaluuttojen 

kauppaajaa. (Girasa 2018, 232.) 

Kiina sulki vuonna 2017 maansa kryptovaluuttapörssin, mikä johti Bitcoinin arvonalentu-

miseen. Vuonna 2018 Kiina rajoitti kryptovaluuttojen louhintaa säätelemällä louhijoiden 

sähkön määrää. Kiina myös sulki monia WeChat-tilejä, jotka uutisoivat lohkoketjuista ja 

niiden toiminnasta. Vaikka Kiina on rajoittanut paljon kryptovaluuttojen myymistä ja lou-

himista, on se edelleen yksi maailman suurimmista louhijoista. (Eskola 2017; Virtanen 

2018.) 

Ecuador on kieltänyt Bitcoinin sekä muut hajautetut virtuaaliset valuutat. Se kuitenkin loi 

itse valtion oman sähköisen valuutan, jonka tarkoituksena on auttaa väestöä. Kirgisian 

tasavalta on ilmoittanut, että virtuaalisten valuuttojen, etenkin Bitcoinin, käyttö maksuvä-

lineenä on laissa kielletty. Kirgisiassa saa käyttää ainoastaan sen omaa laillista valuuttaa 

maksuvälineenä. (Girasa 2018, 234.) 

Marokko on linjannut, että virtuaaliset valuutat ovat sen valuuttasäännöksien vastaisia ja 

niiden käytöstä aiheutuu rangaistusta ja sakkoa. Marokko on kuitenkin todennut, että 

maa olisi kiinnostunut virtuaalivaluuttojen taustalla toimivasta teknologiasta. Nepalin 

pankki antoi ilmoituksen, joka kieltää Bitcoinit. Useita henkilöitä pidätettiin aikaisemmista 

Bitcoin-kaupoista ja he saivat sakkoja ja enintään kolmen vuoden vankeusrangaistuk-

sen. (Girasa 2018, 234.) 
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3 Tunnetuimmat kryptovaluutat 

3.1 Bitcoin BTC 

Bitcoinin keksi Satoshi Nakamoto, ja se on tunnetuin sekä suurin kryptovaluutta maail-

massa. Satoshi Nakamoto on salanimi, joten hänestä ei tiedetä paljoa, ei edes sitä, onko 

hän yksi vai useampi henkilö.  Vuosien aikana Nakamoton henkilöllisyyttä on spekuloitu 

paljon, mutta ainakaan vielä ei ole saatu todistettua, kuka hän on. (Girasa 2018, 35.)  

Bitcoin on kryptovaluutta, eli maksujärjestelmä, joka on laajasti hajautettu ja jota voi siir-

tää henkilöltä toiselle ilman viranomaistahon tai pankin puuttumista asiaan. Keskuspan-

kit, rahoituslaitokset tai valtion viranomaiset eivät määrittele millään tavoin Bitcoinin ar-

voa, eivätkä voi siihen vaikuttaa, vaan arvo perustuu puhtaasti asiakkaiden määritelmiin. 

Arvo määräytyy siis kysynnän ja tarjonnan mukaan. (Girasa 2018, 36.)  

Koska Bitcoin on kryptovaluutta, sillä ei luonnollisesti ole mitään fyysistä muotoa. 

Bitcoinilla käytävät kaupat toteutetaan siis aina internetissä. Kun Bitcoineja siirretään 

vastaanottimelle, käyttäjä antaa luvan siirtoon käyttämällä avainkoodia. Tämä avain-

koodi avaa digitaalisen lompakon. Bitcoin ja sen käyttäjät on salattu jokainen yksilöllisellä 

tunnisteella, ja kaupat pohjautuvat vahvasti salauksen periaatteisiin. (Girasa 2018, 36.) 

Bitcoinin hankintaan on monia eri tapoja, mutta kolme yleisintä tapaa ovat ostaa niitä 

pörssistä, louhia uusia Bitcoineja tai vaihtaa hyödykkeitä, kuten tavaroita tai palveluita 

Bitcoineihin. Louhinnasta saa palkkioksi 12,5 Bitcoinia jokaista uutta lohkoa kohti. Palk-

kion saaminen on kuitenkin melko epätodennäköistä, sillä louhijoita on paljon, eli kilpai-

lua on myös paljon. (Bitcoinkeskus 2018b; Girasa 2018, 36.) 

Bitcoineista pidetään hyvää julkista kirjanpitoa, koska niitä yritetään väärentää paljon. 

Tämä estää väärentämisen ja silloin kolmannen osapuolen, kuten rahoitussektorin tai 

valtion, ei tarvitse valvoa tapahtumaa. (Girasa 2018, 37.) 

Louhiminen tapahtuu erikoisvalmisteisella tietokoneella. Bitcoinin alkuaikoina louhintaa 

pystyi suorittamaan helposti tavallisellakin koneella, mutta nykyään louhinta vaatii hyvin 

tehokkaan koneen. Bitcoinin louhintaa suoritetaan ASIC-laitteella (Application-Specific 

Integrated Circuit). (Bitcoinkeskus 2018f; Girasa 2018, 37.)  
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Lohkojen löytäminen vaatii valtavasti virtaa, ja niiden löytäminen voidaan toteuttaa joko 

jakamalla virrankulutus muiden kanssa tai käyttäjä voi itse kokeilla ratkaisua omistamal-

laan laitteistolla. Koodarit pyrkivät käyttämään ASIC:ia eli sovelluskohtaisia integroituja 

piirejä. Ne on suunniteltu juuri eritystarkoituksiin ja ne ovat erittäin nopeita, mutta niihin 

kuluu myös paljon sähköä. Ehkäpä aurinkoenergia tai muut ekologiset vaihtoehdot kor-

vaavat tulevaisuudessa nykyiset virtalähteet. (Girasa 2018, 37–38.) 

Girasa (2018, 38) pohti kirjassaan, onko Bitcoin hintakuplassa dramaattisen nousunsa 

takia. Käykö Bitcoinille mahdollisesti samalla tavalla kuin Yhdysvaltain asuntomarkki-

noille vuosikymmen sitten, jolloin hinnat nousivat räjähdysmäisesti, mutta laskivat yhtä 

nopeasti. Bitcoinin hinta laskikin vuoden 2018 aikana noin 45 %, josta se ei ole elpynyt 

yhtä näyttävästi. (Girasa 2018, 38.) 

Girasa (2018, 38) tiivisti Bitcoin-manian hyvin yhteen: Ihmiset jaettiin kahteen ryhmään, 

sijoittajiin eli asiakkaisiin ("omistajat") sekä "lampaisiin". Omistajat halusivat ostaa 

Bitcoineja sen takia, että he voisivat kapinoida valtion hallittua ja kontrolloitua valuuttaa 

vastaan korvaamalla sen hyvin hajautetulla anonyymillä valuutalla. Lampaita taas olivat 

he, jotka seurasivat omistajien toimintaa nähdessään, kuinka jyrkästi valuutan hinta 

nousi. (Girasa 2018, 38.) 

3.2 Ethereum ETH 

Ethereumin keksi 19-vuotias ohjelmoija Vitalik Buterin, ja sen kehittäminen alkoi viralli-

sesti vuonna 2015.  Buterin oli sitä mieltä, että Bitcoin on liian suppea ja se kaipaisi 

lukuisia lisäominaisuuksia, joten hän päätti kehittää Ethereumin. Siinä missä Bitcoin ke-

hitettiin vaihtoehtona rahalle, kuten eurolle jne., niin Ethereum kehitettiin ohjelmointialus-

taksi. (Bitcoinkeskus 2017a.) 

Ethereum on tietojenkäsittelyalusta, ja kuten Bitcoin, sekin käyttää lohkoketjua perustek-

nologianaan. Ethereumia vaihdetaan myös ilman kolmansia osapuolia eikä sen vaihtoon 

tai käyttöön sovelleta pankkisääntöjä. Ethereumia sanotaan kuitenkin toisen sukupolven 

valuutaksi, sillä se tarjoaa paljon enemmän kuin vain virtuaalista rahaa. Ethereum on siis 

paljon laajempi kokonaisuus kuin esimerkiksi Bitcoin, ja sillä on myös paljon enemmän 

käyttötarkoituksia. Siihen voidaan rakentaa muita hajautettuja sovelluksia, kuten esimer-

kiksi älysopimuksia. Älysopimusten avulla voitaisiin suorittaa automattisesti siirto, esi-

merkiksi kiinteistökaupoissa omistajuus ja maksut siirtyisivät ilman kolmansia osapuolia. 
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Jos kolmansia osapuolia ei enää olisi, moni rahoitustapahtuma nopeutuisi ja kustannuk-

set pienenisivät. (Bitcoinkeskus 2017a; Girasa 2018, 39.) 

Ethereum ei siis itsessään ole kryptovaluutta, vaan sen sisällä on Ether, joka on sen 

ikioma kryptovaluutta. Eli jos ostaa Ethereumia, ostaa oikeasti Ether-valuuttaa. Ethe-

reum tukee kuitenkin myös muita kryptovaluuttoja. (Bitcoinkeskus 2017a.) 

3.3 Litecoin LTC 

Litecoin luotiin vuonna 2011 Charlie Leen toimesta. Nykyisistä käytössä olevista krypto-

valuutoista Litecoin on toisiksi vanhin, heti Bitcoinin jälkeen. Lee halusi luoda Bitcoinin 

tapaisen kryptovaluutan, mutta tehdä siitä kevyemmän version. Sellaisen, joka olisi mah-

dollisesti halvempi ja parempi päivittäiseen käyttöön. (Girasa 2018, 41.) 

Litecoinin louhinta suoritetaan scrypt-nimisen algoritmin avulla ja siihen käytetään myös 

ASIC-laitetta. Litecoin on paljon nopeampi luoda kuin Bitcoin. Yksi uusi Litecoin syntyy 

noin 2,5 minuutin välein. Bitcoinilla tähän menee 10 minuuttia. (Bitcoinkeskus 2018e.) 

Litecoin on siis niin sanotusti Bitcoinin pikkuveli, myös markkina-arvoltaan. Helmikuun 

2019 lopussa Litecoinin markkina-arvo oli vain noin 3 miljardia, mutta Bitcoinin lähes 70 

miljardia. Vaikka Litecoin on paljon pienempi markkina-arvoltaan, on sen maksimimäärä 

paljon suurempi kuin Bitcoinin. Maksimimäärä, mitä Litecoineja voidaan laskea liikkeelle, 

on 84 miljoonaa kappaletta ja Bitcoinin vain 21 miljoonaa kappaletta. (CoinMarketCap 

2019; Girasa 2018, 41.) 

3.4 Ripple XRP 

Ripplen perustivat Jed McCaleb ja Chris Larsen vuonna 2013. Ripple aiheuttaa monesti 

hämmennystä ihmisten keskuudessa, sillä Ripple ei ole vain kryptovaluutta, vaan se on 

amerikkalainen fintech-yhtiö. Varsinainen kryptovaluutta on nimeltään XRP ja tällä ni-

mellä se löytyy nykyään myös pörssistä. (Bitcoinkeskus 2018i.) 

Ripple eroaa monin tavoin muista kryptovaluutoista, sillä se ei ole samalla tavalla puhdas 

kryptovaluutta kuin Bitcoin tai Litecoin. Mutta se ei myöskään ole yhtä monimutkainen 

kuin Ethereumin ekosysteemi. Sitä ei myöskään ole hajautettu samalla tavalla kuin 
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Bitcoinia, jolloin käyttäjät saavat yksiköitä louhinnan seurauksena. Ripple on keskitetty, 

eli yhtiö voi päättää itse, paljonko yksiköitä on liikkeellä. (Girasa 2018, 44.) 

Ripplellä on kolme erilaista ohjelmistoratkaisua, jotka se on kehittänyt: xCurrent, xRapid 

ja xVia. xCurrent on maksuliikenneverkko, joka toimii sekunneissa, eikä se tarvitse XRP-

yksikköä toimiakseen. Yleensä, jos siirtää rahaa eri maassa olevasta pankista toiseen, 

siirrossa voi kestää kauan ja siinä on monta eri välikättä. xCurrent pystyy tekemään jopa 

1500 transaktiota sekunnissa, ja se pystyy poistamaan tapahtuman väliltä välikädet, 

minkä takia sen suosio kasvaa koko ajan finanssialalla. Pankit ympäri maailmaa käyttä-

vät xCurrent-maksuverkkoa. Sen verkossa on jo yli 100 pankkia, kuten esimerkiksi San-

tander ja American Express. (Bitcoinkeskus 2018i; Girasa 2018, 44.) 

xCurrentin ydintarkoitus on, että pankit pystyvät helposti siirtämään rahoja, jotka ovat 

heidän hallussaan. xRapid taas toimii vähän eri tavalla. xRapid on suunniteltu niin, että 

pankit pystyisivät välttämään mahdollisimman hyvin likviditeettiongelman ja valuuttaris-

kin. Jos pankki tekee siirron toisen valtion pankin kanssa, missä on eri valuutta käytössä, 

joutuu pankki ostamaan toisen valtion valuuttaa ja pitämään sitä pankissa. Pankki joutuu 

siis pitämään mahdollisesti valtavasti rahaa eri valtioiden pankeissa, jotta siirrot voitaisiin 

toteuttaa. Tämä aiheuttaa myös valuuttariskiä. xRapid on kehitetty niin, että pankit voivat 

hyödyntää sen digitaalista valuuttaa XRP-yksiköiden avulla. Ostaessaan XRP-yksiköitä 

pankki voi siirtää varat sekunneissa toiseen maahan, jossa vastaanottaja pystyy ne 

muuttamaan paikalliseksi valuutaksi. Eli toisin kuin xCurrent, xRapid tarvitsee toimiak-

seen XRP-yksiköitä, ja tämä teknologia vaikuttaa XRP-yksiköiden hintaan. (Bitcoinkes-

kus 2018i.) 

xVia taas on suunnattu yrityksille, pankeille sekä maksupalveluntarjoajille. Niille tahoille 

siis, jotka haluavat lähettää maksuja tavallisella käyttöliittymällä, mutta eri verkkojen 

kautta. xVia käyttää melko yksinkertaista sovellusliittymää, joka ei vaadi ohjelmiston 

asennusta. Se antaa käyttäjälleen tilaisuuden lähettää maksuja helposti ympäri maail-

maa viemällä ne avoimeen maksutilaan. Yritykset, jotka haluavat käyttää xViaa, liitetään 

sen kautta RippleNetiin. RippleNet on hyvin laajasti hajautettu, koko maailman kattava 

pankkien ja maksupalveluntarjoajien verkosto, joka hyödyntää Ripplen hajautettua ra-

hoitusteknologiaa ja maksutapahtumia. (Njui 2018.) 
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4 Kryptovaluuttojen riskit 

Koska kryptovaluutat eivät ole keskuspankkien liikkeelle laskemaa fiat-valuuttaa, niiden 

markkinat ovat vapaat ja näin alttiita isoille kurssin muutoksille. Markkinat eli ostajat ja 

myyjät ovat ne, jotka määrittelevät kryptovaluutan arvon. Kryptovaluutoissa on se ero 

fiat-valuuttaan, että niitä ei voi luoda loputtomasti lisää, kun taas fiat-valuuttaa voi. Kui-

tenkin tulevaisuudessa voi mahdollisesti käydä niin, että euro, dollari tai jokin muu va-

luutta korvataan jollakin digitaalisella valuutalla. Muun muassa Ruotsi on jo vuosia kehi-

tellyt e-kruunua ja Venäjä myös suunnitellut samanlaista digitaalista valuuttaa. (Bitcoin-

keskus 2019.) 

4.1 Sijoittamisen riskit 

Kryptovaluutta on sijoituskohteena melko epävarma. Markkinat ovat vielä aika pienet ja 

eri kryptovaluuttojen arvot saattavat heilahdella päivässä todella paljon. Jos siis aikoo 

sijoittaa, on hyvä varautua suuriinkin kurssimuutoksiin, niin nousuihin kuin laskuihinkin. 

Tärkeää sijoittaessa, sijoittaa sitten kryptovaluuttaan tai perinteisiin osakkeisiin, on mää-

ritellä oma riskiprofiili. Kuinka paljon on valmis menettämään rahojaan tavoitellessaan 

voittoa. Koskaan ei siis kannata sijoittaa enempää, kuin on valmis menettämään. 

(Bitcoinkeskus 2018h.) 

On myös todella tärkeää hankkia riittävästi tietoa sijoituskohteesta. Kun Bitcoin teki hur-

jan nousun kurssissaan 2017 loppuvuonna, moni sijoittaja lähti mukaan vain siksi kun 

muutkin sijoittajat lähtivät, tietämättä kunnolla mihin oikeastaan edes sijoitti. Useasti 

osakkeisiin sijoittaessa sijoittaja tarkastaa salkkunsa tilanteen muutamia kertoja vuo-

dessa, sillä osakkeisiin yleensä sijoitetaan pitkällä tähtäimellä. Kryptovaluutoissa tilanne 

on aivan eri, sillä markkinasyklit ovat paljon nopeampia. Kurssit saattavat muuttua jopa 

päivässä todella paljon. On siis tärkeää seurata markkinoiden tilannetta melko tiiviisti. 

(Bitcoinkeskus 2018h.) 

Kryptovaluutat eroavat monella tavalla tavallisista osakkeista. Osakkeille on helppo mää-

rittää arvoa tunnuslukujen, kuten p/e-luvun kautta. Kryptovaluutalle ei pysty samanlaisia 

tunnuslukuja laskemaan, mikä tekee siitä hieman samankaltaisen sijoituskohteen star-

tup-yritysten kanssa. (Bitcoinkeskus 2018g.)  
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Kryptovaluutat ovat hankalia sijoituskohteita, sillä niiden arvonmuodostukselle ei ole kiin-

teää pohjaa. Kryptovaluutoille ei myöskään makseta tuottoa, kuten osinkoa tai korkoa, 

toisin kuin yleensä tavallisille osakkeille. On suuri riski, että tuotto-odotus perustuu aino-

astaan siihen uskomukseen, että joku ostaa valuutan myöhemmin kalliimmalla hinnalla. 

(Finanssivalvonta 2017.) 

Jo vuonna 2013 Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ESMA (European Securi-

ties and Markets Authority), on varoittanut sijoittajia kryptovaluutoista. Edelleen riskit, 

joista silloin on varoiteltu, ovat ajankohtaisia. ESMA:n mukaan riskinä on, että kuluttaja 

saattaa menettää rahansa vaihdantapalvelussa. Myös se, että digitaaliset lompakot eivät 

ole täysin turvallisia, koska sieltä voidaan varastaa kryptovaluutat, on yksi ESMA:n lis-

taamista riskeistä. Myöskään lainsäädäntö ei pysty antamaan samanlaista turvaa kuin 

perinteisen maksuvälineen käytössä, ja lisäksi se, että kryptovaluutan arvo muuttuu no-

peasti ja voi laskea kerralla hyvin paljon, on riskinä aina kun sijoittaa kryptovaluuttoihin. 

(Finanssivalvonta 2017.) 

Kryptovaluuttojen markkinat heilahtelevat todella paljon. Kryptovaluuttoja on tällä het-

kellä ostettavissa 2098 erilaista, joten valinnanvaraa kyllä löytyy. Suurimman osan mark-

kina-arvo on kuitenkin niin pieni, ettei se vaikuta lähes ollenkaan kokonaismarkkina-ar-

voon. (Bitcoinkeskus 2018h; CoinMarketCap 2019.)  

3.3.2019 kryptovaluuttojen kokonaismarkkina-arvo oli reilut 130 miljardia dollaria. Koko-

naisarvo on kuitenkin ollut huomattavasti isompi vielä vähän yli vuosi sitten. Kuten kuvi-

osta 2 voi todeta, joulukuussa 2017 kryptovaluuttojen kokonaismarkkina-arvo alkoi 

nousta huimasti. Tammikuun 2018 alussa se nousi 830 miljardiin dollariin asti. Arvo ro-

mahti kuitenkin nopeasti, sillä 2018 helmikuussa kokonaismarkkina-arvo oli laskenut jo 

350 miljardiin. Kokonaismarkkina-arvo teki pienen nousun toukokuussa 2018, mutta 

laski sitten taas nopeasti. Siitä tähän päivään asti kokonaismarkkina-arvo on tehnyt ta-

saista laskua. Kuten tästä voi todeta, markkinat voivat muuttua todella nopeasti kumpaan 

suuntaan tahansa, viime aikoina enemmän huonompaan suuntaan. (Bitcoinkeskus 

2018c; Bitcoinkeskus 2018d; CoinMarketCap 2019.)  

Kuviosta 2 voi todeta, että kryptovaluutat ovat tulleet kunnolla sijoittajien tietoon vasta 

muutama vuosi sitten. Vielä vuonna 2017 tammikuussa kokonaismarkkina-arvo oli vain 

noin 18 miljardia dollaria. Vuoden aikana virtuaalivaluuttojen maailmassa voi siis tapah-

tua paljon, joten sijoittajan on hyvä varautua kaikkeen. (CoinMarketCap 2019.) 
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Kuvio 2. Kryptovaluuttojen kokonaismarkkina-arvo huhtikuusta 2016 maaliskuuhun 2019 (Coin-

MarketCap 2019). 

Koska Bitcoinin osuus on yli puolet kokonaismarkkina-arvosta, vaikuttaa sen nousu ja 

lasku hyvin paljon kryptovaluutan kokonaismarkkina-arvoon. Bitcoinin osuus on ollut 

myös suurempi. Vuonna 2017 Bitcoinin markkina-arvo oli jopa 85 % kokonaismarkkina-

arvosta. Maaliskuussa 2017 Ethereumin ja Ripplen arvot nousivat, jolloin Bitcoinin osuus 

laski lähes 40 %:iin. Saman vuoden joulukuussa Bitcoin teki taas hurjan nousun, jolloin 

sen osuus nousi 65 %:iin, mutta romahti taas kuukauden sisällä laskien markkinaosuu-

den 35 %:n tasolle. Tällä hetkellä kuitenkin Bitcoin osuus on ollut hieman yli puolet. Ku-

ten kuviosta 3 voi huomata, Bitcoinin markkina-arvon käyrä on lähes samannäköinen 

kuin kryptovaluuttojen kokonaismarkkina-arvo kuviossa 2. (CoinMarketCap 2019.) 
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Kuvio 3. Bitcoinin markkina-arvo huhtikuusta 2016 maaliskuuhun 2019 (CoinMarketCap 2019). 

4.2 Volatiliteetti 

Volatiliteetti on tuoton keskihajonta. Se kertoo sijoitusinstrumentin riskin, eli sen kuinka 

paljon hinta vaihtelee tiettynä ajanjaksona. Jos hinta vaihtelee paljon, on volatiliteetti kor-

keampi eli instrumentin riski on silloin suurempi. Kun markkinat nousevat, vastaavasti 

volatiliteetti laskee ja kun taas markkinat alkavat laskea, volatiliteetti nousee. Volatilitee-

tin vaihteluun voivat vaikuttaa muun muassa kaupankäynnit, yleinen epävarmuus sekä 

uutiset. (Sijoitustieto 2018.) 

Kuten kuviosta 4 huomaa, Bitcoinin, Ethereumin ja Litecoinin volatiliteetit ovat korkeat. 

Bitcoinin (sininen käyrä) volatiliteetti on alussa liikkunut todella paljon. Silloin Bitcoin oli 

tullut vasta markkinoille ja moni ei ollut siihen vielä sijoittanut, joten sijoituskohteena sitä 

pidettiin epävarmana. Kun Bitcoinin markkinat tekivät nopean nousun vuonna 2017, vo-

latiliteetti laski. Volatiliteetti nousi samalla kun Bitcoin romahti, mutta ei kuitenkaan nous-

sut niin suureksi, mitä se oli alkuaikoina. Tämä saattaa johtua siitä, että Bitcoin on jo aika 

tunnettu kryptovaluuttaa. Kuviosta 4 huomaa, että Litecoinin (liila käyrä) volatiliteetti on 

heilunut kaikista eniten. Myös sen volatiliteetti laski vuonna 2017, kun kryptovaluuttojen 

kokonaismarkkina-arvo nousi nopeasti. Litecoinin volatiliteetti liikkuu edelleen todella 

paljon, joten sitä voidaan pitää riskisempänä sijoituskohteena kuin Bitcoinia. Ethereumin 

(vihreä) käyrä on melko lyhyt, sillä se ei ole ollut vielä montaa vuotta markkinoilla. Myös 

Ethereumin volatiliteetti liikkuu melko samalla tavalla, kuin kahden aikaisemmankin.  
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Kuvio 4. Bitcoinin (sininen), Ethereumin (vihreä) ja Litecoinin (liila) volatiliteetti (Buy Bitcoin World-

wide 2019). 

4.3 Huijaukset 

Huijaukset ovat yksi kryptovaluuttamaailman isoista riskeistä. Pump&dump-termillä tar-

koitetaan tilannetta, jossa sijoittajaryhmä manipuloi kursseja, jotta kryptovaluutan arvo 

nousisi. Usein kokematon sijoittaja lähtee sijoittamiseen mukaan luullen, että saa sijoi-

tukselleen valtavan tuoton. Tätä huijausta tehdään yleensä vain kryptovaluutoilla, joiden 

markkina-arvo on alhainen. Huijauksen tekevä sijoittajaryhmä välittää sellaista tietoa, 

joka saa muut sijoittajat uskomaan, että valuutan arvo nousee tulevaisuudessa. Muut 

sijoittajat ostavat valuuttaa, jolloin sen arvo nousee. Tällöin sijoittajaryhmä myy omat va-

luuttansa pois kokemattomalle sijoittajalle saaden hyvät voitot ja muut sijoittajat eivät 

enää pääse valuutasta eroon. (Bitsgap 2018; Coinmotion 2018b.) 

Esimerkiksi sijoittaja A kuulee Twitterissä huhun, että jonkin kryptovaluutan arvo tulee 

nousemaan. Hän kuitenkin huomaa, että kryptovaluutan arvo on jo noussut, joten hän 

haluaa nopeasti valuuttaa itselleen, sillä pelkää, ettei saa osuutta hyvästä voitosta. Muut 

sijoittajat ovat ajatelleet myös samoin ja ostaneet kyseistä valuuttaa. Tässä vaiheessa 

se sijoittajaryhmä, joka laittoi huhun liikkeelle, myy omat valuuttansa, jolloin kurssit ro-

mahtavat ja sijoittaja A sekä muut huijauksen uskoneet jäävät tappiolle. Pump&dump-
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termiä voidaan sanoa siis sisäpiirikaupaksi. Tavallisilla sijoitusmarkkinoilla, joita valvo-

taan ja säännellään, tällainen toiminta on kiellettyä, sillä se manipuloi kursseja epäoikeu-

denmukaisesti. (Bitsgap 2018.) 

Twitter on paikka, jossa monet huijarit yrittävät hyötyä tietämättömistä sijoittajista. Huija-

rit usein luovat julkisuudesta tuttujen henkilöiden nimellä tilin, jonka osoitteesta on vaih-

dettu vain yksi kirjain. Nopeasti vilkaistuna tämä näyttää tietämättömän sijoittajan sil-

missä aidolta tililtä. Huijauksissa usein luvataan sijoittajalle tietty määrä kryptovaluuttaa, 

kun he siirtävät ensin annetulle tilille pienen summan rahaa. Samankaltaista huijausta-

paa käytetään myös muualla, esimerkiksi pankkien nimissä lähetetään asiakkaille säh-

köposteja, joissa käsketään menemään omalle tilille linkin kautta. Asiakkaan käytettyä 

linkkiä, huijarit saavat asiakkaan verkkopankin tiedot käyttöönsä. (Bitcoinkeskus 2018j.) 

Myös Suomessa ovat alkaneet huijaukset yleistyä. Monet ihmiset ovat raportoineet, että 

liikkeellä on Bitcoin-aloituspaketteja, joiden hinnat ovat noin 50–100 euroa. Paketteja 

markkinoivat väittävät, että aloituspaketti olisi hyvin tarpeellinen ja jopa välttämätön, kun 

aloittaa sijoittamisen Bitcoineihin. Paketit ovat kuitenkin vain huijausta, sillä sijoittamisen 

voi aloittaa kuka vain eikä se vaadi mitään aloituspaketteja. (Bittiraha 2018.) 

ICO (Intial Coin Offering) eli kolikkoanti, on uuden kryptovaluutan liikkeeseenlaskua. Se 

on eräänlainen tapa rahoittaa kryptovaluuttojen kehittelemistä. Yritykset pyrkivät myy-

mään ICO-poletteja sijoittajille ja sijoitetuilla rahoilla olisi tarkoitus rahoittaa investointeja. 

Sijoittaja ei kuitenkaan saa omistusosuutta yhtiöstä vaan ainoastaan ICO-poletteja eli 

kehitteillä olevaa kryptovaluuttaa. ICO-projektit yhdistävät perinteisen sijoittamisen, jouk-

korahoituksen ja mikrolahjottamisen. Monesti ICO-projektit ovat kuitenkin huijauksia. 

Hankkeen omistaja kerää sijoittajilta ensin rahat, jonka jälkeen lopettaa hankkeen kes-

ken ja pitää itsellään kerätyt rahat. Kryptovaluuttojen mainonta on monissa paikoissa 

kiellettyä, jotta verkkokalastelut ja ICO-huijaukset vähentyisivät. Muun muassa Face-

book, Google ja Twitter ovat kieltäneet mainostuksen kokonaan. (Bitcoinkeskus 2018j; 

Coinmotion 2019a; Eerola ym. 2019, 110–112.) 
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4.4 Kryptovaluuttojen säilytys ja sen riskit 

Kryptovaluutan ostamiseen on monia eri tapoja, kuten myös valuuttojen säilyttämiseen. 

Niitä voidaan säilyttää sen pörssin tilillä, mistä kryptovaluutat on hankittu, online-lompa-

kossa, mobiililompakossa, desktop-ohjelmiston avulla tai hardware- tai paperilompa-

kossa. Kaikissa säilytystavoissa on omat riskinsä. Tietokone tai pörssi voidaan hakke-

roida, paperilompakko varastaa kotoa ja niin edelleen. (Bitcoinkeskus 2017b; Kryptokan-

salainen 2018.) 

4.4.1 Paperilompakko 

Paperilompakko tarkoittaa nimensä mukaisesti paperia, joka on tulostettu. Sen voi myös 

kirjoittaa itse. Turvallisinta on, kun salausavainta ei säilytä tietokoneella tai muulla lait-

teella, joka on yhteydessä internetiin, jotta sitä ei voida hakkeroida. Paperilompakon luo-

minen alkaa siitä, että saa käyttöönsä julkisen avaimen sekä henkilökohtaisen avaimen. 

Julkinen avain tarkoittaa tässä tapauksessa osoitetta, johon kryptovaluuttoja voidaan 

siirtää. Paperilompakot ovat kryptovaluuttakohtaisia, eli niihin ei voi tallentaa kahta eri-

laista kryptovaluuttaa, esimerkiksi Bitcoinia ja Ethereumia. Henkilökohtainen avain on 

lompakon salausavain, joka tulee pitää aina hyvässä tallessa. Salausavaimella pystyy 

vapauttamaan ja käyttämään omistamiaan kryptovaluuttoja. Oikeastaan ainoa riski pa-

perisessa lompakossa on, että itse hukkaa salausavaimen tai se varastetaan. Sen takia 

ei välttämättä kannata kuljettaa mukanaan salausavainta, vaan laittaa se varmaan tal-

teen. Kuviosta 5 näkyy, minkälainen paperinen lompakko on. (Bitcoinkeskus 2017b; 

Kryptokansalainen 2018.) 

 

Kuvio 5. Paperinen Bitcoin-lompakko (Bitcoinkeskus 2017b).  
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4.4.2 Hardware-lompakko 

Hardware-lompakko on paperilompakon ja desktop-lompakon välimuoto. Se toimii sa-

malla periaatteella kuin paperilompakkokin. Siinä salausavain on sisäänrakennettu lait-

teeseen, joka ei kuitenkaan toimi internetissä. Vaikkakin laite yhdistetään USB-kaapelilla 

tietokoneeseen tai vastaavaan, joka on yhteydessä internetiin, salausavain ei ikinä siirry 

laitteen ulkopuolelle. Se on siten turvallisempi vaihtoehto niille lompakoille, jotka tallen-

tavat salausavaimen tietokoneelle. Maailman suosituin ja käytetyin hardware-lompakko 

on Ledger Nano S. Sitä pidetään yhtenä tietoturvallisimmista säilytystavoista, sillä se 

vaatii transaktion varmentamiseen napin painalluksen. Tästä syystä etäyhteydellä on 

mahdoton tehdä siirtoja. Hardware-lompakot maksavat hieman, mutta monet sijoittajat, 

joiden salkun arvo alkaa olemaan isompi, käyttävät tätä säilytystapaa. Kuviossa 6 voi 

nähdä, että Ledger Nano S muistuttaa hyvin paljon tavallista muistitikkua. (Bitcoinkeskus 

2017b; Kryptokansalainen 2018.) 

 

Kuvio 6. Suosituin hardware-lompakko Ledger Nano S (Ledger 2019).  

4.4.3 Desktop- ja mobiililompakko 

Windows, Linux tai OSX-käyttöjärjestelmälle tehtyä ohjelmaa kutsutaan desktop-lompa-

koksi. Ohjelmiston kautta pystyy hallinnoimaan sekä säilömään kryptovaluuttoja. Usein 

jos halutaan käydä kauppaa pörssissä, käytetään desktop-lompakkoa. Lompakko on tur-

vallinen, jos pitää tietokoneen tietoturvasta hyvää huolta. Tässäkään tapauksessa va-

luutat eivät ole tietokoneella vaan omissa lohkoketjuissaan. Ei siis haittaa, jos tietokone 

hajoaa, kunhan on muistanut kopioida salausavaimen esimerkiksi paperille. Exodus on 

esimerkki yhdestä suositusta desktop-lompakosta. Se tukee tällä hetkellä 96:ta eri kryp-

tovaluuttaa. Kuviossa 7 näkyy Exodus-käyttöliittymän lompakko. (Exodus 2019; Krypto-

kansalainen 2018.) 
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Kuvio 7. Exodus-lompakon käyttöliittymä (Kryptokansalainen 2018).  

Mobiililompakko toimii lähes samalla tavalla kuin desktop-lompakko, mutta sovelluksena 

puhelimessa. Mobiililompakossa ei ole suositeltavaa säilyttää kovin suuria summia, sillä 

puhelimet hukkuvat helposti ja niitä myös varastetaan. Jos kuitenkin käyttää päivittäin 

kryptovaluuttoja maksamiseen, on mobiililompakko kätevin vaihtoehto. Mobiililompakon 

avulla pystyy myös skannaamaan QR-koodin, joka helpottaa maksamista. Mobiilisovel-

lusta ladatessa kannattaa olla tarkkana, ettei lataa huijaussovellusta, vaan ottaa eri so-

vellusten vaihtoehdoista selvää. (Bitcoinkeskus 2017b; Kryptokansalainen 2018.) 

4.4.4 Online-lompakko 

Online-lompakot toimivat internetselainten kautta. Ne ovat helppoja lompakoita siinä 

mielessä, että niihin pääsee kirjautumaan millä tahansa laitteella, jossa toimii internet-

yhteys. Kuitenkaan ei tule unohtaa tietoturvallisuutta, joten ei ole suositeltavaa kirjautua 

online-lompakkoon epäilyttävältä koneelta. Koska online-lompakko toimii internetissä, se 

voi joutua hakkeroinnin kohteeksi. Jos haluaa parantaa turvallisuutta vielä enemmän, 

toimivat monet online-lompakot yhdessä Ledger Nano S:n tai muun hardware-lompakon 

kanssa. Bitcoinin säilyttämiseen, ostamiseen ja myymiseen on olemassa Coinmotion-

niminen suomalainen online-lompakko. Amerikkalainen vastaava vaihtoehto on nimel-

tään Coinbase. Suosittu lompakko etenkin Ethereumin säilyttämiseen on nimeltään 

MyEtherWallet. (Bitcoinkeskus 2017b; Kryptokansalainen 2018.) 
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4.4.5 Säilytys pörssissä 

Lähes kaikkien kryptovaluuttapörssien omilla sivuilla pystyy säilyttämään kryptovaluutto-

jaan. Tämä on helpoin tapa säilyttää, jos on aktiivinen käymään kauppaa tai omistaa 

vain vähän valuuttaa. Jos kryptovaluuttojen arvo kohoaa useisiin tuhansiin, kannattaa 

ehkä suosia muita säilytystapoja. Pörssien omat lompakot on kaikista turvattomimpia 

tapoja säilyttää kryptovaluuttaa, sillä ne ovat kaikista alttiimpia hakkeroinnille. Pörssin 

omassa lompakossa varat eivät ole sijoittajan omassa, vaan pörssin hallussa. Sijoittaja 

saa vain käyttöoikeuden niihin, eikä sijoittajan omistuksessa ole salausavaimia. Nykyisin 

tietoturvansa puolesta Binance-niminen pörssi on sijoittajien suosiossa. Binancen etusi-

vun voi nähdä kuviosta 8. (Bitcoinkeskus 2017b; Kryptokansalainen 2018.) 

 

Kuvio 8. Binance-pörssin oma sivu (Binance 2019).  

Kaikkien aikojen suurin hakkerointitapaus osui Coincheck-nimiseen kauppapaikkaan 

tammikuussa 2018. NEM-kryptovaluuttaa vietiin noin 500 miljoonan dollarin edestä. 

Tämä on NEM-yksiköissä 523 miljoonaa kappaletta. Edellinen suurempi kryptovaluutta-

varkaus tehtiin vuonna 2014 Mt.Goxin kauppapaikkaan, josta varastettiin yli 350 miljoo-

nan dollarin arvoisesti Bitcoineja, eli noin 850 000 Bitcoin-yksikköä. Tänä päivänä 

summa olisi yli 10 miljardia dollaria. Mt.Gox joutui sulkemaan toimintansa varkauden 

seurauksena. (Bitcoinkeskus 2018a; Hakola 2018.) 

Vaikka Coincheckin tapaus on euromääräisesti suurempi kuin Mt.Goxin, oli Mt.Gox ai-

kanaan suurempi juttu. Vuonna 2014 hakkerit varastivat 5 % kaikesta olemassa olevasta 

kryptovaluutasta. Coincheckistä varkaat onnistuivat varastamaan vain muutaman pro-

sentin kymmenyksen kokonaisarvosta. (Hakola 2018.) 
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5 Kryptovaluuttojen verotus 

5.1 Verotus Suomessa 

Verovelvollisuus on sellaisilla luonnollisilla henkilöillä, jotka asuvat Suomessa tai oleske-

levat Suomessa yli kuuden kuukauden ajan yhtäjaksoisesti. Suomessa veronalaisiin tu-

loihin kuuluvat ansio- ja pääomatulot. Ansiotuloihin lasketaan työstä saatavat palkkatu-

lot, eläketulot, yrittäjätulon ansiotulo-osuus sekä muut veronalaiset sosiaalietuudet, ku-

ten esimerkiksi opintotuki. Ansiotuloista maksetaan valtion tuloveroa, joka määräytyy 

progressiivisen tuloveroasteikon mukaan. Ansiotuloista maksetaan myös kunnallisvero, 

jonka suuruus vaihtelee kunnittain. Kirkkoon kuuluvat henkilöt maksavat myös kirkollis-

veroa. (Valtiovarainministeriö 2019a.) 

Pääomatuloiksi taas lasketaan osinkotulot, yrittäjätulon pääomatulo-osuus, vuokratulo, 

luovutustappio ja luovutusvoitto, maa-aineksesta saatu tulo, puunmyyntitulo sekä eräät 

korkotulot. Pääomatulojen verotus on myös progressiivista ja verokanta on 30 % 30 000 

euroon saakka ja sen yli menevästä osuudesta 34 %. (Valtiovarainministeriö 2019b.) 

Luovutusvoitto tarkoittaa myyntivoittoa, jota syntyy silloin, kun henkilö myy tai vaihtaa 

omaisuuttaan siten, että myyntihinta on isompi, kuin mitä henkilö on itse maksanut aika-

naan omaisuudesta. Myyntivoitto on verotettavaa tuloa, ja se pitää aina ilmoittaa veroil-

moituksessa. Luovutustappio taas tarkoittaa myyntitappiota. Jos myytävästä omaisuu-

desta saa vähemmän, kuin mitä henkilö siitä itse maksoi, on se myyntitappiota. On mah-

dollista vähentää myyntitappio saman verotusvuoden luovutusvoitosta. Luovutusvoittoa 

voi saada muun muassa asunnon myynnistä, arvopapereista, metsän myymisestä sekä 

jos henkilö myy kodin irtaimistoa tai muuta omaisuutta ja voittoa tulee yli 5 000 euroa. 

(Verohallinto 2018.) 

5.2 Kryptovaluuttojen verotusperusteet 

Verohallinto määrittelee virtuaaliseksi valuutaksi kaikki sellaiset valuutat, myös ne joiden 

arvo on sidoksissa johonkin viralliseen valuuttaan, joilla ei ole virallista valuutan asemaa. 

Virtuaalivaluutan ominaispiirteiden takia se rinnastetaan käyttäjien väliseen sopimuk-

seen. Tämän takia sitä ei rinnasteta verotuksessa arvopapereihin. (Alanko & Määttä 

2018.) 
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Virtuaalivaluutasta tulee verotettavaa tuloa silloin, kun se vaihdetaan mihin tahansa vi-

ralliseen valuuttaan, sitä käytetään hankkimalla hyödykkeitä tai palveluita, jolloin virtuaa-

livaluuttaa luovutetaan siirtämällä toiselle osapuolelle, sekä silloin, kun virtuaalivaluuttaa 

vaihdetaan toiseen virtuaalivaluuttaan. Joka kerta, kun jokin edellä mainittu kohta toteu-

tuu, virtuaalivaluutan arvonnousu realisoituu, eli siitä tulee verotettavaa tuloa. (Alanko & 

Määttä 2018.) 

Jokainen tapahtuma, missä virtuaalivaluuttaa käytetään, myydään tai vaihdetaan, käsi-

tellään verotuksellisesti erikseen, sillä jokainen tilanne realisoi virtuaalivaluutan arvon-

nousun tai -laskun. Vaikka virtuaalivaluuttaa olisi hankittu monessa erässä, täytyy jokai-

sesta erästä laskea arvonnousu tai -lasku erikseen. Kun kaksi henkilöä vaihtaa virtuaa-

livaluuttaa keskenään, verotetaan virtuaalivaluutan käypää arvoa, eli sen euromääräistä 

arvoa vaihtohetkellä. Jos kuitenkaan euromääräistä arvoa ei ole, tapahtuu vaihto valuu-

tan alkuperäisen hankintahinnan mukaan. (Alanko & Määttä 2018.) 

Virtuaalivaluuttojen sopimusmuotoisen luonteen takia niiden arvon noustessa ei voida 

käyttää hankintameno-olettamaa eikä pienten luovutusten verovapautta. Virtuaalivaluut-

toja ei ole määritelty arvopapereiksi tuloverolaissa, joten niiden arvonlaskusta johtuvaa 

tappiota ei voida vähentää tuloverotuksessa. Arvonlasku ei ole millään muullakaan pe-

rusteella vähennyskelpoista tuloverotuksessa. Sama periaate on käytössä kaikissa eri 

virtuaalivaluutoissa. (Alanko & Määttä 2018.) 

Esimerkiksi tilanne, jossa Henkilö A ostaa ja myy virtuaalivaluuttaa: Ensiksi Henkilö A 

osti 1.1.2018 100 kpl virtuaalivaluutta X:ää hintaan à 25 euroa (yhteensä 2 500 euroa) 

ja toisen kerran 1.6.2018 100 kpl à 10 euroa (yhteensä 1 000 euroa). Henkilö A myy 200 

kpl virtuaalivaluutta X:ää hintaan 20 euroa/kpl (yhteensä 4 000 euroa). Koska valuutta 

on hankittu useammassa erässä, lasketaan ne erillisiksi tapahtumiksi ja verotetaan siten 

myös eri tapahtumina. Ensiksi Henkilö A myi 100 kpl 1.1.2018 ostettua virtuaalivaluuttaa. 

Tästä myynnistä hänelle ei muodostu voittoa vaan vähennyskelvotonta menetystä, sillä 

hankintahinta (à 25 euroa/kpl) oli suurempi kuin myyntihinta (à 20 euroa/kpl). Seuraa-

vaksi Henkilö A myi 100 kpl 1.6.2018 ostettua valuuttaa. Tästä myynnistä kertyy voittoa 

1 000 euroa, joka on veronalaista pääomatuloa, sillä hankintahinta oli pienempi (à 10 

euroa/kpl) kuin myyntihinta (à 20 euroa/kpl). Henkilölle A kertyy siis 1 000 euroa verotet-

tavaa pääomatuloa, vaikka voittoa hän teki vain 500 euroa. (Alanko & Määttä 2018.) 
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Kun vaihtaa virallista valuuttaa virtuaalivaluuttaan, virtuaalivaluutan arvonmuutos reali-

soituu verotuksessa. Jos arvo nousee, pidetään sitä varallisuutta kasvattavana tulona, 

jolloin se verotetaan pääomatulona. Laskettaessa arvonmuutosta, katsotaan virtuaaliva-

luutan käyttö siinä järjestyksessä kuin henkilö on valuutat itsellensä hankkinut. Järjes-

tystä seuratessa voidaan tilitapahtumat näyttää toteen virtuaalilompakosta. (Alanko & 

Määttä 2018.) 

Suomessa virtuaalivaluutoilla ei pysty vielä kovin monessa paikassa maksamaan, mutta 

jotkin yritykset kelpuuttavat ne maksuvälineeksi. Jos virtuaalivaluutalla maksaa jonkin 

hyödykkeen tai palvelun, pidetään sitä sopimukseen perustuvana vaihtona. Tämä reali-

soi virtuaalivaluutan arvonnousun verotuksellisesti pääomatulona. Arvonmuutoksen ol-

lessa negatiivinen, arvonlasku ei ole vähennyskelpoista tuloverotuksessa. (Alanko & 

Määttä 2018.) 

Louhimalla virtuaalivaluuttaa, saa palkkioksi kyseistä louhittua valuuttaa. Näin hankitut 

virtuaalivaluutat verotetaan ansiotulona, sillä ne eivät ole tuloverolain mukaan tarkoitettu 

varallisuuden kerryttämiseen. Kun louhija saa virtuaalivaluutan hallintaansa, eli valuutta 

siirtyy hänen hallinnoimalleen tilille, virtuaalilompakkoon tai muuten hänen hallintaansa, 

sen arvo realisoituu louhijan tuloksi. Louhija voi myös laskea louhinnasta tulevat tulot 

päiväkohtaisesti tai kuukausikohtaisesti siten, että käyttää halutun kertymisajan mu-

kaista keskikurssia. (Alanko & Määttä 2018.) 

Louhinta vie valtavasti sähköä, mutta jos verovelvollinen pystyy erittelemään, mikä 

osuus kulutuksesta on aiheutunut louhinnasta, on se verotuksessa vähennyskelpoista. 

Myös tietokoneen hankintamenot voi vähentää louhinnasta saatavista tuloista. Louhijan 

tulee tehdä selvitys siitä, kuinka paljon ja mihin tietokonetta käytettään. Louhinnasta tu-

levat kulut kohdistetaan veronalaiseen ansiotuloon, jotka saadaan louhinnasta. Aiheutu-

neita kuluja ei voi enää myöhemmin vähentää verotuksessa. (Alanko & Määttä 2018.) 

5.3 Kryptovaluuttojen verotus erityistilanteissa 

Jos sijoittaja sijoittaa ICO-projektiin ja projektin menestyessä virtuaalivaluutan arvo nou-

see, sijoittaja saa voittoa. Tällöin saatu tulo verotetaan pääomatulona, sillä katsotaan, 

että tilanteessa on kyse virtuaalivaluutan hankinnasta. Jos taas projekti ei menesty, vaan 

tuottaa tappiota, ei rahallinen menetys ole tuloverotuksessa vähennyskelpoista. (Alanko 

& Määttä 2018.) 
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Toiselle henkilölle on mahdollista antaa virtuaalivaluuttaa lahjaksi tai jättää perinnöksi. 

Sen verotuksellinen arvo määräytyy hankintahinnan mukaan. Virtuaalivaluuttaa käyttä-

essä sen käyvästä arvosta vähennetään perintö- tai lahjaverotuksessa käytetty arvo. Jos 

virtuaalivaluutan arvo nousee, verotetaan sen realisoitunut arvo pääomatulona. Myös 

yritykset voivat jakaa osinkonsa virtuaalivaluuttana. Tällöin voidaan käyttää samoja pe-

riaatteita kuin osingonjakoon muutoinkin käytetään. (Alanko & Määttä 2018.) 

5.4 Verotusongelmat 

Suomessa verovelvollisen tulee itse ilmoittaa verotettavasta tulosta Verohallinnolle. 

Vaikka tulo olisi syntynyt ulkomailla, siitä on silti ilmoitettava. Ilmoitusvelvollisuus on riip-

pumatta siitä, onko tulo syntynyt euroissa, toisessa fiat-valuutassa tai muussa valuu-

tassa, joka realisoituu arvonnoususta. Ilmoitus tulee tehdä sinä vuonna, kun tulon reali-

soituminen on tapahtunut. Verovelvollisen on mahdollista hakea ennakkoveroa kuluvan 

verovuoden aikana, jos hän on saamassa tuloja virtuaalivaluutoista. (Alanko & Määttä 

2018.) 

Verohallinto on laittanut merkille, että suuri osa suomalaisista sijoittajista ei ilmoita virtu-

aalivaluutoista saamiaan tuloja verottajalle. Verohallinto arvioi, että monet jättävät virtu-

aalivaluutasta saatavat voitot ilmoittamatta epähuomiossa, sillä verotuskäytännöt eivät 

välttämättä ole vielä kaikille tuttuja. (Leppänen 2017.) 

Verohallinnon tekemän analyysin perusteella noin kaksi kolmasosaa voitollisista 

Bitcoinilla tehdyistä kaupoista ilmoitetaan verottajalle. Aikaisempina vuosina arviolta jopa 

90–95 % voitollisista kaupoista ei ole päätynyt verottajan tietoon. Ilmoituksia tulee siis 

huomattavasti enemmän nykyään. Yksi syy voi olla se, että tietoisuutta verotuksesta on 

lisätty. Monet eivät välttämättä tule ajatelleeksi sitä, että myös virtuaalivaluuttojen voi-

tosta täytyy maksaa veroa. (Räisänen 2018.) 

Jos sijoittaja saa tukea Kelasta, esimerkiksi työttömyysrahaa tai asumistukea, voi virtu-

aalivaluuttojen voitosta tulla ongelmia Kelan kanssa. Virtuaalivaluutoista saatavat tulot 

voivat tulla esille verotarkastuksen yhteydessä. Kela on linjannut, että se suhtautuu vir-

tuaalivaluuttoihin samalla tavalla kuin muihinkin valuuttoihin. Myös tilanteessa, missä si-

joittaja on ulosotossa, voidaan virtuaalivaluutta ulosmitata samalla tavalla kuin mikä ta-

hansa muukin omaisuus. (Savikko 2015.) 
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6 Kryptovaluutat ja rikollisuus 

Useat viranomaiset ovat nykyään huolissaan siitä, että kryptovaluuttojen käyttö rikollis-

ten keskuudessa on lisääntynyt. Yleisimmät rikokset, joihin kryptovaluuttoja käytetään, 

ovat rahanpesu, terrorismin rahoitus ja veronkierto. Maailmanlaajuisesti on arvioitu, että 

kryptovaluuttojen rikolliseen toimintaan käytetty markkina-arvo ylittää 7 miljardia euroa. 

(Eerola ym. 2019, 212.) 

Rahanpesu on sellaista toimintaa, jossa yritetään saada rikollisesti hankitun rahan alku-

perä hävitettyä ja näyttämään lailliselta. Toiminnan tarkoituksena on myös pyyhkiä teki-

jän identiteetti pois, jotta tätä ei voitaisi yhdistää rikolliseen toimintaan. Tästä syystä kryp-

tovaluutat ovat anonyymiytensä takia suosiossa rahanpesun välineenä. Bitcoin ei ole 

enää niin suuressa suosiossa rikollisten keskuudessa kuin aiemmin, sillä rikolliset koke-

vat, että se on muuttunut liian paljastavaksi suuren suosionsa myötä. Rikollisten keskuu-

dessa Monero-kryptovaluutta on nostanut päätänsä, sillä sen lista transaktioista ei ole 

niin julkinen kuin esimerkiksi Bitcoinin. (Jääskeläinen 2018; Poliisi 2019.) 

EU:n rahanpesudirektiivin uudistamisen johdosta virtuaalivaluuttojen vaihtopalvelut ja 

lompakkopalveluiden tarjoajat tulevat sääntelyn piiriin. Sääntelyllä yritetään auttaa viran-

omaisten mahdollisuuksia estää kryptovaluutoilla tehtävää rikollista toimintaa sekä sel-

vittää niihin kytkeytyviä rikoksia. (Finanssivalvonta 2019a.) 

Yhdysvaltojen viranomaiset ovat huolissaan siitä, että kiinalaisia kryptokanavia käyte-

tään entistä enemmän Meksikon huumekartellien ja muiden järjestäytyneiden rikollisryh-

mien rahanpesuun. Yhdysvaltain huumevalvontavirasto DEA:n raportin mukaan viimeis-

ten vuosien aikana takavarikoitujen käteisvarojen määrä on laskenut. Tämä voi merkitä 

sitä, että rahan siirtämiseen käytetään kehittyneempää tekniikkaa, kuten kryptovaluut-

toja. Kuitenkin maailmanlaajuisesti kryptovaluuttojen käyttö rahanpesussa on vain pieni 

osa verrattuna muihin rahanpesunkanaviin. (Emem 2018.) 

Terrorismin rahoitus määritellään siten, että se on sellaista varojen tarjoamista tai kerää-

mistä suoraan tai välillisesti, jonka tarkoituksena on käyttää varoja terrorismin rahoituk-

seen. Erona rahanpesuun on se, että terrorismin rahoitukseen käytetyn rahan alkuperä 

voi olla laillinen. Se, että rahat suunnataan terrorismiin, tekee siitä laitonta. (Houben & 

Snyers 2018, 59–60.) 
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Verohallinto lähettää poliisille tutkintapyynnön, jos se epäilee virtuaalivaluuttojen vero-

petostapausta, jossa yritetään salata voittoja tahallisesti. Vuonna 2017 poliisilla oli tut-

kinnan alla muutamia veropetoksia ja törkeitä veropetoksia liittyen virtuaalivaluuttoihin. 

Rikoshyöty näissä tapauksissa vaihteli tuhansista euroista sataan tuhanteen euroon 

saakka. (Leppänen 2017.) 

Veropetoksesta voi saada Suomessa sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta. Lie-

västä veropetoksesta rangaistuksena on sakkoa. Jos kyseessä on törkeä veropetos, voi 

vankeutta saada neljästä kuukaudesta neljään vuoteen. (Leppänen 2017.) 

7 Asiantuntijoiden haastattelu 

7.1 Haastattelun toteutus 

Tutkimuksessa haluttiin saada näkökulmaa Suomen rahoitusalan viranomaiselta, joten 

haastateltavaksi valittiin Finanssivalvonnan kaksi työntekijää. Markku Koponen ja Hanna 

Heiskanen työskentelevät kumpikin Finanssivalvonnan Digitalisaatio ja pankkipalvelut -

toimistossa. Kryptovaluutat sekä virtuaalivaluuttojen palveluiden tarjoajat ovat toimiston 

valvonnan piirissä. Heiskanen toimii johtavana digitalisaatioasiantuntijana ja hänen työ-

tehtäviinsä kuuluu erilaiset finanssialan innovaatiot, sääntelytyö ja erilaiset työt krypto-

valuuttojen parissa. (Heiskanen & Koponen 2019.) 

Toiseen haastatteluun valittiin kotimaisessa kryptovaluuttayhtiö Prasos Oy:ssä kielen-

kääntäjänä ja sisällöntuottajana työskentelevä Robin Nyberg. Haastatteluun hän kuiten-

kin vastasi yksityishenkilönä, ei yhtiön edustajana. Nyberg kertoi, että hänellä on yli viisi 

vuotta kokemusta kryptovaluutoista niin sijoittajana kuin nykyään myös työn puolesta. 

Hän itse pitää Bitcoinia parhaimpana ja samalla myös turvallisimpana kryptovaluuttana, 

joten Nyberg halusi vastauksissaan keskittyä enemmän Bitcoiniin. Nyberg mainitsi silti 

muidenkin kryptovaluuttojen hyödyistä ja riskeistä. (Nyberg 2019.) 

Finanssivalvonta on valvontaviranomainen, joka valvoo muun muassa pankkeja, vakuu-

tusyhtiöitä ja eläkeyhtiöitä, sijoituspalveluyrityksiä, rahastoyhtiöitä ja pörssiä. Finanssi-

valvonta toimii siksi, että finanssimarkkinat toimisivat mahdollisimman vakaasti. Toimin-

nan tarkoituksena on, että se edistäisi asiakkaiden, sijoittajien ja vakuutettujen suojaa ja 

säilyttäisi yleisen luottamuksen finanssimarkkinoita kohtaan. (Finanssivalvonta 2019b.) 
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Prasos Oy on vuonna 2012 perustettu yritys, jonka tavoitteena on tarjota mahdollisim-

man helppokäyttöisiä sijoituspalveluita ja vastata kryptovaluuttojen käyttäjien ja sijoitta-

jien kysyntään. Prasos haluaa luoda sellaisia palveluita, joita he itse myös haluaisivat 

käyttää. Prasoksen ydinliiketoiminta keskittyy kryptovaluuttojen vaihdantaan sekä va-

rainhoitoon. Heillä on Euroopassa yli 80 000 asiakasta, ja kryptovaluuttoja on vaihdettu 

heidän kauttaan jo yli 250 miljoonan euron arvosta. Prasoksen pääpalveluihin kuuluu 

Coinmotion.com, Bittiraha.fi, Denarium.com sekä Bittimaatti, josta voi nostaa pankkiau-

tomaatin tapaan Bitcoineja ja Litecoineja. (Prasos 2019.) 

Heiskasta ja Koposta haastateltiin samanaikaisesti, ja haastattelu oli puolistrukturoitu. 

Kysymykset olivat molemmille samat, ja haastateltavat vastasivat niihin vuorotellen. Ky-

symykset löytyvät liitteestä 1. Nybergin haastattelu toteutettiin kahdessa osassa. Ensin 

oli puolistrukturoitu sähköpostihaastattelu, jonka jälkeen toteutettiin toinen puolistruktu-

roitu haastattelu kasvotusten. Nybergiltä kysytyt kysymykset löytyvät liitteestä 2. Heiska-

selle ja Koposelle kysymykset olivat osittain samat kuin Nybergille, mutta haastatteluissa 

oli myös eri kysymyksiä. Heiskasen ja Koposen haastattelussa kysymykset painottuivat 

enemmän kryptovaluuttojen valvontaan ja näkökulmaan valvojan roolista. Nybergin 

haastattelussa kysymykset liittyivät enemmän riskiin ja sijoittajan näkökulmaan.  

7.2 Kryptovaluuttojen riskit ja sijoittaminen 

Haastattelussa Heiskanen kertoi, että riskit voi jaotella kolmeen eri tasoon. On riskit ra-

hoitusmarkkinoille, yksittäisille yrityksille sekä yksittäisille sijoittajille. Rahoitusmarkkinoi-

den vakauden kannalta Heiskasen mukaan kryptovaluutat eivät ole kovin suuri riski, sillä 

niiden markkina-arvo on hyvin pieni suhteessa rahoitusmarkkinoiden kokoon. Yksittäi-

selle sijoittajalle kryptovaluutat taas ovat iso riski, etenkin jos sijoittaa suuria summia. 

Heiskanen sanoi suuren riskin olevan siinä, että kryptovaluutat ovat niin volatiileja ja ris-

kialttiita sijoitustuotteita. Ison osan riskistä muodostavat myös tietoturvariskit, esimerkiksi 

hakkerointeja on ollut paljon muun muassa pörsseihin ja säilytyspaikkoihin. Myös säilyt-

tämisessä on riskinsä ja siinä, osaako sijoittaja säilyttää kryptovaluuttoja turvallisesti. 

Heiskanen pohti, että ymmärtääkö sijoittaja oikeasti riskit ennen sijoituspäätöstä. (Heis-

kanen 2019.) 

Koponen lisäsi, että kryptovaluutat ovat riskibisnestä niille toimijoille, jotka tarjoavat kryp-

tovaluuttoja. Jos hakkerointi tapahtuu ja yrityksen hallussa olevat kryptovaluutat varas-
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tetaan, on yritys ongelmissa. Toimijoille kryptovaluutat saattavat olla myös riski rahan-

pesun estämisen kannalta, sillä varojen alkuperää voi olla vaikea selvittää. Valvojan kan-

nalta kryptovaluutat ovat riski, sillä toimijat voivat olla sellaisia, joita ei välttämättä vielä 

tunneta kovin hyvin. (Koponen 2019.) 

Heiskanen kertoi mahdollisesta uudenlaisesta riskistä, joka voi tulla tulevan viidennen 

rahanpesudirektiivin kautta. Tuleva direktiivi kohdistuu vain rahanpesun estämiseen, jo-

ten se ei tee kryptovaluutoista yhtään sen turvallisempia sijoituskohteita. Heiskanen 

pohti, että jotkin toimijat saattavat tulla sanomaan, että ovat Finanssivalvonnan valvomia, 

mutta unohtavat sanoa sen, että valvontaa on vain rahanpesun estämisen osalta. Tästä 

syystä kuluttajat voivat mennä harhaan ja ajatella, että kun toimija on Finanssivalvonnan 

valvonnassa, on se turvallisempi sijoitus, vaikka näin ei ole. Tästä voi syntyä myös mai-

neriski valvojalle. (Heiskanen 2019.) 

Kysyttäessä mitkä Nybergin mielestä ovat kryptovaluuttojen suurimmat riskit, oli vastaus 

hieman erilainen kuin Finanssivalvonnan työntekijöiden. Nybergin mielestä suurin riski 

Suomessa ei suinkaan ole teknologia tai arvonheilahtelu, vaan viranomaisten muodos-

tamat uhat. Suomessa verotuspolitiikka on sellainen, että se tekee lohkoketjuaiheisen 

yrittämisen hyvin haastavaksi. Etenkin yksityishenkilöt voivat jäädä tappiolle, sillä kun 

luovutusvoittoja ei saa vähentää verotuksessa, voi verotaakka nopeasti nousta suurem-

maksi kuin mitä itse voitto olisi ollut. Myös pankkiviranomaiset muodostavat merkittävän 

riskin, sillä pankit ovat Suomessa mielivaltaisesti sulkeneet kryptovaluuttatoimijoiden ti-

lejä, vaikka toiminta olisi todistetusti laillista ja läpinäkyvää. (Nyberg 2019.) 

Siinä missä Heiskanen jakoi riskien tasot eri sektoreihin, joihin riskit vaikuttavat, Nyberg 

jakoi ne tasoihin, joista riskit johtuvat. Nyberg jakoi tasot teknologian kestävyyteen, ar-

vonheilahteluun ja krypto-omaisuuden säilytykseen. Tarkastellessa riskiä teknologian 

kestävyyden näkökulmasta esiin nousee Bitcoin. Se on jo yli 10 vuotta vanha, ja sillä on 

menestyksekäs sekä ylivoimainen historia. Vuosien varrella monet hakkeriryhmät ja 

muut tahot ovat yrittäneet tuhota sitä kuitenkaan siinä onnistumatta. Vaikka Bitcoinin 

arvo on romahtanut muutamia kertoja, on se aina noussut uudestaan vielä suurempana 

ja vahvempana. Monissa pienemmissä kryptovaluutoissa eli altcoineissa on huomatta-

vissa pump&dump-ilmiö, eli että ne voivat ensin nousta todella voimakkaasti ja sitten 

romahtaa. Erona Bitcoiniin on se, että altcoinit eivät enää välttämättä ikinä nouse uudes-

taan. Nybergin mielestä tämä johtuu siitä, että harvalla altcoinilla on teknologista kestä-

vyyttä eivätkä ne tarjoa mitään, mitä Bitcoin ei jo tarjoaisi. Nyberg pitää siis altcoineja 
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huomattavasti spekulatiivisempina ja vaarallisempina sijoituskohteina kuin Bitcoinia. Hän 

kuitenkin oli sitä mieltä, että voi olla kannattavaa hajauttaa osa sijoituksista myös altcoi-

neihin. (Nyberg 2019.) 

Haastattelussa Nyberg vastasi kryptovaluuttojen säilyttämisestä aiheutuvia riskejä kos-

kevaan kysymykseen, että kryptovaluutat tuovat taloudellista vapautta, mutta ne tuovat 

myös paljon vastuuta. Vastuun voi kantaa itse tai luovuttaa jollekin palveluntarjoajalle, 

joka voi säilyttää kryptovaluuttavaroja sijoittajan puolesta. Nyberg kuitenkin muistutti, 

että kryptovaluuttojen historiaan mahtuu monia satojen miljoonien pörssihakkerointeja ja 

huijauksia, joten kolmansiin osapuoliin luottamisen kanssa tulee olla äärimmäisen varo-

vainen. Hän itse suosii hardware-lompakoita kryptovaluuttojen säilytykseen, mutta pitää 

lisäksi kotimaista Coinmotion-palvelua luotettavana kolmantena osapuolena. Coinmo-

tion on Prasos Oy:n omistama, eikä sitä ole onnistuttu vielä kertaakaan hakkeroimaan. 

Lisäksi valtaosaa asiakasvaroista säilytetään hardware-lompakkojen takana internet-pit-

käkyntisten ulottumattomissa, joten onnistunutkaan hakkerointi ei voisi vaarantaa niitä. 

(Nyberg 2019.) 

Sijoittaessa kryptovaluuttoihin Nybergin mielestä tärkeintä oli riskienhallinta sekä suh-

tautuminen aikaan. Moni tekee päätöksiä tunnepohjalta huonolla riskienhallinnalla ja hä-

viää mahdollisesti sen takia rahaa. Esimerkkinä jos osti yhden Bitcoinin joulukuussa 

2017, mikä maksoi 15 000 euroa, ja hinnat romahtivatkin seuraavana vuonna 80 %, ei 

se välttämättä haittaa, jos sijoittajalla on vain varaa ja malttia odottaa markkinoiden el-

pymistä. Monet joutuvat paniikkiin hintojen romahtaessa ja myyvät Bitcoinin tappiolla, 

jolloin voi hävitä suuriakin summia rahaa. (Nyberg 2019.) 

Haastattelussa kysyttiin, huomioivatko sijoittajat tarpeeksi riskejä ennen kuin tekevät os-

topäätöksen. Nyberg oli sitä mieltä, että eivät huomioi. Jos kaikki sijoittajat olisivat pitkä-

jänteisiä ja huomioisivat riskit, romahduksia ei välttämättä tapahtuisi. Romahdukset ta-

pahtuvat usein siitä syystä, että monet sijoittavat vasta arvon ollessa lähellä huippua, 

toiveissaan äkkirikastuminen, ja paniikkimyyvät, kun hinnat lähtevät laskuun. Nybergin 

mielestä tämä on ikävä ilmiö, sillä lähes aina kokemattomat ja köyhemmät piensijoittajat 

häviävät rahojaan ja isommat sekä kokeneemmat sijoittajat voittavat. (Nyberg 2019.) 

Nyberg kuitenkin totesi, että on paljon sijoittajia, jotka tekevät tarpeellisen taustatutki-

muksen ja näin ollen ymmärtävät mihin, ovat sijoittamassa. Lohkoketjudatan mukaan 
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suuri määrä vuoden 2017 lopulla kryptovaluuttoja ostaneista ei ole myynyt arvon romah-

dettua kryptovaluuttoja pois, vaan odottaa kärsivällisesti seuraavaa nousukautta. Moni 

sijoittaja näkee myös kryptovaluutat eräänlaisena teknologisena itseisarvona, jolloin nii-

den tilapäinen arvo euroissa on toissijaista.  (Nyberg 2019.)  

Heiskanen ja Koponen olivat molemmat sitä mieltä, että kryptovaluutat soveltuvat sellai-

sille sijoittajille, jotka ottavat äärimmäisiä riskejä. Sijoittajille, joilla toivottavasti on varaa 

myös hävitä sijoittamansa rahat. Koponen uskoi, että sijoittaminen on aika arpapeliä, jos 

ei ole pitkäjänteistä näkemystä ja sijoitusstrategiaa. Heiskanen toivoi, että sijoittaja on 

punninnut huolella sijoitustaan ja tiedostanut kaikki riskit, sekä ottanut selvää mihin on 

sijoittamassa ennen sijoituspäätöstä. (Heiskanen & Koponen 2019.) 

Nyberg itse näki kryptovaluutat ehdottomasti enemmän mahdollisuutena kuin uhkana. 

Hän oli sitä mieltä, että Bitcoin ja muut kryptovaluutat saattavat olla tällä hetkellä paras 

vastaus maailmantalouden ongelmiin, etenkin esimerkiksi Venezuelassa ja muissa 

maissa, jossa talous on romahtanut. Nybergistä on naiivia ajatella, etteikö vastaavanlai-

nen talousromahdus voisi koskea laajemminkin maailmaa. (Nyberg 2019.) 

Kryptovaluuttojen uhkana yleisesti pidetään rikollisuutta ja rahanpesua, mutta Nyberg 

huomautti, että perinteisiä fiat-valuuttoja käytetään silti ylivoimaisesti enemmän rahan-

pesuun. Kryptovaluuttoja voidaan toki pitää uhkana pankeille ja muille tahoille, jotka saat-

tavat menettää kryptovaluuttojen suosion myötä valtamonopolinsa. Nybergin mielestä 

tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, miten alan sääntelyn kehitys ja kryptovaluuttojen 

seuraava suurempi nousukausi tulevat kohtaamaan. (Nyberg 2019.) 

Heiskanen suhtautui valvojana melko neutraalisti kryptovaluuttoihin. Hänen mukaansa 

aika vähän on pystytty näyttämään toteen, missä kryptovaluutat olisivat ylivoimaisia. Hä-

nen mukaansa esimerkiksi Bitcoin ei ole maksuvälineenä ylivoimainen ja se tuskin pys-

tyy ikinä kilpailemaan nykyisten maksuvälineiden kanssa. Heiskasta kiinnosti enemmän 

lohkoketju kryptovaluuttojen takana ja hän näki siinä enemmän mahdollisuuksia tulevai-

suudessa. Hän kuitenkin piti kryptovaluuttoja ehkä enemmän uhkana niiden suurien ris-

kien takia. (Heiskanen 2019.) 

Koponen vastasi, että teknologiat, jotka ovat kryptovaluuttojen takana, ovat kenties ar-

vokkaampia kuin kryptovaluutat itsessään. Finanssivalvonta valvojana on innovaa-

tiomyönteinen, eikä halua ehdoin tahdoin kieltää innovaatioita. Koposen oli kuitenkin 
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henkilökohtaisesti vaikea nähdä, mitä hyötyä kryptovaluutoista olisi, mutta hän ymmärsi, 

että niillä voisi kuitenkin olla paikkansa maailmassa. (Koponen 2019.) 

7.3 Kryptovaluuttojen sääntely ja valvonta 

Haastattelussa kysyttiin, millä tavoin Suomessa valvotaan kryptovaluuttoja. Heiskanen 

vastasi, että ennen kuin viides rahanpesudirektiivi tulee voimaan, Finanssivalvonnan 

mielenkiinto ja toimivaltuus ulottuu vain niihin virtuaalivaluuttoihin, jotka luokitellaan ar-

vopapereiksi. Niiden osalta Finanssivalvonta pyrkii katsomaan, että noudatetaan arvo-

paperin liikkeeseenlaskuun kohdistuvaa sääntelyä. Viides direktiivi tulee voimaan toden-

näköisesti toukokuussa 2019, jonka jälkeen Finanssivalvonta rekisteröi kaikki lompakko-

palvelut, vaihtopalvelut ja liikkeeseenlaskut. Rekisteröinnin yhteydessä katsotaan myös, 

että toimijat ovat luotettavia, asiakkaan tunteminen ja tunnistaminen on kunnossa ja asia-

kasvarat säilytetään siten, että ne on suojattu riittävillä tavoilla. (Heiskanen 2019.) 

Koponen vastasi, että myös KRP valvoo omalta osaltaan kryptovaluuttoja. Jos virtuaali-

valuuttatoimija epäilee rahanpesua, siitä on tehtävä ilmoitus KRP:n rahanpesunselvitte-

lykeskukselle. (Koponen 2019.) 

Koponen sanoi, että valvonnalla on ennaltaehkäisevä vaikutus riskien suhteen. Heiska-

nen lisäsi, että sinänsä riskejä voidaan pienentää, etenkin niiden toimijoiden osalta, jotka 

haluavat toimia kunnolla. Heiskasen mukaan toimialaa leimaa hieman anarkistinen 

asenne. Hän pohti, että direktiivin tultua voimaan voi tapahtua niin, että osa toimijoista 

noudattaa sitä ja osa taas ei. Ne jotka eivät noudata direktiiviä, eivät saisi jatkaa toimin-

taansa, mutta ei voi tietää, menevätkö tällaiset toimijat maan alle, esimerkiksi Darknetiin. 

Heiskanen totesi, että aika näyttää miten käy. (Heiskanen & Koponen 2019.) 

Valvontaan tulee myös paljon kansainvälistä painetta, sillä Rahanpesun estämisen työ-

ryhmä (FATF) on sanonut, että kryptovaluutat ovat korkeariskistä liiketoimintaa, jonka 

jatkuvaan valvontaan pitäisi panostaa. FATF on valmistelemassa omaa virtuaalivaluut-

toja koskevaa ohjeistustaan. (Heiskanen & Koponen 2019.) 

Nybergin mielestä Suomessa isoin ongelma yksityishenkilöiden kryptovaluuttojen vero-

tuksessa on se, että tappiota ei voi vähentää, eli jos sijoittaja tekee tappiota, ei verottaja 

näe tätä ollenkaan vähennyskelpoisena. Nybergin mielestä nykyinen käytäntö, jossa si-

joittaja voi saada suuremman verotaakan kuin mitä on saanut voittoa, ei ole kestävä. 
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Myös yritysten kohdalla lohkoketjuteknologiaa verotetaan todella ankarasti, minkä takia 

lohkoketjuyrittämistä ei Suomessa kovin paljon ole. (Nyberg 2019.) 

Kryptovaluuttojen verotus on muuttumassa merkittävästi Korkeimman hallinto-oikeuden 

29.3.2019 antaman ennakkopäätöksen myötä. Jatkossa yksityishenkilöt voivat vähentää 

sekä kryptovaluuttakauppojen luovutustappiot että käyttää hankintameno-olettamaa, 

joka asettaa heidät tasa-arvoisempaan asemaan muiden sijoittajien kanssa. Nyberg piti 

päätöstä oikeudenmukaisena ja kauan odotettuna (sekä haastattelun ajankohtaa ironi-

sena). Hän kuitenkin pysyi haastattelussa esittämänsä kritiikin takana, sillä aiempien 

vuosien verokäytännöt ovat ehtineet aiheuttaa vakavaa haittaa alan toimijoille. Samoin 

laajemman lohkoketju- ja kryptovaluuttatoiminnan mahdollistaminen Suomessa vaatii 

vielä paljon kehitystä. Kryptovaluuttojen verotukseen liittyy siis yhä epäselvyyksiä, mutta 

suurimmat epäkohdat yksityishenkilöiden kohdalla ovat viimein korjaantuneet. (Nyberg 

2019.) 

Pankkiviranomaisten muodostaman uhan Nyberg arvioi edelleen vakavaksi, sillä pan-

keilla on valta sulkea laillisten ja läpinäkyvien kryptovaluuttatoimijoiden tilejä ilman tar-

kempia perusteita. Nyberg uskoi kuitenkin tämän uhan väistyvän, kunhan sääntely sel-

keytyy ja yhteistyö pankkien kanssa helpottuu. Toinen vaihtoehto on, että jokin krypto-

valuuttayhtiö saa perustettua virallisen pankin asiakkailleen, jolloin ulkopuolisia pankkeja 

ei enää tarvita. (Nyberg 2019.) 

7.4 Kryptovaluuttojen tulevaisuus 

Koponen uskoi, että tulevaisuudessa kryptovaluutoista pienimmät valuutat karsiutuvat ja 

jäljelle jää vain muutamia vahvoja valuuttoja, joita oikeasti hyödynnetään. Heiskanen sa-

noi, että kryptovaluuttoihin liittyy paljon tyhjiä puheita, esimerkiksi 2017 hinnat nousivat 

voimakkaasti ja kryptovaluuttoja verrattiin kultaan, mutta kurssit tulivatkin rajusti alas. 

Myös kryptovaluuttoihin liittyvät lukuisat huijaukset ovat varmasti syöneet niiden uskot-

tavuutta. Heiskanen uskoi, että kryptovaluuttojen tulevaisuus on pitkälti kiinni siitä, 

kuinka paljon toimialalle tulee toimijoita, jotka haluavat tehdä kaiken oikein, vai tuleeko 

sellaisia toimijoita, jotka haluavat täysin sääntelemätöntä valuuttaa. Heiskanen sanoi, 

että esimerkiksi ICO-projektit ovat tuhonneet itse itsensä huijausten takia. Jos tulevai-

suudessa tulisi ICO-projekti, joka haluaisi toimia sääntelyn mukaan ja luotettavasti, si-

joittajat eivät välttämättä sijoita huijauksen pelossa. (Heiskanen & Koponen 2019.) 



35 

 

Nyberg arveli, että kryptovaluuttojen tulevaisuus on valoisa hämärän horisontin takana. 

Suurimpana esteenä hän näki haasteet viranomaisten kanssa. Teknologisena haas-

teena on saada Bitcoin sellaiselle tasolle, että se pystyy kestämään maailmanlaajuisen 

käytön. Yksi isoin Bitcoinin nopeaan ja halpaan siirrettävyyteen vaikuttava tekijä on sa-

lamaverkko (Lightning Network), joka on Bitcoinin päälle rakennettu toisen asteen sovel-

lus, joka mahdollistaa salamannopeat siirrot. Nybergin mukaan salamaverkko tulee mah-

dollistamaan Bitcoinin maailmalaajuisen käytön. (Nyberg 2019.) 

Koponen mietti, että seuraavan mahdollisen finanssikriisin aikana kryptovaluuttojen 

käyttö saattaisi lisääntyä ainakin hetkeksi. Kryptovaluutat olisivat vaihtoehtoinen tapa, 

jos luottamus pankkeihin ja fiat-valuuttaan vähenee. Ongelmana kuitenkin on, että kryp-

tovaluuttojen käyttömahdollisuudet ovat melko rajatut. Koponen arveli, ettei kryptova-

luutta hyperinflaatiotilanteessa ratkaisisi mitään. Heiskanen pohti, miten finanssikriisin 

aikana mikään kryptovaluutta pystyisi vakuuttamaan, että se on luotettavampi kuin fiat-

valuutta. (Heiskanen & Koponen 2019.) 

Nyberg uskoi, että seuraavan finanssikriisin aikana ihmiset ja instituutiot tulevat näke-

mään kryptovaluutat parempana turvasatamana kuin fiat-valuutat, jotka ovat alttiita in-

flaatioille. Mitä enemmän ihmisten luottamus perinteisiin finanssi-instituutioihin heikke-

nee, sitä enemmän heidän luottamuksensa toimivampiin ja kestävämpiin hajautettuihin 

valuuttajärjestelmiin, kuten Bitcoiniin, tulee nousemaan. Bitcoin ei kuitenkaan ole Nyber-

gin mukaan mikään maailmanlopunvaluutta vaan uuden maailman valuutta. (Nyberg 

2019.) 

Heiskanen ei uskonut, että kryptovaluutta tulee korvaamaan mitään fiat-valuuttaa aina-

kaan lyhyellä aikavälillä. Korvaaminen olisi niin iso ratkaisu, ettei sitä ainakaan kovin 

nopeasti pystyttäisi tekemään. Koponenkaan ei nähnyt, että kryptovaluutta tulisi korvaa-

maan mitään fiat-valuuttaa. (Heiskanen & Koponen 2019.) 

Nybergin mukaan kysymyksessä, korvaavatko kryptovaluutat mahdollisesti tulevaisuu-

dessa jonkin fiat-valuutan, tulee ottaa huomioon kryptovaluuttojen kehitys. Ihmisillä on 

pankkien epäonnistumisista huolimatta edelleen suuri luottamus niihin. Tästä syystä Ny-

berg uskoi, että vaikka pankit julkaisisivat joitakin virallisia sijoitustuotteita, olisivat ne 

sitten hyviä tai huonoja kryptovaluuttoja tai lohkoketjuteknologioita, ne tulevat saamaan 

menestystä pelkästään sen takia, että ne ovat pankkien julkaisemia. Jos tulevaisuu-
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dessa tulee tällainen tilanne, että kryptovaluutat kamppailevat pankkien lohkoketjutek-

nologiaa vastaan, Nybergin mielestä se on hyvä, sillä tilanne pakottaa molempia kehit-

tymään. Kilpailu hyödyttää yleensä eniten juuri kuluttajia. (Nyberg 2019.) 

8 Yhteenveto ja johtopäätökset 

8.1 Tutkimuksen keskeiset tulokset 

Kryptovaluutat ovat jatkuvasti kehittyviä ja muuttuvia tuotteita. Niihin liittyy myös monia 

riskejä, mitkä etenkin sijoittajan tulee ottaa huomioon. Tutkimuksen edetessä huomasin, 

että kryptovaluutat ovat kaikkea muuta kuin yksinkertaisia. Teknologia kryptovaluuttojen 

takana on monimutkainen ja -tahoinen. Lohkoketjuteknologia on kuitenkin hyvin moni-

puolinen, ja sillä on tulevaisuudessa paljon mahdollisuuksia kehittyä. Lohkoketjutekno-

logia ei itsessään pidä sisällään kovin monia riskejä, vaan suurimmat riskit kryptovaluu-

toissa on niiden arvonheilahtelussa sekä jo ostetun kryptovaluutan säilytyksessä. 

On tärkeää, että sijoittaja ottaisi mahdollisimman paljon etukäteen selvää, mitä krypto-

valuutat ovat ja mitä riskejä niihin sisältyy. Sijoittaja saattaa ajatella, että ainoat riskit ovat 

arvonvaihtelussa, niin kuin perinteisissä osakkeissakin. Kryptovaluuttojen arvonvaihtelu 

on kuitenkin paljon nopeampaa ja voimakkaampaa kuin perinteisten osakkeiden. Jos 

sijoittaja ei malta odottaa uutta arvonnousua, voi hän pahimmassa tapauksessa menet-

tää kaiken mitä on sijoittanut.  

Riski, mitä monet sijoittajat eivät huomioi, on kryptovaluutan säilytyksessä. Monet pörs-

sit, joissa kryptovaluuttoja voi säilyttää, ovat alttiita hakkeroinneille, jonka seurauksena 

monet sijoittajat voivat menettää kaikki kryptovaluuttansa. Sijoittajan on siis hyvä tutkia 

eri säilytysvaihtoehtoja ja valita itsellensä sopivin ja turvallisin vaihtoehto. Kaikista turval-

lisin säilytysvaihtoehto on säilyttää kryptovaluutat paikassa, joka ei ole yhteydessä inter-

netiin.  

Myös yksi riski, jota sijoittajat eivät yleensä ota huomioon, on viranomaisten määräykset. 

Monelle saattaa tulla yllätyksenä, miten kryptovaluuttasijoittamista verotetaan. Opinnäy-

tetyön viimeistelyvaiheessa Korkein hallinto-oikeus antoi 29.3.2019 ennakkopäätöksen 

koskien kryptovaluuttojen verotusta. Päätöksen myötä yksityishenkilöt voivat vähentää 
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kryptovaluutoista aiheutuneet tappiot verotuksessa sekä käyttää hankintameno-oletta-

maa. Ennakkopäätös asettaa heidät paljon tasa-arvoisempaan asemaan muiden sijoit-

tajien kanssa. (KHO 2019:42.) 

Opinnäytetyön tutkimusosiota varten tehtiin haastattelu Finanssivalvonnan työntekijöille 

Hanna Heiskaselle ja Markku Koposelle sekä Prasos Oy:n työntekijälle Robin Nybergille. 

Vastauksista voi huomata, että Heiskasen ja Koposen vastaukset olivat melko neutraa-

leita. Nybergin vastaukset taas olivat optimistisempia. Tämä on ymmärrettävää, sillä on-

han kyseessä viranomainen ja sijoittaja. 

Heiskasen ja Koposen vastaukset käsittelivät kryptovaluuttaa enemmän valvonnan nä-

kökulmasta. Haastattelussa selvisi, kuinka vähäistä valvonta vielä on. Toukokuussa 

2019 todennäköisesti tuleva viides rahanpesudirektiivi tuo muutoksia valvontaan, mikä 

on kuluttajan kannalta hyvä. Direktiivi ei kuitenkaan poista kryptovaluuttoihin liittyviä ris-

kejä, korkeintaan pienentää niitä. Heiskanen ja Koponen eivät kumpikaan nähneet kryp-

tovaluutoissa mitään niin ihmeellistä, että ne tulisivat tulevaisuudessa kilpailemaan fiat-

valuuttoja vastaan. He olivat sitä mieltä, että kryptovaluutat ovat erittäin riskisiä sijoitus-

kohteita, joihin sijoittamisessa voi hävitä paljon rahaa. Heiskanen ja Koponen uskoivat, 

että ilman pitkäjänteisyyttä ja tarkkaa sijoitussuunnitelmaa voiton tekeminen on lähes 

arpapeliä.  

Nyberg oli vastauksissaan samaa mieltä Heiskasen ja Koposen kanssa siinä, kuinka 

paljon riskejä kryptovaluuttoihin liittyy. Suurimpana uhkana Nyberg kuitenkin näki viran-

omaisten toiminnan. Etenkään kryptovaluuttayrittäminen Nybergin mielestä ei välttä-

mättä Suomessa kannata. Arvonvaihtelua Nyberg piti myös Heiskasen ja Koposen ta-

voin suurena riskinä.  

Nybergin vastauksissa huomasi selvän eron Heiskasen ja Koposen vastauksiin, etenkin 

mitä tulee kryptovaluuttojen tulevaisuuteen. Nyberg näki kryptovaluuttojen tulevaisuuden 

mahdollisesti hyvinkin valoisana, kunhan viranomaistahot eivät jarruta kehitystä. Seu-

raavan finanssikriisin aikana Nyberg uskoi etenkin Bitcoinin nousevan, kun luotto perin-

teisiin finanssitahoihin horjuu. Nyberg myös uskoi, ettei mikään muu kryptovaluutta tule 

haastamaan Bitcoinin paikkaa moniin vuosiin, sillä Bitcoinilla on teknologiansa ja mark-

kinoidensa kannalta melkoinen etumatka muihin.  
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Haastatteluista saadut vastaukset tukivat itse etsimääni aineistoa paljon. Etenkin riskien 

osalta tutkimukseni tulokset olivat linjassa haastatteluiden vastausten kanssa. Tutkimuk-

sen kannalta oli hyvä saada myös alalla työskentelevien näkökulmaa kryptovaluuttoihin 

liittyvissä asioissa. Etenkin valvonnan osalta ilmi tulleet asiat on hyvä lukijan tietää, sillä 

niitä ei välttämättä tule ajatelleeksi. Oli myös hyvä, että haastatteluilla saatiin kahta hyvin 

erilaista näkökulmaa tutkimukseen.  

Näen kryptovaluuttojen tulevaisuuden melko epävarmana. Olen Heiskasen kanssa sa-

maa mieltä siitä, että monet huijaukset, etenkin ICO-huijaukset ovat syöneet todella pal-

jon kryptovaluuttojen uskottavuutta. Uskottavuuteen negatiivisesti vaikuttavat myös hak-

keroinnit ja huijaukset. Kryptovaluuttoihin liittyy paljon epätietoisuutta. Toisaalta uskon, 

että lohkoketjuteknologia on sellainen, jolta voi odottaa tulevaisuudessa mahdollisesti 

jotakin suurta. On hyvä, että kryptovaluuttatoimintaa aletaan valvomaan kohta enem-

män, sillä se vähentää joitakin riskejä. Tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, millainen 

vaikutus viidennellä rahanpesudirektiivillä on kryptovaluuttoihin ja niiden valvontaa. 

Mielestäni Korkeimman hallinto-oikeuden tekemä ennakkopäätös on hyvä, ja uskon mo-

nien kryptovaluuttasijoittajien odottaneen tällaista muutosta. Opinnäytetyöni kannalta 

päätös tuli ajallisesti siten, että työssä jotkin verotusosiossa käsitellyt asiat eivät pidä 

enää paikkaansa. Opinnäytetyössä kerrotut asiat ovat kuitenkin pitäneet paikkansa kir-

joitushetkellä. Kryptovaluutat ja niihin liittyvä sääntely muuttuu jatkuvasti, joten on melko 

vaikeata pitää kaikki tieto koko kirjoitusprosessin aikana ajan tasalla ilman, että työn te-

keminen venyy. 

Opinnäytetyö on toteutettu melko nopealla tahdilla vuoden 2019 keväällä. Suunnittelu ja 

työn rajaamisen pohdinta alkoi jo edellisenä syksynä. Alkusuunnitteluun menikin eniten 

aikaa. Työn rajaaminen ja se, mistä näkökulmasta aihetta lähtee tarkastelemaan, tuotti 

pieniä haasteita. Myös tutkimusongelman keksiminen oli haastavaa, ja se ehti vaihtua 

muutamia kertoja työn edetessä. Ongelma tosin pysyi samana, mutta sen oikeaan muo-

toon saaminen vei jonkin verran aikaa.  

Aiheena kryptovaluutat ovat minusta kiinnostava, minkä takia tämän aiheen valitsinkin. 

Minulla ei ollut aiheesta aikaisempaa tietoa juuri ollenkaan, joten oli mielenkiintoista läh-

teä selvittämään, mitä kryptovaluutat ylipäätänsä ovat. Uskon, että jatkan vielä aiheen 

tutkimista enemmän ja seurailen kryptovaluuttojen kehitystä. 
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8.2 Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti 

Tutkimuksen alussa esittelin tutkimusongelman sekä tutkimuskysymykset. Mielestäni 

opinnäytetyössäni vastasin näihin kysymyksiin tarpeeksi kattavasti. Työn tavoitteet saa-

vutin myös. Tutkimuksesta lukija saa tarvittavat tiedot, jotka tarvitaan sen ymmärtä-

miseksi, mikä kryptovaluutta on ja minkälaisia riskejä siihen liittyy. Kryptovaluutta ai-

heena on sellainen, mistä saisi kirjoitettua hyvin paljon ja monesta eri näkökulmista. Asiat 

kehittyvät koko ajan, joten tutkittavaa löytyy aina. Työ jäi vain pintaraapaisuksi aiheesta, 

sillä halusin pitää työn yksinkertaisena ja sellaisena, mistä käyvät vain oleelliset asiat 

ilmi. 

Aiheesta löytyy paljon lähdeaineistoa, internetlähteitä enemmän kuin kirjalähteitä. Kirja-

lähteitä ei ole vielä kirjoitettu kovin montaa suomeksi, mutta uskon, että tulevaisuudessa 

niitäkin alkaa ilmestymään. Koska lähteitä oli paljon, oli hieman hankala joissain kohdin 

suodattaa tietoa. Monessa kohtaa on yhdistelty useampaa lähdettä, sillä asian hahmot-

taminen oli alussa hankalaa, eikä kaikissa lähteissä ollut kerrottu asiaa niin tarkkaan, 

kun itse toivoin. Monen lähteen käyttö samanaikaisesti oli hyödyllistä ainakin itseni kan-

nalta, sillä se auttoi ymmärtämään asiat paremmin. Lähteet täydensivät hyvin toisiaan.  

Tutkimuksen luotettavuuden voi jakaa validiteettiin ja reliabiliteettiin. Tarkastellessani tut-

kimustani, uskon, että sitä voi pitää luotettavana. Alussa etsiessäni lähteitä, halusin olla 

varma, että lähteistä saa oikean tiedon. Lähteinä on käytetty internetsivuja ja oppaita, 

joita voi pitää luotettavina. Lähteinä on käytetty myös viranomaistahoja, jotka ovat myös 

luotettavia ja puolueettomia. Tutkimuksessa halusin tutkia oikeita ja oleellisia asioita luo-

tettavista lähteistä. Tästä syystä tutkimuksen validiteetin taso on suuri. Jos tutkimus teh-

täisiin uudestaan, uskon, että vastauksiksi saataisiin lähes samalaisia tuloksia. Verotus-

osiossa tulokset olisivat erilaiset Korkeimman hallinto-oikeuden ennakkopäätöksen ta-

kia. Tästä huolimatta mielestäni tutkimuksen reliabiliteetti on korkea.   
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Haastattelukysymykset Finanssivalvonnan työntekijöille 

Haastattelu 26.3.2019. 

1. Keitä olette ja mikä on toimenkuvanne? Millä tavoin kryptovaluutat liittyvät työ-

hönne? 

2. Mitä riskejä mielestänne liittyy kryptovaluuttoihin? Mitkä ovat suurimmat riskit? 

3. Millä tavoin Suomessa valvotaan kryptovaluuttoja? 

4. Voidaanko riksejä lieventää valvonnan/sääntelyn avulla? 

5. Millaiselle sijoittajalle kryptovaluutat sopivat? 

6. Pidättekö kryptovaluuttoja uhkana vai mahdollisuutena? 

7. Millaisena näette kryptovaluuttojen tulevaisuuden? 

8. Mitä uskotte kryptovaluutoille käyvän seuraavan finanssikriisin aikana? 

9. Korvaako kryptovaluutta tulevaisuudessa mahdollisesti jonkin fiat-valuutan?
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Haastattelukysymykset Robin Nybergille 

Sähköpostihaastattelu 24.3.2019. 

1. Kuka olet ja millaista taustaa sinulla on kryptovaluuttojen kanssa? 

2. Mitkä ovat mielestäsi kryptovaluuttojen suurimmat riskit? 

3. Mitä riskejä kryptovaluuttojen säilytykseen liittyy? 

4. Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät asiat, jotka tulee ottaa huomioon kun sijoittaa 

kryptovaluuttoihin? 

5. Huomioivatko/ymmärtävätkö sijoittajat sinun mielestäsi tarpeeksi riskejä, ennen 

kuin tekevät sijoituspäätöksen? 

6. Pidättekö kryptovaluuttoja uhkana vai mahdollisuutena?  

Haastattelu 27.3.2019. 

1. Millaisena ongelmana näet kryptovaluuttojen verotuksen Suomessa? 

2. Millaisena näet kryptovaluuttojen tulevaisuuden? 

3. Mitä uskot kryptovaluutoille käyvän seuraavan finanssikriisin aikana? 

4. Korvaako kryptovaluutta tulevaisuudessa mahdollisesti jonkin fiat-valuutan? 

 

6.4.2019 lisätty kommentti Korkeimman hallinto-oikeuden ennakkopäätöksestä. 


