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Kryptovaluutat ovat olleet uutisoinnin keskipisteessä viime aikoina, pitkälti 
niiden suurien tuottomahdollisuuksien takia. Tässä tutkielmassa pyritään sel-
vittämään mitä kryptovaluutat todellisuudessa ovat, miten niihin voi sijoittaa, 
miten niistä saatava tuotto muodostuu sekä mitkä ovat niihin sijoittamiseen 
liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia. Tutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauk-
sena ja aihepiiriä tarkastellaan enimmäkseen sijoittajan näkökulmasta. Tutkiel-
massa kryptovaluuttojen todettiin olevan useisiin tietokantoihin hajautettuja, 
maksamiseen tai sovellusten luontiin käytettäviä digitaalisia valuuttoja. Kryp-
tovaluuttojen arvo määrittyy enimmäkseen niiden käyttäjämäärän perusteella. 
Sijoittajille kryptovaluuttojen hankintaprosessi on huomattavasti monimutkai-
sempi kuin perinteisten sijoituskohteiden. Kryptovaluuttoihin sijoittamiseen 
liittyvät riskit rakentuivat enimmäkseen suurista arvonvaihteluista, rikollisuu-
desta ja erilaisista tietoturvariskeistä. Kryptovaluuttoihin sijoittamisen mahdol-
lisuudet koostuivat digitalisaatiosta, nykyisen rahajärjestelmän epäkohdista ja 
kryptovaluuttojen itsenäisyydestä. Kokonaisuutena kryptovaluutat ovat erittäin 
riskialtis sijoituskohde, joihin liittyy hyvin vähän arvoa kasvattavia tekijöitä. 
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ABSTRACT 

Pölkki, Aleksi 
Cryptocurrencies as an investment 
Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2018, 26 pp. 
Information systems science, Bachelor’s Thesis 
Supervisor: Grahn, Hilkka 

Cryptocurrencies have been the focus of media coverage in recent times, largely 
due to their high earning potential. This thesis aims to find out what cryptocur-
rencies are, how people can invest to them, how cryptocurrencies value is 
formed and what are the risks and opportunities associated with them as an 
investment. The thesis is carried out as a survey of literature and the topic is 
mostly viewed from the perspective of the investor. In the thesis, cryptocurren-
cies were found to be virtual currencies, which are decentralized to several da-
tabases and they are devoted to digital payments or digital casting. Value of 
cryptocurrencies is mostly formed by the number of users with specific crypto-
currency. The procurement process of cryptocurrencies is more complicated 
than it is with more traditional investments. The risks associated with investing 
in cryptocurrencies were mostly based on high value fluctuations, criminology 
and various types of information security risks. The opportunities of investing 
in cryptographic currencies consisted of digitalization, the disadvantages of the 
current monetary system, and the self-awareness of cryptocurrencies. As a 
whole cryptocurrencies are very risky investment, although there are some val-
ue gaining factors.   
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1 JOHDANTO 

Kryptovaluutat ovat useisiin tietokantoihin hajautettuja virtuaalisia valuuttoja 
(Peters, Panayi & Chapelle, 2015). Kryptovaluuttojen historia ei ole kovinkaan 
pitkä. Niiden alku juontaa juurensa vuoteen 2008, kun anonyymikirjoittajajouk-
ko, joka kutsui itseään nimellä Satoshi Nakamoto, toi ideansa esille (Böhme, 
Christin, Edelman, & Moore, 2015). Idea koostui lohkoketjua hyödyksi käyttä-
västä kryptovaluutasta nimeltä Bitcoin (Nakamoto, 2018). Nakamoton tärkein 
peruste Bitcoinin kehittämiselle oli internetissä tapahtuvaan kaupankäyntiin 
liittyvien ylimääräisten kulujen pienentäminen. Hänen mielestään kolmannen 
osapuolen varmistukseen perustuva järjestelmä toimii useimmissa tapauksissa 
hyvin, mutta järjestelmän käytöstä aiheutuvat ylimääräiset transaktiokulut joh-
tuvat enimmäkseen kolmannen osapuolen varmistamisesta. Nakamoton kehit-
telemän Bitcoinin avulla turhia kuluja pystyttäisiin karsimaan (Nakamoto, 
2018). Bitcoinin innoittamana markkinoille on syntynyt vuosien saatossa useita 
satoja vaihtoehtoisia kryptovaluuttoja (Bonneau, Miller, Clark, Narayanan, 
Kroll & Felten, 2015). Vaihtoehtoisista valuutoista monet ovat toteutettu Bitcoi-
nin mallin mukaan, mutta on olemassa myös täysin uusia ratkaisuja (Bonneau 
ym., 2015). Osa uusista valuutoista on potentiaalisia kilpailijoita Bitcoinille, 
mutta osa on hyvin toteutettuja huijauksia (Kean, 2018). 

Viime aikoina kryptovaluuttojen saama mediahuomio on ollut erittäin 
suurta, johtuen suurista kurssimuutoksista ja niiden tuomista äkillisen rikastu-
misen mahdollisuuksista. Esimerkiksi yhden Bitcoinin arvo on noussut viimei-
sen viiden vuoden aikana noin 100 dollarista 7200 dollariin (Coindesk, 2018). 
Äkillisen rikastumisen mahdollisuus pitää sisällään monia riskejä. Tästä syystä 
muun muassa Suomen Finanssivalvonta (2017a) on antanut varoituksen kryp-
tovaluuttoihin liittyen. Lisäksi pohjoismainen finanssipalvelukonserni Nordea 
on kieltänyt työntekijöiltään kryptovaluuttojen omistamisen (Lehmusvirta, 
2018). Kryptovaluuttojen mediahuomiosta sekä rahoituslaitosten varovaisista 
kannoista johtuen aihetta on erittäin tärkeää tutkia lisää, jotta saadaan selvyys 
siihen, voivatko kryptovaluutat haastaa perinteisiä sijoituskohteita sijoitus-
markkinoilla. Lisäksi on hyödyllistä selvittää, ovatko kryptovaluutat tulleet ra-
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hoitusalalle sijoituskohteeksi jäädäkseen vai ovatko ne vain hetken ilmiö ja ra-
hoituslaitosten varoitusten mukaisia huijauksia.   

Tutkielman tarkoituksena on auttaa lukijaa ymmärtämään mitä kryptova-
luutat ovat sekä millaisia riskejä ja mahdollisuuksia kryptovaluuttoihin sijoit-
tamiseen liittyy. Tutkielman ensimmäisessä sisältökappaleessa tarkastellaan 
mitä kryptovaluutat todellisuudessa ovat sekä millaisia kryptovaluuttoja on 
olemassa. Toisessa sisältökappaleessa tutustutaan kryptovaluuttoihin sijoitta-
misen muotoihin sekä saatavan tuoton muodostumiseen. Kolmannessa sisältö-
kappaleessa pohditaan kryptovaluuttoihin sijoittamiseen liittyviä uhkia ja 
mahdollisuuksia.  

Tutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena. Tutkielmassa käytettävät 
lähteet on valikoitu niiden luotettavuuden ja ymmärrettävyyden perusteella. 
Suurin osa lähteistä ei ole tieteellisiltä foorumeilta aihetta käsittelevien tieteellis-
ten artikkeleiden vähyydestä johtuen. Lisäksi lähdekritiikki on haastavaa to-
teuttaa tutkielman osalta, koska esimerkiksi tutkielman teon kannalta tärkein 
lähde (Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System.) ei ole 
peräisin tieteelliseltä foorumilta. Suurimmassa osassa tutkielmassa käytettyjä 
tieteellisiä lähteitä on kuitenkin viitattu Nakamoton (2008) artikkeliin useam-
man kerran, joten aiheeseen löytyy luotettavaa tietoa myös tieteellisten julkaisu-
foorumien ulkopuolelta. Aihe on myös erittäin ajankohtainen ja tieto vanhentuu 
tietyiltä kohdin nopeasti, joten monet lähteistä on pyritty löytämään ajankohtai-
simmista kohteista Googlea sekä uutissivustoja hyödyntäen. Tieteellisten artik-
keleiden etsimiseen on hyödynnetty Google Scholaria sekä muutamia tietokan-
toja kuten Science direct ja Ieeexplore. Yleisimpiä hakusanoja olivat: Cryptocur-
rency, Bitcoin, Blockchain sekä kryptovaluutat.    

Tutkielma pyrkii vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin:  
1. Mitä ovat kryptovaluutat?  
2. Mitä tarkoittaa kryptovaluuttoihin sijoittaminen ja miten se tapah-

tuu?  
3. Mitä ovat kryptovaluuttoihin sijoittamiseen liittyvät riskit ja mah-

dollisuudet? 
   



7 

 

2 KRYPTOVALUUTAT JA NIIDEN 
TOIMINTALOGIIKKA 

Johdannossa kryptovaluuttojen määriteltiin olevan digitaalisia valuuttoja, jotka 
on hajautettu useisiin tietokantoihin. Tässä kappaleessa asiaa tarkastellaan kui-
tenkin hieman pintaa syvemmältä ja tutkitaan, millaisia erilaisia kryptovaluut-
toja on olemassa sekä tutustutaan tarkemmin siihen, mitä kryptovaluuttoihin 
oleellisesti liittyvät lohkoketju ja kryptonlouhinta tarkoittavat. Kappaleen sisäl-
tö alkaa lohkoketjuista ja kryptonlouhinnasta, jotta kappaleessa myöhemmin 
käsiteltävien kryptovaluuttojen välisten eroavaisuuksien ymmärtäminen on 
helpompaa. Lohkoketjun toimintalogiikka avataan sellaiseen muotoon, joka ei 
vaadi aikaisempaa tietoteknistä osaamista. Kryptovaluuttojen erovaisuuksia 
tarkasteltaessa valuutat on jaettu kolmeen luokkaan: Bitcoin, Altcoinit ja Toke-
nit.  

2.1 Lohkoketju (Blockchain) 

Lohkoketjujen alkuperäisidean on luonut anonyymikirjoittaja Satoshi Nakamo-
to (2008) (Böhme ym., 2015). Nakamoto (2008) määrittelee elektronisen valuu-
tan digitaalisten allekirjoitusten ketjuksi. Kryptovaluuttojen lohkoketju perus-
tuu transaktioihin, joissa jokaisella transaktiolla on oma identifioiva tunnus. 
Uusi transaktio on aina jatkumoa edelliseen ja tunnuksista pystyy tarvittaessa 
jäljittämään mitä reittiä valuutta on liikkunut. Transaktioille on myös aikaleima, 
jotta moninkertaiselta kulutukselta vältytään. Kyseistä transaktioiden ketjua 
kutsutaan myös lohkoketjuksi. (Nakamoto, 2008) 

Crosby, Nachiappan, Pattanayak, Verma sekä Kalyanaraman (2016) ovat 
puolestaan yksinkertaistaneet lohkoketjun toiminnan kuusivaiheiseen tapah-
tumasarjaan Bitcoinin transaktiota avuksi käyttäen. Ensimmäisessä vaiheessa 
henkilö A haluaa lähettää rahaa henkilölle B. Toisessa vaiheessa A:n tekemä 
transaktio muodostuu lohkoksi. Kolmannessa vaiheessa lohkon informaatio 
jaetaan muille lohkoketjun osapuolille. Neljännessä vaiheessa muut osapuolet 
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vahvistavat transaktion eli lohkon olevan oikeellinen. Viidennessä vaiheessa 
lohko lisätään olemassa olevaan lohkoketjuun. Kuudennessa vaiheessa raha 
liikkuu A:lta B:lle. (Crosby ym., 2016)  

Lohkoketjujen ansiosta kryptovaluuttojen omistajuus määräytyy suoritet-
tujen transaktioiden perusteella. Täten kukaan ei voi ”omistaa ja säilyttää” tiet-
tyä määrää kryptovaluuttaa itsellään. Omistaja voi säilyttää tiedon kryptova-
luutan lohkoketjussa tapahtuneesta viimeisimmästä transaktiosta, jonka perus-
teella omistajuus määräytyy. (Böhme ym., 2015) 

Rahoituksen näkökulmasta lohkoketjujen avulla pystytään välttämään 
niin sanottua kolmannen osapuolen varmistamista (Crosby ym., 2016). Kol-
mannen osapuolen varmistamisella tarkoitetaan tapahtumaa, jossa jokin kolmas 
tilanteeseen kuulumaton taho on osallisena. Esimerkiksi pankkien väliset raha-
siirrot kulkevat Suomen pankin kautta ja täten Suomen pankki toimii varmenta-
jana kyseisissä rahasiirroissa (Suomen Pankki 2018). Lohkoketjussa puolestaan 
transaktiot tallentuvat lohkoketjuun ja tehdyt siirrot on mahdollista löytää loh-
koketjusta (Eyal, 2017). Näin ollen suurien pääomamäärien liikutteluun ei tarvi-
ta kolmansia osapuolia, kuten esimerkiksi pankkeja. Kolmansien osapuolien 
käytön välttäminen mahdollistaa suuria säästöjä yritysten transaktiokustan-
nuksissa.  

2.2 Kryptonlouhinta (Crypto mining) 

Useimpia kryptovaluuttoja voi ansaita louhimalla niitä. Kryptovaluuttojen lou-
hinnassa lohkoketjuverkkoa ylläpitävät tietokoneet pyrkivät ratkaisemaan lou-
hittavan lohkon matemaattista arvoitusta (Bonneau ym., 2015). Arvoituksen 
ratkettua syntyy uusi lohko olemassa olevan lohkoketjun jatkoksi (Bonneau ym., 
2015). Tästä syystä Eyal ja Sirer (2014) ovat nimenneet Bitcoinin louhinnan uu-
destaan lohkojen louhinnaksi (block mining).  

Palkinnoksi arvoituksen ratkaisemisesta louhijat saavat louhitun krypto-
valuutan yksiköitä (Böhme ym., 2015). Uudet yksiköt eivät ole olleet käytössä 
aiemmin, vaan ne ”syntyvät” louhinnan yhteydessä (Eyal & Sirer, 2014). Lou-
hinta kuitenkin vaikeutuu kryptovaluutan elämänkaaren edetessä. Esimerkiksi 
Bitcoinin tapauksessa palkinnoksi saatujen valuuttojen määrä puolittuu noin 
neljän vuoden välein ja louhittavia Bitcoineja arvioidaan riittävän vuoteen 2140 
asti (Bonneau ym., 2015). Louhittavien Bitcoinien loppuessa verkkoa ylläpitävät 
louhijat eivät enää saa palkinnoksi uusia Bitcoineja, vaan he saavat palkkionsa 
osuuksina transaktioiden arvosta (transaktion fees) (Faggart, 2015). Bitcoinin 
markkinoille saapuessa louhijat saivat aluksi 50 Bitcoinia yhtä ratkaistua arvoi-
tusta vastaan (Bonneau ym., 2015). Palkinnoksi saatujen Bitcoinien määrä on 
kuitenkin laskenut ajan kuluessa, joten vuoden 2018 maaliskuussa ratkaistua 
arvoitusta vastaan sai palkinnoksi 12,5 Bitcoinia (Keronen, 2018).  

Louhinnasta on tullut joidenkin valuuttojen osalta jo niin vaikeaa, että yk-
sittäisen tekijän on käytännössä mahdotonta onnistua ratkaisemaan arvoituksia 
yksin. Tästä syystä on syntynyt ryhmittymiä (mining pools), jotka yhdistävät 
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voimavarojaan ja pyrkivät täten saamaan enemmän tehoa louhintaan. Useim-
miten ryhmittymä koostuu johtajasta ja hänen alaisistaan. Esimerkiksi Bitcoinin 
tapauksessa johtaja liittyy Bitcoin-verkkoon ja arvoituksen ratkaisemisen sijasta 
hän jakaa arvoituksen alaisilleen ja ryhmä pyrkii yhdessä löytämään ratkaisua 
ongelmaan. Palkinnoksi saadut Bitcoinit jaetaan kokonaan ryhmän kesken. 
(Eyal, 2015; Eyal & Sirer, 2014) 

Kryptovaluuttojen louhintaan oleellisesti kuuluu myös kilpailu toisten 
ryhmittymien kesken. Kilpailu louhinnassa on havaittavissa eräänlaisina hyök-
käyksinä (Withholding attack), joissa hyökkääjät pyrkivät liittymään mukaan 
ryhmittymään saadakseen osuutensa palkinnosta. Hyökkääjät auttavat myös 
arvoituksen ratkaisussa, mutta todellista apua heistä ei ole. Ryhmittymälle koi-
tuva haitta johtuu palkinnon jakamisesta useampaan osaan kuin alun perin oli 
tarkoitus. Hyökkäyksen seurauksena jokainen ryhmittymän jäsen saa vähem-
män palkintokolikoita. (Eyal, 2015)   

2.3 Kryptovaluutat  

Kryptovaluutat ovat virtuaalisia valuuttoja, jotka on toteutettu valuutasta riip-
puen hieman eri tavalla. Useimmiten kryptovaluutaksi voi luokitella valuutan, 
joka on hajautettu useisiin tietokantoihin ja se ei tarvitse rahoituksenvälittäjiä 
tilisiirtojen toteuttamisen (Peters ym., 2015). Esimerkiksi Bitcoinin tapauksessa 
Bitcoinit määritellään transaktioina, eikä määränä pääomaa kuten perinteisissä 
valuutoissa on tapana (Nakamoto, 2008). Toisin sanoen Bitcoinien omistaja ei 
omista Bitcoineja käytännössä, vaan hänellä on tieto siitä, että Bitcoinit ovat siir-
tyneet hänelle (Nakamoto, 2008). Tätä tiedon siirtymistä kutsutaan transaktioksi 
ja se varmistetaan vertaisverkon avulla, eli transaktion tapahtuessa muut ver-
kon käyttäjät todentavat transaktion paikkaansa pitävyyden (Böhme ym., 2015). 
Tätä transaktioiden ketjua kutsutaan myös lohkoketjuksi (Bonneau ym., 2015), 
joka esiteltiin kappaleessa 2.1. Kryptovaluutat eroavat perinteisistä valuutoista 
myös niiden sääntelemättömyyden ansiosta. Kryptovaluuttoja ei hallinnoi mi-
kään yksittäinen taho (Peters ym., 2015) ja niiden markkinoilla olevan määrän 
kasvu tapahtuu kryptolouhinnan kautta (Eyal, 2015). Kryptovaluuttojen hallin-
noinnin puutteesta johtuen niihin ei kohdistu finanssialanvalvontaa (Böhme 
ym., 2015).  

Useimmiten kryptovaluutat luokitellaan kolmeen luokkaan: Bitcoin, 
Altcoinit sekä Tokenit (Masterthecrypto, 2018). Alla olevissa osioissa tarkastel-
laan tarkemmin, miten nämä kolme käsitettä oikein eroavat toisistaan.  

Bitcoin on kryptovaluutoista ensimmäinen ja kuuluisin. Bitcoin toi lohko-
ketjun maailman tietoisuuteen ja mahdollisti muiden kryptovaluuttojen esille 
tulemisen. Monet Altcoineista jäljittelevät Bitcoinin toimintalogiikkaa tai vas-
taavasti ovat päivittäneet oman versionsa lohkoketjusta (Bonneau ym., 2015). 
Bitcoinin loi anonyymikirjoittaja joukko/henkilö Satoshi Nakamoto (Bonneau 
ym., 2015) Bitcoin luotiin, jotta varallisuuden siirtäminen kohteiden välillä il-
man välikäsiä on mahdollista (Nakamoto, 2008). Toisin sanoen Bitcoin on luotu 
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vaihtoehdoksi perinteisille valuutoille, kuten euroille ja dollareille. Bitcoinin 
edut perinteisiä valuuttoja vastaan piilevät sen pienissä transaktiokustannuk-
sissa sekä sen riippumattomuudesta mihinkään taloutta sääteleviin yksiköihin 
(Gervais, O.Karame, Čapkun & Čapkun, 2014). Bitcoinin uhkana on kuitenkin 
sen pidemmät transaktioajat, mutta Bamert, Decker, Elsen, Wattenhofert sekä 
Welten (2013) totesivat tutkimuksissaan: ”Bitcoinin olevan luotettava vaihtoeh-
to käteisettömille maksutapahtumille”. Bitcoinin huima arvonkehitys on yksi 
syy kryptovaluuttojen suosion kasvulle. Kautta aikojen ensimmäinen bitcoinilla 
toteutettu maksutapahtuma suoritettiin vuonna 2010, kun yksi käyttäjä tilasi 
pitsan 10000 Bitcoinilla (Bonneau ym., 2015). Nykykurssilla laskettuna pitsan 
hinta olisi noin 72 miljoonaa dollaria (Coinmarketcap, 2018a). 

Altcoinit ovat vaihtoehtoisia kryptovaluuttoja Bitcoinille (Bonneau ym., 
2015). Altcoineiksi luokitellaan kryptovaluutat, jotka toimivat oman lohkoket-
junsa alaisuudessa. Ne pyrkivät kilpailemaan Bitcoinia vastaan, korjaamalla sen 
toteutuksessa ilmenneitä virheitä ja puutteellisuuksia sekä valmistamalla käyt-
tötarkoitukseen paremmin soveltuvia kryptovaluuttoja. Useimmiten Altcoinien 
lohkoketjumalli perustuu Bitcoinin vastaavaan, mutta omiakin toteutustapoja 
on olemassa (Bonneau ym., 2015). Altcoineja voi käyttää vain maksamiseen liit-
tyvissä tapahtumissa. Tunnetuimpia sekä arvokkaimpia Altcoineja ovat Lite-
coin, Ripple sekä Iota. (Masterthecrypto, 2018) 

Tokenit ovat hieman erialaisia kuin Altcoinit. Siinä missä Altcoinit perus-
tuvat omaan lohkoketjuunsa, tokenit toimivat jo olemassa olevien lohkoketjujen 
sisällä (Masterthecrypto, 2018). Tokeneilla voi olla muitakin käyttötarkoituksia 
kuin pelkästään niillä maksaminen. Tokeneiden pohjalle voi luoda esimerkiksi 
sovelluksia ja niitä voi käyttää vain tietyssä toimintaympäristössä. Tokenit voi-
daan jakaa Utility- ja Equity-tokeneihin. Utility-tokenit pitävät sisällään ominai-
suuksia, kuten ohjelmistoja. Equity-tokenit ovat puolestaan verrattavissa pörs-
siosakkeisiin. Equity-token tuo omistusosuuden sen liikkeelle laskeneeseen yri-
tykseen. Muun muassa Etherium on Token-pohjainen kryptovaluutta. (Krypto-
kansalainen 2018b) 
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3 KRYPTOVALUUTTOIHIN SIJOITTAMISESTA 
MUODOSTUVA TUOTTO JA SIJOITTAMISEN 
TAVAT 

Tämä kappale on jaettu kahteen osioon. Ensimmäisessä osiossa käydään läpi, 
millainen kryptovaluuttojen ostoprosessi on. Lisäksi osioon on sisällytetty mää-
ritelmä siitä, mihin kryptovaluutoista saatava tuotto perustuu. Kappaleen toi-
sessa osiossa tutustutaan tarkemmin siihen, millaisia erilaisia sijoitustapoja 
kryptovaluuttoihin kohdistuu.  

3.1 Kryptovaluuttoihin sijoittamisesta muodostuva tuotto ja nii-
den ostotapahtuma 

Kryptovaluuttoja on yhteensä 1565 erilaista (Coinmarketcap, 2018). Sijoittajat 
voivat ostaa kryptovaluuttoja niille suunnatuista markkinapaikoista (Krypto-
kansalainen, 2018a). Kyseisiä markkinapaikkoja ovat muun muassa Bitfinex, 
Binance sekä Cex. Useimmissa markkinapaikoissa rahavaluutta vaihdetaan 
aluksi Bitcoineiksi. Bitcoineja voi sittemmin vaihtaa muihin kryptovaluuttoihin, 
kuten Iotaan ja Ethereumiin (Kryptokansalainen, 2018a). Markkinapaikasta os-
tetut kryptovaluutat useimmiten siirretään eteenpäin omaan säilytykseen 
(Böhme ym., 2015). Omalla säilytyksellä tarkoitetaan kryptovaluuttalompakkoja, 
joihin kolikot voi lähettää. Esimerkiksi Bitcoinin tapauksessa lompakot ovat 
tiedostoja, jotka sisältävät Bitcoin-käyttäjätilin, suoritetut transaktiot sekä yksi-
tyisen avaimen transaktioiden tekoon (Böhme ym., 2015). Kryptovaluuttojen 
myyminen onnistuu suorittamalla edellä esitelty toimintosarja käänteisessä jär-
jestyksessä.  

Kryptovaluutan arvo määräytyy sen verkon arvon perusteella, joten kryp-
tovaluuttoihin sijoittamisesta saatava tuotto perustuu käytännössä vain kysyn-
nän ja tarjonnan lakiin (Bitcoinkeskus, 2018). Hinta kasvaa, kun kysyntä kasvaa 
suhteessa tarjontaan ja vastaavasti laskee, kun kysyntä laskee suhteessa tarjon-
taan. Täten sijoitukselle mahdollinen tuotto saavutetaan omistetun kryptova-
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luutan arvon nousulla. Vastaavasti tappio puolestaan aiheutuu kryptovaluutan 
hinnan alenemisesta.  

Kryptovaluuttojen verkkojen arvon määräytymisestä on olemassa tieteel-
listä tutkimusta. Petersonin (2017) mukaan Bitcoinin arvo selittyy 80% Metcal-
fen lain perusteella. Metcalfen laissa verkon arvo määräytyy käyttäjien luku-
määrän neliön perusteella (Metcalfe, 2013). 

Kryptovaluutoista on mahdollista saada tuottoa myös louhimalla niitä, 
mutta tällöin kyseessä on enemmänkin ansiotyö kuin sijoitus. Toki louhintaa 
varten hankitut koneet voidaan nähdä myös sijoitustoimintana. Louhinnalla on 
myös tutkittuja vaikutuksia kryptovaluuttojen arvoon. Hayesin (2017) mukaan 
louhintaan käytettävien resurssien hinnan muutokset ovat suorassa suhteessa 
kryptovaluuttojen hintoihin. Esimerkiksi sähkönhinnan aleneminen laskee 
kryptovaluuttojen hintoja, koska niiden louhiminen on jatkossa edullisempaa. 

3.2 Kryptovaluuttoihin sijoittamisen tavat 

Kryptovaluuttoihin voi sijoittaa muutamin eri tavoin. Tavat on avattu lähempää 
tarkastelua varten tähän kappaleeseen. 

Päiväkaupalla (Day-trading/Swing trading) viitataan tuottojen tavoitteluun 
lyhyellä aikavälillä. Päiväkaupaksi luetaan muun muassa tapahtuma, jossa 
kryptovaluuttaa X ostetaan aamulla kello 09.00 sata kappaletta ja ostetut kryp-
tovaluutat myydään pois esimerkiksi saman päivän iltana. Kryptovaluuttojen 
kurssit voivat heilahdella useita kymmeniä prosentteja päivässä ja tämä aiheut-
taa suuria tuottomahdollisuuksia sijoittajille. Esimerkiksi Bitcoinin kurssi nousi 
5.12.2017 sekä 7.12.2017 välisenä aikana noin 30 % (Coindesk, 2018). Sijoitus-
summan ollessa 10000 euroa. Olisi sijoituksen arvo muuttunut kahdessa päiväs-
sä 13000 euroksi. Päiväkaupan harjoittaminen on myös yleistä perinteisempien 
sijoitusinstrumenttien parissa. Vastaavan suuruisia prosentuaalisia nousuja ei 
kuitenkaan ole havaittavissa yhtä usein muissa sijoitusmuodoissa. Päiväkaupal-
la voi myös saada suuria tappioita aikaiseksi lyhyissä aikamääreissä. Esimer-
kiksi Bitcoinin kurssi romahti 3.2.2018 sekä 5.2.2018 välisenä aikana noin 25 % 
(Coindesk, 2018). Tässä tilanteessa 10000 euron sijoituksesta olisi jäänyt jäljelle 
noin 7500 euroa. 

Pitkäaikaisella pidolla tarkoitetaan tilannetta, jossa rahoitusinstrumentin 
omistus pidetään itsellä pidemmän aikajakson ajan. Kryptovaluuttojen osalta 
esimerkiksi Bitcoinien yhtäjaksoinen kolme vuotta kestävä omistaminen voi-
daan luokitella pitkäaikaseksi pidoksi. Mahdollinen tuotto perustuu pitkän ai-
kavälin kasvuun. Esimerkiksi Bitcoinin arvo on noussut noin 4000 % viimeisen 
kahden vuoden aikana (Coindesk, 2018). Arvon noususta johtuen 10000 euron 
sijoituksen arvo olisi nyt 4000000 euroa. 

 ICO, Suomen finanssivalvonta (2017a) määrittelee uusien kryptovaluutto-
jen markkinoille ilmaantumis-tapahtuman eli ICO:n seuraavasti: 
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”ICO on tapa kerätä riskirahoitusta. Se tarkoittaa uuden kryptovaluutan tarjoamista 
vastineeksi rahoitukselle. Sijoittaja osallistuu ICO:n tarjoamalla rahoitusta hakevalle 
joko tavallista valuuttaa tai toista kryptovaluuttaa. Vastineeksi sijoittaja saa ns. toke-
neita eli uuden liikkeeseen laskettavan kryptovaluutan yksiköitä.” (Finanssivalvonta, 
2017) 

Toisin sanoen ICO on toimintaidealtaan vähän samankaltainen tapahtuma, 
kuin yritysmaailmassa osakeanti. Toimintaansa aloitteleva kryptovaluutta ha-
kee rahoitusta valuuttansa kehittämiselle potentiaalisilta sijoittajilta. Sijoittajia 
ICO:ssa houkuttelee tarjolla olevien kryptovaluuttojen edullinen hinta. Esimer-
kiksi Ethereumia pystyi ostamaan sen ICO:sta 0.40$ kappalehintaan vuonna 
2014. Ethereum aloitti toimintansa 2015 ja kolikon arvo oli vuonna 2016 14 
$ kappaleelta. Täten Ethereumiin ICO vaiheessa rahansa sijoittaneet ovat noin 
30-kertaistaneet rahansa kahdessa vuodessa. (Investopedia, 2018)  

Kryptovaluuttajohdannaiset ovat kuin tavalliset sijoitusrahastot, mutta ne si-
joittavat varansa kryptovaluuttoihin. Esimerkiksi Nordnetissä (pohjoismainen 
nettipankki) on tarjolla Bitcoiniin sijoittava rahasto. Rahaston arvo vaihtelee 
Bitcoinin arvon mukaan ja sijoittaja saa tuottoa rahaston arvon vaihtelun perus-
teella (Nordnet, 2018). Rahasto-osuudet ovat ostamisen osalta helpompia ja yk-
sinkertaisempia kuin kryptovaluutat (Nordnet, 2018; Kryptokansalainen, 2018a). 
Lisäksi rahastojen säilyttäminen on helpompaa ja turvallisempaa kuin krypto-
valuuttojen (Leppänen, 2017). Rahastoja ostaessa kaupankäyntikulut ovat kui-
tenkin suuremmat, koska rahastojen välittäjä ottaa oman osansa (Leppänen, 
2017).  

Kryptovaluuttojen louhinta, jota tarkasteltiin tarkemmin jo tutkielman toi-
sessa luvussa, on myös mahdollinen kryptovaluuttoihin liittyvä ansaintamalli. 
Louhinnasta saatavat tuotot perustuvat palkintoina ansaittujen kryptovaluutto-
jen arvoon. Louhinta ei kuitenkaan ole kaikkien valuuttojen osalta kannattava 
vaihtoehto yksittäiselle sijoittajalle, koska esimerkiksi Bitcoinin louhintaan vaa-
dittavat tehomäärät ovat suurempia, kuin mitä yksittäisillä tietokoneilla voi-
daan saavuttaa. Täten louhinta on arvokkaimpien valuuttojen kohdalla suu-
remman joukon ansiontavoittelumahdollisuus. (Eyal, 2015; Eyal & Sirer, 2014)  
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4 KRYPTOVALUUTTOIHIN SIJOITTAMISEN RIS-
KIT JA MAHDOLLISUUDET 

Tässä kappaleessa tarkastellaan aluksi tarkemmin kryptovaluuttoihin sijoitta-
miseen liittyviä riskejä ja kryptovaluuttojen arvon kehitykseen kohdistuvia uh-
kia. Riskien jälkeen luodaan katsaus kryptovaluuttoihin sijoittamiseen liittyviin 
mahdollisuuksiin ja kryptovaluuttojen arvoa kasvattaviin tekijöihin. Lisäksi 
kappaleen kolmannessa osiossa luodaan pieni yhteenveto riskeistä ja mahdolli-
suuksista.  

4.1 Kryptovaluuttoihin sijoittamisen riskit 

Kryptovaluuttoihin sijoittaminen pitää sisällään useita riskejä. Monet riskeistä 
on vältettävissä sijoittajan omalla toiminnalla, mutta osaan riskeistä liittyy laa-
jempia väistämättömiä ongelmia. Tähän kappaleeseen on poimittu lähempää 
tarkastelua varten yleisimpiä kryptovaluuttoihin sijoittamiseen liittyviä riskejä.  

Arvon vaihtelut sekä markkinoiden ennustamattomuus. Kuten jo kappaleessa 
3.2 huomattiin, kryptovaluuttojen arvonkehitykseen liittyy suurta vaihtelua. 
Toisin sanoen lähestulkoon kaikkien kryptovaluuttojen volatiliteetit ovat suh-
teellisen suuria verrattuna muuhun sijoitustoimintaan. Volatiliteetit ovat tärke-
ässä osassa, kun arvioidaan sijoituskohteiden riskipitoisuuksia. Sijoitustieto 
(2015) määrittelee volatiliteetin seuraavalla tavalla ”Volatiliteetti ilmoittaa ra-
hoitusinstrumentin hintavaihtelun voimakkuuden tietyltä ajanjaksolta ja mittaa 
instrumentin hintavaihtelun epävarmuutta, eli riskiä.” Volatiliteettejä yksinker-
taisempien riskien analysointityökalujen eli hinnanmuutosten osalta esimerkik-
si Litecoinin (LTC) arvo on laskenut 7.3.18 – 14.3.18 välisenä aikana 194 eurosta 
166 euroon (Coindesk, 2018). Laskua on ollut siis noin 15 %. Suuret arvon vaih-
telut voivat ajaa useat sijoittajat taloudelliseen ahdinkoon. Kryptovaluutta-
markkinoiden ennustettavuus on myös päänvaiva sijoittajille. Balsirar, Bouri, 
Gupta ja Roubaud (2017) ovat tutkimuksissaan todenneet, että Bitcoin-
markkinoiden tuottoja tai volatiliteettejä ei pystytä ennustamaan vaihtovolyy-
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mien avulla. Tämä löydös osoittaa poikkeavuutta esimerkiksi osakemarkkinoi-
hin. Muun muassa Lee ja Rui (2000) ovat löytäneet pieniä ennustettavuuden 
mahdollisuuksia volyymien perusteella muutamien osakemarkkinoiden välillä.   

Tietoturva. Yksi suurimmista riskeistä kryptovaluutoissa liittyy niiden tie-
toturvaan. Kuten tietoteknisessä maailmassa muutenkin, tiedostojen häviämi-
nen viruksen seurauksena on myös omistuksessa olevien kryptovaluuttojen 
menettäminen mahdollista teknologisten syiden johdosta. Kryptovaluuttojen 
säilyttämiseen liittyvät asiat ovat näkyvimmässä osassa teknologisia ongelmia 
käsiteltäessä. Vuonna 2014 yksi suurimmista kryptovaluutta pörsseistä Mt. Gox 
lopetti toimintansa ilman varoituksia (Salokorpi, 2014). Lopetuksen ansiosta 
katosi satojatuhansia Bitcoineja, jonka seurauksena useat sijoittajat menettivät 
paljon omaisuuttaan (Salokorpi, 2014). Mt. Goxin äkkinäinen lopettaminen toi 
uhan pörsseissä säilössä olevien valuuttojen katoamisen mahdollisuudesta (Sa-
lokorpi, 2014). Tästä syystä valuuttoja on varmempaa säilöä niihin tarkoitetuis-
sa kryptolompakoissa, mutta eivät nekään ole täysin murtovarmoja (Bonneau 
ym., 2015). Esimerkiksi verkkoon kytkettyyn tietokoneeseen murtautuminen on 
mahdollista ja täten omistetut kryptovaluutat voivat päätyä varkaiden käsiin. 
Turvallisempaa on säilöä valuuttoja verkon ulkopuolella niin sanotusti yhtey-
dettömässä tilassa varastoimalla, kuten esimerkiksi ulkoisella muistitikulla 
(Bonneau ym., 2015). Sijoittajan on kuitenkin muistettava, että ulkoiset järjes-
telmät eivät myöskään ole täysin murtovarmoja.  

Kryptovaluutoilla tehtävät maksutapahtumat pitävät sisällään muutamia 
kryptovaluuttojen arvonkehitykselle kohdistuvia riskejä. Huomattavin riski on 
virheellisten transaktioiden seurauksena menetettävät kryptovaluutan yksiköt 
(EBA, 2014). Kryptovaluuttojen anonyymiuden ansiosta kryptovaluutan omis-
tajan tietojen selvittäminen on lähes mahdotonta, joten väärään osoitteeseen 
lähetettyjen kryptovaluuttojen takaisin saaminen on vain vastaanottajan palaut-
tamishalusta kiinni (EBA, 2014). Perinteisempien maksutapahtumien kohdalla 
virheelliseen tilinumeroon lähetetty varallisuus on paljon helpompaa saada ta-
kaisin, koska tilinumeron perusteella pystytään selvittämään tilinomistaja ja 
joissakin tapauksissa pankki voi myös estää maksutapahtuman ennen kuin se 
on toteutunut (Finanssivalvonta, 2014). Transaktioiden toteutumisajat aiheutta-
vat myös oman ongelmansa kryptovaluuttojen hyödyntämiseen maksuvälinee-
nä. Transaktioajat ovat huomattavasti pidempiä verrattuna normaaleihin elekt-
ronisella valuutalla tapahtuviin maksuihin (Bamert ym., 2013). Pitkät transak-
tioajat voivat estää kryptovaluuttojen käytön laajentumista päivittäisen kau-
pankäynnin pariin. 

Olemattoman kryptovaluutan ongelma esiintyy enimmäkseen ICO:hin sijoi-
tettaessa. Markkinoille pyrkivä uusi kryptovaluutta luo hienon whitepaperin. 
Whitepaper on tiedote, jossa kuvaillaan uuden valuutan ominaisuuksia ja ker-
rotaan loistavasta tulevaisuudesta. Todellisuudessa mitään valuuttaa ei olla 
luomassa. Tavoitteena on vain ICO:n avulla kerätä sijoittajien rahat ja lopulta 
kadota kerätyn varallisuuden kanssa (Finanssivalvonta, 2017a). Muun muassa 
Suomen finanssivalvonta sekä ESMA (European Securities and Markets Autho-
rity) ovat varoittaneet kuluttajia ICO:hin liittyvistä hujauksista ja kehottavat 
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tarkkaavaisuuteen uusien kryptovaluuttojen kohdalla (Finanssivalvonta, 2017; 
ESMA, 2017). Esimerkiksi Keanin (2018) mukaan Plexicoin oli olematon kryp-
tovaluutta. Plexicoinin kehittäjä Dominic Lacroix onnistuin ICO:n avulla ke-
räämään 15 miljoonaa dollaria. Rahat eivät kuitenkaan menneet kryptovaluutan 
kehittämiseen vaan ne katosivat muihin taskuihin. Dominic Lacroix on jäänyt 
rikoksestaan kiinni, mutta osa kerätyistä rahoista on edelleen kateissa.   

Rikollisuus on yksi kryptovaluuttoihin liittyvistä uhkakuvista. Uhkakuva 
koostuu kryptovaluuttojen käyttämisestä rikollisessa toiminnassa. Useiden 
kryptovaluuttojen anonyymius transaktiohistoriassa mahdollistaa niiden hyö-
dyntämisen rikolliseen toimintaan liittyvissä rahansiirroissa. Täten henkilöt 
pystyvät muun muassa ostamaan huumeita tai rahoittamaan terrorismista toi-
mintaa ilman, että on vaaraa jäädä kiinni rahansiirtojen perusteella (Brill & 
Keene, 2014). Rikolliset ovat aiemmin käyttäneet Bitcoinia transaktioihinsa, 
mutta uudet valuutat tarjoavat parempia ominaisuuksia anonyymiuuteen liit-
tyen. Tämän seurauksena rikollinen toiminta on siirtymässä muun muassa 
kryptovaluutta Moneron pariin (Jääskeläinen, 2018; Kharif, 2018). Kryptova-
luuttojen käyttö rikollisuudessa vaikuttaa niiden arvoon negatiivisesti muuta-
man mutkan kautta. Monien valtioiden tavoitteena on vähentää rikollisuutta, 
mikä voi onnistua kieltämällä kryptovaluuttojen käytön maan sisällä (Jääske-
läinen, 2017). Tämä puolestaan vaikeuttaa kryptovaluutan käyttäjäkunnan kas-
vua, mikä hidastaa kryptovaluutan verkon arvonkehitystä (Peterson, 2017).  

Kurssimanipulaation kryptovaluutoissa mahdollistaa niiden kolmannen 
osapuolen varmistamisen puute. Kurssimanipulaatiolla tarkoitetaan tarkoituk-
sellista toimintaa, jonka seurauksena markkinat eivät toimi oikein (Pirrong, 
2017). Esimerkiksi kryptovaluuttojen hinnat eivät vastaa niiden todelliselle ky-
synnälle sopivia hintoja. Kryptovaluuttojen kohdalla kurssimanipulaation 
ideana on saada tavallista suurempaa tuottoa sijoituksille tekemällä suuria stra-
tegisia kryptovaluuttoihin kohdistuvia ostoja. Kurssimanipulaation paljastuessa 
manipuloitu kurssi useimmiten romahtaa. Gandal, Hamrick, Moore ja Oberman 
(2018) ovat tutkineet kurssimanipulaation mahdollisuuksia Bitcoinin osalta. 
Heidän tutkimuksissaan selvisi, että tietoisesti ajoitetut suuret ostot ovat vaikut-
taneet Bitcoinin myynnistä saatavien voittojen suuruuteen positiivisesti. Lisäksi 
he toteavat kurssimanipulaation mahdollisuuden kasvaneen viime vuosina, 
koska kryptovaluuttojen suuri määrä mahdollistaa yksittäisten pienempien va-
luuttojen hinnan muuntelun. Lisäksi niin sanottujen tietoisten kauppiaiden (in-
formed traders) olemassaolo vaikuttaa kursseihin ulkopuolisten sijoittajien nä-
kökulmasta negatiivisesti. Feng, Wang sekä Zhang (2017) ovat tutkimuksissaan 
havainneet, että tietoisten kauppiaiden omaaman sisäpiiritiedon avulla voidaan 
saavuttaa voittoa Bitcoin-markkinoilla asioista tietämättömien kustannuksella.   

Kryptovaluuttojen verotukseen Suomessa liittyy muutamia epäkohtia. Epä-
kohdat verotuksessa selittyvät enimmäkseen sillä, että kryptovaluutat sijoituk-
sena ovat suhteellisen uusi käsite. Enimmäkseen haitat johtuvat kryptovaluut-
tojen määrittelemättömyydestä. Verottaja ei pidä kryptovaluuttoja virallisena 
valuuttana eikä myöskään arvopaperina (Verohallinto, 2013). Täten valuuttoi-
hin ja arvopapereihin liittyviä verolakeja ei voida käyttää sellaisenaan krypto-
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valuuttojen verotuksessa (Verohallinto, 2013). Yksi suurimmista kryptovaluut-
tojen verotukseen liittyvistä haitoista on negatiivisesti menestyneiden kryptova-
luuttojen omistamisesta johtuvien tappioiden vähennyskelvottomuus verotuk-
sessa (Verohallinto, 2013). Esimerkiksi henkilö ostaa kahta kryptovaluuttaa A ja 
B, molempia 100 kappaletta hintaan euron kappale. Alkuhetkellä henkilön 
kryptovaluuttojen arvo on siis 200 euroa. Vuoden päästä ostohetkestä kryptova-
luutta A on menettänyt arvonsa ja vastaavasti B on tuplannut arvonsa. Henkilö 
päättää myydä loput valuuttansa yhteensä 200 eurolla saamatta ollenkaan voit-
toa. Verottaja kuitenkin katsoo henkilön saaneen voittoa kryptovaluutalla B ja 
täten henkilöä verotetaan kuin hänellä olisi 100 euroa pääomatuloja.  

Valtiot ja finanssialan yritykset aiheuttavat oman uhkakuvansa kryptova-
luuttoihin sijoittamisessa.  Valtioiden tasolla esimerkiksi Aasian maista Kiina 
(Wildau, 2018) sekä Etelä-Korea (Jääskeläinen, 2017) ovat valmistelleet lakeja 
kryptovaluutoilla tapahtuvan kaupankäynnin estämiseksi. Lisäksi Etelä-Korea 
on jo joulukuussa 2017 kieltänyt kaupankäymisen Bitcoin-futuureilla (Jääske-
läinen, 2017). Kaavailtuja estoja sekä jo toteutettuja kieltoja perustellaan muun 
muassa kryptovaluuttojen avulla tapahtuvan rikollisuuden vähentämisellä 
(Jääskeläinen, 2017). Toteutuessaan estot luovat pelkoa sijoittajille ja tämä nä-
kyy kryptovaluutoissa kurssien laskuna. Valtioiden lisäksi myös finanssialan 
yritysten ja instituutioiden negatiivinen suhtautuminen luo haittaa kryptova-
luutta sijoittajille. Suomen Finanssivalvonnan (2017) antama varoitus vaikuttaa 
varmasti osaltaan sijoittajien halukkuuteen laittaa rahojaan kiinni kryptovaluut-
toihin. Nordean työntekijöilleen antama kielto puolestaan estää useita tuhansia 
henkilöitä sijoittamasta kryptovaluuttoihin (Lehmusvirta, 2018). Edellä mainitut 
tekijät yhdistettynä laskevat sijoittajien halukkuutta investoida kryptovaluut-
toihin ainakin Suomen mittapuulla. Varovaiset suositukset ovat kuitenkin ylei-
siä muuallakin kuin Suomessa (Lam, 2017). Laskeva sijoittajien halukkuus ostaa 
kryptovaluuttoja laskee kysyntää ja tämä laskee niiden kursseja. 

4.2 Kryptovaluuttojen sijoittamisen mahdollisuudet 

Edellisessä osiossa tätä kappaletta käytiin läpi kryptovaluuttoihin sijoittamiseen 
liittyviä riskejä. Tämä osio on omistettu kryptovaluuttojen sijoittamiseen liitty-
vien tuottomahdollisuuksien analysointiin. Enimmäkseen mahdollisuudet pai-
nottuvat kryptovaluuttojen ominaisuuksiin ja riippumattomuuteen, mutta 
myös yleinen maailmankehitys vaikuttaa osaltaan kryptovaluuttojen potentiaa-
liseen arvonkehitykseen. Alle on nostettu suurimmat arvoa kasvattavat tekijät. 

Digitalisaatio. Maailmassa valloillaan oleva digitalisoituminen tuo mahdol-
lisuuksia kryptovaluuttojen potentiaaliselle arvon kasvulle. Digitalisaatiolla 
tarkoitetaan maailmassa tapahtuvaa muutosta, jossa tieto ja informaatio muok-
kautuvat tietotekniseen muotoon, sekä tietokoneiden ja muiden teknisten lait-
teiden yleistymistä kuluttajien keskuudessa. Tietoteknisten laitteiden yleisty-
minen luo mahdollisuuksia useammille henkilöille päästä tekemisiin kryptova-
luuttojen kanssa. Täten pystytään olettamaan, että digitalisaatio tulee kasvatta-
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maan kryptovaluuttojen käyttäjien määriä. Sijoittajien kannalta digitalisaation 
positiiviset vaikutukset kryptovaluuttojen arvonkehitykseen voidaan perustaa 
Petersonin (2017) saamiin tutkimustuloksiin. Petersonin (2017) löytö Metcalfen 
lain pätevyydestä Bitcoiniin lisää syitä uskoa tietoteknisten laitteiden määrän 
kasvun aiheuttavan arvonnousua kryptovaluuttojen keskuudessa. Kuten jo 
aiemmin opittiin, Metcalfen laissa käytettävän verkon arvo on suhteessa käyttä-
jien määrän neliöön (Metcalfe, 2013).  Täten mitä enemmän kryptovaluutta ver-
kolla on käyttäjiä, sitä suurempi sen arvo on. Digitalisaation tuoma hyöty voi 
siis kasvaa erittäin merkitseväksi tulevaisuudessa. 

Olemassa olevan rahajärjestelmän epäkohdat ovat todennäköisesti suurin 
mahdollisuus kryptovaluutoille. Epäkohtien välttäminen tarjoaa suoria säästöjä 
niin kuluttajille kuin yrityksillekin. Mahdollisten säästöjen voidaan uskoa kas-
vattavan kryptovaluuttoihin liittyvää kysyntää. Yksi olemassa olevan rahajär-
jestelmän epäkohdista on sen vaatimus kolmannen osapuolen varmistukseen 
rahamääräisten pääomien liikuttelussa (Nakamoto, 2008). Kolmannen osapuo-
len varmistus ei toimi kuluitta, joten toisin sanoen nykyinen rahajärjestelmä 
aiheuttaa transaktiokustannuksia käyttäjilleen. Kolmannen osapuolen merkitys 
korostuu tilanteissa, joissa esimerkiksi Yhdysvalloissa toimiva yritys ostaa Eu-
roopassa toimivalta yritykseltä tuotteita. Kolmas osapuoli vaihtaa kaupassa 
käydyt valuutat molemmille osapuolille sopivaan muotoon ja saa vaihdosta 
välityspalkkion. Kim (2017) tutki rahanvaihtoa Bitcoinin kautta Bitcoin-
markkinapaikkoja hyväksi käyttäen. Hänen tutkimustulostensa mukaan Bitcoi-
nin avulla suoritetut valuutanvaihdot ovat kuluiltaan keskimäärin 5 % edulli-
sempia kuin valuutanvaihtoyritysten kautta suoritetut vaihdokset. Tutkimustu-
losten perusteella Bitcoinia käyttämällä pääomasiirroissa, transaktiokustannuk-
set voisivat vähentyä merkittävästi. Todennäköisesti transaktiokustannuksista 
säästämismahdollisuudet houkuttelevat uusia käyttäjiä kryptovaluuttojen pa-
riin, koska esimerkiksi transaktiokustannuksien välttämisestä koituvat säästöt 
yritykset voisivat käyttää kasvun tavoitteluun. Uudet käyttäjät näkyisivät myös 
kryptovaluuttojen arvon kehityksessä, koska kuten jo aiemmin huomasimme 
kryptovaluuttojen arvon määräytyvän niiden kysynnän perusteella. Yleisesti 
voidaan ajatella, että mitä enemmän käyttäjiä sitä enemmän kysyntää. 

Kryptovaluuttojen sääntelemättömyys. Kryptovaluutat luotiin alun perin tar-
koituksesta luoda vaihtoehtoinen riippumaton maksuväline nykyisten tilalle 
(Nakamoto, 2008). Uuden maksuvälineen pyrkimyksenä oli välttää rahoitus-
markkinoihin koituvaa sääntelyä ja toimia pienemmillä kustannuksilla kuin jo 
olemassa olevat maksuvälineet (Nakamoto,2008). Sääntelemättömyydellä tar-
koitetaan ominaisuutta, jossa mikään kolmas taho ei pysty määrittelemään mil-
lainen kyseinen kryptovaluutta on. Sääntelemättömyyden ansiosta valuutasta 
voidaan tehdä juuri tarpeeseen sopiva. Kryptovaluuttojen sääntelemättömyys 
tuo suuria mahdollisuuksia toteuttaa juuri käyttötarkoitukseensa soveltuvia 
kryptovaluuttoja (Peters ym., 2015). Esimerkiksi tilanteessa, jossa aiemmin kehi-
tetty valuutta ei täytä sille asetettuja vaatimuksia, voidaan kehittää uusi kryp-
tovaluutta, joka toimii paremmin kuin edeltäjänsä. Kehittämisprosessissa ei 
tarvitse miettiä valuutoille asetettuja rajoituksia, vaan valuuttaa voidaan kehit-
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tää vapaasti. Tämä vapaus luo mahdollisuuksia uusille kryptovaluutoille, mikä 
puolestaan voi kasvattaa kryptovaluuttojen mielekkyyttä sijoituskohteena. Täy-
tyy kuitenkin muistaa, että sääntelemättömyyden voi nähdä myös uhkakuvana 
sijoittajille. Uusien kryptovaluuttojen markkinoille tulo on käytännössä estee-
töntä, mikä lisää markkinoilla esiintyvien huijausten ja huonojen kryptovaluut-
tojen määrää (Finanssivalvonta, 2017).  

4.3 Yhteenveto kryptovaluuttoihin sijoittamiseen liittyvistä ris-
keistä ja mahdollisuuksista 

Kryptovaluutat ovat erittäin riskialtis sijoituskohde, joiden hankintaprosessi on 
erittäin monimutkainen, verrattaessa esimerkiksi pörssiosakkeiden vastaavaan 
(Kryptokansalainen, 2018a). Lisäksi kryptovaluuttojen arvonvaihtelut ovat 
poikkeuksellisen suuria verrattuna moniin muihin sijoituskohteisiin (Coindesk, 
2018). Kryptovaluuttojen säilytys aiheuttaa omat ongelmansa sijoittajille. Säily-
tykseen liittyvät tietoturvariskit aiheuttavat jatkuvan uhkan omistettujen kryp-
tovaluuttojen menettämiselle (Bonneau ym., 2015). Vastaavaa uhkaa ei ole ha-
vaittavissa perinteisempien sijoituskohteiden kohdalla, koska sijoittajien omis-
tamat arvopaperit menevät ostohetkellä automaattisesti pankin omaan säily-
tykseen ja pörsseissä säilyttäminen on tehty mahdottomaksi. Lisäksi mahdolli-
sia pankkeihin kohdistuvia konkursseja varten on olemassa talletussuoja, jonka 
verukkeella sijoittaja saa konkurssin takia menetetyt varat takaisin aina 100000 
euroon asti (Finannssivalvonta, 2017b). Edellä mainittujen varotoimien ansiosta 
Mt. Goxin kaltaiset katoamiset ovat osakemarkkinoilla huomattavasti pienempi 
uhka.  

Kryptovaluuttojen omistajat eivät saa mitään takeita omistetun kryptova-
luutan arvonkasvusta. Yksittäisen kryptovaluutan arvonkasvu perustuu enim-
mäkseen hypoteettisiin arvioihin käyttäjien määrän kasvusta (Peterson, 2017). 
Jos käyttäjien määrä ei kasvakaan, todennäköisesti myös valuutan arvo putoaa 
ja lopulta valuutta mahdollisesti unohdetaan. Esimerkiksi pörssiosakemarkki-
noilla osakkeidenomistajat saavat jatkuvasti tietoa omistamansa yrityksen me-
nestyksestä ja osakkeiden arvo perustuu yrityksen kehitykseen. Kryptovaluutat 
ja niiden käyttö rikollisessa toiminnassa on myös yksi suuri uhkakuva niiden 
arvonkehitykselle. Käyttö rikollisessa toiminnassa itsessään ei vaikuta kovin-
kaan suuresti valuuttojen arvoon, mutta sen seuraukset vaikuttavat. Valtiot 
pyrkivät ehkäisemään rikollisuutta asettamalla kieltoja kryptovaluutoille (Wil-
dau, 2018; Jääskeläinen, 2017). Kiellot puolestaan vähentävät käyttäjiä ja tämä 
laskee valuuttojen arvoa (Peterson, 2017). 

Kryptovaluuttoihin sijoittamiseen liittyvät mahdollisuudet ovat harvassa. 
Mahdollisuudet painottuvat pitkälti hypoteettisiin ennustuksiin tulevaisuudes-
ta. Digitalisaatio on yksi vahvimmista mahdollisuuksista, koska potentiaalisten 
käyttäjien määrän kasvaessa myös valuuttojen arvo kasvaa (Peterson, 2017). 
Digitalisaatio voi kuitenkin muuttua myös uhkaksi, koska tulevaisuutta ei voi-
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da ennustaa ja voi olla mahdollista, että jokin uusi teknologia osoittaa kryptova-
luutat tarpeettomiksi. Olemassa olevan rahajärjestelmän epäkohdat ja krypto-
valuuttojen sääntelemättömyys luovat ainoat konkreettiset mahdollisuudet 
kryptovaluuttojen arvon kehitykselle. Sääntelemättömyyden ansiosta valuu-
toista voidaan kehitellä juuri tarpeen mukaisia, ilman pitkiä byrokraattisia pro-
sesseja (Peters ym., 2015). Suurin ero olemassa olevaan rahajärjestelmään kryp-
tovaluutoilla on kolmannen osapuolen varmistuksen puute, minkä ansiosta 
kryptovaluutoilla tehdyillä pääomasiirroilla voidaan saada aikaan säästöjä 
(Nakamoto, 2008). Sääntelyn puute kuitenkin helpottaa huijauksien toteutta-
mista, joten tämäkin mahdollisuus voi kääntyä uhkaksi (Finanssivalvonta, 
2017a). 

Kryptovaluuttojen käytössä transaktioihin on hyötyjä sekä haittoja. Pienel-
lä mittakaavalla transaktiot ovat hitaita (Bamert ym., 2013) ja niiden sisältämät 
riskit ovat turhan suuria (EBA, 2014), jotta kryptovaluuttojen käyttö voisi yleis-
tyä. Suurempien valuuttamäärien liikutteluun kryptovaluutat kuitenkin ovat 
varteenotettava vaihtoehto, koska kulut ovat pienempiä ja transaktioajat lyhy-
empiä maiden välisien siirtojen osalta (Finanssivalvonta, 2017a). 
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5 Yhteenveto 

Tutkielman tavoitteena oli pyrkiä selvittämään kryptovaluuttoihin sijoittami-
sesta kiinnostuneille, mitä kryptovaluutat ovat, miten niihin sijoitetaan sekä 
mitä uhkia ja mahdollisuuksia niihin liittyy. Tutkielmassa käytetyn aineiston 
perusteella kryptovaluutat ovat lohkoketjuteknologiaan perustuvia digitaalisia 
valuuttoja, jotka on hajautettu useisiin tietokantoihin (Peters ym., 2015). Kryp-
tovaluuttojen lohkoketjua ylläpitävät niiden louhijat, jotka varmentavat tehtyjä 
transaktioita ja pyrkivät ratkaisemaan lohkoihin liittyviä arvoituksia ja tästä he 
saavat palkinnoksi uusia yksiköitä louhittavaa kryptovaluuttaa (Eyal, 2015; 
Eyal & Sirer, 2014).  

Kryptovaluutat voidaan jakaa kolmeen luokkaan: Bitcoin, Altcoinit sekä 
Tokenit (Masterthecrypto, 2018). Bitcoin on kryptovaluutoista ensimmäinen ja 
useimmat Altcoinit jäljittelevät sen toteutustapaa, mutta omiakin toteutustapoja 
on olemassa (Bonneau ym., 2015). Altcoinit Tokeneista erottaa se, että Altcoineja 
käytetään vain maksamiseen, kun Tokeneiden pohjalle voidaan rakentaa esi-
merkiksi sovelluksia (Masterthecrypto, 2018). Maksuvälineenä kryptovaluutois-
ta ainakin Bitcoin toimii siinä missä eurot ja dollarit, mutta kryptovaluuttojen 
transaktioajat ovat kuitenkin pidempiä mitä elektronisilla valuuttasiirroilla 
(Bamert ym., 2013). 

Sijoittajan näkökulmasta kryptovaluutat ovat erittäin epävakaa ja riskialtis 
sijoituskohde joihin liittyy hyvin vähän sijoittajille positiivisia arvoa kasvattavia 
asioita. Riskeistä huomattavimmat liittyvät tietoturvaan sekä valtioihin ja fi-
nanssialan yrityksiin. Kryptovaluuttojen arvoa kasvattavista tekijöistä suurin 
osa on hypoteettisia ennustuksia tulevaisuuteen liittyen. Kryptovaluuttojen os-
toprosessi on monivaiheinen ja vaiheita on huomattavasti useampia, kuin esi-
merkiksi pörssiosakkeiden ostoprosessissa. Ostettujen kryptovaluutoiden säi-
lömiseen on kehitetty kryptolompakkoja, joissa valuuttojen säilyttäminen on 
huomattavasti turvallisempaa kuin kryptovaluuttojen markkinapaikoissa (Bon-
neau ym., 2015). 

Tutkielman tekoa rajoitti vahvasti olemassa olevan tieteellisen aineiston 
puutos. Tutkielman teon edetessä aineistoa tuli jatkuvasti lisää saataville, joten 
on mahdollista, että vuoden 2017 lopun kryptovaluuttabuumi on aiheuttanut 



22 

 

suurta kiinnostuksen kasvua myös tutkijoiden keskuudessa. Tulevaisuudessa 
kryptovaluuttoihin liittyvät tieteelliset tutkimukset voisivat painottua enem-
män kryptovaluuttoihin liittyvien hyötyjen esille tuomiseen. Olemassa olevassa 
aiheeseen liittyvässä tieteellisissä aineistoissa, tutkimukset painottuvat enim-
mäkseen haittojen esille tuomiseen.  Todennäköistä on se, että hyötyjä on ole-
massa muitakin, kuin kuvitelmat digitalisoitumisen tuomista muutoksista ja 
kryptovaluuttojen kolmannen osapuolen varmistuksen puutteesta saatavat 
säästömahdollisuudet. Niitä ei vain ole tutkittu tarpeeksi. Täten jatkossa olisi 
hyödyllistä selvittää, onko kryptovaluutoille olemassa muitakin arvoa kasvat-
tavia tekijöitä kuin jo olemassa olevat tekijät.  
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