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1 JOHDANTO  

 

Kryptovaluutat ovat saaneet viime vuosina paljon mediahuomiota johtuen varmasti 

suurilta osin niiden arvonnousuista. Etenkin Bitcoin on herättänyt paljon keskustelua 

yleisön, sijoittajien ja sen kriitikoiden välillä. Erilaisten näkökulmien skaala on laaja, 

kun pohditaan Bitcoinin taloudellista merkitystä ja sitä, onko tällä aineettomalla 

omaisuudella arvoa. Fanaattisimmat Bitcoinin kannattajat pitävät Bitcoinia 

Yhdysvaltain dollarin aseman haastavana tulevaisuuden reservivaluuttana (Pandey, 

2021). Toiset taas kuvailevat Bitcoinia pyramidipeliksi (Eronen, 2021). Myöskään 

tieteellistä konsensusta ei aiheesta ole toistaiseksi muodostunut. Toiset argumentoivat, 

että Bitcoin on fundamentaalisesti arvoton ja pelkästään spekulatiivinen sijoituskohde. 

Toisaalta on tehty useita tutkimuksia, joissa esitetään fundamentaalisia perusteita 

Bitcoinin arvolle.  

 

Kryptovaluuttojen arvonmuodostusta on syytä tutkia tarkemmin, sillä niillä alkaa olla 

jo kansantaloudellistakin merkitystä. Verohallinnon arvion mukaan jopa 150 000 

suomalaista saa tuloja kryptovaluutoista, ja Lähi-Tapiolan teettämän kyselyn mukaan 

noin 14 prosenttia suomalaisista harkitsee sijoittamista Bitcoiniin (Lähi-Tapiola, 2021; 

Verohallinto, 2022). Kokonaisvaltaisempi ymmärrys kryptovaluuttojen 

arvonmuodostuksesta auttaisi sijoittajia tekemään rationaalisempia sijoituspäätöksiä. 

Tämän tutkielman tarkoituksena onkin käydä läpi perusteita sille, miksi 

kryptovaluutoista tunnetuin, eli Bitcoin, on kasvanut markkina-arvoltaan jo lähes 

biljoonan dollarin omaisuusluokaksi. Tähän pyritään vastaamaan käsittelemällä 

seuraavia tutkimuskysymyksiä: 

 

Mihin Bitcoinin arvo perustuu (fundamentaaliset tekijät)? 

Miten tätä arvoa voidaan mitata? 

Minkälaiset ulkoiset tekijät vaikuttavat Bitcoinin arvoon? 

 

Tutkielma alkaa Bitcoinin esittelyllä luvussa kaksi, jossa käydään läpi sen 

toimintaperiaatteita. Tämän jälkeen, luvussa kolme, siirrytään käsittelemään 

tutkielman pääaihetta, eli Bitcoinin arvonmuodostusta. Käsittely aloitetaan 

fundamentaalisista tekijöistä, joita voidaan pitää Bitcoinin arvon perustana. 

Kolmannessa luvussa käsitellään myös alan uutisoinnista tuttuja Stock-to-Flow -
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mallia ja Metcalfen lakia, jotka pyrkivät havainnollistamaan niukkuuden sekä 

käyttäjämäärän vaikutuksia Bitcoinin arvoon. Tässä vaiheessa on syytä kuitenkin 

korostaa, että yksittäinen malli harvoin antaa hyvää kokonaiskuvaa asioista, etenkin 

Bitcoinin tapauksessa, koska on olemassa lukuisia tekijöitä, jotka vaikuttavat sen 

arvoon. Tämän vuoksi malleihin on hyvä suhtautua terveellä skeptisyydellä. Mallit 

voivat kuitenkin auttaa hahmottamaan eri tekijöiden vaikutuksia Bitcoinin arvoon, 

vaikka eivät sitä eksaktisti pystykään mallintamaan.  

 

Luvussa neljä pureudutaan ulkoisiin, fundamenteista erillään oleviin tekijöihin, joilla 

on havaittu olevan vaikutuksia Bitcoinin hintaan, kuten spekulaatioon ja 

keskuspankkien rahapolitiikkaan. Lopuksi luvussa viisi kerrataan tutkielmassa esiin 

tulleita argumentteja ja analysoidaan päätutkimuskysymystä, eli mihin Bitcoinin arvo 

perustuu.  

 

Tutkielman lähdemateriaali perustuu vertaisarvioitujen tutkimusten ohella myös 

työpapereihin, lehtiartikkeleihin, varainhoitajien raportteihin sekä yksittäisten 

henkilöiden tekemiin analyyseihin, joten lähteiden tieteellisyys vaihtelee paljon. Tämä 

lähestymistapa on valittu siksi, että aiheesta saisi monipuolisemman kuvan. 

Keskittymällä vain vertaisarvioituihin tutkimuksiin, aiheesta saisi melko rajoittuneen 

kuvan, sillä Bitcoin on uusi ja nopeasti kehittyvä ilmiö. Laajojen tutkimusten 

tekemiseen sekä niiden julkaisuprosessiin saattaa kulua jopa vuosia, jonka vuoksi ne 

seuraavat nykyhetkeä hieman jäljessä. Vertailukohteena esimerkiksi varainhoitajien 

raportit ja lehtiartikkelit pysyvät taas tehokkaammin kiinni nykyhetkessä ja tuottavat 

tämän seurauksena oleellista lisäarvoa Bitcoinin kaltaisen nopeasti kehittyvän ilmiön 

tarkastelussa, vaikka niiden vaihtoehtoiskustannuksena tuleekin heikompi 

tieteellisyys.  
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2 MIKÄ BITCOIN ON? 

 

Bitcoin (isolla B-kirjaimella) on vertaisverkossa toimiva digitaalinen raha- ja 

maksujärjestelmä, joka sai alkunsa vuonna 2008 nimimerkki Satoshi Nakamoton 

toiminnan seurauksena. Bitcoin mahdollistaa arvon siirtämisen digitaalisesti ilman 

välikätenä toimivaa kolmatta osapuolta, kuten pankkia. Transaktiot Bitcoin-

verkostossa suoritetaan verkoston natiivilla valuutalla, bitcoinilla (pienellä b-

kirjaimella). (Pritzker, 2021, s. 1–4.) Ennen Bitcoinia maksuliikenne suoraan 

käyttäjältä toiselle oli mahdollista vain käteisellä. Tämän vuoksi bitcoin voidaan 

mieltää ikään kuin digitaaliseksi käteiseksi. Selkeyden vuoksi kirjoitetaan Bitcoin 

jatkossa isolla, jos tarkoituksena ei ole erikseen korostaa eroa verkoston ja valuutan 

välillä. 

 

Perinteisissä maksujärjestelmissä (esimerkiksi Visa ja PayPal) transaktiot hoidetaan 

aina jonkun luotettavaksi katsotun keskusosapuolen välityksellä. Keskusosapuoli pitää 

kirjaa käyttäjien saldoista ja huolehtii muun muassa siitä, että käyttäjillä on tarpeeksi 

rahaa maksuihin, joita he suorittavat. Keskusosapuoli pitää siis käytännössä huolen 

siitä, että samaa rahaa ei kuluteta useammin kuin kerran. Hajautettujen 

maksujärjestelmien täytyy ratkaista tämä kaksinkertaisen kulutuksen ongelma jollakin 

muulla tavoin, koska luotettu keskusosapuoli puuttuu. Bitcoin ratkaisee ongelman 

työntodistemekanismilla (Proof-of-Work, PoW) sekä hajauttamalla tilikirjanpidon. 

(Coinbase, n.d.)   

 

Bitcoin-verkko on käytännössä joukko toisiinsa yhdistettyjä tietokoneita, johon kuka 

tahansa voi liittyä ajamalla sen toteutusohjelmistoa (Pritzker, 2019, s. 2). Tällaisia 

Bitcoin-ohjelmistoa ajavia tietokoneita kutsutaan solmuiksi. Solmut ylläpitävät 

historiatietoihin perustuvaa kopiota Bitcoinin tilikirjasta, jonka avulla ne valvovat 

verkostolle ilmoitettuja transaktioita sekä varmistavat niiden oikeellisuuden. Ne siis 

huolehtivat, että transaktioiden suorittajilla on riittävästi varoja siirron toteuttamiseksi, 

joka on perinteisesti ollut keskusosapuolen tehtävä. Tämän mahdollistamiseksi 

verkostossa toteutettavat transaktiot ilmoitetaan aina koko verkostolle. Nämä 

transaktiot siirtyvät solmujen hyväksynnän kautta yhteiseen tietokantaan, josta niin 

kutsutut louhijat keräävät ne lohkoihin. Transaktioiden toteuttamiseksi louhijoiden on 

ratkaistava Bitcoinin konsensusalgoritmiin (PoW) kuuluva työntodisteongelma, jonka 
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seurauksena lohkoista tulee osa Bitcoinin lohkoketjua. (Hyppänen, 2021; Pritzker, 

2019, s. 41–42.) 

 

Työntodistemekanismi perustuu SHA-256 tiivistefunktion käyttöön, joka muuttaa 

minkä tahansa sille syötetyn tietojonon 64 merkin pituiseksi heksadesimaaliluvuksi 

(Pritzker 2019, s. 33–34). Bitcoinin tapauksessa syöte koostuu muun muassa 

verkostolle ilmoitetuista transaktioista, edellisen lohkon tiivisteestä, maaliarvosta sekä 

satunnaisnumerosta (nonssi), jonka arvoa louhijat vaihtelevat pyrkiessään 

ratkaisemaan työntodisteen (Nakamoto, 2009a; Binance, n.d.). Kuvio 1 toimii 

yksinkertaistettuna havainnollistuksena tästä prosessista.  

 

  

 

Tx = transaktio 

Kuvio 1. Yksinkertaistus louhijoiden toiminnasta (mukaillen Nakamoto, 2009a; Pritzker, 2021). 

 

Mahdollisten tiivisteiden määrä on 2256 kappaletta ja jokainen erilainen syöte palauttaa 

käytännössä satunnaisesti jonkun näistä. Vain osa tiivisteistä on sopivia, eli ratkaisevat 

työntodisteongelman. Nämä sopivat tiivisteet määritetään maaliarvon avulla, joka 

ilmaisee sopivien tiivisteiden määrän. Maaliarvo riippuu Bitcoin-verkoston 

kokonaislaskentatehon määrästä – mitä enemmän laskentatehoa, sitä pienempi 

maaliarvo ja sitä vaikeampi työntodiste on ratkaista. Maaliarvo toimii siis mittarina 

työntodisteen vaikeusasteelle. Maaliarvo määritetään uudelleen 2016 lohkon välein, 
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eli noin kerran kahdessa viikossa. Tämän vaikeusasteen muutoksen tarkoituksena on 

määrittää sopivien tiivisteiden määrä matemaattisesti niin, että lohkoja syntyy noin 

joka kymmenes minuutti. (Pritzker, 2021, s. 51–52.) 

 

Tätä sopivan tiivisteen etsimistä kutsutaan siis louhimiseksi. Ratkaisu 

työntodisteongelmaan löytyy iteroimalla, eli louhijat asettavat nonssiksi eri arvoja niin 

kauan, että funktio palauttaa sopivan tiivisteen. Kun louhija ratkaisee työntodisteen, 

hän ilmoittaa siitä kaikille verkoston solmuille. Tämän jälkeen solmut hyväksyvät 

lohkon, jos kaikki siinä olevat transaktiot ovat asianmukaisia. Rehellinen 

työntodisteen ratkaisija saa työstään lohkopalkkion sekä transaktiomaksut (x määrä 

Bitcoineja), ja louhijat siirtyvät työstämään seuraavaa lohkoa käyttäen sen syötteessä 

juuri ratkaistun lohkon tiivistettä - näin syntyy lohkoketju. (Nakamoto, 2009a.)  

 

Työntodistemekanismi toimii siis ikään kuin arvontana sille, kuka saa kirjata 

transaktiot lohkoketjuun. Samalla se toimii todisteena siitä, että louhija on käyttänyt 

(keskimäärin) paljon resursseja ongelman ratkaisemiseksi. Tämä antaa louhijalle 

insentiivin toimia rehellisesti kattaakseen toiminnasta aiheutuvat kustannukset, sillä 

jos hän päättää väärentää verkostolle ilmoitettuja transaktioita, solmut eivät hyväksy 

lohkoa eikä louhija saa työstään palkkiota. Epärehellinen louhija tulee vain 

tuhlanneeksi paljon sähköä. Tämä kuitenkin perustuu oletukseen siitä, että suurin osa 

verkoston kokonaislaskentatehosta on rehellisten toimijoiden hallussa. Teoriassa on 

mahdollista, että epärehellinen toimija pystyisi saamaan haltuunsa yli 50 % verkoston 

kokonaislaskentatehosta, joka mahdollistaisi esimerkiksi transaktioiden peruuttamisen 

niiden toteutumisen jälkeen. Hyökkääjä voisi näin ollen kuluttaa omistamansa 

Bitcoinit useammin kuin kerran. Tällainen hyökkäys verkostoa kohtaan on kuitenkin 

hyvin epätodennäköinen johtuen sen toteuttamisen aiheuttamista kustannuksista. 

 

Verkoston turvallisuus ja transaktioiden lopullisuus perustuu siihen, että 

transaktioiden muuttaminen jälkikäteen tulee äärimmäisen kalliiksi. Tämä johtuu siitä, 

että lohkossa olevan transaktion muokkaaminen muuttaa tiivistettä ja näin ollen 

mitätöi kyseisen lohkon sekä kaikki sen jälkeen syntyneet lohkot, koska syötteenä on 

aina edellisen lohkon tiiviste. Verkosto pitää oikeana kaikista pisintä lohkoketjua, 

joten mahdollisen hyökkääjän täytyisi käyttää äärimmäisen paljon sähköä laskeakseen 

uudelleen työntodiste jokaiselle lohkolle, joka on syntynyt muokatun lohkon jälkeen. 
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Todennäköisyys sille, että hyökkääjä onnistuisi tapahtumien väärentämisen jälkeen 

vielä saavuttamaan nykyisen lohkon, laskee eksponentiaalisesti lohkojen määrän 

kasvaessa (Nakamoto, 2009a). Myös louhintalaitteiston hankkiminen tarvittavan 

laskentatehon saavuttamiseksi tulisi kalliiksi.  Tämän perusteella voidaan todeta, että 

Bitcoinissa luotetaan peliteoreettisiin insentiiveihin, jotka toimivat verkoston 

turvallisuuden perustana, sen sijaan että luotettaisiin johonkin kolmanteen, 

maksunvälittäjänä toimivaan osapuoleen.  

 

Turvallisuuden varmistamisen ohella louhinnan toinen funktio on laskea liikkeelle 

uusia Bitcoineja. Jokaisen uuden lohkon myötä, eli noin joka kymmenes minuutti, 

syntyy lohkopalkkion seurauksena tietty määrä uusia Bitcoineja. Julkaisuhetkellä 

lohkopalkkio oli 50 Bitcoinia, mutta Bitcoiniin on ohjelmoitu lohkopalkkion 

puoliintuminen 210 000 lohkon, eli noin neljän vuoden välein, jonka seurauksena 

lohkopalkkio on pudonnut tähän päivään mennessä 6,25 Bitcoiniin. 

Puoliintumismekanismin seurauksena Bitcoinin vuosittainen inflaatioaste laskee ajan 

kuluessa nollaan. Tämä asettaa Bitcoinin kokonaistarjonnalle katon, joka on 21 

miljoonaa kappaletta. Ammous (2018) kuvailee tätä ennalta määritettyä 

liikkeellelaskua niin, että Bitcoin käytännössä automatisoi nykyisten keskuspankkien 

toiminnot tehden niistä ennustettavia (Ammous, 2018). 
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3 BITCOININ FUNDAMENTAALINEN ARVO  

 

Bitcoinin omistaminen ei oikeuta minkäänlaiseen kassavirtaan, joka tarkoittaa, että 

esimerkiksi osakkeiden arvonmäärittämiseen käytetyillä kassavirtamalleilla ja P/E-

luvulla ei ole käyttöä sen markkina-arvoa arvioitaessa. Bitcoinin aineettoman muodon 

vuoksi sitä ei voida myöskään käyttää missään fyysisessä tuotteessa, toisin kuin 

esimerkiksi kultaa ja muita jalometalleja. Bitcoinilla ei siis ole lainkaan teollisuuteen 

liitettävää kysyntää, joka aiheuttaa omat hankaluudet sen arvonmäärittämiselle. Tästä 

huolimatta, Bitcoinin arvoa on sen olemassaolovuosien aikana kuitenkin pyritty 

mittaamaan lukuisin eri vaihtoehtoisin menetelmin. Tässä luvussa käsitellään 

Bitcoinin fundamentaalista arvoa, eli arvoa, jonka tulisi olla rationaalisesti 

perusteltavissa. Puhutaan käytännössä ”oikeasta” arvosta, johon päädytään, kun 

markkina prosessoi olemassa olevan informaation rationaalisesti välittäen sen 

hintoihin.  

 

3.1   Fundamentaalista arvoa ei ole tai sitä ei pystytä määrittämään 

 

Kristoufek (2013) lähestyy asiaa vertaillen Bitcoinia perinteisiin fiat-valuuttoihin. Hän 

esittää, että fiat-valuuttojen suhteellinen arvo perustuu odotuksiin niitä liikkeelle 

laskevien valtioiden/instituutioiden makrotaloudellisista muuttujista, kuten 

inflaatiosta, BKT:sta, korkotasosta ja työllisyystilanteesta. Kristoufek havaitsee, että 

Bitcoinin arvoa ei voida selittää tällaisten makrotaloudellisten fundamenttien 

perusteella, joten niiden kysyntää ajaa pelkästään odotukset tulevaisuuden 

arvonnoususta. Myös Yermack (2015) esittää, että perinteisten valuuttojen 

arvonmäärittämiseen käytetyillä makrotaloudellisilla muuttujilla ei ole vaikutuksia 

Bitcoinin arvoon. Kristoufekin mukaan fundamentaalinen osuus markkinasta puuttuu 

kokonaan, joten Bitcoinin ”oikeaa” arvoa ei voida määrittää.  Tämän seurauksena 

markkinaa dominoi lyhyen aikavälin sijoittajat ja spekulantit. (Kristoufek, 2013; 

Yermack, 2015.)  

 

Cheah ja Fry (2015) argumentoivat, että Bitcoinissa on havaittavissa spekulatiivisen 

hintakuplan merkkejä ja he esittävät myös, että Bitcoinin fundamentaalinen arvo on 

nolla. Tutkijat perustavat havaintonsa vuoden 2013 datan (tammikuusta 
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marraskuuhun) perusteella tehtyyn tilastolliseen analyysiin, jonka avulla he pyrkivät 

määrittämään Bitcoinin sisäisen tuottoasteen. Tutkijoiden oletuksena oli, että sisäinen 

tuottoaste on vakio ja sen on oltava positiivinen, jotta Bitcoinilla olisi fundamentaalista 

arvoa. Otosperiodin korkeasta volatiliteetista johtuen, Cheah ja Fry tulevat siihen 

tulokseen, että Bitcoinin sisäinen tuottoaste ei tilastollisesti poikkea nollasta ja näin 

ollen sillä ei ole myöskään fundamentaalista arvoa. (Cheah & Fry, 2015.) Tutkijoiden 

päätelmät perustuvat kuitenkin pelkästään tilastolliseen analyysiin, joka ei välttämättä 

anna todenmukaista kuvaa Bitcoinin fundamenttiarvosta. Cheah ja Fry eivät 

esimerkiksi analysoi ollenkaan Bitcoinin ominaisuuksia, jotka voidaan nähdä sen 

käyttäjille arvoa tuottavina tekijöinä. Seuraavassa luvussa tarkastellaan näitä 

ominaisuuksia tarkemmin.   

  

3.2   Ominaisuudet 

 

Bitcoinin fundamentaalisen arvon perustaksi nostetaan usein sen keskeiset 

ominaisuudet, joita perinteinen finanssijärjestelmä ei pysty tarjoamaan - esimerkiksi 

sensuurinvastaisuus ja luottamuksettomuus. Olettaen, että nämä ominaisuudet 

tuottavat jotain arvoa käyttäjille, on Bitcoinin fundamentaalisen arvon 

ymmärtämiseksi tehtävä myös kvalitatiivista analyysia sen ominaisuuksista.    

 

3.2.1   Sensuurinvastaisuus ja luottamuksettomuus 

 

Bitcoinin sensuurinvastaisuus on seurausta siitä, että verkostoa ei kontrolloi mikään 

yksittäinen osapuoli, kuten valtio tai yritys. Se on peräisin myös verkoston hajautetusta 

luonteesta, jonka vuoksi sillä ei ole maantieteellisiä rajoja. Tämä tekee verkoston 

kontrolloimisesta ja sääntelystä vaikeaa (Kuiper & Neureuter, 2022). Hyvänä 

käytännön esimerkkinä sääntelyn vaikeudesta toimii Kiinan päätös kieltää Bitcoinin 

louhinta kesällä 2021. Ennen kieltoa Kiinassa toimivien louhijoiden osuus Bitcoin-

verkoston laskentatehosta oli suurin, joten päätöksellä oli merkittävä vaikutus 

verkostoa suojaavaan kokonaislaskentatehoon. Verkoston hajautetun luonteen vuoksi 

sen turvallisuus kuitenkin säilyi ja kuviosta 2 nähdään, että laskentateho palautui 

nopeasti louhijoiden siirtyessä valtioihin, joissa louhiminen on sallittua. 
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Pystyakselilla Th/s, jossa 1 Th = 1012 

Kuvio 2. Bitcoin-verkoston kokonaislaskentatehon määrä heinäkuu 2017 – tammikuu 2022 (Coin 

Metrics, 2022).  

 

Pagnotta ja Buraschi (2018) esittävät, että Bitcoinin arvo perustuu ensisijaisesti 

verkoston sensuurinvastaisuuteen ja luottamuksettomuuteen. Olettaen, että ainakin osa 

käyttäjistä arvostaa transaktioiden sensuurinvastaisuutta ja mahdollisuutta tehdä 

transaktioita luottamuksettomasti, verkoston, joka pystyy tarjoamaan nämä 

ominaisuudet, voidaan nähdä tuottavan arvoa. Kysyntä sensuurinvastaisuudelle voi 

johtua esimerkiksi valtion harjoittamasta pääomaliikkeiden kontrollista, valtaapitävien 

väärinkäytöstä (esimerkiksi varallisuuden perusteettomat takavarikoinnit) tai riskeistä 

(esimerkiksi talletuspaot ja hyperinflaatio), jotka uhkaavat perinteisen 

rahajärjestelmän toimivuutta. (Pagnotta & Buraschi, 2018.) 

 

Tämän hetken Ukrainan ja Venäjän tilanne tarjoaa käytännön esimerkin tutkijoiden 

esittämistä argumenteista. Sodan alkamisen jälkeen Ukrainan keskuspankki on 

asettanut rajoituksia muun muassa ulkomaan maksuille ja käteisnostoille 

puolustaakseen kansallista valuuttaa kurssiromahdukselta (National Bank of Ukraine, 

2022). Myös Venäjä on rajoittanut pääomavirtojen liikettä estämällä rahansiirrot 

ulkomaisiin pankkeihin (Hirtenstein, 2022). Samaan aikaan Bitcoinin kysyntä sekä 

Ukrainassa että Venäjällä on noussut dramaattisesti. Ukrainassa Bitcoinilla on käyty 

kauppaa jopa 6 %:n preemiolla, joka johtunee arbitraasin hankaluudesta, sillä 
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Ukrainan keskuspankki on väliaikaisesti estänyt myös ulkomaan valuuttojen nostot 

(Aubert & Medalie, 2022). Bitcoin-vaihtopalveluiden volyymin kasvu Venäjällä ja 

Ukrainassa sekä Ukrainan paikallinen preemio osoittavat, että ainakin osa 

kansalaisista suojautuu pankkijärjestelmän ongelmilta, epävarmuudelta ja rahavirtojen 

kontrollilta ostamalla Bitcoinia, joka ei altistu rajoituksille.  

 

Kysyntää luottamuksettomuudelle Pagnotta ja Buraschi (2018) havainnollistavat 

argumentoimalla, että luottamukseton maksujärjestelmä minimoi sellaisten tekijöiden 

vaikutuksen, jotka aiheuttavat kitkaa kauppaa käyvien osapuolien välille. Tällaisia 

tekijöitä ovat esimerkiksi vastapuoliriski sekä transaktiokustannukset ja niiden 

vaatima aika (Pagnotta & Buraschi, 2018). Myös Nakamoto (2009a) havainnollisti tätä 

perinteisten maksujärjestelmien transaktiokustannuksiin liittyvää ongelmaa 

perustellessaan tarvetta Bitcoinin kaltaiselle järjestelmälle. Hän argumentoi, että 

välikätenä toimimisen suuret yleiskustannukset lisäävät transaktiokustannuksia, jotka 

rajoittavat transaktion minimikokoa ja poistavat mahdollisuuden mikromaksuille. 

Toinen ongelma on se, että transaktio on mahdollista perua, mikä luo tarpeen 

luottamukselle. Välittäjät joutuvat näin ollen keräämään tietoa asiakkaistaan enemmän 

kuin muuten olisi tarve (Nakamoto, 2009a). Vaatimus luottamukselle ei ole ongelma 

pelkästään maksujärjestelmien näkökulmasta, vaan se edustaa perustavanlaatuista 

ongelmaa myös perinteisille valuutoille. Fiat-valuuttojen keskeisenä 

toimintaedellytyksenä on esimerkiksi keskuspankkeihin kohdistuva luottamus 

vastuullisesta rahapolitiikasta, mutta historia tuntee monta esimerkkiä siitä, kun tämä 

luottamus on rikottu. Bitcoin poistaa tämän luottamuksen tarpeen. (Nakamoto 2009b.)  

 

Myös Andolfatto ja Spewak (2019) esittävät samankaltaisia havaintoja. He korostavat 

Bitcoinin vapaata luonnetta perusteena sen fundamenttiarvolle. Bitcoin-verkostossa 

kuka vain voi vapaasti hallinnoida ja siirtää varallisuutta, eikä mikään kolmas osapuoli 

pääse halutessaan estämään näitä siirtoja (Andolfatto & Spewak, 2019). Vapaus oman 

varallisuuden hallinnoimiselle ei aina ole itsestäänselvyys perinteisessä pankki- ja 

rahajärjestelmässä. Käytännön esimerkkinä mainittakoon GoFundMe-

varainkeruualustan päätös poistaa Kanadan Convoy-protestien varainkeruukampanja 

ja Kanadan valtion päätös jäädyttää Convoy-protestoijien sekä protesteja 

rahoittaneiden pankkitilit (Freeze, 2022; BBC, 2022). Päätösten seurauksena 

protestoijat alkoivat vastaanottamaan lahjoituksia Bitcoineina (Namcios, 2022). 
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Riippumatta siitä, pitääkö kyseisen varainkeruualustan ja Kanadan valtion toimia 

oikeutettuina, aiheuttavat ne kysyntää Bitcoinin kaltaiselle järjestelmälle, jossa 

rahansiirrot eivät vaadi oikeutusta kolmannelta osapuolelta.  

 

Biais ym. (2021) esittävät, että Bitcoin mahdollistaa esimerkiksi kansainväliset 

rahansiirrot vapaasti sekä alhaisemmin kustannuksin verrattuna perinteiseen finanssi-

infrastruktuuriin. Bitcoin voi myös toimia vaihtoehtoisena valuuttana sellaisten 

maiden kansalaisille, joiden oma kansallinen valuutta tai pankkijärjestelmä on 

ongelmissa. Tutkijat käsittelevät näitä ominaisuuksia liiketoiminnallisina hyötyinä 

(transactional benefits), jotka muodostavat perustan Bitcoinin fundamentaaliselle 

arvolle. Bitcoinin käsittelystä aiheutuu myös kustannuksia, joista tutkijat mainitsevat 

transaktiokustannukset, pörssien vaihtopalkkiot, vaikeuden muuttaa Bitcoinit 

viralliseksi valuutaksi (tyypillisempi Bitcoinin alkuaikoina), hakkeroinnit ja Bitcoinin 

arvoon liittyvän romahdusriskin.  Tutkijat esittävät, että Bitcoinin fundamentaalinen 

arvo perustuu sen tulevaisuudessa tuottamien nettomääräisten liiketoiminnallisten 

hyötyjen nykyarvoon. 

 

Liiketoiminnalliset hyödyt, ja täten myös Bitcoinin fundamentaalinen arvo, riippuu 

myös Bitcoinin hinnasta, sillä mitä korkeampi on sen hinta, sitä suurempi ostovoima 

ja näin ollen myös suurempi liiketoiminnallinen hyöty. Tutkijat korostavat, että tämä 

on olennainen ero osakkeisiin verrattuna, joiden fundamentaalinen arvo perustuu 

tulevaisuuden kassavirtoihin, eikä ole riippuvainen osakkeen hinnasta. Koska 

Bitcoinin fundamentaalinen arvo heijastelee odotuksia sen tulevaisuuden hinnasta, 

arvoon vaikuttaa aina fundamenteista erillään olevat satunnaismuuttujat, joilla voi olla 

vaikutuksia hintaan. (Biais ym., 2021.) 

 

3.2.2   Alhaiset transaktiokustannukset ja teknologinen arvo 

 

Hyvin yleinen argumentti Bitcoinin arvon perustaksi on myös sen alhaiset 

transaktiokustannukset. Van Alstyne (2014) esittää, että Bitcoin mahdollistaa lähes 

kitkattoman kaupankäynnin transaktiokustannusten lähestyessä nollaa. Tämä on iso 

etu etenkin pienellä katteella toimiville kaupoille, sillä luottokorttiyhtiöt veloittavat 

keskimäärin 2–3 prosentin palkkion jokaisesta maksusta (Van Alstyne, 2014). 
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Argumentti alhaisista transaktiokustannuksista on kuitenkin siinä mielessä 

ristiriitainen, että se ei useinkaan toteudu Bitcoin-lohkoketjun sisäisissä transaktioissa. 

Bitcoinin lohkoihin mahtuu vain yhden megatavun verran dataa, mikä tarkoittaa, että 

yhteen lohkoon mahtuu vain noin 3000 transaktiota. Louhijoille maksettavat 

transaktiopalkkiot jakautuvat siis suhteellisen pieneen määrään transaktioita, mikä 

tarkoittaa pienissä maksuissa isoa prosentuaalista siirtokustannusta. Tällä hetkellä 

(2.2.2022) keskimääräinen transaktiokustannus on noin 1,5 dollaria (BitInfoCharts, 

2022). Pienen lohkokoon ja uusien lohkojen syntymiseen kuluvan ajan vuoksi Bitcoin-

lohkoketju ei myöskään skaalaudu päivittäisten pienostosten toteuttamiseen isossa 

mittakaavassa.   

 

Skaalautuvuusongelman vuoksi Bitcoin-lohkoketjun päälle on rakennettu 

salamaverkko (Lightning Network), jonka pääasiallisena tarkoituksena on siirtää 

pienet, verkostoa kuormittavat transaktiot pois lohkoketjusta. Salamaverkko 

mahdollistaa välittömät transaktiot hyvin pienillä kustannuksilla - keskimäärin siirto 

maksaa muutaman dollarisentin. Lisäksi salamaverkko voi teoriassa skaalautua jopa 

miljooniin transaktioihin sekunnissa, siinä missä Bitcoinin lohkoketju mahdollistaa 

vain 7 transaktiota sekunnissa ja Visa kymmeniä tuhansia transaktiota sekunnissa. 

Tämän mahdollistaa se, että salamaverkossa toteutettuja transaktiota ei kirjata aina 

erikseen lohkoketjuun, vaan lohkoketju toimii käytännössä velka- ja saamissuhteiden 

selvitystasona salamaverkon transaktioille. (Cointelegraph, 2022; Shumba, 2021.) 

Tässä tutkielmassa ei ole tarkoituksena analysoida salamaverkon toimintaa syvemmin, 

mutta on hyvä ymmärtää skaalautuvuusero Bitcoinin lohkoketjun ja salamaverkon 

välillä, koska usein argumentti alhaisista transaktiokustannuksista kumotaan Bitcoin-

lohkoketjun keskimääräisten transaktiokustannusten perusteella, joka ei kuitenkaan 

anna asiasta todenmukaista kuvaa.  

 

Alhaisten transaktiokustannusten lisäksi Van Alstyne (2014) mainitsee Bitcoinin 

arvoa luoviksi ominaisuuksiksi muun muassa sen läpinäkyvyyden ja teknologisen 

arvon, joka on peräisin siitä, että Bitcoin ratkaisi digitaalisille hyödykkeille ominaisen 

kaksinkertaisen kulutuksen ongelman. Hayes (2017) kuitenkin kritisoi Van Alstynen 

väitettä teknologisesta arvosta argumentoimalla, että kaksinkertaisen kulutuksen 

ongelman ratkaiseminen ei itsessään selitä Bitcoinin arvoa, vaikka se mahdollistikin 

sen syntymisen. Kritiikkiään Hayes perustelee sillä, että samaan teknologiaan 
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perustuvilla kryptovaluutoilla on usein poikkeavat markkina-arvot (Hayes, 2017). 

Hayesin argumentti nojaa kuitenkin käytännössä olettamukseen, että arvo perustuu 

pelkästään kyseisen ongelman ratkaisuun, joka ei pidä paikkaansa, sillä Van Alstyne 

esitti useita tekijöitä Bitcoinin arvon perusteeksi. Argumentti on kuitenkin siinä 

mielessä relevantti, että kaksinkertaisen kulutuksen ongelman ratkaisu ei itsessään 

tuota arvoa, jos se ei mahdollista mitään hyödyllistä. Bitcoin tosin näyttäisi tarjoavan 

hyödyllisiä ominaisuuksia käyttäjilleen. 

 

3.3   Käyttäjien määrä ja verkostovaikutus 

 

Andreessen (2014) esittää, että Bitcoinin arvo perustuu positiiviseen 

verkostovaikutukseen samoin kuin esimerkiksi puhelinverkostot sekä internet ja sen 

applikaatiot. Käytännössä tämä tarkoittaa, että mitä enemmän käyttäjiä Bitcoinilla on, 

sitä arvokkaampi se on jokaiselle yksittäiselle käyttäjälle, joka taas antaa seuraaville 

potentiaalisille käyttäjille suuremman insentiivin liittyä verkostoon (Andreessen, 

2014). Kuiper ja Neureuter (2022) havaitsevat, että Bitcoinin tapauksessa tämä 

insentiivi liittyä verkostoon vahvistuu, sillä verkosto sisältää käyttäjien lisäksi myös 

louhijat. Jos Bitcoinia pidetään parhaana vaihtoehtona digitaaliselle rahalle, sen 

käyttäjien määrä kasvaa, joka johtaa kysynnän kasvun myötä korkeampiin hintoihin. 

Tämä kannustaa louhijoita lisäämään louhintakapasiteettia, joka lisää verkoston 

laskentatehoa ja tekee siitä turvallisemman. Turvallisuus taas tekee verkostosta 

houkuttelevamman, joka lisää käyttäjien määrää - syntyy toistuva sykli.  

 

Kuiper ja Neureuter (2022) esittävät myös todennäköiseksi, että tämän vahvan 

verkostovaikutuksen vuoksi tilanne johtaa yhteen dominoivaan verkostoon, jolloin 

sijoittaminen kilpailevaan verkostoon johtaa sijoituksen menettämiseen, jos se ei pysty 

syrjäyttämään dominoivaa verkostoa. Ihmisillä on siis taloudellinen insentiivi valita 

”oikea” raha ja tämän vuoksi verkostovaikutus on erityisen voimakas, kun puhutaan 

rahasta.  (Kuiper & Neureuter, 2022.) 

 

Myös Cipolaro ja Stevens (2020) esittävät samankaltaisia argumentteja. Heidän 

mukaansa rahan toimivuus perustuu lähtökohtaisesti verkostovaikutuksiin. Jos rahaa 

ei olisi olemassa, talous perustuisi vaihtokauppaan, joka olisi hinnoittelun kannalta 
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epäkäytännöllistä. Tällöin taloudessa, jossa on n määrä hyödykkeitä, olisi 
𝑛(𝑛−1)

2
 

erilaista hintaa, josta muodostuu äärimmäisen iso luku, kun hyödykkeiden määrä on 

suuri. Kun maksuvälineenä käytetään yleisesti hyväksyttyä rahaa, tarvitaan vain n 

määrä hintoja. Mitä suuremmaksi hyödykkeiden määrä kasvaa, sitä suurempi on 

toimivan rahan hyöty. Näin ollen käsiteltäessä Bitcoinia rahana, sen fundamentaalista 

arvoa on luonnollista mallintaa verkostovaikutuksien avulla. (Cipolaro & Stevens, 

2020.)  

 

Tätä käyttäjämäärän kasvun aiheuttamaa verkostovaikutusta on yleisesti pyritty 

havainnollistamaan Metcalfen lain avulla. Metcalfen laki on Ethernet-teknologian 

keksijän, Robert Metcalfen mukaan nimetty malli, jonka mukaan verkoston arvo 

kasvaa suhteessa sen käyttäjämäärän neliöön. Metcalfen lakia käytettiin alun perin 

puhelinverkostojen arvonmääritykseen, mutta internetin yleistymisen myötä sitä on 

sovellettu ansiokkaasti muun muassa Tencentin ja Facebookin valuaation 

määrittämiseen (Zhang, Liu & Xu, 2015). Kuviossa 3 havainnollistetaan mallin 

perusoletusta, jonka mukaan verkoston arvo kasvaa eksponentiaalisesti sen käyttäjien 

määrän kasvaessa. Mallin taustalla oleva matematiikka perustuu verkoston käyttäjien 

mahdollistamien yhteyksien kokonaismäärään. Verkoston arvo saadaan, kun kerrotaan 

yhteyksien kokonaismäärä yksittäisen yhteyden arvolla. Mallin oletuksena on näin 

ollen yhteyksien samanarvoisuus (Metcalfe, 2013; Hirshland, 2006). Tämä yksittäisen 

yhteyden arvo määritetään historialliseen dataan (käyttäjien määrä ja Bitcoinin arvo) 

perustuvan regressiomallin avulla. Matemaattisesti Metcalfen laki esitetään 

seuraavasti:  

 

𝑉 = 𝐶 ∗
𝑛(𝑛 − 1)

2
 , 

 

 (1) 

 

 

missä  V = Verkoston arvo 

C = Yksittäisen yhteyden arvo 

n = Käyttäjien määrä. 
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Kuvio 3. Metcalfen laki. 

 

Metcalfen lain toteutumisesta myös Bitcoin-markkinoilla on empiiristä 

todistusaineistoa, sillä käyttäjien määrän (aktiiviset lompakot) kasvulla näyttäisi 

olevan Metcalfen lain mukainen vaikutus Bitcoinin markkina-arvoon pitkällä 

aikavälillä (Alabi, 2017; Cipolaro & Stevens, 2020; Peterson, 2018). Mainittakoon, 

että tutkijoiden menetelmät Metcalfen lain testaamisessa poikkeavat toisistaan, jonka 

vuoksi ne tuottavat eriäviä tuloksia siitä, kuinka hyvin käyttäjämäärän kasvu selittää 

Bitcoinin markkina-arvon kasvua. Esimerkiksi Peterson ottaa huomioon myös 

Bitcoinin inflaation ja käyttää mallinnuksessa käyttäjien mahdollistamia yhteyksiä. 

Cipolaro ja Stevens taas perustavat analyysinsa pelkästään käyttäjämäärän neliöön. 

Tulokset ovat kuitenkin siinä mielessä konsistentteja, että jokaisessa mainitussa 

tutkimuksessa havaitaan, että Metcalfen laki sopii hyvin Bitcoinin 

arvonmäärittämiseen. Kuviossa 4 esitetään Petersonin havainnollistus Metcalfen lain 

toteutumisesta Bitcoin-markkinoilla. 
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Kuvio 4. Bitcoinin hinta ja Metcalfen lain ennustama hinta (Peterson, 2018). 

 

Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä Bitcoinin hinta näyttäisi seuraavan Metcalfen lakia 

hyvin (selitysaste > 80 %), mutta toisaalta hinta saattaa poiketa merkittävästikin 

Metcalfen lain ennustamasta hinnasta lyhyellä aikavälillä. Esimerkiksi vuonna 2013 

Bitcoinin arvo nousi paljon yli sen mallinnetun arvon. Käyttäjien määrä ei siis antanut 

perusteita sellaiselle arvonnousulle. Peterson (2018) esittää, että tämä voi viitata 

markkinamanipulaatioon kyseisellä aikavälillä. Myös Alabi (2017) havaitsee saman 

poikkeavuuden kyseisellä aikavälillä ja esittää sen mahdollisena todisteena 

hintakuplasta. (Alabi, 2017; Peterson, 2018.) Nämä havainnot vahvistavat luvussa 3.1 

esitettyjä argumentteja hintakuplasta kyseisellä aikajaksolla, mutta eivät todista sitä, 

että Bitcoin itsessään olisi kupla, sillä pitkällä aikavälillä käyttäjämäärän kasvulla ja 

verkoston arvolla on selkeä yhteys. 

 

3.4   Tarjontaan liittyvät tekijät 

 

3.4.1   Tuotannon marginaalikustannus 

 

Myös louhintakustannuksia on esitetty perusteeksi Bitcoinin arvolle. Hayes (2019) 

tutki Bitcoinien tuotannon marginaalikustannuksen vaikutusta Bitcoinin 

markkinahintaan vektoriautoregressiivisellä (VAR) mallilla ja Grangerin testillä. 

VAR-mallia ja Grangerin testiä käytetään yleisesti eri muuttujien ja aikasarjojen 

riippuvuussuhteiden tutkimiseen. Hayes esittää tutkimuksessaan seuraavat 
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nollahypoteesit: H01: Markkinahinta ei ”aiheuta” tuotantokustannusten perusteella 

mallinnettua hintaa; ja H02: Tuotantokustannusten perusteella mallinnettu hinta ei 

”aiheuta” markkinahintaa. Hayesin analyysin lopputulos on ensimmäisen 

nollahypoteesin mukainen p-arvolla 0.101. Toisen nollahypoteesin suhteen analyysi 

antaa tukea vastahypoteesille (p < 0.001), joka tarkoittaa, että tuotannon 

marginaalikustannus selittää Bitcoinin markkinahintaa. Tulosten perusteella Hayes 

kyseenalaistaa argumentit Bitcoinin fundamentaalisesta arvottomuudesta ja esittää, 

että Bitcoinin arvo perustuu sen tuotannon marginaalikustannukseen. Hän havaitsee 

myös, että hintakuplat ja sen jälkeiset romahdukset ovat tyypillisiä Bitcoinille, mutta 

sen sijaan että hinta olisi romahtanut nollaan, on tuotannon marginaalikustannus 

historiallisesti toiminut pohjana Bitcoinin markkinahinnalle. (Hayes, 2019.)  

 

Shanaev, Sharma, Shuraeva ja Ghimire (2019) kyseenalaistavat Hayesin (2019) 

tutkimuksen esittämällä, että laskentatehon ja hinnan välinen kausaalisuussuhde on 

kaksisuuntainen. Samanaikaisesta hinnan ja laskentatehon kasvusta voidaan siis tehdä 

kaksi erilaista päätelmää. Voidaan ajatella, että laskentatehon kasvu nostaa tuotannon 

marginaalikustannusta, joka välittyy Bitcoinin hintaan. Toisaalta hinnan nousun myötä 

louhimisesta tulee kannattavampaa, joka näkyy verkon laskentatehon ja täten myös 

tuotannon marginaalikustannuksen kasvuna. Tutkijat huomauttavat myös, että 

Hayesin tutkimuksessa ensimmäinen nollahypoteesi on hyväksytty p-arvolla 0.101, 

joka tarkoittaa, että se on juuri tilastollisesti merkitsevän rajoilla. (Shanaev ym., 2019.) 

 

Kjaerland, Khazal, Krogstad, Nordstrom ja Oust (2018) tulevat päinvastaiseen 

tulokseen kuin Hayes (2019). Tutkijat esittävät, että Bitcoinin hinta selittää verkoston 

laskentatehon määrää (eli myös tuotantokustannuksia), eikä toisinpäin. Näin ollen 

laskentatehon sisällyttäminen Bitcoinin fundamenttiarvoa tutkiviin malleihin ei tuota 

mitään lisäarvoa (Kjaerland ym., 2018).  Myös Fantazzini ja Kolodin (2020) 

havaitsevat, että Bitcoinin hinta toimii selittävänä tekijänä laskentatehon määrälle. He 

argumentoivat myös, että mallinnettaessa laskentatehon vaikutuksia Bitcoinin hintaan, 

on järkevämpää käyttää suoraan laskentatehon määrää kuin siitä johdettua tuotannon 

marginaalikustannusta (Fantazzini & Kolodin, 2020). 

 

Myös Satoshi Nakamoto analysoi kirjoituksissaan louhintakustannusten ja hinnan 

suhdetta. Hän teoretisoi Bitcoinin alkuaikoina, että myöhemmin, kun Bitcoinien 
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tuotantomäärä on alhainen suhteessa niiden kokonaismäärään, markkinahinta 

määrittää louhintakustannukset, eikä niinkään toisinpäin (Nakamoto, 2010). On 

mahdollista, että louhintakustannuksilla oli merkittävä vaikutus Bitcoinin arvoon sen 

alkuaikoina, kun Bitcoinien tuotantomäärä oli suuri suhteessa kokonaisvarantoihin. 

Tilannetta voidaan kenties verrata monopoliasemassa olevaan yritykseen. Kun 

yksittäisen yrityksen (vertaa louhijoiden) tuotanto kattaa suuren osan 

kokonaistarjonnasta, yrityksellä (louhijoilla) on enemmän hinnoitteluvoimaa. Kun 

markkinalle tulee uusia toimijoita ja yrityksen tuotannon osuus kokonaistarjonnasta 

laskee, myös sen hinnoitteluvoima laskee. Samalla tavalla louhijoiden tuotannon 

laskiessa alhaiseksi suhteessa kokonaisvarantoihin, on heistä tullut markkinoilla 

enemmänkin hinnanottajia. 

 

3.4.2   Niukkuus 

 

Vakaa inflaatioaste ja lohkopalkkion puoliintuminen neljän vuoden välein tarkoittaa, 

että Bitcoinista tulee koko ajan niukempi omaisuusluokka. Meynkhard (2019) analysoi 

niukkuuden lisääntymisen, tarkemmin ottaen lohkopalkkion puoliintumisen 

vaikutuksia Bitcoinin markkina-arvoon tutkimalla korrelaatiota lohkopalkkion ja 

Bitcoinin kuukausittaisen keskihinnan välillä. Hänen mukaansa lohkopalkkion 

puoliintumiset vaikuttavat positiivisesti Bitcoinin markkina-arvoon (Meynkhard, 

2019). Mielenkiintoista on, että puoliintumisten hintaa nostava vaikutus on 

historiallisesti alkanut näkyä vasta noin viiden kuukauden viiveellä. Toisaalta 

tutkimuksessa tarkastellaan vain kahta puoliintumistapahtumaa, joten sattuman 

merkitys on suuri.  

 

Tutkimustulostensa perusteella Meynkhard argumentoi, että Bitcoin on 

fundamentaalisesti houkuttelevampi omaisuuserä kuin fiat-valuutat. Bitcoin ei altistu 

samalla tavalla inflaatiolle, joka voi johtaa siihen, että ihmiset alkavat käyttää sitä 

arvonsäilyttäjänä. Bitcoinien rajallisesta määrästä johtuen sen arvon pitäisi 

tulevaisuudessa nousta ainakin perinteisten valuuttojen inflaation verran. Myös Kuiper 

ja Neureuter (2022) esittävät samankaltaisia havaintoja argumentoimalla, että Bitcoin 

on rahallinen hyödyke, jonka arvon perustana toimii sen niukkuus. Bitcoinin 

vuosittainen inflaatioaste on tällä hetkellä noin 1,8 %, joka on suunnilleen sama kuin 
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kullalla. Erona kultaan on kuitenkin se, että Bitcoineja on todistettavasti rajallinen 

määrä inflaatioasteen laskiessa ajan myötä nollaan. Tämä tekee siitä potentiaalisesti 

hyvän arvonsäilyttäjän. (Kuiper & Neureter, 2022; Meynkhard, 2019.)  

 

Bitcoinin inflaatioaste pysyy matalana sen ennalta määritetyn 

liikkeellelaskuaikataulun vuoksi, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että Bitcoinin 

tarjonta on täysin joustamaton suhteessa sen kysyntään. Louhinnan vaikeusasteen 

muutos pitää huolen siitä, että Bitcoinien tuotantomäärä pysyy samana riippumatta 

hinnasta. Toisin kuin esimerkiksi perinteisillä raaka-ainemarkkinoilla, Bitcoinin 

tarjonta ei lisäänny kysynnän noustessa. Tämä tekee Bitcoinista absoluuttisesti niukan 

omaisuuserän - riippumatta siitä, kuinka paljon sen arvo nousee, tuottajat eivät voi 

vastata arvonnousuun lisäämällä tarjontaa, joka taas laimentaisi kysynnän 

hintavaikutusta. Tarjontakäyrä on tällöin vertikaalinen, joten kysynnän nousulla 

(ceteris paribus) on oltava hintaa nostava vaikutus. Bitcoinin tarjonnan 

joustamattomuutta suhteessa kysyntään käytetäänkin usein perusteena sen 

arvonnousuille. Toisaalta sama toimii myös toisinpäin, eli hinnan laskiessa tarjonta ei 

supistu. Tarjonnan joustamattomuus lieneekin yksi syy Bitcoinin suurelle 

volatiliteetille. Kuviossa 5 on havainnollistettu kysynnän nousun ja puoliintumisten 

teoreettisia vaikutuksia Bitcoinin tasapainohintaan kysyntä- ja tarjontakäyrien avulla. 

 

 

Kuvio 5. Kysynnän kasvun ja puoliintumisten teoreettinen vaikutus Bitcoinin tasapainohintaan. 

 

Bitcoinin niukkuuden vaikutusta sen arvoon havainnollistetaan usein nimimerkillä 

PlanB esiintyvän henkilön vuonna 2018 julkaiseman Stock-to-Flow -mallin (S2F) 

avulla, joka pyrkii mittaamaan Bitcoinin arvoa perustuen sen varanto-

virtaussuhteeseen. S2F, eli varanto-virtaussuhde kuvaa suhdetta hyödykkeen 
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kokonaisvarannon ja sen vuosittaisen tuotannon välillä. Varanto-virtaussuhde mittaa 

hyödykkeen niukkuutta kertomalla sen, kuinka monta vuotta tämänhetkisen 

kokonaisvarannon tuottamiseen menee nykyisellä tuotantovauhdilla. Bitcoinin 

tarjonta (virtaus) puolittuu neljän vuoden välein, joka tarkoittaa varanto-virtaussuhteen 

kaksinkertaistumista joka neljäs vuosi. S2F-mallin mukaan Bitcoinin hinta 

kymmenkertaistuu joka kerta, kun sen varanto-virtaussuhde (S2F) kaksinkertaistuu. 

Käytännössä malli on historialliseen dataan perustuva lineaarinen regressio Bitcoinin 

markkina-arvon ja sen varanto-virtaussuhteen välillä (PlanB, 2019): 

 

ln(𝑚𝑎𝑟𝑘𝑘𝑖𝑛𝑎 − 𝑎𝑟𝑣𝑜) = 3.3 ∗ ln(𝑆2𝐹) + 14.6, 

 

 (2) 

 

joka voidaan esittää potenssilakina: 

 

𝑚𝑎𝑟𝑘𝑘𝑖𝑛𝑎 − 𝑎𝑟𝑣𝑜 = exp(14.6) ∗ 𝑆2𝐹^3.3. 

 

 (3) 

 

Historiallisesti Bitcoinin hinta on seurannut mallin implikoimaa hintaa tarkasti – mitä 

suurempi varanto-virtaussuhde, sitä suurempi markkina-arvo. Mallin selitysaste on 95 

% ja yhteys markkina-arvon ja S2F-mallin mukaisen arvon välillä on tilastollisesti 

erittäin merkitsevä (p-arvo = 2.3E-17). PlanB muotoilee tämän niin, että Bitcoinin arvo 

johtuu pääosin sen niukkuudesta (PlanB, 2019). Mallia on kuitenkin kritisoitu muun 

muassa siitä, että se havainnollistaa pelkästään tarjonnan vaikutuksia Bitcoinin arvoon 

eikä ota huomioon kysyntään vaikuttavia tekijöitä. Korrelaatio markkina-arvon ja 

varanto-virtaussuhteen välillä ei myöskään todista kausaliteettia. Lisäksi, jos malli 

olisi totuudenmukainen, markkina-arvon pitäisi heijastella odotettua tulevaisuuden 

arvoa jo nykyhetkellä. (Stöferle & Valek, 2020.) Kuvio 6 havainnollistaa, miten S2F-

mallin ennustama Bitcoinin yksikköhinta ja todellinen yksikköhinta ovat ajan saatossa 

kehittyneet.  
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S2F-arvon laskemisessa on käytetty tuotantomäärän ja kokonaisvarantojen 365 päivän liukuvaa keskiarvoa. S2F-

arvo on ekstrapoloitu nykyhetkestä (5.3.2022) vuoteen 2027 Bitcoinien keskimääräisen tuotantomäärän perusteella. 

Datan lähde: Coinmetrics.io (2022) 

Kuvio 6. Stock-to-Flow -mallin ennustama Bitcoinin hinta ja Bitcoinin historiallinen 

kurssikehitys (mukaillen LookIntoBitcoin, 2022). 

 

Stock-to-Flow -malli ennustaa yhdelle Bitcoinille noin 850 000 dollarin valuaatiota 

vuoteen 2025 mennessä, joka tarkoittaisi Bitcoinille noin 17 biljoonan dollarin 

markkina-arvoa. Bitcoin olisi tällöin markkina-arvoltaan noin 1,5-kertainen kultaan 

verrattuna. Vuoden 2028 puoliintumisen jälkeen markkina-arvon pitäisi kasvaa lähes 

200 biljoonaan dollariin, joka on noin kaksi kertaa globaalin osakemarkkinan arvo. 

Todennäköisesti tämä vaatisi tapahtuakseen jonkun merkittävän makrotaloudellisen 

ajurin, kuten dollarin hyperinflaation. Vaikka S2F-malli sopii Bitcoinin historialliseen 

kurssikehitykseen hyvin, voi olla, että sen oletus markkina-arvon eksponentiaalisesta 

kasvusta on liian optimistinen. Tätä tukee myös empiiriset havainnot laskevista 

tuotoista, eli Bitcoinin arvon kasvaessa sen suhteelliset arvonnousut ovat 

historiallisesti laskeneet (Burger, 2019). On myös itsestään selvää, että mallin oletus 

arvon 10-kertaistumisesta neljän vuoden välein on kestämätön pitkällä aikavälillä. 

Malli on näin ollen parhaimmassakin tapauksessa hyvä vain keskipitkällä aikavälillä.     

 

Huomion arvoista on myös se, että louhijoiden tuottamien Bitcoinien osuus 

kokonaistarjonnasta laskee jatkuvasti. Esimerkiksi vuoden 2016 puoliintumista 

edeltävällä hetkellä louhijoiden vuosittainen tuotanto suhteessa kokonaisvarantoihin 
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(noin 15,7 miljoonaa Bitcoinia) oli 8,4 prosenttia, josta se tippui puoliintuessa 4,2 

prosenttiin.  Absoluuttisesti tarkasteltuna louhijoiden vuosittainen tuotanto tippui 

1 314 000 Bitcoinista 657 000 Bitcoiniin. Tarjonnan lasku oli kohtalaisen suuri (4,2 

%) suhteutettuna kokonaisvarantoihin. Kun verrataan tätä oletetusti vuonna 2024 

tulevaan puoliintumiseen, jolloin louhijoiden tuotanto kokonaisvarantoihin (noin 19,6 

miljoonaa Bitcoinia) verrattuna laskee noin 1,6 prosentista 0,8 prosenttiin tai 328 500 

Bitcoinista 164 250 Bitcoiniin, havaitaan, että tarjonnan lasku on enää vajaan prosentin 

Bitcoinin kokonaisvarannoista. Vaikka puoliintumiset laskevat vuosittaista 

inflaatioastetta aina prosentuaalisesti saman verran, on niiden merkitys suhteessa 

kokonaisvarantoihin koko ajan alhaisempi. Tästä herää kysymys, että onko perusteltua 

odottaa puoliintumisen vaikutuksen olevan vakio. Malli voisi olla realistisempi, jos se 

ottaisi huomioon louhijoiden tuotannon merkityksen alenemisen. Tällöin kuviossa 6 

esitetty S2F-käyrä kääntyisi horisontaaliseksi ajan kuluessa. 

 

Pagnotta ja Buraschi (2018) esittävät mahdolliseksi, että puoliintumiset voivat jossain 

vaiheessa alkaa vaikuttamaan Bitcoinin arvoon jopa negatiivisesti. Tämä johtuu siitä, 

että louhijoiden insentiivit laskevat aina puoliintumisten seurauksena, sillä työstä saatu 

palkkio puolittuu. Tämä taas aiheuttaa sen, että verkon laskentateho laskee, jolla on 

puolestaan negatiivinen vaikutus arvoon. Hetki, jolloin puoliintumiset alkaisivat 

mahdollisesti vaikuttamaan arvoon negatiivisesti, riippuu laskentatehon tuottamasta 

marginaalihyödystä verkoston turvallisuudelle. Käytännössä tämä siis vaatisi sen, että 

markkina antaisi isomman painoarvon laskentatehon vähenemiselle kuin niukkuuden 

lisääntymiselle. Tutkijat kuitenkin huomauttavat, että he eivät ota laskelmissaan 

huomioon siirtomaksuja. Näin ollen havainto saattaa olla virheellinen, sillä Bitcoin on 

suunniteltu niin, että louhijoille maksettavat siirtomaksut paikkaavat alenevia 

lohkopalkkioita, jotta insentiivit turvata verkostoa säilyisivät. Argumentti on kuitenkin 

mielenkiintoinen, sillä se tarkoittaisi, että on olemassa optimaalinen inflaation määrä, 

jos tavoitteena on maksimoida verkoston arvo. (Pagnotta & Buraschi, 2018.) 
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4   ARVONMUODOSTUKSEN ULKOISET TEKIJÄT 

 

Luvussa kolme tarkasteltiin Bitcoinin fundamentaalista arvoa. Tässä luvussa 

puolestaan perehdytään ulkoisiin tekijöihin sekä ilmiöihin, joilla on vaikutusta 

Bitcoinin arvoon, mutta jotka eivät kuitenkaan tarjoa rationaalista selitystä arvolle. 

Nämä ulkoiset tekijät voivat vaikuttaa arvoon lyhyellä aikavälillä, mutta pitkällä 

aikavälillä arvon voidaan nähdä perustuvan fundamentaalisiin tekijöihin. 

 

4.1   Spekulaatio  

 

4.1.1   Sijoittajien huomio  

 

Zhu, Zhang, Wu, Zheng ja Zhang (2021) esittävät, että sijoittajien huomion kasvulla, 

perustuen Bitcoin Google-hakuihin, on positiivinen vaikutus Bitcoinin hintaan. 

Sijoittajien huomion (Google-hakujen viikoittainen keskiarvo) kasvu voi näkyä 

kurssikehityksessä jopa useita viikkoja. Tutkijat testasivat myös empiirisesti 

sijoittajien huomion kasvun vaikutuksia hintoihin otosperiodin ulkopuolella, ja 

tuloksena oli parempi riskikorjattu tuotto (Sharpen luvulla mitattuna) verrattuna 

historiallisiin keskiarvotuottoihin ja volatiliteettiin. (Zhu ym., 2021.) Tutkimus on 

ristiriidassa aikaisemman, Urquhartin (2018) tekemän tutkimuksen kanssa, sillä 

Urquhartin mukaan Bitcoin Google-hakujen perusteella ei voida ennustaa 

tulevaisuuden hinnanmuutoksia. Sen sijaan Urquhart esittää, että Bitcoinin 

arvonnousu, volatiliteetti ja vaihtovolyymi toimivat syinä sijoittajien huomion 

kasvulle. (Urquhart, 2018.) 

 

Garcia, Tessone, Mavrodiev ja Perony (2014) tutkivat sijoittajien huomion vaikutuksia 

Bitcoinin hintaan Twitterin, Facebookin, Googlen sekä Wikipedian datan perusteella. 

Tutkijat havaitsevat, että Bitcoin hakuvolyymin kasvu Googlessa sekä Wikipediassa 

johtaa tyypillisesti Bitcoinin käyttäjämäärän kasvuun ja niin sanottuun word-of-

mouth-tiedonjakamiseen mainituilla sosiaalisen median alustoilla. Käyttäjämäärän 

kasvu ja sosiaalisessa mediassa ilmenevä kiinnostus Bitcoinia kohtaan vaikuttavat 

positiivisesti sen hintatasoon. Bitcoinin arvonnousu taas nostaa aiheeseen kohdistuvaa 

hakuvolyymia. Garcia ym. esittävät, että tästä aiheutuu itseään vahvistava kierre 
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(positive feedback loop), joka auttaa selittämään esimerkiksi vuosien 2011 ja 2013 

massiivisia kurssinousuja. Yleisesti sijoittajien huomion kasvu ruokkii Bitcoinin 

arvonnousua. Tutkijat havaitsevat kuitenkin, että tarkasteltaessa hakuvolyymin ja 

hinnan suhdetta suoraan, on hakuvolyymin kasvulla tyypillisesti negatiivinen vaikutus 

hintatasoon. Isoja kurssilaskuja on usein edeltänyt erittäin suuri hakuvolyymi. (Garcia 

ym., 2014.)  

 

Tutkijoiden havainnoista on pääteltävissä, että sijoittajien huomiolla ja Bitcoinin 

hinnan välillä on mahdollisesti kaksisuuntainen kausaalisuussuhde. Bitcoinin 

arvonnousu kasvattaa sijoittajien huomiota aihetta kohtaan ja houkuttelee uusia 

sijoittajia markkinalle, joka lienee merkki spekulatiivisesta kiinnostuksesta. 

Sijoittajien huomion kasvu mahdollisesti nostaa Bitcoinin arvoa, riippuen kuitenkin 

mitä aikaväliä tarkastellaan. Poikkeavat havainnot sijoittajien huomion vaikutuksista 

Bitcoinin arvoon eri aikaväleillä kertonee siitä, että markkina on ainakin tällä mittarilla 

suhteellisen tehokas.     

 

4.1.2   Momentum-ilmiö 

 

Momentum-ilmiö on alun perin osakemarkkinoihin liitetty ilmiö, jonka 

perusajatuksena on se, että lähihistoriassa hyvin tuottaneilla osakkeilla on taipumus 

jatkaa hyvää suoriutumista, eli ne tuottavat keskimääräistä paremmin 

lähitulevaisuudessa. Sama toimii toisinpäin, eli huonosti tuottaneista osakkeista on 

odotettavissa keskimääräistä alhaisempia tuottoja (Jegadeesh & Titman, 1993).  

Hong (2017) esittää, että momentum-ilmiö on havaittavissa myös Bitcoin 

markkinoilla. Historiallisilla tuotoilla pystytään jossain määrin ennustamaan 

tulevaisuuden tuottoja. Hong havaitsee, että momentum-ilmiöön perustuva 

sijoitusstrategia tuottaa parhaan tuoton, kun perustetaan se viimeisen viikon dataan. 

Jos Bitcoin on tuottanut ylituottoja viimeisen viikon aikana, tuottaa se seuraavien 

viikkojen aikana tyypillisesti paremmin ja myöskin pienemmällä volatiliteetilla 

verrattuna historialliseen dataan. Tämä positiivinen vaikutus kestää noin 8 viikkoa, 

jonka jälkeen hinta alkaa palautua normaalia tasoa kohti. Vaikutus on hyvin 

lyhytaikainen verrattuna osakkeisiin, joissa momentum-ilmiö voi kestää jopa vuoden. 

(Hong, 2017.) 
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Caporale ja Plastun (2020) havaitsevat, että momentum-ilmiö toteutuu myös 

yksittäisen päivän sisällä. Poikkeukselliset hinnanmuutokset voidaan havaita jo ennen 

kuin päivä vaihtuu ja tätä informaatiota voidaan hyödyntää kaupankäynnissä. Jos 

Bitcoinin hinnanmuutos yksittäisen päivän sisällä poikkeaa tilastollisesti merkitsevästi 

historiallisesta päivän keskiarvomuutoksesta, kurssikehitys tyypillisesti jatkuu 

samansuuntaisena päivän loppuun saakka. Yhdeksi strategiaksi muodostuu näin ollen 

Bitcoinin ostaminen, kun havaitaan, että sen arvo on noussut poikkeuksellisen paljon 

ja lyhyeksi myynti päinvastaisessa tilanteessa – positio suljetaan päivän lopussa. 

(Caporale & Plastun, 2020.)  

 

4.2   Rahapolitiikka 

 

Myös keskuspankkien rahapolitiikka nostetaan usein esille Bitcoinin arvoon 

vaikuttavana tekijänä. Rahapolitiikka voitaisiin mahdollisesti nähdä myös 

fundamentaalisena ajurina Bitcoinin arvolle, sillä Bitcoin on määritelmällisesti 

vaihtoehto keskuspankin kontrolloimalle valuutalle. Bitcoin toimii siis ikään kuin 

vetona keskusjohtoista taloutta vastaan ja näin ollen rahaperustan inflatoiminen voi 

parantaa Bitcoinin asemaa, jos markkinat eivät koe keskuspankin toimia järkeviksi. 

Tässä tutkielmassa rahapolitiikkaa tarkastellaan kuitenkin ulkoisena tekijänä. 

 

Vidal-Tomas ja Ibanez (2018) tutkivat Yhdysvaltain keskuspankin (Federal Reserve, 

Fed), Euroopan keskuspankin (EKP), Japanin keskuspankin sekä Englannin 

keskuspankin rahapoliittisten päätösten (korkojen muutokset ja velkakirjojen osto-

ohjelmat) vaikutuksia Bitcoinin hintaan ja toteavat, ettei niillä ole vaikutusta 

hintatasoon. Käytännössä tutkijat jakoivat rahapoliittiset päätökset positiivisiin ja 

negatiivisiin tapahtumiin riippuen niiden odotetuista vaikutuksista Bitcoinin hintaan – 

oletuksena, että löysä rahapolitiikka nostaa ja tiukka rahapolitiikka laskee hintatasoa. 

Tämän jälkeen tutkijat pyrkivät mittaamaan Bitcoinin tuottoa rahapoliittisina 

päätöspäivinä regressiomallin avulla, jonka selittävinä muuttujina oli epänormaalit 

tuotot kyseisinä päivinä. Selittävillä muuttujilla ei kuitenkaan ollut tilastollisesti 

merkitsevää yhteyttä tuottoihin (Vidal-Tomas & Ibanez, 2018). 
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Karaun (2021) mukaan on ongelmallista tarkastella suhdetta pelkästään Bitcoinin 

hinnanmuutosten ja korkotason välillä, kun määritetään rahapolitiikan vaikutuksia. 

Tämä johtuu siitä, että vaikka rahapoliittiset päätökset vaikuttaisivat Bitcoinin arvoon, 

ne eivät aina aiheuta odotettua reaktiota hintatasoon. Keskuspankkien päätökset voivat 

sisältää ”informaatiovaikutuksen”, jonka vuoksi markkinoiden reaktio voi olla 

lyhyellä aikavälillä odottamaton (Karau, 2021). Esimerkiksi korkojen nostot voivat 

signaloida keskuspankin uskomusta siitä, että talous tulee suoriutumaan 

tulevaisuudessa odotettua paremmin, jolla taas voi olla positiivinen vaikutus 

riskiassettien tuottoon lyhyellä aikavälillä.  

 

Karau (2021) sisällyttääkin malliinsa myös osakemarkkinoiden reaktion 

korkopäätöksiin, jolloin malli sisältää päätösten informaatiovaikutuksen ja tuottaa 

parempia tuloksia rahapolitiikan todellisista vaikutuksista. Karaun tutkimustulosten 

perusteella sekä Yhdysvaltain että Euroopan keskuspankkien rahapoliittiset päätökset 

vaikuttavat merkittävästi Bitcoinin hintaan. Mielenkiintoisen havainnosta tekee se, 

että nämä vaikutukset ovat alueiden välillä vastakkaisia. Inflatorinen (disinflatorinen) 

rahapolitiikka euroalueella nostaa (laskee) Bitcoinin hintaa, joka antaa tukea 

väittämälle, että Bitcoin toimii suojana inflatoriselle rahapolitiikalle. Yhdysvaltojen 

harjoittamalla löysällä (tiukalla) rahapolitiikalla on sen sijaan tyypillisesti negatiivinen 

(positiivinen) vaikutus Bitcoinin hintaan.  

 

Selittääkseen ilmiötä Karau tutki miten Fed:n korkopäätökset vaikuttivat Bitcoinien 

määrään ja liikkuvuuteen eri pörssien välillä. Tarkemmin ottaen tutkimuksessa 

vertailtiin keskenään pörssejä, jotka mahdollistavat Bitcoinin ostamisen pelkästään 

kehittyneiden valtioiden fiat-valuutoilla sekä pörssejä, jotka tarjoavat vaihtopareja 

myös kehittyvien valtioiden fiat-valuutoille. Tuloksena oli, että Fed:n disinflatorisen 

rahapolitiikan seurauksena Bitcoinien määrä vain kehittyneiden valtioiden valuuttaa 

hyväksyvissä pörsseissä laski, ja samalla Bitcoinien määrä kehittyvien valtioiden 

valuuttaa hyväksyvissä pörsseissä kasvoi keskimäärin neljä prosenttia. Tämä viittaisi 

siihen, että Fed:n rahapolitiikan kiristykset nostavat Bitcoinin kysyntää kehittyvillä 

markkinoilla.  

 

Yksi mahdollinen syy tälle piilee Bitcoinin mahdollistamissa kansainvälisissä 

rahansiirroissa riippumatta pääomaliikkeiden kontrollista, joka on tyypillistä 
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kehittyville valtioille. Yhdysvaltojen kiristävällä rahapolitiikalla voi olla negatiivinen 

vaikutus kansainväliseen talouteen, jolloin Bitcoin voi olla jopa ainoa omaisuuserä, 

joka tarjoaa näille rajoituksille altistuville toimijoille mahdollisuuden 

ulkomaankauppaan. Fed:n korkojen nostot eivät siis itsessään ole syy Bitcoinin hinnan 

nousulle, vaan syy liittyy Yhdysvaltojen tiukan rahapolitiikan aiheuttamiin 

taloudellisiin vaikutuksiin. (Karau, 2021.)  

 

Marmoran (2022) tutkimus käsittelee kansallisten keskuspankkien rahapoliittisten 

päätösten vaikutuksia Bitcoinin kysyntään kehittyvillä markkinoilla. Hänen mukaansa 

keskuspankkien rahapoliittiset päätökset kasvattavat Bitcoiniin kohdistuvaa huomiota 

sekä kaupankäyntivolyymia, mutta vain silloin, jos päätökset aiheuttavat epätavallista 

kiinnostusta inflaatiota kohtaan (Google-hakuihin perustuen). Jos rahapoliittiset 

päätökset eivät aiheuta inflaatiohuolia, on niillä yleensä negatiivinen vaikutus 

Bitcoinin kaupankäyntivolyymiin. Inflaatiohuolet näyttäisivät siis olevan yhteydessä 

Bitcoinin kysyntään. Vaikutus on kuitenkin lyhytaikainen, sillä päätösten aiheuttama 

kysyntäpiikki häviää keskimäärin viikossa. Lisäksi Marmora esittää, että 

rahapoliittisten päätösten vaikutukset Bitcoinin kaupankäyntivolyymiin ovat 

tilastollisesti merkitseviä vain sellaisissa maissa, joissa inflaatioon ei normaalisti 

kiinnitetä paljon huomiota. Hänen mukaansa yksi selitys tälle on, että korkean 

inflaatioasteen maissa inflaatioon kiinnitetään aina huomiota riippumatta 

korkopäätöksistä, kun taas matalan inflaatioasteen maissa tarvitaan jokin tapahtuma, 

kuten keskuspankin päätös, joka kasvattaa ihmisten huolta inflaatiosta. (Marmora, 

2022.)  

 

Echarte Fernándezin, Náñez Alonson, Jorge-Vázquezin ja Reier Forradellasin (2021) 

esittämät havainnot euroalueen rahapolitiikan vaikutuksista Bitcoinin hintaan tukevat 

Karaun (2021) havaintoja. Tutkijat mittasivat erilaisten makrotaloudellisten 

muuttujien korrelaatiota Bitcoinin hinnan kanssa vuosien 2010–2020 datan perusteella 

ja esittävät, että Bitcoinin hinta korreloi vahvasti euroalueen lavean (M3) raha-

aggregaatin kanssa (Echarte Fernández ym., 2021). Tutkimukset näyttäisivät yleisellä 

tasolla vahvistavan uskomusta siitä, että keskuspankkien rahapolitiikan myötä 

kasvavat inflaatiopaineet kasvattavat Bitcoinin kysyntää. On myös intuitiivisesti 

perusteltavissa, että markkinoilla olevan rahan määrän pitäisi korreloida niukan 

omaisuuserän arvon kanssa, jos oletetaan, että muut tekijät pysyvät ennallaan. 
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Toisaalta Karaun (2021) havainnot Yhdysvaltojen rahapolitiikan vaikutuksista ovat 

hyvä esimerkki siitä, etteivät vaikutukset ole aina niin yksiselitteisiä. Keskuspankkien 

rahapolitiikalla voi olla vaikutuksia erilaisiin taustatekijöihin, jonka vuoksi sen 

nettovaikutus voi lopulta olla odottamaton.  
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5   YHTEENVETO  

 

Bitcoinin fundamentaalinen arvo on aiheena mielenkiintoinen, sillä tutkijoiden 

esittämät havainnot aiheesta vaihtelevat merkittävästi. Eriävät mielipiteet johtunevat 

suurilta osin siitä, miltä kantilta asiaa lähestytään. Usein Bitcoinia käsitellään 

pelkästään valuuttana, ja sivuutetaan sen alla oleva teknologia. Jos puhutaan 

Bitcoinista valuuttana, on argumentti fundamentaalisesta arvottomuudesta 

ymmärrettävä, sillä kyse on aineettomasta omaisuudesta, jolla ei ole mitään 

reaalimaailman hyödykkeisiin liitettävää käyttöarvoa eikä se tuota omistajalleen 

kassavirtaa. Näin ollen se on vertailtavissa fiat-valuuttaan. Jos taas tarkastellaan 

Bitcoinia laajemmin teknologiana analysoiden sen tarjoamia ominaisuuksia, kuten 

mahdollisuus siirtää varallisuutta matalilla kustannuksilla ilman välikäsiä, minne 

tahansa, ajasta ja paikasta riippumatta, voidaan kenties argumentoida, että tällä 

teknologialla on fundamentaalista arvoa. Tätä arvoa taas edustaa verkoston natiivi 

valuutta, bitcoin, koska se on ainoa väline, jota verkostossa voidaan käyttää. Lopulta 

Bitcoinin fundamentaalisesta arvosta tuleekin määrittelykysymys – mikä voidaan 

laskea fundamentaaliseksi arvoksi? 

 

Käsitellyn kirjallisuuden perustella voidaan todeta, että Bitcoinin arvo näyttäisi 

perustuvan ensisijaisesti ominaisuuksiin, joita se pystyy tarjoamaan käyttäjilleen 

verrattuna perinteisiin maksu- ja rahajärjestelmiin. Näistä olennaisimpina 

mainittakoon verkoston sensuurinvastaisuus, luottamuksettomuus ja alhaiset 

transaktiokustannukset. Nämä ominaisuudet muodostavat syyn, miksi potentiaaliset 

käyttäjät liittyvät verkostoon. Myös Bitcoinin niukkuus ja sen käyttäjien määrä 

toimivat fundamentaalisina perusteina sen arvolle. Absoluuttisen niukkuuden ansiosta 

Bitcoin toimii potentiaalisena pitkän aikavälin arvonsäilyttäjänä. Käyttäjien määrän 

nousu on taas merkki siitä, että Bitcoin tulee käytettävämmäksi reaalimaailmassa. Mitä 

enemmän käyttäjiä Bitcoinilla on, sitä isompi kannustin kaupoilla on alkaa 

hyväksymään sitä maksuvälineenä, ja sitä hyödyllisemmäksi Bitcoin tulee 

maksuvälineenä. Sanoisin, että niukkuus ja käyttäjien määrä eivät kuitenkaan itsessään 

ole peruste sille, miksi Bitcoinilla on arvoa. Pelkästään niukkuudella ei nähdäkseni ole 

paljoa merkitystä, jos Bitcoin ei pysty tarjoamaan sen ohella muita ominaisuuksia, 
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jotka muodostavat kysynnän perustan. Myöskään verkoston käyttäjien määrä ei nouse, 

jos se on käyttäjilleen hyödytön.  

 

Jos ajatellaan, että Bitcoinin arvo perustuu ensisijaisesti sen ominaisuuksiin, on arvon 

määrittäminen pelkästään tilastollisilla menetelmillä kyseenalaista. Esimerkiksi Cheah 

ja Fry (2015) perustivat argumenttinsa Bitcoinin fundamentaalisesta arvottomuudesta 

pelkästään siihen, ettei sen sisäinen tuottoaste poikkea tilastollisesti nollasta. 

Mielestäni tätä tulosta ei voida suoraan muotoilla niin, että fundamentaalinen arvo on 

nolla, analysoimatta Bitcoinin ominaisuuksia ja niiden relevanttiutta. Tutkijoiden 

argumentti hintakuplasta kyseisellä ajanjaksolla vaikuttaa tosin hyvin mahdolliselta ja 

saa tukea esimerkiksi Metcalfen laista ja Stock-to-Flow -mallista, sillä Bitcoinin 

markkinahinta poikkesi merkittävästi molempien mallien esittämästä hinnasta vuoden 

2013 hintapiikissä.  

 

Myös tuotantokustannuksia esitettiin Bitcoinin fundamentaalisen arvon perustaksi 

(Hayes, 2019). Henkilökohtaisesti näkisin kuitenkin loogisemmaksi vaihtoehdoksi, 

että markkinahinta määrittää louhintakustannukset, kuten Fantazzini ja Kolodin 

(2020), Kjaerland ym. (2018) sekä Nakamoto (2010) esittävät. Tuotantokustannukset 

toimivat kuitenkin osittaisena perusteena fundamentaaliselle arvolle, sillä 

tuotantokustannukset vaikuttavat verkoston turvallisuuden kautta siihen, kuinka hyvin 

Bitcoin pystyy palvelemaan käyttötarkoituksiaan. 

 

Fundamentaalisten tekijöiden ohella Bitcoinin arvoon vaikuttaa myös ulkoiset tekijät, 

kuten spekulaatio ja keskuspankkien rahapolitiikka. Spekulaation puolesta puhuu 

esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ilmenevän kiinnostuksen kytkös Bitcoinin arvoon 

sekä momentum-ilmiö. Arvonnousut näyttäisivät houkuttelevan markkinoille 

sijoittajia/spekulantteja, jotka perustavat ostopäätöksensä positiiviseen 

sijoittajasentimenttiin ja historiallisiin tuottoihin fundamentaalisten tekijöiden sijaan. 

Historiallisiin tuottoihin liittyvä spekulaatio lienee suurin syy sille, miksi Bitcoinin 

markkina-arvo on aika ajoin kuplaantunut.  

  

Spekulaatio voidaan mahdollisesti nähdä osittaisena syynä myös fundamentaaliselle 

arvolle. Spekulaatio on nostanut Bitcoinin hintaa, joka taas on mahdollistanut sen 

toimimisen maksuvälineenä, sillä valuutan pitää luonnollisesti olla jonkin arvoinen 
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ennen kuin sitä voidaan käyttää maksamiseen (Andreessen, 2014). Tämä voidaan 

muotoilla niin, että yritykset ja kuluttajat ovat lähtökohtaisesti riskiaversiivisia, joten 

Bitcoinin korkea volatiliteetti ja hankaluudet käyttöönottamisessa hidastavat sen 

käyttöönottoa maksujärjestelmänä. Sijoittajien mukana olo nostaa Bitcoinin markkina-

arvoa, joka taas nostaa verkoston toimijoiden insentiivejä kehittää järjestelmää 

helpommin omaksuttavaksi. Yleinen argumentti on myös, että Bitcoinin markkina-

arvon kasvaessa sen volatiliteetti laskee. Tämän seurauksena Bitcoinista tulee 

toimivampi valuutta ja järjestelmänä käyttäjäystävällisempi, joka tarkoittaa 

fundamentaalisen arvon kasvua. 

 

Yleisellä tasolla tutkimukset osoittavat, että myös keskuspankkien rahapolitiikalla on 

vaikutuksia Bitcoinin arvoon. Mainittakoon kuitenkin, että rahapolitiikan 

vaikutuksista Bitcoinin arvoon on saatavilla melko rajallisesti tutkimusmateriaalia. 

Vähäisen tutkimusmateriaalin pohjalta voidaan kuitenkin todeta, että löysä 

rahapolitiikka tyypillisesti nostaa Bitcoinin arvoa ja tiukalla rahapolitiikalla on 

negatiivinen vaikutus. Toisaalta Fed:n päätöksillä näyttäisi olevan päinvastainen 

vaikutus (Karau, 2021). Fed:n korkojen nostojen positiivisista vaikutuksista Bitcoinin 

arvoon ei mielestäni kuitenkaan tulisi vetää kovin suuria johtopäätöksiä, sillä Fed:n 

ohjauskorko ei ole koko Bitcoinin olemassaoloaikana noussut kovin korkealle. On 

vielä näkemättä, miten Bitcoin reagoi, jos Fed nostaa ohjauskorkoa merkittävästi, 

esimerkiksi lähelle historiallista keskiarvoa.  

 

Tässä tutkielmassa rahapolitiikka sisällytettiin ulkoisiin tekijöihin, sillä rahapolitiikan 

potentiaalisesti aiheuttama arvonmuutos ei yleisen hintatason muutoksen vuoksi 

suoranaisesti tarkoita, että reaaliarvo muuttuu. Kuten aiemmin todettiin, 

rahapolitiikkaa olisi kuitenkin voitu tarkastella myös fundamentaalisena tekijänä 

johtuen siitä, että Bitcoin on käytännössä vaihtoehto (kilpailija) 

keskuspankkijärjestelmälle. Näin ollen esimerkiksi rahan tarjonnan lisäys voi 

aiheuttaa epäsuhtaisen vaikutuksen (yli monetaarisen inflaation) Bitcoinin arvoon, jos 

markkinat eivät koe keskuspankin toimivan tarkoituksenmukaisesti.  

 

Tutkimustuloksista on myös pääteltävissä useita syitä Bitcoinin volatiliteetille. Yksi 

syy on tarjonnan joustamattomuus sekä yleinen epäselvyys liittyen siihen, miten 

Bitcoinin fundamenttiarvoa tulisi arvioida. Mielestäni volatiliteetti edustaa 
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markkinoiden epävarmuutta siitä, mikä on kohteen oikea arvo, sillä uuden 

informaation myötä markkinaosapuolet eivät saavuta konsensusta ainakaan niin 

nopeasti, jos markkinoilla ei vallitse jonkinasteista yhteisymmärrystä siitä miten 

erilaisten tekijöiden pitäisi vaikuttaa arvoon. Useiden Bitcoinin arvoa selittävien 

tekijöiden osalta on myös havaittavissa kaksisuuntainen kausaalisuussuhde, jolloin 

niiden muutokset voivat aiheuttaa itseään vahvistavia syklejä, joka näkyy suurena 

volatiliteettina. Esimerkkeinä markkinahinnan ja sijoittajien huomion välinen suhde 

sekä Kuiperin ja Neureuterin (2022) mainitsema markkinahinnan ja laskentatehon 

yhteys. 

 

Tutkimuksessa esitettyjen argumenttien perusteella voidaan myös todeta, että 

Bitcoinin luoma arvo on subjektiivista, sillä kysyntä Bitcoinin tarjoamille 

ominaisuuksille vaihtelee muun muassa maantieteellisen sijainnin mukaan. 

Esimerkiksi länsimaissa, joissa perinteinen raha- ja maksujärjestelmä toimii hyvin ja 

keskuspankkien rahapolitiikka on historiallisesti ollut ainakin suhteellisen vastuullista, 

suurin osa kansalaisista ei todennäköisesti koe tarvetta vaihtoehtoiselle järjestelmälle, 

kuten Bitcoinille. Kehittyvissä ja huonomman finanssi-infrastruktuurin omaavissa 

maissa, joille korkea inflaatioaste on tyypillistä, Bitcoin näyttää todennäköisesti 

houkuttelevammalta ja voi toimia suojana inflatorista rahapolitiikkaa vastaan - etenkin 

jos kansallinen valuutta ei ole helposti vaihdettavissa vahvempaan viralliseen 

valuuttaan, kuten Yhdysvaltain dollariin. Havainto arvon subjektiivisuudesta 

kyseenalaistaa myös mediassa usein esitetyt kannanotot, joiden mukaan Bitcoinilla ei 

ole mitään reaalimaailman arvoa, sillä se ettei yksittäinen henkilö/instituutio näe arvoa 

teknologiassa, jonka luoma arvo on subjektiivista, ei tarkoita, että teknologian luoma 

arvo globaalissa mittakaavassa on nolla.  

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että Bitcoinin arvo on seurausta useista eri tekijöistä. 

Päätekijöinä mainittakoon sen uniikit ominaisuudet, kuten sensuurinvastaisuus ja 

absoluuttinen niukkuus. Jos haluaa analysoida tätä arvoa tarkemmin, jonkinlaisen 

käsityksen asiasta voi muodostaa esimerkiksi Bitcoinin käyttäjämäärän ja niukkuuden 

perusteella, joilla on ainakin historiallisesti ollut yhteys arvonmuutoksiin, kuten 

tutkielmassa käsitellyt Metcalfen laki ja Stock-to-Flow -malli osoittavat. 

Henkilökohtainen näkemykseni on kuitenkin, että kyseisten mallien suureksi 

rajoitteeksi muodostuu niiden yksinkertaisuus. Metcalfen laki keskittyy vain käyttäjien 
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määrän muutokseen ja Stock-to-Flow -malli pelkästään inflaatioasteen muutokseen. 

Tutkielmassa esiin tulleiden argumenttien pohjalta voidaan todeta, että Bitcoinin 

arvoon vaikuttaa näiden tekijöiden ohella lukuisat muutkin tekijät. Bitcoinin 

fundamenttiarvoa tutkiviin malleihin pitäisikin sisällyttää useita eri muuttujia. 

Jokaisen eri tekijän huomioon ottavasta mallista tulisi kuitenkin monimutkainen ja se 

olisi erityisen herkkä arviointivirheille. Kenties juuri tämän vuoksi Stock-to-Flow -

malli ja Metcalfen laki ovat tunnettuja Bitcoin-yhteisössä – ne ovat tarjonneet 

yksinkertaisen selityksen Bitcoinin arvolle. 

 

Lukuisten eri tekijöiden vaikutukset Bitcoinin arvoon ja tästä aiheutuvan 

kompleksisuuden vuoksi en usko, että Bitcoinin arvon mallintamiseen voidaan keksiä 

mitään suoraviivaista teoreettista mallia. Tämän toteamuksen puolesta puhuu myös 

arvon subjektiivisuus. Esimerkiksi sensuurinvastaisuus on yksi Bitcoinin suurimmista 

arvolupauksista, joten muutosten liittyen siihen, kuinka paljon tälle ominaisuudelle on 

kysyntää, pitäisi vaikuttaa merkittävästi Bitcoinin fundamenttiarvoon. Tämä 

ominaisuus voi olla joillekin käyttäjille erittäin hyödyllinen, mutta toisille taas 

hyödytön, riippuen esimerkiksi siitä, kuinka tyypillistä pääomaliikkeiden kontrollointi 

on käyttäjän asuinmaalle. Tämä tekee kyseiseen ominaisuuteen kohdistuvan kysynnän 

sekä sen tuottaman arvon määrittämisestä erityisen vaikeaa. Bitcoinin tarkan 

arvonmäärittämisen hankaluudesta huolimatta, tässä tutkielmassa pystyttiin 

tunnistamaan muutamia mahdollisia tekijöitä, jotka auttavat selittämään sen arvoa. Se, 

missä määrin eri tekijät vaikuttavat Bitcoinin arvoon, antaa aihetta jatkotutkimukselle.  
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