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1 JOHDANTO 

Globaalit kriisit ja talouden turbulenssit, kuten kirjoitushetkellä ajankohtainen 

Ukrainan sota tai viimeisin finanssikriisi ovat korostaneet yhtenäistyneiden globaalien 

raha- ja rahoitusjärjestelmiemme vaikutusvaltaa hyvässä ja pahassa. 

Vastatoimenpiteenä Venäjän aloittamalle hyökkäyssodalle Ukrainassa, Eurooppa-

neuvosto (2022) hyväksyi helmikuussa pakotteita sitä vastaan, jotka muun muassa 

rajoittavat Venäjän pääsyä EU:n pääoma- ja rahoitusmarkkinoille, kieltävät liiketo imet 

Venäjän keskuspankin kanssa ja sulkevat osan sen pankeista maailmanlaajuisesta 

Swift-rahansiirtojärjestelmästä. Kuitenkin vuosituhannen alun finanssikriisin aikana 

monen pankin maksuvalmiuteen ja vakavaraisuuteen kohdistui suuria epäilyjä, mikä 

heikensi pankkien kykyä hoitaa normaalia rooliaan kansainvälisessä 

maksuliikenteessä, sen toimiessa osasyynä globaalille talouden taantumalle 

(Freystätter & Mattila, 2011). Tämänkaltaisten tapahtumien aikana hallintoon ja 

heidän vastuullaan oleviin järjestelmiin pettyneiden ihmisten keskuudessa herää usein 

ajatuksia siitä, pitäisikö esimerkiksi rahajärjestelmille luoda kolmansista osapuolista 

riippumattomia ratkaisuja. 

Satoshi Nakamoton (2008) esittelemä, hajautettu digitaalinen maksujärjestelmä ja 

kryptovaluutta Bitcoin toimii vaihtoehtona perinteisille rahajärjestelmille. Bitcoin 

tavoitteena on mahdollistaa suorat ja turvalliset verkkomaksut tuntemattomien 

osapuolten välillä ilman luotettavaa kolmatta osapuolta, kuten pankkeja tai muita 

maksupalveluntarjoajia, hyödyntämällä lohkoketjuteknologiaa ja julkiseen avaimeen 

perustavaa salausmenetelmää. Bitcoinin teknologiset ratkaisut ja tunnettavuus ovat 

luoneet sekä uudenlaisen sillan kehittymisen teknologian ja rahoituksen välille että 

alustan monille muille vastaavanlaisille hankkeille – aluksi kryptovaluutoille, mutta 

myöhemmin muillekin lohkoketjuteknologiaa hyödyntäville digitaalis il le 

desentralisoiduille hankkeille (Zetzsche ym., 2020).  

Yli kymmenen vuotta myöhemmin bitcoin on noin 700 miljardin dollarin markkina-

arvollaan edelleen suurin ja tunnetuin kryptovaluutta tuhansien muiden kolikoiden ja 

tokeneiden joukossa (Coinmarketcap, 2022). Vuosien saatossa ilmiön ympärille 

kehittynyt valtava ekosysteemi on herättänyt ristiriitaisia ajatuksia ihmisten, yritysten 

ja instituutioiden keskuudessa. Toiset pitävät kryptovaluuttoja vaarallisena, 
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taloudellista vakautta uhkaavana spekulatiivisena omaisuuseränä, ja esimerk iks i 

Kiinan keskuspankki on kieltänyt kaiken kaupankäynnin kryptovaluuto il la 

valvoakseen paremmin maan rahaliikennettä (Shin, 2022). Vastaavasti osa näkee 

kryptovaluutat mahdollisuutena; vaihtoehtona rahajärjestelmälle (Nakamoto, 2008), 

digitaalisena kultana (Popper, 2015) tai ainakin potentiaalisena sijoituskohteena 

johtuen suurimpien krypto-omaisuuserien historiallisesti korkeista, vaikkakin 

volatiileista tuotoista (Chuen ym., 2017).  

Poliittiset päättäjät ja sijoitusyhteisö ovat jo pitkään käyneet debattia 

kryptovaluutoiden luonteesta, arvosta ja niiden markkinoihin liittyvästä sääntelystä 

(Pagnotta & Buraschi, 2018). Kuitenkin kirjoitushetkellä, molemmat Yhdysvallat (The 

White House, 2022) ja Euroopan parlamentti (2022) ovat hyväksymässä asetuksia, 

jotka ohjaavat viranomaisia digitaalisten valuuttojen sääntelyssä ja käytön 

edistämisessä, minkä lisäksi esimerkiksi maailman johtaviin liikepankkeihin kuuluva 

Goldman Sachs on alkanut tarjoamaan asiakkailleen kaupankäyntimahdollisuuks ia 

kryptovaluutoista johdetuilla johdannaisilla ja futuurisopimuksilla (Yang, 2022). 

Valtiollisten ja instituutionaalisten toimijoiden tunnustus ja edistävät toimenpiteet 

voivat tarjota tulevaisuudessa parempia mahdollisuuksia sekä kryptovaluuttojen 

kokonaisvaltaisten vaikutusten arvioimisessa että suurempien yritysten, sijoittajien ja 

osaajien houkuttelemisessa aiheen pariin. 

Kryptovaluuttoja koskevien näkemysten ristiriitaa ja virallisen tunnustamisen hitautta 

selittää vahvasti se, että kryptovaluutat ja niiden luonne ovat ilmiönä uusi ja epäselvä.  

Sen lisäksi bitcoinin ja muiden sähköiseksi vaihdannan välineiksi tarkoitettujen 

kryptovaluuttojen ympärille on rakentunut muita erilaisiin käyttötarkoituksiin ja 

ominaisuuksiin perustuvia krypto-omaisuuseriä. Tämän tutkielman tavoitteena on 

selvittää ja arvioida kryptovaluuttojen ja muiden krypto-omaisuuserien luonnetta ja 

ominaisuuksia tarkemmin ja pyrkiä selkeyttämään tietoisuutta aiheesta vastaamalla 

tutkielmassa asetettuun päätutkimuskysymykseen:  

Muodostavatko kryptovaluutat uuden omaisuusluokan vai kuuluvatko ne jo johonkin 

olemassa olevaan omaisuusluokkaan? 
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Päätutkimuskysymyksen asettelu juontaa juurensa valtiollisten ja instituutionaalisten 

tahojen osoittamasta huomiosta, että kryptovaluuttoja tai muita lohkoketjun päälle 

rakennettuja digitaalisia hankkeita voidaan mahdollisesti kuvata uusina omaisuuse r inä 

ja omaisuusluokkana, niiden uudenlaisten ominaisuuksien ja epäselvän 

arvonmäärityksen perusteella. Päättäjät ja säätelyelimet tarvitsevat tietoa 

kryptovaluutoiden luonteesta muihin omaisuusluokkiin peilaten, pohtiessaan 

menettelytapoja niiden säätelyyn liittyen. Sen lisäksi omaisuusluokka -määritelmää 

käytetään erityisesti sijoittamiseen liittyvän hajauttamisen yhteydessä ja esimerk iks i 

modernin portfolioteorian peruspilareina toimivaa hajauttamista suositellaan usein 

hajauttamisella useiden eri omaisuusluokkien välillä. Jos krypto-omaisuusluokka on 

uusi sijoitettava omaisuusluokka, antaa se esimerkiksi sijoittajille ja salkunhoitaj il le 

mahdollisuuden hajauttaa salkkuaan tehokkaammin ja sijoituspalveluil le 

motivaattorin tarjota asiakkailleen aiheeseen liittyen sijoitusneuvontaa.  

Lisäksi esitetään apukysymyksiä, joiden avulla pohjustetaan ja mahdollistetaan 

ratkaisu päätutkimuskysymykseen vastaamiselle: 

Mitä ovat omaisuusluokat? 

Miten määritellään omaisuusluokka? 

Mitä eri omaisuusluokkia on olemassa? 

Omaisuusluokka -termin hyväksytty määritelmä on sanan yleisestä käytöstä 

huolimatta jäänyt monille tutkijoillekin varsin moniselitteiseksi ja apukysymyksiin 

vastaamalla pyritään kokoamaan akateemisesti yleisesti hyväksyttyjä periaatteita 

omaisuusluokan määrittelemiseksi. Apukysymyksiin vastaaminen mahdollistaa sekä 

pääkysymykseen vastaamisen että vastaavasti auttaa esimerkiksi tulevaisuuden 

salkunhoitajia käyttämään määritelmää omaisuusluokka oikeaoppisesti. 

Rakenteellisesti tutkielma etenee seuraavalla tavalla: johdannon jälkeen toisessa 

luvussa pyritään havainnollistamaan omaisuusluokkien hyödyntämistä sijoittamisen 

näkökulmasta ja avaamaan sen akateemisessa kontekstissa käytettyä määrite lmää 

tarkemmin, kolmas luku käy läpi teknologiaa krypto-omaisuuserien taustalla, 

luokittelee krypto-omaisuuserät ja käy läpi niiden arvonmääritystä, neljännessä 

luvussa tarkastellaan kryptovaluuttoja mahdollisena omaisuusluokkana ja viidennessä 
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luvussa suoritetaan yhteenveto tutkielmasta ja esitetään mahdollis ia 

jatkotutkimuskysymyksiä. Tutkielma suoritetaan kirjallisuuskatsauksena eli aiheeseen 

perehdytään ja tutkimuskysymyksiin pyritään vastaamaan aikaisemmin tehtyjen 

vertaisarvioitujen tutkimusten perusteella. 
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2 OMAISUUSLUOKAT 

Huolimatta termin omaisuusluokka laajasta ja yleistyneestä käytöstä taloustieteellisen 

keskustelun ja kirjallisuuden parissa, on nykyaikaisella talouskielellä kuitenkin 

niukasti akateemista tai alan kirjallisuutta, joka aidosti yrittäisi määritellä termin 

omaisuusluokka ja luokitella sen merkityksen. Yleisimmässä käytössä termiä 

omaisuusluokka käytetään sijoittamiseen liittyvän hajauttamisen kuvaamisen 

yhteydessä ja esimerkiksi monet rahoitusteorian tutkijat (Sharpe 1992; Fabozzi ym., 

2002) ja varainhoitopalvelut (Rahikainen, 2017; Jatila, 2018) kuvaavat hajauttamista 

omaisuusluokkien välillä ja vertailevat eri omaisuusluokkien välisiä tuottoja.  

Omaisuusluokkien määritelmää hyödyntää myös Sharpe (1992) selittäessään 

sijoittajan ja salkunhoitajan onnistumista omaisuusluokkafaktorimallin avulla. 

Hajauttamisen hyödyt ja omaisuusluokkafaktorimalli rakentuvat molemmat 

rahoitusteorian akateemisen rungon – modernin portofolioteorian – ympärille. 

2.1 Omaisuusluokkien hyödyntäminen sijoittamisessa 

2.1.1 Moderni portfolioteoria ja keskiarvo-varianssimalli 

Moderni portfolioteoria syntyi Harry Markowitzin (1952) julkaisemasta artikkelista 

”Portfolio Selection”, missä määritellään teoreettinen viitekehys portfolion luomise l le 

ja sen sisältämien sijoituskohteiden allokoinnille -teorian yksinkertaisimman muodon; 

keskiarvo-varianssimallin perusteella. Keskiarvo-varianssimalli perustuu havainto ihin 

siitä, että sijoituskohteiden tuottojen odotusarvot ja sijoittajien riskinottohalukkuus 

vaihtelevat. Tuottojen odotusarvo määritetään sijoituskohteen historiallisten tuottojen 

avulla ja sijoituskohteen ominaista eli idiosynkraattista riskiä kuvataan historiallisten 

tuottojen keskihajonnan avulla. Hyödyn maksimoimiseksi rationaalisen sijoittajan 

tavoitteena on saada mahdollisimman suurta tuottoa sijoituksilleen mahdollisimman 

pienellä riskillä. Tällä tavoin koottu sijoitusportfolio asettuu niin kutsutulle 

tehokkaalle rintamalle, jossa odotettua korkeampaa tuottoa on mahdollista saada vain 

kasvattamalla riskiä eli portfolion keskihajontaa.  
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2.1.2 Hajauttaminen 

Modernin portfolioteorian viitekehys portfolion valinnalle on normatiivinen teoria eli 

se antaa sijoittajille perusteet siitä, mitä heidän tulisi tehdä rakentaessaan optimaalista 

sijoitusportfoliota. Yksinkertaisimmillaan Markowitzin (1952) mallin perusteet 

ilmaisevat ja kuvaavat matemaattisesti hajauttamisen hyötyjä riskin pienentämiseks i 

ja sijoittajan hyödyn maksimoimiseksi. Sijoittajan portfolioon voi kuulua mitä tahansa 

sijoituskohteita, kuten osakkeita, valtion velkakirjoja, kiinteistöjä ja taidetta, mutta 

riskin pienentämiseksi rationaalisen sijoittajan tulisi allokoida varallisuus 

sijoituskohteiden välille siten, että niiden idiosynkraattisten tuottojen korrelaatio on 

mahdollisimman pieni. Modernin portfolioteorian mukaisessa optimitilanteessa 

sijoittajat ovat sijoittaneet kaikkiin mahdollisiin omaisuuslajeihin samanaikaises t i, 

mutta käytännössä suurin osa sijoittajista käyttää eri omaisuusluokkien välillä 

hajauttamista portfolion allokoinnin puitteissa. (Fabozzi ym., 2002; Bekkers ym. 

2009).  

2.1.3 Capital Asset Pricing Model -malli 

Capital Asset Pricing Model -hinnoittelumalli on rahoitusteorian keskeisimp iä 

arvopapereiden hinnoittelumalleja. Mallilla ei ole yhtä varsinaista kehittäjää, mutta se 

perustuu vahvasti Markowitzin (1952) julkaisemaan keskiarvo-varianssimalliin ja 

William Sharpen (1964) tutkimuksiin. CAPM- mallin keskeinen sisältö on osakkeen 

tuoton riippuvuussuhde arvopaperin systemaattiseen riskiin eli markkinariskiin. 

Sharpen (1964) mukaan, kun portfolioteorian tehokkaaseen rintamaan yhdistetään 

mahdollisuus otto- ja antolainaukseen riskittömällä korolla, arvopapereiden hinnat 

asettuvat tämän tehokkaan rintaman tangentille; arvopaperimarkkinasuora l le.  

Kaikki osakkeiden tuotot perustuvat CAPM-mallissa systemaattiseen riskiin eli 

markkinariskiin. Suurempaa tuottoa vastaa aina suurempi tuottojen keskihajonta.  

Arvopaperimarkkinasuora ja CAPM–malli voidaan esittää matemaattisesti yhtälönä 

𝐸(𝑅𝑖) = 𝑅𝑓 +  β
𝑖
[𝐸(𝑅𝑚 −  𝑅𝑓] 
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missä 𝐸(𝑅𝑖) on CAPM-mallin asettama tuotto-odotus osakkeelle, 𝑅𝑓  on riskittömän 

arvopaperin tuotto, 𝐸(𝑅𝑚) on markkinaportfolion odotettu tuotto ja β
𝑖
 on osakkeen 

beetakerroin eli sen tuoton herkkyys muutoksille markkinaportfolion tuotossa.  

Vastaavasti β
𝑖
 voidaan esittää matemaattisesti muodossa 

β
𝑖

=  
𝐶𝑜𝑣(𝑅𝑖 ,𝑅𝑚)

σ2 (𝑅𝑚)
 

missä 𝐶𝑜𝑣(𝑅𝑖 ,𝑅𝑚) on osakkeen tuoton kovarianssi markkinaportfolion tuoton kanssa  

ja  σ2(𝑅𝑚) on markkinaportfolion tuoton varianssi. 

2.1.4 Faktorimallit 

Tutkijat ovat kuitenkin löytäneet useita tilastollisesti merkitseviä ilmiöitä, jotka 

vaikuttavat selittävän tuottoja tavalla, jota CAPM-malli ei ennusta, mikä viittaa joko 

markkinoiden epätehokkuuteen tai hinnoittelumallien vaillinaisuuteen. Näitä 

tilastollisesti havaittuja tuottoja selittäviä ilmiöitä kuvataan anomalioiksi ja niistä 

hinnoittelumalleihin johdettuja muuttujia faktoreiksi. Useat rahoitusteorian tutkijat 

ovat täydentäneet CAPM-mallia uusilla, markkinafaktoria täydentävillä, tuottoja 

selittävillä faktoreilla, muuttaen CAPM- mallin usean faktorin malliksi. (Schwert, 

2003). Sharpen (1992) määritelmän mukaan faktorimallit voidaan esittää 

matemaattisesti muodossa 

𝑅�̃� = [𝑏𝑖1𝐹1̃ + 𝑏𝑖2 𝐹2̃ + ⋯ + 𝑏𝑖𝑛𝐹�̃�] + 𝑒�̃� 

missä 𝑅𝑖 on tuotto arvopaperille i, 𝐹1  on ensimmäisen mahdollisen faktorin arvo, 𝐹2  

toisen mahdollisen faktorin arvo, 𝐹𝑛 n:nnen (viimeisen) faktorin arvo ja 𝑒𝑖 faktoreiden 

ulkopuolisten tekijöiden i:lle tuottoja selittävä arvo. Jäljelle jäävät 𝑏𝑖 arvot selittävät 

tuottojen 𝑅𝑖  herkkyyttä faktoreille 𝐹. Kaikki aaltoviivalla merkityt tekijät ovat 

mahdollisesti tuntemattomia ennen kuin niiden oikeellisuus todistetaan. 

Tunnettuja esimerkkejä usean faktorin malleista ovat Faman ja Frenchin (1993, 1996) 

kolmen faktorin malli, joka täydentää CAPM-mallin markkinafaktoria koko- ja 
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arvofaktorilla. Carhartin (1997) malli täydentää kolmen faktorin mallia lisäämällä 

siihen neljännen, momentum -faktorin ja edelleen Fama ja French (2015) täydentävät 

kolmen faktorin malliaan viiden faktorin malliksi lisäämällä siihen investointi- ja 

kannattavuusfaktorit. Esimerkiksi kokofaktori perustuu tilastollisesti merkitseväks i 

tunnistettuun ilmiöön siitä, kuinka markkina-arvoltaan pienikokoisten yritysten 

osakkeet tuottavat suurikokoisten yritysten osakkeita enemmän, kannattavuusfakto r i 

siihen, kuinka osakkeiden tuotot ovat suurempia yrityksille, joiden kannattavuus on 

korkea ja momentumfaktori siihen, miten lyhyellä aikavälillä nousevat osakkeet 

yleensä jatkavat nousemista ja laskevat osakkeet laskemista. 

Faktorimallit voidaan jakaa mallien hyödyntämien faktorien perusteella tilastollis i in 

faktorimalleihin, makrotalouden faktorimalleihin ja fundamentaalis i in 

faktorimalleihin. Tilastolliset mallit hyödyntävät arvopaperien tuottoinformaatiota, 

makrotalouden faktorimallit sijoituskohteen ulkopuolisia talouteen vaikuttavia 

tekijöitä, kuten inflaatiolukuja ja fundamenttimallit sijoituskohte iden 

yksityiskohtaisempia tekijöitä, kuten yrityksen velkaisuusastetta. (Fabozzi ym., 2002). 

Kuitenkin Arnott ym. (2019) huomauttaa, että vertaillessa usean potentiaalisen 

faktorin kykyä parantaa mallia, on mahdollista, että jokin niistä selittää tuottoja 

tilastollisesti merkitsevästi täysin sattumalta eikä tilastollisesti merkitsevien 

historiallisesti ylituottoa tuottaneiden faktoreiden hyödyntämisestä tulevaisuutta 

varten ole mitään takeita. Faktoreiden tuotot eivät myöskään ole 

normaalijakaantuneita, jolloin tulevaisuuden tuotot voivat vaihdella suuresti. Usein 

sijoittajat pyrkivät pienentämään riskiään hajauttamalla portfolionsa eri toimialojen 

osakkeiden sijasta faktoreilla ymmärtämättä, että faktorit voivat korreloida keskenään, 

jolloin hajauttaminen ei poista riskiä, vaan keskittää sen tietyille faktoreille. 

Usean faktorin mallissa tehokas portfolio on siis johdettu riskifaktorien, eikä pelkän 

keskiarvo-varianssianalyysin perusteella. Tunnistettuja anomalioita hyödyntämällä 

salkunhoitaja voi allokoida ja hajauttaa salkkuaan haluamiensa faktoreiden avulla, 

tavoitteenaan ansaita vertailuindeksiä korkeampaa riskikorjattuja tuottoja. Laaditun 

faktoreihin perustuvan portfolion tuottoja voidaan verrata vertailuindeksiin ja näiden 

kahden sijoitussalkun tuottojen eron keskihajonta kuvaa riskeille altistumisen määrää 

todellisuudessa. (Fabozzi ym., 2002; Arnott ym., 2019). 
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2.1.5 Omaisuusluokkafaktorimalli 

Sharpen (1992) omaisuusluokkafaktorimallin avulla tuottoja ja salkunhoitajan 

onnistumista selitetään valitsemalla eri omaisuusluokkien tuotot tuottoja selittäviks i 

faktoreiksi. Omaisuusluokkien hyödyntäminen tuottoja selittävinä faktoreina selittää 

laajasti hajautettujen portfolioiden, kuten esimerkiksi useiden sijoitusrahastojen, 

tuottoja useita muita faktoreja paremmin, koska laaja hajautus laimentaa anomalio ihin 

perustuvien faktoreiden tuottoja selittävää vaikutusta. Sharpen 

omaisuusluokkafaktorimalli on johdettu tyypillisestä faktorimallin määritelmästä ja 

sitä kuvataan matemaattisesti 

𝑅�̃� = [𝑏𝑖1𝐹1̃ + 𝑏𝑖2 𝐹2̃ + ⋯ + 𝑏𝑖𝑛𝐹�̃�] + 𝑒�̃� 

missä 𝑅𝑖  on tuotto portfoliolle i, 𝐹1  on ensimmäisen omaisuusluokan tuotot, 𝐹2   toisen 

omaisuusluokan tuotot, 𝐹𝑛 n:nnen (viimeisen) omaisuusluokan tuotot ja 𝑒𝑖 faktoreiden 

ulkopuolisten tekijöiden i:lle tuottoja selittävä arvo. Jäljelle jäävät 𝑏𝑖  arvot selittävä t 

tuottojen 𝑅𝑖 herkkyyttä faktoreille 𝐹 ja tässä mallissa ne summautuvat yhteen (1).  

Omaisuusluokkafaktorimallin hyödyllisyys riippuu sen tekijöiksi valittujen 

omaisuusluokkien välisistä eroavaisuuksista, ja mallin toimivuudeksi faktoreiksi 

valittujen omaisuusluokkien tulisi olla toisensa poissulkevia, kattavia ja eroavaisia 

tuottojensa perusteella. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kunkin markkina-arvon 

perusteella painotetun omaisuusluokkaan sisälletyn omaisuuserän ei pitäisi olla 

sisältyneenä useampaan kuin yhteen omaisuusluokkaan, mahdollisimman monta 

samankaltaista omaisuuserää tulee sisällyttää muodostettuun omaisuusluokkaan ja eri 

omaisuusluokkien tuottojen välinen korrelaatio tulee olla pieni tai ainakin tuottojen 

keskihajontojen tulisi erota niiden omaisuusluokkien välillä, joissa keskinäiset 

korrelaatiot ovat korkeita. 

2.2 Valmiita määritelmiä omaisuusluokille 

Usein akateemisessa kirjallisuudessa ja sijoituskeskustelussa hyödynnetään jo 

olemassa olevia määritelmiä omaisuusluokille. Tutkijat (Sharpe, 1992; Bekkers ym., 



13 

2009; Bianchi, 2020) jaottelevat omaisuusluokkia ainakin osakkeiden, velkakirjojen, 

raaka-aineiden ja kiinteistöjen välille. Esimerkiksi taidetta (Grimmer, 2020), 

volatiliteettiä (Hafner & Wallmeier 2007) ja viiniä (Masset & Henderson, 2010) on 

ehdotettu vaihtoehtoiseksi omaisuusluokaksi niiden perinteisistä omaisuusluok ista 

eroavien piirteiden ja tuottojen ansiosta.  Greerin (1997, 2018) laatiman ja muiden 

omaisuusluokan määritelmää pohtineiden akateemisten tutkijoiden (Erb & Harvey, 

2013; Fields, 2017; Grimmer, 2020) hyödyntämän tarkemman määritelmän mukaan 

omaisuusluokka on joukko sijoitettavia omaisuuseriä, joilla on joitakin 

perustavanlaatuisia taloudellisia samankaltaisuuksia keskenään ja joilla on 

ominaisuuksia, jotka erottavat ne muista omaisuuseristä, jotka eivät kuulu tähän 

kyseiseen omaisuusluokkaan. Omaisuusluokan määritelmäksi ei riitä pelkästään se, 

että jonkin omaisuusluokan omaisuuserien tuotoilla on alhainen historiall inen 

korrelaatio toisen omaisuusluokan tuottojen kanssa. Omaisuuseriä luokitellessa tulee 

huomioida, että alkuperäisistä omaisuuseristä johdetut sijoitusinstrumentit, kuten 

esimerkiksi osakeoptiot tai hyödykefutuurisopimukset eivät muodosta erillistä 

omaisuusluokkaa, vaan ne alistetaan omaisuusluokan sisälle niistä johdetun 

omaisuuserän perusteella. 

Greerin (1997, 2018) määritelmän mukaisesti omaisuusluokat voidaan jakaa kolmeen 

superluokkaan: pääomavarallisuudeksi (capital assets), kulutettavaksi varallisuudeks i 

(consumable/transformable assets) ja arvon säilyttäjäksi (store of value assets). 

Jokaisella omaisuusluokan superluokalla on jotain perustavanlaatuisia eroavaisia 

taloudellisia omaisuuksia, ja ne kattavat yhdessä kaikkien omaisuuserien joukot, 

vaikka niiden häilyvät rajat voivatkin muodostavaa niin sanottuja 

hybridiomaisuusluokkia. Samalla myös jotkin omaisuuserät, kuten esimerkiksi kulta, 

voivat kuulua moneen eri omaisuusluokan superluokkaan. 

Pääomavarallisuuksien omaisuusluokan superluokan omaisuuserät ovat jonkin 

perustavanlaatuisen pääoman tuottojen lähteitä. Esimerkiksi yhtiön osakkeet tarjoavat 

odotusarvoisen tuoton yrityksen maksamista osingoista ja joukkovelkakirjat tarjoavat 

odotusarvoisen tuoton liikkeellelaskijan maksamista korkomaksuista. Myös 

vuokratuloa tuottava kiinteistö voidaan katsoa pääomavarallisuudeksi, koska se tuottaa 

omistajalleen kassavirtaa. Jokainen pääomavarallisuuksien omaisuuseristä sisältää 

oletettujen kassavirtojen lisäksi niiden jäännösarvon, kuten esimerkiksi asunnon arvon 
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investointiajanjakson lopussa. Pääomavarallisuuksien omaisuuseriä yhdistää se, että 

ne voidaan kohtuudella arvostaa niiden odotettujen kassavirtojen nykyarvon 

perusteella. Tämän takia pääomavarallisuuksien omaisuusluokka on muita 

omaisuusluokkia herkempi diskonttokoron muutoksille. 

Kulutettavien varallisuuksien omaisuusluokan superluokan omaisuuseriä voi kuluttaa 

ja ne voi muuttaa toiseksi omaisuudeksi. Kulutettavilla varoilla on taloudellista arvoa, 

mutta ne eivät pääomavarallisuuksien tavoin tuota jatkuvaa kassavirtaa eikä niiden 

arvoa voida määrittää niiden odotettujen kassavirtojen nykyarvon perusteella. 

Sijoittajien parhaiten tuntemia kulutettavien ja muunnettavien varojen muoto ovat 

fyysiset hyödykkeet, kuten vilja, energiatuotteet tai metallit. Kulutettavat varallisuudet 

saattavat olla keskenään alttiilta eri riskitekijöille, ja niiden arvo määräytyy 

useimmiten niiden erityismarkkinan kysynnän, tarjonnan ja niihin vaikuttavien 

tekijöiden, kuten esimerkiksi kuljetuskustannusten perusteella. Kuitenkin kaikkien 

kulutettavien varallisuuksien kysyntä kasvaa talouden kasvun mukana. 

Arvon säilyttäjien omaisuusluokan superluokan omaisuuseriä ei voida kuluttaa, 

eivätkä ne voi tuottaa tuloja, mutta siitä huolimatta niillä on arvoa, jonka ne säilyttävät. 

Sijoittajien parhaiten tuntemia arvon säilyttäjiä ovat esimerkiksi valuutat ja kuvataide, 

vaikka arvon säilyttäjiä omistetaankin usein jonkun pääomaomaisuuserän, kuten 

valuutassa arvostetun velkakirjan tai osakkeen kautta. Arvon säilyttäjiä suositaan 

erityisesti taloudellisesti epävarmoina aikoina, koska ne nimensä mukaisest i 

säilyttävät arvonsa eivätkä ole niin alttiita esimerkiksi talouden sykleille. Arvon 

säilyttäjien omaisuuserien arvon määrittäminen voi olla joissain tilanteissa haastavaa, 

koska ne sisältävät usein rahallisen arvon lisäksi myös jotain mittaamato nta arvoa, 

kuten esimerkiksi kuvataiteen kauneutta.  
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3 KRYPTO-OMAISUUSERÄT JA LOHKOKETJUTEKNOLOGIA 

Pseudonyymi Satoshi Nakamoto (2008) esitteli artikkelissaan ”Bitcoin: A Peer-to-

Peer Electronic Cash System” Bitcoinin vertaisverkossa toimivaksi sähköiseksi 

käteiseksi, mikä mahdollistaisi maksut suoraan osapuolelta toiselle niiden liikkumatta 

rahoituslaitoksen kautta. Kaksinkertaisen kulutuksen ongelman1 ratkaisuksi 

Nakamoto ehdotti vertaisverkossa toimivaa hajautettua aikaleimapalvelinta, joka 

tuottaa laskennallisia todisteita siirtotapahtumien kronologisesta järjestyksestä. Tämän 

julkisen tilikirjan yksityisyyden suojaamiseksi vertaisverkossa kaikkien näkyvillä 

olevat transaktiot näkyvät ilman tietoja, jotka yhdistäisivät tapahtuman johonkin 

tiettyyn tahoon. Myöhemmin Nakamoton hyödyntämien ideoiden: desentralisaat ion, 

lohkoketjun ja julkisen avaimen salauksen ympärille on rakentunut tuhansia muita 

krypto-omaisuuseriä ja digitaalisia desentralisoituja hankkeita. Ymmärtääkseen 

kryptovaluuttojen ja sen pohjalta syntyneiden -omaisuuserien ominaisuuksia ja 

luonnetta, on hyvä ymmärtää perusteet sen taustalla olevasta teknologiasta.  

3.1 Lohkoketjuteknologia 

Yksinkertaisesti lohkoketju on sähköinen hajautettu tietokanta, joka tallentaa tietoja 

yhteen ketjutettuihin lohkoihin. Kaikki tiedot tallennetaan sähköisesti ja hajautetus t i, 

joten kenelläkään yksilöllä tai ryhmällä ei ole valtaa hallita niitä. Samanaikaises t i 

lohkoketjun jokaisella käyttäjällä on käytännössä kopio kaikista lohkoketjun 

tapahtumista julkisen sähköisen tilikirjan ansiosta. (Yli-Huumo ym., 2016). 

Avoimen lohkoketjun suurin soveltuvuus on, että teknologian ansiosta ihmisten ei 

tarvitse luottaa pankin tai valtion kaltaiseen kolmanteen osapuoleen turvatakseen 

varansa ja liiketoimensa. Vaikka lohkoketjuteknologia on saanut suosiota juuri 

kryptovaluuttojen myötä, se voi olla tehokas tapa turvata mitä tahansa dataa. Sitä 

voidaan hyödyntää esimerkiksi terveydenhuollossa suojelemaan potilastietoja, 

                                                 
1 Kaksinkertaisen kulutuksen ongelmaksi digitaalisten valuuttojen tapauksessa kutsutaan sitä, että 

maksunsaaja ei voi tarkistaa, onko joku valuutan omistajista kuluttanut sen kahteen kertaan. Tavallinen  

ratkaisu on ottaa mukaan luotettu keskitetty auktoriteetti, toisin sanoen rahapaja, 

joka tarkistaa jokaisen transaktion kaksinkertaisen kulutuksen varalta. (Nakamoto, 2008). 
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jäljittämään lääkkeitä väärennösten estämiseksi ja madaltamaan terveydenhuo llon 

kustannuksia. (Quinones ym., 2021). Usein lohkoketjujen ydinteknologia eli niiden 

ohjelmisto on avoimeen lähdekoodiin perustuva, mikä antaa kelle tahansa 

mahdollisuuden tutkia sen turvallisuutta ja hyödyntää sitä esimerkiksi oman 

digitaalisen desentralisoidun alustan rakentamiseen (Github, 2022). 

3.1.1 Lohkot ja ketju 

Lohkoketjun joka lohkossa on säilytettyjen tietojen, kuten tehtyjen transaktioiden 

lisäksi: hakemisto eli sijainti, jossa lohko on ketjussa, edellinen tiiviste eli uuden 

lohkon tapa kiinnittyä sitä ketjussa edeltävään lohkoon, tiivisteosoite eli 

aakkosnumeerinen arvo lohkoketjun muista yksityiskohdista, osoite eli tietynla inen 

sormenjälki, joka erottaa lohkon muusta ketjusta, aikaleima, joka kertoo, milloin lohko 

lisättiin lohkoketjuun ja kertakäyttöluku eli louhimalla luotu satunnainen numero, jolla 

tiivistearvo voidaan todentaa kerran. Ensimmäistä lohkoa kutsutaan alku- tai 

genesislohkoksi, ja sen ”edellinen tiiviste” -arvo on nolla. (Quinones ym., 2021). 

Lohkoketjut varmistavat lohkojen turvallisuuden salauksella. Esimerkiksi bitcoin-

lohkoketjussa tiivistearvo koostuu 64 kirjaimesta ja numerosta, jotka saadaan SHA-

256-algoritmista (Quinones ym., 2021). 

Kun lohko täyttyy, se ketjuutuu edeltävään lohkoon, säilyttäen tiedot aina 

aikajärjestyksessä. Kokonaisuutena se on tallenne kaikista lohkoketjussa tehdyistä 

tapahtumista. Esimerkiksi kryptovaluutoiden tapauksessa tiedot koostuvat lähinnä 

maksutapahtumien yksityiskohdista: lähettäjän julkisesta osoitteesta, vastaanottajan 

julkisesta osoitteesta ja lähetetystä määrästä. Ketjuun tallennettuna olevaa sisältöä 

voidaan lisätä, muokata tai poistaa vain verkoston määrittelemien konsensussääntöjen 

puitteissa. (Rahkola, 2019). 

3.1.2 Solmut, verkko, konsensusmekanismit ja kannustinpalkkiot 

Lohkoketjuihin liittyvässä käsitteistössä solmu on verkkoon yhdistetty palvelin eli 

laite, kuten tietokone, joka pyörittää lohkoketjua ylläpitävää ohjelmistoa, ja jossa on 

täysi kopio ohjelmiston pyörittämästä lohkoketjusta. Jos henkilöllä on esimerk iks i 
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pöytäkone, kaksi kannettavaa ja kaksi puhelinta yhteydessä kotiverkkoon, hänellä on 

yhteensä viisi solmua kodissaan. Yhdessä lohkoketjuun osallistuvat solmut 

muodostavat verkon, joka validoi lohkot eli käytännössä hyväksyy tai hylkää 

tallennettavaksi esitetyn lohkon sisällön lohkoketjun perustamisvaiheessa 

määritellyllä konsensusmekanismilla. Esimerkiksi Bitcoinin tapauksessa solmut 

käytännössä varmistavat, että samaa bitcoinia ei kuluteta kahdesti eli toimivat 

ratkaisuna niin kutsuttuun kaksinkertaisen kulutuksen ongelmaan. (Quinones ym., 

2021). 

Eräs lohkoketjun suurimmista haasteista on niin sanottu konsensusongelma eli 

yhteisymmärrys lohkojen lisäämisestä ja lohkoketjun tilasta lohkoketjun käyttäjien 

välillä kullakin ajanhetkellä. Konsensus tarkoittaa käytännössä sitä, että verkon eri 

jäsenet ovat yhtä mieltä siitä, mikä lohkoketjun data on virheellistä ja mikä data on 

oikeaa. Konsensusmekanismit ovat nimensä mukaisesti mekanismeja, joilla konsensus 

saavutetaan. (Rahkola, 2019). Tällä hetkellä käytössä ja kehitteillä on useita 

konsensusmekanismia, joista kaksi yleisintä ovat: Bitcoinissa hyödynnettävä Proof of 

Work ja ympäristöystävällisempi Proof of Stake. 

Proof of Work tai niin kutsuttu työntodennusmekanismi on tällä hetkellä merkittävin 

lohkoketjuissa käytetty konsensusmekanismi (Quinones ym., 2021). Työntodennus 

ratkaisee nimensä mukaisesti konsensusongelman työn eli tietokoneiden laskentatyön 

avulla. Työntodennuksessa lohkot validoidaan matemaattisen ongelman eli algoritmin 

avulla, jonka ratkaisemisesta kaikki solmuista koostuvan verkoston louhijat kilpaileva t 

keskenään. Mitä enemmän louhijalla on käytettävissä laskentatehoa, sitä suurempi on 

sen todennäköisyys saada ongelma ratkaistua eli saada ensimmäisenä valmiiks i 

hyväksyttäväksi ehdotettava lohko ja siitä tarjolla oleva kannustinpalkkio. (Rahkola, 

2019). Esimerkiksi Bitcoinin tapauksessa louhijat saavat palkkioksi algoritmin 

ratkaisemisesta 6,25 bitcoinia, ja nämä palkkioksi saadut bitcoinit ovat samalla myös 

lohkoketjun uusia käytettävissä olevia kryptovaluuttakolikoita, joita voidaan vapaasti 

vaihtaa tai säilyttää. Kannustin voidaan rahoittaa louhimisen sijasta myös 

siirtomaksuilla ja esimerkiksi Bitcoinin tapauksessa kannustin voi kokonaisuudessaan 

muodostua siirtomaksuista, kun kaikki bitcoinit on ajan mittaan louhittu. (Quinones 

ym., 2021). 
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Proof of Stakessa eli niin kutsutussa varantotodennusjärjestelmässä louhinta vaatii 

omistusosuuden louhittavasta kryptovaluutasta. Louhijan eli tässä tapauksessa niin 

sanotun validaattorin tulee todistaa omistuksensa, minkä jälkeen hänellä on oikeus 

louhia oman osuutensa verran kaikista transaktioista. Jos verkoston validaattorilla on 

hallussaan esimerkiksi 10 % kaikesta verkostossa käytettävästä kryptovaluutasta, se 

suorittaa 10 % kaikista verkoston lohkojen validointitehtävistä. Jokaisen lohkon 

validoinnista maksetaan sen suorittajalle maksu, minkä määrä ja valuutta määritellään 

kyseisen lohkoketjun protokollassa. Varantotodennusjärjestelmän tarvitsema 

energiatarve on huomattavasti pienempi kuin työntodennuksessa, koska tietokoneen 

laskentatehoa ei kulu matemaattisen ”kilpailun” ratkaisemiseksi, vaan jokainen 

suorittaa oman osuutensa lohkojen validoimisesta. (Rahkola, 2019). 

3.1.3 Julkisen avaimen kryptografia eli julkisen avaimen salaus 

Lohkoketjun käyttäjien yksityisyyden turvaamiseksi Nakamoto (2008) ehdotti 

kryptografista salausta eli toisin sanoen julkisen avaimen salausta. Julkisen avaimen 

salauksessa käyttäjä generoi itselleen ohjelmiston avulla sekä julkisen että yksityisen 

avaimen. Julkinen avain on nimensä mukaisesti julkinen osoite, kryptovaluuttojen 

tapauksessa niin sanottu lompakko, johon tietoja pystytään lähettämään. Julkiset 

avaimet ovat näkyvissä lohkoketjussa vasta kun sinne siirretään esimerk iks i 

kannustinpalkkioksi saatuja kryptovaluuttoja. Tämän jälkeen kaikki lohkoketjun 

jäsenet näkevät avaimen transaktiot, mutta ilman tietoja, jotka yhdistäisivät sen 

johonkin tiettyyn tahoon. Jos tietyn julkisen avaimen omistaja paljastuu, voi tietoja 

yhdistelemällä paljastua muitakin samalle omistajalle kuuluvia transaktioita. Tätä 

vastaan voi suojautua käyttämällä joka transaktioissa uutta avainparia. Yksityinen 

avain mahdollistaa varojen siirron pois lompakosta ja sen pitäisi nimensä mukaisest i 

olla vain sen omistajan tiedossa. Jos käyttäjä kadottaa yksityisen avaimensa, ei 

kryptovaluuttaa pysty enää siirtämään ”lompakosta” toiseen ja kaikki lompakon varat 

ovat lopullisesti käyttökelvottomia. (Nakamoto, 2008; Furneaux, 2018). 

3.2 Krypto-omaisuuserät 

Pian artikkelinsa (2008) jälkeen Nakamoto julkaisi avoimeen lähdekoodiin perustuvan 

Bitcoin-sovelluksen tammikuussa 2009, käynnistäen Bitcoin-verkoston, ensimmäisen 
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merkittävän avoimen lohkoketjun ja kryptovaluutan toiminnan (Rahkola, 2019). 

Vaikka Bitcoin ei ole historian ensimmäinen esitetty idea sähköisestä 

desentralisoidusta maksujärjestelmästä tai virtuaalivaluutasta, kuvaa sen aseman 

merkittävyyttä sen 740 miljardin dollarin markkina-arvon osuus koko 

kryptomarkkinoiden 1,8 biljoonan dollarin markkina-arvosta (Coinmarketcap, 2022).  

Erilaisia eri käyttötarkoitukseen tarkoitettuja kryptoja on tällä hetkellä kymmeniä 

tuhansia (Coinmarketcap, 2022) ja niitä syntyy lisää koko ajan, joten niiden 

sulkeminen yhden määritelmän alle on hyvin haastavaa. Kryptot voidaan jakaa niiden 

käyttötarkoituksen ja arvonmäärityksen perusteella ainakin kahden erillisen krypto-

omaisuuseristä rakennetun kokonaisuuden alaisuuteen: kryptovaluuttoihin ja 

tokeneihin (Sockin & Xiong, 2020). 

3.2.1 Kryptovaluutat ja niiden arvonmääritys 

Kryptovaluutat tai niin kutsutut kolikot ovat sähköisessä verkossa ja lohkoketjussa 

toimivia, kolmannesta osapuolesta riippumattomia maksujärjestelmiä ja vaihdannan 

välineitä. Tyypillisesti kryptovaluutoilla tapahtuvat transaktiot ja niiden suuruus ovat 

lohkoketjussa julkisia, mutta julkisten avainten omistajatiedot ovat satunnais ia 

kirjaimista ja numeroista rakennettuja yhdistelmiä eikä niitä voida yhdistää helposti 

kehenkään henkilöön. (Nakamoto, 2008). Kryptovaluutoilla on aina oma 

lohkoketjunsa (Adhami & Guegan, 2019). Tunnetuin maksuvälineen kaltainen 

kryptovaluutta on bitcoin.  

Koska kryptovaluutat eivät tuota omistajalleen kassavirtaa eikä niiden käyttö perustu 

minkään valuutan liikkeellelaskijan, kuten esimerkiksi valtion keskuspankin talouteen, 

pitää sen arvoa ja mahdollista hinnankehitystä arvioida pääasiallisesti sen kysyntään 

ja tarjontaan vaikuttavien tekijöiden perusteella. Usein nämä tekijät perustuvat 

tulevaisuuden odotuksiin, mikä kasvattaa spekuloinnin ja mahdollisten hintakup lien 

syntymisen riskiä kryptovaluuttojen parissa (Cheah & Fry, 2015).  

Athey ym. (2016) teoreettisessa viitekehyksessä bitcoinin tasapainohintaan vaikuttaa 

kysyntä ja tarjonta; kysynnän liittyessä lohkoketjun transaktioiden oletettuun 

lukumäärään ja tarjonnan liittyessä kierrossa oleviin bitcoineihin. Vastaavasti 
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Pagnottan ja Bursachin (2018) kryptovaluuttojen tasapainohintaa käsittelevässä 

ekonometrisessä mallissa sen teoreettisia kysyntään vaikuttavia muuttujia ovat 

verkoston nykyinen koko, kuluttajien odotukset verkoston tulevaisuuden koosta ja 

kuluttajien tarpeet kolmannesta osapuolesta riippumattomalle teknologia l le. 

Kyseisessä mallissa tarjontaan vaikuttavia teoreettisia muuttujia ovat louhijo iden 

määrä, louhinnan palkkiot ja louhinnan kustannukset. Cheah ja Fry (2015) esittävät, 

että bitcoinin perustavanlaatuinen arvo on nolla ja sen markkinahinta perustuu 

puhtaasti spekulaatioon, kun Bianchi (2020) taas esittää, että kryptovaluuttojen 

teoreettinen sisäinen arvo on ennemmin määritetty sen taustalla olevan teknologian 

arvon avulla kuin esimerkiksi perinteisten valuutoiden arvoon vaikuttavien tekijöiden 

perusteella. Toisaalta Schilling ja Uhlig (2019) esittävät, että teoreettisessa 

järjestelmässä, missä fiat-valuutta ja kryptovaluutta ovat olemassa rinnakkain - ilman 

mitään muuta arvoa kuin vaihdon välineenä toimimista - seuraa kryptovaluutan 

arvonkehitys martingale-mallia, missä nykyinen hinta on paras ennuste sen 

tulevaisuuden hinnasta. He kuitenkin huomioivat skenaarioita, missä fiat-valuutan 

arvoon vaikuttavalla politiikalla ja kryptovaluuttojen tulevaisuudenodotuksilla voi olla 

kryptovaluuttojen hinnankehityksen kannalta selittäviä vaikutuksia.  

Liun ja Tysvinskin (2021) empiirinen tutkimus osoittaa, että tutkimusajankohtana 

tammikuusta 2011 joulukuuhun 2018 kryptovaluuttojen hintojen kehitys oli 

tilastollisesti merkittävästi ja positiivisesti korreloitunutta sen verkoston kasvun ja 

osittain kasvun odotusten kanssa. Sen lisäksi momentumilla ja sijoittajien tunnetilo il la 

oli ennustettavia vaikutuksia kryptovaluuttojen hinnankehitykseen lyhye llä 

aikavälillä. Kryptovaluuttojen muutaman viikon tuottoja pystyttiin tilastollises t i 

merkittävästi selittämään nykyhetken tuotoilla, minkä lisäksi kasvaneet (laskevat) 

kryptovaluuttoihin liittyvät Google -hakukoneen hakumäärät tai kryptovaluutto ihin 

liittyvien Twitter -kirjoitusten positiivinen (negatiivinen) sävy ennust ivat 

kryptovaluuttojen hinnankehitystä positiiviseen (negatiiviseen) suuntaan. Toisaalta 

sama tutkimus osoittaa, että tutkimusajankohtana louhimisen kustannuksilla eli 

esimerkiksi sähkön ja louhimislaitteiston kustannuksella ei ollut tilastollises t i 

merkittävää vaikutusta kryptovaluuttojen hinnankehitykseen. Bianchin (2020) kolmen 

sadan markkina-arvoltaan suurimman kryptovaluutan historiallista hintadataa 

hyödyntävä tutkimus osoittaa, että tutkimusajankohtana joulukuun 2013 ja maaliskuun 

2019 välillä perinteisillä fiat-valuuttojen arvoihin vaikuttavilla talouden tekijöillä, 
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kuten globaaleilla inflaatio-odotuksilla ja valtion velkakirjojen korkoprosenteilla ei 

ollut tilastollisesti merkittävää vaikutusta kryptovaluuttojen hinnankehitykseen.  

Vakaavaluutoiksi (stablecoin) kutsutaan sellaisia kryptovaluuttoja, joiden arvo on 

sidottu kohde-etuuteen, kuten esimerkiksi fiat-valuuttaan, hyödykkeisiin, kiinteään 

omaisuuteen taikka rahoitusvälineisiin eikä niiden arvonmäärityksessä voida käyttää 

samaa viitekehystä kuin tavallisten kryptovaluuttojen tapauksessa (Chohan, 2020). 

3.2.2 Tokenit, ICO ja niiden arvonmääritys 

Tokeneiksi kutsutaan jonkun lohkoketjun tai digitaalisen alustan sisälle luotuja 

maksamisen välineitä, joita voidaan käyttää rajatusti niiden sisällä. Tokeneita ei ole 

kryptovaluuttojen tapaan tarkoitettu yleiseksi maksuvälineeksi kuin korkeintaan 

lohkoketjun tai jonkin sen digitaalisen alustan sisällä, eikä niillä ole omaa lohkoketjua. 

Suurin osa listatuista tokeneista hyödyntää Ethereum -lohkoketjua. (Adhami & 

Guegan, 2019; Freni, 2022). Tokenit voidaan kategorisoida ominaisuuksiensa 

perusteella kolmen eri alalajin välille: tietyn hyödykkeen maksamiseen tarkoitetuil la 

maksu-tokeneilla (payment token) voidaan esimerkiksi maksaa niiden 

liikkeeseenlaskijan tuotteita tai palveluita lohkoketjun tai digitaalisen alustan sisällä, 

rahoitusvälineiden kaltaisilla tokeneilla (security token) voi olla osakkeen kaltaisia 

omistusoikeuksia esimerkiksi jostain yrityksen kaltaisesta projektista ja hyötyjä 

saatavilla hyödyke-tokeneilla (utility token) voi saada jotain ei-taloudellisia etuja, 

kuten äänestysoikeuksia johonkin sen liikkeellelaskijan projektiin (Adhami & Guegan, 

2019). Joissain tapauksissa, kuten esimerkiksi Schillingin ja Uhligin (2019) ja Congin, 

Lin ja Wangin (2020) määritelmissä maksu-tokenit on luokiteltu hyödyke-tokenien 

alaisuuteen. 

Fischin (2018) määritelmän mukaan ICO (initial coin offering) on tapa toteuttaa uuden 

tokenin liikkeeseenlasku. Käytännössä se tarkoittaa uuden tokenin ja sen taustalla 

olevaan arvon ennakkomyyntiä vaihdettuna johonkin muuhun maksuvälineeseen, 

kuten esimerkiksi maksuvälineeksi tarkoitettuun kryptovaluuttaan tai fiat-valuuttaan. 

Tarkasteluajankohtana vuosien 2016 ja 2018 välillä ICO:ssa saadun rahoituksen määrä 

korreloi positiivisesti sen liikkeellelaskijan julkaisemien tietojen- ja sen taustalla 

olevan digitaalisen ohjelmiston lähdekoodin laadun kanssa. 
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Tokenien arvo voi muodostua niiden taustalla olevan alustan tai projektin suosiosta eli 

verkoston koosta ja kasvusta, sen taustalla olevan projektin tuottamista oletetuista 

kassavirroista tai jostain siihen sidotun hyödykkeen tai maksuvälineen arvosta. 

Tokeneilla on kryptovaluuttoja enemmän yhteyttä perinteisiin rahoitusvälineisiin ja 

niiden tuottoihin vaikuttaviin tekijöihin, ja niihin sijoittamista voidaan osittain verrata 

nuoreen kasvuyritykseen sijoittamiseen. (Freni, 2022). Congin, Lin ja Wangin (2020) 

teoreettisen mallin perusteella tokeneiden hinta ja siihen liittyvän digitaalisen alustan 

käyttäjien lukumäärää pyritään selittämään usean tekijän summana. Niitä ovat 

tokeneita hyödyntävän digitaalisen alustan funktionaalisuus, kuten sen tuottama  

lisäarvo ja alustan toiminnan taustalla olevat tekijät, kuten siihen vaikuttavan sääntelyn 

määrä. Vastaavasti alustan ja verkoston suosio eli sen käyttäjien lukumäärä ja 

heterogeenisyys toimivat mahdollisina arvoon vaikuttavina tekijöinä. Hu ym. (2018) 

ovat mallintaneet rahoitusvälineiden kaltaisten tokenien arvonmääritykseen 

yksinkertaista kassavirtamallia, mutta sen tai vastaavien mallien konkreettisestä 

hyödyntämisestä ei ole merkittäviä kokeiluja tai tuloksia.  

Ainakin vielä tokenien hinnankehitys seuraa pitkälti kryptovaluuttojen 

hinnankehitystä, joten niiden hinnankehitykseen vaikuttavien tekijät voi katsoa olevan 

osittain samanlaisia kysyntään ja tarjontaan vaikuttavia tekijöitä kuin 

kryptovaluuttojen tapauksessa (Adhami & Guegan, 2019).  
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4 KRYPTOVALUUTAT OMAISUUSLUOKKANA 

Määritellessä kryptovaluuttoja uutena omaisuusluokkana, hyödynnetään Sharpen 

(1992) omaisuusluokkafaktorimallin määritelmää omaisuusluokasta vertaamalla 

sijoitettavista kryptovaluutoista rakennetun omaisuusluokan omaisuuse r ien 

keskinäistä korrelaatiota ja tämän kokonaisuuden korrelaatiota muiden määriteltyjen 

omaisuusluokkien kanssa. Havaitun määritelmän vahvistamiseksi kryptovaluuttoja ja 

niiden ominaisuuksia peilataan perinteisiin omaisuusluokkiin ja Greerin (1993, 2018) 

omaisuusluokkien superluokkiin. Koska omaisuusluokkia käytetään lähes 

poikkeuksetta sijoittamisen ja siihen liittyvän keskustelun yhteydessä, on 

omaisuusluokan määrittelemistä varten myös tarkasteltava kryptovaluuttojen 

hyödyntämistä sijoittamisen näkökulmasta. 

4.1 Kryptovaluutat sijoitettavana omaisuusluokkana 

4.1.1 Kryptovaluuttoihin sijoittaminen 

Aiheen viimeisimmässä akateemisessa tutkimuksessa Bianch ja Babiak (2022) 

tutkivat sijoitusrahastojen onnistumista kryptomarkkinoilla ja osoittavat, että 

keskimääräinen kryptorahasto tuotti tutkimuksen tarkasteluajankohtana maaliskuun 

2015 ja kesäkuun 2021 välillä noin 600 prosentin kumulatiivisen tuoton, kun 

vastaavasti samalla tarkasteluajankohdalla keskimääräisen osakerahaston 

kumulatiivinen tuotto pysyi 40–70 prosentin välillä. Huomionarvoises t i 

keskimääräisen kryptorahaston arvo ei romahtanut COVID-19-pandemian 

alkuvaiheessa toisin kuin osakerahastojen tapauksessa. Kryptorahastojen 

salkunhoitajat pystyivät myös keskimäärin päihittämään kryptomarkkinoille laaditut 

vertailuindeksit ja hyödyntämään markkinoiltaan löytämiä epätehokkuuksia. Muita 

nostoja krypto-omaisuuserien hyödyntämistä sijoitusportfoliossa ovat tehneet 

esimerkiksi Briere ym. (2015) osoittaessaan bitcoinin parantavan tutkimusajankohda n 

2010 ja 2013 välisenä aikana laajasti hajautetun sijoitussalkun riskikorjattua tuottoa, 

minkä jälkeen Chuen ym. (2017) ja Krueckeberg ja Scholzin (2018) kuitenkin 

osoittivat, että krypto-omaisuuserät paransivat laajemmalla tarkasteluajankohdalla eri 

painotuksilla sijoitusportfolioiden tuottoja, mutta kasvattivat niiden keskihajontaa. 

Tämänkaltaiset tulokset osoittavat, että kryptomarkkinat voivat tarjota hyödyllis iä 
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hajautusmahdollisuuksia sijoittajille ja salkunhoitajille, vaikka sijoittajien täytyy 

punnita omaa riskinsietokykyään portfolion kasvavan keskihajonnan takia. 

Samanaikaisesti mahdollisia kysymyksiä likviditeetin suhteen saattaa herätä erityises t i 

suuria summia sijoittavien ammattisijoittajien parissa. 

Likviditeetti tarkoittaa kykyä käydä kauppaa omaisuuserällä nopeasti ilman suurta 

vaikutusta sen hintaan. Krypto-omaisuuserien tapauksessa mahdollisen alhaisen 

markkina-arvon, keskittyneen omistusrakenteen ja usean alustan markkinarakenteen 

vuoksi niiden markkinat ja jotkin omaisuuserät ovat yleensä vähemmän likvidejä 

verrattuna perinteisempiin sijoituskohteisiin. Tämä saattaa aiheuttaa epätehokkuuksia 

hinnanmuodostukseen ja tehdä krypto-omaisuuseriin sijoittamisesta riskialttiimpaa. 

(Bianchi ym., 2021). Wei (2018) tutki 456 kryptovaluutan likviditeettiä vuonna 2017 

ja osoitti, että kryptovaluutan korkea likviditeetti pienensi niiden tuottojen 

keskihajontaa ja tuottojen ennustettavuutta, vaikka toisaalta niin kutsutusta 

likviditeettipreemiosta ei löytynyt todisteita. Krueckeberg ja Scholz (2018) osoittavat, 

että tutkimusajankohtana loppuvuodesta 2017 kymmenen suurinta kryptovaluuttaa 

tarjosivat likviditeettinsä puolesta tehokkaan sijoitusmahdollisuuden, kun taas 

vastaavasti kymmenen suurimman tokenin tapauksessa suuremmalla sijoituksella tai 

sijoituksen myymisellä saattoi olla vaikutusta niiden hintaan. Toisaalta kaksi suurinta 

kryptovaluuttaa: bitcoin ja ethereum selittivät suurimman osan kymmenen suurimman 

kolikon likviditeetistä, joten ainakin näitä kahta voitiin kuvata tutkimusajankohtana 

likviditeettinsä puolesta potentiaalisena sijoituskohteena isoimmille sijoittajille. 

4.1.2 Kryptovaluuttojen keskinäinen korrelaatio 

Krueckebergin ja Scholzin (2018) tutkimus, jossa yhteensä kymmenen markkina-

arvoltaan suurimman kryptovaluutan ja tokenin tuottojen keskinäistä korrelaatiota 

verrattiin, osoittaa, että 95 prosenttia krypto-omaisuuslajeista osoitti tilastollises t i 

merkittävää ja voimakasta keskinäistä korrelaatiota krypto-omaisuuserän 

olemassaolosta riippuvaisen tarkasteluajankohdan aikana vuosien 2013 ja 2017 välillä. 

Samanaikaisesti Adhami ja Gueganin (2019) tutkimus osoittaa, että 

tutkimusajankohtana vuosien 2015 ja 2019 välillä markkina-arvon perusteella 

painotettujen tokenien ja markkina-arvoltaan suurimpien kryptovaluuttojen välillä oli 

tilastollisesti merkittävää ja positiivista korrelaatiota. Myös kaikkien tokenien ja 
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markkina-arvoltaan suurimpien kryptovaluuttojen välillä oli tilastollisesti merkittävää, 

vaikkakaan ei niin suurta positiivista korrelaatiota. 

4.1.3 Kryptovaluuttojen korrelaatio muiden omaisuusluokkien kanssa 

Bianchin (2020) tutkimus osoittaa, että tutkimusajankohtana joulukuun 2013 ja 

maaliskuun 2019 välillä krypto-omaisuuserien päivittäisten tai kuukausittaisten 

tuottojen korrelaatio muiden perinteisten omaisuusluokkien kanssa oli erittäin 

vähäistä. Ainoastaan arvometallien ja kryptojen kuukausittaisten tuottojen välillä oli 

tilastollisesti jokseenkin merkittävää, positiivista korrelaatiota. Havainnot myös 

osoittavat, että yksittäisen krypto-omaisuuserän ja toisen perinteisen omaisuuse r ien 

tuottojen välillä ei ollut tilastollisesti merkittävää korrelaatiota. Samanlaisia tuloksia 

saivat Chuen ym. (2017) tutkiessaan krypto-omaisuuserien ja perinteisten 

omaisuusluokkien korrelaatiota elokuun 2014 ja maaliskuun 2017 välisenä aikana, 

osoittaen, että näiden välillä ei ollut tilastollisesti merkittävää korrelaatiota. Havaintoja 

vahvistavat Krueckebergin ja Scholzin (2018) tutkimus, jossa yhteensä kymmenen 

markkina-arvoltaan suurimman kryptovaluutan ja tokenin tuottojen korrelaatiota 

verrattiin perinteisiin omaisuusluokkien tuottoihin eikä krypto-omaisuuserän 

olemassaolosta riippuvaisen tarkasteluajankohdan aikana löydetty tilastollises t i 

merkittävää yhteyttä näiden välillä. Samassa tutkimuksessa yksittäisistä krypto-

omaisuuserien tuotoista bitcoinin tuotot osoittivat pientä positiivista korrelaatiota 

kiinteistöjen tuottojen kanssa. 

Bianchi (2020) tutki krypto-omaisuuserien ja perinteisten omaisuusluokkien tuottojen 

korrelaation lisäksi omaisuusluokkien välisen keskihajonnan kytköksiä toisiinsa eikä 

löytänyt merkittävää korrelaatiota näiden välillä. Havaitut, tilastollisesti ei niin 

merkittävät, korrelaatiot olivat kuitenkin pitkälti negatiivisia, osoittaen, että 

tutkimusajankohtana krypto-omaisuuserien ja perinteisten omaisuusluokkien tuottojen 

keskihajonnan suhde oli päinvastainen. 

4.2 Kryptovaluutat ja perinteiset omaisuusluokat 

Yhdysvalloissa hyödykefutuurien kauppakomissio CFTC on pitänyt bitcoinia 

esimerkiksi kultaan ja öljyyn verrattavissa olevana hyödykkeenä vuodesta 2015 
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(Bianchi, 2020). Samalla Yhdysvaltojen arvopaperi- ja pörssikomissio SEC ei 

kuitenkaan pidä bitcoinia arvopaperina tarkoittaen, että bitcoin ei sen mielestä ole 

vaihtokelpoista rahoitusomaisuutta (Bianchi, 2020) toisin kuin esimerk iks i 

rahoitusvälineen kaltaiset tokenit (SEC, 2021). Euroopan Keskuspankki (2020) totesi, 

että kryptovaluutat, kuten bitcoin eivät täytä rahan kolmea määritelmää: toimimista 

vaihdon välineenä, laskentayksikkönä tai arvon säilyttäjänä. Pelkästään näiden 

yksittäisesti poimittujen virallisten määritelmien moniselitteisyyttä kryptovaluuttojen 

ja tokenien asemasta selittää hyvin kolmannessa luvussa osoitetut eroavaisuudet niiden 

määritelmissä ja arvonmäärityksessä. Kuitenkin kryptovaluuttojen mahdollinen 

määrittäminen uudeksi omaisuusluokaksi vaatii myös sen ominaisuuksien peilaamista 

perinteisiin omaisuusluokkiin tai omaisuusluokkien superluokkiin nähden.   

Nimensä ja käyttötarkoituksensa perusteella kryptovaluuttoja voidaan äkkiseltään 

ajatella jonkin kaltaisina valuuttoina. Kuten Euroopan Keskuspankki (2020), myös 

White ym. (2020) toteavat, että ainakaan bitcoinia ei voi määritellä valuutaksi, koska 

se ei toimi yleisenä laskentayksikkönä, huomioiden myös sen, että bitcoinin 

korrelaatio muihin maksuvälineenä käytettyihin fiat-valuuttoihin oli pitkälti 

negatiivista. Toisaalta he toteavat, että bitcoinia voidaan käyttää vaihdon välineenä ja 

sillä tehtyjen päivittäisten transaktioiden määrä yltää jo pienempien valuuttojen 

tasolle. Vastaavasti Baur ja Dimpfl (2021) toteavat, että bitcoinin hinnan runsaan 

volatiliteetin vuoksi se ei ainakaan vielä sovellu tehokkaaksi vaihdon välineeks i, 

laskentayksiköksi tai arvon säilyttäjäksi. Rahkola (2019) huomioi, että bitcoin 

suunniteltiin todennäköisesti enemmänkin arvon siirtämisen- kuin arkisen 

maksukäytön välineeksi, kun huomioi sen lohkon liittämisen ajallista kestoa ja 

teoreettista transaktionopeutta. 

Toinen yleinen kuvaus erityisesti kryptovaluutta bitcoinille on sen kutsuminen 

digitaaliseksi kullaksi ja arvon säilyttäjäksi, näiden mahdollisten yhteisten piirteiden, 

kuten niukkuuden takia (Popper, 2015; Bianchi, 2020). Arvon säilyttämiseen liittyvien 

haasteiden lisäksi Buar ja Hoang (2021) toteavat, että kullan ja bitcoinin tuottojen 

välinen korrelaatio on lähes nollassa. Su ym. (2021) osoittavat, että bitcoin toimii 

suhteellisen heikosti kullan tapaisena turvasatamana poliittisesti epävarmoina aikoina, 

vaikka tutkimus osoitti bitcoinin toimivan rahoitusmarkkinoilla niin kutsuttuna 

johtavana indikaattorina geopoliittista ilmapiiriä arvioidessa. Gronwaldin (2019) 



27 

mukaan bitcoinia on vaikea luokitella myöskään minään muunakaan, esimerk iks i 

kullan tai öljyn tapaisena perinteisenä hyödykkeenä, sillä vaikka kulta ja öljy ovat 

bitcoinin tapaan niukkoja resursseja, on niiden lyhyen aikavälin tarjonta 

epävarmempaa kuin bitcoinin tapauksessa. Bitcoinin hintojen liikkeet voidaan tulkita 

kysynnästä riippuvaiseksi, kun hyödykkeissä tarjontaan vaikuttavat tekijät saattavat 

olla isossakin roolissa niiden hinnanmuodostuksessa - ainakin lyhyellä aikavälil lä. 

Vastaavasti samassa tutkimuksessa osoitettiin bitcoinin hintojen liikkeiden olevan 

paljon vertailukohtana toimivien kullan ja öljyn hinnan liikkeitä suurempia. 

Kun otetaan huomioon, että kryptovaluutat eivät tuota omistajilleen mitään 

kassavirtaa, voidaan sanoa, että ne eivät myöskään ole osakkeen tai velkakirjan 

tapaisia pääomavarallisuuksia.  
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5 YHTEENVETO 

Tutkielman tavoitteena on selvittää ja arvioida kryptovaluuttojen ja muiden krypto-

omaisuuserien luonnetta ja ominaisuuksia tarkemmin, ja pyrkiä selkeyttämään vastaus 

tutkimuksen päätutkimuskysymykseen siitä, muodostavatko kryptovaluutat uuden 

omaisuusluokan vai kuuluvatko ne jo johonkin olemassa olevaan omaisuusluokkaan. 

Lisäksi tutkielman alussa esitetään apukysymyksiä liittyen omaisuusluokan 

määrittelyyn ja luokitteluun, joiden avulla mahdollistetaan ratkaisu 

päätutkimuskysymykseen vastaamiselle. 

Omaisuusluokka on joukko sijoitettavia omaisuuseriä, joilla on joitakin 

perustavanlaatuisia taloudellisia samankaltaisuuksia keskenään ja joilla on 

ominaisuuksia, jotka erottavat ne muista omaisuuseristä, jotka eivät kuulu tähän 

kyseiseen omaisuusluokkaan. Omaisuusluokkien tulisi olla toisensa poissulkevia, 

kattavia ja eroavaisia tuottojensa perusteella. Omaisuusluokkia voidaan jakaa ainakin 

osakkeiden, velkakirjojen, raaka-aineiden ja kiinteistöjen välille, vaikka esimerk iks i 

taidetta, volatiliteettiä ja viiniä on ehdotettu vaihtoehtoiseksi omaisuusluokaksi niiden 

perinteisistä omaisuusluokista eroavien piirteiden ja tuottojen ansiosta.  

Kryptovaluutat voidaan mahdollisesti nähdä uutena omaisuusluokkana. 

Kryptovaluutoilla on perustavanlaatuisia taloudellisia samankaltaisuuksia keskenään 

ja merkittävästi ominaisuuksia, jotka erottavat ne muista omaisuusluokista. Tuhansien 

sijoitettavien kryptovaluuttojen keskinäinen korrelaatio on suuri ja niiden korrelaatio 

muihin omaisuusluokkiin on olematonta tai korkeintaan erittäin vähäistä.  

Kryptovaluuttoja ei voi hyväksyä arvon säilyttäjäksi tai valuutaksi esimerkiksi niiden 

hinnan korkean volatiliteetin takia. Kryptovaluutat eivät tuota omistajil leen 

kassavirtaa eikä niitä voida laskea osakkeeksi, velkakirjaksi tai 

pääomavarallisuudeksi. Kryptovaluutat voidaan tietyiltä osin nähdä kullan tapaisena 

hyödykkeenä tai kulutettavana varallisuutena, esimerkiksi niiden niukkuuden takia, 

mutta vastaavasti kryptovaluuttojen tuottojen korrelaatio näiden omaisuusluokk ien 

kanssa on erittäin vähäistä eikä esimerkiksi niiden tarjontaan vaikuttavilla tekijöillä 

ole juurikaan merkitystä niiden hinnanmuodostuksessa. Vastaavanla is ia 

johtopäätöksiä ovat tehneet esimerkiksi aihetta tutkineet Chuen ym. (2017), 

Krueckeberg ja Scholz (2018) ja Bianchi (2020).  
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Vaikka modernin portfolioteorian mukaisessa optimitilanteessa sijoittajat ovat 

sijoittaneet kaikkiin mahdollisiin omaisuuslajeihin samanaikaisesti, suosii suurin osa 

sijoittajista omaisuusluokkien välillä hajauttamista portfolion allokoinnin puitteissa . 

Havaintojen perusteella kryptovaluuttoja voidaan hyödyntää uutena 

omaisuusluokkana sijoitusportfolion hajauttamisen yhteydessä, minkä lisäksi niistä 

laadittua omaisuusluokkaa voidaan hyödyntää Sharpen 

omaisuusluokkafaktorimallissa esimerkiksi selittämään kryptovaluutto ihin 

hajauttaneen salkunhoitajan onnistumista omaisuuserien poiminnassa. 

Kryptovaluuttoihin hajauttavan sijoittajan on kuitenkin huomioitava, että ainakin vielä 

kryptovaluutat kasvattavat sijoitusportfolion keskihajontaa eivätkä toimi esimerk iks i 

kullan tapaisena turvasatamana taloudellisesti epävarmoina aikoina. 

Kryptovaluuttoja koskeva tutkimus on kaikesta huolimatta varsin vähäistä verrattuna 

esimerkiksi perinteisiin omaisuusluokkiin, ja kohdistuu luonnollisesti varsin kapealle 

ajanhetkelle, mikä osaltaan rajoittaa havaittujen tulosten absoluuttista hyväksymistä. 

Krypto-omaisuuserien kehittyminen ja aiheeseen liittyvä kasvava kiinnostus niin 

yleisessä kuin akateemisessa kontekstissa mahdollistaa tulevaisuudessa aiheesta 

kiinnostuneille tutkijoille sekä tutkielman tulosten absoluuttisen hyväksymisen että 

vastaavanlaisten tutkimusten laatimisen. Luonnollisia jatkumoita tämänkaltaise l le 

tutkimukselle voi olla esimerkiksi tokenien määritteleminen omaisuusluokaksi tai 

kryptovaluuttojen korrelaation peilaamisen muihin omaisuusluokkiin nähden eri 

talouden syklien, kuten taantuman tai laman aikana. 

 

 



30 

LÄHTEET 

Adhami, S., & Guegan, D. (2020). Crypto assets: the role of ICO tokens within a well-

diversified portfolio. Journal of Industrial and Business Economics, 47(2), 219–

241. 

Arnott, R., Harvey, C. R., Kalesnik, V., & Linnainmaa, J. (2019). Alice’s adventures 

in factorland: Three blunders that plague factor investing. The Journal of 

Portfolio Management, 45(4), 18–36. 

Athey, S., Parashkevov, I., Sarukkai, V., & Xia, J. (2016). Bitcoin pricing, adoption, 

and usage: Theory and evidence. 

Baur, D. G., & Dimpfl, T. (2021). The volatility of Bitcoin and its role as a medium of 

exchange and a store of value. Empirical Economics, 61(5), 2663–2683. 

https://doi.org/10.1007/s00181-020-01990-5 

Baur, D. G., & Hoang, L. (2021). The Bitcoin gold correlation puzzle. Journal of 

Behavioral and Experimental Finance, 32, 100561. 

https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jbef.2021.100561 

Bekkers, N., Doeswijk, R., & Lam, T. (2009). Strategic Asset Allocation: Determining 

the Optimal Portfolio with Ten Asset Classes. The Journal of Wealth 

Management, 12, 61–77. https://doi.org/10.2139/ssrn.1368689 

Bianchi, D. (2020). Cryptocurrencies As an Asset Class? &lt;em&gt;An Empir ica l 

Assessment&lt;/em&gt; The Journal of Alternative Investments, 23(2), 162. 

https://doi.org/10.3905/jai.2020.1.105 

Bianchi, D., & Babiak, M. (2022). On the performance of cryptocurrency funds. 

Journal of Banking & Finance, 106467. 

https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2022.106467 



31 

Bianchi, D., & Dickerson, A. (2019). Trading volume in cryptocurrency markets. 

Available at SSRN 3239670. 

Brière, M., Oosterlinck, K., & Szafarz, A. (2015). Virtual currency, tangible return: 

Portfolio diversification with bitcoin. Journal of Asset Management, 16(6), 365–

373. https://doi.org/10.1057/jam.2015.5 

Carhart, M. M. (1997). On persistence in mutual fund performance. The Journal of 

Finance, 52(1), 57–82. 

Cheah, E.-T., & Fry, J. (2015). Speculative bubbles in Bitcoin markets? An empirica l 

investigation into the fundamental value of Bitcoin. Economics Letters, 130, 32–

36. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.econlet.2015.02.029 

Chohan, U. W. (2019). Are stable coins stable? Notes on the 21st Century (CBRi). 

Chuen, D. L. E. E. K., Guo, L., & Wang, Y. (2017). Cryptocurrency: A new investment 

opportunity? The Journal of Alternative Investments, 20(3), 16–40. 

Coinmarketcap. (2022). All Cryptocurrencies. Haettu osoitteesta 

https://coinmarketcap.com/all/views/all/ 

Cong, L. W., Li, Y., & Wang, N. (2020). Tokenomics: Dynamic Adoption and 

Valuation (Working Paper Series, Issue 27222). https://doi.org/10.3386/w27222 

Euroopan Keskuspankki. (2020). Report on a digital euro. Haettu osoitteesta 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/Report_on_a_digital_euro~4d7268b4

58.fi.pdf 

Euroopan Parlamentti. (2022). Cryptocurrency dangers and the benefits of EU 

legislatioin. Haettu osoitteesta 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20220324STO261

54/cryptocurrency-dangers-and-the-benefits-of-eu- legislation 



32 

Eurooppa-neuvosto. (2022). EU response to Russia's invasion of Ukraine. Haettu 

osoitteesta  https://europa.eu/!TXmCgt 

Erb, C. B., & Harvey, C. R. (2013). The golden dilemma. Financial Analysts Journal, 

69(4), 10–42. 

Fabozzi, F. J., Gupta, F., & Markowitz, H. M. (2002). The legacy of modern portfolio 

theory. The Journal of Investing, 11(3), 7–22. 

Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and 

bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 3–56. 

Fama, E. F., & French, K. R. (1996). Multifactor explanations of asset pricing 

anomalies. The Journal of Finance, 51(1), 55–84. 

Fama, E. F., & French, K. R. (2015). A five-factor asset pricing model. Journal of 

Financial Economics, 116(1), 1–22. 

Fields, D. (2018). Constructing a New Asset Class: Property-led Financia l 

Accumulation after the Crisis. Economic Geography, 94(2), 118–140. 

https://doi.org/10.1080/00130095.2017.1397492 

Fisch, C. (2019). Initial coin offerings (ICOs) to finance new ventures. Journal of 

Business Venturing, 34(1), 1–22. 

https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2018.09.007 

Freni, P., Ferro, E., & Moncada, R. (2022). Tokenomics and blockchain tokens: A 

design-oriented morphological framework. Blockchain: Research and 

Applications, 3(1), 100069. 

https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.bcra.2022.100069 

Freystätter, H., & Mattila, V.-M. (2011). Finanssikriisin vaikutuksista Suomen 

talouteen. 



33 

Furneaux, N. (2018). Investigating cryptocurrencies: understanding, extracting, and 

analyzing blockchain evidence. John Wiley & Sons. 

Github (2022). Bitcoin. Haettu Osoitteesta https://github.com/bitcoin/ 

Greer, R. J. (1997). What is an an asset class, anyway? Journal of Portfolio 

Management, 23(2), 86–91. https://www.proquest.com/scholarly-journals/wha t-

is-asset-class-anyway/docview/195578156/se-2?accountid=13031 

Greer, R. J. (2018). The Superclasses of Assets Revisited. Haettu osoitteesta 

http://www.jpmcc-gcard.com/wp-content/uploads/2018/11/Page-62_67-Winter-

2018-GCARD-Greer.pdf 

Grimmer, T. O., & Wingender, J. (2020). Financial Implications of Investing in the 

Global Art Market: Risk, Return, and Diversification. In ProQuest Dissertations 

and Theses. https://www.proquest.com/dissertations-theses/financia l-

implications- investing-global-art/docview/2440295470/se-2?accountid=13031 

Gronwald, M. (2019). Is Bitcoin a Commodity? On price jumps, demand shocks, and 

certainty of supply. Journal of International Money and Finance, 97, 86–92. 

https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2019.06.006 

Hafner, R., & Wallmeier, M. (2007). Volatility as an asset class: European evidence. 

The European Journal of Finance, 13(7), 621–644. 

Hu, A., Parlour, C., & Rajan, U. (2019). Cryptocurrencies: Stylized facts on a new 

investible instrument. Financial Management, 48. 

https://doi.org/10.1111/fima.12300 

Jatila, J. (2018). Miten ja miksi hajauttaa? Haettu osoitteesta 

https://www.evli.com/blog/miksi-ja-miten-hajauttaa 

Krueckeberg, S., & Scholz, P. (2018). Cryptocurrencies as an Asset Class? SSRN 

Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3162800 



34 

Liu, Y., & Tsyvinski, A. (2021). Risks and Returns of Cryptocurrency. The Review of 

Financial Studies, 34(6), 2689–2727. https://doi.org/10.1093/rfs/hhaa113 

Markowitz, H. (1952). PORTFOLIO SELECTION. The Journal of Finance, 7(1), 77–

91. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x 

Masset, P., & Henderson, C. (2010). Wine as an alternative asset class. Journal of 

Wine Economics, 5(1), 87–118. 

Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. Decentralized 

Business Review, 21260. 

Pagnotta, E., & Buraschi, A. (2018). An Equilibrium Valuation of Bitcoin and 

Decentralized Network Assets. SSRN Electronic Journal. 

https://doi.org/10.2139/ssrn.3142022 

Popper, N. (2015). Digital gold: The untold story of Bitcoin. Penguin UK. 

Quinones, A., Nakamoto, S., & Kaila, L. (2021). Bitcoin ja Monero : kryptovaluuttojen 

kuninkaat. Oppian. 

Rahikainen, S. (2018). Hajauttaminen eri omaisuusluokkiin kannattaa. Haettu 

osoitteesta https://www.eabgroup.fi/meista/uutiset-ja-tiedotteet/hajauttaminen-

eri-omaisuusluokkiin-kannattaa 

Rahkola, M. (2019). Katsaus lohkoketju-teknologioiden hyödyntämiseen Suomessa : 

raportti tulevaisuusvaliokunnalle. Helsinki, Tulevaisuusvaliokunta, 2019. 69 s. 

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu. Haettu osoitteesta 

https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/julkaisut/Documents/NETTI_

TUVJ_1_2019_Lohkoketjuteknologiat.pdf 

SEC. (2021). Spotlight on Initial Coin Offerings (ICOs) Haettu osoitteesta 

https://www.sec.gov/ICO 



35 

Schilling, L., & Uhlig, H. (2019). Some simple bitcoin economics. Journal of 

Monetary Economics, 106, 16–26. 

https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2019.07.002 

Sharpe, W. F. (1964). Capital asset prices: A theory of market equilibrium under 

conditions of risk. The Journal of Finance, 19(3), 425–442. 

Sharpe, W. F. (1992). Asset allocation. The Journal of Portfolio Management, 18(2), 

7. https://doi.org/10.3905/jpm.1992.409394 

Shin, F. (2022). What’s behind China’s cryptocurrency ban? Haettu osoitteesta 

https://www.weforum.org/agenda/2022/01/what-s-behind-china-s-

cryptocurrency-ban/ 

Sockin, M., & Xiong, W. (2020). A Model of Cryptocurrencies (NBER Working 

Papers, Issue 26816). National Bureau of Economic Research, Inc. 

https://doi.org/DOI: 

Su, C.-W., Qin, M., Tao, R., Shao, X.-F., Albu, L. L., & Umar, M. (2020). Can Bitcoin 

hedge the risks of geopolitical events? Technological Forecasting and Social 

Change, 159, 120182. 

https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120182 

The White House. (2022). FACT SHEET: President Biden to Sign Executive Order 

on Eunsuring Responsible Development of Digital Assets. Haettu osoitteesta 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-

releases/2022/03/09/fact-sheet-president-biden-to-sign-executive-order-on-

ensuring-responsible- innovation- in-digital-assets/ 

Wei, W. C. (2018). Liquidity and market efficiency in cryptocurrencies. Economics 

Letters, 168, 21–24. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.econlet.2018.04.003 

White, R., Marinakis, Y., Islam, N., & Walsh, S. (2020). Is Bitcoin a currency, a 

technology-based product, or something else? Technological Forecasting and 



36 

Social Change, 151, 119877. 

https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.119877 

Yang, Y. (2022). Goldman Sachs to Offer Over-the-Counter Crypto Options Trading. 

Haettu osoitteesta https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-

21/goldman-conducts-its- first-over-the-counter-crypto-options-trade 

Yli-Huumo, J., Ko, D., Choi, S., Park, S., & Smolander, K. (2016). Where is current 

research on blockchain technology?—a systematic review. PloS One, 11(10), 

e0163477. 

Zetzsche, D. A., Arner, D. W., & Buckley, R. P. (2020). Decentralized Finance. 

Journal of Financial Regulation, 6(2), 172–203. 

https://doi.org/10.1093/jfr/fjaa010 

  

 


	1 JOHDANTO
	2 OMAISUUSLUOKAT
	2.1 Omaisuusluokkien hyödyntäminen sijoittamisessa
	2.1.1 Moderni portfolioteoria ja keskiarvo-varianssimalli
	2.1.2 Hajauttaminen
	2.1.3 Capital Asset Pricing Model -malli
	2.1.4 Faktorimallit
	2.1.5 Omaisuusluokkafaktorimalli

	2.2 Valmiita määritelmiä omaisuusluokille

	3 KRYPTO-OMAISUUSERÄT JA LOHKOKETJUteknologia
	3.1 Lohkoketjuteknologia
	3.1.1 Lohkot ja ketju
	3.1.2 Solmut, verkko, konsensusmekanismit ja kannustinpalkkiot
	3.1.3 Julkisen avaimen kryptografia eli julkisen avaimen salaus

	3.2 Krypto-omaisuuserät
	3.2.1 Kryptovaluutat ja niiden arvonmääritys
	3.2.2 Tokenit, ICO ja niiden arvonmääritys


	4 KRYPTOVALUUTAT OMAISUUSLUOKKANA
	4.1 Kryptovaluutat sijoitettavana omaisuusluokkana
	4.1.1 Kryptovaluuttoihin sijoittaminen
	4.1.2 Kryptovaluuttojen keskinäinen korrelaatio
	4.1.3 Kryptovaluuttojen korrelaatio muiden omaisuusluokkien kanssa

	4.2 Kryptovaluutat ja perinteiset omaisuusluokat

	5 YHTEENVETO
	Lähteet

