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Web 3.0

Seuraavan 
sukupolven 

internet 
infrastruktuuri

• Lohkoketju (teknologia) = internet 
protokolla joka on hajautettu, muuttumaton ja 
kaikkien ”vapaasti käytettävissä” oleva tilikirja

• Älysopimus = toteuttaa automaattisesti 
ennaltaa määritettyä koodia (digitaalinen 
sopimuspohja)

• Arvon Internet = internet protokolla(t) arvon 
siirtämiselle

• Älyraha = Algoritmeihin perustuvat 
virtuaalivaluutat, mahdollistaa rahan 
”ohjelmoimisen”



Bitcoin

- Bitcoin on ensimmäinen virtuaalivaluutta
- Ratkaisi ”double spending” ongelman
- Toimii vertaisverkossa (P2P)
- Maailman turvallisin verkko (mining)

- Toimiiko Bitcoin virtuaalivaluutta 
”rahana”?
- SoV – Arvon säilyttäjä
- MoE – Vaihdon väline
- UoA - laskentaykiskkö

- Bitcoin on uusi digitaalinen 
omaisuusluokka:
- Kova raha = digitaalinen kulta
- Lindy & Antifragiili
- Dis-inflatoorinen ekonominen 

järjestelmä, 21M
- Muuttumaton (immutable), luvaton 

(permissionless) ja sensuroimaton
- Bitcoin 230% AAR (10 vuoden ajan)



Bitcoin Stock – To – Flow malli







Kysyntä > 
Tarjonta

• Uusi a Bitcoineja syntyy 6,25 BTC / lohko (n. 10min) = 900 /pv

• 2020-21 seuraavat tahot ovat hyväksyneet BTC 
omaisuusluokkana:

• MicroStrategy +90k BTC, ≈ 5B$
• Tesla +40k BTC,  3B$

• Square, PayPal, Microsoft, Fidelity, JP Morgan jne.
• PayPal: 346M käyttäjää; 26M kauppiasta; 20. suurin 

“pankki”; $658B volyymi.
• Square: 30M käyttäjää, 2M kauppiasta ja $106B volyymi.

• Grayscale ostaa lähes kaikki markkinoille tulevat Bitcoin:t!







Ethereum

• Globaali hajautettu verkko, standardisoitu 
kommunikaatio protokolla ja luottamukseton ympäristö

• Ensimmäinen ja eniten käytetty älysopimus protokolla

• Dapp – Hajautetut applikaatiot rakennettuna 
protokollan päälle, turvallisuus ja muuttumattomuus

• DAO – Hajautetut ja autonomiset organisaatiot



Ethereum 2.0







DeFi.

• DeFi = Decentralised Finance ”Hajautetut 
Finanssipalvelut”

• Tulevaisuuden finanssipalvelut ovat hajautettuja 
ja avoimia

• Maker – stabilisoitu krypto $ jonka vakuutena 
$ETH

• Uniswap - AMM, vaihtopalvelu c2c treideille

• Compound – likviditeetti mainaus

• Aave – lainapalvelut ja likviditeetti poolit, flash 
lainat

• ChainLink – hinta ja data oraakkelit

• DeFi TVL 60B$ (lukittuja varoja yht.), kasvaa 
nopeasti ->



a









Stablecoins
• Fiat johdannaisia – synteettinen USD, EUR, GBP jne.

• Dollareita lohkoketjulla, eli mennään ”krypto kiskoilla” (ERC-20) vanhalla 
rahalla

• Vakautta, hedgaus mahdollisuuksia, korko tuottoa

• USDT (Tether) on ylivoimaisesti suurin osa koko markkinasta (20B$)

• Keskitetty, vakuutettu, algoritminen ja hintaelastinen stablecoin erot
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