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Finantsinnovatsiooni sihid
Demokratiseerimine

Finantsteenused
kõigile, võrdselt.

Disagregeerimine

Teenushaaval
odavamalt, kiiremini, 
paremini

Otsesuhtlus

Loobumine
vahendajatest

Detsentraliseerimine

Keskse osapooleta
konsensusel
põhinev juhtimine

Läbipaistvus

Info parem liikuvus, 
et tekitada võrdsed
võimalused

Allikas: Max Kanaskar
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Raamat: Asse Sauga; kujundaja: Heiko Unt

Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System 
(Nakamoto, 2008):

• Tsentraalsed elektroonilised maksesüsteemid
toimivad üldiselt hästi;

• Probleemiks väikesemahulised tehingud, mis
on elektroonilistes süsteemides ebamõistlikud; 
ülekanded maksavad liiga palju;

• Bitcoini inspiratsiooniks sularaha. Eesmärgiks 
algusest peale teha võimalikult odav 
elektrooniline maksesüsteem.

Lahendusena demokraatlik (ligipääsuks vajalik arvuti ja 
internetiühendus), disagregeeritud (üks funktsioon), 
vahendajateta, detsentraliseeritud (otsustab konsensus) ja 
läbipaistev (kõik tehingud avalikud) süsteem.



Mõisteid

• Krüptoraha – krüptovara alamliik, mida kasutatakse peamiselt maksevahendina (nt
bitcoin, ether).

• Krüptovara ehk token ehk münt – digitaalne andmete kogum (keskselt juhtimata), 
mis väljendab hajusraamatusse salvestununa mingit varaomandit või õigust;

• Tokeniseerimine – misiganes vara väärtuse omandiõiguse salvestamine tokeni kujul, 
mis lubab plokiahelale salvestatuna väljendada mingi väärtuse kuulumist kellelegi 
(aktsia, auto, maja, ühe tihumeetri kasvava metsa poolt seotav CO2 kogus vmt).

• Plokiahel – levinuim hajusraamatu vorm; hajutatud, pöördumatu, konsensusel
põhinev andmete salvestamise meetod; ehk sisuliselt ühiskondlik kokkulepe, kellele 
millised tokenid kuuluvad.
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Kuidas töötab plokiahel?
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Allikas: Matthäus Wander

Kõik tehingud salvestatakse ajalise jadana, millele järgneb räsimine (hash) ehk 
andmete kodeerimine + konsensuse kokkulepe, et tehingud on tehtud korrektselt.
Räsimine tagab tehingute ajaloolise pöördumatuse! Lugemissoovitus!



Põhimõtteid

• Plokiahelaid on palju ning ka konsensusmehhanisme on väga erinevaid (Bitcoin
põhines esialgu PoW-il; täna on avalikes plokiahelates suundumus kasutada PoS-i);

• Iga plokiahela turvalisus, kiirus ja mõjutatavus on seotud sellega, milline 
konsensusmehhanism on kasutusel. HAAVATAVAD on nad kõik!

• Tehingud pöördumatud (äärmuslikel juhtudel konsensus võib otsustada tagasi
pöörduda);

• Not your keys, not your crypto! – Vara on selle oma, kes hoiab salajast võtit
(teenusepakkujad). Avalikku võtit kasutatakse rahakoti tuvastamiseks (varade 
saatmine) ja privaatset võtit, et neile varadele ligi pääseda.

• Pahatahtlik teenusepakkuja / häkkerite rünnak võib kaasa tuua privaatse võtme kaotamise 
koos sinna salvestunud varaga.
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Krüpto ei ole uus varaklass, 
vaid varade omandiõiguste
salvestamise viis!
Varade tavapärased riskid on ikka alles, kuid lisanduvad tehnoloogiale omased riskid.

>>> Enamik krüptomaailmast tegutseb täna reguleerimata valdkondades või esitleb
end viisil, mis välistaks regulatsioonide kohaldumise.
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Detsentraliseerituse illusioon
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Ostja

Müüja

Valideerivad

Plokiahel



Detsentraliseerituse illusioon

Plokiahel
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Terra kollaps

FTX hävib

Celsius külmutab hoiused

COVID-19

2022 oli krüptoturule
skandaalide aasta



FTX
• (Oli) maailma üks suuremaid krüptovarade

kauplemisplatvorme;

• Omanikku Sam Bankman-Fried’i ähvardab 155-
aastane vanglakaristus, süüdistatuna mh:

• Sidevahendite abil toime pandud kelmuses;
• Investeerimiskelmuses;
• Rahapesus;
• Tegevusloata makseteenuste pakkumises;
• Ja veel 8 süüteos.
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See ei ole NFT! See on NFT!



Wash trading e. 
“pesukauplemine”
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Allikas: Dreamstime.com

Määratletakse
lepingutingimused

Leiab aset lepingu
aluseks olev

sündmus

Kokkulepitu
rakendatakse
automaatselt, 

varad suunatakse
ettenähtud
osapooltele

Tehingud
fikseeritakse
plokiahelal

LEPINGU 
RAAMISTIK SÜNDMUS TÄITMINE LAHEND

Ethereum ja 
programmeeritav plokiahel



The DAO
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• Nutilepingutel põhinev investeerimisfond;

• Kaasati tänases väärtuses ~17,5 mld EUR;

• Loojad jätsid tähelepanuta programmis
tehtud vea;

• Häkker(id) tuvastasid vea ja kasutasid seda
~1/3 fondi varade endale suunamiseks;

• Ethereumi plokiahela kasutajad otsustasid
rakendada konsensusmehhanismi, et 
taastada varalised seisud DAO loomise eel.



Kokkuvõtteks

• Detsentraalsed lahendused on aeglased, ebamugavad, keerulised – kesksed
teenuseosutajad ei ole kuhugi kadunud;

• Kadunud pole ka kõik finantssektoris varem nähtud pettused, 
turumanipulatsioonid, varadega seonduvad riskid ega halb juhtimine;

• Tuleb arvestada tehnoloogiliste eripäradega – kui turvaline on konkreetne
plokiahel, kes võib omada mõjuvõimu, kui selge on tokeni seos alusvaraga, millised
vead võivad esineda nutilepingutes jne.
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Regulatsioon on tulemas

• Euroopa Liidu MiCA ehk krüptovarade regulatsioon;

• September 2020: esialgne ettepanek;

• Oktoober 2022: lõplik tekst kokkulepitud;

• ~Mai 2023: tekst avaldatakse ametlikult;

• ~Mai 2024: esimesed sätted rakenduvad täielikult;

• ~November 2024: rakenduvad sätted krüptovara teenuseosutajatele.
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TÄNAN!
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