
 
 

 

 

KLAUS ILTANEN 

LOHKOKETJUTEKNOLOGIAN 

SOVELTAMINEN 

ENERGIATOIMIALALLA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta 

Diplomityö 

Toukokuu 2020 



i 
 

TIIVISTELMÄ 

KLAUS ILTANEN: Lohkoketjuteknologian soveltaminen energiatoimialalla 
Diplomityö 
Tampereen yliopisto 
Johtamisen ja Tietotekniikan diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelma 
Tarkastajat: prof. Marko Seppänen ja DI Krista Sorri 
Toukokuu 2020 
 

Lohkoketjuteknologian kehittymistä on seurattu jo vuodesta 2008 alkaen, kun ensimmäinen 
lohkoketjuteknologian päälle toteutettu sovellus julkaistiin internetiin. Yritysten kiinnostus 
lohkoketjuteknologiaa kohtaan on kasvanut, mutta lohkoketjuteknologialla toteutettujen 
käytännöllisten sovellusten määrä on vielä toistaiseksi ollut vähäistä, vaikka sen on arvioitu 
olevan perustavanlaatuinen teknologia, jolla on potentiaalia luoda uudenlaisia taloudellisia ja 
yhteiskunnallisia järjestelmiä. 
 
Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan lohkoketjuteknologian hyödyntämismahdollisuuksia 
energiatoimialalla. Lohkoketjuteknologia on eräs murroksellisista teknologioista, joiden leviämistä 
vauhdittavat globaalien hyödykemarkkinoiden edelleen nopeutuva digitalisaatio, internet sekä 
uusien digitaalisten markkinoiden ja palveluiden taustalla avautuvat ja standardisoituvat 
tiedonsiirtorajapinnat. 
 
Diplomityön tavoitteena oli tehdä esiselvitys lohkoketjuteknologian soveltamisesta 
energiatoimialalla ja vastata esitettyihin tutkimuskysymyksiin, jotka tukevat lohkoketjuteknologian 
ymmärtämistä. Työllä pyritään muodostamaan lukijalle pragmaattinen kuva siitä mitä 
lohkoketjuteknologialla tarkoitetaan, miten se toimii ja miten sitä voitaisiin soveltaa 
energiatoimialla. 
 
Työn alkuosassa esitellään lohkoketjuteknologian toimintaperiaatteet sekä sen erityispiirteet. 
Alkuosassa tarkastellaan myös lohkoketjuteknologian kypsyyden tasoa, lohkoketjuteknologiaan 
liittyviä ilmiöitä sekä niissä ilmeneviä haasteita ja mahdollisuuksia sekä teknologista diffuusiota. 
Lohkoketjuteknologian esittelyssä kiinnitetään huomiota sen mahdollisuuksiin sekä mahdollista 
lisäarvoa luoviin ominaisuuksiin. Työssä esitellään myös lohkoketjuteknologian 
soveltamiskohteita energiatoimialan eri sektoreille sekä työn loppuosassa tarkastellaan 
lohkoketjuteknologiaa erilaisia toimintaympäristöanalyysimalleja hyödyntäen sekä käsitellään 
esiselvityksen tuloksia. 
 
Tuloksissa ilmeni, että lohkoketjuteknologialla voidaan todeta olevan soveltamispotentiaalia 
energiatoimialalla sekä muilla toimialoilla, joissa transaktioiden lukumäärät ovat suuria ja 
liiketoimintojen omat prosessit ovat jo pitkälle digitalisoituja ja automatisoituja. 
Lohkoketjuteknologian eduiksi nähtiin teknologian mahdollistama tiedon muuttumattomuus, 
hajautettavuus sekä läpinäkyvyys. Lohkoketjuteknologialla on mahdollista ratkaista 
luottamusongelmia digitaalisin keinoin tehden perinteisistä luottamusta tarjoavista kolmansista 
osapuolista tarpeettomia. 
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ABSTRACT 

KLAUS ILTANEN: Application of blockchain technology in the energy industry 
Master of Science Thesis 
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Masters Degree Programme in Management and Information Technology 
Examiners: prof. Marko Seppänen and DI Krista Sorri 
May 2020 
 

The development of blockchain technology has been monitored since 2008, when the first 
application implemented on blockchain technology was published on the Internet. Business 
interest in blockchain technology has grown, but the number of practical applications implemented 
with blockchain technology has so far been low, although it has been estimated to be a 
fundamental technology with the potential to create new types of economic and social systems. 
 
This thesis examines the possibilities of utilizing block chain technology in the energy industry. 
Blockchain technology is one of the breakthrough technologies of which spread is being 
accelerated by the accelerating digitalisation of global product markets, the Internet, and the data 
transmission interfaces that are opening up and standardizing behind new digital markets and 
services. 
 
The aim of the thesis was to make a preliminary study of the application of blockchain technology 
in the energy industry and to answer the research questions that support the understanding of 
blockchain technology. The aim of the work is to form a pragmatic picture for the reader of what 
is meant by blockchain technology, how it works and how it could be applied in the energy 
industry. 
 
The first part of the work presents the operating principles of blockchain technology and its special 
features. The first part also examines the level of maturity of blockchain technology, the 
phenomena related to blockchain technology and the challenges and opportunities that arise in 
them, as well as technological diffusion. In the presentation of blockchain technology, attention is 
paid to its possibilities as well as its potential value adding properties. The work also presents the 
application areas of blockchain technology to different sectors of the energy industry, and the rest 
of the thesis examines blockchain technology utilizing various operating environment analysis 
models and discusses the results of the preliminary study. 
 
The results showed that blockchain technology can be found to have application potential in the 
energy industry as well as in other industries where the number of transactions is large and the 
businesses own processes are already highly digitized and automated. The advantages of 
blockchain technology were seen the properties that make information immutable, distributed and 
transparent. Blockchain technology has the potential to solve trust problems digitally, making 
traditional trust-providing third parties unnecessary. 
 
 
Keywords: blockchain, technology, token, trust, transactions, energy industry 
 
The originality of this thesis has been checked using the Turnitin OriginalityCheck service. 
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TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT 

 

API Application Programming Interface eli 

ohjelmointirajapinta, jota käytetään usein 

järjestelmien välisessä tiedonsiirrossa. 

 

BaaS Blockchain as a Service eli lohkoketju palveluna, 

jonka avulla asiakas pääsee keskittymään suoraan 

palvelun käyttöön ilman oman alustan rakentamista. 

 

Bitcoin Ensimmäinen lohkoketjuteknologinen kryptorahake, 

jota käytetään ensisijaisesti virtuaalivaluuttana. 

 

BTC   BTC on lyhenne virtuaalivaluutta Bitcoinista. 

 

DLT Distributed Ledger Technology eli hajautettu 

tilikirjateknologia, jolla tarkoitetaan menetelmää, 

jonka avulla monet eri osapuolet voivat ylläpitää 

yhteistä tietokantaa. 

 

ICO Initial Coin Offering eli kolikkoanti on osakeantia 

muistuttava joukkorahoituksen muoto 

virtuaalivaluuttamarkkinoilla. 

 

IoT Internet of Things, jolla tarkoitetaan järjestelmien, 

palvelujen ja ohjelmistojen yhteenliittämistä 

Internetin avulla. 

 

IP Internet Protocol on TCP/IP-viitemallin 

verkkokerroksen protokolla, joka huolehtii 

tietoliikennepakettien toimittamisesta perille 

pakettikytkentäisessä Internet-verkossa. 

 

Kryptografia Kryptografia eli salakirjoitus on salausmenetelmä, 

jolla pyritään siirtämään tietoa toiselle osapuolelle 

siten, että tieto ei päädy kolmannelle osapuolelle.

   

Kryptorahake Yleisnimitys vaihdantaan käytettävistä 

kryptografisesti salatuista lohkoketjuyksiköistä 

 

Metadata Metadata on tietoa tiedosta, joka käytetään 

kuvaamaan tai määrittämään tietoa jostakin 

tietovarannosta tai sisältöyksiköstä. 

 

P2P Peer-to-Peer -verkko eli tietokoneiden muodostama 

vertaisverkko, jossa kaikki tietokoneet voivat toimia 

sekä palvelimina että asiakaskoneina 
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Proof-of-Stake Metodi, jonka avulla lohkoketjussa pyritään 

muodostamaan hajautettu konsensus 

vertaisverkoston käyttäjien keskuudessa.  

 

Proof-of-Work Numeerinen ratkaisu, joka todistaa vertaisverkossa 

tapahtuneen siirron tapahtuneen. 

 

Pseudonyymi Salanimi, jota käytetään virallisen nimen sijasta. 

 

Rahake Rahake eli poletti on usein automaateissa tai 

mittareissa rahan sijasta käytettävä kolikkomainen 

kappale. 

 

SDK Software development kit eli 

ohjelmistokehityspaketti 

 

SHA-256 Salaustekniikan SHA lyhenne tulee sanoista Secure 

Hash Algoritm, mikä kuuluu kryptografisiin 

tiivistefunktioihin. Numero lyhenteen perässä kuvaa 

tiivistefunktion pituutta. 

 

TCP Transmission Control Protocol on 

tietoliikenneprotokolla tietokoneiden väliseen 

luotettavaan tiedonsiirtoon. 
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1. JOHDANTO 

Elämme globaalin taloudellisen toimeliaisuuden ja digitalisaation aikakautta. Ihmisten, yritysten 

ja valtioiden välinen kaupallinen keskinäisriippuvuus ja verkottunut vuorovaikutus on 

moniulotteisempaa kuin koskaan aikaisemmin. Erilaiset aineelliset ja aineettomat hyödykevirrat 

liikkuvat nopeasti ja tehokkaasti valtioiden rajat ylittäen markkinavoimien ja taloudellisen hyödyn 

vauhdittamana. 

 

Ankarasti kilpaillut hyödykemarkkinat ovat ajaneet monet pääomavaltaiset infrastruktuuritoimialat 

kuten energia-alan ja niiden toimijat jatkuvasti pienenevien marginaalien ja tuottojen 

toimintaympäristöön, jossa liiketoiminnoilta edellytettävä äärimmäinen suorituskyky ja 

kustannustehokkuus korostuu kaikissa arvoketjujen ja -verkostojen transaktiokohdissa. Sekä 

kansallisilla että globaaleilla markkinoilla toimivien yritysten ahdinkoa lisää toimintaympäristön 

muutosnopeus ja luonnonvoiman tavoin etenevä teknologiakehitys, joissa korostuu olemassa 

olevien fyysisten tuotantoteknologioiden ja erilaisten modernien digitaalisten teknologioiden ja 

laitteiden älykäs integraatio (IoT, 5G, AI). Julkisuudessa esitettyjen asiantuntija-arvioiden mukaan 

jo vuosikymmenen puolivälissä internettiin kytkettyjen laitteiden ja antureiden määrä ylittäisi 40 

miljardin rajan - kaikki toiminnot ja prosessit, jotka voidaan digitalisoida ja automatisoida, 

digitalisoidaan ja automatisoidaan ja liitetään älykkäisiin digitaalisiin järjestelmiin. 

 

Massiivisena aaltona etenevän digitalisaation ja automatisoinnin seurauksena myös järjestelmien 

käyttöön liittyvän uuden datan määrä kasvaa ja olemassa oleva sekä uusi mittausdata otetaan 

aiempaa tehokkaampaan hyötykäyttöön. Uuden älykkään ja oppivan teknologian soveltaminen 

perinteisillä toimialoilla kiihdyttää toimiala- ja markkinakohtaisia murroksia ja synnyttää 

epäjatkuvuuskohtia, joissa eri toimialojen ja markkinoiden perinteiset toimijat pakotetaan 

siirtymään pakotetusti epävarmuuden kaudelle. Uusi digitaalinen älytietoteknologia ja datan 

kaupallistaminen tulee edellyttämään yrityksiltä uusia liiketoiminnallisia ja osaamiseen liittyviä 

valmiuksia. 

 

Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan lohkoketjuteknologian hyödyntämismahdollisuuksia 

energiatoimialalla. Lohkoketjuteknologia on eräs murroksellisista teknologioista, joiden leviämistä 

vauhdittavat globaalinen hyödykemarkkinoiden edelleen nopeutuva digitalisaatio, internet ja 

uusien digitaalisten markkinoiden ja palveluiden taustalla avautuvat ja standardisoituvat 

tiedonsiirtorajapinnat. Lohkoketjuteknologia on digitaalisessa muodossa olevan tiedon 

varmistusteknologia, mikä toimii internetin vertaisverkossa ilman keskitettyä toimijaa tai 

koordinaattoria. Lohkoketjuverkossa toteutuvat tapahtumat tai transaktiot varmistetaan verkkoon 

osallistuvien ns. louhijoiden toimesta. Lohkoketjuteknologia pyrkii tuomaan ratkaisun esimerkiksi 

kahden tai useamman osapuolen välisten tietoverkossa tapahtuviin sähköisten sopimusten 

varmentamiseen, sillä varmentamattomat sähköiset sopimukset ja allekirjoitukset voidaan kiistää 

tai väärentää. Vielä tällä hetkellä tärkeimmät digitaaliset sopimukset varmennetaan luotetun 

kolmannen osapuolen esimerkiksi toimivaltaisen viranomaisen toimesta (Linturi & Kuusi 2018).  

 

Lohkoketjuteknologian ja siihen perustuvan ajatusmallin taustalla on vuoden 2008 finanssikriisin 

tapahtumien innoittama pseudonyymi henkilö tai ryhmittymä, Satoshi Nakamoto, joka kehitti 

kryptografisen tiedonvarmistusprotokollan internetin luottamusongelmien ratkomiseksi. Samalla 

syntyi myös ensimmäinen lohkoketjun kannustinmekanismina toimiva virtuaalinen rahake, 

https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/julkaisut/Documents/tuvj_1+2018.pdf
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Bitcoin, jota verkossa jaetaan palkkioksi laskentatehon luovutusta ja transaktioiden varmistusta 

vastaan. Tämän rahakkeen taustalla toimivaa luottamusprotokollaa tai lohkoketjuteknologiaa on 

sen jälkeen hyödynnetty myös muissa sovellutuksissa. (Tapscott & Tapscott 2016.) 

 

Erilaisten lohkoketjuteknologioiden kenttää on ajoittain vaikea hahmottaa, sillä 

lohkoketjuavaruuden erilaiset tuotteet ja palvelut sisältävät paljon samoja, mutta myös toisistaan 

risteäviä elementtejä. Erilaiset hajautetut ratkaisut onkin hyvä pyrkiä jakamaan eri sektoreihin, 

kuten selkeisiin lohkoketjuratkaisuihin sekä niitä muistuttaviin hajautettuihin tilikirjaratkaisuihin. 

1.1 Tutkimuksen tausta ja tavoitteet 

Energia-alan yrityksille eri liiketoimintaprosesseista ja niiden tukitoiminnoista syntyvän teknisen 

ja taloudellisen tiedon systemaattinen ja reaaliaikainen hyödyntäminen on yhä tärkeämpi 

kilpailuetu. Tietoverkoissa tapahtuvien sähköisten transaktioiden ja nettipohjaisen kaupankäynnin 

ja palveluiden määrä on kasvava. Energiayhtiöiden liiketoimintojen yksisuuntaiset jakeluketjut 

ovat muuttumassa kaksisuuntaisiksi markkinapaikoiksi tai teknologia-alustoiksi, joissa aiemmin 

passiivisesta asiakkaasta on tullut aktiivinen energiamarkkinoiden osapuoli, joka tuottaa osan 

energiastaan itse. Tehokkuus- ja kilpailukykyvaatimukset sekä kaupankäynnin osapuolten 

lukumäärän kasvu sekä kaupan kaksisuuntaisuus lisää nykyistä älykkäämpien ja joustavampien 

kaupankäynti- ja vaihdantatapojen tarvetta. 

 

Monissa yrityksissä on kasvavaa mielenkiintoa uuden teknologian soveltamismahdollisuuksiin 

perinteisissä kuluttajaliiketoiminnoissa ja niiden sähköisissä transaktioissa. Vielä tällä hetkellä 

uusien teknologioiden kuten lohkoketjujen hyödyntämisestä on kuitenkin vähän konkreettisia 

esimerkkejä ja soveltamistietoa. Tällä opinnäytetyöllä pyritään luomaan yritykselle pragmaattinen 

kuva siitä mitä lohkoketjuteknologialla tarkoitetaan, miten se toimii ja miten sitä voitaisiin soveltaa 

esimerkiksi energiatoimialalla. 

 

Kirjoitushetkellä lohkoketjuteknologian odotusten huippu on ohitettu ja kiinnostus teknologiaa 

kohtaan on vähentynyt, koska teknologian avulla toteutettujen sovellusten määrä on jäänyt 

toistaiseksi vähäiseksi. Ratkaisut hakevat vielä ilmenemismuotojaan, mutta teknologian 

edellyttämä raskas tiivistefunktioiden ratkontaan perustuva luottamusprotokolla ei välttämättä 

sovellu osaksi perinteisiä prosesseja. Hajautetuille tilikirjoille kuitenkin ominaiset hajautetut 

tietokannat ovat lupaava ratkaisu osapuolien yhteiselle tietokantamalliselle ylläpidolle. 

Lohkoketjuteknologian toisen vallankumouksen mahdollistamat älysopimukset ovat myös 

lupaava ratkaisu sähköisten sopimusprosessien automatisoinnille varsinkin pilviympäristöissä, 

joissa järjestelmien väliset rajapinnat ovat avoimia ja niiden väliset toimet automatisoitavissa. 

Älysopimuksilla on mahdollista valvoa muun muassa palvelinkapasiteettia ja siihen liitettyjä 

mahdollisia palvelutasorajojen ylityksiä. Tämä tutkimus on esiselvitystyyppinen ja se on jatkoa 

energiayrityksen liiketoimintatiedon keruu- ja raportointihankkeelle (Business Intelligence -

ratkaisun käyttöönotto keskisuuressa yrityksessä, opinnäytetyö SAMK, Klaus Iltanen). 

1.2 Tutkimusongelma ja rajaukset 

Työn tavoitteena on tutkia lohkoketjuteknologiaa pragmaattisesti, jonka pohjalta työ tarjoaa 

lukijalle käytännön läheisen näkemyksen lohkoketjuteknologiaan, sen avulla toteutettuihin 

sovellutuksiin sekä käyttöönottoa edistäviin tekijöihin. Tässä luvussa esitellään 

tutkimuskysymykset sekä niiden sisältö. 

 

Ensimmäinen tutkimuskysymys tarkastelee mitä lohkoketjuteknologia on ja miten se toimii. 

Ymmärryksen luomiseksi esitetään teoreettinen viitekehys lohkoketjuteknologian teknologiselle 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201604073955
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201604073955
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toteutukselle sekä sen kehitysvaiheille. Tavoitteena on kuvata lohkoketjuteknologian 

toimintalogiikka sekä sen kypsyysaste kehitysvaiheiden tarkastelun tavulla. 

 

Toinen tutkimuskysymys tarkastelee, kuinka lohkoketjuteknologiaa on sovellettu 

energiatoimialalla. Tavoitteena on kuvata lohkoketjuteknologian sovellutuskohteita 

energiatoimialan eri sektoreilta. Lohkoketjuteknologian sovellutusedellytyksiä energiatoimialalla 

tarkastellaan myös SWOT- ja PESTEL-analyysien avulla. 

 

Kolmas tutkimuskysymys tutkii, millaisten ongelmien ratkaisuun lohkoketjuteknologiat soveltuvat. 

Tutkimuskysymykseen pyritään saamaan ratkaisu arvioimalla esitettyä kirjallisuutta 

pragmaattisesti lohkoketjuteknologian soveltamiskohteita hyödyntäen. 

 

Tutkimuskysymykset 

 

 Mitä on lohkoketjuteknologia ja mitä muita teknologioita siihen linkittyy? 

 Millaisia lohkoketjuteknologian käytännön sovellutuksia tunnetaan energiatoimialla? 

 Millaisten ongelmien ratkaisuun lohkoketjuteknologiat soveltuvat? 

 

Työ keskittyy lohkoketjuteknologian soveltamiskohteisiin energiatoimialalla, mutta sivuaa myös 

muiden toimialojen soveltamiskohteita, jos niillä on linkityksiä energiatoimialalta löytyviin 

toimintoihin. Työllä pyritään ensisijaisesti vastaamaan esitettyihin tutkimuskysymyksiin, joten 

työssä ei edetä syvälle lohkoketjuteknologioiden toimintalogiikoihin ja yksityiskohtiin. 

1.3 Työn rakenne 

Diplomityö alkaa johdannolla, jossa esitellään toimintaympäristöä ja hahmotellaan työn taustaa. 

Johdannossa kuvataan myös diplomityön rakennetta, tutkimuskysymyksiä ja tavoitteita. 

Johdantoa seuraa luvut, jotka luovat diplomityön teoreettisen viitekehyksen. Diplomityön rakenne 

on esitetty Kuva 1.1. 

 

Toisessa luvussa käydään läpi lohkoketjuteknologian toimintaperiaatteita sekä sen lisäarvoa 

luoviin digitaalista luottamusta lisääviin mekanismeihin. Luvussa käydään läpi myös 

vaihtoehtoisia teknologiaratkaisuja sekä niiden eroavaisuuksia lohkoketjuteknologiaan. Luvun 

lopussa käydään läpi lohkoketjuteknologiaa koskettavia kritiikin aiheita. 

 

Kolmannessa luvussa käydään läpi lohkoketjuteknologian kypsyysastetta ja perehdytään 

teknologian moninaisiin kehitysvaiheisiin. Kehitysvaiheita avataan läpi käytännön sovellusten 

kautta ylätasolla siten, että lukijalle jää käsitys teknologian mahdollisuuksista perehtymättä 

kuitenkaan syvemmälle käyttökohteiden toimintalogiikoihin. 

 

Neljännessä kappaleessa esitellään lyhyesti energiatoimiala sekä sen sektorit, jonka jälkeen 

esitellään lohkoketjuteknologian sovellutuskohteita energiatoimialalla. Sovelluskohteet on 

poimittu tarkastelemalla lohkoketjuteknologiaan liittyvistä erilaisista tutkimuksista, selvityksistä 

sekä raporteista. 

 

Viidennessä kappaleessa esitellään tutkimus- ja tiedonkeruumenetelmät. Kuudennessa 

kappaleessa lohkoketjuteknologialle suoritetaan SWOT- ja PESTEL-analyysit energiatoimialan 

näkökulmasta sekä esitellään lohkoketjuteknologian tarvekartoitukselle soveltuva työkalu. 

Diplomityö päättyy yhteenvetoon, jossa esitellään työn päätulokset, suositukset, 

jatkokehitysaiheet sekä arvio työstä. 
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Kuva 1.1 Diplomityön rakenne 
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2. LOHKOKETJUTEKNOLOGIA 

Lohkoketjuteknologialla tarkoitetaan internetin Peer-to-Peer (P2P) -vertaisverkossa 

ylläpidettävää avoimeen lähdekoodiin pohjautuvaa hajautettua tietokantaa, jossa suoritetut 

transaktiot tallentuvat lohkoketjupohjaisen algoritmin mukaisesti siten, että jokainen tallennettu 

lohko sisältää täydellisen historiatiedon kaikista edellisistä transaktioista lohkoketjun 

perustamishetkestä alkaen. Lohkoketjuun kirjattuja tietoja ei voi jälkikäteen muuttaa. 

Lähtökohtaisesti lohkoketjuteknologialla tarkoitetaan tiedon siirtämisen varmentamisteknologiaa, 

joka muista teknologioista poiketen mahdollistaa siirrettävään tietoon liittyvän kaikille läpinäkyvän 

luottamuksen rakentamisen ilman kolmatta tietoa varmentavaa tahoa tai osapuolta.  

Lohkoketjuteknologia mahdollistaa autonomisten ja keskitetyistä tiedon hallinnoijasta 

riippumattomat automatisoitavat palveluprosessit, arvonsiirtomekanismit sekä 

liiketoimintaverkostot, joissa hyödynnetään vertaisverkkopohjaista automatisoitua luottamusta ja 

digitaalisia rahakkeita (Rahkola 2019). 

 

Lohkoketju koostuu nimensä mukaisesti erillisistä lohkoista, jotka kytkeytyvät toisiinsa sisältäen 

tiedot varmistetuista transaktioista. Lohkoketjua voidaan kuvata pitkänä kirjanpidossa 

käytettävänä tilikirjana, jossa näkyvät kaikki transaktiot sekä niihin liittyvä metadata lohkoketjun 

perustamishetkestä lähtien. Lohkoketjujen transaktiot varmennetaan vertaisverkossa toimivien 

osapuolten kesken. Transaktioiden varmistajia kutsutaan louhijoiksi, jotka luovuttavat 

laitteistonsa prosessorien ja näytönohjainten laskentakapasiteettia vertaisverkolle 

kryptorahakepalkkiota vastaan. Lohkoketjuteknologiassa sovellettava tiedonvarmistusmekanismi 

on laskentakapasiteettia kuormittava toimenpide, mikä edellyttää paljon laskentatehoa 

(Johansson et al. 2019). Lohkoketjuissa sovellettava salaustekniikka ei ole aina sama 

lohkoketjujen kesken. Tekniikoista yleisimpiä ovat Bitcoin-lohkoketjun käyttämä SHA-256 ja 

Ethereum lohkoketjun käyttämä Ethash. Uusimman laitekannan modernit prosessorit ja 

näytönohjaimet ovat osaltaan mahdollistaneet teknologian käytön. Eräiden selvitysten mukaan 

kryptorahakkeilla ja lohkoketjuteknologialla voi olla kustannuksia alentavia vaikutuksia etenkin 

transaktioiden varmistuksen sekä digitaalisen alustan ylläpidon osalta (Catalini et al. 2016). 

 

”Lohkoketjuteknologia voidaan ymmärtää työkaluna avointen vertaisverkkoalustojen 

synnyttämiselle ja kasvattamiselle verkon protokollan kannustinrakenteen sekä järjestelmän 

sisäisten kryptorahakkeiden kautta.” (Mattilan et al. 2019, s. 30). 

 

Lohkoketjuteknologia pyrkii tuottamaan avoimen ja osapuoliriippumattoman ratkaisun kahden tai 

useamman osapuolen välisten transaktioiden ja niihin liittyvien sopimusten luotettavaan 

varmentamiseen sähköisesti verkossa. Perinteiset sopimukset ja allekirjoitukset voidaan kiistää 

tai väärentää sekä tärkeimmät sopimukset varmennetaan usein luotetun kolmannen osapuolen 

toimesta, joka on tyypillisesti auktoriteettiseksi tulkittu taho kuten viranomainen. 

Lohkoketjuverkossa suoritettavat transaktiot sekä niihin liittyvät sopimukset varmistetaan 

verkkoon osallistuvien louhijoiden toimesta. Lohkoketju mahdollistaa yhteistyön tekemisen 

sellaisten osapuolten välillä, joilla ei ole transaktion suorittamisen kannalta riittävää keskinäistä 

luottamusta ilman, että osapuolten tarvitsisi turvautua neutraaliin ja keskitettyyn auktoriteettiin 

luottamuksen takaajana. (Johansson et al. 2019, Linturi & Kuusi 2018.) 

 

Julkisessa ja avoimessa lohkoketjuvertaisverkossa tapahtuvat transaktiot ovat kaikkien 

nähtävissä. Transaktiot ovat kuitenkin pseudoanonymisoituja tarkoittaen sitä, että vaikka voimme 

tarkastella, mitä on siirretty mihinkin osoitteeseen, niin emme kuitenkaan tiedä, kuka osoitteen 

omistaa ilman erillistä osoitteen omistaja -rekisteriä. Tällaisia rekistereitä voivat ylläpitää muun 

muassa kryptorahakkeiden vaihdanta-alustojen toimittajat (Block Explorer 2020, Coinbase 2020). 

https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/julkaisut/Documents/NETTI_TUVJ_1_2019_Lohkoketjuteknologiat.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2874598
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161543/30_Lohkoketjuteknologian%20hyodyntamismahdollisuudet%20palkkatulojen%20verotuksessa_.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/julkaisut/Documents/tuvj_1+2018.pdf
https://www.blockchain.com/explorer?view=btc_transactions
https://docs.bitfinex.com/docs
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Kuva 2.1 esitellään muunnelma liikenne- ja viestintäministeriön julkaisussa esitetystä lohkoketjun 

vaiheittaista toimintaperiaatetta kuvaavasta tietovirtakuvauksesta. Toimintaperiaate on kuvattu 

käyttäjien lähettämien transaktioiden ja lohkon muodostumisen osalta (Kinnunen et al. 2017). 

Kuvasta on tarkasteltavissa, kuinka lohkoketjun ylläpito tapahtuu vertaisverkossa, johon käyttäjät 

lähettävät transaktioita. Transaktiot varmennetaan ja ne joko hyväksytään tai vahvistetaan 

solmuissa. Verkon validointisolmut paketoivat hyväksytyt transaktiot lohkoihin, jotka linkitetään 

osaksi lohkoketjua. Uusi lohko lisätään aina edellisen jatkeeksi, mikä muodostaa niin sanotun 

lohkoketjun. 

 

 

Lohkoketjut voivat olla joko julkisia ja avoimia tai yksityisiä ja suljettuja järjestelmiä. Julkisia ja 

avoimia lohkoketjuja ovat esimerkiksi Bitcoin- ja Ethereum-lohkoketjut. Avoimet lohkoketjut ovat 

kaikille avoimia, joten niiden toimintaan voi vapaasti liittyä tasavertaisena vertaisverkon jäsenenä. 

Louhinta- ja transaktiotoimintaa voi harjoittaa internetistä ladattavien sovellusten avulla. Avoimille 

lohkoketjuille tunnusomaista ovat digitaaliset rahakkeet, joilla verkoston jäsenille korvataan 

heidän luovuttamansa tietotekniset resurssit tai laskentakapasiteetti. Yksityiset lohkoketjut ovat 

suljettuja lohkoketjuja, joihin on rajallinen pääsy. Yksityisten lohkoketjujen etuna on muun muassa 

se, että lohkoketjussa tapahtuvat transaktiotiedot eivät ole kaikkien saatavilla. Suljettujen 

lohkoketjujen toimintaedellytyksenä eivät ole rahakkeet, mutta rahakkeita voidaan käyttää 

esimerkiksi verkoston sisällä tapahtuvien palveluiden tai niihin liittyvien käyttöoikeusarvojen 

siirtoon. Yksityiset lohkoketjut ovat usein yritysten sisäisiä, jotakin toimintoa tukevia lohkoketjuja. 

(Rahkola 2019, Johansson et al. 2019.) 

 

Lohkoketjut koostuvat internetissä toimivista tiedonvälitysprotokollista, ohjelmointikielistä, 

vertaisverkkoteknologiasta sekä yksityiseen ja julkiseen avaimeen perustuvasta 

Kuva 2.1 Lohkoketjun toimintaperiaate vaiheittain 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80667/LVM_12_2017_Lohkoketjuteknologian%20soveltaminen.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/julkaisut/Documents/NETTI_TUVJ_1_2019_Lohkoketjuteknologiat.pdf
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salausmenetelmästä. Teknologioiden yhdistelmänä lohkoketjuteknologia mahdollistaa uudella 

tavalla rakentuvan automatisoidun ja avoimen hajautetun luottamuksen toimintamallin. 

Lohkoketjujen avulla toteutettu vaihdanta ja sopimukset dokumentoituvat toisistaan 

riippumattomiin paikkoihin, jolloin tietoa on käytännössä mahdotonta jälkikäteen 

huomaamattomasti muuttaa tai väärentää. (Rahkola 2019.) Tiedonvälitysprotokollana käytetään 

muun muassa TCP-/IP-protokollia ja esimerkiksi Ethereum-lohkoketjussa ohjelmointikielenä 

toimii Solidity (Ethreum Developer Resourches 2020). 

 

Lohkoketjuteknologia toimii työkaluna avointen vertaisverkkoalustojen synnyttämiselle sekä 

kasvattamiselle sen luottamusprotokollan ja rahakejärjestelmän mahdollistavan 

kannustinrakenteen kautta, kun taas Distributed Ledger Technology (DLT) eli hajautettu 

tilikirjateknologia näyttäytyy perinteisen digitalisaation jatkeena. Se on yleiskäsite menetelmästä, 

jonka avulla voidaan ylläpitää yhteistä tietokantaa yhtenäisesti ja läpinäkyvästi järjestelmään 

osallistuvien toimijoiden kesken. DLT-käsite kattaa useat erilaiset lohkoketjuteknologian muodot, 

mutta DLT-järjestelmät voivat myös olla sisältämättä lohkoketjuteknologiapinon elementtejä, 

kuten kryptorahakkeita tai hajautustiivisteiden avulla ketjutettua lohkoketjutietorakennetta. 

(Mattila et al. 2019.) 

 

Suomessa hajautettua tilikirjateknologiaa käytetään muun muassa digitaalisessa 

asuntokaupassa. DIAS on Suomessa kehitetty asunto-osakekaupan alusta, jossa on mukana 

useita toimijoita, kuten pankkeja, kiinteistövälittäjiä sekä rakennuttajia. DIAS käyttää suljettua 

lohkoketjua alustaratkaisussaan, jossa tiedot tallennetaan hajautetusti kaupan osapuolina 

toimivien pankkien tietokantoihin. Hajautettu ratkaisu lisää alustan turvallisuutta sekä 

luotettavuutta. Alustaratkaisu mahdollistaa osapuolien kesken hajautetun tietokannan hallinnan, 

jolloin asuntokauppaan liittyvät tahot voivat toimia helpommin yhdessä turvallisesti sekä 

luotettavasti. (Mattila et al. 2019, DIAS 2020.) 

 

Rahkolan (2019) mukaan lohkoketjuteknologiat voidaan jaotella pääsääntöisesti kolmeen eri 

toimintakerrokseen; 

 

 Protokollakerrokseen, joka määrää käytettävän lohkoketjun periaatteet ja säännöt. 

Tämä kerros sisältää myös kryptorahakejärjestelmän, joka mahdollistaa hajautetun 

kannustinrakenteen yhteistyölle, mikä mahdollistaa verkoston ylläpidon. 

 Vertaisverkkokerrokseen, joka mahdollistaa lohkoketjujen moniversiohallinnan sekä 

muokkaussääntöjen hajautetun valvonnan. 

 Sovelluskerrokseen, joka yhdistää yllä mainitut kerrokset toimiviksi palveluiksi. 

Sovelluskerros sisältää käytännössä käyttöliittymät loppukäyttäjien palveluille. 

 

Lohkoketjuteknologia on ollut arvioinnin kohteena muun muassa tulevaisuusvaliokunnan 

teknologiaselvityksessä ”Suomen sata uutta mahdollisuutta 2018–2037”. Selvityksessä uusia 

teknologisia innovaatioita arvioitiin sillä perusteella, miten niiden uskotaan muuttavan maailmaa 

vuoteen 2037 mennessä. Arvioidut teknologiat pisteytettiin ja järjestettiin niiden geneerisyyden 

mukaan. Lisäksi asiantuntijat vertasivat sataa tunnistettua teknologiakoria, joita verrattiin 

kahteenkymmeneen erilaiseen ”arvonluontiverkostoon”, kuten liikenteeseen, ravintoon, 

turvallisuuteen sekä terveyteen. Enemmän pisteitä saivat ne teknologiat, jotka vaikuttivat useissa 

eri arvonluontiverkostoissa. Lohkoketjuteknologia sijoittui selvityksessä sijalle 37 ja sen mainittiin 

olevan huomattavin uusista läpinäkyvyyttä lisäävistä keinoista. (Rahkola 2019, Linturi & Kuusi 

2018.) 

https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/julkaisut/Documents/NETTI_TUVJ_1_2019_Lohkoketjuteknologiat.pdf
https://ethereum.org/developers/#getting-started
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161543/30_Lohkoketjuteknologian%20hyodyntamismahdollisuudet%20palkkatulojen%20verotuksessa_.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161543/30_Lohkoketjuteknologian%20hyodyntamismahdollisuudet%20palkkatulojen%20verotuksessa_.pdf
https://dias.fi/
https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/julkaisut/Documents/NETTI_TUVJ_1_2019_Lohkoketjuteknologiat.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/julkaisut/Documents/NETTI_TUVJ_1_2019_Lohkoketjuteknologiat.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/julkaisut/Documents/tuvj_1+2018.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/julkaisut/Documents/tuvj_1+2018.pdf
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2.1 Luottamusprotokolla 

Lohkoketjussa luotua tiedon varmentamismekanismia kutsutaan useissa asiayhteyksissä myös 

luottamus- tai tiedon varmentamisprotokollaksi. Useat toimijat pyrkivät toteuttamaan omia 

hajautettuja lohkoketjupohjaisia ratkaisuja, joiden tavoitteena on nopeus, kustannustehokkuus, 

turvallisuus, virheettömyys sekä keskitettyjen pisteiden hävittäminen (Tapscott & Tapscott 2016). 

 

Vertaisverkossa lohkoketjua ei lähtökohtaisesti hallinnoi vain yksi keskitetty taho. Lohkoketjua 

hallinnoidaan hajautetusti tallentamalla lohkoketjun tietokanta ja sen historiatiedot yhtäaikaisesti 

usealle verkostoon osallistuvalle tietokoneelle. Yhteistä hajautettua tietokantaa tai tilikirjaa 

ylläpitävät osapuolet voivat toisistaan riippumatta tehdä uusia merkintöjä tietokantaan, mutta 

jokainen muutos on hyväksyttävä verkostoon osallistuvien toimijoiden kesken. Tästä muodostuu 

vertaisverkon toimijoiden välinen yhteisymmärrys eli konsensus tallennettavaan tietoon liittyen. 

(Johansson et al. 2019.) 

 

Esimerkkinä luottamusprotokollasta viitataan usein kryptorahakkeisiin, joista tunnetuin on Bitcoin. 

Bitcoin-lohkoketjua kuvataan artikkelissa "Bitcoin: Peer-to-Peer Electronic Cash System", jossa 

esitellään Bitcoinin perusteet ja toimintaperiaate sekä vertaillaan Bitcoinin ja perinteisten 

internetpohjaisen kaupankäynnin eroja. Perinteinen kaupankäynti ja sen luottamusprotokolla 

rahansiirrossa perustuu erillisten finanssi-instituutioiden toimintaan luottamuksen tarjoajina. 

Lohkoketjuteknologialla voidaan luoda avoin digitaalinen luottamusmalli tarjoamalla kaikille 

vertaisverkon osapuolille todiste ja näkymä osapuolten välisten transaktioiden tapahtumisesta 

ilman kolmatta erillistä luottamusosapuolta. (Nakamoto 2008.) 

2.1.1 Transaktiot 

Transaktioihin liittyvä luottamusprotokolla ja vertaisverkon konsensusmenetelmä perustuu 

kryptografisten tiivistefunktioiden ratkomiseen. Hajautettu julkinen tietokanta sisältää kopion 

kaikista varmennetuista transaktioista ja sen on kaikkien verkoston osapuolten nähtävissä. 

Lohkoketju on myös salattu ja salaukseen käytetään vahvaa salausmekanismia, johon kuuluvat 

julkiset ja yksityiset avaimet. Lohkoketjussa tapahtuvat transaktiot todennetaan ja varmistetaan 

esimerkiksi Bitcoinin osalta kymmenen minuutin välein, jonka jälkeen varmennettu lohko 

linkitetään edelliseen lohkoon. Kaikissa vertaisverkossa tapahtuvissa transaktioissa on viittaus 

edelliseen transaktioon. Varmentamisessa jokaisen lohkoketjuun liitetyn yksittäisen lohkon tulee 

viitata sitä edeltävään lohkoon, jotta se olisi validi. Tässä varmennusprosessissa lohkoketjun 

rakenne aikaleimaa pysyvästi kaikki lohkoketjun tapahtumat. Näin lohkoketjun transaktiohistoriaa 

ei voida enää jälkikäteen muuttaa. (Tapscott & Tapscott 2016.) Lohkoketjua ja validien lohkojen 

linkittymistä on esitetty muunnellussa Kuva 2.2 (Mattila et al. 2019). 

 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161543/30_Lohkoketjuteknologian%20hyodyntamismahdollisuudet%20palkkatulojen%20verotuksessa_.pdf
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Kuva 2.2 Lohkoketju 

 

Lohkoketjuverkostossa suoritettavat ja varmennetut transaktiot tai tapahtumat todistavat 

vertaisverkostolle, että tapahtuman suorittanut osapuoli omistaa tietyn määrän vaihdettavaa 

hyödykettä ja on siirtämässä niitä toisen osapuolen tilille. Jos yksiköt ovat Bitcoineja, tapahtumat 

suoritetaan Bitcoin-lohkoketjussa ja yksiköt vastaanottanut osapuoli voi edelleen siirtää Bitcoineja 

muille osapuolille ja heidän osoitteisiinsa. Lohkoketjuverkossa osoitteen tai tilin voi omistaa kuka 

tai mikä tahansa. Uusi omistaja voi vastaanottamisen jälkeen hyödyntää Bitcoinit luomalla uusia 

transaktioita ja valtuuttamalla siirtotapahtumia. Transaktioita voidaan verrata myös 

kaksinkertaiseen kirjanpitoon, jota on esitelty mukaillussa Kuva 2.3. Kuvasta on nähtävissä, 

kuinka jokainen transaktiotapahtuma sisältää vähintään yhden menokirjauksen. (Antonopoulos 

2017.) 

 

 

Kuva 2.3 Mukaelma ”Transaktiot kaksinkertaisena kirjanpitona” kuvauksesta 

https://archive.org/details/MasteringBitcoin2nd/page/n51/mode/1up
https://archive.org/details/MasteringBitcoin2nd/page/n51/mode/1up
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Meno- ja tulokirjaukset tai toisin sanottuna syötteet ja tulosteet eivät ole aina yhtä suuria, sillä 

transaktioiden suorittamisesta vähennetään kulu, mikä menee transaktion varmistaneille 

louhijoille. Louhintakulun maksaa aina hyödykettä lähettävä taho. Tapahtuma sisältää myös 

todisteet omistuksesta (”Proof of Ownership”) digitaalisen allekirjoituksen muodossa, jolla 

voidaan todistaa siirron tapahtuneen. Bitcoin-termein "kuluttamisella" tarkoitetaan transaktion 

allekirjoittamista, jolla siirretään arvoa käyttäjältä käyttäjälle. Kuva 2.4 on nähtävissä, kuinka 

jokainen transaktiotapahtuma sisältää aina viittauksen transaktioon. Kaikki Bitcoin-lohkoketjussa 

suoritetut tapahtumat ovat tarkasteltavissa www.blockchain.com -sivustolta. (Antonopoulos 

2017.) 

 

 

Kuva 2.4 Mukaelma ”Transaktioketju” kuvauksesta 

2.1.2 Verkosto 
 

Tietoverkkojen palvelininfrastruktuuri on yleensä rakennettu erillisten palvelimien varaan siten, 

että yksittäiset asiakastietokoneet ottavat yhteyttä palveluiden ylläpitoon tarkoitettuihin 

keskitettyihin palvelimiin. Vertaisverkko tai Peer-to-Peer (P2P) -verkko puolestaan muodostuu 

kaikista verkkoon kytketyistä tietokoneista eikä se tarvitse toimiakseen keskitettyä palvelinta 

(Sanastokeskus 2010). Lohkoketjuteknologia rakentuu vertaisverkon päälle. Vertaisverkon ja 

keskitetyn palvelinverkon eroja on havainnollistettu mukaillussa Kuva 2.5. (Johansson et al. 

2019.) 

https://archive.org/details/MasteringBitcoin2nd/page/n51/mode/1up
https://archive.org/details/MasteringBitcoin2nd/page/n51/mode/1up
http://www.tsk.fi/tiedostot/pdf/Sosiaalisen_median_sanasto


11 
 

 
Kuva 2.5 Palvelin- ja vertaisverkko 

Vertaisverkolle on ominaista, että kuka tahansa voi liittää oman tietokoneensa verkoston osaksi. 

Vertaisverkkoon liitetyt tietokoneet ovat tasavertaisessa asemassa keskenään. Tämä 

mahdollistaa järjestelmän, jossa ei ole määräysvaltaa omaavaa keskitettyä hallinnoijaa, vaan 

jokainen säilyttää verkon tietokantaa sekä valvoo sen eheyttä itsenäisesti. 

Lohkoketjuteknologiassa on pohjimmiltaan kyse lohkoketjutietokantarakenteen hyödyntämisestä 

hajautetun moniversiohallinnan eli konsensuksen saavuttamisesta ilman keskitettyä kontrolloivaa 

tahoa. Hajautetun moniversiohallinnan avulla kaikilla toisilleen tuntemattomilla verkoston jäsenillä 

säilyy yhteinen käsitys tietokannan muokkaushistoriasta. (Mattila et al. 2019.) 

 

Vertaisverkoille on myös ominaista siihen kytkeytyvien tietokoneiden kaksisuuntainen 

tiedonsiirto. Verkkoon linkitetyt tietokoneet sekä tuottavat että kuluttavat sisältöä vertaisverkossa, 

mikä osaltaan toimii verkon kannustinrakenteena osallistumiselle. Vertaisverkkoarkkitehtuurit 

ovat hajautettuja, kestäviä sekä avoimia ja aikaiset toteutukset internetistä toimivatkin tämän 

arkkitehtuurin osalta hyvänä esimerkkinä. Lohkoketjusovellutusten lisäksi 

vertaisverkkoteknologiaa on käytetty myös tiedostojen jakamiseen verkkoon linkittyneiden 

käyttäjien keskuudessa. (Antonopoulos 2017.) 

2.1.3 Konsensusmekanismi 

Kaupankäynnissä ja transaktioissa luottamus on odotus tai oletus siitä, että toinen osapuoli 

käyttäytyy määritellyn neljän eheyssäännön mukaisesti, jotka ovat rehellisyys, huomiointi, 

tilivelvollisuus ja läpinäkyvyys. Jotta rehellisyys toteutuu, tulee transaktion osapuolien olla 

totuuden mukaisia, täsmällisiä sekä informatiivisia. Osapuolina voivat toimia luonnollisten 

henkilöiden lisäksi erilaiset sidosryhmät, kuten organisaatiot. Luottamuksen rakentumisessa tulee 

huomioida myös osapuolten oletetut hyödyt ja intressit, jotta osapuolet kokevat arvostuksen 

tunnetta. Tilivelvollisuudella tarkoitetaan sitä, että henkilön tai organisaation pitää pystyä 

osoittamaan, että asiat on hoidettu sovitusti. Läpinäkyvyys taas lisää luottamusta siten, että 

kaupankäynnin toinen osapuoli voi varmistua siitä, että toinen osapuoli ei salaile asioita. (Tapscott 

& Tapscott 2016.) 

 

Ihmisten, yritysten sekä organisaatioiden välisiin sopimuksiin liittyy epävarmuuksia ja 

todentamisongelmia. Siksi esimerkiksi merkittäviä kaupallisia tai omistukseen liittyviä sopimuksia 

varmennetaan ja vahvistetaan kaupan osapuolten luotettavaksi ja riippumattomaksi osapuoleksi 

arvioimaan kolmannen osapuolen toimesta. Tällainen taho voi olla esimerkiksi viranomainen tai 

tunnettu finanssilaitos. Vahvistusmenetelmä voi perustua myös lainsäädäntöön. 

Sopimusasiakirjojen aitous sekä allekirjoitusten autenttisuus ovat tärkeimmät varmennettavat 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161543/30_Lohkoketjuteknologian%20hyodyntamismahdollisuudet%20palkkatulojen%20verotuksessa_.pdf
https://archive.org/details/MasteringBitcoin2nd/page/n51/mode/1up
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asiat sopimuksissa ja niihin liittyvissä transaktioissa. Jos asiakirjan aitous tai allekirjoituksen 

autenttisuus on helposti ja kiistämättömästi todettavissa sopijaosapuolten kesken, niin 

keskitettyjen luottamusta tarjoavien kolmansien osapuolien palveluita ei tarvita. (Linturi & Kuusi 

2018.) 

 

Lohkoketjuverkostossa tapahtuvan transaktion luottamuksen todentaminen, konsensus eli 

yhteisymmärrys (”Proof of Stake”) luodaan matemaattisin mallein. Käytännössä merkintöjen 

tekeminen tietokantaan vaatii verkoston osapuolten määräenemmistön hyväksynnän ja kun 

yhteisymmärrys on saavutettu, niin verkoston tietokoneet päivittävät automaattisesti omat 

kopionsa tietokannasta samanaikaisesti (Johansson et al. 2019). 

 

Työtodistukseen (”Proof of Work”) perustuvassa konsensusmenetelmässä todenmukainen 

muokkaushistoria todennetaan eniten hajautustiivisteiden laskentatyötä sisältävien lohkojen 

mukaisesti. Hajautustiivisteet tai ”hash-arvot” koostuvat hajautusfunktioista. Lohkon 

hajautustiiviste muodostuu aina kyseisen lohkon hyötykuormasta sekä edellisen lohkon 

hajautustiivisteestä. Lohkoketjutietokantarakenteessa kaikki muokkaukset lisätään tietokantaan 

salattuina ketjutettuina lohkoina ja mitään tietoja ei voida poistaa, koska tietokantarakenne tukee 

vain tietojen lisäämistä tietokantaan. Tietojen poistaminen tietokannasta ei ole mahdollista eli 

vanhoja merkintöjä ei milloinkaan poisteta tietokannasta, mikä kasvattaa tietokannan kokoa. 

(Mattila et al. 2019.) 

 

Esimerkkinä hajautusfunktion laskennasta voidaan käyttää rakkausprosentin laskukaavaa, jossa 

kahden henkilön nimiin sisältyvien LOVES-sanan kirjainten lukumäärä ja summat kirjataan 

taulukkoon, jonka jälkeen vierekkäiset luvut lasketaan seuraaville riveille yhteen, kunnes suppilon 

lopputuotteena syntyy hajautustiiviste. Hajautustiivisesteen muodostumista ja hajautusfunktion 

rakennetta on esitelty mukaillussa Kuva 2.6 (Mattila et al. 2019). 

 

 

https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/julkaisut/Documents/tuvj_1+2018.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/julkaisut/Documents/tuvj_1+2018.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161543/30_Lohkoketjuteknologian%20hyodyntamismahdollisuudet%20palkkatulojen%20verotuksessa_.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161543/30_Lohkoketjuteknologian%20hyodyntamismahdollisuudet%20palkkatulojen%20verotuksessa_.pdf
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Kuva 2.6 Hajautustiivisteen muodostuminen 

2.1.4 Hallinta 

Lohkoketjujen hallinta riippuu sen toteutustavasta. Jos kyse on avoimesta toteutuksesta, 

lohkoketjun hallinta ja mahdollinen sääntöjen muuttaminen tulee hyväksyttää 

konsensusmenetelmien mukaisesti koko vertaisverkoston keskuudessa. Julkisessa 

lohkoketjutoteutuksessa sääntöjen muutos haarauttaa lohkoketjun ja syntyy rinnakkaisia 

lohkoketjuja, jotka omaavat eri säännöstön alkuperäiseen lohkoketjuun verrattuna. Esimerkiksi 

Bitcoin Cash on esimerkki haarautuneesta lohkoketjusta (Popper 2017). Suljetut lohkoketjut 

omaavat usein puolestaan keskistetyn hallinnoijan, jolla on mahdollisuus muuttaa sääntöjä ilman 

käyttäjien hyväksyntää. 

 

Avoimet ja suljetut lohkoketjut eroavat myös ylläpidon osalta, sillä avoimien lohkoketjujen ylläpito 

suoritetaan verkostoon osallistuvien louhijoiden toimesta, jotka luovuttavat verkostolle 

laskentatehoa transaktiovarmistusten muodossa. Louhintaan voi käyttää mitä tahansa 

tietoteknistä laitetta. Louhintaan erikoistuneet toimivat käyttävät toiminnan harjoittamiseksi 

tiivistefunktioiden laskentaan keskittyneitä laitteita. Suljettua lohkoketjua voidaan ylläpitää myös 

ilman lohkoketjuun sidottujen rahakkeiden mahdollistamaa kannustinrakennetta (Rahkola 2019). 

 

Käyttäjätasolla lohkoketjuun pääsee linkittymään virtuaalilompakon avulla, joka varaa 

lohkoketjusta käyttäjälle julkisen osoitteen ja yksityisen avaimen virtuaalilompakkoa 

perustettaessa. Virtuaalilompakko on pankkisovellusten kaltainen päätelaitteelle ladattava tai 

selaimella käytettävä sovellus, jonka avulla käyttäjä voi seurata ja hallinnoida osoitteeseen 

linkitettyjä varoja sekä siirtää ja vastaanottaa kryptorahakkeita. Virtuaalilompakoita löytyy erilaisia 

ja osa lompakoista antaa käyttäjän itse säilöä yksityiset avaimet, kun taas osa sovelluksista ei 

anna yksityisiä avaimia käyttäjälle. Virtuaalivaluuttojen vaihdantaan erikoistuneissa 

kauppapaikoissa yksityiset avaimet säilöö usein toimittaja. Yksityiset avaimet oikeuttavat 

virtuaalilompakoihin varoihin, kun taas julkisia avaimia käytetään rahakkeiden siirroissa 

osoitteina, kuten tilinumeroita käytetään perinteisissä pankkipalveluissa (Antonopoulos 2017). 

Yksityiset avaimet tulee säilöä huolellisesti, sillä niiden hukkuessa tai unohtuessa pääsy 

osoitteeseen linkitettyihin varoihin myös estyy. Mediassa on useita varoittavia esimerkkejä siitä, 

kuinka Bitcoinin alkuaikoina ihmiset olivat hankkineet Bitcoineja alhaiseen hintaan, mutta 

https://www.nytimes.com/2017/07/25/business/dealbook/bitcoin-cash-split.html
https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/julkaisut/Documents/NETTI_TUVJ_1_2019_Lohkoketjuteknologiat.pdf
https://archive.org/details/MasteringBitcoin2nd/page/n51/mode/1up
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sittemmin yksityiset avaimet olivat hukkuneet ja täten kyseiset henkilöt eivät ole päässeet enää 

varoihinsa kiinni. 

 

Kuva 2.7 on esitetty kuinka kryptorahakkeita voidaan siirtää käyttäjien ja kauppapaikkojen välillä 

virtuaalilompakosta toiseen ja kuinka kryptorahakkeita voidaan myydä ja ostaa kauppapaikan 

kautta. Kryptorahakkeisiin erikoistuneet kauppapaikat toimivat osakkeisiin ja rahastoihin 

erikoistuneiden kauppapaikkojen tavoin. Kauppapaikat veloittavat käyttäjältä yleensä pienen 

määrän ostettua rahaketta (Coinmarketcap 2020). Kryptorahakkeita on mahdollista myydä myös 

käyttäjien välillä ilman kauppapaikkaa, mutta tällöin vaihtotapahtuman säännöt perustuvat 

käyttäjien välisiin keskinäisiin sopimuksiin. Kryptorahakkeita, kuten Bitcoinia on mahdollista ostaa 

kauppapaikoista virallisilla, keskuspankeissa noteeratuilla valuutoilla, kuten euroilla. 

Kauppapaikoissa on myös mahdollista vaihtaa virtuaalivaluuttoja keskenään. Virtuaalivaluuttojen 

vaihtaminen keskenään on mahdollista myös ”atomic swap” tekniikan avulla (Frankenfield 2019). 

 

2.2 Kilpailevat teknologiaratkaisut 

Lohkoketjuteknologian rinnalle on rakennettu myös kilpailevia teknologiaratkaisuja, kuten Tangle-

teknologia. Tangle-teknologia perustuu solmukohtien linkittämiselle, joiden väliset yhteydet 

koostavat katkeamattoman verkoston. Tangle-teknologiaa pidetään lohkoketjuteknologian 

varteen otettavana haastajana, koska se poistaa muun muassa lohkoketjujen louhimisprosessiin 

liittyvät energiankulutus- ja transaktioiden skaalausongelmat (Rousku et al. 2019). 

 

Tangle-verkossa ei ole transaktiokustannuksia ja sen ylläpito ei vaadi suuria laskentaresursseja. 

Tangle-teknologiassa verkoston osapuolista koostuvat solmukohdat varmistavat keskeytymättä 

Kuva 2.7 Siirto-, myynti- ja ostotoiminnot kryptorahakkeilla kauppapaikan kautta 

https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/
https://www.investopedia.com/terms/a/atomic-swaps.asp
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161462/VM_2019_22_Pilkahduksia_tulevaisuuteen.pdf?sequence=4&isAllowed=y
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toistensa transaktioita ja tätä katkeamatonta ketjua ei voida manipuloida tai väärentää. Tangle-

teknologia sisältää elementtejä myös lohkoketjuteknologian konsensusmenetelmästä, jossa 

transaktiot hyväksytään yhteisymmärryksessä verkostoon osallistuvien osapuolien toimesta 

(Popov 2018). 

 

Esimerkiksi kryptorahake IOTA pohjautuu Tangle-teknologiaan ja teknologian etuna 

lohkoketjuteknologiaan verrattuna pidetään lohkoketjuteknologialle tyypillisten pullonkaulojen 

puuttuminen. Tangle-teknologian validointiprosessit skaalautuvat tapahtumamäärien mukaisesti. 

Lohkoketjuteknologiassa käytettävä metodi varmistaa kaikki transaktiot aikajärjestyksessä, jonka 

on kuvailtu aiheuttavan pullonkaulailmiötä. Lohkoketjuteknologian pullonkaulailmiötä sekä 

Tangle-teknologian validointiprosessia on esitetty Kuva 2.8 pohjautuen Popovin kuvaukseen 

aiheesta (Popov 2018). 

 

 

 
Kuva 2.8 Lohkoketju- ja Tangle-teknologian validointiprosessit 

 

IOTA-järjestelmään perustuva luottamusjärjestelmä voi olla ratkaisu esimerkiksi esineiden 

internetissä toimivien laitteiden välisiin automaattisiin transaktioihin, joissa verkkoon kytkettyjen 

laitteiden lukumäärät ovat miljardeja. Tangle-teknologiassa ei ole lohkoketjuteknologiassa 

ilmeneviä skaalausongelmia, kun järjestelmän on validoitava suuria määriä transaktioita kerralla. 

 

Tangle-teknologia perustuu lohkoketjun tavoin hajautettuun tietokantaan ja vertaisverkon 

konsensuskäytäntöön. Tangle-teknologia ei sisällä lohkoja, vaan sen toiminta perustuu 

osapuolten läheisyydessä sijaitsevien osapuolien varmistuksiin. Tangle-verkossa kaikki 

osapuolet toimivat yhden ison verkon osana ja ovat näin linkitettyinä toisiinsa. Tietojen 

validointiprosessi tapahtuu Schnienerin (2017) mukaan kolmivaiheisesti; 

 

1. Uudet tapahtumat allekirjoitetaan yksityisavaimilla 

2. Tapahtumat varmistetaan MCMG-algoritmia käyttäen 

3. Verkosto hyväksyy tapahtuman, jos tapahtumasta löytyy tarvittavat todisteet 

https://blog.iota.org/on-the-tangle-white-papers-proofs-airplanes-and-local-modifiers-44683aff8fea
https://blog.iota.org/on-the-tangle-white-papers-proofs-airplanes-and-local-modifiers-44683aff8fea
https://blog.iota.org/on-the-tangle-white-papers-proofs-airplanes-and-local-modifiers-44683aff8fea
https://blog.iota.org/a-primer-on-iota-with-presentation-e0a6eb2cc621
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Tapahtumat varmistetaan hyödyntäen kunkin uuden tapahtuman läheisiä linkitettyjä tapahtumia. 

Tällöin uusien tapahtumien varmistus ei edellytä sitä, että jokainen aiempi tapahtuma pitäisi 

käsitellä uusien tapahtumien validoinnin yhteydessä. IOTA-järjestelmässä ei ole myöskään 

varmennukseen liittyviä louhintakorvauksia, jotka aiheuttaisivat transaktiokuluja ja siksi se 

soveltuu esimerkiksi IoT-ratkaisujen suurivolyymisten mikro- ja nanotapahtumien suorittamiseen. 

Teknologia sopii erityisesti infrastruktuurirakenteisiin, kuten älyverkkoihin (Schiener 2017). 

 

Lohkoketjuissa tietojen validointi tapahtuu kryptografisesti. Lohkoketjut toimivat tokenisoidun 

protokollan ympärillä ja ovat usein tyypiltään avointa lähdekoodia sisältäviä avoimia sekä julkisia 

järjestelmiä ja siten eivät edellytä kolmannen osapuolen validointimenetelmiä. Muut 

kryptorahakkeet, kuten Stellar, Ripple ja IOTA käyttävät transaktioiden validointiin 

lohkoketjuteknologiasta poikkeavia ratkaisuja, kuten hashgraph gossip -protokollaa tai muita 

vastaavia verkostomaisia validointiratkaisuja. Ratkaisut noudattavat usein tokenisoitua 

protokollaa ja ratkaisut voivat olla joko julkisia tai yksityisiä. Hajautettuja tilikirjaratkaisuja ovat 

esimerkiksi Corda, Sovrin ja Hyperledger. (Seppälä 2018.) 

 

Kuva 2.9 on esitetty erilaisten lohkoketjutyyppien transaktioiden validointimekanismeja sekä 

avoimuuden tasoa ja luottamuksen tarvetta pohjautuen Vargesen (2018) kuvaukseen aiheesta. 

Julkiset tai avoimet lohkoketjuissa transaktioiden validoijat ovat anonyymeja tai vähintäänkin 

pseudoanonyymejä eli eivät ne eivät ole tunnistettavissa lohkoketjuun kirjattujen tietojen 

perusteella. Avoimessa lohkoketjuympäristössä kuka tahansa voi luoda oman lohkoketjun tai 

liittyä osaksi vertaisverkostoa (Varghese 2018). 

 

Lohkoketjujen ollessa yksityisiä myös anonymiteetin taso laskee. Yksityisessä 

lohkoketjuverkostossa jäsenet ovat usein toisilleen entuudestaan tuttuja sekä verkoston jäsenillä 

on rajattu näkymä tapahtumiin. Suljetut lohkoketjut perustuvat usein avoimeen lähdekoodiin kuten 

avoimetkin ratkaisut. Suljettujen, luvanvaraisten lohkoketjujen muutosvoimina toimivat olemassa 

olevien liiketoimintaprosessien tehostaminen sekä kirjanpidon ja maksamisen reaaliaikaisuuden 

sekä läpinäkyvyyden lisääminen liiketoimintaverkostossa (Jäntti 2018). 

 

Lohkoketjut jaetaan myös karkeasti sen mukaan, kuinka paljon lohkoketjujärjestelmään 

osallistuviin validoijiin luotetaan. Näin voidaan jaotella lohkoketjujärjestelmät ratkaisuihin, jotka 

vaativat kolmannen osapuolen luottamusta toimiakseen ja ratkaisuihin, joissa luottamus rakentuu 

ratkaisun tietokantarakenteen validointimenetelmien puolesta (Varghese 2018). 

https://blog.iota.org/a-primer-on-iota-with-presentation-e0a6eb2cc621
https://www.researchgate.net/publication/329295642_Realizing_Edge_Marketplaces_Challenges_and_Opportunities
https://www.researchgate.net/publication/329295642_Realizing_Edge_Marketplaces_Challenges_and_Opportunities
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136848/3%202018%2020-22_Mik%C3%A4%20on%20lohkoketju%20ja%20mit%C3%A4%20uutta%20se%20voisi%20tuoda%20l%C3%A4%C3%A4kejakeluun.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.researchgate.net/publication/329295642_Realizing_Edge_Marketplaces_Challenges_and_Opportunities
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Kuva 2.9 Permissioned vs. permissionless blockchains across trust and anonymity axes 

2.3 Kritiikki 

Lohkoketjuteknologian hyödyllisten ominaisuuksien lisäksi teknologiaan ja sen soveltamiseen 

liittyy edelleen ongelmia ja puutteita. Näihin kuuluu teknologisten ja kaupallisten ratkaisujen 

keskeneräisyys, järjestelmien kompleksisuus, teknologian heikko skaalautuvuus ja puutteellinen 

suorituskyky, suuria määriä energiaa kuluttavat konsensusmekanismit sekä transaktioiden 

osapuolten yksityisyydensuojaan ja järjestelmien tietoturvaan liittyvät haasteet. Lisäksi vaikka 

lohkoketjujen tietorakenteeseen lisättävät lohkot linkitetään salaustekniikoita käyttäen varmentein 

toisiinsa, niin nojaa yhteisymmärrys lohkoketjun alkupisteestä täysin sosiaalisen konsensuksen 

varassa. Lohkoketjutietokantojen moniversiohallinta ja muokkaussääntöjen valvonta tapahtuu 

protokollassa määriteltyjen sääntöjen algoritmien mukaisesti, mutta säännöt ovat kuitenkin 

verkon käyttäjien päätäntävallassa. Kuka tahansa yksittäinen taho voi halutessaan kopioida 

lohkoketjujärjestelmän koodin sekä muokkaushistorian ja perustaa uuden eri 

konsensusprotokollaa käyttävän lohkoketjun. (Mattila et al. 2019.) Perustettu uusi lohkoketju 

haarautuu uudeksi lohkoketjuksi, kuten Kuva 2.2 on esitetty. 

 

Tulevaisuudessa esimerkiksi kvanttitietokoneiden ja teknologian mahdollinen kaupallinen 

läpimurto tulee vaikuttamaan erilaisten salausteknologioiden luotettavuuteen. Lohkoketjussa 

tiivistefunktioiden algoritmin salaustekniikkana käytetään SHA-256-salaustekniikkaa, jonka 

murtamiseen kvanttitietokoneelta menisi 2128 kierrosta käyttäen Groverin algoritmia tehden SHA-

256-salauksesta vastustuskyvyttömän kvanttitietokoneiden hyökkäyksille. Sen sijaan 

lohkoketjuissa käytettävä julkisten avainten algoritmi ECDSA ei kuitenkaan tulisi kestämään 

tarpeeksi tehokkaan kvanttitietokoneen hyökkäystä. (Casino et al. 2018.) 

 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161543/30_Lohkoketjuteknologian%20hyodyntamismahdollisuudet%20palkkatulojen%20verotuksessa_.pdf
https://doi.org/10.1016/j.tele.2018.11.006
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Esimerkiksi Bitcoin-verkoston konsensusmenetelmä ja siihen liittyvä louhintaprosessi on ollut 

kritiikin kohteen suuren energian kulutuksen ja siten teknologian ilmastovaikutuksen vuoksi. 

Julkisuudessa on esitetty arvioita, että Bitcoin-teollisuus olisi kuluttanut vuonna 2019 noin 76 

terawattituntia sähköä (Rouwette & Nemlich 2018, Digiconomist 2020). Lohkoketjun toimintaa on 

kritisoitu myös teknologian varmentamismekanismin resurssitehottomuudesta ja tapahtumien 

varmistukseen liittyvistä skaalausongelmista (Coinmarketcap 2020, Edwards 2019). 

Skaalausongelmaa on pyritty vähentämään erilaisilla teknologisilla ratkaisuilla, kuten SegWit- ja 

Lightning Network -ratkaisuilla. SegWit on lyhenne sanoista ”Segregated Witness” ja sillä 

tarkoitetaan lohkoketjuun sovellettavaa konsensuskerrosta, joka optimoi varmistusprotokollaa 

laskemalla tapahtumien käsittelyaikoja kasvattamalla lohkojen kokoa ja jakamalla tapahtumia eri 

segmentteihin (Github 2018). 

 

Lightning Network -ratkaisu on puolestaan Bitcoin-lohkoketjun päällä toimiva toisen kerroksen 

protokolla, joka mahdollistaa nopeat transaktiot verkoston käyttäjien keskuudessa sekä eri 

tyyppisten kryptorahakkeiden vaihdannan ilman pörssitoimijaa. Lightning Network -nopeuttaa 

tapahtumien käsittelyä siten, että kaikkia tapahtumia ei kierrätetä ja täten käsitellä lohkoketjussa 

jokaisen tapahtuman yhteydessä, vaan osapuolien välille avautuu kanava, missä siirtoja voi tehdä 

nopeasti ilman skaalausongelmia ja kun siirrot on suoritettu, niin kanava sulkeutuu ja tiedot siirrot 

varmennetaan kerralla lohkoketjussa. (Frankenfield 2019.) 

 

Lohkoketjuteknologiakentän haasteiksi ja teknologista diffuusiota hidastavaksi osatekijäksi on 

tunnistettu muun muassa teknologian kompleksisuus. Lohkoketju- ja DLT-alustoihin sovelletaan 

monia erilaisia teknologiakomponentteja, joita hallitsevia yrityksiä on vielä rajallisesti. Myös 

potentiaalisten asiakkaiden lohkoketjuteknologian tuntemus on rajallista vähäisten kaupallisten 

referenssien vuoksi. Teknologisia haasteita on pyritty kiertämään muun muassa hajautettujen 

tilikirjaratkaisujen avulla, jotka eivät tarvitse toimiakseen kalliita sekä energiaintensiivisiä 

hajautusfunktioiden laskentaan perustaa hajautettua moniversiohallintaa. Suljetuilla lohkoketjuilla 

on osaltaan pyritty vähentämään yksityisyydensuojaan liittyviä ongelmia, joita esiintyy avoimissa 

lohkoketjuissa. (Mattila et al. 2019.) 

 

Tällä hetkellä mediassa lohkoketjuteknologiaan liitetyt virtuaalivaluutat yhdistetään julkisuudessa 

vielä usein erilaisiin väärinkäytöksiin kuten pyramidihuijauksiin ja kyberrikollisuuteen. 

Epäedullinen julkisuus korostuu erityisesti virtuaalivaluuttojen tai niihin rinnastuneiden 

hankkeiden kohdalla. Esimerkiksi pyramidihuijaukseksi osoittautunutta OneCoin-hanketta ei 

voida sellaisenaan rinnastaa esimerkiksi kryptorahake Bitcoiniin. OneCoin ei perustu 

lohkoketjuteknologian päälle, vaan sen toiminta perustuu pyramidimaiseen 

verkostomarkkinointiin. (Keronen 2019.) 

 

Eri virtuaalivaluuttojen arvonmääritys perustuu monimutkaisiin markkinamekanismeihin ja 

markkinoiden osapuolten omiin arvoihin ja spekulaatioon. Asiaan ei ole yksiselitteistä vastausta, 

mutta arvon mittana toimii usein kysyntä. Tällä hetkellä maailmassa on arviolta yli 5000 

kryptorahakehanketta. Erilaisten virtuaali- ja kryptorahakkeiden sekä lisäarvoa tuottavien 

teknologioiden erot ovat vaikeaselkoisia ja toimija- sekä sovelluskohtaisia (Coinmarketcap 2020). 

Huijauksien välttämiseksi Finanssivalvonta ylläpitää listaa havaitsemistaan luvattomista 

palveluntarjoajista (Finanssivalvonta 2020). 

https://www.energetics.com.au/insights/thought-leadership/bitcoin-tracking-to-consume-more-energy-than-nz
https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption
https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/
https://www.investopedia.com/articles/forex/121815/bitcoins-price-history.asp
https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-0141.mediawiki
https://www.investopedia.com/terms/l/lightning-network.asp
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161543/30_Lohkoketjuteknologian%20hyodyntamismahdollisuudet%20palkkatulojen%20verotuksessa_.pdf
https://bittiraha.fi/onecoin-on-historian-suurimpia-huijauksia/
https://coinmarketcap.com/rankings/exchanges/
https://www.finanssivalvonta.fi/rekisterit/varoituslistat/luvattomia-palveluntarjoajia-koskevat-varoitukset/
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3. LOHKOKETJUTEKNOLOGIAN KYPSYYSASTE 

Lohkoketjuteknologia on ollut tunnettua noin 12 vuotta. Lohkoketjuteknologian kehityskaaresta 

on tunnistettavissa erilaisia kehitysvaiheita ja ilmiöitä. Kronologisesti kehityskaaresta voidaan 

tunnistaa kolme kehityksen vaihetta, joilla jokaisella on omat tunnusomaiset piirteensä (PwC 

global power & utilities 2015). 

 

Ensimmäisen sukupolven ratkaisulla tarkoitetaan usein ensimmäisiä lohkoketjuteknologiaan 

perustuneita kryptorahakejärjestelmiä. Toisen sukupolven ratkaisuilla tarkoitetaan Ethereum-

alustan mahdollistamia älysopimuksia ja alustalle rakennettuja hajautettuja sovelluksia. 

Kolmannen sukupolven lohkoketjuratkaisuihin voidaan lukea kilpailevat teknologiaratkaisut, joilla 

pyritään korjaamaan aikaisempien lohkoketjutoteutuksien ongelmia. Näihin lohkoketjuratkaisuihin 

lukeutuu muun muassa Tangle-teknologia. (Rousku et al. 2019.) Leppäsen (2018) mukaan 

kolmannen aallon yleispiirteitä ovat muun muassa tokenisointi sekä lohkoketjupalvelut. 

3.1 Ensimmäinen aalto, kryptorahakkeet 

Lohkoketjuteknologian ensimmäistä vaihetta kuvaavat kryptorahakkeet. Bitcoin on ensimmäinen 

virtuaalinen rahake, joka hyödynsi lohkoketjuteknologiaa. Lohkoketjuteknologian alkuvaiheessa 

Bitcoinia ja muita teknologiaa hyödyntäviä rahakkeita kutsuttiin krypto- tai virtuaalivaluutoiksi ja 

vasta myöhemmin rahakkeiksi. Rahakkeiksi tai poleteiksi lasketaan fyysiset esineet tai digitaaliset 

yksiköt, joilla on vaihdannassa rahallista arvoa. (Johansson et al. 2019.)  

 

Suomessa verohallinto kategorisoi kaikki virtuaali-, krypto-, vertais- ja bittivaluutat 

virtuaalivaluutoiksi ja niitä ei virallisesti tunnisteta noteerattaviksi valuutoiksi. Verohallinnon 

ohjeessa ”Virtuaalivaluuttojen verotus” todetaan, että virtuaalivaluutasta tai sen käytöstä ei ole 

virtuaalivaluutan tarjoajia koskevan lain lisäksi muuta sääntelyä (Verohallinto 2020). 

Virtuaalivaluutan käyttöala kuuluu siten niillä tehtävän kaupan osapuolten sopimusvapauden 

piiriin. Virtuaalivaluuttoja voidaan vaihtaa virallisiin noteerattaviin valuuttoihin, hyödykkeisiin tai 

palveluihin. Kryptorahakekauppaa voi harjoittaa monissa ulkomaalaisissa kryptorahakkeiden 

välityspalveluissa (Coinmarketcap 2020). 

 

Bitcoin muodostuu kokoelmasta konsepteja ja teknologioita, jotka muodostavat perustan sen 

digitaaliselle ekosysteemille. Bitcoineja käytetään arvon säilyttämisessä ja varojen siirtämisessä 

Bitcoin-lohkoketjuun liittyvässä vertaisverkossa internetin ylitse. Bitcoinin taustalla toimivaa 

protokollaa voidaan suorittaa erilaisilla päätelaitteilla, joista yleisimpiä ovat tietokoneet ja 

älypuhelimet. Älypuhelimeen voi ladata virtuaalilompakkosovelluksen, jolla voi lähettää ja 

vastanottaa Bitcoineja. Kirjassa ”Mastering Bitcoin: Programming the open blockhain” 

virtuaalilompakkona toimii ”Mycelium”-sovellus. Bitcoineja voidaan käyttää erilaisten 

hyödykkeiden myyntiin, ostoon sekä siirtoihin. Bitcoineja voidaan myös ostaa ja vaihtaa muihin 

valuuttoihin digitaalisen rahan kauppapaikoissa. (Antonopoulos 2017.) 

 

Usein virtuaalivaluutan vertauskuvana käytetty Bitcoin on ensimmäinen lohkoketjuteknologiaa 

hyödyntävä järjestelmä. Bitcoin-lohkoketju käynnistettiin tammikuussa vuonna 2008 silloisen 

talouskriisin jälkeen. Bitcoinin taustaryhmät pitivät keskuspankkien hallinnoimaa 

talousjärjestelmää toimimattomana ja pitivät Bitcoinia ratkaisuna globaalin talousjärjestelmän 

ongelmiin. Kryptovaluutat tuovat ratkaisun moniin perinteisten kansallisen valuuttojen arvostus- 

ja vaihdantaongelmiin. (Mankiw 2015.) 

 

https://www.pwc.com/gx/en/industries/assets/pwc-blockchain-opportunity-for-energy-producers-and-consumers.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/industries/assets/pwc-blockchain-opportunity-for-energy-producers-and-consumers.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161462/VM_2019_22_Pilkahduksia_tulevaisuuteen.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://yle.fi/uutiset/3-10454370
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48411/virtuaalivaluuttojen-verotus3/
https://coinmarketcap.com/rankings/exchanges/
https://archive.org/details/MasteringBitcoin2nd/page/n51/mode/2up
https://books.google.fi/books?id=3ubKAgAAQBAJ&pg=PA220&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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Lohkoketjujen sisälle ohjelmoitujen sääntöjen ansiosta kryptovaluutat- ja hyödykkeet ovat 

toistaiseksi toimineet hyvin arvon säilyttäjinä. Bitcoin-lohkoketju on ohjelmoitu siten, että 

Bitcoineja voidaan luoda enintään 21 miljoonaa kappaletta ja määrän on laskelmoitu tulevan 

täyteen vuoteen 2140 mennessä. Bitcoin-järjestelmä luo uusia Bitcoineja päivittäin, joilla 

maksetaan korvaus Bitcoin-verkostoon osallistuville louhijoille laskentatehon luovuttamisesta. 

Louhintapalkkiona jaettavien Bitcoinien määrä puolittuu neljän vuoden välein. Koska Bitcoinien 

määrä on rajallinen, niin rahakkeen arvo ei ole ollut herkkä inflaatiolle ja vielä toistaiseksi Bitcoinin 

arvo on ollut nouseva sen suuren kysynnän vuoksi. Bitcoinin korkea arvo noteerattavissa 

setelivaluutoissa voi muodostua ongelmalliseksi, koska se ei sellaisenaan sovellu päivittäisten 

ostosten tekemiseen. Bitcoinin suosion ja arvon kasvaessa kauppaa käydään Bitcoinin murto-

osilla. Näistä vaihdetuin on 10-6 Bitcoin (miljoonasosa), jota nimitetään Satoshiksi. (Antonopoulos 

2017.) 

 

Bitcoin-lohkoketju perustuu muokattavaan avoimeen lähdekoodiin. Muokatusta lohkoketjusta 

muodostuu uusi lohkoketju ja muokattu lohkoketju haarautuu. Suurin osa Bitcoinin käyttäjistä ei 

noteeraa näitä muokattuja lohkoketjuja aidoiksi Bitcoin-lohkoketjuiksi, joten niillä ei ole vastaavaa 

markkina-arvoa. 

 

Tunnetuin alkuperäisestä Bitcoin-lohkoketjusta irtaantunut vaihtoehtoinen versio on Bitcoin Cash, 

jäljempänä BCH (Coinmarketcap 2020). Irtaantuminen perustuu vaihtoehtoista mallia 

kannattavaan vertaisverkoston ryhmään, joka riittävän uskottavasti perusteli lohkoketjun 

sääntöjen muuttamista lohkojen koon kasvattamisella. Suurempien lohkojen myötä on 

mahdollista käsitellä enemmän transaktioita lohkon sisällä, mikä vähentää alkuperäisen 

lohkoketjumalliin liitettyjä skaalausongelmia. Bitcoinin lohkojen koko on noin kaksi megatavua ja 

BCH-lohkojen koko on noin kahdeksan megatavua. Lohkojen koon nostamiseen vaikutti myös 

Bitcoinin kasvanut suosio sekä Bitcoin-lohkoketjun transaktioiden käsittelyprosessien jatkuva 

ylikuormitus sekä kapasiteettiongelmat. Ylikuormitus ilmeni hitaampina transaktioiden 

käsittelyaikoina sekä korkeampina transaktioiden käsittelykuluina. (Popper 2017.) Alkuperäinen 

Bitcoin-lohkoketju on kuitenkin säilyttänyt suosionsa ja lohkoketjuun on tehty parannuksia. 

 

Bitcoineja ja muita kryptorahakkeita on mahdollista ostaa, myydä ja vaihtaa kryptorahakkeille 

suunnatuilla kauppapaikoilla. Kryptorahakkeiden välitystoimintaan erikoistuneet digitaalisen 

rahan kauppapaikat eli rahakevälityspalvelut ovat kryptorahakkeiden toiminnallista ydintä. 

Kryptorahakkeiden välittämiseen erikoistuneita kauppapaikkoja perustettiin Bitcoinin 

julkistamisen jälkeen ja nyt niitä toimii useita satoja. Suurimmissa kauppapaikoissa vaihdetaan 

kuukausittain useiden kymmenien miljoonien eurojen edestä rahakkeita noteerattavilla 

valuutoilla. Arvioiden mukaan kryptorahakkeiden kokonaismarkkina-arvo on useita satoja 

miljoonia euroja. (Coinmarketcap 2020.) 

 

Kryptorahakkeiden välittämiseen erikoistuneille kauppapaikoille on ominaista 

ympärivuorokautinen toiminta. Kryptovaluuttapörssien osto-, myynti- ja seurantasovellukset 

soveltuvat ympärivuorokautiseen kaupankäyntiin. Monet kauppapaikat tarjoavat asiakkailleen 

kattavat ohjelmointirajapinnat sekä yksityis- että yrityskäyttöön (Bitfinex 2020, Coinbase 2020). 

Stoxchange-niminen palvelu avasi Suomeen Pohjoismaiden ensimmäisen kauppapaikan, joka 

mahdollistaa lohkoketjuihin tokenisoidun arvopaperikaupan (Leppänen 2018). 

 

Kauppapaikkoja on kritisoitu niiden heikosta tietoturvallisuudesta useiden toteutuneiden 

kauppapaikkojen hakkerointien perusteella (Reiff 2019). Kauppapaikkojen tarjoamat 

kaupankäyntialustat ovat keskeisessä roolissa virtuaalivaluuttojen vaihtamisessa sekä muihin 

virtuaalivaluuttoihin että noteerattaviin setelivaluuttoihin. Sijoittajat ja muut virtuaalivaluuttojen 

käyttäjät ovat hajauttaneet virtuaalivaluutoista koostuvaa varallisuuttaan sekä kauppapaikkoihin 

että henkilökohtaisiin sähköisiin talletuslompakoihin. Talletuslompakoista tietoturvallisimmiksi on 

arvioitu fyysisiä digitaalisia lompakkolaitteita, jotka eivät ole jatkuvassa yhteydessä internettiin. 

https://archive.org/details/MasteringBitcoin2nd/page/n51/mode/2up
https://archive.org/details/MasteringBitcoin2nd/page/n51/mode/2up
https://coinmarketcap.com/rankings/exchanges/
https://www.nytimes.com/2017/07/25/business/dealbook/bitcoin-cash-split.html
https://coinmarketcap.com/rankings/exchanges/
https://docs.bitfinex.com/docs
https://docs.bitfinex.com/docs
https://yle.fi/uutiset/3-10454370
https://www.investopedia.com/news/largest-cryptocurrency-hacks-so-far-year/
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Kun lompakkolaite liitetään internettiin, niin lompakon pin-koodi ja siirtojen hyväksynnät 

suoritetaan fyysisen laitteen avulla. Esimerkkinä virtuaalivaluuttojen käytön yleistymisestä 

suoritettiin ensimmäinen erilaisten virtuaalivaluuttojen välinen vaihto ilman keskitettyä 

kauppapaikkatoimijaa. Tässä käytettyä älysopimusteknologiaa kutsutaan nimellä ”atomic swap” 

(Frankenfield 2019). 

 

Kolikkoannit voidaan myös kuvata kryptorahakemarkkinoiden ominaiseksi ilmiöksi. Kolikkoanti on 

käännös termistä Initial Coin Offering eli ICO. Kolikkoanti on pörssiyhtiöiden listautumisannin 

kaltainen rahoitusmuoto. Kolikkoannissa osakkeiden sijaan sijoittajille luovutetaan esilouhittuja 

rahakkeita sijoitettua pääomaa vastaan (Rousku et al. 2019). Kolikkoannit toteutetaan usein 

joukkorahoituksena ja ne toteutetaan usein ennen pörssiin listautumista (Marshall 2017). 

 

Uusia kryptovaluuttoja ja niihin perustuvia hyödykkeitä kehitetään jatkuvasti lisää. Uudet valuutat 

tuodaan markkinoille Initial Coin Offering -metodia käyttämällä esilouhittuna kolikkoantina. 

Esilouhittu kolikkoanti toimii kuten normaali osakeanti, joka toteutetaan ennen yrityksen 

listautumista pörssiin. Näin kryptovaluuttojen kehittäjät saavat rahoitusta hankkeilleen ja 

vastaavasti sijoittavat voivat hyötyä aikaisesta ja edullisesta sijoituksesta rahallisesti. Näihin 

hankkeisiin liittyy sijoittajien kannalta merkittäviä riskejä. Osa valtioista on kieltänyt kolikkoannit 

niihin liittyvien epäselvyyksien ja riskien vuoksi (Choudhury 2017). 

3.2 Toinen aalto, älysopimukset 

Lohkoketjuteknologiaan perustuville älykkäille sopimuksille ei ole toistaiseksi muodostunut 

vakiintunutta määritelmää tai sopimusoikeudellista asemaa. Älykkäällä sopimuksella tarkoitetaan 

yleensä kahden tai useamman osapuolen kesken digitaalisesti allekirjoitettuja ja laskennallisesti 

toteutettavia sopimuksia. Älykäs sopimus kostuu loogisista ehtolausekkeista, joilla varmennetaan 

tai toteutetaan osapuolten välisen sopimustoimen suorittamista. Sopimuksen digitaaliseen 

koodiin sisällytetään ohjelmistoagentti, joka saamiensa syötteiden perusteella valvoo 

automatisoidusti sopimuksen toteutumista ja suorittaa tarvittaessa sopimukseen sisällytettyjä 

ehtolausekkeita. Toistaiseksi älykkäitä sopimuksia hyödynnetään erilaisten transaktioiden 

automatisoinnissa. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen julkaisussa ”Älykäs sopimus – Miten 

blockchain muuttaa sopimuskäytäntöjä” on kuvailtu yhtenä älykkään sopimuksen käyttötapana 

palvelulaatusopimusta. Raportissa esitetään alustavia arvioita älykkäisiin sopimuksiin 

perustuvista oikeustoimista. Älykkäiden sopimusten käyttö voi yleistyä digitalisaatiokehityksen 

myötä. (Lauslahti et al. 2016, Johansson et al. 2019.) 

 

Lohkoketjuteknologian toisen vaiheen käynnisti Ethereum-järjestelmän julkaisu vuonna 2015. 

Ethereum-järjestelmään perustuva älykäs sopimusteknologia on ohjelmoija Vitalik Buterinin 

luomus. Sen erona esimerkiksi Bitcoin-järjestelmään pidetään mahdollisuutta suorittaa ohjelmia 

lohkoketjussa hajautetusti siten, että ohjelmat eivät vaaranna lohkoketjun moniversiohallintaa. 

Buterin kuvaa lohkoketjujen lohkoja kryptografisiksi laatikoiksi, jotka aukeavat ainoastaan 

asetettujen ehtojen toteutuessa eli sopimuksen ehtojen täyttyessä (Lauslahti et al. 2016, Mattila 

et al. 2019). 

 

Ethereum-järjestelmä sisältää oman rahakkeensa Ethereumin. Ethereum-lohkoketjussa 

transaktioiden varmistamisesta syntyviä kustannuksia nimitetään polttoaineeksi. Ethereum 

järjestelmään perustuvia hajautettuja sovelluksia eli Dappeja on jo toiminnassa. Esimerkiksi 

Ethereum Name Service (ENS), joka on nykyisen internetin päällä toimiva Domain Name Service 

(DMS) kaltainen nimipalvelu, joka pohjautuu Ethereum-järjestelmään (Ethreum 2020). 

 

Hajautetut sovellukset eli Dappsit ovat lohkoketjuteknologiaa hyödyntäviä hajautettuja avoimeen 

lähdekoodiin perustuvia sovelluksia. Ne sisältävät palkintamekanismeja ja niiden toiminta 

https://www.investopedia.com/terms/a/atomic-swaps.asp
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161462/VM_2019_22_Pilkahduksia_tulevaisuuteen.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://cointelegraph.com/explained/ico-explained
https://www.cnbc.com/2017/09/04/chinese-icos-china-bans-fundraising-through-initial-coin-offerings-report-says.html
https://www.etla.fi/wp-content/uploads/ETLA-Raportit-Reports-57.pdf
https://www.etla.fi/wp-content/uploads/ETLA-Raportit-Reports-57.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161543/30_Lohkoketjuteknologian%20hyodyntamismahdollisuudet%20palkkatulojen%20verotuksessa_.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161543/30_Lohkoketjuteknologian%20hyodyntamismahdollisuudet%20palkkatulojen%20verotuksessa_.pdf
https://ethereum.org/learn/#improving-ethereums-scalability
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perustuu koodin algoritmisääntöihin, kuten Proof of Work ja Proof of Stake -metodeihin. Jokaista 

Ethereum-alustan päälle ohjelmoitua älykästä sopimusta voidaan pitää hajautettuna 

sovelluksena. Älykkäitä sopimuksia ja muita sovelluksia on mahdollista ohjelmoida Solidity-

kielellä Ethereum-alustaan kuuluvan virtuaalikoneen ”Ethreum Virtual Machine” avulla. Alustan 

menestyneitä ja arvostettuja hajautettuja sovelluksia ovat muun maussa Golem, Augur ja Basic 

Attention Token (BAT) (Blockgeeks 2019). 

 

Brendan Eich on yksi Basic Attention Tokenin kehittäjistä, JavaScript-ohjelmointikielen luoja ja 

Mozillan osa-omistaja sekä Brave Softwaren toimitusjohtaja, joka kehittää ja toimittaa Brave 

nimistä internet-selainta. Selain perustuu BAT-lohkoketjuun. Selain tunnetaan sen tietoturva- ja 

mainosten esto-ominaisuuksistaan sekä sen lähestymistavasta internetmarkkinointiin. Brave-

selaimen käyttäjä voi sallia itselleen kohdistuvat mainokset ja samalla saada korvauksena 

vaihdettavia BAT-tokeneita, jotka voi muuttaa virallisiksi valuutoiksi. Selain sisältää 

automatisoituja sisällön tuottajien palkitsemismekanismeja sekä Twitter-sivuston tip-toiminnon, 

joka mahdollistaa twiittien palkitsemisen BAT-tokeneilla. (BAT 2020.) Kuva 3.1 esitetään 

mukaelma Brave-selaimen toimintaperiaatteesta. 

 

Kuva 3.1 Brave-selaimen toimintaperiaate 

Ethereum-alustan yksi tunnetuimpia hajautettuja sovelluksia on Ethereum Name Service tai 

lyhennettynä ENS. Ethereum Name Service toimii, kuten Internetin nimipalvelujärjestelmä 

Domain Name System, joka muuntaa verkkotunnuksia IP-osoitteiksi. Internetiin ja Ethereum-

järjestelmään kytketyt laitteet kommunikoivat keskenään numeeristen osoitteiden avulla, mutta 

näiden muistaminen on osoittautunut hankalaksi, joten IP-osoitteita on alettu muuntamaan 

ihmismuistille sopivampaan sanamuotoon. Ethereum Name Service -palvelussa käyttäjät voivat 

ostaa vapaita nimiä ja liittää niitä joko omistamiin osoitteisiinsa. Ethreum nimipalvelun nimien 

huutokauppaus aloitettiin toukokuussa 2017. (Ethereum Name Service 2020, Ethhub 2020.) 

https://blockgeeks.com/guides/dapps/
https://basicattentiontoken.org/
https://ens.domains/
https://docs.ethhub.io/built-on-ethereum/infrastructure/ethereum-name-service/
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3.3 Kolmas aalto 

Lohkoketjuteknologiakehityksen kolmannesta vaiheesta on tunnistettavissa ilmiöitä, kuten 

tokenisointi sekä lohkoketjupalveluiden myynti ostopalveluna. Seuraavan internetversion on 

spekuloitu rakentuvan lohkoketjuratkaisujen päälle, jolloin internet olisi verkostona täysin 

hajautettu (M.G. Zago 2018).  

 

Tokenisoinnilla tarkoitetaan arvopaperin tai muun omaisuuden konvertointia digitaaliseen 

muotoon esimerkiksi Ethereum-lohkoketjuun. Konvertoinnissa tokeneille tai rahakkeille annetaan 

ennakkoon määriteltyjä oikeuksia ja vastuita älykkään sopimuksen muodossa. Älykkäiden 

sopimusten avulla voidaan toteuttaa digitaalisen omaisuuden tuottamien voittojen tai tappioiden 

kohdentamisesta sijoittajille. Finanssivalvonnan mukaan Suomessa ei ole vielä toistaiseksi ole 

tokeneiden liikkeellelaskua koskevaa sääntelyä. Viranomaiset arvioivat tapauskohtaisesti 

soveltuuko jo jokin olemassa oleva sääntely tiettyyn tokeniin. On mahdollista, että tokenisointi 

muuttaa tulevaisuudessa ihmisten käsitystä siitä, miten omistusta voidaan hajauttaa ja 

hyödyntää. (Leppänen 2018.) 

 

Suuret tietotekniikkayritykset, kuten Microsoft ja Amazon ovat kehittäneet lohkoketjupalveluja 

omien alustarakenteidensa päälle. Palvelua myydään usein englannin kielen termillä ”Blockhain 

as a Service” (BaaS). Palvelu mahdollistaa asiakkaille ostopalveluun perustuvat kokeilut 

hajautetuilla tilikirjaratkaisulla. Tarjotut alustat sisältävät työkaluja sovellusten hallintaan sekä 

kehittämiseen, mutta poikkeavat varsinaisista lohkoketjuratkaisuista. BaaS-palvelu on suunniteltu 

siten, että asiakkaan ei tarvitse rakentaa itse alustaa, vaan hyödyntää jo valmiiksi tarjottuja 

alustoja. (Mattila et al. 2019.) 

Kryptorahakkeiden mahdollistamat markkinapaikat edustavat myös uudenlaista 

organisaatiomuotoa, joka muistuttaa spot-markkinoita hajautetun ja kannustinrakenteisen 

luonteen vuoksi, mutta joka mahdollistaa myös monimutkaisemmat hallintomuodot, joita 

käytetään perinteisissä yhtiöissä (Catalini 2017). 

 

Lohkoketjuteknologia voi vaikuttaa internetin tulevaan kehitykseen. Siirtyminen perinteisistä 

sovelluksista (Apps) hajautettuihin sovelluksiin (Dapps) on mahdollinen. Hajautettuja sovelluksia 

on tarjolla moniin käyttötarkoituksiin; tiedostojen tallennus- ja synkronointipalvelut, 

käyttöjärjestelmät, sosiaalisen median alustat sekä viestintäsovellukset. 

3.4 Lohkoketjuteknologian diffuusio 

Lohkoketjuteknologian teknologista diffuusiota eli teknologian omaksumisen tasoa voidaan 

verrata TCP-/IP-protokolliin. TCP-/IP-protokollia käytettiin teknologian aluksi sähköpostin 

lähettämiseen huolimatta siitä, että tämä edistyksellinen protokolla mahdollisti myös muita 

käyttötarkoituksia sen informaation jakomallien ansioista. TCP-/IP-protokollat siirtävät viestien 

informaatiota osoitteesta toiseen hajottaen osoitetiedot sisältävät viestipaketit pienempiin osiin. 

Pakettien ei tarvinnut enää siirtyä suoraan vastaanottajalle, vaan paketit kykenivät reitittymään 

verkossa hyödyntäen verkkoon liittyneitä laitteita. Lohkoketjuteknologialla toimivaa 

kryptorahaketta onkin verrattu aikaisiin toteutuksiin sähköpostista. 

 

Teknologian omaksumisen voidaan katsoa sisältävän neljä vaihetta; 

 

 Yksittäinen käyttötapaus 

 Paikallinen käyttö 

 Vanhojen mallien korvaus 

https://medium.com/@matteozago/why-the-web-3-0-matters-and-you-should-know-about-it-a5851d63c949
https://yle.fi/uutiset/3-10454370
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161543/30_Lohkoketjuteknologian%20hyodyntamismahdollisuudet%20palkkatulojen%20verotuksessa_.pdf
https://www.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2017/04/how-blockchain-technology-will-impact-digital-economy
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 Siirtymä 

 

TCP-/IP-protokollien osalta yksittäinen käyttötapaus käynnistyi sähköpostista ja teknologian 

hyödyntäminen eteni paikalliseen käyttöön yritysten luodessa omia yksityisiä viestiverkkoja 

organisaatioiden sisällä. Infrastruktuurin kasvaessa osa edelläkävijäyrityksistä hyödynsi edullisia 

verkkoyhteyksiä edelleen internetpalveluihin. Myöhemmin Internet-yhteyksiin luottavat yritykset 

kehittivät uusia verkkosovelluksia, jotka muuttivat niiden liiketoimintojen arvon-luontimalleja. TCP-

/IP-protokollien yli 30 vuoden kehitys on johtanut nykyiseen tilanteeseen teknologian 

hyödyntämisessä. Tämän perusteella voidaan arvioida myös lohkoketjuteknologian diffuusion 

kestoaikaa. (Iansiti & Lakhani 2017.) 

 

Lohkoketjuteknologian kaupallisia sovellutuksia on vähän ja teknologian kypsyysaste on vielä 

matala. Sovellutuksien yleistymisen esteinä ovat muun muassa lohkoketjuihin liittyvän 

teknologiaosaamisen vähäisyys, uusien toimintamallien hidas omaksumisen taso, uuden 

teknologian soveltamisen kustannukset, sääntelyn puutteellisuus, hallintomallien puute, 

kehittäjäyhteisöjen luotettavuus, alustaekosysteemien stabiliteetti sekä lohkoketjun 

tietorakenteeseen ja identiteetin hallintaan liittyvät kysymykset. Teknologisina haasteina ovat 

edelleen muun muassa teknologisten ratkaisujen keskeneräisyys, järjestelmien kompleksisuus, 

skaalautuvuus ja suorituskyky, energiaintensiiviset konsensusmekanismit sekä 

yksityisyydensuojaan ja järjestelmien tietoturvaan liittyvät haasteet. (Mattila et al. 2019.) 

 

Neljännen sukupolven lohkoketjuratkaisujen suunnittelun ja pilotoinnin arvioidaan olevan 

käynnissä ja niistä odotetaan kolmannen sukupolven tapaisia ratkaisuja, joihin on sisällytetty 

tekoälykomponentteja (Rousku et al. 2019). ICT-alan tutkimus- ja konsultointiyritys Gartner on 

vuosittain arvioinut nousevien teknologioiden sijoittumista niin kutsutulle odotusten käyrälle. 

Vuonna 2017 lohkoketjuteknologia sijoittui kuvaajan lohkoon ”Peak of Inflated Expectations” eli 

odotusten huippuun (Liite A). Vuonna 2018 lohkoketjuteknologiaa varten on laadittu erillinen 

odotusten käyrä lohkoketjuliiketoiminnan osalta (Liite B), mikä osaltaan indikoi teknologian 

kypsyyden tasosta. Kaaviossa on nähtävissä lohkoketjuteknologian vaikutus useiden toimialojen 

lähivuosien kehitykseen. Gartnerin toteuttamassa ”Gartner 2019 CIO Agenda Survey” kyselyssä 

60 % yritysten tietohallintojohtajista odotti lohkoketjuteknologian omaksumista seuraavan kolmen 

vuoden aikana (Gartner 2019). Vuonna 2020 lohkoketjuteknologian voidaan sijoittaa teknologisen 

diffuusiomallin aikaiset omaksujat -lohkoon. Rogersin malliin pohjautuvaa mukaelmaa 

teknologisesta diffuusiosta ja lohkoketjun sijoittumisesta aikajanalle on kuvattu Kuva 3.2 (Rogers 

2003, Kim 2018). 

https://hbr.org/2017/01/the-truth-about-blockchain
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161543/30_Lohkoketjuteknologian%20hyodyntamismahdollisuudet%20palkkatulojen%20verotuksessa_.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161462/VM_2019_22_Pilkahduksia_tulevaisuuteen.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-09-12-gartner-2019-hype-cycle-for-blockchain-business-shows
https://books.google.fi/books?id=9U1K5LjUOwEC&pg=PA113&hl=fi&source=gbs_selected_pages&cad=3#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fi/books?id=9U1K5LjUOwEC&pg=PA113&hl=fi&source=gbs_selected_pages&cad=3#v=onepage&q&f=false
https://trybe.one/blockchain-technology-and-technology-adoption-are-you-early-adopter
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Kuva 3.2 Teknologinen diffuusio 

 

Vuonna 2017 Bitcoinin arvo kohosi lähes 20 000 dollariin ja kryptorahakemarkkinoiden arvo 615 

miljardiin dollariin. Samalla erilaisten kryptorahakkeiden määrä nousi muutamasta sadasta 

hankkeesta yli tuhanteen. Samana vuonna pörssiin listautuneiden ”Blockchain” sanan sisältävien 

yritysten osakkeiden arvot nousivat (Pham 2017). Samana vuonna valtiolliset toimijat lisäsivät 

kryptorahake-markkinoiden sääntelyä sekä osa valtioista kielsi kryptorahakkeisiin liittyvät 

kolikkoannit. Esimerkkinä markkinoiden ylikuumenemisesta ja valtiollisesta toimijasta on ollut 

Venezuelan valtio, joka ilmoitti valtion ottavan käyttöön oman kansallisen kryptovaluutan Petron, 

jonka arvo oli tarkoitus taata 5,3 miljardilla tynnyrillä öljyä (Buitrago & Gupta 2017). Tällä hetkellä 

toimeliaisuus lohkoketjun osalta on laantunut. Vuonna 2020 yhdysvaltalainen talouslehti Forbes 

julkaisi listan 50 innovatiivisimmasta talousteknologiayrityksestä, joiden joukossa oli enää kuusi 

lohkoketjuyritystä (Castillo et al. 2020). 

 

Lohkoketjuteknologian soveltamisen yleistyminen ei ole edennyt alkuarvioiden mukaisesti. Tällä 

hetkellä spekulatiivinen sijoittaminen on ollut merkittävin käyttökohde julkisten lohkoketjujen 

osalta. Lohkoketjuteknologian laajempi diffuusio tulee edellyttämään teknologiaan liittyvää 

laajempaa kansainvälistä ja kansallista sääntelyä sekä virtuaalivaluuttoihin liittyvän laittoman 

rahanpesun ja veronkierron estämistä. Haasteiden ratkettua ja teknologian käytön laajetessa, 

lohkoketjuista saattaa kehittyä niin sanottu ”arvon internet”, jonka päälle taloudellinen toiminta 

siirtyy. (Johansson et al. 2019.) 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-27/what-s-in-a-name-u-k-stock-surges-394-on-blockchain-rebrand
https://www.reuters.com/article/venezuela-economy-cryptocurrency/venezuela-oil-backed-cryptocurrency-to-launch-in-days-government-idUSL1N1OS1GY
https://www.forbes.com/fintech/2020/#6eb2ba3f4acd
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4. LOHKOKETJUTEKNOLOGIAN 

SOVELLUTUKSET ENERGIATOIMIALALLA 

4.1 Energiatoimiala 

Suomessa energiatoimiala koostuu lämmön ja sähkön tuotannosta sekä lämmön, sähkön, 

kaasun sekä jäähdytyksen jakelusta ja myynnistä. Lisäksi energiatoimialalla harjoitetaan 

palvelutuotantoa, joka on kasvava toimiala (Energiateollisuus 2020). Suomessa energiaa 

kulutettiin vuonna 2017 kokonaisuudessaan noin 1 350 petajoulea eli 350 terawattituntia (TWh). 

Suomen energiamarkkinoiden kokonaiskulutusta energialähteittäin on kuvattu Kuva 4.1 

(Tilastokeskus 2018). 

 

4.1.1 Sähkö-, kaasu- ja lämpömarkkinat 
 

Sähkömarkkinat voidaan jakaa tukku- ja vähittäismarkkinaan. Vähittäismyynnissä sähkönmyyjä 

myy sähköä suoraan loppukäyttäjälle, kuten kotitalouksille ja palvelusektorille. Tukkuportaassa 

sähkökauppaa käyvät muun muassa suuret sähkön tuottajat, suurteollisuus, valtakunnalliset ja 

paikalliset sähkön myyntiyhtiöt ja sähköä eri osapuolille myyvät ja välittävät markkinapaikat. 

Sähköä kulutetaan Suomessa noin 3,5 miljoonassa käyttöpaikassa (Energiavirasto 2020). 

 

Sähköenergiaa siirretään asiakkaille eri jännitetasoilla kanta-, alue- ja jakeluverkoilla. Suomen 

kantaverkko on yhteydessä Ruotsin, Norjan, Viron ja Venäjän sähköverkkoihin. Suomessa 

kantaverkon omistaa valtionyhtiö Fingrid Oyj. Alueverkkoyhtiöitä ovat muun muassa Elenia Oy ja 

Caruna Oy. Jakeluverkkoja omistavat muun muassa kunnalliset ja yksityiset tahot. Suomessa 

sähkön jakeluverkkoyhtiöitä on 82 kappaletta ja sähkön myyntiyhtiöitä 92 kappaletta (Fingrid 

2020). 

 

Kuva 4.1 Suomen energian kokonaiskulutus energialähteittäin 2017 

https://pxhopea2.stat.fi/sahkoiset_julkaisut/energia2018/html/suom0000.htm
https://energiavirasto.fi/sahkomarkkinat
https://www.fingrid.fi/kantaverkko/sahkonsiirto/suomen-sahkojarjestelma/
https://www.fingrid.fi/kantaverkko/sahkonsiirto/suomen-sahkojarjestelma/
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Sähkömarkkinoita, sähkön myyntiä ja jakelua säätelee muun muassa sähkömarkkinalaki 

(Sähkömarkkinalaki 2013). Sähkömarkkinalain 12 luvun 77§ mukaan "sähkömarkkinoilla toimivan 

yrityksen on eriytettävä sähköverkkotoiminta muista sähköliiketoiminnoista sekä 

sähköliiketoiminnot muista yrityksen harjoittamista liiketoiminnoista". 

 

Sekä sähkön myyntiä että jakelua ohjaavat ja valvovat prosessit ovat pääosin pitkälle 

digitalisoituja ja automatisoituja. Sähkökauppaa käydään sähköisillä kauppapaikoilla pääosin 

tuntitasolla. Sähkön myynnin ja siirron prosesseihin liittyvien osapuolten välisten sähköisten 

transaktioiden ja tiedonvaihdon määrä on suuri. Vuonna 2020 sähkön vähittäismarkkinoilla 

otetaan käyttöön keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä Datahub. Järjestelmä mahdollistaa 

standardisoidun keskitetyn viestinnän sekä sähkön käyttöön liittyvien tietojen keruun keskitettyyn 

tietovarastoon. Tällä hetkellä vähittäismyyjien ja jakeluverkonhaltijoiden välinen tiedonvaihto ja 

ilmoitukset hoidetaan yhtiöiden välisen sanomaliikenteen avulla. (Ediel 2020.) 

 

Sähkön kuluttajahinta muodostuu sähköenergian myynti-, siirto- ja vero-osuuksista. Sähkön 

siirtolasku koostuu tyypillisesti kiinteistä maksuista ja siirrettyyn sähkömäärään perustuvista 

maksuista ja veroista. Sähköveron tilittää valtiolle sähkön siirtoyhtiö. Kuva 4.2 on esitetty 

keskimääräinen hinnanmuodostus kotitalousasiakkaalle pääsulakekoon ollessa 3x25A sekä 

sähkön vuosikulutus on 5 000 kWh. (Vattenfall 2015.) 

 

 

 

Maakaasumarkkinat avautuivat Suomessa kilpailulle 1.1.2020. Vuoden 2018 alussa voimaan 

astuneen maakaasumarkkinalain myötä valtionyhtiö Gasum osakeyhtiön siirto- ja 

myyntiliiketoiminta on eriytetty. Vuoden 2020 alusta siirtoverkkoyhtiö Gasgrid Finland Oy vastaa 

Suomessa kaasun pääverkon siirrosta. Lisäksi Suomen maakaasuverkko kattaa Etelä-Suomen 

suurimmat kaupungit, joissa paikalliset energiayhtiöt omistavat maakaasun jakeluverkot. Suomen 

Viroon yhdistävän Balticconnector kaasuputken myötä kaasua voi ostaa myös Baltiasta. Lisäksi 

kaasuverkkoon on liitetty nesteytetyn maakaasun (LNG) vastaanottoon soveltuvia terminaaleja. 

(Energiavirasto 2020, Gasgrid Finland 2020.) 

 

Kuva 4.2 Sähkön kuluttajahinnan muodostuminen. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130588
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130588
https://www.ediel.fi/datahub
https://www.vattenfall.fi/asiakaspalvelu/aihe/sahkosopimukset/sahkon-hinnan-muodostuminen/
https://energiavirasto.fi/maakaasumarkkinat
https://gasgrid.fi/kaasuverkosto/kaasun-siirtoverkosto/
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Lämmitysratkaisuvalinnoissa kaukolämmön osuus on pysynyt korkealla sen markkinaosuuden 

ollessa 46 % kokonaismarkkinasta. Kaukolämmön asiakkaiden määrä on 30-kertaistunut 

vuodesta 1970 ja kaukolämmön markkinaosuus kasvaa noin prosentilla vuosittain. 

Kaukolämpöjohtojen kokonaispituus vuoden 2017 lopussa oli 15 140 km. Kaukolämpö nähdään 

yhtenä tärkeänä ilmastonmuutoksen torjunnan ja päästövähennystavoitteiden työkaluna, joten 

kaukolämmön asemaa pyritään vahvistamaan tulevaisuudessa. (Hillamo 2019.)  

 

Kaukolämmön tuotannon pääasiallisina energialähteinä toimivat biomassa ja muut hiilineutraalit 

lämmönlähteet, turve, kivihiili, maakaasu sekä öljy. Vuoden 2018 kaukolämpötilastosta selviää, 

että kaukolämpöä hankittiin yhteensä 37,1 TWh, josta 33,7 TWh tuotettiin polttoaineilla. Lämmön 

talteenotolla ja lämpöpumpuilla tuotettiin loput 3,4 TWh kokonaishankintaenergiasta. 

Kaukolämmön ja siihen liittyvän sähkön tuotantoon käytettiin kokonaisuudessaan 53,5 TWh 

polttoaineista, joista erillistuotannon osuus oli 10,1 TWh. Kaukolämmön tuotantoon käytettyjen 

polttoaineiden prosentuaalista jakaumaa vuonna 2018 on esitetty Kuva 4.3 mukaillen 

kaukolämpötilastossa (2018) esitettyä kuvaajaa. (Kaukolämpötilasto 2018.) 

 

 

 

 

Kuva 4.3 Tuotantoon käytettyjen polttoaineiden suhteelliset osuudet vuonna 2018 

 

Energian tuotanto kuuluu osittain EU:n päästökaupan piiriin. Suomessa päästökaupan tueksi on 

laadittu päästökauppalaki (2011), jonka tarkoituksena on edistää kasvihuonepäästöjen 

vähentämistä kustannustehokkaasti ja taloudellisesti (Päästökauppalaki 2011). Suomessa 

Energiavirasto toimii päästökauppaviranomaisena, jonka tehtäviin kuuluu lupa-, rekisteri- ja 

valvonta-asiat. Päästökaupan piiriin kuuluvilla energian tuottajilla tulee olla toiminnan 

harjoittamisessa tarvittavat asianmukaiset ympäristö ja päästöluvat (Energiavirasto 2020). 

Päästökaupalla pyritään osaltaan edistämään myös energiatehokkuutta, jonka edistäminen on 

osa kansallista ja EU:n energia- ja ilmastopolitiikkaa (Euroopan vihreän kehityksen ohjelma 

2019). 

 

EU on asettanut itselleen kunnianhimoiset ilmasto- ja energiatavoitteet vuoteen 2050 ulottuvalle 

ajanjaksolle ja pyrkimys on hiilineutraaliin talouteen (Euroopan vihreän kehityksen ohjelma 2019). 

Suomessa helmikuussa 2020 hallitus julkisti tiekartan, joka määrittelee Suomen ilmastotoimien 

valmistellun tavoitteet ja aikataulun sekä linjaa uusista hiilineutraaliutta tukevista toimista. 

Ohjelman tavoitteena on nostaa Suomi maailman ensimmäiseksi hiilineutraaliksi 

hyvinvointiyhteiskunnaksi 2035 vuoteen mennessä (Valtioneuvosto 2020). 

https://energia.fi/files/3982/Hillamo_Kaukolampoverkot_Suomessa_KL-paivat_2019_.pdf
https://energia.fi/files/3935/Kaukolampotilasto2018.pdf
https://energia.fi/files/3935/Kaukolampotilasto2018.pdf
https://energia.fi/files/3935/Kaukolampotilasto2018.pdf
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110311
https://energiavirasto.fi/paastoluvat
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fi
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fi
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fi
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-laati-tiekartan-hiilineutraaliin-suomeen-edellakavijyys-ilmastotoimissa-luo-mahdollisuuksia-koko-suomeen
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4.1.2 Toimialan tulevaisuuden haasteet 
 

Toimialan kehittymistä ohjaavat kansallisen ja EU-tasoisen regulaation lisäksi käynnissä oleva 

energiamarkkinoiden murros, jota vauhdittaa nopeasti etenevä digitalisaatio ja hajautetun 

energiantuotannon kehitys. Muutokset heijastuvat myös perinteisiin infrastruktuuritoimialoihin, 

kuten energiatoimialaan. Uudet teknologiat muuttavat ja murentavat perinteisiä 

liiketoimintamalleja. Nykyiset energian tuotanto- ja jakelujärjestelmät ovat yksisuuntaisia, mutta 

niistä on kehittymässä kaksisuuntaisia älykkäiden hajautettujen järjestelmien ansiosta. 

Älykkäiden järjestelmien myötä aiemmin passiivisessa asemassa olleet kuluttaja-asiakkaat voivat 

toimia jatkossa aktiivisina energiaverkostojen toimijoina, jotka tuottavat osan energiastaan itse. 

Uusien hajautettujen teknologioiden nopea kehitys ja hyödyntäminen saattaa johtaa perinteisten 

yksisuuntaisten arvoketjujen ja kokonaisten toimialojen murroksiin. 

 

Eri toimialojen ja niiden liiketoiminta-alueiden rajat ylittävät prosessit ja palveluratkaisut 

yleistyvät. Toimiva sektori-integraatio edellyttää liiketoimintaspesifisen datan tallentamiseen ja 

käsittelyyn soveltuvia tietojärjestelmiä ja sovelluksia, joissa eri toimialojen dataa muokataan 

erilaisiin käyttötarkoituksiin ja tarpeisiin. Esimerkkeinä sektori-integraatiosta toimii sähköinen 

liikenne tai kiertotalous, joissa sekundäärisiä raaka-ainevirtoja kuten jätebiomassoja jalostetaan 

esimerkiksi liikennepolttoaineiksi. Sektoreiden linkittymistä toisiinsa on esitetty Saajorannan 

(2020) esitystä mukaillen Kuva 4.4. Sektori-integraatio ilmiössä on kyse eri toimialojen energia-, 

liikenne-, rakennus- ja logistiikkasektoreiden sekä teollisuuden yhteisistä rajapinnoista ja 

resursseista (Kroyan et al. 2019). 

 

 

 

 

Kuva 4.4 Sähköjärjestelmän joustavuus ja sektorikytkentä 

 

 

https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/yhtio/toimikunnat/neuvottelukunta/neuvottelukunta_13.3.2020_sektori-integraatio_saajoranta-id-224209.pdf
https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/yhtio/toimikunnat/neuvottelukunta/neuvottelukunta_13.3.2020_sektori-integraatio_saajoranta-id-224209.pdf
https://energia.fi/files/4385/Greenlink_-_Sector_Coupling_-_the_final_report.pdf
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4.2 Käyttötapaukset 

Jäljempänä esitellään sekä toteutettuja käyttötapauksia että teoretisoituja toteutusmalleja 

lohkoketjuteknologian soveltamisesta energiatoimialalle. Osa teoretisoiduista ratkaisuista 

edellyttää infrastruktuurimuutoksia, joten niiden toteuttamisedellytykset ovat rajalliset. Sen sijaan 

kryptorahakkeiden soveltaminen esimerkiksi laskutukseen on jo nykyteknologialla mahdollista.  

 

Kuva 4.5 on esitetty Viitanen et al. (2017) kuvausta mukaillen energia-alan ekosysteemi, jossa 

esitetään, kuinka energia-alan alustaekosysteemi koostuu älykkäästä energiajärjestelmästä, 

globaaleista energiateknologialustoista, hajautetuista energiaklustereista sekä kaupunkien 

energiasysteemeistä. Lohkoketjuteknologia nähdään yhtenä tuotannontekijänä. Energia-alan 

alustojen keskeisinä muutosajureina toimivat kestävän kehityksen trendit, vaihtoehtoiset 

energiamuodot, hajautetut energiajärjestelmät sekä tarpeet energiansäästö ja -

tehokkuusratkaisuille. Tässä luvussa esitellyt käyttötapaukset tukevat ajatusta 

lohkoketjuteknologian avulla toteutetusta älykkäästä energiajärjestelmästä, joka koostuu 

energiayhteisöistä, asiakkaiden kulutusta yhdistävistä aggrekaattoreista sekä automatisoiduista 

älysähkösopimuksista ja jossa siirtohäviöt on minimoitu sekä kulutusjouston mahdollisuudet on 

maksimoitu. 

 

 

4.2.1 Älykäs energiakauppa 
 

Euroopassa energiamarkkinoilla on käynnissä Enerchain-niminen hanke, jonka tarkoituksena on 

muodostaa yhteinen eurooppalainen energiamarkkina. Enerchain-ratkaisu yhdistää valmistajat ja 

kuluttajat yhteiseen lohkoketjuvertaisverkkoon, jonka tavoitteena on edistää esimerkiksi sähkön 

vaihdantaa ilman välitoimijoita. Hankkeeseen osallistuvat yritykset integroivat sähkökaupan 

digitaaliset salkun- ja riskienhallintajärjestelmänsä yhteiseen sähköiseen markkinapaikkaan, 

jonka kautta verkostoon osallistujat voivat myydä ja ostaa sähköä. Osto- ja myyntitilauksien 

Kuva 4.5 Energia-alan alustaekosysteemi 

https://docplayer.fi/61450607-Digitaalisen-alustatalouden-tiekartasto.html
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toteutukseen käytetään älykkäitä sopimuksia, jotka mahdollistavat sopimusten automatisoidun 

ohjelmallisen sekuntitason toteutuksen ilman kolmansia osapuolia. (Johansson et al. 2019.) 

 

Lisäksi meneillään on älyverkkohanke, jossa Euroopan komission tutkimuskeskuksen toimesta 

selvitetään sähkön vähittäismyynnin liittämistä osaksi älyverkkomalleja ja tässä verkossa 

toteutuvien sähkösopimusten kirjaamista hajautettuihin tilikirjoihin. Älyverkossa tuotettu sähkö 

olisi mahdollista hyödyntää älyverkon osapuolten omaan kulutukseen, varastoida tai myydä se 

ulkopuoliseen jakeluverkkoon (Walport 2016). 

 

Hajautetun sähköntuotannon osalta on viitteitä siitä, että lohkoketjuteknologiaan perustuvat 

markkinapaikat ja niiden luottamusprotokollat avaavat uusia kaupankäyntimahdollisuuksia 

erityisesti pienille toimijoille ja vaihtelevalle energiantuotannolle, kuten aurinko- ja tuulisähkölle 

sekä kulutusjoustolle. Lohkoketjuteknologia ja internetin välityksellä toimiva globaali 

vertaisverkosto mahdollistavat luotettavat transaktiot sekä itse fyysisellä energiatuotteella että 

siihen mahdollisesti liittyvällä muulla arvolla, kuten esimerkiksi uusiutuvan energiaan liittyvällä 

ympäristöarvolla (Peter et al. 2019). Vastaavasti teknologia soveltuu muiden uusiutuvien 

energialähteiden kuten biokaasun tai CO2-vapaan lämmön transaktioihin. 

 

Lohkoketjuteknologiaan perustuvat markkinapaikat ja niiden luottamusprotokollat avaavat uusia 

kaupankäyntimahdollisuuksia erityisesti pienille toimijoille ja heidän usein vaihtelevalle energian 

tuotannolle, kuten aurinko- ja tuulisähkölle sekä kulutusjoustolle. Lohkoketjuteknologia ja siihen 

kuuluva usein globaali verkosto mahdollistavat myös luotettavan arvon siirtymisen, säilyttämisen 

ja vaihtamisen sekä kirjanpidon (Johansson et al. 2019). 

 

Lohkoketjuteknologia on herättänyt mielenkiintoa myös sähkökaupan taselaskennassa, sillä 

sähkökaupan taseiden selvitys jälkikäteen vie pitkän laskenta-ajan. Yhdistyneen kuningaskunnan 

sähkön tukkumarkkinoiden operaattorin Elexonin suorittaman taseselvityksen viimeistely kestää 

muutamasta kuukaudesta jopa 28 kuukauteen. Viiveiden syy johtuu pitkistä taseiden 

täsmäytysajoista ja volyymin tarkastus- ja vahvistusprosesseista. Lohkoketjuteknologia on yksi 

mahdollinen ratkaisu sekä taseselvityksen kustannusten pienentämiseksi ja prosessien 

aikaviiveiden lyhentämiseksi. Lohkoketjuteknologian käyttöönotto taseselvityksessä edellyttäisi 

mitattujen kulutusten kirjaamisen lohkoketjuun. Teknologian käyttöönoton kustannuksia ei ole 

selvitetty, mutta toisaalta lohkoketjuteknologia lisäsi taseselvitysprosessin toiminnan 

läpinäkyvyyttä ja selvitysprosessien yhtenäisyyttä. (Andoni et al. 2018.) 

4.2.2 Älyverkot 
 

Lohkoketjuteknologiaan perustuvalla hajautetulla vertaisverkolla sekä älykkäillä sopimuksilla on 

potentiaalia toimia älykkäiden sähköverkkojen eli älyverkkojen transaktioiden alustana. Älyverkko 

mahdollistaa esimerkiksi siihen liittyvien sähköä tuottavien ja kuluttavien osapuolten välisen 

kaksisuuntaisen kaupankäynnin. Älyverkon modulaarisen rakenteen ja sähkön tuotanto-, siirto-, 

kulutus- ja varastointi-infrastruktuurin hajautetun laitekannan ja automaation ansiosta älyverkon 

vikasietoisuus poikkeusolosuhteissa kasvaa. Älyverkkojen myötä energiamarkkinat avautuisivat 

paremmin pienyrittäjille sekä kilpailu lisääntyisi energiantuotantomuotojen osalta. (Meyer 2016.) 

 

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi vuonna 2018 ministeriön asettaman älyverkkotyöryhmän 

raportin joustavasta ja asiakaskeskeisestä sähköjärjestelmästä. Julkaisussa esitetään toimia, 

joiden avulla älykäs sähköjärjestelmä voisi konkreettisesti edistää toimitusvarmuuden ylläpitoa 

sekä palvella asiakkaiden mahdollisuuksia osallistua sähkömarkkinoille. Älyverkkotyöryhmän 

ehdotusten suunniteltu toteutusjärjestys on esitetty Liite C. Lohkoketjuteknologian osalta 

raportissa todetaan, että teknologian mahdollistamat uudet tavat vaihtaa tietoa ja solmia 

sopimuksia voivat haastaa nykyisen energiamarkkinan toimintalogiikan. Uuden teknologian 

https://www.gov.uk/government/publications/distributed-ledger-technology-blackett-review
https://www.smartenergyportal.ch/blockchain-meets-energy-digital-solutions-for-a-decentralized-and-decarbonized-sector/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032118307184#s0105
https://www.swellenergy.com/blog/2016/05/20/why-a-distributed-energy-grid-is-a-better-energy-grid
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arvioidaan tuovan lisähaasteita sekä mahdollisuuksia tietoturvan ja sähköjärjestelmän ylläpidon 

osalta. Työryhmä suhtautui positiivisesti energiayhteisöihin ja katsoi, että kulutusjouston tulee olla 

kilpailtua liiketoimintaa. Joustopalveluita tulisivat tarjoamaan aggrekaattoreiksi kutsutut 

markkinaosapuolet, jotka ohjaavat ja yhdistävät asiakkaiden kulutusta, tuotantoa tai 

sähkövarastoja suurempina kokonaisuuksina. (Pahkala et al. 2018.) Älyverkkotyöryhmän 

ehdotusten ja älyverkkovision täytäntöönpanoa edistää energiaviraston asettama 

älyverkkoforum, joka laatii tarpeen mukaan aloitteita työ- ja elinkeinoministeriölle kansallisen 

lainsäädännön kehittämiseksi (Energiavirasto 2020). 

Lohkoketjuteknologiaa hyödyntävässä hajautetussa älyverkossa ohjataan ja integroidaan 

energiaa tuottavia, kuluttavia ja varastoivia älyverkon aktiivikomponentteja, joita käytetään 

kodeissa ja yrityksissä. Energian varastointijärjestelmillä ja ohjattavilla kuormilla on kasvava rooli 

älyverkoissa, sillä uusiutuvien energialähteiden, kuten aurinko- ja tuulivoiman nopeasti 

vaihtelevaa tuotantoa tulee pystyä hyödyntämään tai varastoimaan optimaalisesti ja oikea-

aikaisesti toimitusvarmuuden takaamiseksi sekä sähköverkon toiminnan hallitsemiseksi. (Meyer 

2016.) 

Meyerin (2016) mukaan hajautettu älykäs energiajärjestelmä täydentää ja korjaa monia 

keskitetyn sähköverkon ongelmia. Lohkoketjupohjaisen hajautetun älyverkon hyödyiksi on 

katsottu muun muassa sen; 

 

 Tehokkuus 

 Joustavuus 

 Modulaarisuus 

 Taloudellisuus 

 

Kun energiaa tuotetaan lähempänä kulutusta sähkön siirtohäviöt pienenevät. Hajautetussa 

verkossa verkon ylläpito ja sen komponenttien korjaaminen ja huolto helpottuu, koska osa 

energian tuotantoon ja varastointiin tarkoitetuista hajautetuista laitteista voidaan vaihtaa tai 

irrottaa häiritsemättä tai sammuttamatta koko järjestelmää (Meyer 2016). 

 

Yhdysvalloissa New Yorkin Brooklynin kaupunginosassa on käynnissä projekti sähkökaupan 

toteuttamisesta lohkoketjuteknologiaa hyödyntäen. LO3 Energy kehittää yhdessä saksalaisen 

Siemens-konsernin kanssa järjestelmää, jossa yhdistetään Brooklynin tuhannet sähkön kuluttajat 

omavaraiseen jakeluverkosta irralliseen mikrosähköverkkoon. Kuluttajat voivat myydä 

ylimääräisen sähkönsä mikroverkkoon lohkoketjupohjaisen internetin vertaisverkon avulla. 

Yhdysvalloissa noin viisi prosenttia tuotetusta sähköstä kuluu sähkön siirtohäviöihin ja Brooklynin 

hankkeen tapaisilla mikroverkoilla yritetään vähentää muun muassa siirtohäviöitä. (Johansson et 

al. 2019.) Vastaavaa mallia toteutetaan myös Australiassa Power Ledger -yrityksen nimisen 

toimesta (Russel 2018).  

 

Suomessa Business Finland on rahoittanut Jyväskylän yliopiston lohkoketjuteknologian 

tutkimusryhmän, jonka tutkimuksessa selvitetään lohkoketjuteknologian soveltamista 

sähköverkon hallinnassa ja sähkönjakelussa (Jyväskylän yliopisto 2018). 

 

Älykkäiden sähköjärjestelmien tietoturvaa on tutkittu työ- ja elinkeinoministeriön sekä Suomen 

kantaverkkoyhtiön Fingridin toimesta (Värränkivi & Leiskamo 2018). Tutkimuksessa on todettu, 

että hajautetuissa järjestelmissä ei ole keskitetyn järjestelmän ongelmaa, mikä murrettaessa 

mahdollistaa pääsyn koko tietokannan tietoihin ja antaa mahdollisuuksien mukaan muokata näitä 

halutulla tavalla. Lohkoketjun yhdeksi tärkeimmistä tietoturvaominaisuuksista mainitaan 

käyttäjien tunnistamisessa käytettävät avaimet. Osapuolet tunnistavat itsensä salaisella ja 

yksityisellä avaimella. Tästä johdetaan julkinen avain, joka toimii käyttäjän julkisena identiteettinä 

järjestelmässä. Älyverkossa tavoitteena on tallentaa sähkömittareihin yksityiset avaimet, joita ei 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161119/TEM_33_2018.pdf
https://energiavirasto.fi/alyverkkoforum
https://www.swellenergy.com/blog/2016/05/20/why-a-distributed-energy-grid-is-a-better-energy-grid
https://www.swellenergy.com/blog/2016/05/20/why-a-distributed-energy-grid-is-a-better-energy-grid
https://www.swellenergy.com/blog/2016/05/20/why-a-distributed-energy-grid-is-a-better-energy-grid
https://www.swellenergy.com/blog/2016/05/20/why-a-distributed-energy-grid-is-a-better-energy-grid
https://hackernoon.com/blockchain-and-energy-everything-you-need-to-know-2c56977614aa
https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2018/08/lohkoketjuteknologia-osaksi-alykkaita-sahkoverkkoja
https://tem.fi/documents/1410877/3481825/Lohkoketjuteknologia+osana+%C3%A4lyk%C3%A4st%C3%A4+s%C3%A4hk%C3%B6j%C3%A4rjestelm%C3%A4%C3%A4+28.8.2018/752904f3-a765-443a-b3d0-6947999c1a68/Lohkoketjuteknologia+osana+%C3%A4lyk%C3%A4st%C3%A4+s%C3%A4hk%C3%B6j%C3%A4rjestelm%C3%A4%C3%A4+28.8.2018.pdf


33 
 

voida lukea tai poistaa laitteista. Mittarit tunnistettaisiin julkisten avainten perusteella. Avainten 

säilytyksen osalta tunnistettiin ongelmia, mutta avaimien tallentamiseksi voidaan käyttää 

esimerkiksi laitteen ja lohkoketjun välillä keskustelevaa tietoturvaohjelmistoa. 

 

Älyverkossa toteutettavaa lohkoketjupohjaista tehotasapainon hallintaa selvittävät muun muassa 

TenneT Holding B.V ja Sonnen GmbH -yritykset. Lohkoketjuteknologiaa on tarkoitus soveltaa 

myös Gridchain-hankkeessa, jossa useat itävaltalaiset jakeluverkonhaltijat kokeilevat 

lohkoketjupohjaista viestintää siirtoverkkojen ja energiayhteisöjen kanssa. Osa toimijoista 

kehittää aktiivisesti lohkoketjuteknologiaan pohjautuvia ratkaisuja, mutta lohkoketjuteknologian 

transaktioiden varmennusnopeus ei välttämättä riitä sellaisenaan tehotasapainoon osallistuville 

toimijoille. (Värränkivi & Leiskamo 2018.) 

 

Aalto-yliopiston, elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen sekä Fortum Oyj:n yhteistyönä on syntynyt 

Ethereum-lohkoketjua hyödyntävä sovellus, jonka avulla markkinatoimijoilla on mahdollisuus 

ostaa ja myydä sähköä ilman nykymuotoista keskitettyä markkinamekanismia (Mattila et al. 

2016). Sovelluksen kehitystyön yhteydessä on selvitetty lohkoketjuteknologian hyödyntämistä 

myös muilla toimialoilla kuten energiayhteisöissä. Case-tutkimuksessa selvitetään 

asumisyhteisön autonomista hajautettua sähkön markkinapaikkaa ja älykkäitä sopimuksia. 

Kiinteistöön on asennettu aurinkopaneeleja ja akusto sekä talon eri kerroksiin kerroskohtaisia 

sähkömittareita. Mukaelma asumusyhteisökuvauksesta on esitetty Kuva 4.6. Jakeluverkkoon 

yhdistetty kiinteistön päämittaus toimii kaupallisena päämittarina kiinteistön ulkopuoliseen 

jakeluverkkoon ja kerroksiin asennetut mittarit alimittareina. 

 

Järjestelyn tarkoituksena on mahdollistaa kiinteistön sisäinen sähkökauppa eli hyödyntää 

ensisijaisesti itse tuotettua sähköä kiinteistön sisäiseen kulutukseen. Ulkopuolista sähköverkkoa 

hyödynnetään vain silloin, kun oma tuotanto ylittää (sähkön myynti) tai alittaa kulutuksen (osto 

verkosta). Vastaavasti akustoa voidaan hyödyntää tuotetun ylijäämäsähkön tai edullisen 

ostosähkön varastointiin. Energiayhteisön jäsenten välinen sähkön allokointi perustuu 

älymittareiden välisiin transaktioihin. Älymittarit ovat yhteydessä lohkoketjupohjaiseen 

vertaisverkkoon ja vastaavat aurinkopaneelien tuottaman sähkön myynnistä. Transaktiot 

toteutuvat, kun älysopimuksiin ohjelmoidut kaupan ehdot sähkön hinnan tai muun ehdollisen 

parametrin osalta toteutuvat. Myös älykkäät kodinkoneet, kuten pesukoneet tai kylmälaitteet 

voivat toimia kaupankäynnin autonomisina osapuolina. Älykäs ohjelmoitava kodinkone toimii niin 

sanottuna vaihtoagenttina ja päättää ohjelmallisesti, esimerkiksi milloin ja mistä sähköä ostetaan 

tai milloin sitä kulutetaan. Älylaitteet on varustettu esimerkiksi logiikalla tai Rasperry Pi -laitteella. 

(Hukkinen et al. 2017, Mattila et al. 2016.) 

https://tem.fi/documents/1410877/3481825/Lohkoketjuteknologia+osana+%C3%A4lyk%C3%A4st%C3%A4+s%C3%A4hk%C3%B6j%C3%A4rjestelm%C3%A4%C3%A4+28.8.2018/752904f3-a765-443a-b3d0-6947999c1a68/Lohkoketjuteknologia+osana+%C3%A4lyk%C3%A4st%C3%A4+s%C3%A4hk%C3%B6j%C3%A4rjestelm%C3%A4%C3%A4+28.8.2018.pdf
https://www.etla.fi/wp-content/uploads/ETLA-Working-Papers-43.pdf
https://www.etla.fi/wp-content/uploads/ETLA-Working-Papers-43.pdf
https://www.etla.fi/wp-content/uploads/ETLA-Raportit-Reports-71.pdf
https://www.etla.fi/wp-content/uploads/ETLA-Working-Papers-43.pdf
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Elinkeinoelämän tutkimuslaitos näkee lohkoketjuteknologian työkaluna automatisoidulle 

hajautetulle sähkömarkkinapaikalle, jossa transaktiot perustuvat älykkäisiin laitteisiin ja niiden 

hajautettuun konsensusarkkitehtuuriin. Lohkoketjuteknologia mahdollistaa sähkömarkkinapaikan 

ylläpidon ja päivitykset ilman keskitettyä tahoa. Mahdollisesta markkinapaista voidaan tehdä joko 

yksityinen tai avoin. Yksityinen markkinapaikka voi käsittää esimerkiksi yhden tai useamman 

kiinteistön. Julkiseen markkinapaikkaan liittyminen on avointa kaikille. Automatisoidussa 

vertaisverkkopohjaisessa markkinapaikassa kuka tahansa verkostoon kytkeytynyt osapuoli voisi 

suorittaa myynti- ja tai ostotransaktioita. Markkinapaikka voi olla myös paikallisen energiayhteisön 

esimerkiksi kiinteistön ja paikallisen energiayhteisön välinen. Tällöin paikallinen energiayhtiö 

liittyy hajautettuun markkinapaikkaan ja toimii kauppojen osapuolena, kuten muutkin tahot. 

(Mattila et al. 2016.) 

 

Tulevaisuuden älyverkkoratkaisuissa sähköautot saattavat toimia sähköjärjestelmän osana 

toimien esimerkiksi mobilisoituina akkuina tukien järjestelmän kulutusjoustoratkaisuja 

Sähköautojen lataamiseen liittyviä lohkoketjuteknologian vertaisverkkoteknologiaan ja 

rahakejärjestelmään liittyviä sovelluksia on jo useita. Esimerkiksi kalifornialainen eMotorWerks 

sekä saksalaisen energiayhtiön tukema MotionWerk kehittävät pilottihanketta sähköautojen 

lataamiseen tarkoitetusta markkinapaikasta. Projektin aikana sähköauton latauspisteen omistajat 

voivat vuokrata latauspisteitään Airbnb-tyyppisesti. Sähköautoja on suunniteltu hyödynnettävän 

mobilisoituina sähkövarastoina siten, että latauspisteeseen kytketty sähköauto lataa autoa tai 

myy sähköä verkkoon sähkön hinnan perusteella. Tällainen toimintamalli lisäisi osaltaan myös 

sähköverkon hajautettua tuotantokapasiteettia. (Johansson et al. 2019.) 

 

Dovu on esimerkki kaupallisesta lohkoketjuun pohjautuvasta digitaalisesta liikkuvaan esineeseen 

kytketystä virtuaalisesta lompakosta. Dovu on liikkumiseen erikoistunut järjestelmä, jossa 

Etherum-lohkoketjuun perustuvia DOVU-rahakkeita käytetään palveluiden ostamiseen ja 

myymiseen ohjelmoitujen älysopimusten avulla joko käyttäjän toimesta tai automatisoidusti. 

Vastaavan kaltaisia toteutuksia löytyy myös Blockchainfirst-yritykseltä ja Share&Charge-

Kuva 4.6 Asumusyhteisö varustettuna liityntäpisteellä jakeluverkkoon sekä älymittareilla 

https://www.etla.fi/wp-content/uploads/ETLA-Working-Papers-43.pdf
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hankkeesta. Mainitut esimerkit ovat teknisesti toteuttamiskelpoisia, mutta yleistymisen haasteena 

on riittävän käyttäjämäärän saavuttaminen. (Kinnunen et al. 2017.) 

 

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen kanssa yhteystyössä toteutettu tutkimus on osa Business 

Finlandin rahoittamaa Blockchains Boosting Finnish Industry (BOND) -hanketta, jossa on mukana 

tutkimusorganisaatioita ja yrityksiä, kuten Fortum Oyj. Fortum Oyj on mukana ollut mukana edellä 

mainitussa Share&Charge-hankkeessa, jossa pilotoidaan energia-alan yhtiöiden kanssa 

lohkoketjuun perustuvia sähköautojen latausjärjestelemiä (Värränkivi & Leiskamo 2018, VTT 

2020). 

 

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (ETLA) toteuttama case-tutkimus Fortum Oyj:n kanssa 

kohdistui lohkoketjuteknologian hyödyntämiseen sähköautojen latausmaksuissa. Tutkimuksessa 

lohkoketjua käsiteltiin käytännön näkökulmasta energiasektorin autonomisissa sähkökaupoissa. 

Tutkimuksen tehtäväasettelussa oletettiin tilanne, missä asiakkaan sähköauto pysähtyy 

liikennevaloihin, joiden vieressä sijaitsee energiayhteisö. Ajoneuvo tunnistaa sijainnissa olevan 

latausaseman, joka välittää kuljettajalle tarjouksen energiayhteisön myymän lataussähkön 

hinnasta. Jos ajoneuvon kuljettaja hyväksyy tarjouksen, auton alla tiessä oleva latauspiste 

käynnistää latauksen auton valojen vaihtumiseen saakka. Kryptorahakkeita hyödyntävä 

maksukanava aukeaa auton ja latauslaitteiden välillä. Kryptorahakkeita siirtyy latausasemaan ja 

sähköä siirtyy samanaikaisesti ajoneuvoon. Liikennevalon vaihtuessa maksukanava sulkeutuu. 

(Seppälä 2018.) 

4.2.3 Muita käyttösovelluksia 
 

Lohkoketjuteknologialla pyritään ratkaisemaan globaaliin kaupankäyntiin liittyvän tiedon 

varmentamiseen liittyviä ongelmia. A. P Moeller Maersk ja IBM ovat perustaneet 

yhteistyöyrityksen, joka tarjoaa lohkoketjuteknologioita hyödyntäviä sovelluksia (IBM Suomi 

2018). Yhtiön pilvipalveluna tarjoama digitaalinen alusta on tarkoitettu globaaleille 

kuljetusekosysteemeille. Maailmanlaajuinen kuljetusekosysteemi on laaja markkina, jossa 

kauppatavaroita liikkuu vuosittain yli neljän biljoonan dollarin arvosta. Yritys keskittyy kahteen 

ydinratkaisuun; kuljetustietoputkeen (shipping information pipeline), joka mahdollistaa 

toimitusketjussa tapahtuvien lähetystapahtumien reaaliaikaisen seurannan sekä paperittoman 

vaihdon (paperless trade), joka taas automatisoi asiakirjaprosesseja. Kuva 4.7 on esitetty 

mukaelma Resolve Solution Partnersin kuvailemasta lohkoketjuteknologian mahdollistamasta 

kuljetustietoputken ja lähetystapahtumien reaaliaikaisen seurannan ratkaisusta. (Resolve 

Solution Partners 2020.) 

 

IBM-konserni on lohkoketjuratkaisujen merkittävä markkinatoimija. Yhtiö tukee Linux 

Foundationin kehityshanketta, joka kehittää avoimen koodin alustaa lohkoketjuille. Teknologia-

alue laajenee nopeasti ja lohkoketjuun liittyviä alustahankkeita ja valmiita lohkoketjutoteutuksia 

on jo useita (Linturi & Kuusi 2018). 

 

Läpikäytyjen aineistojen perusteella on havaittavissa, että Suomessa energiatoimialla ei ole vielä 

toimitusketjuihin liittyviä lohkoketjusovellutuksia, mutta tuotteiden alkuperän seurantaan 

lohkoketjuteknologiaa on sovellettu Kouvola Innovation Oy:n toteuttamassa Smartlog-

hankkeessa, jossa kehitetään lohkoketjuteknologiaan perustuvaa logistiikkatoimijoiden 

tietojärjestelmien yhteensopivuutta (Rahkola 2019). Hanke toimii esimerkkinä laitteiden internetin 

ja lohkoketjuteknologian yhdistelmästä, jolla luodaan luottamusta tuotteiden alkuperään ja 

prosessin toimivuuteen läpinäkyvyyden avulla. 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80667/LVM_12_2017_Lohkoketjuteknologian%20soveltaminen.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://tem.fi/documents/1410877/3481825/Lohkoketjuteknologia+osana+%C3%A4lyk%C3%A4st%C3%A4+s%C3%A4hk%C3%B6j%C3%A4rjestelm%C3%A4%C3%A4+28.8.2018/752904f3-a765-443a-b3d0-6947999c1a68/Lohkoketjuteknologia+osana+%C3%A4lyk%C3%A4st%C3%A4+s%C3%A4hk%C3%B6j%C3%A4rjestelm%C3%A4%C3%A4+28.8.2018.pdf
https://www.vtt.fi/sites/BOND/partners
https://www.vtt.fi/sites/BOND/partners
https://www.sttinfo.fi/tiedote/maersk-ja-ibm-perustavat-lohkoketjuteknologiaan-perustuvan-yhteisyrityksen?publisherId=57917055&releaseId=65704963
https://www.sttinfo.fi/tiedote/maersk-ja-ibm-perustavat-lohkoketjuteknologiaan-perustuvan-yhteisyrityksen?publisherId=57917055&releaseId=65704963
https://resolvesp.com/blockchains-supply-chains-part-ii/
https://resolvesp.com/blockchains-supply-chains-part-ii/
https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/julkaisut/Documents/tuvj_1+2018.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/julkaisut/Documents/NETTI_TUVJ_1_2019_Lohkoketjuteknologiat.pdf
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Kuva 4.7 Lohkoketjuteknologian soveltaminen toimitusketjuihin  

 

On mahdollista, että lohkoketjuteknologian ja siihen perustuvien sovellusten vaikutus erilaisten 

julkisten hallinnollisten toimintojen rationalisointiin sekä perinteisten organisaatioiden valta- ja 

valvontarakenteiden ohittamiseen on merkittävä. Vaikka lohkoketjuteknologia yhdistetään 

useissa asiayhteyksissä pelkästään Bitcoiniin, teknologian kehitys liittyy myös moneen muuhun 

sovellusalaan ja teknologia-alustaan. Esimerkiksi Kiinassa toimiva digitaalikaupunkihanke, jossa 

eri toimintoihin liittyviä käyttöoikeuksia jaetaan lohkoketjun avulla ja samalla järjestelmän 

käytönvalvonta hyödyntää teknologiaa (Linturi & Kuusi 2018). 

 

Lohkoketjuteknologiaa on mahdollista soveltaa myös sähkölaskutusprosesseihin. 

Lohkoketjuteknologiaa hyödyntävien sähkösopimusten maksu voidaan toteuttaa yhden tai 

useamman maksuvälitystoimijan kanssa. Energiayhtiöiden perinteinen sähkölaskutus ja perintä 

järjestetään tyypillisesti ulkopuolisen maksuvälitys- ja tulostusoperaattorin toimesta. Vastaava 

malli on mahdollista toteuttaa myös rahakkeilla. Kryptorahakkeiden osalta esimerkiksi Suomessa 

Coinmotion-palvelua ylläpitävällä Prasos Oy:llä on finanssivalvonnan myöntämä 

maksulaitostoimilupa (Coinmotion 2020). 

 

Kryptorahakkeilla maksaminen edellyttää asiakkaalta virtuaalilompakkoa, josta laskut maksetaan 

tai johon mahdolliset hyvitykset ohjataan. Virtuaalilompakkona on mahdollista käyttää esimerkiksi 

rahakevälityspalveluntarjoajan alustaa tai erillistä lompakkosovellusta, jossa yritys saa asiakkaan 

virtuaalilompakon yksityiset avaimet käyttöönsä. Osa kryptorahakkeiden kauppapaikoista tarjoaa 

kattavat ohjelmointirajapinnat osapuolten laskutusjärjestelmien välisten integraatioiden 

ohjelmointiin ja transaktiotietojen siirtoprosessien automatisointiin. Alustatarjoajat perivät 

alustalla suoritetuista maksuista tai siirroista välityspalkkioita, mutta toisaalta vastaavat myös 

mahdollisista rahakkeiden arvon muutoksista. Lisäksi maksusovelluksiin on mahdollista 

ohjelmoida rahakkeiden vaihtosyklit noteerattaviksi valuutoiksi, kuten euroiksi. (Coinmotion 2020, 

Coinbase 2020.) 

 

Kuva 4.8 Kryptorahakemaksumahdollisuuden lisääminen järjestelmäarkkitehtuuriinKuva 4.8 on 

esitetty, kuinka laskujen maksua rahakkeilla voitaisiin soveltaa nykyiseen 

järjestelmäarkkitehtuuriin irrallisena moduulina. Käytännössä kryptorahakkeilla maksu on 

mahdollista ottaa käyttöön perustamalla yritykselle virtuaalilompakko sekä sopimalla tai 

ohjelmoimalla kauppapaikan tarjoajan kanssa virtuaalilompakkoon saapuvien maksujen 

https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/julkaisut/Documents/tuvj_1+2018.pdf
https://coinmotion.com/fi/
https://coinmotion.com/fi/
https://commerce.coinbase.com/?lang=fi
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jatkokäsittelystä. Lisäksi laskujen välitysoperaattorin kanssa tulee sopia virtuaalilompakon 

osoitteen lisäämisestä laskupohjiin. 

 

 

Laskujen tietosisällöstä on säädetty erillisiä laskutietovaatimuksia Euroopan Unionin sekä 

valtiollisella tasolla, jotka on syytä ottaa huomion laskutusprosessien muutoksissa. Sähköisen 

laskun tulee olla rakenteellisesti oikeassa muodossa ja sen tulee noudattaa Euroopan Unionissa 

laadittuja sähköisen laskutuksen standardeja (Laki hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien 

sähköisestä laskutuksesta 2020). Suomessa verkkolaskustandardit ovat TEAPPSXML 3.0 ja 

Finvoice 3.0 sekä kansainväliset verkkolaskuformaatit ovat muotoa UBL ja CII. Sähköpostitse 

toimitetut laskut eivät ole lain mukaisia sähköisiä laskuja. Sähköposti- ja paperilaskut voivat siis 

olla vapaamuotoisempia, mutta laskutuksen sähköistyessä myös sähköposti- ja paperilaskut on 

perusteltua määritellä sähköisten verkkolaskujen mukaisiksi mahdollista siirtymää varten. 

(Rantalainen 2020.) 

 

Lohkoketjuteknologia mahdollistaa kolmansien osapuolten määrän vähentämisen sähkön 

toimitusketjusta. Startup-yritys nimeltä Grid+ on teknologian ensimmäisiä soveltajia. Yrityksen 

palvelua käyttävät kuluttajat voivat vaihtaa ja ostaa energiaa toisiltaan, jolloin perinteisten 

sähkönmyyjien tarve sähkökaupassa vähenee. Lisäarvoa tuottamattoman välikäden tai 

osapuolen poisjääminen toimitusketjusta lisää kustannustehokkuutta ja vähentää kustannuksia. 

Sähkön myyntiä, ostoa tai varastointia ohjataan lohkoketjuverkostossa toimivalla internet-

pohjaisilla fyysisisillä laitteilla, johon on ohjelmoitu kohdekohtainen sähkökaupan 

päätöksentekokriteeristö. Laite voi jopa myydä sähköä takaisin verkkoon kysynnän ja hinnan 

ollessa korkealla. (Russel 2018.) 

 

Sähköasiakkaiden omat hajautetut tuotantoratkaisut yleistyvät nopeasti ilmastotietoisuuden ja 

sähkön hintaan kohdistuvien nousupaineiden vuoksi. Kuluttajat hankkivat kasvavissa määrin 

aurinkopaneeleita ja lämpöpumppuja. Itse sähköenergiaa tuottavia kuluttajia kutsutaan 

mikrotuotantokohteiksi ja kansainvälisesti prosuumereiksi. Prosuumeeri on energian tuottaja-

kuluttaja, joka toimii sekä energian kuluttajana, tuottajana, myyjänä ja varastoijana (Jacobs 2016).  

Kuva 4.8 Kryptorahakemaksumahdollisuuden lisääminen järjestelmäarkkitehtuuriin 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190241
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190241
https://www.rantalainen.fi/uusi-verkkolaskulaki/
https://hackernoon.com/blockchain-and-energy-everything-you-need-to-know-2c56977614aa
https://scholar.law.colorado.edu/articles/709/
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Kuluttajat voivat nykyisin hankkia aurinkopaneeleita ja lämpöilmapumppuja kuluttajaystävälliseen 

hintaan, tehden kuluttajista samalla myös tuottajia. Kirjoitushetkellä sähkön jakeluyhtiöt kutsuvat 

tällaisia kohteita mikrotuotantokohteiksi. Mikrotuotantokohteiden tuotanto voidaan myydä sähkön 

siirtoverkkoon, mutta verkosta ei voi suoraan ostaa sähköä, vaan se pitää ostaa erilliseltä sähkön 

myyjältä. Sähkön myyntiyhtiöitä on Suomessa sahkovertailu.fi (2020) sivuston mukaan 82 

kappaletta. 

https://sahkovertailu.fi/sahkoyhtiot
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5. TUTKIMUSMENETELMÄ JA AINEISTO 

Tutkimus on sisällöltään arvioiva kirjallisuuskatsaus ja esiselvitys, jonka tuloksia verrataan 

yrityksen toimintaympäristöön olettaen tulosten olevan vertailuun soveltuvia. Työssä esitetään 

teoreettinen viitekehys lohkoketjuteknologialle ja sen kehitysvaiheille sekä teknologian 

sovelluskohteille energiatoimialan prosesseille. Työssä arvioidaan, kuinka mahdolliset tunnistetut 

sovelluskohteet olisivat sovellettavissa käytäntöön. Lisäksi energiatoimialan prosesseja, joihin ei 

ole vielä tunnistettu sovellettavan lohkoketjuteknologiaa. 

 

Diplomityössä on pyritty esittämään kattavasti kirjallisuutta, jotta suoritettavista analyyseistä ja 

tuloksista saadaan myös mahdollisimman kattavat ja jotta tutkittavat ilmiöt tuodaan riittävästi 

esille kokonaiskuvan muodostamiseksi. Tutkittavat ilmiöt vaativat joskus syvemmän 

ymmärryksen muodostamiseksi ensin esiymmärryksen lohkoketjuteknologista, joka on pyritty 

muodostamaan esittelemällä lohkoketjuteknologian toimintaperiaatteita sekä teknologisia 

kehitysvaiheita. Lohkoketjuteknologioiden sovelluskohteiden esittelyn ja myöhemmin 

suoritettujen analyysien avulla muodostuu tutkittavasta ilmiöstä kokonaiskuva, mitä voidaan 

verrata hermeneuttiseen lähestymistapaan, jota on kuvailtu Siljanderin (1988) kuvaukseen 

pohjautuvassa mukaillussa Kuva 5.1. Hermeneuttista lähestymistapaa voidaan käyttää 

esimerkiksi tilanteissa, jos tutkittava aineisto on vierasta tai vaikea tulkintaista (Siljander 1988). 

 

 

 

 

Tutkimusongelmiin pyritään saamaan vastaus kerätyn ja arvioidun aineiston perusteella. 

Energiatoimialan soveltamiskohteita käsitellään tutkimalla alaan ja lohkoketjuihin liittyviä 

aineistoja, kuten erilaisia tutkimuksia, opinnäytetöitä, selvityksiä ja raportteja sekä kuvaamalla 

energiatoimialan nykyisiä toimintamalleja. Tutkittavia aineistoja on kerätty ensisijaisesti julkisesti 

internetistä saatavilla olevista lähteistä, joita on haettu vapain tekstihauin painottaen 

hakusanoissa lohkoketjuteknologiaa sekä energiatoimialaa. Tutkittavina aineistoina on 

ensisijaisesti käytetty ministeriöiden ja tutkimuslaitosten laatimia tutkimuksia, selvityksiä ja 

Kuva 5.1 Hermeneuttinen kehä 



40 
 

raportteja lohkoketjuteknologiaan liittyen, mutta diplomityössä on käytetty tukimateriaalina myös 

uutisartikkeleita lohkoketjuteknologiaan liittyvistä ilmiöistä, sillä tiedonkeruun aikana oli 

havaittavissa, että kaikista ilmiöistä ei ole vielä julkaistu esimerkiksi tieteellisiksi teoksiksi 

luokiteltavaa materiaalia. Tutkimuksessa on hyödynnetty myös teoksia, jotka kuvaavat 

lohkoketjuteknologian nykytilaa sekä soveltamiskohteita sekä tunnuslukujen lähteenä on 

hyödynnetty muun muassa valtion Tilastokeskuksen tietoja sekä muita tilastoja. 
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6. ANALYYSIT JA TULOKSET 

Seuraavassa luvussa analysoidaan lohkoketjuteknologian sijoittumista energiatoimialalla 

PESTEL-analyysin avulla. Akronyymi PESTEL muodostuu sanoista Political, Economic, 

Sociocultural, Technological, Ecological ja Legal. PESTEL-analyysimalli sisältää kuusi 

liiketoimintaympäristöön ja sen muutoksiin sekä yritysten toimintaan vaikuttavaa ulkoista tekijää. 

PESTEL-toimintaympäristöanalyysin avulla kuvataan ilmiön tai organisaation poliittista, 

sosiaalista, teknistä, ekologista tilaa, tulevaisuutta ja lainmukaisuutta (Johnson, Scholes & 

Whittington 2005). 

 

Tässä tapauksessa kartoitusmenetelmällä tarkastellaan poliittisten, taloudellisten, sosiaalisten, 

teknologisten, ympäristöllisten ja laillisten tekijöiden tilaa sekä tulevaisuutta lohkoketjuteknologian 

osalta energiatoimialalla. PESTEL-analyysin näkökulmia on avattu erillisissä alikappaleissa. 

 

PESTEL-analyysiä täydennetään SWOT-analyysillä. SWOT on lyhenne sanoista Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, Threat. SWOT-analyysillä kartoitetaan tyypillisesti tarkastelukohteen 

sisäisiä vahvuuksia ja heikkouksia sekä ulkoisessa toimintaympäristössä tunnistettavia uhkia ja 

mahdollisuuksia. Tässä asiayhteydessä SWOT-analyysin avulla kartoitetaan sisäisiä tekijöitä, 

joissa tarkasteltavaa teknologiaa verrataan suhteessa vaihtoehtoisiin toimintatapoihin. Ulkoisen 

toimintaympäristön osalta kartoitetaan teknologian luomat mahdollisuudet sekä uhkat. 

Mahdollisuuksiin voi lukeutua esimerkiksi uudet markkinat ja asiakastarpeet ja uhkiin voi lukeutua 

esimerkiksi taloudellisia ja poliittisia uhkakuvia (Martinsuo et al. 2016). 

 

Esitetyt analyysimenetelmät ovat yksinkertaisia, mutta niiden täysimääräinen hyödyntäminen 

vaatii tutkittavan kohteen syvällistä ymmärrystä sekä kattavasti tietoa toimintaympäristöstä, jotta 

suoritettujen analyysien tulokset voidaan tulkita hyödyllisiksi. 

6.1 SWOT-analyysi 

Kuva 6.1 esitetään Gatteschi et al. (2018) kuvausta mukaillen lohkoketjuteknologiasta laadittu 

SWOT-analyysi. Lohkoketjuteknologian vahvuuksiksi voidaan katsoa teknologian mahdollistama 

läpinäkyvä osapuoliriippumaton luottamusprotokolla. Lohkoketjuteknologian rakenne 

mahdollistaa myös alhaiset transaktiokustannukset ja automatisoidut älysopimukset. Avoimien 

lohkoketjujen generoimaa dataa voidaan hyödyntää myös esimerkiksi data-analytiikassa sekä 

tekoälyn polttoaineena. 

 

Lohkoketjuteknologian heikkouksia ovat suurien transaktiomäärien käsittelyyn liittyvät skaalaus- 

ja pullonkaulaongelmat sekä energiaa paljon kuluttava transaktioiden varmennusprosessi. 

Avoimet lohkoketjut alentavat yksityisyydensuojaa transaktioiden julkisen näkyvyyden vuoksi ja 

muodostavat siten tietoturvaan liittyvän riskin. Teknologian heikkouksina voidaan pitää myös 

siihen perustuvien rahakejärjestelmien volatiliteettiä ja teknologian kompleksisuuttta. Lisäksi osa 

lohkoketjuteknologian päälle suunnitelluista ratkaisuista on toteutettavissa jo muilla teknologioilla. 

 

https://www.researchgate.net/publication/323298791_Blockchain_and_Smart_Contracts_for_Insurance_Is_the_Technology_Mature_Enough
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Lohkoketjuteknologialla voi kuitenkin oikein sovellettuna saavuttaa kilpailuetua ja teknologian 

mahdollistamilla uusilla ratkaisuilla voidaan löytää uudenlaisia markkinoita. 

Lohkoketjuteknologiaan liittyy kuitenkin edelleen tietoturvaan ja luotettavuuteen liittyviä ongelmia. 

Teknologinen diffuusio on myös hidastunut. Teknologia ei myöskään sellaisenaan ole suoraan 

sovellettavissa perinteisiin prosesseihin. Lohkoketjuteknologialla automatisoitavien prosessien 

edistämistä hidastaa myös käyttäjien arvostus perinteisissä prosesseissa esiintyviä 

vuorovaikutusvaihteita kohtaan. Teknologian soveltamiseen liittyy myös lainsäädännöllisiä 

epävarmuuksia, jos lohkoketjujen ja älysopimusten hyödyntämistä säädellään teknologian 

käyttöä rajoittavasti. 

 

Lohkoketjuteknologialla on potentiaalia muuttaa perustavanlaatuisesti taloudellisia ja 

yhteiskunnallisia järjestelmiä. Esitetyn ja arvioidun materiaalin perusteella 

lohkoketjuteknologioiden voidaan arvioida soveltuvan parhaiten alustaratkaisuihin, joissa on 

tarvetta yhteiskäyttöiselle tietokannalle, jossa transaktiotiedot ovat läpinäkyviä sekä kun tietojen 

halutaan säilyvän muuttumattomina. Lohkoketjuteknologian soveltaminen edellyttää 

lohkoketjuteknologia tuntemusta, jota hidastaa vähäinen tieteisteosten ja oppimateriaaliksi 

tarkoitetun kirjallisuuden vähyys. 

 

Vaikuttaisi myös siltä, että lohkoketjuteknologia soveltuu nykyisessä energiatoimialan 

ekosysteemissä sähkön vähittäismyyntiin sekä ympäristösertifikaatteihin liittyviin prosesseihin. 

Lohkoketjuteknologiaa on mahdollista soveltaa sähkön vähittäismyyntiin sekä 

ympäristösertifikaatteihin internetiin kytkettyjen älykkäiden sähkömittareiden avulla. 

Älymittareiden avulla mittareiden keräämä mittausdata on mahdollista siirtää internetiin ja 

lohkoketjuihin. Energiankulutustietojen perusteella voidaan jäljittää tuotetun energian alkuperä 

Kuva 6.1 SWOT-analyysi lohkoketjuteknologiasta 
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sekä energiamäärä, joita voidaan hyödyntää ympäristösertifikaattien noudossa sekä sähkön 

hintatietoihin yhdistettynä sähkön vähittäismyynnissä. Mahdolliset tekniset ratkaisut 

automatisoisivat prosesseja sekä vähentäisivät mahdollisesti nyt ympäristösertifikaatteihin 

liittyvien todentajien merkitystä (Peter et al. 2019). 

 

Lohkoketjuteknologialle ominaisen vertaisverkkoteknologian sekä Mattilan et al. (2019) 

kuvaileman "append-only" eli vain tietoja lisäävän -rakenteen vuoksi lohkoketjuteknologia voisi 

soveltua myös kirjanpidon tapahtumakirjausten taltiointiin, mikä saattaisi helpottaa tilikauden 

päätöksen yhteydessä suoritettavia tarkistuksia kirjanpitäjien sekä tilintarkastajien osalta. 

Teknologisen rakenteensa vuoksi lohkoketjuteknologia voisi soveltua myös taseselvitykseen, 

jonka tuloksena selviää sähkömarkkinoilla toimivien osapuolten väliset sähkön toimitukset. 

Taseselvityksen laskennat perustuvat sähkömittareiden tuottamiin tuntienergiatietoihin, jotka 

koostetaan energiamittauksista, tyyppikuormituskäyristä, tuotantosuunnitelmista sekä kiinteistä 

toimituksista (Fingrid 2020). 

 

Automatisoitavilla ja ohjelmoitavilla älysopimuksilla on mahdollista valvoa esimerkiksi 

palvelinkapasiteettia ja siihen liitettyjä mahdollisia palvelutasorajojen ylityksiä. Palvelutasorajojen 

ylitysten seuranta onnistuu jo nykyisillä teknologioilla, mutta rajoitusten ylitysten seurannan 

linkittäminen sähköisiin älysopimuksiin sekä muuttumattomiin lohkoketjujen tilikirjoihin nostaisi 

muun muassa ylitysmerkintöjen dokumentaation luotettavuutta. Lisäksi lohkoketjujen 

rahakkeiden avulla voisi olla potentiaalia isompien pääomien tokenisointiin eli isompien 

pääomaerien jakamiseen pienemmiksi osakokonaisuuksiksi. 

6.2 PESTEL-analyysi 

PESTEL-malli auttaa hahmottamaan liiketoimintaympäristön sekä tunnistamaan tekijät, jotka 

voivat vaikuttaa toimintaan myöhemmin tulevaisuudessa. PESTEL-analyysin avulla kartoitetaan 

tekijät, jotka mahdollisesti vaikuttavat lohkoketjuteknologian laajempaan soveltamiseen ja 

käyttöönottoon energiatoimialalla. Tekijöitä on esitetty Kuva 6.2 (Dufva 2020, Chernlauskas et al. 

2016, Värränkivi & Leiskamo 2018, Murphy 2018). 

 

 

https://www.smartenergyportal.ch/blockchain-meets-energy-digital-solutions-for-a-decentralized-and-decarbonized-sector/
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161543/30_Lohkoketjuteknologian%20hyodyntamismahdollisuudet%20palkkatulojen%20verotuksessa_.pdf
https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/tasepalvelut/taseselvitys/
https://media.sitra.fi/2019/12/15143428/megatrendit-2020.pdf
https://www.economist.com/sites/default/files/fia__the_navigators__kraken_investment_case_analysis__full_submission.pdf
https://www.economist.com/sites/default/files/fia__the_navigators__kraken_investment_case_analysis__full_submission.pdf
https://tem.fi/documents/1410877/3481825/Lohkoketjuteknologia+osana+%C3%A4lyk%C3%A4st%C3%A4+s%C3%A4hk%C3%B6j%C3%A4rjestelm%C3%A4%C3%A4+28.8.2018/752904f3-a765-443a-b3d0-6947999c1a68/Lohkoketjuteknologia+osana+%C3%A4lyk%C3%A4st%C3%A4+s%C3%A4hk%C3%B6j%C3%A4rjestelm%C3%A4%C3%A4+28.8.2018.pdf
https://www.essay48.com/term-paper/35196-THE-TRUTH-ABOUT-BLOCKCHAIN-Pestel-Analysis
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Yhteiskunnan toiminta rakentuu muun muassa oikeudellisten, taloudellisten ja poliittisten 

järjestelmien varaan, joiden muodostamissa puitteissa organisoidaan yhteiskunnan eri 

sektoreiden päivittäistä toimintaa. Järjestelmien ydintä ovat sopimukset sekä vaihdanta ja niihin 

liittyvät kirjaukset sekä merkinnät. Lohkoketjujen muutosvoima liiketoiminnoissa ja hallinnossa on 

vielä vähäistä ja lohkoketjuteknologia ei ole ollut ”disruptoiva” teknologia, joka olisi toistaiseksi 

syrjäyttänyt vanhoja liiketoimintamalleja halvemmilla tai tehokkaammilla ratkaisuilla. Lohkoketju 

on tässä vaiheessa perustavanlaatuinen, potentiaalinen teknologia, jolla on mahdollista luoda 

kokonaan uudenlainen perusta taloudellisille ja yhteiskunnallisille järjestelmille. Teknologian 

laajempi käyttöönotto ei kuitenkaan todennäköisesti tule olemaan nopeaa vaan asteittaista. 

(Johansson et al. 2019.) 

 

Lohkoketjuteknologian laajempaan käyttöönottoon ja soveltamiseen vaikuttavia poliittisia tekijöitä 

ovat muun muassa mahdolliset julkiset kannustimet, joita ei ainakaan toistaiseksi vielä ole. 

Kuva 6.2 PESTEL-analyysi – Lohkoketjuteknologia energiatoimialalla 
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Lohkoketjutoimijoiden vastuiden määrittely ei ole suoraviivaista lohkoketjujen anonyymin tai 

pseudonyymin luonteen vuoksi. Jos esimerkiksi energiayhteisöistä koostuva älykäs 

sähköjärjestelmä toteutettaisiin lohkoketjuteknologian varaan, vastuu mahdollisista 

tietoturvavuodoista, toimintahäiriöistä tai hintavaihteluista olisi epäselvä. Lohkoketjuteknologian 

käyttöönotolla olisi todennäköisesti vaikutuksia myös sähkön teknisen toimitusvarmuuden 

ylläpitoon. Toisaalta esimerkiksi ilmastomuutoksen hillintään liittyvät kansainväliset sopimukset 

ja kansalliset päästörajoitukset voivat nopeasti vaikuttaa energian tuotannon ja kulutuksen 

rakenteeseen luoden markkinoita hajautettuja ja älykkäitä ratkaisuja mahdollistaville 

sovellusteknologioille. (Värränkivi & Leiskamo 2018.) 

 

Energiatoimialalla Pohjoismaiden kansainvälisesti volatiilimmat sähkömarkkinat toimivat 

kannustavina ajureina markkinoille osallistumisen suhteen. Infrastruktuurimuutoksia vaativat 

hankkeet ovat kuitenkin kalliita, joten lohkoketjuteknologian sovellutukset ovat keskittyneet 

rajattuihin case-kohteisiin, kuten sähköautojen latausjärjestelmiin. Kustannustehokkuuden 

kannalta on siis järkevää hyödyntää nykyistä infrastruktuuria mahdollisuuksien mukaan. 

(Värränkivi & Leiskamo 2018.) 

 

Sähköisistä maksutavoista on tullut yhteiskunnassa arkipäiväistä, joten kryptorahakkeilla 

esimerkiksi sähkölaskun maksaminen ei vaikuta epätodennäköiseltä (Chernlauskas et al. 2016). 

Työn ja kulutuskäyttäytymisen muutos saattaa osaltaan myös edistää lohkoketjuratkaisujen 

käyttöönottoa. Lisäksi mahdollinen epäluottamus ja kritiikki nykyisiä toimijoita kohtaan voi toimia 

otollisena ympäristönä lohkoketjuteknologian soveltamiseksi (Värränkivi & Leiskamo 2018). 

Lohkoketjuteknologiaa ymmärtävien yritysten ja henkilöiden määrä on kuitenkin vielä rajallinen, 

mutta lohkoketjuratkaisujen ymmärrettävyys ja helppokäyttöisyys lisääntyy. 

 

Uudet teknologiat kuten IoT-teknologian nopea yleistyminen toimivat markkinoiden ajurina ja 

järjestelmien väliset avoimet ohjelmointirajapinnat (API) mahdollistavat uudenlaisten 

tietoteknisten toimintamallien ja dataan liittyvien analyysi- ja älypalveluiden markkinoille tulon. 

Lohkoketjuteknologia uutena teknologiana mahdollistaa perustavanlaatuiset muutokset muun 

muassa valtakunnallisella sähköjärjestelmätasolla, jos älyverkkoratkaisujen soveltaminen 

yleistyy. Lohkoketjuteknologian päälle rakennettuja ratkaisuja voidaan yhdistää nykyisiin 

tietojärjestelmiin standardi rajapintojen avulla, joiden kehitystä tukevat muun muassa 

ohjelmistokehityksen työkalut (SDK) sekä toiminnalliset skriptit. 

 

Lisäksi tekoälysovellutustenkin polttoaineena käytettävää dataa kertyy yhä enemmän sekä sen 

merkitys- ja arvo kasvaa muun muassa koneoppimiseen ja robotiikkaan liittyvissä palveluissa. 

Teknologinen kehitys ja data tarjoavat ratkaisuja energiantuotantoon tai resurssien 

tehokkaampaan käyttöön, mutta samalla myös energian ja resurssien tarpeet kasvavat 

merkittävästi. (Dufva 2020). 

 

Lohkoketjuteknologian heikkoutena pidetään sen louhimisprosessiin liittyvää suurta 

energiankulutusta. Bitcoin-teollisuuden kuluttamaa energiamäärää on verrattu pankkisysteemin 

infrastruktuurin ylläpitämiseen kuluvaa energiamäärää. Tutkimuksessa arvioitiin, että Bitcoin-

teollisuus kuluttaa vuositasolla 3,97 miljoonaa gigajoulea, kun pankkisektori kuluttaa 

kokonaisuudessaan 2 340 miljoonaa gigajoulea vuositasolla. Pankkisektorin arvioitiin tuottavan 

noin 390 miljoonaa tonnia hiilidioksidia Bitcoinin tuottaessa 0,6 miljoonaa tonnia hiilidioksidia. 

(McCook 2015.) Hiilidioksidipäästöihin on mahdollista vaikuttaa muun muassa tuottamalla 

lohkoketju-teollisuuden käyttämä energia uusiutuvilla energialähteillä, jolloin hiilidioksidipäästöt 

vähenevät merkittävästi. 

 

Kryptorahakkeita louhitaan usein myös louhintaan erikoistuneissa konesaleissa, joissa 

laskentalaitteiden tuottama lämpöenergia on mahdollista ottaa talteen, hyödyntää se myöhemmin 

tai myydä se energiayhtiölle Konesalien tuottamaa lämmön talteenottoa on hyödynnetty 

https://tem.fi/documents/1410877/3481825/Lohkoketjuteknologia+osana+%C3%A4lyk%C3%A4st%C3%A4+s%C3%A4hk%C3%B6j%C3%A4rjestelm%C3%A4%C3%A4+28.8.2018/752904f3-a765-443a-b3d0-6947999c1a68/Lohkoketjuteknologia+osana+%C3%A4lyk%C3%A4st%C3%A4+s%C3%A4hk%C3%B6j%C3%A4rjestelm%C3%A4%C3%A4+28.8.2018.pdf
https://tem.fi/documents/1410877/3481825/Lohkoketjuteknologia+osana+%C3%A4lyk%C3%A4st%C3%A4+s%C3%A4hk%C3%B6j%C3%A4rjestelm%C3%A4%C3%A4+28.8.2018/752904f3-a765-443a-b3d0-6947999c1a68/Lohkoketjuteknologia+osana+%C3%A4lyk%C3%A4st%C3%A4+s%C3%A4hk%C3%B6j%C3%A4rjestelm%C3%A4%C3%A4+28.8.2018.pdf
https://www.economist.com/sites/default/files/fia__the_navigators__kraken_investment_case_analysis__full_submission.pdf
https://tem.fi/documents/1410877/3481825/Lohkoketjuteknologia+osana+%C3%A4lyk%C3%A4st%C3%A4+s%C3%A4hk%C3%B6j%C3%A4rjestelm%C3%A4%C3%A4+28.8.2018/752904f3-a765-443a-b3d0-6947999c1a68/Lohkoketjuteknologia+osana+%C3%A4lyk%C3%A4st%C3%A4+s%C3%A4hk%C3%B6j%C3%A4rjestelm%C3%A4%C3%A4+28.8.2018.pdf
https://media.sitra.fi/2019/12/15143428/megatrendit-2020.pdf
https://www.academia.edu/7666373/_OBSOLETE_An_Order-of-Magnitude_Estimate_of_the_Relative_Sustainability_of_the_Bitcoin_Network
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toistaiseksi vielä vähän. Lämmön talteenottoratkaisuissa datakeskuksen käyttämää 

jäähdytysvettä viilennetään lämpöpumpuilla samalla, kun datakeskuksen tuottamaa lämpöä 

siirretään esimerkiksi kaukolämpöjärjestelmään kuumana vetenä. (Motiva.) 

 

Avoimissa lohkoketjuissa tapahtuvat transaktiot ovat lähtökohtaisesti kaikkien nähtävillä, mutta 

transaktioihin liittyvät osoitteet ovat lähtökohtaisesti pseudoanonyymejä, jolloin transaktion 

tehnyttä osapuolta ei ole osoitteiden perusteella tunnistettavissa. Lohkoketjuratkaisut nähdään 

mahdollisuutena myös Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016) osalta, sillä 

lohkoketjujärjestelmä tallentaa kaikki kirjaukset, mikä täyttää tietosuoja-asetuksessa mainitun 

osoitusvelvollisuuden. Lohkoketjuihin liittyvien älykkäiden sopimusten suhde oikeusjärjestelmään 

ei ole kuitenkaan yksiselitteinen, sillä älysopimusten käyttökohteita on monia ja osa 

sovelluskohteista täyttää sopimussuhteen kriteerit jo nykylainsäädännössä osan juridisen 

aseman ollessa epäselvä (Värränkivi & Leiskamo 2018). 

 

Verohallinto on laatinut toistaiseksi voimassa olevan ohjeen kryptovaluuttojen tuloverotuksesta. 

Asetuksessa käsitellään virtuaalivaluuttojen tuloverotusta eri käyttötilanteissa. Verohallinto ei 

tulkitse virtuaalivaluuttaa viralliseksi valuutaksi, koska virtuaalivaluuttaa ei ole laskettu liikkeelle 

valtiollisten keskuspankkien toimesta. Lisäksi kirjanpitovelvollisia ei ole velvoitettu 

vastaanottamaan virtuaalivaluuttaa maksuvälineenä. Kirjanpitolautakunta (Kila) on todennut, että 

vertaisvaluutta ei ole virallinen maksuväline antamassaan lausunnossa ”Digitaalisen 

vertaisvaluutan käsittelystä” kirjanpidossa. Verohallinto ei tulkitse virtuaalivaluuttoja myöskään 

arvopapereiksi tuloverolaissa tarkoitetulla tavalla. Tuloverolain näkökulmasta virtuaalivaluuttaa 

pidetään soveltamistilanteissa luonteeltaan muuna, erikseen määrittelemättömänä sekä sen 

käyttäjien välisenä sopimuksena. Lisäksi mahdolliset sopimustilanteisiin liittyvät menetykset eivät 

ole tuloverolain mukaisessa verotuksessa vähennyskelpoisia. Virtuaalivaluuttojen realisoitunut 

arvonnousu lasketaan euroina ja tämä on kuitenkin veronalaista pääomatuloa. Pääomatuloveron 

maksu suoritetaan virallisilla valuutoilla. (Verohallinto 2013.) 

 

Yritykset voivat hyväksyä maksuvälineeksi virtuaalivaluutan. Verotuksellisesti virtuaalivaluutan 

käyttö kaupankäynnissä tarkoittaa sitä, että kyse on tavallisesta sopimukseen perustuvasta 

vaihdosta, jossa virtuaalivaluutta vaihdetaan hyödykkeisiin. Yrityksen kannalta kauppatapahtuma 

realisoi virtuaalivaluutan mahdollisen arvonnousun pääomatulona. Maksuksi saadun 

virtuaalivaluutan arvoksi katsotaan virtuaalivaluutan käypä arvo maksupäivänä. Maksuna saatu 

virtuaalivaluutta on lähtökohtaisesti yrityksen rahoitusomaisuutta. Yrityksen rahoitusomaisuuteen 

kuuluvan virtuaalivaluutan myynnistä saatu voitto on veronalaista elinkeinotoiminnan tuloa, josta 

mahdollisesti koituvat tappiot ovat lopullisena menetyksenä vähennyskelpoisia. (Verohallinto 

2013.) 

 

Mattila et al. 2019 mainitsee valtioneuvoston selvityksessä ”Lohkoketjuteknologian 

hyödyntämismahdollisuudet palkkatulojen verotuksessa” mainitaan verouksen haasteina 

digitalisoituvassa maailmassa olevan tiedonsaanti- ja toimintakyvykkyyksien turvaaminen. 

Selvityksen tarvekartoituksessa tunnistetut haasteet olivat; 

 

 Maksuliikenteen siirtyminen pankeilta alustatoimijoille 

 Kansainvälinen kilpailu innovaatioista ja yrittäjistä 

 Julkistoimijoiden riskinottokyky sekä innovaatiot 

 Yksityishenkilöiden yhä globaalimmat sopimussuhteet 

 Pirstaleiset työmarkkinat 

 Datan irrallaan oleminen maksuliikenteestä 

 Toimivallan puute 

 

https://www.motiva.fi/files/4828/Energiatehokas_konesali.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://tem.fi/documents/1410877/3481825/Lohkoketjuteknologia+osana+%C3%A4lyk%C3%A4st%C3%A4+s%C3%A4hk%C3%B6j%C3%A4rjestelm%C3%A4%C3%A4+28.8.2018/752904f3-a765-443a-b3d0-6947999c1a68/Lohkoketjuteknologia+osana+%C3%A4lyk%C3%A4st%C3%A4+s%C3%A4hk%C3%B6j%C3%A4rjestelm%C3%A4%C3%A4+28.8.2018.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161543/30_Lohkoketjuteknologian%20hyodyntamismahdollisuudet%20palkkatulojen%20verotuksessa_.pdf
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Valtioneuvoston tutkimuksessa ”Lohkoketjuteknologian hyödyntämismahdollisuudet 

palkkatulojen verotuksessa” suoritettiin tarvekartoitus, jossa esiin nousseiden haasteiden 

yhteisenä nimittäjänä tuli esille uhkakuva verottajan tiedonsaannista sekä toimintaedellytyksien 

heikkenemisestä. Haasteissa korostui myös alustatalouden kehitys sekä liiketoimintatapojen ja 

markkinarakenteiden muutosvoimat. Selvityksessä mainitaan myös, että yhteiskunnan 

arvoketjujen keskeiset haasteet kuitenkin tavanomaisesti määrittyvät uudelleen teknologian 

kehityksen muovatessa markkinarakenteita tai joskus kadoten markkinoilta kokonaan. (Mattila et 

al. 2019.) 

6.3 Työkalu lohkoketjuteknologian tarvekartoitukseen 

Lohkoketjujen käytännön sovellettavuudesta ja soveltamisen taloudellisista hyödyistä ei ole vielä 

pitkää kokemusperäistä tietoa. Teknologian soveltamisen ja tarvekartoituksen tueksi on laadittu 

yleispätevä päätöskaavio lohkoketjuteknologian soveltuvuuden arviointiin. Teknologian valinta 

edellyttää monen osatekijän arvottamista suhteessa sovelluskohteeseen. (Kinnunen et al. 2017.) 

Mukailtu Greenspanin (2015) esittämä päätöskuvaus on esitetty Kuva 6.3 ja sen avulla vastataan 

kysymyksiin; 

 

1. Tarvitseeko ratkaisu tietokantaa? 

2. Tarvitseeko ratkaisu jaetut kirjoitusoikeudet? 

3. Ovatko kirjoittajat tunnettuja ja luotettavia 

4. Tarvitseeko ratkaisu toimiakseen osapuoliriippumatonta luottamusosapuolta? 

5. Halutaanko transaktioiden olevan julkisia vai yksityisiä? 

 

Vastausten perusteella päätöskaavio helpottaa mahdollisesti sovellettavan lohkoketjuteknologian 

valintaa ja sen yksityiskohtaisempaa soveltamistapaa esimerkiksi ratkaisun julkisuuden tai 

yksityisyyden osalta. 

 

 

 

 

Kuva 6.3 Muunneltu päätöskaavio lohkoketjun tarpeesta 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161543/30_Lohkoketjuteknologian%20hyodyntamismahdollisuudet%20palkkatulojen%20verotuksessa_.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161543/30_Lohkoketjuteknologian%20hyodyntamismahdollisuudet%20palkkatulojen%20verotuksessa_.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80667/LVM_12_2017_Lohkoketjuteknologian%20soveltaminen.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.multichain.com/blog/2015/11/avoiding-pointless-blockchain-project/
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7. YHTEENVETO 

Lohkoketjuteknologian soveltaminen erilaisten kilpailtujen toimialojen, liiketoimintojen tai julkisen 

sektorin toiminnoissa on vielä alkuvaiheessa ja teknologian mahdollisen diffuusion aikataulu on 

vielä avoin – teknologian laajempaan soveltamiseen liittyy vielä merkittäviä epävarmuuksia. 

Optimistisista ennakko-odotuksista ja innostuneista alkuarvioista huolimatta lohkoketjuteknologia 

ei ole vielä toistaiseksi osoittautunut teknologiaksi, joka nopeasti syrjäyttäisi käytössä olevia 

perinteisiä liiketoimintamalleja ja toimintatapoja halvemman ja tehokkaamman sovellettavuutensa 

ansiosta. Tällä hetkellä voidaan arvioida, että lohkoketju on kuitenkin perustavanlaatuinen, 

potentiaalinen teknologia, jolla on mahdollista luoda uudenlainen perusta taloudellisille ja 

yhteiskunnallisille järjestelmille. Teknologian laajempi käyttöönotto vaikuttaisi olevan hidasta ja 

vaiheittaista (Johansson et al. 2019). 

 

Toimintaympäristömme jatkuva kompleksisuuden kasvu sekä globaaleilla markkinoilla toimivien 

yritysten keskinäiset riippuvuussuhteet yhdistettynä elinympäristömme kasvavaan 

teknologisoitumiseen ovat monissa asiayhteyksissä osoittamassa, että eri teknologioita 

soveltavat ja hyödyntävät ihmiset voivat olla pullonkaula informaation prosessoinnin ja uusien 

teknologioiden diffuusion osalta (Catalini 2017). 

 

Kompleksisuuden kasvu sekä yritysten keskinäiset riippuvuussuhteet yhdistettynä kasvavaan 

tarpeeseen edetä teknologian saralla ovat muodostaneet ihmisistä pullonkaulan 

sukupolvessamme informaation prosessoinnin ja teknologian diffuusion osalta (Catalini 2017). 

7.1 Työn päätulokset ja suositukset 

Lohkoketjuteknologialla voidaan todeta olevan soveltamispotentiaalia energiatoimialalla sekä 

muilla toimialoilla, joissa transaktioiden lukumäärät ovat suuria ja liiketoimintojen omat prosessit 

ovat jo pitkälle digitalisoituja ja automatisoituja. Lohkoketjuteknologian etuna on sen teknologian 

mahdollistama tiedon muuttumattomuus, hajautettavuus sekä läpinäkyvyys. Teknologialla on 

mahdollisuus ratkaista suurten transaktiomäärien luottamusongelmia automatisoiduin digitaalisin 

keinoin vähentäen riippuvuutta perinteisistä luottamusta tarjoavista auktorisoiduista kolmansista 

osapuolista. 

 

Lohkoketjuteknologialla voidaan todeta olevan runsaasti potentiaalia tulla sovelletuksi 

energiatoimialla sekä muilla toimialoilla. Lohkoketjuteknologian etuna on sen teknologian 

mahdollistama tiedon muuttumattomuus, hajautettavuus sekä läpinäkyvyys. Teknologialla on 

mahdollisuus ratkaista luottamusongelmia digitaalisin keinoin tehden perinteisistä luottamusta 

tarjoavista kolmansista osapuolista tarpeettomia. 

 

Lohkoketjuteknologian kypsyysasteen ollessa vielä matala yrityksissä on suositeltavaa keskittyä 

lohkoketjuteknologian soveltamisen osalta rajattuihin käyttötapauksiin. Laajemmat 

infrastruktuurihankkeet ovat kalliita sekä niiden edistämiseksi tarvitaan vielä lisätutkimuksia ja 

vastauksia lohkoketjuteknologian osalta vielä avoimiin kysymyksiin, kuten lohkoketjutoteutuksiin 

liittyviin vastuukysymyksiin, jotta mahdolliset laajat toteutukset ovat tietoturvallisia ja kestäviä. 

 

Vaikka lohkoketjujen varmistusprotokolla on vielä toistaiseksi murtamaton, tarvitsee se silti vielä 

tuekseen lisätutkimuksia ja takeita siitä, että protokolla pysyy murtamattomana. 

Varmistusprotokollan murtamattomuuteen liittyvää epävarmuutta lisää tulevina vuosina 

mahdollisesti kehittyvät kvanttitietokoneet sekä niiden laskentakapasiteetti, joiden on laskelmoitu 

https://www.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2017/04/how-blockchain-technology-will-impact-digital-economy
https://www.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2017/04/how-blockchain-technology-will-impact-digital-economy
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kykenevän murtamaan nykyisin lohkoketjuissa käytettäviä salausmekanismeja. 

Lohkoketjuteknologian laajempaan soveltamiseen liittyy vielä myös juridisia haasteita, sillä 

lohkoketjuteknologialle ominaisten älysopimusten juridinen suhde oikeusjärjestelmään ei ole 

yksiselitteinen. 

 

Yritysten on suositeltavaa tutustua myös suljettujen lohkoketjujen ja hajautettujen 

tilikirjaratkaisujen soveltamismahdollisuuksiin, sillä näiden ratkaisujen järjestelmäinfrastruktuuri ei 

ole oletusarvoisesti julkinen ja täten kokeiluja on helpompi edistää. 

7.2 Työn arviointi ja jatkokehitys 

Esiselvityksen voidaan arvioida onnistuneen, sillä esitettyihin tutkimuskysymyksiin saatiin 

vastaukset esitetyn ja arvioidun materiaalin perusteella. Työssä on käsitelty pragmaattisesti 

lohkoketjuteknologian toimintaperiaatteet, siihen liittyvät ilmiöt ja niiden haasteet sekä 

mahdollisuudet. Työssä on käsitelty myös lohkoketjuteknologian kypsyysastetta sekä 

teknologisen diffuusion tasoa ja käsitellyn aineiston perusteella voidaan arvioida, että 

lohkoketjuteknologia on kypsyystasoltaan vielä aikaisessa vaiheessa. Työssä on perehdytty 

lohkoketjuteknologiaa hyödyntäviin sovellutuksiin energiatoimialla sekä pyritty tuomaan näiden 

mahdollisia mahdollisuuksia ja haasteita esille samalla oikoen vääriä lohkoketjuilmiöön liittyviä 

mielikuvia. Lohkoketjuteknologian on arvioitu soveltuvan sellaisten ongelmien ratkontaan, joissa 

on tarvetta yhteiskäyttöiselle tietokannalle, jossa transaktiotiedot ovat läpinäkyviä sekä kun 

tietojen halutaan säilyvän muuttumattomina. Lohkoketjuteknologiaa voisi hyödyntää esimerkiksi 

sähkön vähittäismyynnissä sekä ympäristösertifikaatteihin liittyvissä prosesseissa 

automatisoimalla tiedon siirtoon, sopimuksiin ja alkuperän varmentamiseen liittyviä aliprosesseja. 

 

Koska lohkoketjuteknologian avulla pyritään luomaan autonomisia ja keskitetystä hallinnoijasta 

riippumattomia automatisoitavia palveluprosesseja, arvonsiirtomekanismeja sekä 

liiketoimintaverkostoja, joissa hyödynnetään vertaisverkkopohjaista teknologiaa automatisoidun 

luottamuksen luomiseksi sekä virtuaalisia rahakkeita (Rahkola 2019). Seuraavana 

tutkimuskohteena voisi olla luottamusta vaativien prosessien tunnistaminen energiatoimialla. Kun 

luottamusta vaativat prosessit sekä osa-alueet on tunnistettu, niin niiden ympärille voidaan 

rakentaa lohkoketjuteknologiaratkaisuja. Jatkotutkimusaiheita voisivat myös olla 

lohkoketjuteknologian käyttöönoton helpottamiseen liittyvien asioiden kartoitus ja kuvaaminen 

sekä työssä sivutun hajautetun tilikirjateknologian soveltamisen tilanteen kartoitus 

energiatoimialalla. 

https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/julkaisut/Documents/NETTI_TUVJ_1_2019_Lohkoketjuteknologiat.pdf
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