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Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on tutkia, miten lohkoketjuteknologiaa voi 

soveltaa finanssisektorille. Tutkimus tarjoaa yleiskuvan lohkoketjuteknologista, sekä 

sen sovelluskohteista finanssisektorilla. Tutkimusmenetelmä on kvalitatiivinen ja se 

toteutettiin haastattelemalla pankkeja, jotka osallistuvat Distributed Ledger Group 

(DLG)-konsortioon. Kyseinen konsortio pyrkii 42 pankin ja R3cev nimisen yrityksen 

välisessä yhteistyössä soveltamaan lohkoketjuteknologiaa pankkisektorille. 

 

Haastattelujen perusteella pankit pitävät lohkoketjuteknologian potentiaalia pitkällä 

aikavälillä suurena. Erityisesti lohkoketjuteknologian odotetaan laskevan 

kustannuksia, sekä nopeuttavan toimintoja useiden eri tuotteiden kohdalla. Pelkästään 

pankkisektorilla tutkitaan tällä hetkellä kymmeniä eri sovelluskohteita. Ennen kuin 

lohkoketjulla voidaan nähdä kaupallista toimintaa, tulee haasteita ylittää sekä 

teknisellä, että säädännöllisellä puolella. Vielä on liian varhaista arvioida, milloin 

lohkoketjuteknologiaa tullaan soveltamaan laajemmin finanssisektorilla. Pankkien oma 

tutkimus aiheesta oli vielä suhteellisen varhaisessa vaiheessa. 

 

Lohkoketjuteknologian potentiaali voidaan nähdä tutkimuksen perusteella valtavan 

suurena. Vielä on kuitenkin vaikea arvioida tullaanko tähän potentiaaliin 

tulevaisuudessa yltämään. Finanssisektorilla on monia toimijoita, jotka tutkivat 

lohkoketjuteknologiaa ja se vauhdittaa kehitystä. Lohkoketjuteknologia saattaa 

tulevaisuudessa mullistaa monia finanssisektorin osa-alueita tai jopa korvata ne 

kokonaan. 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Author:  Mikko Mäenpää 
 
Name of the thesis: Applying blockchain technology to the finance sector 
 
Academic faculty: LUT School of Business and Management, Financial 

Management 
 
Supervisor: Mikael Collan 
 

The purpose of this bachelor's thesis is to study how blockchain technology can be 

applied to the finance sector. The study provides an overview of the blockchain 

technology, as well as the applications of it, to the finance sector. The research method 

is qualitative and has been carried out by interviewing the banks that participate in the 

Distributed Ledger Group (DLG)-consortium. The consortium is achieving to apply the 

blockchain technology in the banking sector with the co-operation in between the 42 

banks and a company called R3cev. 

 

Interviews showed that banks can see the high potential in long term application of 

blockchain technology. Blockchain technology is expected to decrease the cost, and 

accelerate the speed of the processes of many different products. The banking sector 

is currently investigating dozens of different applications. Before the application of 

blockchain technology can be seen in commercial use, it will face technical challenges 

as well as regulatory. At the moment it is too early to predict when the blockchain 

technology will be applied widely in the financial sector. It is also worth to remember 

that the bank’s own study on the subject still is in a relatively early stage. 

 
According to this study, blockchain technology has enormous potential, but it is too 

early to predict if this potential is ever reached. In the financial sector there are many 

participants who study the blockchain technology, which will accelerate its 

development and adoption. Blockchain technology can revolutionize the future of the 

financial sector in many aspects, or potentially even replace some old methods. 
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1 JOHDANTO 

 

Lohkoketjuteknologialla (engl. blockchain, block chain technology tai distributed 

ledger) tarkoitetaan tapaa, jolla toisilleen vieraat toimijat voivat yhdessä tuottaa ja 

ylläpitää tietokantoja hajautetusti ilman, että osapuolten tarvitsee tuntea tai luottaa 

toisiinsa. Tämä tarkoittaa sitä, että tapahtumista voidaan poistaa ns. kolmas-osapuoli 

(third party) varmentamasta tapahtumia. Luottamus lohkoketjussa syntyy, koska kaikki 

tapahtumat tallennetaan lohkoketjuun, eikä niitä ole jälkeenpäin mahdollista muuttaa. 

Lohkoketjussa kaikki transaktiot tapahtuvat lähes reaaliaikaisesti ja jokainen transaktio 

on kaikkien nähtävissä. Ennalta määrätyn ajan sisällä tapahtuneet siirrot niputetaan 

yhteen ja niistä muodostetaan lohko. Tämä uusi syntynyt lohko lisätään edellisten 

lohkojen joukkoon ja niin lohkot muodostavat aikajärjestyksessä etenevän lohkojen 

ketjun eli lohkoketjun. (Antonopoulos, 2014, 15; Mattila & Seppälä, 2015, 4; Swan, 

2015, preface)  

 

Lohkoketjun tarkempaan toimintaan palataan teknisessä osiossa, ja sen tuomia etuja 

ja sovelluskohteita tutkitaan empiirisessä osiossa teknisen osion jälkeen. Liitteessä 2 

on tutkielman kannalta keskeisiä käsitteitä selitettyinä, myös hakusanoilla Blockchain 

ja Distributed Ledger löytyy Internetistä kattavasti materiaalia.  

 

1.1 Historia 

 

Ensimmäisen lohkoketjun ja samalla virtuaalivaluutta bitcoinin kehitti nimimerkki 

”Satoshi Nakamoto” (henkilöllisyyttä ei tunneta) vuonna 2008 julkaisussaan ” Bitcoin: 

A Peer-to-Peer Electronic Cash System”. Ensimmäisen kerran lohkoketjuteknologiaa 

käytettiin 2009 tammikuussa, kun lohko numero 0 louhittiin bitcoin-vertaisverkossa 

(Blockexplorer, 2016). Yleisen mielenkiinnon voi sanoa heränneen vuonna 2013, kun 

yhden bitcoinin arvo nousi noin 13.5 USD yli 1100 USD alle vuodessa (Blockchain.info, 

2016a). Tämän voi havaita myös uusien lompakoiden lukumäärän kasvamisena 

(Blockchain.info, 2016b) sekä hakumäärien kasvuna, kuva 1 (Google Trends, 2016). 
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Kyseisenä vuonna syntyi myös lukematon määrä uusia kryptovaluuttoja, jotka 

jäljittelivät bitcoinia (Map of Coins, 2016). Suurimman osan markkina-arvo jäi kuitenkin 

hyvin pieneksi, eikä muiden kryptovaluuttojen yhteenlaskettu arvo päässyt edes lähelle 

bitcoinin markkina-arvoa (Coinmarketcap, 2016). Lohkoketjujen aikakausi oli alkanut. 

 

Bitcoinin lohkoketju oli ensimmäinen lohkoketju maailmassa, joten sillä oli 

ensimmäisen toimijan etu (first-mover advantage) eivätkä muut kryptovaluutat ole 

päässeet lähellekään sen markkina-arvoa, vaikka bitcoin ei ole teknisesti edistynein 

tämän hetken kryptovaluutoista, jopa päinvastoin (Finance Magnates, 2016). Bitcoinia 

ja muita kryptovaluuttoja voidaan pitää lohkoketjun ensimmäisinä sovelluskohteina, 

joten tutkielmassa niitä kutsutaan 1.0 lohkoketjuiksi, siitä syystä että ne toimivat vain 

valuuttoina. 

 

Lohkoketjuteknologia tulisi kuitenkin ymmärtää laajemmin kuin pelkkänä alustana, joka 

pystyy siirtämään valuuttaa transaktioissa. Valuuttaa voidaan pitää pelkkänä 

jäävuoren huippuna siitä, mitä lohkoketjuun voidaan tulevaisuudessa siirtää. Bitcoinin 

varjossa alkoikin kehittyä uuden sukupolven lohkoketjuja, jotka pyrkivät tuomaan 

lohkoketjuihin valuutan lisäksi uusia ominaisuuksia. Niin sanottuja ”2.0 lohkoketjuja” 

on vielä hyvin vähän, mutta erityistä huomiota on saanut avoimeen lähdekoodiin 

perustuva 2.0 lohkoketjualusta Ethereum (Ethereum, 2016; The New York Times, 

2016). Ethereum mahdollistaa Turing-täydellisen1 ohjelmointikielen ja älykkäät 

                                            

1 http://plato.stanford.edu/entries/turing-machine/ 
 
 

Kuva 1. Suhteelliset Google haut aikavälillä 2010-2016. Bitcoinin ylin arvo esittää 100% ja muut haut on suhteutettu 
sen mukaan. (Google Trends, 2016) 

http://plato.stanford.edu/entries/turing-machine/
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sopimukset (smart contracts) lohkoketjussa, mikä erottaa sen muista kryptovaluutoista 

(Ethereum White Paper, 2013).  

 

Vaikka lohkoketjuteknologian potentiaalia finanssimarkkinoilla on tunnistettu, on vielä 

pitkä matka sen käytännön toteuttamiseen liiketoiminnassa. Esteitä on ylitettävänä niin 

teknisesti kuin myös lakien, hallinnon, politiikan ja standardien suhteen (Oliver Wyman, 

2016, 5). Suuret yritykset ja instituutiot ovat kuitenkin havainneet lohkoketjuteknologian 

mahdollisuudet. Investoinnit lohkoketjuteknologiaan muistuttavat investointeja 90-

luvulla internettiin (Coindesk, 2015a). 

 

1.2 Tutkimuksen tausta, tarkoitus ja tavoitteet 

 

Tutkimuksen tavoitteena on luoda kattava ja ymmärrettävä kuva lohkoketjuteknologian 

toiminnasta, sekä sen mahdollisista sovelluskohteista finanssisektorilla. 

Finanssisektori on tutkielmassa määritelty instituutioihin, jotka käyttävät finanssi-

instrumentteja. Finanssi-instrumentit ovat mahdollisia lohkoketjuun siirrettäviä 

omaisuuseriä. Pankit voidaan nähdä finanssisektorin keskiössä, jonka takia 

tutkielmassa tutkitaan, miten pankit voisivat käyttää lohkoketjuteknologiaan hyväksi 

liiketoiminnassaan. Erityisesti huomiota tutkielmassa kiinnitetään kustannuksiin, 

toimintojen nopeuteen, läpinäkyvyyteen, vakauteen ja turvallisuuteen, koska niihin 

lohkoketjuteknologialla pyritään keskeisesti vaikuttamaan. 

 

Lohkoketjuteknologiaa ei ole vielä laajemmin käytetty finanssisektorilla, muutamia 

testejä lukuun ottamatta (R3cev, 2016a). Lohkoketjuteknologian tulevaisuuden 

potentiaali on kuitenkin erityisesti pankeissa havaittu. Kirjoittamishetkellä 42 pankkia2 

on mukana Distributed Ledger Group (DLG) nimisessä projektissa kehittämässä 

lohkoketjuteknologiaa pankkien käyttöön. Projektissa on mukana maailman suurimpia 

                                            

2 Banco Santander, Bank of America, Barclays, BBVA, BMO Financial Group, BNP Paribas, BNY Mellon, CIBC, 

Commonwealth Bank of Australia, Citi, Commerzbank, Credit Suisse, Danske Bank, Deutsche Bank, J.P. Morgan, 

Goldman Sachs, HSBC, ING Bank, Intesa Sanpaolo, Macquarie Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho 

Financial Group, Morgan Stanley, National Australia Bank, Natixis, Nomura, Nordea, Northern Trust, OP Financial 

Group, Scotiabank, State Street, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Royal Bank of Canada, Royal Bank of 

Scotland, SEB, Societe Generale, Toronto-Dominion Bank, UBS, UniCredit, U.S. Bancorp, Wells Fargo and 

Westpac Banking Corporation. 
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pankkeja sekä vuonna 2013 perustettu yhdysvaltalainen finanssiteknologia-alan yritys 

nimeltä R3cev (R3cev, 2016b). DLG-konsortio perustettiin syyskuussa 2015 aluksi 9 

pankin ja R3cev:n kesken, mutta myöhemmin lisää pankkeja liittyi konsortioon 

(Reuters, 2015). Aikaisempaa tutkimusta DLG-konsortion toiminnasta ei vielä ole. 

Tässä tutkimuksessa pyritään täyttämään kyseinen tutkimusaukko. DLG:n toiminnan 

aloittamisesta on kulunut tähän mennessä noin 7 kuukautta (huhtikuussa 2016) ja 

ensimmäiset testit on saatu suoritettu (R3cev, 2016a). 

 

1.3 Tutkimusmenetelmä  

 

Tutkimus on toteutettu kvalitatiivisena tutkimuksena ja tutkimusmenetelmänä 

käytetään haastatteluja. Haastattelukysymykset löytyvät liitteestä 1. Haastatteluissa 

on mukana myös lyhyt kvantitatiivinen osuus, jotta saadaan numeerisia arvoja 

tutkituille muuttujille. Haastattelut on kerätty keväällä 2016 huhtikuun aikana Danske 

Bank:sta, Osuuspankista (OP) ja Skandinaviska Enskilda Banken:sta (SEB). Kyseiset 

pankit valikoituivat haastateltaviksi, koska he ovat tällä hetkellä ainoat Suomessa 

toimivat pankit, jotka ovat mukana DLG hankkeessa ja suostuivat haastatteluun. 

Haastattelujen perusteella yritetään selvittää, mitä hyötyjä lohkoketjuteknologian 

odotetaan tuovan ja, miten sitä aiotaan soveltaa liiketoiminnassa. 

 

1.4 Tutkimuksen rajaukset 

 

Lohkoketjuteknologialla on monia eri sovelluskohteita yhteiskunnan eri osa-alueilla, 

esimerkkeinä voidaan mainita äänestämisen, tietojenkäsittelyn tai esineiden internetin 

(Internet of Things, IoT) osa-alueilla. Lisää mahdollisia sovelluskohteita voi katsoa 

esim. Ledra Capitalin sivuilta (kts. lähdeluettelo). Luultavasti suurinta osaa 

lohkoketjuteknologian käyttömahdollisuuksista ei ole tässä vaiheessa vielä edes 

keksitty. Lohkoketjuteknologiaa voisi verrata internettiin 1990-luvun alussa. Silloin 

tuskin kukaan osasi odottaa, internetin synnyttävän esimerkiksi AirBnB, Spotifyn tai 

Uberin kaltaisia liiketoimintamalleja.  

 

Jotta tutkielmasta ei tulisi liian laaja, tutkielmassa keskitytään pelkästään 

lohkoketjuteknologian sovelluskohteisiin finanssisektorilla. Tutkielmassa tullaan myös 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Skandinaviska_Enskilda_Banken
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sivuamaan kryptovaluuttoja, kuten bitcoinia sekä muutamia yksityisiä ja avoimia 2.0 

lohkoketjualustoja.  

 

1.5 Tutkimuskysymykset 

 

Tutkimusongelma on muotoiltu pää- ja alatutkimuskysymyksiksi. 

Päätutkimuskysymyksenä on: 

 

 Miten lohkoketjuteknologiaa voi soveltaa finanssisektorilla? 

 

Alatutkimuskysymykset: 

 Mitä aikaisempaa tutkimusta lohkoketjuteknologiasta on tehty? 

 Miten lohkoketjuteknologia toimii? 

 Mitä etua lohkoketjuteknologia tuo? 

 Miten pankit soveltavat lohkoketjuteknologiaa liiketoiminnassaan? 

 

1.6 Tutkimuksen rakenne  

 

Tutkielma alkaa kirjallisuuskatsauksella, jossa tutustutaan aikaisempaan tutkimukseen 

ja kirjallisuuteen liittyen lohkoketjuteknologiaan. Tämän jälkeen tutkielma etenee siten, 

että aihetta tuntematon lukija saa aluksi yleiskuvan käsiteltävästä aiheesta, jonka 

jälkeen edetään syvemmälle lohkoketjuteknologian toimintaan ja lopuksi sen 

sovelluskohteisiin. Yleiskuvan saamiseksi tutustutaan aluksi hajautettuihin ja 

keskitettyihin järjestelmiin, jotta ymmärretään, mitä keskeisiä ominaispiirteitä näillä 

järjestelmillä on. Apuna käytetään lisäksi yleisesti tunnettuja esimerkkejä. 

 

Tämän jälkeen tutustutaan lohkoketjuteknologian tekniseen toimintaan, jotta 

ymmärretään miksi lohkoketjulla on tietynlaisia ominaisuuksia. Teknisen osion jälkeen 

tutkitaan mihin lohkoketjuteknologiaa voi teoriassa soveltaa, sekä vertaillaan avoimien 

ja suljettujen lohkoketjujen eroavaisuuksia.   
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Tutkielman lopussa haastattelujen avulla tutkitaan miten pankit todellisuudessa 

soveltavat lohkoketjuteknologiaa omassa liiketoiminnassaan. Empirian perusteella on 

mahdollista tehdä johtopäätökset, jotka esitetään työn lopuksi. 
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS  

 

Kirjallisuuskatsauksessa on tarkoitus tutustua aikaisempaan, tutkimuksen kannalta 

merkittävään kirjallisuuteen ja tutkimukseen, sekä esitellä aikaisempien tutkimusten 

näkökulmia ja tuloksia (Hirsjärvi. et. al. 2009, 121). Lohkoketjuteknologia on vielä 

varsin uutta teknologiaa ja sen sovelluskohteet ovat olleet lähinnä erilaiset 

kryptovaluutat. Aikaisemmat tutkimukset ovatkin painottuneet juuri bitcoiniin ja muihin 

kryptovaluuttoihin. Näissä tutkimuksissa on kuitenkin sivuttu lohkoketjuteknologiaa, 

koska sen avulla kryptovaluutat toimivat. Aivan viime vuosina on kiinnostuttu 

lohkoketjuteknologiasta ja sen muista sovelluskohteista, joka näkyy myös Google 

Trends palvelusta, kuva 1. Erityisesti tutkielman kirjoitusvuotena (2016) on alkanut 

ilmestymään tutkimuksia liittyen lohkoketjuteknologiaan, sekä sen sovelluskohteisiin. 

 

Lohkoketjuteknologiasta löytyy paljon uutisia ja artikkeleita internetistä. Yksi eniten 

huomiota herättäneistä on Bloomberg Markerts:in (2015) julkaisema ”Blythe Masters 

tells banks the blockchain changes everything.” Blythe Masters, JPMorganin entinen 

luottoriskijohdannaisten kehittäjä (CDS-arvopaperit) kertoo lohkoketjuteknologian 

mahdollisuuksista ja hänen uudesta yrityksestään Digital Asset Holdingista. 

 

 

 

Lohkoketjuteknologian soveltamisesta finanssisektorille on myös tutkimuksia, ja usein 

ne on teettänyt finanssilaitos itse. Italialainen pankki UniCredit on julkaissut 

tutkimuksen: Blockchain Technology and Applications from a Financial Perspective. 

Kyseinen tutkimus käsittelee lohkoketjuteknologian mahdollisia pankkisovelluksia, 

sekä älykkäitä sopimuksia. Yhdysvaltalainen DTCC arvopapereiden selvityskeskus on 

myös julkaissut oman tutkimuksen, miten lohkoketjuteknologia voisi nopeuttaa 

arvopapereiden selvitystä (DTCC Embracing disruption, White Paper, 2016). 

 

”Lohkoketjuteknologiaan pitää suhtautua yhtä vakavasti kuin internetin 
kehitykseen olisi pitänyt suhtautua 1990-luvun alussa.” –Blythe Masters 2015 CEO 

Digital Asset Holdings
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Varsinaisia tieteellisiä tutkimuksiakin löytyy lohkoketjuteknologiasta. Peters & Panay 

(2015) käsittelevät lohkoketjuteknologiaa yleisesti, älykkäitä sopimuksia ja 

arvopapereiden selvitysprosessia. Czepluch et al. (2015). Käsittelevät myös yleisesti 

lohkoketjuteknologian soveltamista eri yhteiskunnan osa-alueille, mukaan lukien 

finanssisektorille. Tutkielmassa perehdytään myös Ethereum-lohkoketjun toimintaan. 

Lohkoketjuteknologiasta itsessään löytyy myös hieman kirjallisuutta, Swan (2015) 

käsittelee kirjassaan lohkoketjuteknologiaa ja siinä sivutaan myös sen sovelluskohteita 

finanssimarkkinoilla. Tapascott (2015) on myös toinen keskeinen lohkoketjuista 

kertova teos, jossa käsitellään lohkoketjuteknologian sovelluskohteita yhteiskunnan eri 

osa-alueilla myös finanssisektorilla. 

 

Suuret konsultointiyhtiöt kuten Deloitte ja Accenture ovat myös kiinnostuneita 

lohkoketjuteknologiasta ja he ovat julkaisseet kotisivuillaan materiaalia liittyen 

lohkoketjuteknologiaan. (Deloitte, 2016; Accenture, 2016) 

 

Aikaisempaa tutkimusta DLG-konsortiosta ei kuitenkaan ole ja tämän tutkimusaukon 

tutkielma pyrkii täyttämään. DLG:ssä on mukana sekä Suomen, että maailman 

suurimpia pankkeja. DLG tutkii lohkoketjuteknologian sovelluskohteita ja pyrkii 

rakentamaan alustan pankkien välille, jotta nämä voisivat implementoida teknologiaa 

heidän liiketoimintaansa. Lohkoketjuteknologia voi olla suurin pankkimaailmaa 

muuttava tekijä viime vuosikymmenellä ja seuraavina vuosikymmeninä. Globaalissa 

maailmassa vaikutukset voivat ulottua koskemaan käytännössä kaikki ihmisiä, jotka 

käyttävät pankkipalveluita. Tämä tekee DLG-konsortiosta ja lohkoketjuteknologiasta 

mielenkiintoisen tutkimuskohteen. 
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3 HAJAUTETUT JA KESKITETYT JÄRJESTELMÄT 

 

Tietoverkko on laitteista ja niiden välisistä viestiyhteyksistä koostuva verkko, jota 

käytetään informaation välittämiseen (ekurssit, 2016). Lohkoketjuteknologia on yksi 

tapa toteuttaa tieto(liikenne)verkkoa ja tietokantaa hajautetusti (Masters, 2015). 

Tarkastellaan seuraavaksi, mitä muita mahdollisuuksia on ylläpitää tietoverkkoja ja 

mitä ominaispiirteitä näihin eri tapoihin liittyy.  

 

Tietoverkkoja voi toteuttaa lukuisilla eri tavoilla, kaikille tavoille on kuitenkin nähtävissä 

samoja yhteispiirteitä, jonka mukaan ne on mahdollista luokitella kolmeen eri 

kategoriaan. Tämä luokittelu on kuitenkin subjektiivista ja tapahtuu loogisella tasolla 

siinä missä fyysisellä tasolla voidaan usein puhua samasta verkosta. Loogisella tasolla 

tarkoitetaan suunnittelutasoa. Siinä kuvataan miten tehtävät ja palvelut toteutetaan, 

miten tieto jäsentyy ja miten tieto jaetaan tietovarantoihin, sekä miten 

järjestelmäympäristöt rakentuvat. Fyysisellä tasolla tarkoitetaan miten käytännössä 

yllä mainittuja asioita toteutetaan. Lisäksi siinä kuvataan käytetyt järjestelmät, 

tietokannat ja tietoliikenneverkon rakenteet. (Julkisen hallinnon tietohallinnon 

neuvottelukunta, 2016) 

Tietoverkkoja voi järjestää loogisella tasolla kolmella eri tavalla: keskitettyinä 

(centralized), hajautettuina (decentralized) tai vertaisverkkoina (distributed), kuva 2. 

Kuviossa sinisellä pistellä on merkitty ns. solmukohdat (node) eli yhteyspisteet ja 

mustat viivat esittävät linkkejä (link) yhteyspisteiden välillä. Vihreät pisteet esittävät 

kuviossa päätelaitteita (clients). Tarkastellaan seuraavaksi jokaisen tietoverkon 

ominaispiirteitä. 

 

Kuva 2 Verkottuneisuuden eri asteet verkostoissa. (Nastasi & Cavallaro, 2011) 
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3.1 Keskitetty verkko 

 

Keskitetyssä verkossa kaikki päätelaitteet kommunikoivat yhden yhteyspisteen kautta. 

Jos linkki päätelaitteen ja solmukohdan (esim. palvelimen) välillä katkeaa, tippuu 

päätelaite pois tietoverkosta. Muut yhteyspisteet voivat kuitenkin jatkaa toimintaa 

normaalisti, kuten kuvasta 2 näemme. Keskitetyssä järjestelmässä solmu(t) 

muodostuvat kriittiseksi tekijäksi tietoverkon toiminnan kannalta, jos solmu ei toimi 

koko tietoverkon toiminta lakkaa. Hyvänä esimerkkinä olisi WLAN-tukiasema ja siihen 

yhteydessä olevat päätelaitteet. Esimerkkiä on kuitenkin mahdollista soveltaa 

loogisella tasolla myös pankkisektorille. 

 

 

 

Kappaleessa 5.7 palataan lohkoketjuteknologian mahdollistamaan tapaa pitää tilikirjaa 

hajautetusti. 

 

3.2 Hajautettu ja vertaisverkko 

 

Hajautettuja, kuten keskitettyjäkin verkkoja on monia erilaisia ja hajautusaste niissä 

vaihtelee. Suoranaista rajanvetoa on usein vaikea tehdä hajautettujen ja 

vertaisverkkojen välille, käsitellään kuitenkin molempia pääpiirteisesti. 

 

Vertaisverkko (P2P, peer-to-peer) on hajautetuista verkoista kaikista ”hajautunein”. 

Vertaisverkko on verkko, jossa ei ole kiinteitä palvelimia tai solmuja, vaan jokainen 

verkon jäsen toimii solmuna ja on suoraan yhteydessä toisiinsa (FiCom, 2016). 

Lohkoketjussa solmulla tarkoitetaan tietokonetta, joka jollain tavoin osallistuu verkon 

toiminnan ylläpitämiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että solmutietokone pitää 

kopiota lohkoketjusta ja sen lisäksi solmu voi myös tehdä louhintaa verkossa. 

Esimerkki: Verkkopankki

Solmukohta voidaan ajatella myös esimerkiksi pankiksi, joka tallentaa käyttäjien
tilitiedot omalle palvelimelle. Täten päätelaitteet eli esimerkiksi asiakkaat voivat
kotitietokoneelta kirjautua pankkiin ja tarkastella omaa tiliään. Koska heidän
saldon tiedot on tallennettu vain pankinpalvelimelle, tulee asiakkaan luottaa
pankkiin ettei pankki muuta asiakkaan saldoa. Jos pankilla X olisi vain yksi
palvelin (solmu) ja siihen tulisi tekninenvika, kaatuisi koko tietoverkko, eivätkä
asiakkaat pääsisi enää kirjautumaan verkkopankkiinsa.
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(Louhintaan palataan kappaleessa 4) Bitcoinia, varsinkin sen alkuaikoina voidaan pitää 

hyvänä esimerkkinä vertaisverkosta, koska silloin jokaisen käyttäjän piti ladata koko 

lohkoketjuhistoria itsellensä (joten jokainen osallistuja toimi solmukohtana verkossa).  

 

Kuvassa 3 on esitetty bitcoin-verkon solmukohtien (n.7200kpl) jakautuminen 

maantieteellisesti huhtikuussa 2016. Bitcoin-solmukohtien lukumäärä on vähenemään 

päin, koska lohkoketjun koko on kasvanut ja yhä harvemmalla käyttäjällä on resursseja 

tai halua tallentaa koko lohkoketjua tietokoneelle. Bitcoin-louhimisen vaikeustaso on 

myös kasvanut voimakkaasti, joka tekee louhimisesta käytännössä kannattamatonta 

yksityiselle henkilölle (Blockchain.info, 2016c).  

 

 

 

 

Esimerkki: Internet

Internet oli maailman ensimmäinen vertaisverkko. Internetin perusta luotiin 1960-
luvulla kun Yhdysvaltojen puolustusministeriö perusti ARPAnet-tietoverkon.
Arpanetin tarkoituksena oli luoda hajautettu ydiniskun kestävä
viestintäjärjestelmä. Tämän takia jouduttiin tekemään tietoverkko, jossa oli monia
solmukoneita, jotka pystyivät sekä välittämään, että lähettämään viestejä. Yhden
tai useamman solmutietokoneen tuhoutuminen ydiniskussa ei olisi kaatanut
tietoverkkoa vaan data olisi liikkunut perille toisten solmujen kautta. Myöhemmin
ARPAnettiin liittyi muita tietoverkkoja ja siitä syntyi nykyinen Internet,
maailmanlaajuinen hajautettu tietoverkko. Enää internettiä ei voi pitää
vertaisverkkona, vaan siitä on tullut hajautettu verkko. (FiCom, 2016)

Kuva 3. Bitcoin-verkon solmukohtien maantieteellinen jakautuminen. (Bitnodes, 2016) 
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4 LOHKOKETJUTEKNOLOGIAN TEKNINEN TOIMINTA  

 

Tässä osiossa käsitellään lohkoketjun teknistä toimintaa. Jokaisessa lohkoketjussa on 

eroavaisuuksia toisiin lohkoketjuihin nähden. Näitä eroja voivat olla esimerkiksi 

lohkojensyntymisajat tai lohkojen koot. Pääpiirteissään lohkoketjut toimivat kuitenkin 

samalla tavalla. Lohkoketjujen toiminta on sen verran monimutkaista, että sen tarkempi 

läpikäyminen vaatisi erillisen tutkimuksen. Siitä syystä tässä tutkielmassa käydään läpi 

lohkoketjun toimintaa vain pääpiirteisesti. Jos haluaa tarkemmin tutustua lohkoketjun 

tai bitcoinin toimintaan, kannattaa katsoa Princetonin yliopiston videoluentosarja 

Coursera:ssa: https://www.coursera.org/course/bitcointech. Tärkeintä lohkoketjun 

ymmärtämisen kannalta on se, että lohkoketjun tekninen toteutus mahdollistaa 

ajantasaisen, väärentämättömän3 ja hajautetun tietokannan. Tässä osiossa tullaan 

käymään läpi lohkoketjun toimintaa yleisesti, siinä tapahtuvia transaktioita sekä 

louhintaa. 

 

Lohkoketjussa toimivat osapuolet ovat lohkoketjun kehittäjät, solmut ja käyttäjät. 

Kehittäjät laativat lohkoketjun säännöt ja heillä on myös oikeus muuttaa niitä. 

Lohkoketjussa toimivat osapuolet toimivat näiden sääntöjen mukaan. Solmuilla 

tarkoitettiin louhijoita ja tietokoneita, jotka pitävät kopiota koko lohkoketjusta. Ilman 

niitä, transaktiot eivät liikkuisi ja kuka tahansa pystyisi väärentämään 

transaktiohistoriaa. Käyttäjät taas päättävät onko lohkoketjulla arvoa, ostaessaan 

esimerkiksi lohkoketjussa liikkuvaa kryptovaluuttaa ja vaihtamalla sitä hyödykkeisiin. 

(Narayanan et. al. 2016, 199–200).  Louhiminen ja transaktiohistorian tallentaminen 

ovat molemmat täysin vapaaehtoista toimintaa. Louhimisesta tietokone palkitaan 

lohkoketjun käyttämällä kryptovaluutalla. Tästä poikkeuksena on R3cev:n julkaisema 

lohkoketjualusta Corda, joka ei käytä kryptovaluuttaa.(R3cev, 2016c) Sen toiminnasta 

ei kirjoitushetkellä ole saatavissa tarkkaa informaatiota. 

 

Lohkoketjussa on tallennettuna kaikki transaktiot mitä verkossa on tapahtunut (Swan, 

2015, 3). Avoimeen lähdekoodin perustuvassa lohkoketjussa, kuka tahansa käyttäjä 

voi ladata kopion lohkoketjusta itsellensä ja tarkastella lohkoketjussa tapahtuneita 

                                            

3 Lohkoketjussa tapahtuvia transaktioita on mahdollista muuttaa, jos hyökkääjällä on yli 50 % lohkoketjussa 
olevasta laskentatehosta. Ns. 51 % hyökkäys. 

https://www.coursera.org/course/bitcointech
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transaktioita. Tämän tehdessään tulee tietokoneesta myös solmutietokone, joka on 

yhteydessä muihin solmuihin ja osa vertaisverkkoa. Mitä enemmän solmutietokoneita 

on, sen hajautetumpana järjestelmää voi pitää. Tämä on tärkeää lohkoketjun 

hajautetun luonteen kannalta. (Coindesk, 2014) 

4.1 Lohkoketju 

 

Lohkoketju, muodostuu kirjaimellisesti ”lohkoista”, jotka on ketjutettu toisiinsa. 

Jokainen lohko sisältää edellisen lohkon tiivisteen, uuden tiivisteen ja lohkoon niputetut 

transaktiot (siirrot), kuten kuvasta 4 näemme. (Bitcoin, 2016) 

 

Kuva 4 Lohkoketju. (Yle, puoli seitsemän, 2016) 

Koska jokainen lohko sisältää edellisen lohkon tiivisteen muodostuu lohkoista ketju, 

jota voidaan seurata aina ensimmäiseen lohkoon (genesis block) asti ja varmentaa 

ettei lohkoja ole muokattu. Jos lohkoa tai sen sisällä olevia transaktioita yritettäisiin 

jälkeenpäin muokata, muuttuisi lohkon tiiviste, jolloin osoitin (kuvassa nuoli) 

seuraavaan lohkoon katkeaisi. Tämän takia lohkoja ei voi jälkikäteen muuttaa, koska 

muuttunutta lohkoa ei hyväksyttäisi lohkoketjuun. (Bitcoin, 2016) 

 

Uusien lohkojen syntymisajat vaihtelevat lohkoketjuittain. Esimerkiksi Bitcoin-

lohkoketjussa ratkaistaan uusia lohkoja keskimäärin 10 minuutin välein, kun taas 
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Ethereum-lohkoketjussa uusia lohkoja syntyy noin 14 sekunnin välein. (Bitcoin, 2016; 

Etherscan, 2016.) Mitä nopeampi on lohkojen syntymisaika sen nopeammin transaktiot 

varmistuvat ja menevät perille. Kun uusi lohko löytyy, kuuluttaa lohkon löytänyt louhija 

tämän verkkoon muille solmuille. On kuitenkin mahdollista, että useampi louhija 

ratkaisee lohkon hyvin lyhyen ajan sisällä. Siitä seuraa, että lohkoketju voi haarautua 

hetkellisesti, koska tieto lohkoista on saapunut eri aikaan eri solmuille. Silloin jokainen 

solmu alkaa rakentamaan lohkoketjua sen lohkon päälle, jonka on ensiksi 

vastaanottanut. Ongelma kuitenkin ratkeaa, kun syntyy seuraava lohko, jolloin yhdestä 

haarasta tulee pidempi kuin toinen. On myös mahdollista, että haarautumisen jälkeen 

syntyy uudestaan kaksi lohkoa lähes samaan aikaan. Silloin lohkoketju jatkuu 

haarautuneena, kunnes lopulta syntyy riittävän pitkän ajan jälkeen vain yksi lohko ja 

toisesta haarasta tulee pidempi. On kuitenkin harvinaista, että useampi lohko 

louhittaisin putkeen lähes samaan aikaan. Kun vaikeampi haara on selvinnyt, kaikki 

solmut vaihtavat automaattisesti siihen ja lyhemmän haaran transaktiot siirtyvät 

varmentamattomien transaktioiden jonoon ja ne liitetään osaksi lohkoketjua 

seuraavassa lohkossa. (Bitcoin, 2016;Nakamoto, 2008, 3) 

 

Kuva 5 Haarautunut lohkoketju. (Bitcoin Wiki, 2015) 

Kuvassa viisi, vihreää lohkoa kutsutaan ensimmäiseksi lohkoksi, josta lähtee mustalla 

merkattu pääketju. Harmaalla merkatut lohkot ovat haaroja, jotka ovat syntyneet lähes 

samaan aikaan pääketjun lohkojen kanssa. Niitä ei kuitenkaan hyväksytä pääketjuun. 

 

Lohkoketjuissa louhimisen vaikeusastetta säädellään automaattisesti kehittäjien 

määräämien sääntöjen puitteissa. Esimerkiksi bitcoin-lohkoketjussa louhimisen 

vaikeusastetta säädellään automaattisesti aina 2016 lohkon välein, jotta uusien 

lohkojen syntymisvauhti pysyisi noin 10 minuutissa. (Bitcoin, 2016) Jos sääntelyä ei 

olisi ja verkon laskenta teho kasvaisi, louhittaisiin lohkoja alle 10 minuutissa. 

Vastaavasti jos verkon laskentateho pienenisi, kestäisi kauemmin saada lohkoja 

louhituksi. Pitkä lohkojen syntymisväli tarkoittaisi, että transaktioissa kestäisi 

kauemmin tapahtua. Lyhyt lohkojen syntymisväli, johtaisi kovempaan inflaatioon, jos 

louhijoita palkitaan lohkoketjussa olevalla kryptovaluutalla. 
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4.2 Transaktiot 

 

Transaktio on tapahtuma, jossa toinen osapuoli siirtää jotain arvoa toiselle osapuolelle. 

Lohkoketjussa kaikki transaktiot on tallennettu lohkoketjun lohkoihin ja ne ovat kaikkien 

halukkaiden tarkasteltavissa, eikä niitä ole enää jälkeenpäin mahdollista muokata. 

(Swan, 2015, 3) Transaktioista näkee molempien osapuolien lohkoketjussa olevat 

osoitteet, sekä siirretyn arvon (esim. kryptovaluutan) määrän. (Bitcoin Wiki, 2016) 

Osapuolten henkilöllisyyttä on kuitenkin vaikea, jopa mahdoton selvittää lohkoketjua 

tarkastelemalla. Tämän takia useimpia kryptovaluuttoja kutsutaan pseudonyymiksi 

valuutaksi4. (Narayanan et. al. 2016, 165–167) 

 

Bitcoinissa ja kryptovaluutoissa on yleisesti tärkeää muistaa, ettei yksittäisiä bitcoineja 

ole olemassa, joita voisi tallentaa esimerkiksi kovalevylle. On olemassa vain 

transaktioita, jotka on kirjattu lohkoketjuun. Yksittäisen lompakon tase muodostetaan 

automaattisesti lohkoketjusta katsomalla, kuinka paljon lompakkoon on tullut 

lähetyksiä ja kuinka paljon lompakosta on lähetetty. (Antonopoulos, 2014, 15–19) 

 

 

 

                                            

4 Pseudonyymi tarkoittaa nimimerkin kautta kommunikoimista ja anonyymi nimetöntä. 

Esimerkki: Bitcoin

Pekka on bitcoin-lompakon haltija. Matti lähettää Pekalle 2 BTC, Sauli 5 BTC
ja Siiri 1 BTC. Yhteensä Pekka saa transaktioita siis 8 BTC:n arvosta. Nyt
Pekka haluaa ostaa itsellensä tuotteen, joka maksaa 4 BTC. Lohkoketjusta
tarkastellessa selviää, että hän todella omistaa kyseisen määrän 8 BTC.
Transaktioita ei voi kuitenkaan muokata, esimerkiksi siten, että Pekka lähettäisi
Saulin transaktiosta vain 4 BTC ja pitäisi 1 BTC itsellään. Transaktioita on
kuitenkin mahdollista yhdistellä. Jos Siiri olisi lähettänyt Pekalle 2 BTC, olisi
Pekalla 2x2BTC=4BTC, jonka hän voisi lähettää suoraan haluamansa tuotteen
omistajalle. Tässä tapauksessa sekään ei kuitenkaan auta, koska mikään
Pekan saamista transaktio yhdisteistä ei tuota haluttua 4 BTC, eikä Pekka
halua maksaa ylimääräistä.

Tällöin Pekka lähettää Saulin 5 BTC ja loput (1BTC) palautuu hänelle
vaihtorahana. Pekan lompakko tekee automaattisesti transaktion, jossa on
kaksi ulostuloa. Yksi ulostulo menee tuotteen myyjälle (4 BTC) ja toinen
ulostulo tulee Pekalle itsellensä (1 BTC). Prosessi saattaa kuulostaa
monimutkaiselta, käytännössä Pekan lompakko tekee kuitenkin kaiken
automaattisesti, eikä Pekan tarvitse itse nähdä vaivaa tai olla edes tietoinen
koko prosessista.
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Arvon lähettäminen ja vastaanottaminen lohkoketjussa tapahtuu kryptografiaa 

hyödyntämällä. Lohkoketjussa jokaisella käyttäjällä on sekä julkinen avain, että 

yksityinen avain. ”Avain” nimityksenä voi olla harhaanjohtava, koska oikeasti julkinen 

avain voi näyttää esim. tältä: 15qiT1nUb838JTY5QxNwRDiMvWnqqPb1h5 ja 

yksityinen avain 5KbbeDU9vPk4hooJf6FCgq1f1cdCktGgxzVASX8u3NYL8YzvLnf 

tältä. Julkinen avain toimii lohkoketjussa osoitteena, johon voi vastaanottaa 

transaktioita. Yksityistä avainta tarvitaan, jotta voi käyttää tilillään olevaa arvoa (esim 

bitcoineja/muuta immateriaalista). Käyttäjän kannalta on ensiarvoisen tärkeää pitää 

huolta omasta yksityisestä avaimesta. Jos sen hukkaa, tai joku saa sen tietoonsa ja 

siirtää varat omaan lompakkoonsa, ovat varat käytännössä ikuisesti mennyttä. Varasta 

ei myöskään saa kiinni koska varkaan henkilöllisyyttä ei voida tietää hänen julkisen 

avaimensa perusteella. (Antonopoulos, 2014, 61–70 ;Narayanan et. al. 2016, 37–42)  

 

Uudet transaktiot ovat verkossa niin kauan varmentamattomia kunnes joku louhijoista 

saa ratkaistua uuden lohkon ja kuuluttaa sen verkkoon. Tähän menee bitcoin-

lohkoketjussa keskimäärin mainittu 10 minuuttia ja Ethereum-lohkoketjussa 14 

sekuntia. Mitä enemmän aikaa kuluu ja enemmän varmistuksia transaktiolle tulee, 

(uusia lohkoja syntyy vanhan lohkon eteen) sitä varmempana transaktiota voi pitää. 

 

Kuva 6. Bitcoin-verkossa tapahtuvat transaktiot. (Nakamoto, 2008) 
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Transaktioprosessi tapahtuu yllä olevan kuvan 6 mukaisesti. Omistaja, joka haluaa 

lähettää bitcoineja toiselle osapuolelle, allekirjoittaa edellisen transaktion tiivisteen ja 

uuden omistajan julkisen avaimen hänen omalla yksityisellä avaimella. Omistaja liittää 

nämä tiedot bitcoin transaktioon ja saaja saa transaktion sekä pystyy varmistamaan 

allekirjoitusten avulla kyseisen transaktion omistusketjun. (Nakamoto, 2008)  

 

Lohkoketjun sovelluskohteesta riippuen, tulee lohkoketjun pystyä käsittelemään 

enimmillään, jopa miljoonia transaktioita sekunnissa. Esimerkiksi VISA pystyy 

käsittelemään tällä hetkellä kymmeniä tuhansia transaktioita sekunnissa ja DTCC 

(Yhdysvaltojen arvopapereiden selvityskeskus) käsittelee noin 1.6 kvadriljoona 

(1024=(24 nollaa) transaktiota vuositasolla (DTCC, 2014;VISA, 2016).  

 

 

4.3 Louhiminen ja Proof of Work 

 

Proof of work tarkoittaa ratkaisua joka on vaikea tuottaa, mutta helppo varmistaa 

oikeaksi (Bitcoin.org, 2016). Sitä voisi verrata numerolukkoon, jossa keskimäärin pitää 

arvata monia eri numero yhdistelmiä, ennen kuin lukko aukeaa. Kun oikea numero 

yhdistelmä on löytynyt, on helppo todistaa, että lukon saa auki kyseisellä yhdistelmällä. 

Lohkoketjussa louhijat pyrkivät arvaamaan tätä oikeata ”yhdistelmää” eli uutta 

tiivistettä lohkolle. Kun joku louhijoista on saanut ratkaistua oikean tiivisteen, kuuluttaa 

hän sen verkkoon ja muodostaa uuden lohkon. Tähän uuteen lohkoon kerätään kaikki 

varmistamattomat transaktiot ja niistä tulee osa lohkoketjua, eikä niitä jälkeenpäin voi 

muuttaa. Louhija saa itse palkinnoksi louhittavan lohkoketjun käyttämää 

kryptovaluuttaa, jolla voi kattaa louhimisesta aiheutuneita kuluja. Jos tuotot ovat 

suuremmat kuin syntyneet kulut, jää louhija voitolle. (Narayanan et. al. 2016, 64–68) 

Esimerkki: Bitcoin transaktionopeus

Bicoin-lohkoketju pystyy käsittelemään noin 7 transaktiota sekunnissa ja tällä
hetkellä se riittää juuri ja juuri verkon tarpeisiin. Bitcoinissa ratkaisuksi on
ehdotettu Segregated Witness (segwit) päivitystä, jonka on tarkoitus nopeuttaa
ja keventää Bitcoin-verkkoa ja saada lisää tilaa nykyisen kokoisiin Bitcoin-
lohkoihin. Toinen mahdollisuus on nostaa lohkojen kokoa ja kolmas mahdollisuus
on tällä hetkellä Lightning Network, jonka tarkoituksena on toteuttaa
mikromaksuja lohkoketjun ulkopuolella. Nähtäväksi jää, miten ratkaisut tulevat
toimimaan. Pankkien on syytä seurata bitcoinin ympärillä käytävää keskustelua,
koska se voi auttaa myös heitä skaalaamaan omaa lohkoketjuaan ylöspäin.
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Nykyinen louhiminen aiheuttaa kuitenkin muutamilla osa-alueilla ongelmia. Koska 

louhijat joutuvat tekemään valtavan määrän arvauksia yrittäessään ratkaista uutta 

tiivistettä, kuluu siinä myös valtava määrä sähköä hukkaan. Jos sähkönkulutus 

otettaisiin huomioon transaktiokuluissa, saattaisi se tehdä nykyisestä mallista hyvin 

kalliin lähettää transaktioita (Malmo, 2015). Toisaalta se tekee myös hyökkääjälle 

kalliiksi yrittää saavuttaa yli 50 % verkon laskentatehosta. Toinen ongelma 

louhimisessa on yhteiskäytön tragedia (Tragedy of the Commons). Kun lohkoketjussa 

on kaikki lohkot louhittu, jotka sisältävät palkkion, tulee louhijoiden tulla toimeen pelkillä 

transaktiomaksuilla. Tästä voi seurata se, että louhijat voivat joutua hyväksymään 

käytännössä kaikki transaktiomaksut mitä heille tarjotaan, koska lohkoista ei saa enää 

palkkiota. Tämä taas voi johtaa siihen, että käyttäjät tarjoavat koko ajan pienempiä 

transaktiomaksuja ja louhijoita jää entistä vähemmän, joka heikentää verkon 

turvallisuutta. (Graydon, 2014) 

4.4 Proof of Stake 

 

Proof of stake pyrkii ratkaisemaan louhimisesta aiheutuneet ongelmat. Proof of 

stake:ssa louhiminen on tarkoitus muuttaa ”virtuaaliseksi louhimiseksi”. Sen sijaan, 

että tietokoneilla tehtäisiin louhintaa ja käytettäisiin rahaa sähköön ja 

louhintavälineistöön, toteutetaan louhiminen virtuaalisesti.  Jotta louhintaan voisi 

osallistua, pitäisi louhijan laittaa kyseistä kryptovaluuttaa sivuun, samalla tavalla kuin 

joutuisi investoimaan louhintalaitteisiin ja sähköön. Jokainen joka osallistuisi 

virtuaaliseen louhintaan, saisi omaa panosta vastaavan osuuden louhintatehosta. 

Esimerkiksi jos laittaisi panokseksi osuuden, joka vastaa 0,01 % kryptovaluutan 

kokonaislouhinta panoksesta, saisi samassa suhteessa itsellensä lohkoista louhittua 

kryptovaluuttaa. Proof of stake on monimutkainen prosessi ja siitä voisi tehdä erillisen 

tutkimuksen. Se esiteltiin tässä kuitenkin sen takia, että se voisi tulevaisuudessa 

ratkaista nykyjärjestelmän ongelmia. Proof of stakea voidaan pitää parempana 

konsensus mekanismina kuin proof of work siinä mielessä, ettei se kuluta läheskään 

yhtä paljon resursseja (sähkö, investoinnit tietokoneisiin) kun proof of work. Sitä 

voidaan pitää myös kahdessa mielessä turvallisempana: Hyökkäyksen tekeminen olisi 

lähtökohtaisesti kalliimpaa, sekä motiivi hyökkäykselle olisi kyseenalainen, koska 

hyökkääjän pitäisi omistaa yli 50 % panokseksi laitetuista kryptovaluutoista. Hyökkääjä 
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hyökkäisikin tavallaan itseään vastaan, koska valuutta jota hänen täytyy omistaa 

valtava määrä, muuttuisi arvottomaksi. (Narayanan et. al. 2016, 231–235) 
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5 LOHKOKETJU 2.0: HAJAUTETTU TIETOKANTA 

 

Swan (2015) jaottelee lohkoketjut kahteen eri ryhmään: 1.0 ja 2.0 lohkoketjuihin. 

Lohkoketju 1.0 tarkoitetaan ns. ensimmäisen sukupolven lohkoketjuja. Kryptovaluutat 

olivat lohkoketjuteknologian ensimmäinen sovelluskohde. Tähän kategoriaan kuuluvat 

esimerkiksi bitcoin, litecoin ja suurin osa nykyisistä kryptovaluutoista. Vieläkin 

lohkoketjuteknologia yhdistetään useimmiten suoraan bitcoiniin ja muihin 

kryptovaluuttoihin. Erilaisia lohkoketjuja ja niiden päällä toimivia kryptovaluuttoja on 

(huhtikuussa 2016) yli 600. Suurimalla osalla kryptovaluutoista markkina-arvo (ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎 ×

𝑙𝑢𝑘𝑢𝑚ää𝑟ä) on hyvin pieni. Markkina-arvolla mitattuna miljoonaan (euro) yltää vain 50 

kryptovaluuttaa. Sivustosta http://coinmarketcap.com/ voi tarkistaa nykyisen tilanteen.  

 

2.0 lohkoketjut toimivat lähtökohtaisesti täysin samalla tavalla kuin 1.0 lohkoketjut. 

Erona 1.0 lohkoketjuihin on, että kryptovaluutan lisäksi lohkoketjut pystyvät siirtämään 

kaikkea immateriaalista, mitä käyttäjä haluaa ohjelmoida lohkoketjuun. Tämän takia 

2.0 lohkoketjua voi kutsua hajautetuksi tietokannaksi. Ensimmäinen Turing-täydellinen 

lohkoketju Ethereum ja sen testiversio nimeltä Frontier aloitti toimintansa heinäkuun 

lopussa 2015. Ethereum sai kilpailijoita kun R3cev ja johdannossa mainitut pankit 

(DLG) alkoivat kehittelemään omaa lohkoketjualustaa nimeltä Corda (R3, 2016c). 

Kilpailussa on mukana myös Linux Foundation ja yhteistyökumppaneiden5 kehittelemä 

lohkoketju nimeltä Hyperledger. Myös muita pienempiä toimijoita on mukana 

kehittelemässä lohkoketjuteknologiaa finanssialalle. 

 

Ethereum pyrkii erottumaan joukosta sillä, että se on avoin ja kuka tahansa voi liittyä 

käyttämään sen lohkoketjua. DLG taas pyrkii luomaan lohkoketjuteknologiaa 

ensisijaisesti pankkien välille. Hyperledger-konsortio pyrkii luomaan 

lohkoketjuteknologiaa eri toimialojen välille (Linux foundation, 2016).  Sekä DLG:ssä, 

että Hyperledger-konsortiossa on mukana lukuisi, yli miljardin markkina-arvon 

omaavia yrityksiä. 

 

Charley Cooper, (managing director of the R3 consortium) uskoo, että markkinoilla on 

tilaa usealle eri lohkoketjulle. (Coindesk, 2016) 

                                            

5 https://www.hyperledger.org/about/members 

http://coinmarketcap.com/
https://www.hyperledger.org/about/members
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Tarkastellaan seuraavaksi muutamia mahdollisuuksia, mitä lohkoketjuteknologia voi 

mahdollistaa finanssisektorilla ja minkä takia pankit ovat muun muassa kiinnostuneita 

lohkoketjuteknologiasta. Tulee muistaa, että seuraavat esimerkit ovat vain pieni osa 

lohkoketjuteknologian mahdollisista sovelluskohteista finanssimarkkinoilla, ja 

tulevaisuudessa tullaan luultavasti näkemään paljon uusia sovelluskohteita. 

  

5.1 Älykkäät sopimukset 

 

Lohkoketjuun on mahdollista ohjelmoida älykkäitä sopimuksia. Käsitellään 

seuraavaksi sopimuksen yleispiirteitä. Sopimus on kahden tai useamman tahon 

tekemä toimi, jossa päätetään sopimuksen osapuolten velvoitteista (Hemmo, 2003, 6). 

Sopimuksia voi tehdä sekä suullisesti, että kirjallisesti, mutta kirjalliset sopimukset on 

helpompi todistaa todeksi mahdollisessa ristiriita tilanteessa. On myös muutamia 

eritystapauksia, jossa vaaditaan kirjallinen sopimus, jotta sitä voidaan pitää sitovana, 

tästä esimerkkinä kiinteistökauppa. (Kuluttajaliitto, 2016) Myös esimerkiksi 

ajoneuvokaupoissa omistajan vaihdoksesta ilmoitetaan Suomessa Trafille. Uuden 

omistaja täytyy rekisteröidä ajoneuvon omiin nimiinsä 7 päivän sisällä kaupoista. (Trafi, 

2016) Lähtökohtaisesti monet tavalliset sopimukset vaativat luottamusta sopimusten 

osapuolten kesken. Joihinkin sopimuksiin, kuten talokauppaan tarvitaan lisäksi 

kolmannen-osapuolen varmennus. Kun sopimuksessa joudutaan käyttämään 

ulkopuolista varmentajaa tai välittäjää seuraa siitä sekä ajallisia, että rahallisia 

kustannuksia sopimuksen osapuolille. 

 

Älykässopimus ei perustu kirjoitettuun tekstiin, vaan koodiin lohkoketjussa. Aivan kuten 

kirjallinenkin sopimus, älykässopimus voidaan muotoilla käyttäjien haluamalla tavalla 

kaikkine erilaisine pykälineen ja ehtoineen. Älykkäät sopimukset pystyvät oleman 

vuorovaikutuksessa myös toisten sopimusten kanssa, toteuttamaan itse sopimuksen, 

tallentamaan dataa ja esimerkiksi lähettämään valuuttaa toiselta osapuolelta toiselle 

kun sopimuksen ehdot täyttyvät. Älykässopimus myös toimii niin pitkään kun sen alla 

toimiva lohkoketju toimii. (Ethereum, 2016b) 
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Normaali sopimus toimii periaatteella ”rule of law”. Tämä tarkoittaa sitä, että sopimus 

tulee toteuttaa ehtojen mukaisesti, muuten lain mukaan siitä tulee seuraamuksia. 

Älykäs sopimus sen sijaan toimii periaatteella ”rule by law” ja sopimus toimii tavallaan 

itse lakina ja toteuttaa sopimuksen itsenäisesti kun sopimuksen ehdot täyttyvät. Tämän 

takia kumpikaan osapuoli ei voi rikkoa sopimusta, vaan sopimus toteutuu sovittujen 

ehtojen mukaisesti. Sopimukseen on tietenkin mahdollista määritellä ehtoja, joiden 

toteutuessa osapuoli/osapuolet voivat vetäytyä sopimuksesta. (Ethereum, 2014) 

Älykkäitä sopimuksia voidaan mahdollisesti tulevaisuudessa soveltaa esimerkiksi 

johdannaiskaupassa, takaisinostosopimuksissa (Repo), vakuutuksissa (Deloitte, 

2016b) ja joukkorahoituksessa. Tarkastellaan seuraavaksi miten 

lohkoketjuteknologiaa voi soveltaa joukkorahoituksessa. 

 

 

 

5.2 Joukkorahoitus  

 

Älykkäät sopimukset mahdollistavat myös kuluttomat tai lähes kuluttomat 

joukkorahoituskampanjat. Joukkorahoitusta keräävä yritys voi tehdä lohkoketjuun 

sopimuksen, jossa rahoittajan rahat vapautuvat yritykselle vasta kun sopimuksessa 

vaadittu ehto täyttyy. Vaadittu ehto voi olla mikä vain, esimerkiksi tietty päivämäärä tai 

sovittu rahasumma. Jos vaadittu ehto täyttyy saa rahoituksen hakija tarvitsemansa 

rahoituksen ja rahoituksen antaja sovitun vastikkeen esim. tuotteen tai osuuden 

yrityksestä. Jos ehto(ehdot) ei täyty, raha palautuu osallistujalle turvallisesti 

kokonaisuudessaan. (Ethereum, 2016c) 

 

Joukkorahoituksen järjestäminen lohkoketjun päällä pienentää kustannukset murto-

osaan nykyisestä ja on lisäksi lähtökohtaisesti turvallisempi, koska rahoituksen hakija 

Älykässopimus tiivistetysti: 

• Toimeenpanee itsensä automaattisesti ehtojen täyttyessä

• Voi tehdä itse uusia sopimuksia

• Luottamusta sopimusten osapuolten välillä ei tarvita

• Kolmansille osapuolille ei tarvetta

• Nopea

• Pienet transaktiokustannukset (senttejä tai alle)
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ei saa rahoja ennen kuin sovittu ehto(ehdot) täyttyy. Lohkoketjussa järjestetty rahoitus 

mahdollistaa myös pienet osallistumiset joukkorahoitukseen. Kickstarter, maailman 

suurin joukkorahoitusalusta perii esimerkiksi Yhdysvalloissa toteutuneista 

joukkorahoituskampanjoista 5 % perusmaksun, sekä jokaisesta saadusta 

rahoituksesta vielä erikseen 3-5 % käsittelykulun. (Kickstarter, 2016) Yhteensä kuluja 

toteutuneelle kampanjalle kertyy siis 8-10 % koko kerätystä rahoituksesta. (Miljoonan 

dollarin rahoitusta haettaessa kulut muodostaisivat siis 80 000-100 000 dollaria.) 

Lohkoketjussa tämä voidaan toteuttaa lähes ilmaiseksi, koska välikäsiä ei ole.  

 

5.3 Valuutat 

 

Yksi ilmeisimmistä sovelluskohteista lohkoketjuteknologialle ovat valuutat, koska ne 

olivat myös sen ensimmäinen sovelluskohde. Lohkoketjun tuomat hyödyt valuutta 

transaktioihin ovat selvät ainakin nopeuden osalta. Tällä hetkellä rahansiirrot pankista 

toiseen kestävät vähintään yhden pankkipäivän, koska rahansiirto pitää selvittää 

eurooppalaisessa maksujen selvityskeskuksessa (Swift, Sepa maksut). Jos valuutat 

siirrettäisiin lohkoketjuun, tulisi lohkoketjun kyetä selviämään miljoonista transaktioista 

sekunnissa, mikä taas hetkessä kasvattaisi lohkoketjun koon valtavan suureksi. Tämä 

on luultavasti yksi suurimpia ongelmia, varsinkin jos koko lohkoketju haluttaisiin 

säilyttää ensimmäisestä lohkosta lähtien. Toiseksi transaktiot ja tilit eivät voisi olla 

pseudoanonyymejä kuten bitcoinissa, koska rahansiirrot pitäisi olla jäljitettävissä, 

kuten Fiat-valuutoissa. Jos tekniset ja säädökselliset haasteet saataisiin ratkaistuksi, 

rahan siirrot ympäri maailmaa tapahtuisivat lähes reaali-aikaisesti ja pienillä 

kustannuksilla. 

 

 

 

5.4 Arvopapereiden selvittäminen 

 

Lähtökohtaisesti kaupankäynti on erittäin yksinkertaista. Sijoittaja ostaa arvopaperin ja 

maksaa siitä myyjälle sovitun hinnan ja päinvastoin. Näin kaupan ajatellaan 

”Hajautetussa järjestelmässä esimerkiksi rahan siirrot toiseen pankkiin nopeutuvat 
muutamasta päivästä muutamaan minuuttiin" (Luoma, 2015). 
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tapahtuvan ja niin se tapahtuikin markkinoiden alkuvaiheessa. Pitkän aikavälin 

kuluessa markkinat ovat kuitenkin monimutkaistuneet ja erilaisia kolmansia osapuolia 

on tullut markkinoille mm. hallinnoimaan arvopapereita ja varmistamaan kaupat 

todeksi. Nykyään kaupan toteutuessa, arvopaperit ja rahat siirtyvät kaupankävijöiden 

välillä lähes välittömästi, mutta omistusoikeus siirtyy vasta myöhemmin. Tästä 

käytetään nimitystä T + 2. T tarkoittaa liiketoimea (transaction) ja + jälkeinen numero 

ilmaisee kuinka monta päivää menee, että omistajuus vaihtuu. Tätä prosessia 

kutsutaan arvopapereiden selvittämiseksi. Vielä ennen vuotta 1995 selvitysaika kesti 

T + 5 päivää. Tämän jälkeen kuitenkin siirryttiin teknologisen kehityksen 

mahdollistamana T + 3 järjestelmään. Kyseisellä järjestelmällä mentiin pitkään ja vasta 

2014 Euroopassa selvityspäivä lyheni T + 2 (Yhdysvalloissa edelleen T +3) (EuroClear 

2014). Alla oleva taulukko 1, on yksinkertaistettu kuvaus nykyisestä T + 2 

selvitysjärjestelmästä:  

 

 

Taulukko 1 Yksinkertaistettu kuvaus arvopapereiden selvitysmekanismista, Yhdysvalloissa. (DTCC, 2016)  
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Tarkastellaan seuraavaksi nykyisen järjestelmän heikkouksia. 

 Monimutkaisuus 

Nykyinen järjestelmä on kehittynyt vuosikymmenien saatossa ja järjestelmässä 

toimivat tekijät on rakennettu eri aikoina palvelemaan eri tarpeita. Alla ei ole myöskään 

laajalle levinneitä standardeja.  

 Ei tarkoitettu toimimaan vuorokauden ympäri.  

Nykyinen järjestelmä on rakennettu aikana ennen globalisaatiota, jonka takia 

järjestelmää ei ole suunniteltu toimimaan kellon ympäri jokaisena päivänä viikossa. 

 Haavoittuvainen 

Nykyinen järjestelmä on myös altis erilaisille kyberhyökkäyksille. 

 ”Monta jaettua totuutta” 

Maailmassa on monia toimijoita finanssi-alalla ja jokaisella toimijalla on kalliit 

rakennetut datajärjestelmät, jotka tallentavat samoja tietoja, mutta eivät jaa niitä 

keskenään. (DTCC, 2016, 5) 

 

Lohkoketjuteknologialla on myös omia rajoituksia. Lohkoketjuteknologiassa ei ole 

sisäänrakennettua kommunikointi mekanismia minkään nykyisen järjestelmän kanssa. 

Lohkoketjussa tapahtuvia transaktioita ei voi myöskään peruuttaa tai muuttaa niiden 

tapahtumisen jälkeen. Datan etsiminen ja hakeminen lohkoketjusta on myös 

hitaampaa kuin nykyisillä järjestelmillä datan analysoimista varten. Vielä on muutenkin 

epäselvää, minkälaista lohkoketjua käytettäisiin arvopapereiden selvitystä varten. 

Lohkoketjun koko aiheuttaisi myös samalla tavalla ongelmia kuin valuutta 

transaktioissa. (DTCC, 2016, 8) 

 

Lohkoketjuteknologia kuitenkin lähtökohtaisesti vastaisi nykyisen järjestelmän 

puutteisiin. Lohkoketjussa on vain yksi jaettu totuus kaikkien osallistujien kesken, eikä 

se ole yhtä haavoittuvainen hyökkäyksille kun nykyiset keskitetyt järjestelmät. 

Lohkoketju toimii myös vuorokauden ympäri, eikä sitä ole tarkoitus sammuttaa 

missään välissä. Lohkoketju on myös paljon nykyistä järjestelmää yksinkertaisempi. 

(DTCC, 2016, 10) Lohkoketjuteknologiaa tarpeeksi pitkälle sovellettaessa pankit 

voisivat mahdollisesti jopa itse hoitaa selvitysprosessin, eikä erillistä osapuolta 

arvopapereiden selvittämiseen tarvita. 
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5.5 Pankkien välinen kirjanpito 

 

Richard Brown (Head of Technology at R3CEV) kertoo omassa blogissaan, miten 

lohkoketjuteknologiaa voi soveltaa myös esimerkiksi pankkien väliseen kirjanpitoon. 

Esimerkissä on kolme pankkia ja kaksi asiakasta. Pankki A, B ja C sekä asiakkaat A 

ja B. Nykyisessä järjestelmässä jokaisella pankilla on omat (kalliit) It-järjestelmät, 

joissa ylläpidetään mm. sähköistä kirjanpitoa liiketapahtumista. Yksinkertaistettu kuvio 

voisi näyttää taulukossa kaksi olevalta (Brown, 2015). 

 

Taulukko 2 Pankkien välinen kirjanpito. (Brown, 2015) 

Yllä olevasta kuvasta voidaan tehdä kaksi havaintoa. Ensiksi katsomalla pankin A 

tasetta huomataan, että Pankki A on milj. puntaa (£) velkaa pankille B. Sen lisäksi että 

pankin A järjestelmä joutuu kirjaamaan tämän tiedon, täytyy pankin B kirjata omaan 

järjestelmään sama tieto. Nyt kahteen erillään kehitettyyn ja ylläpidettyyn järjestelmään 

on kirjattu käytännössä täysin sama tieto kahteen kertaan. Itseasiassa sama tieto on 

kirjattu eri järjestelmiin pelkästään tässä esimerkissä seitsemän kertaa, kuten 

taulukosta kolme huomaa. (Brown, 2015) 
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Toinen havainto kuviosta voidaan tehdä tarkastelemalla asiakasta A. Hän on tehnyt 

talletuksen pankkiin A ja C, jolloin pankit ovat velkaa tämän talletuksen verran 

asiakkaalle A. Asiakas on myös ottanut pankista B lainaa 500 puntaa, jonka hän on 

velkaa kyseiselle pankille. Koska nämä tiedot on tallennettu pankkien omaan 

kirjanpitoon, täytyy asiakkaan A luottaa pankkien järjestelmän toimimiseen, sekä siihen 

että pankit toimivat rehellisesti. (Brown, 2015) 

 

Pankeille nykyinen järjestelmä lisää kuluja ja työtä, kun jokainen pankki joutuu 

ylläpitämään omia It-järjestelmiä ja näiden järjestelmien täytyy keskenään varmistaa, 

että kirjaukset on tehty eri järjestelmiin oikein. Yllä olevassa taulukossa olevat tiedot 

olisi viiden erillisen tilikirjan sijaan mahdollista siirtää yhteen taulukkoon. (Brown, 2015)  

Taulukko 4. Yhdistetty taulukko. (Brown, 2015) 

 

Taulukko 3. Ristiin tehdyt kirjaukset. (Brown, 2015) 
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Taulukot ovat tiedoiltaan identtiset ja kumpikin taulukko voidaan johtaa toisesta. 

Oikean puoleiseen taulukkoon on vain erikseen eritelty liikkeellelaskija, että haltija. 

Toisin sanoen, sen sijaan että jokaisella pankilla olisi osittainen kuva tapahtumista, 

voitaisiin kaikki tapahtumat siirtää yhteen pääkirjaan. Näin saavutettaisiin sama 

lopputulos, mutta ilman ristiin kirjauksia tai tarvetta varmistaa, että kirjaukset on tehty 

kaikkiin järjestelmiin samalla tavalla. Tästä taulukosta voitaisiin jakaa jokaiselle 

pankille kopio ja oikeus muokata sitä sovittujen sääntöjen puitteissa. Mahdollista olisi 

jakaa kopio tai osa kopiosta myös asiakkaille. Haasteeksi tässä jäisi kopioiden 

pitäminen synkronoituna toisiinsa, sekä päättäminen siitä kenellä olisi valtuuksia 

nähdä ja tehdä muutoksia tähän pääkirjaan. (Brown, 2015) 

 

 

Yllä oleva kuvio kuvaa miltä hajautettu tilikirja näyttäisi, jos kaikilla osapuolilla sekä 

pankeilla, että asiakkailla olisi kopio tilikirjasta. Kyseinen kuvio näyttää melko samalle 

kuin taulukko 2. Erona on se, että pankkien tekemät muutokset päivittyvät 

automaattisesti kaikille osapuolille, eikä jokaisella pankilla tarvitse olla omaa isoa it-

järjestelmää tekemään kirjauksia. (Brown, 2015) Tilisiirtoja ei myöskään tarvitsisi 

selvittää missään vaan siirrot tapahtuisivat lähes reaaliaikaisesti.  

 

 

 

Taulukko 5. Hajautettu tilikirja. (Brown, 2015) 
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5.6 Yksityiset ja julkiset lohkoketjut 

 

Lohkoketjujen ei tarvitse olla avoimeen lähdekoodiin perustuvia vaan ne voivat olla 

myös yksityisiä, jotka ovat avoimia vain määritellyille osallistujille. Buterin (2015) 

jaottelee lohkoketjut kolmeen eri kategoriaan. 

 

 Julkiset lohkoketjut (Public blockchains) 

 Konsortio lohkoketjut (Consortium blockchains) 

 Yksityiset lohkoketjut (Private blockchains) 

 

Jokaisella lohkoketjulla on omat ominaispiirteet, jonka lisäksi lohkoketjussa toimijoilla 

on omat päämääränsä, jotka vaikuttavat lohkoketjun valintaan. Tutustutaan jokaisen 

lohkoketjun ominaispiirteisiin. 

 

Julkisella lohkoketjulla tarkoitetaan lohkoketjua, johon kuka tahansa voi osallistua ja 

toimia sen täysipäisenä jäsenenä ja suorittaa lohkoketjun eri toimintoja. (Tehdä 

transaktioita, oikeus lukea, mahdollisuus louhia jne.) 

 

Kumppanuuslohkoketjulla tarkoitetaan lohkoketjua, jonka tietyt toimijat (esim. pankit) 

perustavat keskenään ja vain heillä on oikeus käyttää tätä lohkoketjua. Näissä 

lohkoketjuissa voi olla eroavaisuuksia esimerkiksi lukuoikeuksien suhteen. 

Luovutetaanko oikeus lukea lohkoketjua esimerkiksi ulkoisille osapuolille vai 

pidetäänkö kaikki oikeudet vain osallistujien kesken. 

 

Yksityisillä lohkoketjuilla tarkoitetaan lohkoketjuja, jota hallinnoi vain yksi osapuoli. 

Tällöin kaikki oikeudet on keskitetty vain tälle yhdelle osapuolelle. Tällöin ei voida 

puhua enää hajautetusta järjestelmästä, koska kaikki oikeudet ovat lohkoketjun 

haltijalla. Käytännössä tämän kaltaiselle lohkoketjunperustamiselle on vaikea löytää 

järkevää syytä, koska lohkoketju perustuu arvon lähettämiseen osapuolelta toiselle. 

Yleensä ottaen verkostoa pidetään arvokkaampana mitä enemmän käyttäjiä verkolla 

on. 
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Alla olevasta taulukosta nähdään, että molemmissa lohkoketjuissa on omat etunsa. 

Käyttäjien tarpeen luonteesta riippuen tulee valita käyttääkö avointa (julkista) vai 

suljettua (kumppanuus) lohkoketjua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVOIN LOHKOKETJU

•Sovellusten tekijät eivät voi muuttaa 
sääntöjä jälkikäteen. Säännöt jotka on 
kirjattu ylös pätevät, eivätkä ole 
muutettavissa.

•Toisaalta älykkäässä sopimuksessa 
voidaan erikseen sopia, että toinen 
osapuoli voi muuttaa sopimuksen ehtoja. 
Esimerkiksi valtioille voidaan antaa 
erikoisoikeuksia. 

•Network effect = Julkisessa lohkoketjussa 
monia eri toimijoita  Eri toimi-alat voivat 
tehdä yhteistyötä ja sopimuksia.

•Esim. Ethereum

•Vrt. internet (maailmanlaajuinen 
tietoverkko)

SULJETTU LOHKOKETJU

•Lohkoketjun sääntöjen muuttaminen 
mahdollista. Esimerkiksi transaktioiden 
palauttaminen onnistuu, koska osapuolet 
tuntevat toisensa.

•Osapuolet tuntevat toisensa ja toimivat 
yhteistyössä, joten epätodennäköistä, että 
joku osapuolista hyökkäisi toisiansa 
vastaan. ns. 51% hyökkäys.

•Transaktiot ovat edullisempia, koska ne 
pitää varmistaa vain muutamassa 
”solmussa” (Node)

•Jos lohkoketjun ulkopuolisilla osapuolilla ei 
oikeutta lukea – tarjoaa paremman 
yksityisyyden.

•Esim. Linux foundation Hyperledger?, Eric 
Industries? tai Corda? (Ei vielä 
varmistettu)

•vrt. Intranet (tietyn ryhmän käyttöön 
eristetty, tyypillisesti yrityksen tai 
organisaation sisäinen verkko)

Taulukko 6. Avoimien ja suljettujen lohkoketjujen vertailua 
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6 PANKIT JA LOHKOKETJUTEKNOLOGIA 

 

Tässä osiossa tutkitaan haastattelujen perusteella, miten lohkoketjuteknologiaa 

aiotaan käytännössä soveltaa finanssisektorilla. Finanssisektorin keskeiset toimijat 

ovat pankit ja tutkimukseen valikoituivat haastateltaviksi: OP Financial Group, SEB 

sekä Danske Bank. Kyseiset pankit valikoituvat haastateltavaksi, koska he toimivat 

osana DLG:n muodostamaa konsortiota ja heillä on liiketoimintaa myös Suomessa. 

 

Haastattelut toteutettiin puhelinhaastatteluina ja ne äänitettiin tutkielmantekijän omaan 

käyttöön. Haastattelukysymykset löytyvät liitteestä 1. Haastattelun aikana nousi uusia 

tarkentavia kysymyksiä, joita ei ole mainittu alkuperäisessä kysymyslistassa.  

 

Haastattelua rajoittavina tekijöinä toimi DLG-projektin keskeneräisyys, sekä se että 

monet käsiteltävät asiat kuuluivat ns. liikesalaisuuden piiriin. Haastatteluista saatiin 

kuitenkin vastauksia moniin etsittyihin kysymyksiin. Haastatteluista on muodostettu 

konsensus, joka pyrkii kuvaamaan pankkien yleisiä näkemyksiä 

lohkoketjuteknologiasta, eivätkä ne ole suoraan yhdistettävissä yksittäisen pankin 

näkemyksiin. 

 

6.1 ”Internet of Value” 

 

Pankit kiinnostuivat lohkoketjuteknologiasta, koska yleisesti ottaen tulevaisuuden 

potentiaali nähdään hyvin suurena. Lohkoketjuteknologia saattaa olla suurin finanssi-

alaa muuttava tekijä viime vuosikymmenenä ja lähivuosikymmeninä. ”Internet of 

Value” oli sanapari, jolla lohkoketjuteknologian potentiaalia muun muassa kuvattiin. 

Pankit kiinnostuivat lohkoketjusta kuultuaan bitcoinista, jonka jälkeen he tutustuivat 

teknologiaan sen taustalla ja huomasivat mahdollisen potentiaalin. Kaikilla 

haastatteluun osallistuneilla pankeilla, oli jonkinasteista omaa tutkimusta jo ennen 

liittymistä DLG-konsortioon. 
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6.2 Distributed Ledger Group 

 

DLG- konsortio aloitti toimintansa virallisesti syyskuun 15.pvä 2015, yhdeksän pankin 

ja R3cev kanssa. Hyvin nopeasti pankkeja kuitenkin liittyi lisää mukaan. SEB liittyi 

haastateltavista pankeista ensimmäisenä jo syyskuussa. OP ja Danske Bank 

seurasivat perästä joulukuussa.  

 

Pankit tekevät yhteistyötä ns. kilpailija pankkien kanssa DLG:ssä. Yhteistyö on 

kuitenkin toiminut hyvin ja osoittautunut hedelmälliseksi neljästä syystä: 

 Verkostovaikutus.  

Mitä enemmän lohkoketjun käyttäjiä on, sitä arvokkaammaksi tämä jaettu alusta 

muuttuu. Yksittäinen pankki ei omasta lohkoketjusta hyötyisi välttämättä ollenkaan. 

Pankeille keskeinen syy lähteä mukaan ei varsinaisesti ollut R3cev:n mukana 

oleminen vaan mukaan lähteneiden pankkien suuri joukko. 

 Rajalliset resurssit. 

Kun useita pankkeja osallistuu yhteisen jaetun alustan kehittelyyn, ei pankkikohtaisesti 

tarvitse investoida niin paljon. Varsinkin pienemmillä pankeilla yhteenliittymän edut 

korostuvat. Lohkoketjuteknologia saa merkittävää huomiota pankeista, mutta sen 

osuus pankkien tutkimus- ja kehitysmenoista on vielä melko pientä. 

 Asiantuntijoiden lukumäärä 

Konsortio kerää yhteen asiantuntijoita ja ammattilaisia suuresta määrästä maailman 

suurimpia pankkeja. Suuret pankit olivat myös ehtineet työskennellä aikaisemmin 

lohkoketjujen parissa. Asiantuntijoita tulee sekä pankkipuolelta, että lohkoketjun 

kehittäjistä, jolloin muodostuu ns. poikkitoiminnallinen tiimi. 

 Keskustelufoorumi 

Konsortio tarjoaa myös keskustelufoorumin ja yhteyden pankkien välille. Pankit ovat 

olleet prosessin aikana mukana sekä kehittämisessä, että testaamisessa. 

 

Yleisesti ottaen DLG:n on tarkoitus tarjota pankeille toiminta-alusta (platform), jota 

pankkien tulee itse soveltaa heidän toimintaansa haluamallaan tavalla. Toimintaa on 

tarkoitus soveltaa sekä laajasti pankkien välillä, että pankkikohtaisesti, pankin 

haluamalla tavalla. 
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6.3 Lohkoketjut 

 

Pankit ovat tehneet testejä eri lohkoketjualustoilla, jotka ovat sujuneet hyvin. Testeissä 

huomattiin lohkoketjualustoiden välillä olevia eroavaisuuksia. Teisteissä lohkoketjut 

pisteytettiin niiden ominaisuuksien mukaan ja teknisesti korkeimmat pisteet sai 

Ethereum. DLG:n itse rakentama ja juuri julkaisema lohkoketju Corda toimi myös 

välittömästi, joka oli jopa pieni yllätys. Tulevaisuudessa ei kuitenkaan ole vielä selvää 

mitä lohkoketjualustaa tullaan käyttämään.  

 

R3cev:n kanssa tehty yhteistyö ei varsinaisesti sido pankkeja ollenkaan, vaikka tarjoaa 

arvokkaan keskustelufoorumin eri toimijoiden kesken. Pankit voivat tehdä yhteistyötä 

myös muiden toimijoiden kanssa. Esimerkkeinä mainittiin Linux Foundation 

(Hyperledger) sekä Ethereum. 

 

Testeissä tuli kuitenkin huomata, että mikään lohkoketjualusta ei sellaisenaan sopinut 

niihin tarpeisiin joita pankit olivat tekemässä. Vielä ei ole myöskään selvää valitaanko 

avoin vai suljettu lohkoketjualusta. Alustavasti voisi olettaa että prosessitehokkuus ja 

kustannussäästöt saattaisivat olla suurempia yksityisissä lohkoketjuissa, mutta 

suurempi potentiaali nähtiin pitkällä aikavälillä avoimissa lohkoketjuissa. Lohkoketjun 

valitseminen on myös voimakkaasti tuotekohtaista. Osa tuotteista saatetaan laittaa 

”avoimeen” lohkoketjuun ja osa ”suljettuun”. 

 

6.4 Kvantitatiivinen kysely 

 

Osana haastattelua oli kvantitatiivinen kysely, jossa pankkien tuli arvioida 

lohkoketjuteknologian vaikutuksia taulukossa esitettyihin tekijöihin asteikolla 0 - 10. 0 

tarkoittaa ettei lohkoketjuteknologia vaikuta tekijään ja 10 tarkoittaa ”maksimaalista” 

vaikutusta. Taulukossa on taltioituna vastauksien keskiarvot. Otoskoko jäi 

luonnollisesti pieneksi, koska haastattelussa oli vain 3 pankkia. Taulukosta on silti 

luettavissa lohkoketjuteknologian potentiaali useallakin eri osa-alueella. Tekijöiden 

arvioiminen on hyvin subjektiivista, joskaan objektiivisesti näitä asioita ei vielä 

pystykään mittaamaan. 
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Yleisesti ottaen arviointi oli vielä näin varhaisessa vaiheessa haastavaa. Numerot 

ovatkin vain suuntaa antavia. Tärkeintä taulukosta on havaita, että keskimäärin 

jokaisella osa-alueella nähtiin lohkoketjuteknologian parantavan näitä tekijöitä. Kulujen 

pieneneminen nousi keskiarvolla mitattuna tärkeimmäksi tekijäksi mihin 

lohkoketjuteknologian soveltamisella pyritään vaikuttamaan. Huomioitavaa on myös 

muiden kohtien korkeat ”arvot”. Ainoastaan turvallisuus erottuu joukosta 

alhaisemmalla pistemäärällä, vaikka keskimäärin lohkoketjun uskotaan sitäkin 

parantavan. 

 

 

Taulukko 7. Lohkoketjuteknologian vaikutus eri tekijöihin. (Pankkien keskimääräinen arvio). 

 

6.5 Sovelluskohteet 

 

Lohkoketjuteknologian tarkkoja sovelluskohteita on vielä liian aikaista arvioida, mutta 

tällä hetkellä tutkitaan kymmeniä eri sovelluskohteita. Vielä ei ole kuitenkaan päätetty 

mitä ja millä aikataululla lohkoketjuun tullaan tulevaisuudessa laittamaan. Mahdolliset 

sovelluskohteet vaihtelevat yksinkertaisista rahansiirroista monimutkaisiin 

sijoitustuotteisiin ja kaikkea niiden väliltä. Esimerkkeinä mainittiin johdannaiset, 

kaupankäynti, arvopapereiden selvitysaika, kansainväliset ja kansalliset rahansiirrot.  

 

 -  1,00  2,00  3,00  4,00  5,00  6,00  7,00  8,00  9,00  10,00

Turvallisuus

Toimintojen nopeutuminen

Luotettavuus

Potentiaali yleisesti

Kulujen pieneneminen

Lohkoketjuteknologian mahdollinen vaikutus 
seuraaviin tekijöhin

0 = ei vaikutusta tai vaikutus negatiivinen 10 = suuri positiivinen vaikutus
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Prosentuaalista arviota nykyjärjestelmien korvattavuudesta on mahdotonta tässä 

vaiheessa sanoa. Pankkien liiketoimintaa ei tule myöskään nähdä liian kapealaisesti. 

Useilla pankeilla on satoja, jopa tuhansia eri tuotteita, joista osa voi olla mahdollista 

laittaa lohkoketjuun. On hyvin tapaus- ja tuotekohtaista, mitä on järkevä ja mitä ei ole 

järkevää laittaa lohkoketjuun. Jokaisella pankilla on myös erilainen kustannusrakenne 

tuotteiden suhteen, jonka takia eri tuotteita voi olla kannattavaa viedä lohkoketjuun. 

 

Pankit myös muistuttavat, että sovellusmahdollisuudet eivät jää pelkästään 

finanssimarkkinoille vaan vaikutukset ulottuvat laajasti yhteiskuntaan ja ne tulevat 

muuttamaan rakenteita siinä miten arvo siirtyy. Luonnollisesti kaikkia datajärjestelmiä 

ei ole mahdollista tai järkevä korvata lohkoketjulla. Teoriassa mahdollisia 

sovelluskohteita finanssimarkkinoille esiteltiin kappaleessa kuusi. Tulee kuitenkin 

muistaa, että käytännön toteuttaminen on eri asia vaikka teoriassa tuote voitaisiin 

viedä lohkoketjualustan päälle. Ensimmäisiä sovelluskohteita markkinoilla on kuitenkin 

jo nähty, kuten Nasdaq Linq. (Nasdaq 2015) 

6.6 Hyödyt 

 

Lohkoketjuteknologian mahdollisissa hyödyissä nähtiin useita eri ulottuvuuksia: 

 

 Prosessitehokkuus 

 Kustannussäästöt 

 Asiakaskokemuksen parantaminen (seurausta osaksi toimintojen 

nopeutumisesta) 

 Uudet liiketoimintamahdollisuudet yleisesti 

 Turvalisuus 

 Toimintojen läpinäkyvyys 

 

Erityistä kiinnostusta pankeilla herättivät kustannussäästöt. Odotus kustannussäästöjä 

kohtaan selviää myös taulukosta seitsemän. Lähtökohtaisesti kustannussäästöjä 

voidaan odottaa lohkoketjulta mutta, niiden arviointi on vaikeaa, koska vielä 

”Teoriassa kaikki tapahtumat, missä tapahtuu jonkinlainen transaktio on 
mahdollista laittaa lohkoketjuun.”
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sovelluskohteetkaan eivät ole selvillä. Sovelluskohteittain kustannussäästöt voivat 

vaihdella huomattavasti ja ne ovat hyvin tuote spesifisiä. Teoriassa parhaimmillaan 

voidaan kuitenkin odottaa jopa yli 90 % säästöjä joidenkin tuotteiden kohdalta.  

 

Yleisesti ottaen lohkoketjussa nähdään valtava potentiaali pitkällä aikatähtäimellä, 

mutta lyhyellä aikavälillä se saattaa olla liiankin hehkutettu. Ihmiset usein yliarvioivat 

muutosta lyhyellä aikavälillä ja aliarvioivat pitkällä aikavälillä. Bill Gatesia lainaten: 

 

 

 

6.7 Haasteet 

 

Lohkoketjuteknologiaa on tarkoitus toteuttaa isossa mittakaavassa pankkien välillä. Se 

aiheuttaa haasteita esimerkiksi transaktio nopeudessa ja tallennustilan koon kasvuna. 

(Koska kaikki tapahtumat on lähtökohtaisesti tarkoitus tallentaa lohkoketjuun. Jos 

valuuttaa yritettäisiin toteuttaa lohkoketjussa, tulisi lohkoketjun pystyä suoriutumaan 

kaikista transaktioista, käytännössä miljoonia/sekunnissa.). Kyseiset tekniset haasteet 

tulee pystyä ratkaisemaan, ennen kuin lohkoketjulla voidaan nähdä kaupallista 

toimintaa.  

 

Toinen esille noussut mahdollinen ongelma on päätöksenteko. Hajautetussa 

järjestelmässä päätöksenteko on jaettu monen toimijan kesken. Tämä ongelma on 

konkreettisesti tullut esille jo bitcoin lohkokokokiistassa (Coindesk 2015b).  

 

Kolmas esille noussut ongelma on läpinäkyvyys. Erityisesti viranomaiset haluavat 

tietoja rahan liikkeistä järjestelmässä, tästä syystä siirrot lohkoketjussa eivät voi olla 

pseudoanonyymejä kuten bitcoin-verkossa. Lohkoketjussa pitää olla mahdollista 

jäljittää käyttäjien rahansiirtoja. Erilaiset sääntelyt ja vaatimukset ovat tällä hetkellä yksi 

suurimpia tekijöitä, joihin DLG joutuu kiinnittämään huomiota. 

 

"We always overestimate the change that will occur in the next two years and 
underestimate the change that will occur in the next ten. Don't let yourself be lulled 

into inaction."  kirjasta : The Road Ahead, julkaistu 1996. –Bill Gates
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Pankit näkivät myös nykyisen louhinta (proof of work) mekanismin joiltain osin 

ongelmallisina ja sanoivat, että myös siihen etsitään ratkaisua. Nykyinen proof of work 

mekanismi voi olla jopa nykyistä järjestelmää kalliimpi, koska louhinnassa joudutaan 

investoimaan louhintavälineisiin, jonka lisäksi se kuluttaa paljon sähköä. Siihenkään ei 

osattu ottaa vielä kantaa, ketkä kaikki toimisivat verkossa solmukohtina ja tallentaisivat 

verkossa tapahtuvat transaktiot itsellensä. Kysymys on myös riippuvainen siitä 

käytetäänkö avointa vai suljettua lohkoketjua. Avoimessa lohkoketjussa, kuka tahansa 

halukas voi hoitaa näitä toimintoja, suljetussa vain sovitut osapuolet. 

 

Pankit myös näkivät, että maailmassa on tällä hetkellä suhteellisen vähän ihmisiä, 

jotka osaavat käyttää ja tehdä lohkoketjulla erilaisia toimenpiteitä. Yksi arvio oli, että 

maailmassa olisi alle 1000 ihmistä, joilla olisi kyseisiä taitoja. Tämä on suhteellisen 

pieni määrä ja menee aikaa, että isompia sovelluskohteita pystytään rakentamaan 

kyseisellä määrällä ihmisiä tai, että uusia ihmisiä oppii tarvittavia taitoja. 

 

6.8 Aikataulu 

 

DLG:n sisällä on tiukka aikataulu, jonka mukaan yritetään toimia ja päästä 

kehityksessä eteenpäin. Tässä vaiheessa on kuitenkin liian aikaista lähteä arvioimaan, 

milloin lohkoketjuteknologia on laajamittaisesta käytössä. Tulee myös muistaa, että 

lohkoketjuteknologian sovelluskohteet finanssisektorilla ovat hyvin laajat, ja siitä 

syystä jollain osa-alueella voidaan nähdä sovelluksia aikaisemmin kun toisaalla. 

Luultavasti aluksi nähdään yksinkertaisempia sovelluskohteita, jonka jälkeen tulevat 

isommat ja laajamittaisemmat operaatiot, joilla voi olla vaikutuksia laajemminkin. 
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7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tässä kappaleessa tehdään yhteenveto tutkimuksesta ja vastataan johdannossa 

esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Aluksi vastataan alatutkimuskysymyksiin, jonka 

jälkeen pystytään vastaamaan päätutkimuskysymykseen: Miten lohkoketjuteknologiaa 

voi soveltaa finanssisektorilla? 

 

Tutkimus eteni niin, että aluksi selvitettiin mitä on lohkoketjuteknologia ja miten 

hajautetut järjestelmät eroavat pääpiirteisesti keskitetyistä järjestelmistä. Tämän 

jälkeen tutkittiin teoreettisessa viitekehyksessä, esimerkkien avulla, mitä lohkoketjuun 

on mahdollista tallentaa. Lopuksi empiirisessä osiossa haastateltiin pankkeja ja 

selvitettiin miten DLG-konsortio aikoo tulevaisuudessa soveltaa lohkoketjuteknologiaa 

liiketoiminnassaan.  

 

 Mitä aikaisempaa tutkimusta lohkoketjuteknologiasta on tehty? 

 

Aikaisempaan tutkimukseen viitattiin kirjallisuuskatsauksessa, kappaleessa kaksi. 

Lohkoketjuteknologian soveltamisesta finanssisektorille on aikaisempaa tutkimusta, 

joissa on esitelty teoriapohjalta, miten lohkoketjuteknologiaa voisi hyödyntää 

liiketoiminnassa. Tutkimuksia lohkoketjun käytännön soveltamisesta ei ole, johtuen 

teknologian uutuudesta ja siitä, ettei sitä ole vielä testejä lukuun ottamatta sovellettu 

laajemmin. Aikaisempaa tutkimusta DLG-konsortion toiminnasta ei myöskään ole, ja 

tämä tutkimus pyrki täyttämään kyseisen tutkimusaukon. 

 

 Miten lohkoketjuteknologia toimii? 

 

Lohkoketjuteknologian luo tavan jolla toisilleen vieraat toimijat voivat yhdessä tuottaa 

ja ylläpitää tietokantoja hajautetusti, ilman että osapuolten tarvitsee tuntea tai luottaa 

toisiinsa. Tämän mahdollistaa kolmannen osa-puolen poistamisen tapahtumista ja 

arvon lähettämisen suoraan osapuolelta toiselle. Lohkoketjun tekninen toteutus 

mahdollistaa ajantasaisen, väärentämättömän ja hajautetun tietokannan. Lohkoketjun 

tarkempi tekninen toiminta on esitelty kappaleessa neljä. 
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 Mitä etua lohkoketjuteknologia tuo? 

 

Alustavasti lohkoketjuteknologian voidaan odottaa tekevän nykyisistä prosesseista 

yksinkertaisempia, koska transaktiot tapahtuvat suoraan osapuolelta toiselle. 

Onnistuessaan tästä toteutuksesta seuraa, että tapahtumista tulee edullisempia, 

tehokkaampia, nopeampia, vakaampia ja mahdollisesti myös turvallisempia. 

Suurimmat odotukset kohdistuvat kuitenkin kustannussäästöihin. 

 

 Miten pankit soveltavat lohkoketjuteknologiaa liiketoiminnassaan? 

 

Koska DLG-konsortio oli oman tutkimuksen kanssa hyvin alkuvaiheessa, ei tarkkoja 

sovelluskohteita vielä tiedetä. Tällä hetkellä pankeilla on kuitenkin kymmeniä 

mahdollisia sovelluskohteita, joita tutkitaan. Luultavasti ensimmäiseksi tulee 

yksinkertaisempia sovelluskohteita, joita saatetaan nähdä jo tällä vuosikymmenellä. 

Mahdolliset laajemmat ja suuremmat sovelluskohteet, joilla on suurempi vaikutus 

liiketoimintaan tulevat myöhemmin. Vielä ei ole myöskään selvää, mitä 

lohkoketjualustaa(alustoja) tulevaisuudessa tullaan käyttämään. Kysymys on myös 

hyvin tuotekohtainen. Tällä hetkellä pankeissa on lähinnä tunnistettu potentiaali, mutta 

investoinnit tutkimiseen eivät ole vielä valtavan suuria. 

 

 Miten lohkoketjuteknologiaa voi soveltaa finanssisektorilla? 

 

Tutkimuksesta selvisi että lohkoketjuteknologialla on laajat sovellusmahdollisuudet 

finanssisektorilla, eikä kaikkia sovelluskohteita ole välttämättä vielä edes keksitty. 

Tutkimuksessa esiteltiin teoriassa mahdollisia sovelluskohteita kirjanpidosta 

joukkorahoitukseen kappaleessa viisi. Lohkoketjuteknologian soveltaminen 

finanssisektorille on kuitenkin vielä hyvin varhaisessa vaiheessa. Ensimmäisiä 

sovelluskohteita finanssisektorilla on jo kuitenkin nähty kuten Nasdaq Linq. 

Laajamittaiseen soveltamiseen on silti vielä pitkä matka, jos lohkoketjuja ikinä edes 

tullaan soveltamaan laajassa mittakaavassa. Pankit tekevät kuitenkin aktiivista 

tutkimustyötä yhdessä, joka pyrkii vauhdittamaan kehitystä. Lohkoketjuteknologian 

potentiaali pitkällä aikavälillä on valtava. Vielä on kuitenkin vaikea arvioida tullaanko 

tähän potentiaaliin täysin yltämään. Haasteita on sekä sääntelyn suhteen, että myös 



40 
 

teknisellä puolella. Lohkoketjuteknologian soveltaminen finanssisektorille kehittyy 

kuitenkin vauhdilla ja sovelluskohteita saatetaan nähdä jo lähivuosina. 

 

7.1 Mahdolliset jatkotutkimuskohteet 

 

Lohkoketjuteknologiasta ja sen soveltamisesta finanssisektorille löytyy vain vähän 

tutkimusta, joten jatkotutkimuskohteita on monia. Tulevaisuudessa olisi 

mielenkiintoista jatkaa tätä tutkimusta ja seurata DLG-projektin etenemistä. Silloin voisi 

olla mahdollista arvioida myös paremmin, miten lohkoketjuteknologia konkreettisesti 

vaikuttaa tässä tutkimuksessa esitettyihin tekijöihin. Tutkimuksen voisi toteuttaa myös 

kvantitatiivisesti suuremmalla otoksella. Maailmalla on myös monia muita projekteja, 

joissa pyritään soveltamaan lohkoketjuteknologiaa finanssisektorille, joten ne 

tarjoaisivat myös mielenkiintoisen jatkotutkimuskohteen. 

 

Lohkoketjulla voidaan nähdä valtava määrä erilaisia sovelluskohteita finanssisektorilla, 

joten yksittäisen sovelluskohteen tarkempi tutkiminen voisi olla mahdollinen 

jatkotutkimuskohde. Lohkoketjussa tehtävillä älykkäillä sopimuksilla on myös hyvin 

laajat sovelluskohteet, joten ne jo itsessään tarjoaisivat hyvän jatkotutkimuskohteen. 

Lohkoketjussa toimivat hajautetut autonomiset organisaatiot (Decentralized 

Autonomous Organizatio, DAO) tarjoaisivat myös mielenkiintoisen 

jatkotutkimuskohteen. Lohkoketjuteknologian ympärillä tapahtuu tällä hetkellä paljon 

ja kehitys on nopeaa monella eri osa-alueella. Sen seurauksena myös erilaisia 

tutkimuskohteita tulee lisää. 
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Liite 1: Haastattelukysymykset, DLG-konsortio. 2016. OP, SEB, Danske Bank. 

 

Introduction 

 Why did you become interested in blockchain technology? 

 When did you join the Distributed Ledger Group? 

 Why did you choose to co-operate with R3? 

 In the R3 consortium you are also co-operating with your rivals. How is it working 

out? 

 What is your schedule in DLG? When are you going to apply blockchain 

technology into your operations? 

 “Open answer” (Is there anything other relevant that you would like to tell) 

 

Current system vs. blockchain (distributed ledger) 

 How do you currently handle operations that are supposed to be integrated in 

to blockhain? 

 How much does your current it-infrastructure and/or database cost annually? 

 Are you able to estimate how much of current operations would be possible to 

integrate into the blockchain? 

 What kind of and/or how much costs are you expecting coming from 

distributed systems? 

 How much have you invested in distributed systems so far? 

 Open answer (Is there anything other relevant that you would like to tell) 

 

 

 

Utilities 

 What kind of benefits are you looking for when using distributed ledger? 

 How distributed ledger effects to the following factors: 

o costs 

o transparency 

o procedures speed 

o security 

 Open answer (Is there anything other relevant that you would like to tell) 
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Distributed Ledger 

 R3 consortium has made some testing with different distributed ledgers. 

o How have the tests gone? Was there something unexpected? 

o Is there any ledgers that have stood out? 

 What kind of distributed ledger are you going to use in the future? (Ethereum, 

Hyperledger, Eris industries, Corda?) 

 Do you need permissions for the ledger that you are going to use? And why did 

you choose that specific ledger? 

 What things are you going to put in blockchain and why? 

o Which finance instruments? 

o Bookkeeping? (Accounting) 

o Currency? 

 How fast do transactions happen in you ledger? How many transactions per 

second is your chosen ledger able to execute?  

 Are you able to estimate how much data is put in that ledger? How fast will it 

grow annually? (for example TB) 

 Who will have the full copy (node) of the ledger and how is it decided? 

 How the consensus is received? Is there mining? Proof of work, proof of stake? 

 Do you need some kind of BaaS (Blockchain as a service) over you blockchain 

like Microsoft Azure or Amazon? 

 

Other 

 The current liquidation procedure of shares takes about 3 days. Can block chain 

technology reduce this and how much would it fasten the process? 

 At present money transactions between banks takes one or more business 

days. Is it possible to move currency transactions into blockchain? Is that 

happening in the future? 

 How are you participating in the distributed ledger group? Do you help with the 

development or do you come in when the test phase begins? 

 Open answer (Is there anything other relevant that you would like to tell) 
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Quantitative part 

 

Rate the following factors. Give approximate estimate. Scale 0-10. (=0 Not at all 10 = 

Very much) 

 

Blockchain: 

 

Potential generally               0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

Cost reduce                         0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

Procedures speed               0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

Security                               0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

Reliability                             0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

Conclusion 

 

 Do you have any material concerning your distributed ledger project that you 

are able to give away? 

 Is there anything else that you would like tell about distributed ledger project 

that wasn´t covered in these questions? 
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Liite 2. Keskeiset käsitteet: 

 

Bitcoin: on kryptovaluutta, jota ”louhitaan” siihen tarkoitetuilla tietokoneilla. Bitcoineja 

tulee syntymään yhteensä 21 milj. kappaletta noin vuonna 2140 kun kaikki bitcoinit on 

louhittu. Tällä hetkellä yhdestä louhitusta lohkosta saa palkkiota 25 BTC. Palkkio 

kuitenkin puolittuu aina 210 000 lohkon välein (noin. 4 vuotta). Ensi kesänä palkkio 

puolittuu jälleen, joten lohkosta saa jatkossa enää 12,5 BTC. Tällä hetkellä bitcoineja 

on noin 15,5 milj. kappaletta. Yhden bitcoinin arvo on noin 460$ (26.4.2016), mutta 

sen arvo vaihtelee voimakkaasti. 

 

Kryptovaluutta: Kryptografiaan perustuva digitaalinen valuutta. Kryptovaluutat 

toimivat hajautetusti, eikä niitä hallitse kukaan yksittäinen taho, kuten pankki. Bitcoin 

on ensimmäinen ja tunnetuin hajautettu kryptovaluutta. 

 

Lohkoketju: On menetelmä, jolla toisilleen vieraat toimijat voivat yhdessä tuottaa ja 

ylläpitää tietokantoja hajautetusti. Suurin osa lohkoketjuista toimii louhinnan avulla 

(Proof of Work, PoW). Mielenkiintoa on herättänyt myös Proof of Stake, PoS) 

 

Louhiminen: Louhimista tehdään siihen tarkoitetuilla tietokoneilla. Louhimisen tärkein 

tehtävä on pitää verkko turvallisena ja toteuttaa vertaisverkossa tapahtuvia valuutta 

transaktioita. Louhijat saavat vaivanpalkaksi tekemästä työstään louhimaansa 

kryptovaluuttaa, esimerkiksi bitcoineja.  

 

Proof of Stake: On louhimiselle vaihtoehtoinen tapa. Kuten louhimisessa, 

tarkoituksena on estää tuplakäyttö (double-spending), eli estämästä käyttäjää 

lähettämästä kahta rahansiirtoa samanaikaisesti eli käytännössä monistamaan omia 

rahojansa. 

 

Vertaisverkko: On verkko, jossa verkkoon kytketyt tahot pystyvät viestimään 

keskenään ilman välikäsiä, kuten palvelimia. Lohkoketju toimii vertaisverkon 

periaatteella, sillä osapuolet voivat suoraan lähettää toisillensa esim. bitcoineja ilman, 

että tarvitaan kolmatta osapuolta varmistamaan siirtoja. 

 

 


