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Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten kemiallisen metsäteollisuuden 

puunhankintaprosessin vastuullisuutta voidaan edistää lohkoketjujen avulla. 

Työssä tutkitaan, millaisia haasteita kemiallisen metsäteollisuuden nykyisessä 

puunhankintaprosessissa esiintyy, mitä hyötyjä lohkoketjusta on puunhankinnan 

vastuullisuuden näkökulmasta ja mitä esteitä lohkoketjun soveltamiselle 

nykypäivänä on. Lisäksi työssä havainnollistetaan toimitusketjuosapuolien roolia 

lohkoketjupohjaisessa hankintaketjussa. Työ on toteutettu kirjallisuuskatsauksena. 

Lohkoketjuteknologia edistää hankintaketjun vastuullisuutta mahdollistamalla 

vastuullisuusinformaation luotettavan jakamisen toimitusketjun sidosryhmien 

välillä. Lohkoketjulla voidaan korvata perinteiset metsäteollisuuden puuraaka-

aineen seurantaprosessit, mikä sekä lisää puuraaka-aineen hankintaprosessin 

vastuullisuutta parantamalla hankintaketjun läpinäkyvyyttä että alentaa puun 

alkuperän seurantaprosessin kokonaiskustannuksia. Kuitenkin nykyisin 

lohkoketjuteknologian soveltamista rajoittaa etenkin teknologiaa tukevan 

tietoliikenneinfrastruktuurin puutteellisuus, mikä estää hankintaketjun ylätason 

toimijoiden siirtymistä lohkoketjupohjaiseen hankintamalliin. 
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1 JOHDANTO 

 

Globalisoituvat ja monimutkaistuvat toimitusketjut tuovat haasteita monen toimialan 

vastuulliseen toimitusketjujen hallintaan. Monimutkaistumisen seurauksena raaka-aineiden 

hankintaketjut eivät ole enää toimitusketjun sidosryhmille läpinäkyviä, minkä vuoksi 

toimitusketjun alemmilla toimijoilla ei ole varmuutta raaka-aineen alkuperästä. Tällöin myös 

toimitusketjusta ei ole saatavilla luotettavaa vastuullisuusinformaatiota, minkä seurauksena 

kuluttajat eivät voi lopulta tehdä vastuullisia kulutuspäätöksiä. 

 

Ongelman ytimessä on toimitusketjuinformaation epäsymmetrian lisääntyminen eli 

hyödykkeeseen liittyvä tieto ei välity toimitusketjussa tehokkaasti eteenpäin. Jotta 

hankintaketjun vastuullisuusinformaatio siirtyisi toimitusketjussa lopulta kuluttajille asti, 

tuotteiden valmistukseen liittyvän tiedon tulisi olla näkyvissä, jäljitettävissä ja todennettavissa 

toimitusketjun kaikille jäsenille (Dubey et al., 2017). Haasteeksi muodostuu se, että yritysten 

olisi jaettava omasta liiketoiminnastaan myös arkaluontoista informaatiota muille ketjun 

sidosryhmille, minkä toteuttamiseen yrityksillä ei tällä hetkellä ole keskinäistä luottamusta. 

 

Lopputuloksena informaatioepäsymmetria aiheuttaa toimitusketjutasolla riskiä vastuuttoman 

kulutuksen lisääntymiseen ja siten myös vastuuttomaan hankintatoimintaan. Suurimpana riskin 

kohteena vastuuttomassa liiketoiminnassa ovat kestävään tuotantoon ja käytäntöihin 

osallistuvat kuluttajat, yritykset ja niiden työntekijät. Tämän vuoksi avoimen tiedonjakoalustan, 

kuten lohkoketjun, soveltaminen toimitusketjuissa olisi merkittävä edistysaskel 

toimitusketjujen vastuullisuuden ja toimittajariskienhallinnan kannalta. 

 

1.1 Työn tavoitteet, menetelmät ja rajaukset 

 

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on selvittää, miten lohkoketjuteknologiaa voidaan 

hyödyntää kemiallisen metsäteollisuuden puuhankintaprosessissa vastuullisuuden edistämiseen 

ja mitä potentiaalisia ongelmia ja esteitä lohkoketjuteknologian käyttöönotossa on tällä hetkellä 

olemassa. Tutkimuksessa pyritään löytämään teoreettisia ratkaisuja kemiallisen 

metsäteollisuuden puuraaka-aineen hankinnan ongelmiin vastuullisuuden näkökulmasta. Työn 

keskeisimmäksi ongelmaksi muodostui seuraava kysymys: 
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Miten lohkoketjuteknologialla voidaan edistää kemiallisen metsäteollisuuden 

raakapuuhankinnan vastuullisuutta? 

 

Tutkimuksessa kartoitetaan kemiallisen metsäteollisuuden vastuullisuudenhallintaprosessin 

nykytila ja siinä esiintyvät ongelmat. Tämän jälkeen tarkastellaan lohkoketjun hyötyjä ja 

haasteita kemiallisen metsäteollisuuden puunhankintaprosessissa ja luodaan teoreettinen malli 

puunhankintaan osallistuvien sidosryhmien rooleista. Tutkimus toteutetaan alan kirjallisuuteen 

pohjautuvana laadullisena tutkimuksena. Työssä sovellettava aineisto on kerätty 

lohkoketjuteknologiaa, vastuullisuutta ja kestävää kehitystä käsittelevästä tieteellisestä 

kirjallisuudesta. Kirjallisuuteen pohjautuvan teorian avulla pyritään selvittämään sekä 

lohkoketjun tuomia hyötyjä että teknologian käyttöönottoa rajoittavia haasteita etenkin 

metsäteollisuuden puunhankintaprosessissa. 

 

Työ on rajattu käsittelemään kemiallisen metsäteollisuuden toimitusketjun ylätasoa eli 

raakapuun hankintaa vastuullisuusnäkökulmasta tarkasteltuna. Tutkimuksessa ei tarkastella 

lohkoketjuteknologian soveltamisen teknisiä toimintaedellytyksiä ja käytännön 

sovellusarkkitehtuuria. Tutkimuksen viitekehyksen näkökulmasta aiempaa akateemista 

kirjallisuuta lohkoketjujen soveltamisesta puuraaka-aineen hankintaprosessissa ei juurikaan ole 

olemassa. Figorilli et al. (2018) ovat tutkineet lohkoketjuteknologian käyttöä mekaanisen 

metsäteollisuuden toimitusketjujen jäljitettävyysjärjestelmässä. Kuitenkin lohkoketjujen 

soveltamista alkuperän jäljitykseen on tutkittu akateemisessa kirjallisuudessa suhteellisen 

paljon etenkin ruoan toimitusketjujen seuraamisessa ja raaka-aineiden alkuperän jäljityksessä. 

 

1.2 Työn rakenne 

 

Luvussa kaksi käsitellään lohkoketjuteknologian yleisiä pääpiirteitä, toimintaperiaatetta ja 

sovelluskohteita sekä lohkoketjun soveltamista toimitusketjujen hallinnassa kirjallisuuteen 

pohjautuen. Luvussa kolme esitetään työn keskeinen teoria vastuullisuudesta, kemiallisen 

metsäteollisuuden vastuullisuudenhallintaprosessista ja sen keskeisistä ongelmista. Luvussa 

neljä tarkastellaan lohkoketjuteknologian tuomia hyötyjä ja haasteita kemiallisen 

metsäteollisuuden puunhankintaprosessin vastuullisuudessa ja tarkastellaan teoreettisen mallin 
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pohjalta puunhankintaprosessiin liittyvien sidosryhmien roolia lohkoketjupohjaisessa 

toimitusketjussa. Viimeisessä luvussa tiivistetään työn keskeiset havainnot ja arvioidaan 

tutkimuksen tuloksia ja luotettavuutta. 
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2 LOHKOKETJUTEKNOLOGIA 

 

Lohkoketjuteknologia on tällä hetkellä yksi merkittävimmistä nousevista neljännen teollisen 

vallankumouksen teknologioista (Benton & Radziwill, 2017). Lohkoketjun konsepti esiintyi 

ensimmäisen kerran Haberin & Stornettan (1991) artikkelissa, jossa tutkittiin laskennallisesti 

toteuttamiskelpoisia menetelmiä digitaalisten dokumenttien aikaleimaamiseen. Tällöin 

teknologialle kehitettiin monia lohkoketjulle nykypäivänä ominaisia piirteitä kuten 

hajautusalgoritmit, lohkojen linkitykset toisiinsa ja vertaisverkot. Ensimmäisen kerran laajassa 

mittakaavassa lohkoketjua on sovellettu kryptovaluutta Bitcoinissa. Bitcoin on vertaisverkossa 

sijaitseva sähköinen valuuttajärjestelmä, jonka tarkoituksena on pitää käyttäjien välisistä 

transaktioista kirjaa siten, että käyttäjien yksityisyys on turvattu (Nakamoto, 2008). 

 

Nykyisin lohkoketjuteknologiaa on sovellettu monissa eri käyttötarkoituksissa, joista yksi on 

lohkoketjun soveltaminen toimitusketjun hallinnassa. Globalisaation tuomat haasteet, kuten 

monimutkaiset ja maalimanlaajuiset hankinta- ja toimitusketjut, edellyttävät yrityksiä 

panostamaan merkittävästi uusien toimitusketjuteknologioiden innovaatioon ja kehitykseen. 

Lisäksi viime vuosina esiin nousseet vastuullisuuskysymykset, kestävä kehitys ja yritysten 

yhteiskuntavastuu (corporate social responsibility, CSR) ovat lisänneet vaatimuksia myös 

kestävästi tuotettujen raaka-aineiden hankintaan ja käyttöön tuotannossa. Globaalit 

vastuullisuuskysymykset vaikuttavat merkittävästi toimitusketjun vastuullisuusvaatimuksiin 

sekä tuottavuuden kasvun (Hald & Kinra, 2019) että raaka-aineen jäljitettävyyden 

varmistamisen ja toimitusketjun läpinäkyvyyden kautta (Francisco & Swanson, 2018). 

 

Teknologian nopeasta käyttöönotosta kertoo teknologian merkitys yritysten ja organisaatioiden 

strategisessa suunnittelussa. Vuonna 2020 noin 55 % organisaatioista maailmanlaajuisesti 

pitivät lohkoketjua yhtenä tärkeimmistä strategisista painopisteistä liiketoiminnassa (Deloitte, 

2020). Kuten Bitcoin on jo osoittanut, digitaalisen kryptovaluutan taustalla oleva teknologia 

muodostaa tehokkaan mekanismin hajautetun yksimielisyyden saavuttamiseksi dynaamisessa 

ja epäluotettavassa verkostoympäristössä (Francisco & Swanson, 2018). Tämän vuoksi 

lohkoketju on tärkeä teknologia etenkin sellaisissa sovelluskohteissa, joissa verkoston sisäinen 

luottamus on kriittinen ominaisuus verkoston toiminnan kannalta, mutta joissa se tällä hetkellä 

puuttuu joko kokonaan tai osittain. 
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2.1 Lohkoketjun perusominaisuudet ja toiminta 

 

Lohkoketju on hajautettu tietokanta, joka jaetaan vertaisverkon välillä. Se koostuu linkitetystä 

lohkosarjasta, joka tallentaa aikaleimattuja, salauksella suojattuja ja verkkoyhteisön 

varmistamia transaktioita. Kun lohko ja sen sisältämä tieto on liitetty lohkoketjuun, tietoa on 

hyvin hankala muokata lohkoketjun ominaisuuksista johtuen, jolloin ketjusta tulee 

transaktiohistoriallisesti muuttamaton ja pysyvä osa koko ketjun historiaa. (Seebacher & 

Schüritz, 2017) Lohkoketjun keskeisimmät ominaisuudet on koottu taulukkoon 1. 

 

Taulukko 1. Lohkoketjun perusominaisuudet. (Sovellettu: Iansiti & Karim, 2017) 

Hajautettu tietokanta Jokaisella lohkoketjun jäsenellä on 

täydellinen pääsy tietokantaan ja sen 

historiaan. Tieto on hajautettu, eli 

yksittäinen osapuoli ei yksikätisesti hallitse 

tietokannan sisältämää tietoa. 

Vertaisverkossa (P2P) tapahtuva viestintä Viestintä tapahtuu suoraan osapuolien 

välillä kolmannen osapuolen sijasta. 

Ketjun läpinäkyvyys ja pseudonyymisyys Lohkoketju on jokaisen käyttäjän 

auditoitavissa, koska ketjun transaktiot ovat 

näkyvissä kaikille lohkoketjun jäsenille. 

Käyttäjät voivat halutessaan pysyä 

anonyymeinä tai todistaa henkilöllisyytensä 

muille. 

Ketjun turvallisuus ja transaktioiden 

väärentämättömyys 

Kun transaktio on liitetty lohkoketjuun, sitä 

on erittäin vaikea muuttaa, koska ketjun 

transaktiot on linkitetty jokaiseen edeltävään 

transaktioon.  

Laskennallinen logiikka Lohkoketjun digitaalisuus mahdollistaa, että 

lohkoketjutransaktiot voidaan sitoa 

laskennalliseen logiikkaan ja käytännössä 

ohjelmoida. 
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Lohkoketjun tarkoitus on osoittaa digitaalisen hyödykkeen, kuten rahan, omistajuus siten, että 

ketjun kaikki osapuolet voivat antaa yksiselitteisen lausunnon hyödykkeen ja omistajan 

välisestä assosiaatiosta (Drescher, 2017). Koska informaatio ja sen hallinta on hajautettu 

vertaisverkon sisällä, transaktiot suoritetaan suoraan osapuolien välillä. Tämä lisää 

merkittävästi vertaisverkossa jaetun lohkoketjun luotettavuutta, sillä käyttäjän ei tarvitse itse 

arvioida kolmannen osapuolen tai verkon muiden käyttäjien luotettavuutta (Nofer et al., 2017). 

Vaikka lohkoketju toimiikin avoimessa ja julkisessa vertaisverkossa, lohkoketjun taustalla 

oleva teknologia varmistaa ketjun sisältämän informaation eheyden ilman käyttäjien 

toimenpiteitä silloinkin, kun osa verkon käyttäjistä on epärehellisiä tai toimettomia (Saberi et 

al., 2019). 

 

Tallentamalla tiedot hajautetusti vertaisverkossa lohkoketju eliminoi useita riskejä, joita liittyy 

informaation keskitettyyn hallintaan. Ensinnäkin hajautettu verkosto ei ole yhtä altis 

ulkopuolisille hyökkäyksille, koska verkossa ei ole yhtä hyökkäyksen kohdetta. Vaikka yksi 

verkoston solmu kaatuisi, muu verkko pysyisi yhä pystyssä. Toiseksi vertaisverkko eliminoi 

tarpeen luottaa kolmanteen osapuoleen informaation hallinnassa. Tällä estetään esimerkiksi 

korruptiota, väärinkäyttöä tai muita luottamuksellisen tiedon hallintaan liittyviä riskejä. 

Kolmanneksi vertaisverkkoon hajautetuilla tietokannoilla on korkea vikasietoisuus, sillä 

lohkoketjun tieto on tallennettuna aina useaan eri fyysiseen sijaintiin (Dong et al., 2017).  

 

Jokaiselle vertaisverkon jäsenelle jaetaan vastuu lohkoketjun sisäisen tiedon oikeellisuudesta. 

Lohkoketjun sisältämän informaation validiteetti määritellään käyttäen vertaisverkon sisäistä 

konsensusta, joka on käytännössä määritelty ja yhtenäinen käytäntö siitä, miten ja millaista 

tietoa lisätään ja hallitaan verkossa (Cachin & Vukolić, 2017). Soveltamalla verkon yhteisiä 

sääntöjä ja julkaisemalla informaatiota avoimesti jokainen vertaisverkon käyttäjä voi selvittää 

verkoston tilan itsenäisesti (Steiner & Baker, 2015). Lisäksi koska lohkoketjun informaatio on 

kaikille vertaisverkon jäsenille avoimesti saatavilla ja jokaisen jäsenen itse vahvistama, 

jokainen verkon jäsen voi luottaa ketjun sisältämään tietoon. 

 

Lohkoketjun yksi hyöty keskitettyyn tietokantaan verrattuna on ketjun auditoinnin helppous. 

Perinteisissä tietojärjestelmissä järjestelmän auditointi on kallista, epäkäytännöllistä tai jopa 

mahdotonta johtuen tietokantaan syötetyn informaation epäyhtenäisyydestä ja tietokannan 
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ylläpitäjän identiteettitiedon puutteesta (Steiner & Baker, 2015). Lohkoketjussa tätä ongelmaa 

ei ole, sillä teknologian on suunniteltu olevan täysin läpinäkyvä ja deterministinen (Drescher, 

2017). Koska jokainen transaktio tallennetaan ja arkistoidaan, jokainen vertaisverkkoon liittyvä 

käyttäjä voi luoda aidon kopion nykyisestä lohkoketjun tilasta toistamalla kaikki lohkoketjun 

transaktiot ja näin käytännössä auditoimaan lohkoketjun itsenäisesti (Steiner & Baker, 2015). 

 

Lohkoketjun tietoturva varmistetaan salauksen avulla. Kaikki lohkoketjuun liitettävä 

informaatio hyväksytään vain, jos ne ovat transaktion tekijän digitaalisella allekirjoituksella 

todentamia (Steiner & Baker, 2015). Digitaalinen allekirjoitus on käytännössä henkilön 

yksityiseen avaimeen perustuva algoritmi, jolla käyttäjä voi todentaa oman identiteettinsä 

ilman, että kukaan muu voisi esiintyä kyseisenä henkilönä myöhemmin (Zhang et al., 2019). 

Avainparin käyttö perustuu siihen, että transaktion tekijä voi tehdä allekirjoituksen yksityisellä 

avaimellaan ja muut verkon käyttäjät voivat todentaa transaktion henkilön julkisella avaimella. 

Kuvassa 1 on havainnollistettu avainparin toimintaa lohkoketjussa. 

 

 

Kuva 1. Omistuksen varmistaminen transaktioketjussa. (Sovellettu: Nakamoto, 2008) 

 

Toinen lohkoketjulle tärkeä turvallisuusominaisuus on ketjun väärentämättömyys. Ketjun 

lohkot linkitetään toisiinsa lohkojen sisällön perusteella laskettujen tiivisteiden avulla. 

Väärentämättömyys toteutetaan siten, että kun ketjussa olevaa lohkoa muutetaan, se muuttaa 
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lohkon tiivistettä pseudosatunnaisesti. Jotta väärennetty lohko olisi vertaisverkon kannalta 

pätevä, väärentäjän tulisi väärentää myös muuttuneen lohkon jälkeiset kaikki myöhemmät 

lohkot (Zhang et al., 2019). Väärentäminen estetään lohkoketjun konsensusalgoritmien avulla, 

josta yksi käytetyimmistä menetelmistä on työntodiste. (proof-of-work). Työntodisteella 

tarkoitetaan sitä, että ketjun oikeellisuus todistetaan käyttäen verkoston lohkon varmentamiseen 

käytettyä laskentatehoa. (Nakamoto, 2008) Koska lohkojen lisääminen on ketjuun 

konsensusalgoritmin takia laskennallisesti erittäin hankalaa, ketjun muokkaaminen yksittäisen 

henkilön toimesta on käytännössä katsoen mahdotonta. Kuvassa 2 on havainnollistettu 

lohkoketjun rakennetta ja lohkojen linkittymistä toisiinsa. 

 

 

Kuva 2. Lohkon rakenne. (Sovellettu: Nakamoto, 2008) 

 

Digitaalisessa ympäristössä toimiminen mahdollistaa myös lohkoketjuun liitettävien 

algoritmien ja ohjelmien luomisen, jotka toteuttavat transaktioita tietyin ehdoin ilman ihmisen 

vuorovaikutusta. (Crosby et al., 2016). Tämä tarkoittaa sitä, että lohkoketjujen digitaalisuus 

mahdollistaa transaktioiden sitomisen kolmannen osapuolen ohjelmointilogiikkaan ja 

ohjelmointirajapintoihin, mikä mahdollistaa esimerkiksi lohkoketjun soveltamisen uuden 

sukupolven läpinäkyvien sovellusten taustalla (Saberi et al., 2019). Tällaisia algoritmeja 

kutsutaan ”älykkäiksi sopimuksiksi”. Älykäs sopimus on tyypillisesti ohjelmisto, joka tallentaa 

säännöt ja käytännöt osapuolten välisistä neuvotteluehdoista ja suorittaa automaattisesti 

transaktiot, kun sopimusehtoja on noudatettu (Delmolino et al., 2016). Älykkään sopimuksen 

logiikka toteutetaan vertaisverkostossa, joka pyrkii pääsemään konsensukseen sopimuksen 

toteuttamisesta. Sopimus suoritetaan automaattisesti, kun julkisen tai yksityisen puolen 

sopimusehdot täyttyvät ja vertaisverkko pääsee sopimuksen toteutuneisuudesta 

yhteisymmärrykseen. (Peters & Panayi, 2016)  
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2.2 Keskeisimmät sovelluskohteet lohkoketjuteknologialle 

 

Vaikka lohkoketjuteknologian suosio alustana sai ensimmäisen kerran huomiota kryptovaluutta 

Bitcoinin pohjalla, on lohkoketjuteknologiasta ennustettu merkittävää edistysaskelta monille 

eri aloille (Davies & Likens, 2021). Potentiaalisimmat sovelluskohteet ovat sellaisia, joissa 

lohkoketju tuo lisäarvoa organisaatioille jollakin tavalla. Käytännössä katsoen tämä tapahtuu 

joko organisaation tavoitteiden edistämisen, sidosryhmien vaatimuksiin vastaamisen tai 

organisaation johtamiseen liittyvän ongelman ratkaisemisen kautta (Leong et al., 2018). 

Tyypillisesti lohkoketju ratkaisee ongelmia, joita nousee esimerkiksi tietojen keskitetystä 

hallinnasta, tiedon luotettavuudesta ja näkyvyydestä. Näitä sovelluksia kehitetään jo nopealla 

tahdilla etenkin rahoitusalan, yritysmaailman ja julkishallinnon käyttötarkoituksiin. 

 

Pisimmälle lohkoketjun sovelluksia on kehitetty pankki- ja rahoitusalalla (Xu et al., 2019). 

Talouden muutosta ja digitalisoitumista on vauhdittanut eniten Internetin nopea ja laaja 

kehittyminen sekä taloudelliset innovaatiot (Guo & Liang, 2016). Tällä hetkellä lohkoketjua on 

sovellettu eniten virtuaalivaluuttojen pohjalla, mutta teknologia on siirtymässä myös 

perinteisten valuuttojen sähköisen kansainvälisen maksuliikenteen taustalle. Yksi tällaista 

teknologiaa soveltavista yrityksistä on Ripple, joka tarjoaa rahoituslaitoksille reaaliaikaista 

maksuprotokollaa ja maailmanlaajuista vaihtoverkostoa (Ripple, 2021). Lohkoketjua voidaan 

hyödyntää myös esimerkiksi pääomamarkkinoilla, jossa se tarjoaa nopeampaa kaupankäyntiä, 

yhtenäistä auditointipolkua ja systemaattisen riskin vähenemistä (Buehler et al., 2015). Yksi 

lohkoketjuteknologiaa finanssimarkkinoiden infrastruktuurissa hyödyntävä yritys on 

yhdysvaltalainen yritys Axoni, joka tekee tiivistä yhteistyötä monen rahoitusalan suuryrityksen 

kanssa (Axoni, 2021). Myös muita pankki- ja rahoitusalan lohkoketjusovelluksia on olemassa, 

kuten esimerkiksi IBM:n Hyperledger-lohkoketjualustalle luotu openIDL joka virtaviivaistaa 

vakuutusyhtiöiden sääntelyraportointia ja tarjoaa viranomaiselle reaaliaikaiset raportit 

vakuutusalalta (Hyperledger, 2021). Lisäksi lohkoketjusta ennustetaan ratkaisua talousrikoksia, 

kuten esimerkiksi rahanpesua vastaan (Nguyen, 2016; Campbell-Verduyn, 2018). 

 

Lohkoketjun potentiaalisia sovelluskohteita löytyy myös yritysmaailmasta eri aloilta. 

Tekniikan mahdollistama tiedon muuttamattomuus ja läpinäkyvyys sopivat hyvin esimerkiksi 

tavaroiden reaaliaikaiseen seurantaan ja alkuperän jäljitettävyyteen toimitusketjuissa (Saberi et 
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al., 2019). Toimitusketjuissa käytännön sovelluksia on jo kehitetty ja tietyssä määrin otettu 

käyttöön. Esimerkiksi yhdysvaltalainen vähittäiskauppaketju Walmart ja IBM ovat yhdessä 

kehittäneet sovelluksen, jolla seurataan salaatin matkaa toimitusketjussa lohkoketjujen avulla 

(Corkery & Popper, 2018). Lohkoketjujen käyttöä terveydenhuollossa ja hoitoalalla on pyritty 

myös selvittämään (esim. Mettler, 2016; Patel, 2019). Potilastiedot voidaan tallentaa avoimeen 

lohkoketjuun ilman kompromissia potilasturvallisuudesta, sillä lohkoketjun tietojen avulla 

ulkopuolinen ei voi yksilöidä potilasta. Lisäksi kun verkkoon yhdistetyt lääkinnälliset laitteet 

yleistyvät, laitteet pystyisivät yhdistämään suoraan lohkoketjuun ja tallentamaan tiedot suoraan 

lohkoketjutietokantaan. Lisäksi muita potentiaalisia käyttökohteita yritysmaailmasta löytyy 

esimerkiksi kiinteistövälityksen- (Karamitsos et al., 2018) ja energiatuotannon (Andoni et al., 

2019) toimialoilla. 

 

Kolmas potentiaalinen sovelluskohde lohkoketjulle on julkishallinnon eri osa-alueet. 

Lohkoketjuja voisi hyödyntää esimerkiksi digitaalisen identiteetin hallinnassa, jolloin 

digitaaliseen identiteettiin liittyviä tietoja ei tarvitsisi säilyttää keskitetysti (Maxim, 2015). 

Tämä tehostaisi myös esimerkiksi verkossa tunnistautumista. Myös lohkoketjupohjaisia 

äänestysjärjestelmiä on tutkittu. Lohkoketjuteknologialle ominaisen muuttumattomuuden, 

läpinäkyvyyden ja yksimielisyyden pohjalta äänestysjärjestelmät, joissa jokainen ääni 

tallennetaan suojatulla, salauksellisella hajautuksella, parantaisivat äänestyksen 

oikeudellisuutta, tehostaisi ääntenlaskentaa ja pienentäisi riskiä väärennetylle lopputulokselle 

(Mehboob et al., 2018). Muita sovelluskohteita on verotuksen ja tulonsiirron sovelluskohteet, 

joista yksi esimerkki on ajoneuvoveron seuraaminen lohkoketjujen avulla (Lamberti et al., 

2018). Koska transaktiot ovat julkisia, verkkoon kytketyn ajoneuvon ajo voidaan estää, jos 

ajoneuvoveroa ei ole kyseiselle ajoneuvolle maksettu. 

 

2.3 Lohkoketjujen hyödyntäminen toimitusketjun hallinnassa 

 

Nykypäivän toimitusketjulla on erilaiset vaatimukset kuin aikaisemmin. Uusia 

toimitusketjuvaatimuksia tuovat esimerkiksi verkkokauppojen lisääntyminen, kuluttajien 

luottamus ja suhtautuminen brändiin, vastuullisuuskysymykset ja sosioekonomiset muutokset 

yhteiskunnissa (Badwi, 2021). Lohkoketjujen kyky taata tietojen luotettavuus, jäljitettävyys, 

aitous ja älykkäät sopimussuhteet luotettavaan ympäristöön tarkoittavat mahdollisesti 
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merkittävää muutosta toimitusketjujen hallintaan jo lähitulevaisuudessa (Saberi et al., 2019). 

Lisäksi kuluttajien vaatimustason kasvaminen luo muutospainetta yrityksille, mikä puolestaan 

saa yritykset innovoimaan ja kehittämään omia liiketoimintaratkaisujaan kilpailuedun 

saavuttamiseksi markkinoilla. 

 

Yrityskeskeisestä näkökulmasta katsottuna nykyisten toimitusketjujen iso ongelma on se, että 

ne luottavat erittäin vahvasti keskitettyihin, itsenäisiin ja organisaation sisäisiin tietokantoihin 

ja tiedonhallintajärjestelmiin (Saberi et al., 2019). Tämä johtuu siitä, että toimitusketjut eivät 

usein rajoitu globaalissa markkinataloudessa yhden yrityksen sisälle, vaan modernit arvoketjut 

ovat laajoja ja monimukaisia kokonaisuuksia, jotka sisältävät monia yrityksiä monista eri 

maista. Keskitetty tiedonhallintatapa tarkoittaa, että yritysten välille muodostuu rajapintoja, 

joissa hyödykkeen lisäksi siirtyy informaatiota puolin ja toisin. Tämä rajapinta mahdollistaa 

esimerkiksi tiedon katoamisen toimitusketjussa ja pahimmassa tapauksessa ulkopuoliset 

hyökkäykset ja väärinkäytöt, jolloin yksittäisen toimitusketjun solmun kaatuminen on 

merkittävä riski koko toimitusketjun toimivuudelle (Dong et al., 2017).  

 

Lohkoketju tarjoaa paremman jäljitettävyyden ja näkyvyyden hyödykkeille toimitusketjussa ja 

vaikuttaa siten toimitusketjujen vastuullisuuteen. Järjestelmään voidaan tallentaa tuotteen 

ominaisuudet ja tuotteen alkuperää koskevat tiedot, ja ne voidaan jakaa kaikkien 

toimitusketjuun osallistuvien tahojen välillä luotettavasti ja nopeasti. Nämä tiedot tarjoavat sekä 

asiakkaille luotettavan informaation tuotteiden alkuperästä että yrityksille paremman 

mahdollisuuden suunnitella ja synkronoida omia arvoprosessejaan (Dujak & Sajter, 2019). 

 

Teknologiaa on lisäksi mahdollista soveltaa myös reaalimaailman valmistavan teollisuuden 

hyödykkeiden seuraamiseen. Valmistavassa teollisuudessa toimitusketjun jäljitettävyys 

voidaan saavuttaa käyttämällä erilaisia seurantateknologioita, kuten RFID- ja NFC-tunnisteita 

(Abeyratne & Monfared, 2016), tai esimerkiksi vastaavia esineiden internetin (IoT) 

mahdollistamia teknologioita (Francisco & Swanson, 2018). Nämä teknologiat digitalisoivat 

fyysiset hyödykkeet, jolloin niitä voidaan seurata lohkoketjujen avulla. Teknologiaa voidaan 

laajentaa hyödyntämällä IoT-sensoreita hyödykkeiden jäljittämisessä ja seuraamisessa. IoT-

sensoreita voi asentaa esimerkiksi kalastusaluksiin, kuljetusajoneuvoihin, 

varastointijäähdyttimiin, jotka seuraavat ympäristöolosuhteita, kuten lämpötilaa tai sijaintia 
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(Pilkington, 2016). Tällöin voidaan varmistua, että tuotetta on käsitelty turvallisesti terveys- ja 

turvallisuusstandardeja noudattaen. 

 

Kaikkien osapuolien avoin pääsy lohkoketjutietokantaan hyödyttää yleisesti toimitusketjun 

hallintaa. Tiedon avoin jakaminen toimitusketjussa pienentää paperityön tarvetta, vähentää 

tarvetta kommunikoida suoraan asiakkaille ja tarjoaa enemmän informaatiota asiakkaiden ja 

kuluttajien käyttöön (Dujak & Sajter, 2019). Logistiikan on mahdollista saada tarkkaa ja 

reaaliaikaista tietoa lähetysten toimittamisesta satamiin, terminaaleihin, merikuljetuksiin ja 

intermodaalisiin kuljetusajoneuvoihin, mikä antaa yrityksille mahdollisuuden valmistautua ja 

suunnitella tehokkaammin omaa toimintaansa. Lisäksi lohkoketjuteknologia voi edistää 

ympäristöystävällisyyttä toimitusketjuissa tarjoamalla alustan tuotteen elinkaaritiedoille, jota 

voidaan hyödyntää myöhemmissä elinkaaren vaiheissa hyödykkeen kierrätyksessä (Zhang et 

al., 2020). Lisäksi lohkoketjut mahdollistavat transaktioiden automatisoinnin eli älykkäiden 

sopimusten tekemisen eri toimijoiden välillä. Älykkäiden sopimusten ansiosta kolmannen 

osapuolen ei tarvitse toimia agenttina sopimusten välittäjänä, vaan sopiminen voidaan tehdä 

suoraan kahden osapuolen välillä. Tämän vuoksi sopimustransaktio on nopeampi, halvempi ja 

virheettömämpi, kuin perinteinen sopiminen (Dujak & Sajter, 2019). 
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3 VASTUULLISUUS METSÄTEOLLISUUDESSA 

 

Vastuullisuutta ja kestävää kehitystä käsiteltiin nykypäivän merkityksessään ensimmäisen 

kerran Yhdistyneiden kansakuntien (YK) Brundtlandin komissiossa vuonna 1987 (Brundtland 

et al., 1987). Tämän komission pohjalta on asetettu nykyiselle kestävälle kehitykselle 

pohjautuva määritelmä, joka komission määritelmän mukaan tarkoittaa yhteiskunnallista 

kehitystä, joka täyttää nykyajan tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta 

tyydyttää omat tarpeensa (Brundtland et al., 1987, s. 24). Kestävän kehityksen määritelmän 

mukaan ensisijainen painoarvo olisi annettava köyhimpien maiden välittömille tarpeille. 

Lisäksi teknologian tilan ja sosiaalisen organisaation asettamat rajoitukset ympäristön kyvylle 

on otettava huomioon ihmiskunnan nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin vastatessa eli ihmiskunnan 

teknologisen kehityksen ei tulisi ylittää luonnon ekosysteemin kantokykyä. 

 

Vastuullisuuskysymykset ovat nousseet pinnalle, sillä ihmiskunnan kulutus on tällä hetkellä 

kestämättömällä tasolla monien lähteiden mukaan (esim. Lorek & Fuchs, 2013). Kestävän 

kehityksen periaatteilla pyritään tasapainottamaan ihmiskunnan tarpeet, teknologinen ja 

taloudellinen kehitys, ja elinympäristömme suojeleminen. Kestävä kehitys mielletään usein 

ainoastaan ympäristön suojelemiseksi, mutta se sisältää myös esimerkiksi sosiaalisen 

näkökulman ihmisten epätasa-arvoon, köyhyyteen ja nälänhätään. Lisäksi tutkijat pyrkivät 

kestävän kehityksen avulla tutkimaan etenkin pidemmän aikavälin vaikutuksia ihmiskunnan 

päätöksistä ja siitä, miten näitä päätöksiä voidaan kestävän kehityksen puitteissa parantaa 

(Mensah, 2019). Nykyisin globaalin kestävän kehityksen tavoitteita hallitaan YK:n kestävän 

kehityksen tavoiteohjelmalla, jossa ohjelman mukaiset tavoitteet otetaan tasavertaisesti 

huomioon kaikkialla. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet vaativat tutkijoita, päättäjiä, 

yritysjohtajia ja kansalaisia käsittelemään ihmisten yhteiskuntaan ja ympäristöön vaikuttavia 

ongelmia ja kehittämään niihin innovatiivisia ratkaisuja. 

 

3.1 Kestävyys ja vastuullisuus yrityksissä ja toimitusketjujen hallinnassa 

 

Yritystasolla vastuullisuus ja kestävä kehitys voidaan määritellä siten, että yritys pyrkii 

vastaamaan nykyisten suorien ja epäsuorien sidosryhmien (osakkeenomistajien, työntekijöiden, 

asiakkaiden, yhteisöjen jne.) tarpeisiin vaarantamatta sen kykyä vastata tulevien sidosryhmien 
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tarpeisiin (Dyllick & Hockerts, 2002). Yrityksillä on keskeinen rooli yhteiskunnan kestävässä 

kehityksessä, koska yritykset edustavat yhteiskunnan talouden tuotantoresursseja (Wiklund & 

Shepherd, 2003). Tästä syystä kestävän kehityksen perusperiaatteita sovelletaan myös 

käytännössä yritystoiminnassa eri mittakaavoissa. Yritysorganisaatioiden sisällä tämä 

tarkoittaa, että organisaation normaalin liiketoiminnan tulisi sisältää taloudellisen tehokkuuden 

lisäksi sekä sosiaalisten että ympäristöllisten sidosryhmien pitkän aikavälin tarpeiden 

huomioon ottaminen (Wasieleski & Weber, 2020). 

 

Suurimpana syynä yritysten sisäisten vastuullisuuskäytäntöjen käyttöön ovat regulaation ja 

lainsäädännön vaatimukset (Seuring & Müller, 2008). Julkishallinto asettaa yrityksille tietyt 

toiminnalliset rajoitteet, jotka ovat peräisin valtioiden ja yleishyödyllisten tahojen välisistä 

globaaleista sopimuksista sekä valtioiden lainsäädäntöjen sisäisistä piirteistä. Kuitenkin viime 

vuosina vastuullisuustrendi on tuonut myös yrityksen asiakkaiden ja muiden sidosryhmien 

vaatimukset tärkeäksi kannustimeksi vastuulliseen liiketoimintaan (Seuring & Müller, 2008). 

Asiakkailla on toimitusketjussa suuri merkitys, koska yrityksen olemassaolo ja toimitusketjun 

käyttö on perusteltua vain, jos asiakkaat lopulta hyväksyvät myytävät tuotteet ja palvelut ja 

kuluttavat näitä. Lisäksi muita motiiveja ja kannustimia kestävän toimitusketjun käyttöönottoon 

ovat esimerkiksi kilpailuedun saavuttaminen markkinoilla, sosiaalisen ja ympäristöllisen 

ympäristön luoma paine ja oman yrityksen tai brändin maineen menetys (Seuring & Müller, 

2008). 

 

Tieteellisen kirjallisuuden käsitys on, että yritysten organisaationaalinen kestävyys koostuu 

laajemmalla tasolla kolmesta eri osa-alueesta: luonnollisesta ympäristöstä, yhteiskunnasta ja 

taloudellisesta suorituskyvystä (Carter & Rogers, 2008). Nämä organisaationaalisen kestävän 

kehityksen osa-alueet voidaan esittää niin sanotulla ”kolmen pilarin mallilla” (three bottom 

line), jota on havainnollistettu kuvassa 3. Kolmen pilarin malli on John Elkingtonin (1999) 

esittämä konsepti, jossa tasapainotetaan ja otetaan samanaikaisesti huomioon taloudelliset, 

ympäristölliset ja sosiaaliset tavoitteet mikrotaloudellisesta näkökulmasta. Elkingtonin malli 

viittaa siihen, että kolmen osa-alueen leikkauskohdassa organisaatiot voivat harjoittaa 

toimintoja, jotka paitsi vaikuttavat myönteisesti luonnonympäristöön ja yhteiskuntaan, 

tuottavat myös pitkäaikaista kilpailuetua yritykselle (Carter & Rogers, 2008).  
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Kuva 3. Kestävän kehityksen kolmen pilarin malli. (Sovellettu: Carter & Rogers, 2008) 

 

Kolmen pilarin mallissa yritys on taloudellisesti kestävä, kun se pystyy pitkällä aikavälillä 

varmistamaan tarvittavan likviditeetin ja tuoton sijoittajilleen ja osakkeenomistajilleen (Dyllick 

& Hockerts, 2002). Tämän vuoksi osakkeenomistajat ovat tärkein yrityksen taloudellinen 

sidosryhmä taloudellisen kestävyyden näkökulmasta. Samalla tavalla kuin taloudellisesti 

kestävä yritys luo lisäarvoa osakkeenomistajilleen, sosiaalisesti kestävä yritys luo lisäarvoa 

yrityksen ympärillä oleville sidosryhmilleen. Tämä tarkoittaa, että yrityksen työntekijöiden, 

heidän perheidensä, tuotantolaitostensa lähellä asuvien ihmisten tai muiden kiinnostuneiden 

tarpeita ei pidä ylittää (Dyllick & Hockerts, 2002), vaan ne on otettava huomioon oman 

toiminnan suunnittelussa. Kolmas yritysten kestävän kehityksen osa-alue on ympäristön 

kestävyys. Ympäristönäkökohdat vaihtelevat toimialoittain merkittävästi tuotantoprosessien, 

käytettyjen raaka-aineiden, toimitusmuotojen, tuotteen käytön ja hävittämisen mukaan. 

Hyödykkeet, joilla ei ole merkittävää yhteyttä yrityksen ympäristövastuuseen, voivat silti 

vaikuttaa ympäristöön epäsuorasti, esimerkiksi kuljetusprosessin ilmapäästöjen tai 

epäekologisten pakkausmateriaalien muodossa. Tämän takia kestävän kehityksen 

ympäristönäkökulmia tulisi arvioida tarkemmin yrityksen toimialan ja toiminnan näkökulmasta 

(Dyllick & Hockerts, 2002). 
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Yritysten kestävyys- ja vastuullisuusprosessien yksi keskeinen osa-alue on toimitusketjujen 

vastuullisuus ja kestävä toimitusketjun hallinta (sustainable supply chain management, SSCM). 

Yritysten vastuu ympäristöstä ja sosiaalisista kestävyyskysymyksistä tulisi ulottaa läpi 

toimitusketjun kaikkiin sen sisäisiin prosesseihin ja ulkoisiin vaikutuksiin. Kestävälle 

toimitusketjun hallinnalle on ominaista, että se ottaa tarkasteluun pidemmän osan hyödykkeen 

toimitusketjua ja pyrkii tarkastelemaan toimitusketjun hankintaketjua aina raaka-

ainetoimittajaan saakka (Seuring & Müller, 2008). Tämän vuoksi kestävässä toimitusketjujen 

hallinnassa on tärkeää, että yrityksen kumppanit ja toimittajat kykenevät yhteistyöhön ja 

toimitusketjuinformaation jakamiseen keskenään. Lisäksi kestävän toimitusketjun hallintaan 

liittyy laajemmat suorituskykytavoitteet ja toimitusketjun kestävyyttä mitataan laajemmilla 

suorituskykymittareilla verrattuna perinteiseen toimitusketjun hallintaan, koska siinä otetaan 

huomioon myös kestävyyden ympäristö- ja sosiaalisulottuvuudet (Seuring & Müller, 2008). 

 

Organisaatioiden toimitusketjun hallinnan kestävyys voidaan toteuttaa tyypillisesti kahdella 

tavalla. Nämä vaihtoehdot ovat toimittajien riskienhallinta ja suorituskyvyn hallinta, ja 

kestävien tuotteiden toimitusketjun hallinta (Seuring & Müller, 2008). Toimittajien 

riskienhallinnalla tarkoitetaan sitä, että yrityksen hankintatoimeen liittyviä riskejä pienennetään 

toimittajasuhteiden kartoituksella ja vastuullisella hankintatoimella. Etenkin toimitusketjujen 

monimutkaistuminen ja kansainvälistyminen on saanut yrityksiä ottamaan käyttöön toimittajien 

arviointijärjestelmiä ja käytännesäännöksiä (supplier code of conduct), joissa määritellään ja 

arvioidaan toimittajien toimintaa sosiaalisilla ja ympäristöllisillä kriteereillä. Tärkein keino 

toimittajien arvioinnin toteuttamiseksi ovat ympäristölliset ja sosiaaliset standardit, joilla 

asetetaan toimittajille usein heidän toimintaansa vähimmäisvaatimukset, joita yrityksen 

käyttämien toimittajien on noudatettava (Seuring & Müller, 2008). Yrityksen hankintatoimeen 

liittyvät riskit voivat johtua esimerkiksi toimittajien ympäristöllisestä tai sosiaalisista 

ongelmista tai puutteista, mutta myös operatiivisten prosessien häiriöistä, joita liittyy myös 

tavanomaiseen toimitusketjujen riskienhallintaan. 

 

Toinen tapa parantaa toimitusketjun suorituskykyä on keskittyä ympäristön ja taloudellisen 

suorituskyvyn väliseen suhteeseen. Tällä tarkoitetaan sitä, että kestävässä toimitusketjun 

hallinnassa toimitusketjun suorituskyvyn hallintaan otetaan mukaan myös sosiaalinen ja 

ympäristöllinen ulottuvuus ja pyritään aktiivisesti kehittämään niitä (Seuring & Müller, 2008). 
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Tavoitteena kestävien tuotteiden hallinalla on tyydyttää asiakkaiden tarpeet ja saada 

kilpailuetua markkinoilla. Tuotekohtaisten vaatimusten määrittelemisessä käytetään usein 

tuotteen elinkaaren hallintaa (product lifecycle management, PLM), jolla hallitaan yrityksen 

tuotetta tai tuotteita koko niiden elinkaaren ajan tuotteen ensimmäisestä ideasta siihen asti, kun 

se poistetaan käytöstä (Stark, 2019). Tuotteen elinkaaren hallinnan myötä yrityksen 

toimittajaverkoston sisäisen yhteistyön tärkeys kasvaa merkittävästi, koska tuotteen ja sen 

valmistukseen ja liikkumiseen liittyvä tieto on oltava yrityksellä saatavissa ja käytettävissä. 

Kestävien tuotteiden toimitusketjun hallinnassa tuotteen laadun ja toimitusketjun suorituskyvyn 

varmistaminen voi olla yhtä suuri ongelma kuin toimittajakumppanuuksien rakentaminen 

uusien tuotteiden käyttöönotolle, joten koko toimitusketju raaka-ainetoimittajista 

loppuasiakkaisiin asti on käytännössä integroitava tehokkaasti (Seuring & Müller, 2008).  

 

3.2 Vastuullisuusperiaatteiden soveltaminen metsäteollisuudessa 

 

Metsäteollisuudessa EU:n alueella yritykset tyypillisesti soveltavat toiminnassaan vastuullisia 

hankintaperiaatteita. Tämä johtuu siitä, että EU:n alueella metsäteollisuusyritysten toiminta ja 

metsäteollisuuden puutavaran hankinta on tarkoin säänneltyä. Unioni haluaa alueellaan estää 

laittoman puutavaran saapumisen ja käytön ja siten edistää vastuullisia metsänhoitokäytäntöjä 

ja laittomaan puunhankintaan liittyvä vastuullisuuskysymyksiä. EU:ssa laillisen puun käyttöä 

säännellään vuonna 2013 voimaan tulleella EU:n puutavara-asetuksella (EUTR 995/2010), 

jonka tarkoituksena on estää laittoman puun tai puutuotteiden pääsy EU:n markkina-alueelle. 

Laittomalla puutavaralla tarkoitetaan alkuperämaassa kansallisten lakien vastaisesti korjattua, 

kuljetettua tai myytyä puuta ja puutuotteita (FSC, 2021). Puutavara-asetuksen mukaan 

puutavaraa tai puutuotteita markkinoille tuovien yritysten on noudatettava asianmukaista 

huolellisuutta saattaessaan puuperäisiä tuotteita EU:n markkinoille. Laillisuuden varmistamista 

varten toimijoiden otettava käyttöön asianmukaisen huolellisuuden järjestelmä (due diligence 

system). Asianmukaisen huolellisuuden järjestelmä (Kuva 4) koostuu kolmesta osatekijästä: 

tietojen saanti, riskinarviointi ja riskin vähentäminen. Jos toimija riskinarvioinnin perusteella 

toteaa riskin puutavaran tai puutuotteiden laittomuudelle olevan vähäistä merkittävämpi, 

toimijan on tehtävä toimenpiteitä riskin vähentämiseksi (Ruokavirasto, 2021). 
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Kuva 4. Asianmukaisen huolellisuuden järjestelmä.  (Sovellettu: PEFC, 2017) 

 

Metsäteollisuuden toimijat käyttävät usein omassa toiminnassaan sertifikaatteja puutavaran 

laillisuuden varmistamiseen ja asianmukaiseen huolellisuuteen. Metsäsertifikaattijärjestelmät 

ovat metsäteollisuudessa tärkein työkalu, jolla ohjataan ja varmistetaan 

metsäteollisuusyritysten vastuullisuuskäytäntöjä ja vastuullista puunhankintaa. EU:n 

puutavara-asetuksen toteuttaminen ei edellytä sertifikaattien käyttöä, mutta usein sertifikaattien 

tuomat toimintatavat helpottavat EU:n asetusten käytännön soveltamista (PEFC, 2017). Lisäksi 

loppuasiakas tai jokin toimitusketjun toimija voi vaatia sertifioitua puuta tai sertifioidusta 

puusta valmistettua raaka-ainetta, jolloin koko alkuperäinen raaka-aineketju on pystyttävä 

todentamaan asiakkaalle luotettavasti. 

 

Metsäteollisuuden sertifiointijärjestelmistä kaksi suurinta ja yleisimmin käytössä olevaa ovat 

PEFC- ja FSC-sertifiointijärjestelmät, jotka molemmat pyrkivät osoittamaan ja seuraamaan 

puuraaka-aineen ja puutuotteiden toimitusketjujen vastuullisuutta. PEFC (Programme for the 

Endorsement of Forest Certification) on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, jonka 

tavoitteena on edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta 

kaikkialla maailmassa. PEFC-sertifiointi asettaa vaatimuksia metsänhoidolle esimerkiksi 

metsien monimuotoisuuden turvaamiseen, metsien terveyden ja kasvun ylläpitoon sekä 

virkistyskäyttöön (PEFC, 2017). FSC (Forest Stewardship Council) on kansainvälinen voittoa 

tavoittelematon järjestö, joka pyrkii sertifioinnin kautta edistämään vastuullista metsien 
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käyttöä. Molemmat sertifiointijärjestelmistä on hyvin samankaltaisia, mutta näistä PEFC on 

yleisempi Suomessa, jonka vuoksi työssä tarkastellaan etenkin PEFC-sertifikaattia. 

 

3.3 PEFC metsäsertifioinnin merkitys puuperäisen materiaalin toimitusketjussa 

 

Käytännössä metsäsertifiointi on asiakkaalle ja kuluttajalle osoitus siitä, että metsiä käytetään 

kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, ja vastuullisuusperiaatteet kattavat 

metsätuoteketjut metsästä loppukäyttöön.  Metsäsertifioinnit koostuvat tyypillisesti kolmesta 

prosessista ja osa-alueesta: metsienhallintasertifikaatista, puun alkuperän seurannasta ja 

sertifikaattimerkistä. Kuva 6 havainnollistaa metsäteollisuuden metsäsertifiointia. 

 

 

Kuva 5. Metsäteollisuuden metsäsertifiointiprosessi. 

 

Metsienhallintasertifiointi on prosessi, jolla varmistetaan, että metsänhoitokäytännöt ovat 

kestävän metsänhoidon standardien ja kriteerien mukaisia riippumattomien kolmansien 

osapuolten arviointien avulla  (PEFC, 2017). Sertifikaatti myönnetään, kun metsänomistajat ja 

metsätalouden toimijat sitoutuvat sertifiointikriteerien mukaiseen toimintaan, ja kriteerien 

vaatimukset täyttyvät auditoinnissa. Metsäteollisuuden puuraaka-aineen alkuperän seuranta 

perustuu pitkälti sertifikaattien määrittelemiin prosesseihin, joista PEFC-standardi määrittelee 

sertifioiduille yrityksille puun alkuperän seurantajärjestelmän (Chain of Custody, CoC). 

Alkuperän seurantajärjestelmällä puuta sisältäviä tuotteita valmistavat yritykset varmistavat, 
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että tuotteeseen on käytetty laillista ja kestävästi hoidetuista metsistä peräisin olevaa puuta  

(PEFC, 2017). Alkuperän seurantajärjestelmän tarkoituksena on asettaa vaatimukset 

metsäperäisen materiaalin kulkeutumiselle tuotteiden arvoketjussa siten, että yritykset voivat 

todentaa puumateriaalin vastuullisuuden ja laillisuuden, ja että kuluttajille tarjoutuu 

mahdollisuus tehdä vastuullisia ostopäätöksiä (PEFC, 2017). Käytännössä alkuperän 

seurantajärjestelmä toimii siten, että puuta raaka-aineena käyttävien yritysten välille syntyy 

ketju, jonka lenkkeinä ovat tuotteita jalostavat ja myyvät yritykset. Jokainen alkuperäketjun 

yritys vastaa osaltaan raaka-aineen alkuperätiedon ylläpitämisestä, ja jos yksikin lenkki 

puuttuu, sertifioidun raaka-aineen alkuperätieto katoaa (PEFC, 2017). 

 

Koska puun alkuperän seurannalla pyritään todentamaan valmistuksessa käytettyjen puuraaka-

aine-erien kulkeutuminen tuotteisiin, on yrityksen määriteltävä, mikä osuus valmistettavaan 

hyödykkeeseen käytetystä materiaalista on peräisin sertifioiduista lähteistä. PEFC-sertifioitua 

puuraaka-ainetta tuotteen valmistuksessa voidaan määrittää kahdella vaihtoehtoisella tavalla. 

Ensimmäinen tapa määrittää hyödykkeen sertifiointiaste on raaka-aineen fyysinen erillään 

pitäminen, jolloin sertifioiduista metsistä peräisin oleva puuraaka-aine pidetään erillään muusta 

puuraaka-aineesta. Toinen tapa määrittää hyödykkeen sertifiointiaste on prosenttimenetelmä, 

joka on helpompi soveltaa yrityksissä, joissa sertifioitu puu sekoittuu muuhun materiaaliin. 

Kolmas elementti metsäsertifiointiprosessissa on sertifikaatista ja tuotteen puuraaka-aineen 

alkuperästä kertova merkki. Merkin avulla voidaan viestiä asiakkaalle, että puun, sellun, 

paperin tai sahatavaran raaka-aine on peräisin sertifioiduista lähteistä (PEFC, 2017). 

Sertifikaattimerkin käyttö on standardin mukaan hyvin rajattua, ja käytännössä mahdollista, jos 

sertifikaatin mukaisia toimintatapoja on toimitusketjussa noudatettu todennettavasti. 

 

3.4 Nykyisten vastuullisuudenhallintaprosessien keskeiset haasteet 

 

Nykyiseen sertifiointijärjestelmään liittyy useita keskeisiä ongelmia, jotka lisäävät 

puunhankintaprosessin vastuullisuusriskiä. Ensinnäkin sertifiointijärjestelmän ylläpito vie 

organisaatiolta suhteettoman paljon resursseja ja lisää yrityksen tukiorganisaation kustannuksia 

huomattavasti (Lopatin et al., 2016), minkä vuoksi prosessi tuottaa todellisuudessa vain vähän 

arvoa sertifiointijärjestelmää käyttävälle ja siihen liittyville yrityksille. Seurantaprosessi vaatii 

yrityksiltä kirjallisesti dokumentoitujen menettelyjen ja toimintatapojen luomisen ja aktiivisen 
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ylläpidon, jotta yritys voi tarvittaessa todentaa sertifioinnin ja sen mukaiset toimintaperiaatteet. 

Yksittäinen sertifiointiprosessin hallinta johtaa tyypillisesti suureen määrään päällekkäistä 

tietoa. Koska samasta informaatiosta on olemassa useita eri versioita, alkuperäisen version 

selvitys ja tiedon tulkinta voi olla hankalaa, ja tällöin tiedon virheet ja päällekkäisyys lisäävät 

järjestelmän kustannuksia merkittävästi (Mendelson & Saharia, 1986). 

 

Toinen merkittävä ongelma nykyisessä sertifiointijärjestelmässä on se, että sertifioinnin 

valvonnan resurssit kohdennetaan ainoastaan yritysten sisäisten toimintatapojen tarkasteluun, 

eikä toimitusketjun sertifioidun puun kokonaisvolyymin tarkasteluun. Koska auditoinnit 

toteutetaan yritysten sisällä, yritysten välisen sertifioidun puumateriaalin loppusumma ei selviä 

tarkastusprosessissa, jolloin auditointitapa mahdollistaa puun alkuperän seurannan sertifioinnin 

kiertämisen. Puuraaka-aineen myyjäosapuoli voi myydä sertifioidun raaka-aineen 

kirjanpidossa sertifioimattomana. Tällöin ostajaosapuoli saa käyttöönsä sertifioinnin mukaisen 

raaka-aineen, ja myyjäosapuolelle jää yrityksen sisäisessä kirjanpidossa sertifioitu raaka-

ainevolyymi varastoon ja uudelleenkäytettäväksi (Preferred by Nature, 2014). Kyseinen 

toimintatapa on vaikea havaita puun hankintaketjussa, sillä sertifiointijärjestelmien seuraamat 

yksittäisten yritysten kirjanpidot ovat täsmälliset, mutta toimitusketjutasolla ongelma on 

kuitenkin olemassa. 

 

Lisäksi nykyisen järjestelmän suuri ongelma on se, että koordinointi useiden toimitusketjun 

osapuolten välillä on hyvin haasteellista (Hussain & Mohammad, 2010). Maailmanlaajuisiin ja 

monimutkaisiin toimitusketjuihin osallistuu monia riippumattomia toimijoita, jotka eivät 

välttämättä luota toisiinsa. Tämä estää toimitusketjuinformaation jakamista osapuolten välillä 

ja rajoittaa ketjun sisäistä yhteistyötä. Monimutkaistumisen seurauksena kuluttajalla voi olla 

rajallinen kokemus sertifioinnin tuomista eduista, koska monipolviset ja pitkät hankintaketjut 

eivät ole läpinäkyviä toimitusketjun loppupään käyttäjille (Gold & Heikkurinen, 2018). Tällöin 

kuluttaja ei voi tietää puun alkuperää tarkasti eli hyödykkeen vastuullisuuden arviointi ei ole 

mahdollista. 

 

  



24 

 

 

 

4 LOHKOKETJUTEKNOLOGIAN SOVELTAMINEN KEMIALLISEN 

METSÄTEOLLISUUDEN PUUNHANKINNASSA 

 

Tässä kappaleessa lohkoketjun implementointia kemialliseen metsäteollisuuteen tarkastellaan 

alan kirjallisuuden avulla. Tutkimuksen konkreettinen tulos jakautuu kahteen osaan. 

Ensimmäisessä osassa tarkastellaan kirjallisuuteen pohjautuen lohkoketjuteknologian tuomia 

hyötyjä, ja niiden merkitystä sovelletaan puunhankintaprosessiin. Lisäksi ensimmäisessä osassa 

tarkastellaan kemiallisen metsäteollisuuden puunhankintaprosessin osapuolien roolia 

lohkoketjupohjaisessa mallissa. Mallin tavoitteena on tarkastella, voidaanko 

lohkoketjuteknologiaa soveltamaan puunhankintaprosessiin siten, että kaikki osapuolet 

pystyvät järjestelmää käyttämään ja siitä hyötymään. Toisessa osassa tarkastellaan 

lohkoketjuteknologian implementoinnissa olevia haasteita ja selvitetään niiden merkitystä 

puunhankintaprosessin näkökulmasta. 

 

4.1 Saavutettavat hyödyt vastuullisen puunhankinnan näkökulmasta 

 

Puunhankinnan näkökulmasta lohkoketjulla on monia hyötyjä, jotka lisäävät hankitun 

raakapuun vastuullisuutta. Wang et al. (2018) esittävät, että lohkoketjut lisäävät 

toimitusketjuihin eniten arvoa laajennetun näkyvyyden ja jäljitettävyyden kautta. 

Metsäteollisuuden sertifiointiprosessin näkökulmasta toimitusketjun läpinäkyvyys ja 

auditoitavuus voi edistää raakapuun hankintaketjun vastuullisuutta ja virtaviivaistaa 

toimitusketjutoimijoiden välistä tiedon jakamista (Saberi et al., 2019). Lohkoketjupohjaisen 

toimitusketjun avoimuuden ja näkyvyyden taso mahdollistaa puuperäisten tuotteiden 

jäljitettävyyden ja vastuullisuuden seuraamisen (Casey & Wong, 2017). 

Vastuullisuussertifikaattien puuraaka-aineen seurantaan lohkoketju tarjoaa tehokkaamman ja 

luotettavamman tavan todentaa puun alkuperä ilman nykyisin käytössä olevaa alkuperäketjua. 

Koska alkuperäinformaatio ei enää kulje toimitusketjussa raaka-aineen mukana, vaan se 

tallennetaan erikseen lohkoketjuun, puun alkuperäinformaatio on mahdollista säilyttää koko 

toimitusketjun ajan. Tällöin myöhemmät toimitusketjun toimijat eivät ole riippuvaisia ketjun 

aikaisemmista toimijoista, vaan alkuperäinformaatio on aina saatavilla, mikäli ketjun 

ensimmäinen toimija on tallentanut alkuperätiedon lohkoketjuun (Francisco & Swanson, 2018). 
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Turvallisuus on yksi tärkeimmistä kulmakivistä, jonka lohkoketju tuo toimitusketjujen 

hallintaan (Wang et al., 2018). Weber et al. (2016) korostavat, että lohkoketjun 

perusominaisuuksiin kuuluva tiedon muuttamattomuus tarkoittaa toimitusketjuinformaation 

kannalta sitä, että mikään toimitusketjun taho ei pysty jälkikäteen muuttamaan alkuperätietoa 

joko tahattomasti tai tahallisesti. Engelenburg et al. (2019) esittävät, että lohkoketjun 

yksityisyys mahdollistaa toimitusketjujen sisällä osapuolien liittyvän lohkoketjuun 

anonyymisti samalla, kun toimitusketjun ulkopuolinen taho esimerkiksi sertifiointiorganisaatio 

todistaa lohkoketjuun liittyvät osapuolet etukäteen. Kokonaisuutena lohkoketjun tuoma 

turvallisuus tarkoittaa sitä, että kemiallisen metsäteollisuuden yritykset pystyvät luottamaan 

myös arkaluontoisen toimitusketjuinformaation jakamiseen ja siten voivat parantaa 

hankintaketjun vastuullisuutta (Collomb & Sok, 2016). 

 

Toimitusketjun tiedon oikeellisuus ja muuttumattomuus toteutetaan konsensusalgoritmien 

avulla, jolla varmistetaan verkon sisäinen yksimielisyys lohkoketjuun tallennetusta tiedosta 

(Wang et al., 2018). Lohkoketjuun tallennettu vastuullisuus- ja alkuperäinformaatio on 

toimitusketjun yhteinen ja hajautettu mielipide todellisuudesta eikä ainoastaan yhden 

sertifiointiorganisaation päätös (Cachin & Vukolić, 2017). Koska alkuperätieto ei ole yhden 

tahon hallinnassa, tiedon ja valta-aseman väärinkäytön riski pienenee (Van Rijmenam et al., 

2017). Toinen hajautetusta hallinnasta tuleva hyöty on maantieteellinen riippumattomuus 

(Saberi et al., 2019). Koska lohkoketjun hajautettu verkko jaetaan Internetin kautta, kuka 

tahansa toimitusketjun laillinen osapuoli voi osallistua toimitusketjun elinkaareen missä päin 

maailmaa tahansa (Dasu et al., 2018). Puuraaka-aineet voivat liikkua nopeammin ympäri 

maailmaa, kun transaktiot eivät ole riippuvaisia toimitusketjun välimaiden säännöksistä ja 

laeista. 

 

Abeyratne & Monfaredin (2016) mukaan lohkoketju tehostaa monimutkaisia ja globaaleja 

toimitusketjuja, joihin osallistuu valtava määrä eri sidosryhmiä. Koska lohkoketjussa ei ole 

olemassa yksittäistä vuorovaikutuskohtaa tai -osapuolta, lohkoketjupohjainen toimitusketju on 

luonteeltaan vankempi (Ayoade et al., 2018). Tämä mahdollistaa puun hankintaketjujen 

globalisoitumisen ja monimutkaistumisen ilman, että vastuullisuuteen ja puun alkuperään 

liittyvän toimitusketjuinformaation johdonmukaisuus kärsii toimitusverkostojen 

skaalautumisesta. Harris et al. (2015) argumentoivat, että keskitetyillä tiedonhallinnan 
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alustoilla nopeatempoisen tiedon hallinnassa on rajoituksia, mikä vaikuttaa myös 

metsäteollisuuden sertifikaattienhallintaan. Lohkoketjupohjainen alusta auttaa digitalisoimaan 

puutavaran alkuperän seurannan paperipohjaisen dokumentaation ja luomaan muuttumattoman, 

jaetun tietokannan kaikista puutransaktioista verkon osallistujien välillä reaaliajassa (Wang et 

al., 2018). 

 

Puun alkuperän seurannan sertifiointiin lohkoketjun tehokkuushyödyt sekä lisäävät 

järjestelmän nopeutta että alentavat alkuperän seurannan kustannuksia etenkin älykkäiden 

sopimusten kautta (Wang et al., 2018). Älykkäät sopimukset parantavat tehokkuutta 

poistamalla sopimusten rekisteröinnin, seurannan ylläpitoon käytetyn ajan (Collomb & Sok, 

2016; Wang et al., 2018). Metsäteollisuudessa puun hankintaprosessin eri vaiheiden sopimukset 

voidaan toteuttaa lohkoketjupohjaisesti, jolloin toimitusketjun ja markkinoiden tehokkuus 

kasvaa. Banerjee (2018) esittää lohkoketjujen liittämistä yritysten ERP-järjestelmiin, jolloin 

tuotannon- ja toimitusketjujen ohjaukseen yrityksillä olisi käytettävissä tarkemmat ennusteet 

esimerkiksi raaka-aineen toimitusmääristä ja -aikataulusta. 
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Taulukko 2. Lohkoketjuteknologian tuomat hyödyt puuraaka-aineen hankinnan vastuullisuudenhallintaan. 

Ominaisuus Hyödyt puuraaka-aineen hankinnan vastuullisuuteen 

Läpinäkyvyys ja 

auditoitavuus 

- Vastuullisuusinformaatio perustuu transaktiohistoriaan 

- Alemmat toimitusketjuosapuolet eivät ole riippuvaisia 

aikaisemmista toimijoista puun alkuperän 

seurantajärjestelmässä 

Turvallisuus - Lohkoketjuun tallennettu vastuullisuusinformaatio on 

muuttamatonta eli sitä ei pysty jälkikäteen manipuloimaan 

- Toimitusketjutoimijoiden yksityisyys varmistetaan siten, että 

muut toimijat saavat tiedon luotettavuudesta ja 

vastuullisuudesta 

Yhteinen konsensus - Konsensus muodostetaan tasapuolisesti kaikkien toimijoiden 

kanssa eikä keskitetyn organisaation toimesta 

- Vertaisverkkojärjestelmä mahdollistaa 

lohkoketjujärjestelmään osallistumisen ympäri maailmaa 

Toimitusketjun 

skaalautuvuus 

- Lohkoketjujärjestelmä mahdollistaa suuremmat ja 

monimutkaisemmat puun hankintaketjut 

- Ketjun skaalautuminen ei vahingoita 

vastuullisuusinformaatiota 

Älykkäät sopimukset 

ja ennustaminen 

- Transaktiot tapahtuvat toimitusketjussa nopeammin ja 

kustannustehokkaammin älykkäillä sopimuksilla 

- Ennakoinnin vaikutukset tuotannon ja hankinnan 

suunnitteluun 

 

4.2 Toimitusketjuosapuolten rooli lohkoketjupohjaisessa hankintaprosessissa 

 

Lohkoketjuteknologian sovellettavuutta tutkittaessa on hyvä määrittää, miten uusi teknologia 

vaikuttaa implementoitavaan prosessin sidosryhmiin ja mitkä sidosryhmät pystyvät 

teknologiasta hyötymään. Häkli et al. (2013) tunnistavat metsäteollisuuden 

puunhankintaprosessissa neljä pääsidosryhmää. Nämä sidosryhmät ovat sertifioijat, 

metsäkoneurakoitsijat, puutavarakuljettajat ja tuotantolaitokset. Lohkoketjupohjainen 
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hankintaprosessi on esitetty kuvassa 6 ja seuraavaksi avataan lohkoketjun merkitystä eri 

hankintaprosessin sidosryhmissä. 

 

 

Kuva 6. Lohkoketjupohjaisen toimitusketjun rakenne. (Sovellettu: Häkli et al., 2013; Leong et al., 2018) 

 

Sertifiointiorganisaation näkökulmasta suurin ero lohkoketjupohjaisessa metsäsertifioinnissa 

verrattuna perinteiseen menetelmään on se, että metsän sertifiointistatus voidaan liittää suoraan 

lohkoketjuun (Saberi et al., 2019). Sertifiointiorganisaation auditoijat voivat varmistaa, että 

metsänhoidossa on käytetty vastuullisia ja sertifioinnin mukaisia menetelmiä, minkä perusteella 

raaka-ainemetsä voidaan lohkoketjujärjestelmässä luokitella joko sertifioiduksi tai ei-

sertifioiduksi. Toimitusketjun alkupäästä eli metsästä lohkoketjuun voidaan tallentaa tietoja 

esimerkiksi metsän sertifiointistatuksesta, metsän sijainnista ja arvioidusta puumäärästä. 

Lohkoketjuun liitettävällä tiedolla mahdollistetaan puuraaka-aineen alkuperämetsän 
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sertifioinnin varmistaminen. Lohkoketjuteknologialla ei suoranaisesti ole vaikutusta metsien 

vastuulliseen hoitoon ja vastuullisiin metsänhoitokäytäntöihin, sillä sertifikaattien mukaisten 

käytäntöjen seuraaminen ja noudattaminen vaatii edelleen sertifiointiorganisaation fyysisen 

auditoinnin. Lohkoketjupohjaisen raakapuun hankintaketjun kannalta sertifioijilla on edelleen 

suuri rooli metsänhoitoon liittyvän vastuullisuuden kannalta, sillä sertifiointiorganisaatiot 

varmistavat, että käytetyt työtavat ovat metsänhoidon kannalta vastuullisia ja kestäviä ja 

järjestöt määrittävät lopulta, miten vastuullinen metsänhoito toteutetaan. 

 

Metsäkoneurakoitsijat kuluttavat hakkuuvaiheessa lohkoketjuun tallennettua raaka-

ainelähdettä eli metsää. Raivausvaiheessa jokainen lohkoketjuun liitettävä tukki on 

määriteltävä yksilöllisesti fyysisesti, jotta sitä voidaan seurata lohkoketjussa. Tukkien yksilöinti 

voidaan toteuttaa esimerkiksi RFID- ja IoT-tunnisteita käyttäen. Kun tukki hakataan raaka-

ainemetsästä, tukin runkoon liitetään yksilöllinen RFID-tunniste, jonka avulla tukki voidaan 

liittää lohkoketjuun (Figorilli et al., 2018). Samalla tukista voidaan tallentaa tieto esimerkiksi 

tukin pituudesta, paksuudesta, tilavuudesta, sertifiointistatuksesta, hakkuuajasta, -paikasta ja 

hakkuun tekijästä. Kun RFID-tunnuksella yksilöity puu liitetään lohkoketjuun, sen matkaa ja 

omistajuutta voidaan seurata toimitusketjussa ja tallentaa lohkoketjujärjestelmään. Tukkiin on 

hakkuuvaiheessa liittynyt alkuperämetsän sertifiointistatus ja sen alkuperä on tallentunut 

lohkoketjuun. Lisäksi tieto on saatavilla myös myöhemmille toimitusketjun osapuolille, jolloin 

raakapuun alkuperään liittyvä vastuullisuusinformaatio pystytään välittämään eteenpäin. Tukin 

yksilöintiin voidaan RFID-teknologian sijasta hyödyntää myös IoT-teknologiaa, jolloin 

lohkoketjuun voidaan tallentaa yksilöllistä dataa myös tukista ja sen kuljetuksesta (Figorilli et 

al., 2018). Etenkin tulevaisuudessa, jolloin sensorien valmistuskustannukset ovat alhaisempia, 

IoT-sensoreista voi tulla potentiaalinen vaihtoehto puuraaka-aineen seurantaan. 

 

Puutavaran kuljetusvaiheessa RFID-tunnistusta voidaan käyttää puutavaralogistiikan 

suunnitteluun (Figorilli et al., 2018). Tässä toimitusketjun vaiheessa lohkoketjuun on kertynyt 

jo tarpeeksi informaatiota, jotta puutavaran kuljettaja hyötyy toimitusketjuun tallennetusta 

tiedosta. Puutavara-auton kuljettaja saa lohkoketjusta tiedon esimerkiksi kyydissä olevien 

tukkien painosta, ja pystyy siten arvioimaan tarkemmin kuorman kokonaismassaa. Vastaavasti 

kuljetusvaiheessa tukkien kuljetukseen liittyvä informaatio tallennetaan lohkoketjuun. 

Kuljetuksesta lohkoketjuun voidaan tallentaa tieto esimerkiksi kuljetuksen 
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ympäristöystävällisyydestä ja kuljetuksen muodostamasta hiilijalanjäljestä. Toinen etu 

lohkoketjupohjaisessa toimitusketjussa on se, että lohkoketjun avulla saadaan tieto siitä, missä 

puutavaraa on hakattu ja kuinka paljon. Puutavaramäärän avoimen jakamisen avulla puutavaran 

logistiikkatoimijat voivat ennustaa ja ennakoida markkinoiden kuljetustarvetta ja järjestää 

tarvittavaa kalustoa kuljetusten muodostamiseen. Lohkoketjut mahdollistavat myös raakapuun 

siirtojen sopimusten sitomisen älykkäisiin sopimuksiin (Saberi et al., 2019). Tällä tarkoitetaan 

sitä, että kuljetuksen tarvitseva yritys voi syöttää lohkoketjujärjestelmään kuljetussopimuksen 

ja siihen liittyvät ehdot, jolloin ehdot täyttävä kuljetusliike voi toteuttaa sopimuksen ja saa siitä 

määritellyn palkkion. Sopimuksilla metsäteollisuuden yritykset voivat määrittää esimerkiksi 

halutun hiilijalanjäljen maksimitason, jolloin puutavaran kuljetusmarkkinoille muodostuu 

kannustin uudistaa kalustoa ympäristöystävällisemmäksi. Vastaavasti kuljetusyritykset voivat 

fokusoitua vastuullisiin kuljetuksiin ja vaatia kuljetuksista korkeampaa hintaa. 

 

Tuotantolaitoksilla on raakapuun saapuessa käytettävissään ajantasainen ja luotettava tieto 

puuraaka-aineen alkuperästä ja toimitusketjun aikaisemmista vaiheista. Lohkoketjuun voidaan 

tallentaa tuotteesta tietoa esimerkiksi raaka-aineen tuotantolaitokselle saapumispäivä, tuotteen 

valmistuspäivä, tuotteen koostumus, sertifiointiprosentti ja muuta laadullista tietoa. Koska 

tuotteen valmistukseen on voitu käyttää useampaa puuyksilöä, joilla voi olla eri 

sertifiointistatus, valmistettava tuote ei ole täysin valmistettu sertifioidusta materiaalista. 

Lohkoketjuteknologian avulla tuotteeseen käytetty raaka-aine voidaan laskea ja tiivistää 

tuotteelle ja siten määrittää tuotteen sertifiointiprosessi. Kun raakapuuta prosessoidaan 

tuotantolaitoksilla, RFID-tunnisteista on luovuttava, sillä puumateriaali vaihtaa muotoaan. 

Tällöin toimitusketjuinformaatio voidaan liittää esimerkiksi tuotteen viivakoodiin tai erilliseen 

QR-koodiin, joka sijaitsee tuotteen pakkauksessa sen kyljessä (Figorilli et al., 2018). Lisäksi 

mahdollisuutena on soveltaa myös älykkäitä pakkauksia. 

 

4.3 Lohkoketjun implementointiin liittyvät teknologiset esteet 

 

Tässä kappaleessa tarkastellaan lohkoketjuteknologian käyttöönottoon liittyviä esteitä 

kirjallisuuteen pohjautuen. Abeyratne ja Monfared (2016) esittävät, että nykyisin 

lohkoketjuteknologian käyttöönottoa hidastaa merkittävästi lohkoketjuteknologiaa tukeva 

infrastruktuuri. Ongelmana on se, että tukevan infrastruktuurin tulisi olla käytettävissä kaikilla 
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toimitusketjun osapuolilla (Gorane & Kant, 2015; Abeyratne & Monfared, 2016). Esimerkiksi 

raakapuun hankintaketjussa yksittäisten puiden yksilöiminen RFID-tunnisteiden avulla on tällä 

hetkellä hankala toteuttaa. Tunnisteteknologia on vielä nykyisin kallis vaihtoehto kemiallisen 

metsäteollisuuden kuitukäyttöön raivatun puun tunnistamiseen. Lisäksi kuljetusvaiheessa 

tunnisteet voivat kadota tai vahingoittua, jolloin tukkia on mahdoton tunnistaa 

lohkoketjujärjestelmässä. Shrier et al. (2016) ja Abeyratne & Monfared (2016) nostavat 

lohkoketjuteknologiaa tukevassa infrastruktuurin ongelmaksi syrjäseutujen huonot 

tietoliikenneyhteydet. Teknologian käyttö vaatisi riittävän tietoliikenteen myös syrjäisimmille 

metsäpalstoille, mikä ei nykyään ole mahdollista kaikilla hakkuualueilla (Maa- ja 

metsätalousministeriö, 2020). Lisäksi toimitusketjun pienemillä toimijoilla ei välttämättä ole 

tarvittavia resursseja integroida lohkoketjuteknologiaa ja sitä tukevia teknologioita 

asianmukaisesti yrityksen nykyisiin järjestelmiin ja prosesseihin (Fawcett et al., 2009). 

 

Lohkoketjun käyttöönoton esteenä on myös yritysten yhteistyömallien ja niihin liittyvien 

hallintomallien luominen toimitusketjun yritysten välille (Gorane & Kant, 2015). Sayogo et al. 

(2015) määrittelevät, että sidosryhmien välille tulisi laatia menettelytavat sille, mitä dataa tulisi 

olla ketjussa, minkä tyyppisiä tietoja tulisi ketjuun lisätä, kuka saa nähdä mitä tietoja ja miten 

tietojen lisäykset hyväksytään eli miten ketjun konsensus muodostetaan. Lisäksi 

lohkoketjupohjaisen toimitusketjun käyttöönotossa on pohdittava muiden sidosryhmien roolia 

toimitusketjussa (Mangla et al., 2017). 

 

Hughes et al. (2019) nostavat lohkoketjun käyttöön liittyväksi ongelmaksi 

toimitusketjuinformaation standardoinnin ja toimitusketjuinformaation jakamisen. Yksi 

ongelma esiintyy esimerkiksi arkaluontoisten ja liiketoiminnalle kriittisen tietojen jakamiseen, 

jonka vuoksi yritykset voivat olla haluttomia jakamaan tietoa (Hughes et al., 2019; Pournader 

et al., 2020). Tämän vuoksi lohkoketjupohjaiseen toimitusketjuun osallistuvien 

metsäteollisuuden yritysten on määriteltävä, mitä tietoa yrityksen sisäisistä prosesseista 

voidaan jakaa siten, että se hyödyttää toimitusketjun muita sidosryhmiä ja että se ei vaaranna 

jakavan yrityksen kilpailuasemaa. Biswas & Gupta (2019) nostavat myös lohkoketjun tiedon 

jakamisen laki- ja vaatimustenmukaisuusmääräykset yhdeksi lohkoketjun käyttöön liittyväksi 

ongelmaksi. Toimitusketjuinformaation jakamisen ja informaation standardoinnin tulisi 

soveltua kaikkien toimitusketjussa olevien yritysten maiden lainsäädäntöön, jonka vuoksi 
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vaatimustenmukaisuus on otettava huomioon lohkoketjupohjaisen ratkaisun suunnittelussa 

(Hughes et al., 2019; Biswas & Gupta, 2019). 

 

Implementointiprosessin esteenä on Saberi et al. (2019) mukaan ongelmana myös se, että 

organisaatiot voivat jatkaa nykyisten järjestelmien käyttöä ja saattavat epäröidä tai vastustaa 

lohkoketjuteknologian käyttöönottoa. Luthra et al. (2016) esittävät, että yksi syy teknologian 

adoptoinnin puutteellisuuteen on se, että teknologian käyttöönotolle ei ole tarpeeksi vahvaa 

kannustinta. Tämän vuoksi järjestelmän todelliset kustannukset ja selkeä liiketoimintatapa ja 

kannustimet on esitettävä jokaiselle toimitusketjun sidosryhmälle (Saberi et al., 2019). Lisäksi 

Hughes et al. (2019) mukaan asiakkaan näkökulmasta ongelmana voi olla se, että 

lohkoketjuteknologian informaatio ei kerro kuluttajalle vielä tuotteen vastuullisuudesta 

tarpeeksi. Tämän vuoksi informaatio tuotteen vastuullisuudesta on edelleen tuotava 

sertifikaattimerkkien avulla ja lohkoketjupohjaista tunnistamista käytetään ainoastaan 

sertifikaatin osoituksen ja varmistuksen tarkoitukseen (Hughes et al., 2019). 

 

Taulukko 3. Lohkoketjuteknologian implementointiin liittyvät keskeisimmät esteet ja ongelmat. 

Implementoinnin esteet Soveltamiseen liittyvät ongelmat 

Tukeva infrastruktuuri - Yksilöintiin käytettävän teknologian kalleus ja 

soveltamisen hankaluus 

- Syrjäseutujen Internet-yhteydet 

- Pienten toimijoiden resurssit tukevan 

infrastruktuurin käyttöönottoon 

Yhteiset toimintatavat ja hallintomallit - Mitä tietoa lohkoketjuun tallennetaan? 

- Sertifiointiorganisaatioiden rooli 

Toimitusketjuinformaation ja 

tiedonjaon standardointi  

- Arkaluontoiset ja liiketoimintakriittiset tiedot 

- Tiedonjaon laillisuus 

Uuden teknologian käyttöönoton 

epäröinti 

- Saavutettavan liiketoimintahyödyn hämäryys 

- Yritysten organisaatiomuutoksen 

vastustaminen 

- Asiakkaan näkökulmasta 

toimitusketjuinformaation merkitys 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tämän kandidaatintyön tarkoituksena oli tutkia, miten lohkoketjuteknologiaa voidaan 

hyödyntää kemiallisen metsäteollisuuden raakapuuhankinnan vastuullisuuden edistämisessä. 

Tutkimuksessa pyrittiin löytämään ratkaisuja nykyisen metsäsertifioinnin ja puuraaka-aineen 

alkuperän seurannan sertifiointijärjestelmän epätehokkuuksiin ja ongelmakohtiin. 

Tutkimuksessa ongelmaa lähestyttiin ensisijaisesti tutkimalla kirjallisuutta 

lohkoketjuteknologiasta ja sen soveltamista toimitusketjun hallinnassa. Teoriataustaa 

sovellettiin myöhemmin metsäteollisuuden käyttökontekstissa, millä pyrittiin vastaamaan 

seuraavaan ongelmaan: 

 

Miten lohkoketjuteknologialla voidaan edistää kemiallisen metsäteollisuuden 

raakapuuhankinnan vastuullisuutta? 

 

Nykyisessä puun alkuperän seurantajärjestelmässä on monia ongelmia, mitkä vaikuttavat 

kemiallisen metsäteollisuuden yritysten hankkiman puuraaka-aineen vastuullisuuteen. 

Raakapuun manuaaliset seurantamenetelmät ja alkuperäinformaation tallennusratkaisut 

aiheuttavat toimitusketjutasolla tiedon päällekkäisyyttä ja virheellisyyttä. Sertifioinnin 

auditointimenetelmät keskittyvät ainoastaan yritysten sisäisiin prosesseihin ja kirjanpitoon, 

mikä mahdollistaa toimitusketjutasolla puumateriaalitaseen väärentymisen ja sertifioinnin 

kiertämisen. Lisäksi nykyisin vastuullinen toimitusketjujen koordinointi on haasteellista, sillä 

toimitusketjuihin osallistuu monia toisistaan riippumattomia toimijoita, jotka eivät tee 

yhteistyötä keskenään. 

 

Lohkoketjuteknologia mahdollistaa luotettavan ja avoimen toimitusketjuinformaation 

jakamisen toimitusketjun kaikille sidosryhmille. Teknologian tarjoaman tiedon tallennus- ja 

jakamismenetelmän avulla nykyinen puun alkuperän seurannan jäljitysketju voidaan korvata 

lohkoketjulla, jolloin puuperäisen hyödykkeen vastuullisuusinformaatio perustuu 

toimitusketjun transaktiohistoriaan. Tällöin lohkoketjun toimitusketjuinformaatio toimii 

todisteena pakkaukseen liitettävälle sertifikaattimerkille, mikä puolestaan informoi 

luotettavasti kuluttajaa vastuullisesti tuotetusta hyödykkeestä. Toimitusketjutason puuraaka-

aineen seuraaminen vähentää hankintaketjun vastuullisuusinformaation päällekkäisyyttä ja 
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virheellisyyttä poistamalla tarpeen tallentaa samaa informaatiota useiden toimijoiden toimesta, 

mikä puolestaan alentaa seurantaprosessin kokonaiskustannuksia. Sertifioidun puuraaka-aineen 

kauppaan liittyvät petokset vähenevät, kun raaka-aineen seuranta nostetaan toimitusketjutasolle 

ja ketjun sisäinen puumateriaalivirta varmistetaan useiden toimijoiden välillä. Lisäksi 

lohkoketju tarjoaa toimitusketjun yrityksille yhteistyökanavan, jonka avulla isoja 

hankintaketjuja voidaan koordinoida tarkemmin ja tehokkaammin. 

 

Lohkoketjuteknologian soveltamisen kannalta tällä hetkellä suurimmat ongelmat liittyvät 

lohkoketjuteknologian vaatiman infrastruktuurin ja tukevan teknologian puutteeseen, joka 

rajoittaa etenkin kemiallisen metsäteollisuuden toimitusketjun ylätason yritysten lohkoketjun 

käyttöönoton mahdollisuutta. Soveltamisprosessissa on määritettävä lohkoketjuun liittyvät 

yhteistyö- ja hallintomallit, jonka perusteella voidaan määrittää lohkoketjuun tallennetavan 

tiedon periaatteet. Lisäksi keskeisenä ongelmana on myös organisaatioiden uuden teknologian 

käyttöönoton epäröinti, joka aiheutuu etenkin lohkoketjuteknologiasta saatavan liiketoiminta-

arvon puutteellisuudesta ja yritysten organisaatiomuutoksen vastustamisesta. 

 

Tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin näkökulmasta toteuttamiseen käytetyt menetelmät ja 

teoriat olivat relevantteja tutkimusongelman kannalta, sillä tutkimusmenetelmänä käytetty 

kirjallisuuskatsaus sopii hyvin etenkin uuden teknologian käyttöönoton alkuvaiheen 

kartoitukseen. Toisaalta tutkimuksen ulkoinen validiteetti ja yleistettävyys jäi heikoksi työn 

empiriaosassa sovelletun kirjallisen tapaustutkimusmenetelmän vuoksi, minkä seurauksena 

työn tulokset eivät ole yleistettävissä ilman jatkotutkimusta. Vaikka kirjallisuus tuntui olevan 

yhtä mieltä lohkoketjuteknologiasta ja sen tuomista vahvuuksista, työn tutkimustulokset 

voidaan luotettavasti yleistää ainoastaan kemiallisen metsäteollisuuden 

puunhankintaprosessiin. Jatkotutkimuksen kannalta mahdollisuutena on laajentaa tutkimuksen 

viitekehystä esimerkiksi koskettamaan koko puuperäisen tuotteen toimitusketjua tai elinkaarta, 

jotta lohkoketjun käyttöönotosta kemiallisen metsäteollisuuden toimitusketjuihin voidaan tehdä 

luotettavia ja yleistettäviä johtopäätöksiä. Toinen jatkotutkimusmahdollisuus on tutkia 

lohkoketjuteknologian käytön vaatimaa sovellusarkkitehtuuria ja teknistä toteutusta, joiden 

perusteella voidaan tehdä tarkempia johtopäätöksiä lohkoketjuteknologian käytännön 

toteuttamisympäristöstä ja sen tuomista haasteista. 
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