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Tässä tutkielmassa kuvataan esineiden internetin ja lohkoketjujen raken-
netta sekä nykyistä toteutusta, samalla listaten mitä haasteita ja etuja kullakin 
toteutustavalla on. Lisäksi tutkielmassa pyritään selvittämään mitä esineiden in-
ternetin haasteita voitaisiin ratkaista lohkoketjuteknologian avulla ja mitä kysei-
set ratkaisut vaatisivat niin organisaatiollisesti, teknologisesti kuin resurssillisesti. 
Tutkielmassa käydään ensin läpi, mitä esineiden internet ja lohkoketjuteknologia 
termeinä tarkoittavat ja mitä ominaisuuksia niillä on. Tutkielmassa suoritettiin 
tutkimus systemaattisella multivokaalisella kirjallisuuskatsauksella, käyttäen 
lähteenä sekä ”valkoista” että ”harmaata” tietoa yhteensä 158 eri lähteen aineis-
tosta. Tuloksena saadut hyöty- ja haittakäsitteet esitetään käyttötapauskohtai-
sesti. Tunnistettuja hyötykäsitteitä aineistosta analysoitiin 39 kappaletta ja hait-
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analyysin perusteella saatiin selville lohkoketjuteknologian ja esineiden interne-
tin yhdistelmän tuovan merkittävää hyötyä laitteiden tietoturvaan ja yleiseen 
hallintaan. Kuitenkin nykyisenkaltainen lainsäädäntö, sekä laitteiden omat las-
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hityksen tarve keskittyy erityisesti laitteiden tehokkuuden lisäämiseen ja hallin-
taa varten suunnitellun, kevyemmän lohkoketjun luomiseen. Myös lainsäädän-
nöllisesti nykyisesti puuttuvat standardit ja säädökset tulisi saada valmistettua 
estämään mahdollisia teknologian hyväksikäyttöjä. 
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In this thesis we will take a look at the current state of affairs, structure and 
implementation of the Internet of things, as well as blockchains and furthermore 
try to ascertain what benefits or challenges different implementation or structure 
types pose for their correct functionality. Afterward we will also try to find out 
what challenges in the operation of the Internet of things could be resolved by 
leveraging blockchain technology and what would the cost of this be for organi-
zations, technology, or resources. First, we will analyze the internet of things and 
blockchain technology as terms and what attributes they possess. Both are 
viewed from the current modern standpoint. A study was conducted as a sys-
tematic multivocal literature review, using both “white” and “grey” literature as 
material from 158 different sources. The results of the study are presented as ben-
efits and hindrances per different use-case. 39 benefits, 22 hindrances and 13 use-
cases were identified respectively. Analyzing the material brought forth that the 
union of blockchain technology and the internet of things would bring significant 
improvement to the security and control of modern devices. However, the cur-
rent laws and regulations, as well as the limited resources of the devices are mak-
ing the adoption of these technologies more difficult. More research and devel-
opment are required especially in the area of increasing the efficiency of the de-
vices and the creation of a more lightweight blockchain for controlling the de-
vices. Furthermore, new regulations and other legal changes should be finished 
in order to prevent possible malicious usage of the new technology. 
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Arvioitiin, että esineiden internettiin osallisina ja toisilleen viestimään kykeneviä 
laitteita oli 2020 määrältään jopa 26 miljardia, ja näiden laitteiden määrä on yhä 
kasvanut siitäkin. Tässä esineiden internetillä, “Internet of Things, IoT”, tarkoi-
tetaan laitteiden verkostoa, jotka ovat yhteydessä toisiinsa ja kykenevät viesti-
mään autonomisesti, ilman ulkopuolista vaikutusta. Tämän verkoston avulla on 
pystytty mullistamaan niin tuotantoa kuin tutkimusta. Teknologillisten, sosiaa-
listen ja kilpailullisten paineiden alla yhä useampi organisaatio ja ala ottavat esi-
neiden internetin osaksi toimintaansa, lisäten näin laitteiden ja datan määrää en-
tisestään. Esineiden internetin valtakaudella datan keruu ja varastointi on nous-
sut yhdeksi suurimmista liiketoiminnan ja tutkimuksen kulmakiviksi, mutta 
myös ongelmaksi. Sensoriteknologian ja nopeampien yhteyksien ansiosta on yhä 
vain helpompaa kerätä suuria määriä dataa analysoitavaksi, josta taas sitä pro-
sessoimalla on mahdollista saada etuja omaan toimintaansa kilpailijaan nähden. 
Tässä kaikessa on kuitenkin omat haasteensa, varsinkin Euroopan unionin 
GDPR-tietosuojasäädösten myötä. 

Esineiden internetin haasteiksi on lueteltu massiivisen datamäärän hallinta 
ja analysointi, kuinka tämän kaiken datan saisi tiivistettyä käytettävään muotoon 
ja sellaisessa ajassa että siitä olisi hyötyä erilaisissa olosuhteissa? Teknologian ke-
hittyessä yhä enemmän dataa on saatavana jopa reaaliajassa, joten mahdollisuu-
det nopeisiin toimintoihin ovat olemassa. Kaiken tämän kehittyessä tulevai-
suutta kohti on kuitenkin huomioitava se, että pysyvätkö nykyiset analysointi- ja 
prosessointiteknologiat kehityksen perässä. Entäpä tietosuoja ja yksityisyys niin 
teknologillisesti kuin lainsäädännöllisesti? Kaikkea tätä sekoittaa myös se, että 
teknologioiden pitäisi myös toimia yhdessä, vaikka eri laitteiden ja viestintäpro-
tokollien määrä kasvaa yhä huimempaa vauhtia. 

Näihin haasteisiin on useampiakin ratkaisuehdotuksia, mutta yksi mahdol-
linen ratkaisu on lohkoketjuteknologian käyttö vahvistamaan jo olemassa olevaa 
IoT-arkkitehtuuria tai sen implementoiminen uusiin laitteisiin ja protokolliin. 
Lohkoketjuteknologialla tässä tarkoitetaan lohkoketjujen ja muiden “Distributed 
Ledger Technologies” eli DLT:n teknologiaan perustuvien ketjujen ja muiden sa-

1 JOHDANTO 
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mankaltaisten yhdisteiden käyttämää teknologiaa. Lohkoketjut itsessään ovat ly-
hyesti “lohkojen” eli ketjun osien muodostama yhdistelmä, jossa lohkot pitävät 
sisällään vain itsensä tarvitseman datan ja tiedon seuraavasta ketjun osasta. Tar-
kemmin lohkoketjuista ja lohkoista kerrotaan myöhemmin omassa luvussaan. 
Lohkoketjuteknologiaa voitaisiin käyttää varmentamaan laitteiden välistä vies-
tintää ja niiden säilömää dataa, tehden yksityisyys- ja turvallisuushaasteista hel-
pommin hoidettavia. Lohkoketjuteknologian lisäys mahdollistaisi myös IoT:n 
tiukemman valvonnan, jolloin ulkoiset tekijöiden haittavaikutukset saataisiin vä-
hentymään. Lohkoketjujen ja esineiden internetin lisäksi tässä tutkielmassa käsi-
tellään myös hieman “älykkäiden sopimusten” käsitettä. Älykkäät sopimukset 
ovat ikään kuin ohjelmoituja sopimusprotokollia, joita esineiden internetin ja 
lohkoketjujen osat käyttävät toimiakseen automaattisesti ja autonomisesti. Ne 
mahdollistavat monimutkaisempaa eri laitteiden välistä toimintaa. 

Tässä tutkimuksessa tarkoituksena on systemaattisella multivokaalisella 
kirjallisuuskatsauksella selvittää esineiden internetin ja lohkoketjuteknologian 
yhdistämisestä syntyviä hyötyjä ja haittoja. Tarkemmin hyödyt ja haitat selvite-
tään lähteistä analysoiduille käyttötapauksille. Täten tutkimuskysymykset tässä 
tutkielmassa ovat: 
 

 “Mitkä ovat yleisimmät hyödyt ja haitat?” 
 

“Missä käyttötapauksissa esineiden internetin ja 
lohkoketjuteknologian yhdistelmästä on hyötyä?” 
 
“Mitä hyötyjä ja haittoja esineiden internetin ja 
lohkoketjuteknologian yhdistämisellä on kussakin 
käyttötapauksessa?” 

 
Tässä tutkielmassa lähestytään ja luetellaan IoT:n haasteita ja tutkitaan sen 

nykyistä toteutusta. Tämän pohjalta pyritään päättelemään miten nykyisenkal-
taiset lohkoketjut ja lohkoketjuteknologia kykenisi korjaamaan joitakin IoT:n on-
gelmia.  

Tutkimus toteutettiin hieman muokatulla Garousi ym (2019) esittämällä 
systemaattisella multivokaalisella kirjallisuuskatsauksella. Aineistoksi kerättiin 
sekä tieteellisiä artikkeleita eli “valkoista tietoa” että yritysten ja yksityishenki-
löiden mielipidetekstejä, blogeja ja muuta “harmaata tietoa”. Aineisto analysoi-
tiin ja siitä tunnistettiin hyötyjä ja haittoja liittyen esineiden internetin ja lohko-
ketjuteknologian yhdistelmään. 

Tuloksena saatiin selville, että yhdistelmä voisi mahdollisesti parantaa ny-
kyisten ratkaisujen sijasta tietoturvaa ja läpinäkyvyyttä, mutta toisi mahdollisesti 
myös lisää kustannuksia ja skaalautuvuusongelmia. Lisätutkimuksen suoritta-
minen olisi suositeltu vaihtoehto. Kuitenkin jo nyt on kehitetty ratkaisuja, joilla 
yhdistelmän saisi tapauskohtaisesti toimimaan. Mahdollisten käyttötapausten li-
säksi tunnistetut hyöty- ja haittakäsitteet ovat tämän tutkielman pääasiallinen tu-
los. Hyotykäsitteistä termit hajautettavuus, skaalautuvuus, läpinäkyvyys ja 
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muunneltamattomuus nousivat selvästi esiin aineistosta. Nämä kaikki viittaavat 
esineiden internetin ja lohkoketjuteknologian yhdistelmän tuomaan tietoturvan 
parannukseen. Haittakäsitteistä tunnistetut termit resurssi-intensiivisyys, nyky-
teknologian ongelmat ja tapauskohtaisuus taas esittävät vastalauseen yhdistel-
mälle, perustuen nykyteknologian riittämättömyyteen ja lisätutkimuksen tarpee-
seen. 

Tutkielma koostuu johdannosta, jonka jälkeen pääluvussa yksi esineiden 
internetin käsitteistöstä ja toteutuksesta. Tämän jälkeen on vuorossa edut ja haas-
teet. Toisessa pääluvussa aiheena on lohkoketjut ja niihin liittyvät teknologiat, 
jotka myös käsitellään ensin käsitteistön ja sitten etujen ja haasteiden kautta. Lo-
puksi analysoidaan tutkimustulokset ja pohditaan, miten lohkoketjut voisivat 
vastata esineiden internetin haasteisiin tutkielman tulosten perusteella. 
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Esineiden internet (IoT) on kasvattanut tärkeyttään entisestään tämän vuosikym-
menen edetessä. Radiofrekvenssi identifikaatio (RFID) järjestö kuvailee esinei-
den internetin ytimekkäästi olevan, maailmanlaajuinen verkosto toisiinsa kyt-
keytyneitä laitteita, uniikisti osoitettavissa standardoitujen kommunikaatio pro-
tokollien avulla. Esineiden internetin heterogeenisyys on suuressa osassa tätä ja 
muita sitä yksinkertaistamaan pyrkiviä määritelmiä. RFID-järjestön määritelmä 
kattaa lyhyesti esineiden internetin olemuksen, mutta jättää mahdollisia tulevia 
lisäyksiä tai muita näkökulmia hankaliksi lisätä. Gubbi ym (2013). kertovat tut-
kimuksessaan esineiden internetillä olevan monia määrityksiä riippuen katsan-
tokannasta. Heidän mukaansa sillä on kolme eri näkökulmaa, internet suuntau-
tunut (välimallin laitteet), esine suuntautunut (sensorit) ja semantiikka suuntau-
tunut (tietämys) (KUVIO 1: Esineiden internetin kolme katsantokantaa (Osittain 
muokattu, Bandyopadhyay & Sen, (2011))). Kuitenkin he esittävät oman näke-
myksensä esineiden internetistä, joka on käyttäjäkeskeisempi ja ei riipu tietyistä 
kommunikaatiomenetelmistä. Keskenään yhteydessä olevat ”aistimaan” ja toi-
mimaan kykenevät laitteet, jotka jakavat tietoa eri alustojen ylitse yhtenäisessä 
viitekehyksessä luoden yhteisen operointitason, joka mahdollistaa innovatiivis-
ten applikaatioiden luonnin. Tähän päädytään katkeamattomalla aistimisella, 
data analytiikalla ja informaation näyttämisellä pilvipalveluiden toimiessa yhtei-
senä viitekehyksenä (Gubbi ym., 2013). Vaikka pilvipalvelut ovatkin määritel-
mässä avainasemassa, herää kysymys voitaisiinko ne korvata, jos yhtä hyvä yh-
teinen viitekehys olisi mahdollista luoda jostain muusta teknologiasta. Esineiden 
internetin muodostuminen kaikkialla läsnä olevaksi välttämättömyydeksi on 
saanut niin yksityiset tekijät kuin organisaatiotkin toimintaan ja kehittämään ta-
poja vastaamaan kysyntään ja hyödyntämään itse tätä mahdollisuutta. Yhä suu-
rempien datamäärien keräämisen myötä myös niiden turvallisuutta on ryhdytty 
pohtimaan ankarammin kuin ennen, ja useiden tietosuojasäädösten ilmenemisen 
myötä myös sääntely esineiden internettiä kohtaan on lisääntynyt. Silti liiketoi-
minnallisten, sosiaalisten ja mahdollisten uusien tilaisuuksien luomien painei-
den myötä yhä suurempi määrä eri toimijoita on ottanut esineiden internetin tuo-

2 ESINEIDEN INTERNET 
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mat mahdollisuudet huomioon kasvattaen näin sen jo entisestään suurta vaiku-
tusvaltaa ja tulevaisuudennäkymiä. Seuraavissa luvuissa käydään läpi esineiden 
internetin käsitteitä, nykyistä toteutusta, sekä siinä ilmeneviä haasteita, joita on 
välttämätöntä ottaa huomioon esineiden internetin yksityiskohtaisemmassa ja 
säädösten mukaisessa tarkastelussa. 

 

KUVIO 1: Esineiden internetin kolme katsantokantaa (Osittain muokattu, Bandyopadhyay 
& Sen, (2011)) 

2.1 Käsitteet 

Langaton sensoriverkosto (WSN) 
Puhuttaessa esineiden internetistä ensimmäisenä mieleen nousee kuva laitteista, 
jotka kykenevät keräämään dataa itsestään ja ympäristöstään, sekä varastoimaan 
ja kommunikoimaan kyseistä dataa. Tätä kutsutaan langattomaksi sensoriver-
kostoksi, ”Wireless Sensor Network” (WSN), joka perustuu hajautettuun jouk-
koon sensorilaitteita, jotka on tarkoitettu juuri kyseiseen toimintaan. Akyildiz ym. 
(2002) huomauttavat kaksi etua, joita sensoriverkosto hyödyntää verrattuna ta-
vallisiin yksittäisiin ja ei-älykkäihin sensoreihin. Verkosto voidaan sijoittaa lä-
helle tapahtumaa, josta halutaan dataa, eikä niiden asettelua tarvitse ennalta 
määrätä. Lisäksi verkoston sensorit pystyvät toimimaan yhdessä ja kerätä sekä 
lähettää tarkempaa ja merkityksellistä dataa. Tärkeää WSN:n toiminnalle ja te-
hokkuudelle on se, että ne kuluttavat vähän virtaa, ovat helposti valmistettavissa 
ja kykenevät sopeutumaan eri tilanteisiin. Koska sensorit ovat usein vaikeasti 
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saavutettavissa sen jälkeen, kun ne on otettu käyttöön, on niiden täytettävä tietyt 
kriteerit. WSN:llä on monta hyödyllistä käyttötarkoitusta, esimerkiksi valvoa sai-
raalan henkilökunnan ja potilaiden olinpaikkaa, jolloin apua voidaan lähettää 
tarvittaessa (Akyildiz ym., 2002). 
Radiotaajuinen etätunnistus (RFID) 
RFID on teknologia, jota käytetään asioiden havainnointiin, tunnistamiseen ja 
yksilöintiin. Sen toiminta perustuu datan tallentamiseen RFID-tunnisteeseen ja 
sen lukemiseen langattomasti radioaaltojen avulla. RFID-tunnisteet koostu-
vat ”tägeistä” eli tunnisteista, lukijoista ja antenneista. Data tallennetaan tägiin, 
josta on yhteys antenniin. Antennin avulla tunniste voi lähettää dataa lukijalle. 
Tunnisteet voivat toimia aktiivisesti virtalähteellä tai passiivisesti, jolloin tarvit-
tava virta tunnisteelle saadaan saapuvasta radiotaajuisesta lähetteestä indusoi-
malla. Puolipassiivisessa tunnisteessa on oma virtalähde mutta ei lähetintä. 
RFID-tunniste voidaan sisällyttää laitteisiin tai asioihin valmistusvaiheessa tai 
myöhemmin esimerkiksi tarralla. Eläimiin tai ihmisiin tunnisteet voidaan sijoit-
taa ihon alle. RFID-tunnisteita käytetään mm. ihmisten ja tuotteiden kulunval-
vontaan ja teollisuudessa logistiikan tehostamiseen (RFIDFAQ, 2019). 
Laitteesta laitteelle viestintä (M2M) 
M2M viittaa langattomaan tai langalliseen verkostoon laitteita, jotka kykenevät 
viestimään toisilleen vapaasti ilman ihmisen väliintuloa tai opastusta. M2M on 
yksi esineiden internetin toiminnan edellytyksistä, mahdollistaen mm. älykkäät 
kodit. Wu ym. (2011) mainitsevat tutkimuksessaan edellytyksiä M2M:in toimin-
nalle. Näitä ovat halvalla toteutettavat laitteet, skaalautuvuus ja pilvipalvelut, 
jotka kykenevät hallitsemaan näitä laitteita (Wu ym., 2011). Tämä on jo tapahtu-
nut esineiden internetin osalta. 
Iso data 
”Iso data” (Big data) on nimitys datajoukoille, joita ei voi käsitellä tavallisilla ana-
lytiikkaan soveltuvilla ohjelmilla. Yhä suuremman osan kaupankäynnistä ja ih-
misten interaktioista tapahtuessa internetissä, on mahdollisen kerättävän datan 
ja en käyttömahdollisuuksien määrä kasvanut eksponentiaalisesti. Iso data nimi-
tys viittaa tähän suureen määrään dataa, joka on nyt markkinoijien ja yritysten 
saatavilla ja kerättävissä. Ison datan käyttäminen aiempaan data-analytiikkaan 
eroaa McAfee ym. (2012) mukaan määrässä, nopeudessa ja vaihtelevuudessa. 
Datan määrä ei ulotu pelkästään internetissä käytettävään ja kerättävään dataan, 
vaan siihen täytyy ottaa huomioon yritysten omat paikalliset datankeruumene-
telmät esimerkiksi kivijalkakauppojen kassoilla tapahtuvista transaktioista. Kai-
ken tämän datan kerääminen on haastavaa, sillä sen määrä on helposti monin-
kertainen jopa hieman aiempaan ajankohtaan verrattaessa. Datan nopeus mää-
rittyy siihen, että suuria määriä dataa on mahdollista kerätä reaaliajassa, jolloin 
sen nopea analysoiminen tuo etulyöntiaseman kilpailijoita kohden. Datan vaih-
televuus näkyy isossa datassa siinä, että eri laitteista ja eri muodoissa kerätty data 
täytyy pystyä analysoimaan ja sovittamaan yhteen. Uusia laitteita ja uusia kom-
munikoinnin menetelmiä myös syntyy uusia, jolloin ison datan vaihtelevuuden 
aste myös kasvaa ja sen perässä pysyminen on haaste (McAfee ym., 2012). 
”Reuna laite” 
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”Reuna laite” eli Edge-laite on kahden tai useamman verkon välillä toimiva laite 
tai laitteisto, joka vastaa ja hallitsee datan liikehdintää verkosta toiseen. Yleensä 
ne toimivat verkkojen pääsy- tai poistumispisteinä (Rouse, M 2017). Esineiden 
internetin suhteen Edge-laitteet ovat saaneet merkittävämmän roolin ja mahdol-
listavat muidenkin palveluiden ja toimintojen ajamisen, mutta ovat kehittyes-
sään tarvinneet yhä suuremman kapasiteetin niin resursseja kuin ohjelmistoa. 
Gubbi ym. (2013) jakavat tutkimuksessaan esineiden internetin esinekeskeiseksi 
IoT:ksi, joka keskittyy laitteisiin, ja pilvipalvelukeskeiseksi, jossa taas laitteet ovat 
reuna osa IoT-verkostoa. Esinekeskeinen näkemys perustuu laitteiden paranta-
misesta syntyvään parempaan käyttökokemukseen, kun taas pilvipalvelukeskei-
nen näkemys perustuu IoT-applikaatioihin ja suurien datavirtojen hallintaan, 
jossa Edge-laitteet ovat suuremmassa osassa (Gubbi ym., 2013). 

2.2 Nykyinen toteutus 

Gubbi ym. (2013) kuvailevat IoT:n tasoarkkitehtuurin toimimaan kolmella tasolla. 
Ylin on applikaatiotaso, jossa toimivat käyttäjät yhdessä erikoistettujen ja tiet-
tyyn tarkoitukseen suunniteltujen, esimerkiksi kriittisen infrastruktuurin val-
vontaan liittyvien ohjelmistojen kanssa. Toisena tasona on heidän mukaansa pil-
vipalvelutaso, jossa yhdistyy datan varastointi, analytiikka, laskenta ja visuali-
sointi. Kolmantena tason toimivat langattomat sensoriverkostot, eli itse laitteet ja 
niiden sensorit, jotka dataa kerätessään lähettävät ne ensisijaisesti pilvipalve-
lussa toimiville ohjelmistoille (Gubbi ym, 2013). 

Patel &Patel (2016) näkevät arkkitehtuurin hyvin samankaltaisena. Myös 
heillä on sensoritaso, joka koostuu laitteista ja niiden toiminnasta ja toisessa ää-
ripäässä applikaatiotaso, jonne sijoittuvat käyttäjien näkemät ohjelmistot. He 
kuitenkin näkevät sensoritason yläpuolella verkostotason omana kokonaisuute-
naan, sillä heidän mukaansa nykyiset M2M-viestintään suunnitellut laitteet ja 
verkostot toimivat usein hyvin erilaisilla protokolleilla. Tulevaisuudessa IoT:n 
palveluiden ja applikaatioiden tarve kasvaa ja esimerkiksi huippunopeiden 
transaktiopalveluiden ja oman kontekstinsa tuntevien applikaatioiden määrän 
kasvaessa useita verkostoja ja erilaisia protokollia on luotava toimimaan tois-
tensa kanssa, edellyttäen verkostojen tarkastelemisen omana tasonaan, jotta ne 
voisivat toimia yhdessä heterogeenisessä joukossa. Viimeinen heidän mainitse-
mistaan tasoista on managerointitaso, joka vastaa informaation analysoinnista, 
turvallisuudesta ja laitehallinnasta (Patel & Patel, 2016). 

IoT-arkkitehtuuria neljän tason näkemyksenä katselevat Da Xu ym. (2014). 
Heidän katsantokannassaan tasot ovat tuntemustaso, jossa toimivat sensorit ke-
räävät dataa fyysisestä maailmasta, verkostotaso, joka antaa perustukea datan 
siirrolle sekä langattomasti että langallisesti, palvelutaso, joka on vastuussa pal-
velujen toimittamisesta käyttäjälle ja rajapintataso, joka toimii käyttäjän ja eri ap-
plikaatioiden välisenä kosketuspintana (Da Xu ym., 2014). 
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Myös Bandyopadhyay & Sen (2011) näkevät IoT-arkkitehtuurin tasoina, 
mutta heidän näkemyksessään tasoja on viisi, applikaatiotaso, välilaitetaso, in-
ternettaso, porttitaso ja reunateknologiataso. Näistäkin kaksi viimeistä voidaan 
yhdistää yhdeksi tasoksi, jos tasoarkkitehtuuria katsotaan muiden tutkijoiden 
näkökulmasta, jolloin sensorit ja niiden ensisijainen viestintäteknologia kuuluvat 
erottamattomasti yhteen. Myös internettaso ja välilaitetaso voidaan yhdistää yh-
deksi tasoksi, jonka tehtävänä on toimia applikaatioiden ja fyysisten laitteiden 
viestien välittäjänä ja hallinnoijana (Bandyopadhyay & Sen, 2011). Heidän lisäk-
seen IoT-arkkitehtuurin viisitasoisena näkevät myös Aazam ym. (2014), mutta 
heidän näkemyksessään tasot ovat liiketoimintataso, applikaatiotaso, keskim-
mäisen laitteiston taso, verkostotaso, sekä havaintotaso (Aazam ym., 2014).  

 

 
 

KUVIO 2: Mahdollinen IoT-arkkitehtuuri (osittain muokattu, Patel & Patel (2016)) 

Tätä kolmen tason arkkitehtuuria puoltavat myös Mahmoud ym. (2015), 
jotka jakavat IoT-arkkitehtuurin havaitsemis-, verkosto- ja applikaatiotasoihin. 
Havaitsemistasolla toimivat sensorit keräävät ja varastoivat dataa ympäristös-
tään, prosessoivat ja analysoivat sitä sekä lähettävät sen eteenpäin verkostota-
solle. Verkostotasolla dataa siirretään IoT-keskittymistä toisiin internetin välityk-
sellä. Tällä tasolla pilvipalvelualustat ja internetportit ovat suuressa osassa ja taso 
toimii eri IoT-solmujen välittäjänä. Applikaatiotasolla varmistetaan datan au-
tenttisuus ja yksityisyys, sekä toteutetaan IoT-laitteiden päämäärä esimerkiksi 
älykkäissä kodeissa (Mahmoud ym., 2015). 
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Kolmitasoarkkitehtuuri (Kuvio 2) on helppo ymmärtää ruohonjuurita-
solta ylöspäin lähtiessä. Kaikista konkreettisin osat tätä arkkitehtuuria on sen-
sori- tai laitetasolla sijaitsevat fyysiset objektit. Nämä laitteet ja sensorit muodos-
tavat arkkitehtuurin alimman kastin ja ovat myös helpoimmin käsiteltäviä. Rik-
kinäisen tai väärin toimivan laitteen tai sensorin voi poistaa verkostosta fyysisesti, 
jolloin siinä säilötty ja sen viestimä data katoaa verkostosta, ellei sitä ole jo sijoi-
tettu jonnekin muualle. Tietysti jos sensori on hankalasti sijoitettu, esimerkiksi 
villieläimeen, on tämä paljon hankalampaa, mutta suurin osa sensoreista ja lait-
teista IoT-verkostossa on sellaisissa sijainneissa, että niihin pääsee käsiksi. Laite-
tason voi käsittää sisällyttävän myös laitteiden ja sensorien omat kaikista lähim-
mät viestintävälineet. Riippuen sensorien koosta niiden kyky viestiä ja säilöä da-
taa on rajallinen, toimien yksinkertaisilla RFID ja M2M tyyppisillä viestintäta-
voilla. Sensoritason laitteita löytyy monimuotoisina kaikenlaisista paikoista, 
mutta itse sensorit ovat yleensä tavallisen käyttäjän ulottumattomissa, joten 
vaikka laitteita ja sensoreita olisi mahdollista käsitellä myös laitekohtaisesti on 
yleensä muutosten ja datan analysoinnin kannalta järkevämpi tai suotavampi 
vaikuttaa laitteisiin etänä muiden tasojen kautta. Sensorien kykenevyys olla si-
joitettuina moninaisiin paikkoihin tarkoittaa, ettei sensorien sijaintia ole pakko 
ohjelmoida sensoriin, mutta se tarkoittaa myös sitä, että sensoritason verkoston 
ja algoritmien tarvitsee omata itseorganisoivia toimenpiteitä. Sensorien kyky 
myös toteuttaa yksinkertaisia prosesseja ja lähettää vain tarvittua tai osittain pro-
sessoitua dataa, jos niissä on prosessori sisäänrakennettuna, ovat sensorien tär-
keimpiä ominaisuuksia. (Akyildiz ym., 2002). 

IoT-arkkitehtuurin hallinta- tai managerointitason yleisimmäksi työka-
luiksi ovat vakiintuneet erilaiset pilvipalvelut, jossa ne toimivat useissa rooleissa 
datan välittäjinä varastoijina ja analysoijina. Tämä on se taso, joka on kaikista 
otollisin hyökkäyksille ja ilkivallalle, sillä kaikki data, jota applikaatiot käyttäjät 
ja jota IoT-laitteet viestivät välitetään ja säilötään pilvipalveluiden kautta. Vaa-
roista huolimatta pilvipalvelut ovat IoT:n pääsääntöinen hallintamenetelmä usei-
den sen tuomien etujen ansiosta. Kuten Gubbi ym. (2013) asian muotoilevat, pil-
vipalvelut ovat nykytilanteessa kaikkialla läsnä olevan esineiden internetin paras 
mahdollinen hallintoelin. Se antaa mahdollisuuden skaalautuvuuteen, tarjoten 
järkevän tavan jakaa resursseja niin rahallisten kuin teknologisten asioiden puit-
teissa. Datan säilönnän lisäksi pilvipalvelut pystyvät tarjoamaan analytiikkaa 
sekä muita työkaluja ja palveluja yksittäisinä osina riippumatta toisistaan (Gubbi 
ym., 2013). 

Ylin applikaatiotaso on yksinkertaisuudessaan se taso, joka näkyy arkipäi-
vässä niin tavallisille kuluttajille kuin organisaatioille. Valmiit applikaatiot ovat 
helpoin tapa työstää IoT-laitteita ja niiden tuomaa dataa. Applikaatioiden täytyy 
toimia heterogeenisessä ympäristössä niin eri laitteiden ja protokollien kuin eri 
liikatalousalueidenkin yli. Koska niiden täytyy toimia samalla loppukäyttäjän 
kannalta sujuvasti ja intuitiivisesti on tämä taso myös tarkan huomioinnin arvoi-
nen. 
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2.3 Haasteet 

Haasteena nykyisessä IoT-arkkitehtuurissa on pilvipalveluiden saralla mm. pro-
tokollatuki, jolloin ei-standardoitujen sensoreiden ja laitteiden käyttö hankaloi-
tuu, sensoreiden energiatehokkuus ja käytettävissä olevat resurssit, laitteiden 
identiteetin hallinta, laitteiden keräämän datan varastointi ja turvallisuusasiat 
(Aazam ym., 2014). 

Bandyopadhyay & Sen (2011) jakavat nykyisen IoT-arkkitehtuurin haas-
teet kolmeen osaan. Ensimmäinen haaste on nykyisen internetarkkitehtuurin riit-
tämättömyys, liikkuvuuden, tavoitettavuuden ja skaalautuvuuden tiimoilla. Toi-
nen haaste liittyy turvallisuuteen, enimmäkseen siihen, miten suojella IoT-ver-
kostoa ja laitteita hyökkäyksiltä, datan yhtenäisyyttä ja turvaa, sekä arkkitehtuu-
rin silti toimivana ja vastaanottavaisena pitämistä. Kolmas haaste liittyy IoT:n 
heterogeenisyyteen ja sen hallintaan (Bandyopadhyay & Sen, 2011). 

Lee & Lee (2015) luettelevat myös useampia päähaasteita IoT:lle. Näitä 
ovat datan hallinta, datan analysointi ja prosessointi, yksityisyys ja turvallisuus 
sekä kaaoksen hallinta (Lee & Lee, 2015). 

IoT:n kokemat haasteet voidaan siis jaotella helpommin ymmärrettäviksi 
kokonaisuuksiksi käyttämällä esimerkiksi nykyisen IoT.arkkitehtuurin mukaista 
kolmitasomallia. Sensoritasolla haasteet liittyvät laitteisiin ja sensoreihin, enim-
mäkseen niiden valmistukseen ja fyysisiin olemuksiin, sekä niiden väliseen vies-
tintään. Laitteiden energiatehokkuus ja datansäilöntäkyky ovat suoraan verran-
nollisia laitteisiin käytettäviin materiaaleihin ja laitteiden kokoon. Pieniin senso-
reihin ei ole mahdollista mahduttaa suuria akkuja, tai pitkän matkan kantoalu-
eelle kykeneviä viestintälaitteita ja samalla säilyttää niiden pieni koko. Teknolo-
gian kehittyessä tietysti yhä pienempiä ja tehokkaampia laitteita on mahdollista 
ilmetä, mutta nykyään kompromissi koon ja toiminnan välillä on tehtävä. Lait-
teiden suuri ja kasvava lukumäärä asettaa myös haasteen tälle, sillä halpoja ja 
kestäviä laitteita ja sensoreita on tehtävä, jotta massatuotanto olisi kannattavaa. 
Samalla ongelma laitteiden keskinäisestä viestinnästä kasvaa, jos niiden pitää 
kyetä viestimään ja tunnistamaan yhä suurempi lukumäärä muita laitteita, pu-
humattakaan siitä, jos laitteilla on erilaisia viestintäprotokollia. Lisäksi tämän 
kaiken heterogeenisyyden ja kasvavan laitemäärän keskellä on pidettävä huoli 
siitä, että laitteiden keskinäisen viestinnän turvallisuus ja datan keräys muualle 
kuin laitteisiin on toteutettu niin datan yhtenäisyyden kuin yksityisyyden kan-
nalta. 

Verkosto- tai hallintotasolla huolet ovat osittain samoja. Laitteiden suuri 
ja kasvava lukumäärä asettaa ongelmaksi tason kykenevyyden hallitsemaan 
kaikkea sen keräämää ja viestimää dataa. Lisäksi tällä tasolla on suurempi uhka 
joutua hyökkäysten kohteeksi, sillä sen huolehtiessa kaiken datan viestimisestä 
se on oiva kohde. Datan turvallisuuden ja määrän hallitsemisen lisäksi tason 
haasteena on pitää taso kaikista turvatoimista huolimatta kykeneväisenä avoi-
muuteen ja datankeruun mahdollisuuksiin ja sen nopeuteen. Tässä tapauksessa 
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myös ulkoiset tekijät kuten liiketoiminnan ja sosiaalisen toiminnan luomat pai-
neet asettavat tasolle omia uniikkeja haasteitaan. 

Applikaatiotason haasteet ovat niin ikään samoja kuin aiemmilla tasoillakin, 
mutta toisin kuin hallintotasolla sen ei tarvitse huolehtia yhtä suuresta datamää-
rästä, sillä hallintotason tehtävänä on välittää applikaatioille vain niiden tarvit-
sema datamäärä. Kuitenkin riippuen applikaatioiden skaalautuvuudesta ja nii-
den käyttötarkoituksista myös ne voivat joutua kokemaan haasteita johtuen liian 
suurten datamäärien analysoinnin nopeudesta ja tarkkuudesta. Applikaatiota-
son ongelmiin kuuluu myös muista tasoista eroava, inhimillisen virheen suu-
rempi läsnäolo, sillä applikaatiot ovat käyttäjien ensisijainen rajapinta IoT-laittei-
den hallintaan ja käyttämiseen. Tästä syystä applikaatiotason haasteisiin kuuluu 
suurena osana myös se, miten iso data ja IoT-laitteiden hallinta saataisiin eri tai-
totasoisille ihmiskäyttäjille intuitiivisiksi, samalla säilyttäen datan analysoinnin 
ja prosessoinnin kaikki mahdollisuudet ja suuren nopeuden. 
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Lohkoketjut ovat nouseva teknologia, joita käytetään mm. kryptovaluutan osana 
varmistamaan valuutan transaktioiden oikeellisuus ja turvaamaan sen muunnel-
tamattomuus. Lohkoketju on kuin lista tai loki tapahtumista, joka koostuu toi-
siinsa linkitetyistä ja kryptatuista lohkoista. Lohkot muodostuvat niiden sisältä-
mästä informaatiosta, esimerkiksi transaktion data, edellisen lohkon kryptatusta 
tiivisteestä (hash), ja merkintä siitä milloin lohko on luotu. Edelliseen lohkoon 
viittaava tiiviste puuttuu, jos lohko on ketjun aloituslohko (Narayanan ym., 2016). 
Lohkoketjut toimivat hajautetusti ja niiden kasvavaa sisältöä valvovat kaikki sen 
toimintaan osallistuvat solmupäätteet. Kaikki informaatio lohkoketjun transakti-
oista on jaettu ja avoinna kaikille lohkoketjun solmuille. Solmut toimivat toisil-
leen anonyymisti, mikä edellä mainitun avoimuuden kanssa tekee transaktioista 
läpinäkyvämpiä ja turvallisempia jokaisen solmun niitä valvoessa ja vahvista-
massa ketjun oikeellisuuden (Yli-Huumo ym., 2016). Zhang & Wen (2017) mai-
nitsevat tutkimuksessaan IoT-arkkitehtuurin kannalta suunnittelemansa e-liike-
toimintamallin, joka perustuu lohkoketjuteknologiaan. Heidän pääargumenttei-
naan ovat tehokkuus, joka perustuu kolmannen osapuolen poistamisesta ja al-
haisesta luottamustasosta huolimatta toimivaan transaktioon, joustavuuteen, it-
senäiseen toimintaan ja alhaisiin maksuihin (Zhang, Y & Wen, J, 2017). 

Nykypäivänä lohkoketjujen suosituin käyttötarkoitus on kryptovaluutan 
osana. Satoshi Nakamoton kehittelemän BitCoinin myötä uusien kryptovaluut-
tojen määrä ja arvo on noussut, vaikkakin jälkimmäinen hieman vaihtelevasti. 
Kryptovaluutan toiminnalle ominainen ja välttämätön lohkoketjutekniikka on 
herättänyt huomiota ja tutkimuksia sen mahdollisuuksista muissakin tilanteissa 
tai ympäristöissä. Suurin etu lohkoketjuteknologian käyttämiselle on sen tuoma 
turva vertaisverkossa tapahtuvan autentikoinnin myötä, mutta myös muitakin 
etuja lohkoketjuteknologiaan liittyen on tutkittu, esimerkiksi muokattujen loh-
koketjujen käyttäminen nopeampien viestimisten aikaansaamiseksi eri solmujen 
välillä. Arkkitehtuurillisesti suurin osa tehdyistä tutkimuksista sijoittaa lohko-
ketjutekniikan käytön sensoritasolle, tukemaan tai korvaamaan enimmäkseen 
esineiden internettiin kuuluvien laitteiden kykyä turvallisesti ja yksityisyyttä 

3 LOHKOKETJUT 
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suojellen viestittää ja varastoida dataa. Toinen taso, jolle lohkoketjutekniikka so-
pisi on keskimmäinen hallinta- tai managerointitaso, jossa lohkoketjutekniikka 
joko yhdessä pilvipalveluiden kanssa tai sen osittaisena korvaajana toimisi pa-
rempana datan varastointitapana, josta olisi myös helpompi yksityisyyden ja yh-
tenäisyyden kannalta myös käyttäjien hakea ja viestiä informaatiota. Lohkoket-
jutekniikkaa voidaan myös hahmotella erilaiseksi tavaksi hallintotasolle välittää 
viestejä eri solmupesäkkeiltä toisille, sekä sensoritason ja applikaatiotason välillä. 
Seuraavissa luvuissa käydään läpi lohkoketjuihin ja niiden toimintaan liittyviä 
käsitteitä, sekä niiden tuomia etuja ja haasteita keskittyen esineiden internetin 
kontekstissa toimiviin tapahtumiin. 

3.1 Keskeiset käsitteet 

Lohkoketjuteknologia perustuu lohkoketju nimisen ”listan” tai ”lokin” käyttämi-
seen (KUVIO 3: Lohkoketjuesimerkki). Iansiti ja Lakhani alleviivaavat viisi loh-
koketjuteknologian perusperiaatetta. Jakautettu tietokanta tarkoittaa sitä, että 
kaikilla lohkoketjuun osallisilla on mahdollisuus avoimesti tutkia tietokantaa ja 
sen historiaa. Yksikään yksittäinen osallinen ei voi siis hallita lohkoketjun sisäl-
töä ja toimintaa. Tämä mahdollistaa myös sen, että osalliset voivat tutkailla loh-
koketjua itsenäisesti, eivätkä tarvitse kolmannen osapuolen apua. Vertaisver-
kossa tapahtuva lähetys tarkoittaa, että jokainen ”solmu” säilöö ja edelleenlähet-
tää relevantin informaation muille solmuille. Läpinäkyvyys ja pseudonymiteetti 
mahdollistavat sen, että jokainen transaktio ja sen sisältämä arvo on näkyvissä 
lohkoketjun osallisille. Jokaisella solmulla lohkoketjussa on oma identifikaati-
onsa ja solmut voivat valita näkyykö niiden identiteetti, ja ne pystyvät paljasta-
maan ja vahvistamaan sen tarvittaessa. Kirjausten pysyvyys tarkoittaa, että kun 
transaktio merkitään lohkoketjuun sitä ei voi muuttaa, sillä se on kaikkien sol-
mujen valvonnan alaisena. Laskennallinen logiikka tarkoittaa, että koska lohko-
ketjut ovat digitaalisessa muodossa niin transaktiot voidaan ohjelmoida niin että 
solmut automaattisesti pystyvät vuorovaikutukseen tiettyjen sääntöjen sisällä 
(Iansiti ja Lakhani, 2017). 
Lohko 
Lohko on lohkoketjun pääasiallinen osa, joka mahdollistaa sen toiminnan. Lohko 
koostuu sen sisältämästä informaatiosta, kryptatusta tiivisteestä, aikamerkin-
nästä ja Merkle juuresta. Lohkon sisältämä informaation on esimerkiksi transak-
tio, jotka kaksi ketjun solmua kävivät keskenään. Kryptattu tiiviste sisältää datan 
nykyisen lohkon sisällöstä, jonka se lähettää seuraavalle lohkolle. Lohko sisältää 
siis tiivisteen myös edellisestä lohkosta, ellei se ole ketjun ensimmäinen lohko, 
jolloin loogisesti sillä ei voi olla edellisen lohkon tiivistettä. Lohko sisältää mer-
kinnän ajasta, jolloin se luotiin, jonka avulla voidaan tarkastella mm. transaktion 
tapahtumahetkeä ja osittain varmistaa, että lohkoa ei ole muutettu (Narayanan 
ym., 2016). Merkle juurta ei käytetä kaikissa lohkoketjuteknologioissa, mutta se 
on tiiviste kaikista lohkon transaktioiden tiivisteistä. Jos ketjun osalliset haluavat 
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tarkastella transaktioiden oikeellisuutta, ei heidän tarvitse ladata koko ketjun 
kaikkea tietoa vaan pelkästään Merkle juurista koostuvan Merkle puun. 

 

 

KUVIO 3: Lohkoketjuesimerkki 

Kryptaus 
Lohkon sisältämän tiivisteiden kryptaus on toteutettu ”tiivistämällä” (hashing), 
joka yksinkertaistetusti toimii ottamalla syötetty merkkijono, joka koostuu loh-
kon sisällöstä, ja muokkaamalla se tietyn pituiseksi. Bitcoin-lohkoketjut esimer-
kiksi käyttävät tiivistämisalgoritmia SHA-256, joka tuottaa siihen annetusta 
merkkijonosta 256 bitin pituisen tuloksen. SHA-256 (Secure Hash Algorithm) on 
Yhdysvaltain National Security Agencyn (NSA) luoma yksisuuntainen kryptaus-
algoritmi, joka perustuu Merkle-Damgård rakenteeseen. Yksisuuntaisuuden tar-
koitus on se, ettei tiivisteestä voi luoda alkuperäistä kuvaa informaatiosta ennen 
tiivistystä. Tiivistystä voi siis käyttää varmistamaan, ettei alkuperäinen infor-
maatio ole muuttunut, sillä se muuttaisi myös tiivistettä, mutta tiivistettä ei voi 
käyttää alkuperäisen informaation saamiseen. Esimerkki siitä miten SHA-256 toi-
mii: 

Jos halutaan tiivistää esimerkiksi merkkijono, se muokataan ensin ASCII 
koodiksi, joka muutetaan binääriksi. Tämän jälkeen syntyneeseen binääriseen 
numerosarjaan ”täytetään” lisäämällä siihen nollia, kunnes se on modulo 512  
pitkä ja sisältää alkuperäisen viestin, täytteen ja notaation alkuperäisen viestin 
pituudesta binäärilukuna. Tämän jälkeen täytetty viesti jaetaan palasiksi (M'), 
jotka ovat kooltaan 512 bittiä ja esitetään 16 syötelohkona, jotka ovat 32 bittiä pit-
kiä. Ennen kun merkkijonoa ryhdytään tiivistämään aloittavat tiivistearvot Hº 
(H0-H7) on määritettävä. SHA-256 käytetään kahdeksaa arvoa heksalukuina, 
jotka 32 bittiä pitkiä ja muodostuvat tyypillisesti ensimmäisen kahdeksan alku-
luvun neliöjuuren 32 ensimmäisestä murtoluvusta. Nämä toimenpiteet ovat tii-
vistyksen alustamista. 
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Itse algoritmi ensin luo ”sekoitusaikataulun” jokaiselle M' palaselle käyt-
täen alkuperäistä palasta ja kolmea sen variaatiota, luoden yhteensä neljä 512 bit-
tiä pitkää palaa, W'. Tämän jälkeen W' syötetään syötelohko kerrallaan algorit-
min sekoitusfunktioon. Ensimmäinen syötelohko sekoitetaan alustetulla Hº:n 
avulla ja seuraaviin käytetään aiemman sekoituksen tulosta. Kun kaikki W' syö-
telohkot ovat sekoitettu algoritmilla, voidaan tiiviste H' luoda siten että jokainen 
H' syötelohko on H'¯¹ ja viimeisen W' syötelohkon ( ω') summa (H'(j) = H'⁻¹(j) + 
ω'(63)(j)) (Dang, Q., (2015) ja (Bellet, C., (2018)). 
Merkle juuri 
Merkle puu on kryptografiassa käytetty puumainen datarakenne. Merkle puussa 
isäntäsolmut ovat nimiöity niiden lapsisolmujen kryptografisella tiivisteellä ja 
päätesolmut eli ”lehdet” ovat nimiöity datalohkon tiivisteillä. Merkle juuri on 
koko Merkle puun alkuperäinen isäntäsolmu, joten siinä on tiiviste kaikista puun 
solmuista. Merkle puita käytetään datan varastoinnin, käytön ja siirron oikeelli-
suuden varmistamiseen vertaisverkoissa. Se on yksi keinoista varmistaa, että ver-
taisverkoissa siirtyvä data saapuu muuttumattomana ja osittain valvoo verkon 
muiden osallisien toimintaa. 

Merkle puiden oletetaan yleensä olevan binäärisiä. Esimerkiksi 7 solmun 
puu koostuu alimmalla tasolla neljästä solmusta. Sitä ylemmällä tasolla, tasolla 
kaksi, on kaksi solmua, jotka ovat yhteydessä omiin lapsisolmuihinsa. Ylimmällä 
tasolla on juuri, joka on yhteydessä kahteen solmuun tasolla kaksi. Samalla ta-
valla tiivisteet jokaisesta solmusta lähetetään niiden isäntäsolmulle ja isäntäsol-
mun tiiviste taas eteenpäin, kunnes ne kaikki tiivistetään juurisolmussa. Merkle 
puun turvallisuus perustuu varmistettuun tiivistämiskryptaukseen, kuten SHA-
256, ja yhden-kerran allekirjoitukseen. Yhden bitin yhden-kerran allekirjoitus 
olettaa, että solmu käyttää yksisuuntaista kryptausalgoritmia, eli algoritmia, 
jonka avulla voidaan kryptata viesti ja tiedetään kryptauksen lopputulos helposti, 
mutta josta on hankala saada alkuperäistä viestiä kryptauksesta. Solmu kryptaa 
kaksi arvoa x ja y ja julkaisee arvojen kryptauksen tuloksen ja lähettää viestin 1 
tai 0 sekä bitin arvoa vastaava alkuperäinen arvo. Vastaanottava solmu voi todis-
taa viestin tulleen alkuperäiseltä solmulta kryptaamalla arvo ja osoittamalla sen 
olevan sama kuin julkaistu kryptausarvo (Merkle, 1987). Tämä on yksinkertainen 
yhden bitin allekirjoitus ja useamman bitin allekirjoituksen kanssa jokainen pitää 
käydä läpi hankaloittaen solmujen viestien väärentämistä. 

Merkle puun toiminta lohkoketjuissa on samankaltainen. Jokainen lohko-
ketjussa tapahtuva datan transaktio on kiinnitetty tiivisteeseen, mutta niitä ei säi-
lötä lohkoissa peräkkäisessä järjestyksessä, vaan puumaisessa järjestyksessä niin 
että lapsitiivisteet ovat kiinnitetty isäntiin. Koska jokaisessa lohkossa on useam-
pia transaktioita, niin niistä kaikista tehdään yksi yhteinen tiiviste, joka toimii 
Merkle puun juurena. Joten siinä tapauksessa, että lohkoketjun jokin transaktio 
halutaan varmistaa, voidaan lohkosta ladata pelkästään Merkle juuri, sillä sen 
sisältäessä tiiviste kaikista lapsitiivisteistä ei tarvita kuin se transaktion oikeelli-
suuden varmistamiseen. Näin lohkoketjun muut lohkot voivat myös helposti 
varmistua transaktioiden oikeellisuudesta ja muiden lohkojen ajantasaisuudesta. 

Työn todistus ”Proof of Work” ja ”kaivaminen” 
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Työn todistus (PoW) on suosituin lohkoketjujen toiminnassa käytetty eh-
käisymenetelmä DDoS-hyökkäyksiä ja muita tahallisesti ketjun osallisten lasken-
tatehoa kuormittavia ilkivaltoja kohtaan. Yleisenä vaatimuksena tehokkaalle 
työn todistukselle on se, että se on tekijöiden kannalta sopivan työteliäs tehdä, 
mutta ylläpitäjien kannalta helppo tarkistaa. Tällöin muutoksien tekeminen vaa-
tii lohkoketjuihin osallistujilta aikaa ja vaivannäköä, ehkäisten omalla tavallaan 
ketjujen ilkivaltaista muuntelua. Esimerkiksi Bitcoin-lohkoketjuissa käytetty 
työn todistus perustuu SHA-256 tiivistämisalgoritmiin, jossa ketjujen osallistujat 
yrittävät laskea tietyn lohkon tiivistystä aiempien lohkojen tiivisteiden perus-
teella. Kun tiivistyksen laskennasta saadaan tulos, joka on sama tai pienempi 
kuin ennalta määrätty tiivisteluku, joka muuttuu joka 2016 lohko, on lohkon työn 
todistus suoritettu ja lohko validoidaan oikeaksi muiden lohkojen verratessa tii-
vistettä ennalta määrättyyn tiivistelukuun. Se kuka ensimmäisenä laskee tiivis-
teen, palkitaan pienellä määrällä Bitcoin-valuuttaa ja kannustaa ketjujen osallisia 
jatkamaan toimintaansa. Tätä kutsutaan ”kaivamiseksi” ja osallisia ”kaivajiksi”. 
Koska ainut keino tuottaa lisää Bitcoin-valuuttaa on ”kaivaa” on Bitcoin-lohko-
ketjuissa tarpeeksi suuri kannustin jatkaa tätä toimintaa. Koska Bitcoinien luku-
määrä on määrätty rajalliseksi, on laskettu, että viimeiset Bitcoinit kaivetaan 
vuonna 2140. Tämän jälkeen kaivamisesta ei enää synny uusia Bitcoineja, mutta 
kannustin kaivamiseen säilyy, sillä uusien Bitcoinien myötä kaivajat tienaavat it-
selleen myös Bitcoinien käytöstä syntyvät transaktiomaksut, jotka on asetettu 
Bitcoinien kuluttajien maksettavaksi. 
Älykkäät sopimukset 
Älykkäiden sopimusten määritelmän esitteli kryptografi Nick Szabo vuonna 
1994. Määritelmän mukaan ne ovat tietokoneistettuja transaktioprotokollia, jotka 
toteuttavat sopimusten ehtoja. Lohkoketjutekniikan puitteissa älykkäät sopi-
mukset ovat lohkoketjuihin tallennettuja komentosarjoja. Niillä on oma, uniikki 
osoitteensa sijaitessaan ketjun osana. Älykkäitä sopimuksia käytetään lähettä-
mällä niille data transaktiosta, jonka jälkeen ne suorittavat itsenäisesti niihin oh-
jelmoidun komentosarjan jokaisessa ketjun solmussa. Tämä vaatii tietysti sol-
muilta ja verkostossa toimivalta ketjulta enemmän, kuten toimimisen virtuaali-
koneina. Lohkoketju, jossa toimivat älykkäät sopimukset kykenevät useamman 
askeleen prosesseihin ja koska ne toimivat itsenäisesti, mutta ennalta arvattavasti 
ne ovat ikäänkuin kolmannen osapuolen toimijoita, mahdollistaen kahden toimi-
jan välisen vuorovaikutuksen sopimuksen rajoissa ilman että osapuolet luottai-
sivat toisiinsa (Christidis, & Devetsikiotis, 2016). 

3.2 Edut 

Tiivisteen kryptauksen edut tulevat esiin suuren datamäärän läpikäymisen yh-
teydessä. Koska lohkoketjut voivat olla kooltaan hyvinkin suuria tiivisteet ja nii-
den turvallinen kryptaus pieneen kokoon tuo monia hyötyjä. Esimerkiksi Bitcoi-
nin käyttämän SHA-256 kryptauksen myötä lohkojen tiivisteet ovat aina rajatusti 
256 bittiä pitkiä, riippumatta siitä kuinka suuri alkuperäinen informaatio on. 
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Tässä tapauksessa lohkon datan pysyvyyden voi helposti ja datatehokkaasti tar-
kastaa pelkästään lataamalla pieni tiiviste, joka kertoo, onko lohkon sisältö muut-
tunut. Lisäksi pieni koko auttaa siinäkin asiassa, että lohkoketjun valvontaan 
osallistuu kaikki ketjun osalliset, joten monien solmujen lataessa pelkkiä tiivis-
teitä pystyvät solmut helpommin vastaamaan toisilleen sillä tiivisteet eivät vie 
niin paljoa tietoliikenne kaistaa. 

Kshetri esittää artikkelissaan muutaman haasteen esineiden internetin toi-
minnalle, joihin on mahdollinen ratkaisu lohkoketjuteknologian käytöstä. Haaste 
1 on hinnan ja kapasiteetin tuomat rajoitteet esineiden internetin käytölle ja ke-
hitykselle. Kshetri selittää, että nykyisenmukainen eksponentiaalinen kasvu IoT-
laitteiden määrässä ylittää nykyisen, keskitetyn mallin mukaisten ratkaisujen, 
kuten keskitettyjen pilvipalvelujen, kantokyvyn, ja estää näin ollen IoT:n kas-
vusta hyötymisen sillä nykyteknologialla tämän kasvun hallitsemiseen ja laittei-
den käyttämiseen turvallisesti olisi uhrattava niin paljon resursseja, ettei IoT:sta 
saatava hyöty olisi riittävän kattava. Lohkoketjujen tuomaksi ratkaisuksi hän 
esittää, ettei keskitettyjä palveluja tarvittaisi, vaan laitteet voisivat kommuni-
koida turvatusti, käydä transaktioita keskenään ja tehdä toimenpiteitä itsenäi-
sesti ja automaattisesti älykkäiden sopimusten avulla. Haaste 2 on hänen mu-
kaansa epäkelpo arkkitehtuuri nykyisten IoT-laitteiden ja niiden viestinnän suh-
teen. Hänen mukaansa nykyisellään jokainen IoT:n laite on mahdollinen pullon-
kaula verkoston toiminnalle ja on myös mahdollinen turvallisuusaukko esimer-
kiksi palvelunesto-hyökkäyksille tai datan varastamiselle. Lohkoketjuteknologia 
toisi turvallisuutta tähän kryptauksensa ja ketjun yleisen hallinnan kautta. 
Haaste 3 koskee nykyistä, pilvipalveluilla toimivaa IoT-arkkitehtuuria. Pilvipal-
velimet voivat olla hyökkäyksen kohteena, päivitysten alaisena, ohjelmistovir-
heiden takia poissa toiminnasta tai joidenkin muiden ongelmien takia tavoitta-
mattomissa. Tämä tarkoittaa sitä, että jos vain yksi pilvipalvelin huolehtii IoT-
laitteista niin laitteet ovat myös tavoittamattomissa palvelimen ongelmien ajan. 
Useamman palvelimen käyttö kuitenkin kasvattaa kustannuksia eksponentiaali-
sesti. Lohkoketjuteknologian avulla ei yhtä pistettä laitteiden toiminnan pysäyt-
tämiselle synny, vaan koska valvonta toteutettaisiin hajautetusti useammankaan 
solmun toimimattomuus ei vaikuttaisi koko verkoston kaikkiin laitteisiin. Haaste 
4 liittyy IoT-verkoston informaation manipuloimiseen. Lohkoketjuteknologian 
avulla keskittämätön pääsynvalvonta mahdollistaisi sen, ettei yhdestä laitteesta 
pääsisi muualle ja lohkoketjuteknologian mukainen valvonta mahdollistaisi 
muunnellun laitteen informaation tai toimenpiteiden hylkäämisen. Näiden haas-
teiden mahdollisten ratkaisujen lisäksi lohkoketjuteknologia mahdollistaisi te-
hokkaamman toimitusketjun tuottajien ja käyttäjien välillä. Lohkoketjuteknolo-
gia helpottaisi muunmuassa rikkinäisten tai manipuloitujen laitteiden huomaa-
misen, nopeuttaen näiden korjaamista tai palauttamisen takaisin myyjille. Jos 
laitteisiin tallennetaan dataa myös sen osista, voidaan lohkoketjujen julkisen saa-
tavuuden avulla saada selville viallisia tai manipuloituja osia ja linkittää ne lait-
teisiin ja omistajiin, vaikka molemmat vaihtuisivat. Lohkoketjuteknologian 
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avulla voisi myös olla mahdollista helpommin levittää päivityksiä laitteille ja val-
voa sitä, että jokainen laite olisi päivitysten osalta ajan tasalla ja näin ollen tur-
vattu (Kshetri, 2017). 

Vaikka Dorri ym. (2017) esittelevät syitä lohkoketjujen sopimattomuudesta 
esineiden internetin toiminnan oheksi, he ovat sitä mieltä, että heidän kehittele-
mänsä, kevyempi lohkoketjutekniikka, joka poistaisi ”ylijäämän” lohkoketjujen 
solmujen viestinnästä ja näin vähentäisi viestinnän viivettä, mutta säilyttäisi silti 
lohkoketjutekniikan tuomat edut yksityisyyteen ja turvallisuuteen. Heidän rat-
kaisunsa on älykkään kodin puitteissa käytettävä oma järjestelmäarkkitehtuu-
rinsa, joka yhdistää nykyisenkaltaisia IoT:n hallintamenetelmiä ja lohkoketjutek-
niikkaa. Arkkitehtuuri koostuu älykkään kodin osiosta, päällysteverkkostosta ja 
pilvipalveluvarastosta. 

Älykäs koti koostuu IoT-laitteista, paikallisesta varastosta ja paikallisesta 
muuttumattomasta ”tilikirjasta”, joka toimii samankaltaisesti lohkoketjuteknii-
kan kanssa, mutta jota hallitsee älykkään kodin manageri (SHM). SHM vastaa 
kaikesta lähtevistä ja tulevista transaktioista ja käyttää jaettua avainta varaston ja 
laitteiden kanssa kommunikoimiseen. IoT-laitteet älykkäässä kodissa voivat 
pyytää, jakaa ja varastoida dataa transaktioiden muodossa. 

Päällysteverkko on vertaisverkko, joka koostuu solmuista kuten suurem-
man resurssimäärän omaavista laitteista, SHM:stä ja käyttäjän laitteista, kuten 
älypuhelimista tai tietokoneista. Viiveiden vähentämiseksi solmut ovat ryhmi-
telty ja niille valitaan johtaja, joilla on oma julkinen avain. Avain on tiedossa 
muilla ryhmien johtajilla ja avaimia käytetään uusien lohkojen luomiseen ja loh-
kon luojan autentikointiin. Ryhmien johtajat ylläpitävät julkista lohkoketjua, joka 
varastoi kaikki päällysteverkoston solmujen transaktiot ja sitä käytetään 
myös ”maineen” hankkimiseen. Solmujen oletetaan olevan luomassa väärinkäy-
töksiä, joten jokainen niiden transaktio autentikoidaan aluksi. Kun solmu on luo-
nut riittävän monta transaktiota, jotka on autentikoitu olemaan oikeita, solmun 
maine kasvaa. Mainetta käytetään apuna solmun transaktioiden autentikoimi-
sessa vertaamalla sitä muiden solmujen luottamukseen kyseistä solmua kohtaan. 
Tämä nopeuttaa solmujen todentamista ja vähentää viivettä. 

Pilvipalveluvarastoa käytetään autentikoimaan IoT-laitteiden käyttäjiä. Va-
rasto pitää sisällään käyttäjän tiivistettyä dataa, jolla on oma identifikaatiotun-
nuksensa. SHM vertaa käyttäjältä saamaansa tunnusta varaston tiivisteeseen ja 
autentikoi käyttäjän, jos se saa sieltä vastaavan informaation. 

Analyysissään arkkitehtuurinsa toiminnasta Dorri ym. (2017) vertasivat si-
muloidun Bitcoin lohkoketjun generoimaa viestiliikennettä omaan arkkitehtuu-
riinsa. Päällysteverkoston jäsenten ryhmäytymisen ansiosta lohkoketjun viestejä 
ei tarvitse lähettää ketjun jokaiselle solmulle, vaan pelkästään ryhmien johtajille, 
vähentäen tarvittavaa liikennettä, tehden heidän arkkitehtuuristaan sopivam-
man rajallisen resurssimäärän omaaville IoT-laitteille, helpottaen niiden viestin-
tää ja vähentäen viivettä verrattuna tavallisiin lohkoketjuihin. Verrattaessa 
Bitcoinin ja heidän arkkitehtuurinsa uusien lohkojen luomista ei lohkoketjujen 
alussa ole suuria eroja. Tämä johtuu siitä, etteivät solmut ole keränneet mainetta 
ja kaikkia solmuja pidetään epävarmoina. Kun solmujen maine kasvaa vain osa 
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transaktioista täytyy autentikoida, nopeuttaen lohkojen luomista ja viestintää. 
He mainitsevat myös, että heidän luomansa maine ja luottamustyyppinen rat-
kaisu olisi mahdollista sisällyttää myös muuntyyppisiin lohkoketjuihin, kunhan 
se ei vaarantaisi verkoston turvallisuutta (Dorri ym., 2017a ja b). 

Samaniego ja Deters mainitsevat julkaisussaan mielipiteensä lohkoketjujen 
sopivuudesta esineiden internetin osaksi. Heidän mielestään lohkoketjujen kyky 
varastoida, siirtää ja luoda digitaalisia voimavaroja jakautetusti ja häiritsemättö-
mällä tavalla olisi käytännönläheinen mahdollisuus esineiden internetin toimin-
nalle. Vaikka heidän mielestään mikromaksujen hoitaminen IoT-laitteiden välillä 
olisikin luonnollisesti ensimmäinen harkittava asia lohkoketjujen käytöstä, datan 
ja koodin säilöminen ja jakaminen olisi nykyisten IoT-käyttöönottojen kannalta 
kaikista hyödyllisintä (Samaniego & Deters, 2016a). 

Samaniego ja Deters käyttävät lohkoketjuja myös toisessa tutkimuksessaan, 
jossa he kokeilevat ylläpitää virtuaalisia IoT-resursseja Edge-laitteissa. Tutki-
muksessa virtuaaliresurssit ovat IoT-komponentteihin linkitettyjä digitaalisia ar-
tifakteja. Ne ovat mikropalveluja, jotka pystyvät prosessoimaan pyyntöjä yh-
dessä muiden virtuaaliresurssien kanssa. Näiden avulla Samaniego ja Deters 
yrittivät hallita useamman käyttäjän yrityksiä käyttää IoT-laitteita, vähentää yh-
den pisteen ja verkoston kokemaa laskentapainetta ja jakaa laskentapainetta ver-
kon reunoilla oleville laitteille. Tutkimuksessaan he käyttivät lupapohjaisia loh-
koketjuja säilömään koodeja ja jakamaan niitä Edge-laitteilla toimiville virtuaali-
resursseille. Lupapohjaiset lohkoketjut ovat tavallisia lohkoketjuja, mutta toisin 
kuin lohkoketjut yleensä ne eivät ole julkisia vaan tarvitsevat luvan niiden infor-
maation lukemiseen. Samaniegon ja Detersin käyttämä lupapohjainen lohko-
ketju toimi pilvipalvelimella, jolloin he hallitsivat sen lukuoikeuksia. Yksi suu-
rista haasteista virtuaaliresurssien käytössä oli juuri turvallinen koodin säilöntä 
ja latauspaikka, ja lupapohjaiset lohkoketjut pystyvät tehokkaasti ja turvallisesti 
toimittamaan tarvittavan koodin virtuaaliresursseille. He toteavat tutkimukses-
saan pilvipalvelussa ylläpidettävän lupapohjaisen lohkoketjun olevan tehokas 
tapa jakaa koodia ja toimia datasäilönä. Lisäksi lohkoketjut pystyvät toimimaan 
skaalautuvana lähestymistapana IoT:n datansäilöntään (Samaniego & Deters, 
2016b). 

Päällimmäisenä aiheena lohkoketjujen tuomia etuja on siis niiden asema 
pilvipalveluita kohden. IoT-laitteiden suuri ja kasvava määrä muuttuu tulevai-
suudessa kestämättömäksi nykyisenkaltaisten pilvipalvelimien hallita, joten IoT-
arkkitehtuuri tarvitsee uudenlaisen tai muokatun tavan hoitaa viestinnän, varas-
toinnin ja analysoinnin hallinta, joka on yhä pilvipalvelimien alaisena. Tähän yh-
tenä vastauksena on lohkoketjuteknologian tuoma apu. Lisäämällä lohkoketjut 
toimimaan sensorilaitteiden kanssa datan varastoimisessa, viestinnässä ja auten-
tikoinnissa kuorma pilvipalveluilta siirtyisi osittain IoT-laitteille itselleen mikä 
auttaisi skaalautuvan esineiden internetin hallinnassa. Lohkoketjujen viestin-
nässä käytettävä pelkkien tiivisteiden lataaminen tarkoittaisi sitä, että kryptaus- 
ja tiivistämisalgoritmien kehittyessä myös alati kasvavan esineiden internetin da-
tamäärä olisi helpommin hallittavissa. Lohkoketjuteknologian avulla IoT-laitteet 
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voisivat myös toimia älykkäiden sopimusten kautta itsenäisemmin, jolloin ei tar-
vittaisi uhrata niin laajaa määrää resursseja kaikkien laitteiden valvontaan ja hal-
lintaan, mutta laitteet pysyisivät silti helposti hallittavissa, jos vikatilanteita ilme-
nee ja vertaisverkon avulla valvottujen viallisten laitteiden löytäminen helpot-
tuisi. Lisäksi lohkoketjut estäisivät osittain nykyisenmukaisen pilvipalvelun on-
gelmia hyökkäystenkohteeksi joutumisesta. Pilvipalveluiden aseman tärkeyden 
vähentyessä ja viestinnän siirtyessä laitteille itselleen yhden pisteen keskittynyttä 
haavoittuvaisuutta ei syntyisi, vaan turvattomien ja hyökkäyksen kohteena ole-
vien laitteiden asema verkostossa ei vaarantaisi muita laitteita ja nämä laitteet 
olisivat varmempi turvata ja huomioida. Lohkoketjujen toimiessa laitteiden vies-
tinnässä myös niiden viestimä data olisi turvatumpaa sillä sitä valvoisi koko loh-
koketjuverkosto. 

Argumenttiin siitä, etteivät myös nykyisenkaltaiset lohkoketjutkaan olisi 
sopivia esineiden internetin hallintaelimeksi voidaan myös vastata muunnel-
luilla ja yksityisillä lohkoketjuilla, joiden toiminta vastaa lohkoketjuteknologian 
periaatteita, mutta sisältää uudempia ja autentikointia nopeuttavia elementtejä. 
Dorri ym, (2017) luoma mainepohjaisten lohkoketjujen toiminta, sekä Samaniego 
& Deters:in (2016) lupapohjainen lohkoketjujärjestelmä olisivat mahdollisia ta-
poja toteuttaa tavanomainen lohkoketjupohjainen valvonta, mutta sen ollessa 
vielä tiukemmin valvottu ja kykenevämpi nopeampaan viestintään. Tässä ta-
pauksessa tietysti lohkoketjut toimisivat osana pilvipalveluita joka osaltaan toisi 
takaisin vanhoja ongelmia, mutta kykenisi silti toimimaan turvatummalla ja 
skaalautuvammalla tavalla kuin nykyisenkaltaiset pelkän pilvipalvelimien va-
rassa toimivat toteutukset (Dorri ym., 2017b ja Samaniego & Deters, 2016b). 

3.3 Haasteet 

Conoscenti ym. (2016) uskovat että turvatumpi ja yksityisempi IoT-verkosto olisi 
osittain mahdollista luoda vertaisverkon kaltaisten funktioiden lisäämisellä. Tä-
hän tapaukseen he myös uskovat lohkoketjujen sopivan hyvin, sillä se ei ole kes-
kitetysti hallittu ja on rakennettu kestämään ja estämään ulkopuolista ja pahan-
suopaista muuntelua. Tutkimuksessaan he kävivät läpi erilaisia käyttötapauksia 
liittyen lohkoketjuihin ja löysivät ongelmia niiden yhtenäisyyden, anonymiteetin 
ja sopeutuvuuden suhteen. Käyttötapauksiin kuului enimmäkseen datan varas-
toinnin hallintaa, datan ja hyödykkeiden ostoon ja myymiseen liittyviä tapauksia, 
identiteetin hallintaa, arvostelujärjestelmiä ja muita erityisempiä tapauksia kuten, 
aikamerkintäpalveluja ja ohjelmistolisenssien valvontapalveluja. 

Yhtenäisyyden kannalta he kiinnittävät huomiota mahdollisiin lohkoketjua 
vastaan kohdistuviin hyökkäyksiin, joista osaan on jo mahdollisia ehkäisykeinoja. 
Kuitenkin suurin uhka yhtenäisyydelle on heidän mielestään suuren määrän ket-
jun laskentatehosta omistavat ”kaivajat”, jotka käyttäytyvät epäsopivasti ketjun 
toimintaan nähden. Näiden kaivajien toiminta voi aiheuttaa haarautumisia ket-
jussa, jolloin hajautettua yksimielisyyttä lohkoista on hankalampi saavuttaa ja 
pahimmassa tapauksessa vanhempaa dataa saatetaan menettää. Lohkoketjuja 



27 

voitaisiin tässä vaiheessa myös saastuttaa väärillä transaktioilla tai datalla. Tämä 
uhka on pienempi suuremmissa ja jo vakiintuneissa ketjuissa, joista on hanka-
lampi saada suurta osaa ketjusta haltuunsa, mutta riski tähän on suuri uusissa ja 
nuorissa ketjuissa. Conoscentin ja muiden ratkaisu tähän olisi kehittää IoT:n ja 
lohkoketjujen yhteistyötä tasoarkkitehtuurilla. IoT:n tarvitsemat ohjelmat ja 
funktiot toimisivat omalla tasollaan jo vakiintuneiden lohkoketjujen yläpuolella, 
mutta yhteistyössä niiden kanssa. Tämä auttaisi myös siihen, ettei vähän resurs-
seja omaavien IoT-laitteiden tarvitsisi laskea PoW:ta, vaan se tapahtuisi lohko-
ketjuissa. Anonymiteetin osalta Conoscenti ym. (2016) huomauttavat että pseu-
donymiteetti ei riitä turvaamaan lohkoketjun osallisien yksityisyyttä. Lohkoket-
jujen osalliset on mahdollista epäanonymiteettää analysoimalla verkkoliiken-
nettä tai lohkoketjua itseään koska se on julkinen kaikille. Mahdollinen ratkaisu 
tähän on sekoitusprotokollien käyttö missä esimerkiksi Bitcoin-lohkoketjujen 
osalliset lähettävät Coinejaan toiseen osoitteeseen ja takaisin johonkin muuhun 
kuin alkuperäiseen lähetysosoitteeseen tehden saman osallisen rahanvaihdosta 
hankalamman seurata. Tämä ratkaisu ei sovellu erityyppisiin ja tarkoituksellisiin 
lohkoketjuihin, joten lisätutkimus on tarpeellista ratkaisujen löytämiseksi. So-
peutuvuuteen liittyviä ongelmia on kaksi päällimmäistä tapausta. Ensiksi on se, 
että kun lohkoketjujen transaktioiden määrä kasvaa ja ketju muuttuu suurem-
maksi, on rajallisten resurssien omaavien IoT-laitteiden vaikeampi ja kalliimpi 
varastoida ja ylläpitää sitä. Tähän ratkaisu on jo edellä mainittu tasoarkkitehtuuri, 
jossa applikaatiotaso erotetaan lohkoketjuista, luoden symbioosin niin ettei IoT-
laitteiden tarvitse varastoida kuin osa lohkoketjuista, jota ne tarvitsevat omien 
transaktioidensa hoitamiseen. Toinen pääongelma on lohkoketjujen alhainen da-
tan läpisyöttö. Tämä johtuu PoW.n vaikeudesta ja lohkojen maksimikoosta. 
Tämä tekee joistakin lohkoketjuista skaalautumattomia ja liian hitaita IoT-laittei-
den toimintaan. PoW:n helpottaminen voisi johtaa läpisyötön nopeutumiseen, 
mutta myös helpottaisi hyökkääjiä luomaan haaroja lohkoketjuihin. Lohkon 
koon suurentaminen taas myös helpottaisi läpisyöttöä, mutta vaikeuttaisi lohkon 
validointia, jolloin vain osalla solmuista olisi kyky käsitellä niitä, keskittäen ket-
jun hallintaa pienemmälle ryhmälle, joka voisi mahdollisesti aiheuttaa ongelmia 
ketjun yhtenäisyyden kanssa, varsinkin jos tämä ryhmä aikoisi toimia pahan-
suovasti. Ratkaisuksi Conoscenti ym. (2016) esittävät taas tasoarkkitehtuuria ja 
sitä ettei applikaatiotason kaikkien operaatioiden tarvitsisi käydä transaktioita 
lohkoketjun kanssa. Tämä ei kuitenkaan saattaisi toimi suurien IoT-laitemäärien 
kanssa, jolloin parempia ratkaisuja lohkoketjujen taholla olisi suotavaa tutkia 
(Conoscenti ym., 2016). 

Dorri ym. (2017) luettelevat tutkimuksessaan nykyisten lohkoketjujen sopi-
mattomuutta IoT-laitteiden käytettäväksi. Syynä tähän ovat muunmuassa niiden 
laskentakyvyn kalleus, ja se että niissä on korkea kaistan ”ylijäämä”, eli viestimi-
seen käytettävän datan prosessoimiseen kuluu enemmän aikaa kuin olisi suota-
vaa ja se johtaa viivästyksiin IoT-laitteiden toiminnassa. Näin ollen, he katsovat 
nykyisten kaltaisten lohkoketjujen olevan liian raskaita esineiden internetissä 
käytettäväksi. Lyhennettynä he luokittelevat lohkoketjujen kohtaamat IoT:n on-
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gelmat kolmeen osaan. Ensimmäinen on se, että IoT-laitteiden rajallinen resurs-
simäärä, niin muistin kuin viestintäkyvyn puitteissa ei kykene korkeatasoiseen 
ja kompleksiin turvallisuustoimintaan. Toinen on se, että IoT-laitteiden on tur-
vattava käyttäjien ja laitteiden informaation turvallisuus, samalla taaten, että 
käyttäjät saavat tarvittavan laajan skaalan dataa IoT-laitteiden ja niiden verkos-
ton käyttämiseksi. Kolmas on se, että keskitetyt ratkaisut eivät toimi yhtä hyvin 
IoT-verkostossa, yhden pisteen heikkouden ja monilta-yhdelle viestinnän takia 
(Dorri ym., 2017a Huhtikuu). 

Yksi kysymys lohkoketjujen käytöstä esineiden internetin osana on se, että 
missä lohkoketjuja olisi järkevintä ylläpitää. Samaniegon ja Detersin mukaan loh-
koketjujen ylläpitäminen suoraan IoT-laitteissa ei olisi suotavaa kolmesta syystä. 
Laskennallisten tehojen puute useimmissa IoT-laitteissa, tarvittavan siirtonopeu-
den puute ja tarve säästää sähköä IoT-laitteiden toiminnan keston maksimoi-
miseksi (Samaniego & Deters, 2016a). 

Suurimmat haasteet lohkoketjuteknologian käyttämisessä esineiden inter-
netin hallinnassa ja viestinnässä voidaan jakaa kahteen suurempaan ongelma-
kohtaan, resurssi-intensiivisyyteen ja ketjujen omistajuuteen. IoT-laitteiden rajal-
liset resurssit estävät niitä hallinnoimasta suuria määriä dataa ja viestintää, joten 
laitteiden resurssien määrää tai niiden kykenevyyttä hyödyntää olemassa olevia 
resursseja olisi nostettava, jotta nykyisenkaltaiset lohkoketjut voisivat toimia nii-
den kautta. Tämä johtaisi joko laitteiden koon kasvamiseen, lisäämällä uusia fyy-
sisiä datan varastointi- tai viestintäresursseja, tai edelleen niiden resurssi-inten-
siivisyyttä, jos laitteiden ohjelmatehokkuutta halutaan lisätä, aiheuttaen loputto-
man kierteen. Ketjujen omistajuuden tuomat ongelmat taas liittyvät lohkoketju-
jen luonteeseen ja julkisuuteen, jossa ketjujen omistajuus saattaa siirtyä sen suu-
rimmille osallisille, jotka kykenisivät hallitsemaan ketjun tapahtumia ja selvittä-
mään osallisien identiteettejä. Lisäksi haasteita ilmenee osittain myös lohkoket-
jujen toiminnan osalta, kuten POW:n laskemisesta. Osalla näistä haasteista on jo 
alustava ratkaisu, mutta tulevaisuudessa on otettava huomioon myös näiden rat-
kaisujen skaalautuvuus esineiden internetin kasvaessa. 
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Esineiden internetin tärkeys ja kasvava koko ovat herättäneet keskustelua ja huo-
lenaiheita tutkijoiden ja analyytikkojen parissa. Nykyisenkaltainen arkkitehtuuri 
on riittämätön ylläpitämään esineiden internetin toimintaa samalla asteella, jos 
sen kasvu jatkuu samankaltaisena. Nykyinen pilvipalvelumalli esineiden inter-
netin hallinnassa kokee haasteita myös lainsäädännöllisellä puolella, lisäten vaa-
timuksia datan yhtenäisyyden ja turvallisuuden kannalta. Tähän ratkaisuksi esi-
tettyjen mahdollisten lohkoketjuteknologian tuomien etujen integroiminen ny-
kyarkkitehtuuriin voisi olla mahdollinen ratkaisu. 

Pääasemassa tässä argumentissa on lohkoketjuteknologian käyttö pilvipal-
veluiden korvikkeena tai lisäyksenä, auttaen näin esineiden internetin kolmita-
soarkkitehtuurissa sekä hallinta- että sensoritasolla. Lohkoketjuteknologia mah-
dollistaisi avun datan varastoimiselle, autentikoinnille ja analysoinnille käyttäen 
myös laitteiden resursseja ja niiden viestintäkykyä. Lohkoketjuteknologia kyke-
nisi myös mahdollistamaan taatumman turvallisuuden ja yhtenäisyyden laittei-
den viestimässä ja varastoimassa datassa, sekä laajemman valvonnan mahdolli-
suuden niin laitteiden keräämälle datalle kuin myös laitteiden virheettömälle toi-
minnalle itselleen. Yhdessä pilvipalvelimien kanssa lohkoketjuteknologia voisi 
luoda paremmin skaalautuvan esineiden internetin, jossa laitteiden kyky hallita 
itseään ja viestiä itsenäisesti, mutta silti helposti valvottavasti olisi tulevaisuu-
delle suuri mahdollisuus. 

Haasteita tälle näkemykselle on kuitenkin vielä nykyisenkaltaisten laittei-
den, lohkoketjujen ja pilvipalveluiden kykenemättömyys toteuttaa näitä kaikkia 
ja toimia yhtenäisesti. Laitteiden koko ja niiden sisältyvien ohjelmistojen kyky 
prosessoida dataa ja viestiä sitä rajoittavat näitä mahdollisia uudistuksia ja pilvi-
palveluiden ja lohkoketjujen resurssi-intensiivisyys täytyy ottaa huomioon uu-
sien ratkaisujen löytämisessä. 

Tulevaisuudessa lisätutkimusten tarve keskittyy enimmäkseen siis IoT-lait-
teiden kykenevyyden paranteluun, pilvipalveluiden ja lohkoketjuteknologian 
parempaan yhteentoimivuuteen ja niiden omien toimintojen paranteluun ja re-
surssi-intensiivisyyden vähentämiseen. Näiden tutkimusten myötä voidaan siir-

4 TAUSTATEORIAN YHTEENVETO 
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tyä tarkastelemaan lähemmin esimerkiksi älykkään kodin sujuvampaa toimi-
vuutta lohkoketjuteknologian avustuksella toimivan esineiden internetin toimin-
noilla. Tärkeimpänä tulevissa tutkimuksissa on kuitenkin säilyttää esineiden in-
ternetissä siihen lohkoketjujen tuoma datan turvallisuus ja nopea viestintäkyky, 
jotta kasvava esineiden internetin verkosto pysyisi turvattuna ja skaalautuvana. 
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Tässä osassa tutkielmaa käsitellään tutkimuksen käyttämä tutkimusmenetelmä, 
tutkimuksen rajaus ja itse tutkimuksen suoritus. Tutkimuksessa käytetty aineisto 
löytyy liitteestä 1 (Liite 1: Aineiston lähteet). 

5.1 Systemaattinen multivokaalinen kirjallisuuskatsaus (SMLR) 

Tässä tutkielmassa on käytetty pohjana Garousi ym. (2019) kehittämää syste-
maattista multivokaalista kirjallisuuskatsausta, joka on esitetty kuviossa 4. 

Lyhyesti tämä menetelmä tarkoittaa sitä, että perinteisten tietolähteiden, 
kuten tieteellisten julkaisujen lisäksi aineistoon on kerätty myös niin kutsuttua 
“harmaata tietoa” joka sisältää käytännönläheisempää, mutta ei tieteellisessä 
muodossa kirjoitettua tietoa ja käyttäjien kokemuksia ja mielipiteitä. Tämänkal-
taiset tutkimukset ovat olleet suosittuja muissa tieteellisissä aloissa ja ovat yleis-
tyneet viime vuosina myös tietotekniikan ja tietojärjestelmätieteen aloilla. 

 

5 TUTKIMUSMENETELMÄT 
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KUVIO 4: SMLR-tutkimuksen rakenne 

 
Suunnitteluvaihe 

Tässä vaiheessa ensiksi tunnistetaan SLMR-tutkimuksen tarve, sillä se vai-
kuttaa siihen millaiset tai missä muodossa tutkimuksen tulokset kannattaa esit-
tää. Tutkijoiden on tässä vaiheessa hyvä ottaa huomioon olemassa olevien tutki-
musten määrä ja kohdeyleisön mielipiteet siitä, minkälaiset tulokset olisivat 
heille hyödyllisiä. Täten seuraava osa suunnittelua, motivaation tunnistaminen, 
on jo osittain suoritettu. Motivaatio tämänkaltaiselle tutkimukselle on tuottaa 
hyötyä kohdeyleisölle ja se ettei tämänkaltaisia SMLR-tutkimuksia ole tehty ai-
healueesta. Näistä tutkimuksen perusteista syntyy tutkimuksen lopullinen pää-
määrä, josta juontuu tarkemmat tutkimuskysymykset, joihin pyritään vastaa-
maan. Tutkimuskysymykset luonnollisesti määräytyvät aiheen ja kohteena ole-
vien tulosten mukaan. 
Lähteiden keruu ja iterointivaihe 

Tässä vaiheessa tutkimusta päätetään hakusanat, joilla tietoa pyritään ke-
räämään. Hakusanojen mukaan lähteitä etsitään sekä valkoisesta tiedosta että 
harmaasta tiedosta. Itse haku muodostuu esimerkiksi Google Scholarin ja tieteel-
listen julkaisualustojen kautta, jolloin etsitään valkoisesta tiedosta koostuvia läh-
teitä, ja esimerkiksi tavallisen Google-haun kautta tapahtuvasta lähteiden etsin-
nästä, tässä tapauksessa päämääränä harmaan tiedon lähteiden etsintä. Molem-
pien tietojen lähteiden etsimisellä on hakusanojen lisäksi omat hakukriteerit, jo-
ten seuraavana on vuorossa lähteiden osittainen tarkistus siitä, sopivatko ne tut-
kimuksen päämäärien esittämiin raameihin. Tämän jälkeen lähteet ovat valmiit 
iteroinnille. 
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Lähteiden iterointi tapahtuu tutkijoiden muodostamien valinta- ja hylkää-
miskriteerien sovittamisella kerättyihin lähteisiin. Iterointi voi tapahtua useam-
man kerran riippuen siitä pääsevätkö tutkijat konsensukseen. Kriteerien sovi-
tuksen jälkeen lähteiden määrä on pudonnut, mutta tutkimuksen käytössä on 
nyt analysoidut lähteet seuraavaa vaihetta varten. 

Käsitteiden iterointivaihe 
Seuraavana vaiheena on käsitteiden iterointi. Tässä vaiheessa ensin on vuo-

rossa käsitteiden tunnistus. Valittavat käsitteet riippuvat alasta ja tutkimuksen 
tarpeista. Käsitteiden iterointi tapahtuu samalla tavalla kuin lähteidenkin, mutta 
myös tutkimuskysymykset huomioon ottaen. Käsitteet antavat rungon sille, mi-
ten data kerätään ja miten tutkimuksen tulokset esitetään kyseistä dataa käyttä-
mällä. 
Datan muokkaamisvaihe 

Seuraavaksi on vuorossa datan keräys lähteistä käyttäen edellisessä vai-
heessa tunnistettuja käsitteitä. Garousi ym. (2019) painottavat datan keräämi-
sessä sitä, että tutkimuskysymyksiin riittävän vastauksen löytämiseen on läh-
teistä kerättävä mahdollisimman paljon sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista 
dataa. He ehdottavat myös joitakin automaattisia datan keruu ja synteesiin muo-
dostamiskeinoja. 
Tulosten raportointivaihe 

Lopuksi, kun riittävä määrä dataa on kerätty ja analysoitu, on vuorossa ke-
rätyn datan yhdistäminen ja sen pohjalta analyysi ja pohdinta liittyen tutkimus-
kysymyksiin vastaamiseen. Valmiin tutkimusten raportoinnissa Garousi ym. 
(2019) haluavat kiinnittää huomiota siihen, että saatujen tulosten olisi tuotettava 
hyötyä kohdeyleisölle, sillä SMLR-tutkimuksen päämääränä on saattaa koh-
deyleisön tietoon nykyisen teknologian teoreettinen taso, sekä käytännön seikat 
miten teknologia toimii käytössä tällä hetkellä. Tutkimuksen lukijoiden tulisi 
saada todistepohjainen yleiskuva tutkimuksen aihealueen tasosta ja tilanteesta. 

5.2 Tutkimuksen toteutus 

Itse tutkimus suoritettiin kolmessa pääosassa. Ensin aineisto kerättiin 
systemaattisella multivokaalisella kirjallisuuskatsauksella. Aineiston keruun 
jälkeen kerätyt tulokset analysoitiin ja jaettiin eri osiin valkoisen ja harmaan 
tiedon osalta. Tarkemmin aineisto jaettiin myös eri käyttötapausten mukaan 
sekä käyttötapauksissa ilmenneiden hyötyjen ja haittojen mukaan. Analyysin 
jälkeen vuorossa oli pohdinta ja aineistosta saatujen tulosten vertailu 
tutkimuskysymyksiin sekä toisiinsa. 

5.2.1 Tutkimuksen suunnitteluvaihe 

Suunnitteluvaiheessa esiintyvä tutkimuksen tarve on saatu ylemmältä taholta 
Pro-Gradu-tutkielman muodossa. Lisäksi tämän tutkimuksen motivaationa on 



34 

tutkielman kirjoitusvaiheessa huomattu SMLR-tutkimusten puute tässä kysei-
sessä aiheessa, eli lohkoketjuteknologian ja esineiden internetin yhteen sovitta-
misessa ja yhteiskäytössä. Tämä on ymmärrettävää, sillä idea näiden kahden yh-
distämisestä on melko uusi ja tietojärjestelmien sekä ohjelmistotuotannon aihe-
alueissa ei ole vielä juurikaan suoritettu tarkasti tiettyyn aiheeseen tähtääviä 
SMLR-tutkimuksia. Täten tarve ja motivaatio tälle tutkimukselle on helposti saa-
vutettu. 

Kirjallisuuskatsauksen aineisto on kerätty 158:sta lähteestä, joka koostuu 
113:sta “valkoisesta tiedosta” ja 45:stä “harmaasta tiedosta. Valkoisella tiedolla 
tarkoitetaan tässä tapauksessa virallisesti tieteellisten julkaisujen alle laskettavia 
tutkimuksia, analyysejä ja muita vertaisarvioituja tuotoksia. Tässä tutkielmassa 
käytetty valkoinen tieto koostuu tieteellisistä artikkeleista, konferenssijulkai-
suista ja kirjallisuusotteista. Harmaalla tiedolla tarkoitetaan tässä tapauksessa 
valkoisen tiedon ulkopuolelle jääviä julkaisuja. Harmaalla tiedolla on useampia 
tasoja riippuen siitä, kuinka kaukana niiden julkaisukriteerit ovat valkoisen tie-
don vastaavista. Esimerkkejä tasojen sisällöstä voisivat olla lähimpänä olevat jul-
kaisut, kuten valtion julkaisemat raportit ja sanomalehdet, sekä kauimpana ole-
vat julkaisut, kuten blogit, twiitit, ja muut yksityishenkilöiden kirjoittamat julkai-
sut, joiden taustoja ei ole selvitetty. 

Tässä tutkielmassa ei kuitenkaan harmaan tiedon eri tasoja ole eritelty, 
vaan otanta on otettu sattumanvaraisesti eri asteilta ja käytetty aineistona sellai-
senaan. Yrityksenä on ollut saada käytännönläheinen kuva tutkimusaiheesta ver-
rattuna valkoiseen tietoon. Tässä tutkielmassa käytetty harmaa tieto koostuu yri-
tysten julkaisuista, yksityishenkilöiden julkaisuista, Q/A-sivustojen, eli kysymys 
ja vastaussivustojen, kuten Stack Overflow, alla julkaistuista keskusteluista, blo-
giteksteistä, yksityisten tahojen artikkeleista, patenttiuutisista ja Twiiteistä. 

 

5.2.2 Lähteiden keruu ja iterointi 

Tutkimuksen lähteet ovat kerätty käyttäen Google Scholar-hakua ja tavallista 
Google-hakua, valkoiselle tiedolle ja harmaalle tiedolle tässä järjestyksessä. Val-
koisen tiedon lähteitä kerättiin yhteensä 113 kappaletta ja harmaata tietoa 45 kap-
paletta. Yhteensä lähteitä tutkimukseen kerättiin siis 158 kappaletta. Hakusanat, 
joilla tietoa haettiin sekä Google Scholar- että Google-hausta ovat seuraavat: 

• Blockchain and iot 

• Blockchain and internet of things 

• Blockchain and internet-of-things 

• Distributed ledger technologies and internet of things 

• DLT and IOT 

• Distributed ledger technologies and IoT 

• DLT and internet of things 

 
Sekä valkoinen tieto että harmaa tieto kerättiin näillä hakusanoilla tätä järjestystä 
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käyttäen, ensin valkoinen ja sitten harmaa. Samankaltaisten hakusanojen eriävä 
kirjoitusmuoto valittiin hakusanoiksi siitä syystä, että monet tieteelliset artikkelit, 
että tavallisessa kirjoituksessa käytetyt maininnat IoT:sta ja lohkoketjuteknologi-
asta käyttävät näitä kaikkia kirjoitusmuotoja. Näiden termien tarkkaa standar-
dointia ei ole hakukielenä käytetyssä englannin kielessä määritelty. 

Hakusanoiksi valittiin IOT:n ja lohkoketjuteknologian lisäksi myös “distri-
buted ledger technologies” eli lyhentäen DLT, sillä lohkoketjuteknologia perus-
tuu DLT:n aihealueeseen ja perusrakenteeseen. Monet tutkimukset ja kirjoitukset 
käyttävät DLT:tä terminä lohkoketjuteknologian sijaisena tai samaan aikaan sen 
kanssa. Lisäksi monet tutkimukset, jotka käyttävät vain DLT termiä ovat sovel-
lettavissa lohkoketjuteknologian kanssa samaan yhdistelmään. Tästä syystä 
myös DLT on terminä otettu huomioon ja tämän termin sisältämät lähteet on 
otettu huomioon, sillä ehdolla että ne ovat lohkoketjuteknologian kanssa yhteen-
sopivia. Lähteiden valintaa kuvataan kuviossa 5. 

5.2.3 Sisältämis- ja hylkäämiskriteerit 

Toisin kuin Garousi ym, (2019) esittämässä tutkimusrakenteessa, tässä tutkimuk-
sessa käytettävien lähteiden iteraatio tehtiin samaan aikaan keräyksen kanssa. 
Google Scholarin haussa kerätyn valkoisen tiedon lähteitä esiintyi seuraavanlai-
sesti: 

• 1 hakusana 53 300 tulosta 

• 2 hakusana 42 300 tulosta 

• 3 hakusana 18 200 tulosta 

• 4 hakusana 17 500 tulosta 

• 5 hakusana 7190 tulosta 

• 6 hakusana 17 900 tulosta 

• 7 hakusana 8030 tulosta 

Yllä olevista lähteistä lopullisesti valittiin 49, 25, 15, 13, 5, 3, 3 kappaletta 
tutkimuksessa käytettäviksi lähteiksi. 

Lähteiden sisältämiskriteerinä olivat: 

• Vuoden 2010 jälkeiset tutkimukset, tällöin Bitcoin tuli yleiseen tietoon ja 
aihealueen tutkimukset lisääntyivät merkittävästi 

• englannin kielellä kirjoitetut tekstit 

• sopivatko tekstien tiivistelmä, konkluusio, ja otsikko aihealueeseen 
 
 

Lisäksi lähteiden haku lopetettiin jokaisen hakusanan kohdalla silloin, 
kun lähteiden sisältö alkoi toistaa itseään, mikä viittasi siihen, ettei kyseisellä ha-
kusanalla etsimällä saisi enää merkittävästi uutta tietoa. Myös monen hakusanan 
kohdalla ilmeni monia samoja tutkimuksia, jolloin haun edetessä pidemmälle ei 
eri hakusanojen välillä esiintynyt enää eriäviä tutkimuksia merkittävästi, joten 
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huomioon otettavien lähteiden määrä myös väheni. Lopulta tutkimuksessa pää-
dyttiin toteamaan, että valkoisen tiedon lähteitä ollessa 113, oli lähteiden määrä 
riittävä. 

Harmaan tiedon kohdalla lähteiden etsintä rajoitettiin ensimmäiseen 
50:neen hakutulokseen per hakusana. Tämä johtui siitä, ettei tämän jälkeen il-
menneet hakutulokset Google-haussa enää vastanneet tarpeeksi tutkimukseen 
haettavia lähteitä. Muuten harmaan tiedon lähteiden etsintä käytti samoja haku-
sanoja ja kriteereitä kuin valkoisen tiedon. Tuloksena lähteitä valittiin seuraa-
vasti: 

• 1 hakusana valittu 10 tulosta 

• 2 hakusana valittu 6 tulosta 

• 3 hakusana valittu 6 tulosta 

• 4 hakusana valittu 5 tulosta 

• 5 hakusana valittu 4 tulosta 

• 6 hakusana valittu 3 tulosta 

• 7 hakusana valittu 5 tulosta 

• lisäksi Twitteristä valittiin 6 tulosta 
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KUVIO 5: Hakukriteerien eteneminen 
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5.2.4 Tunnistetut käsitteet 

Seuraavaksi esitetään valituista lähteistä kerätyt ja iteroidut käsitteet. Tässäkin 
osassa iterointi on tutkimuksessa tapahtunut samaan aikaan kun käsitteitä on 
tunnistettu. Tutkimuskysymysten myötä käsitteet on jaettu kahteen osaan, hyö-
dyt ja haitat. Lisäksi hyödyt ja haitat ovat erikseen määritelty valkoiselle tiedolle 
ja harmaalle tiedolle. Näiden yhdistämistä käsitellään enemmän omassa osas-
saan. Käsitteet tunnistettiin käymällä läpi kaikki lähteinä toimineet tekstit ja kir-
jaamalla ylös maininnat hyödyistä ja haitoista. Näiden mainintojen eri sanan-
muodot yleistettiin ja kirjattiin toistensa joukkoon, jos maininnan tarkoitus sopi 
tietylle käsitteelle. Näiden lisäksi lähteistä analysoitiin ja iteroitiin myös IoT:n ja 
lohkoketjuteknologian yhdistelmän käyttötapaukset, jotka on esitetty jo aiemmin 
tässä tutkielmassa. Niistäkin tarkemmin myöhemmin omassa osassaan. 

Valitut käsitteet ovat seuraavanlaiset: 
Valkoinen tieto 

 
 

Hyödyt valkoinen 

• hajautettavuus 

• skaalautuvuus 

• luotettavuus 

• automaatio 

• virheiden sieto 

• autonomia 

• ei yhtä virhepistettä 

• läpinäkyvyys 

• yksityisyys 

• turvallisuus 

• tehokkuus 

• yhteentoimivuus 

• parannettu kyselytehokkuus 

• muunneltamattomuus 

• anonymiteetti 

• datan yhtenäisyys 

• monipuolisuus 

• datan säilöntä 

• hallinta 

• seuranta 

• tarkastettavuus 

• autentikointi ja käytönhallinta 

• avoin lähdekoodi 

• maksuttomuus 

• vähentyneet kustannukset 
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• virheiden huomaaminen 

• rahallistettavuus 

Yhteensä valkoisen tiedon lähteistä hyötyjä ilmeni 27 kappaletta. Eniten 
mainintoja lähteistä hyötynä löytyi termille “Hajautettavuus” ja vähiten termeille 
“avoin lähdekoodi, virheiden huomaaminen ja rahallistettavuus”. 

 
Haitat valkoinen 

• resurssi-intensiivisyys 

• pilvipalveluriippuvaisuus 

• tapauskohtaisuus 

• skaalautuvuuden rajoitteet 

• suuren datamäärän säilöntä 

• vaatii aloitusaikaa 

• lailliset esteet 

• viive 

• haavoittuvuus 

• nykyteknologian ongelmat 

• kustannukset 

• standardoinnin puute, yhteentoimimattomuus 

• monimutkaisuus 

• valvonnan, huollon tarve 

• tehokkuuden puute 

Yhteensä valkoisen tiedon lähteistä haittoja ilmeni 15 
 kappaletta. Eniten mainintoja oli termillä “resurssi-intensiivisyys” ja vähi-

ten termillä “vaatii aloitusaikaa”. 
 

Harmaa tieto 
 

Hyödyt harmaa 

• hajautettavuus 

• skaalautuvuus 

• muunneltamattomuus 

• virheiden sieto 

• turvallisuus 

• läpinäkyvyys 

• luotettavuus 

• autonomia 

• vähentyneet kustannukset 

• nopeus 

• tehokkuus 

• seuranta 
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Yhteensä harmaan tiedon hyötyjä ilmeni 12 kappaletta. Eniten mainintoja 
oli termillä “Turvallisuus” ja vähiten termillä “Nopeus”. 
 
Haitat harmaa 

• tapauskohtaisuus 

• lailliset esteet 

• nykyteknologian tila 

• skaalautuvuuden rajoitteet 

• viive 

• resurssi-intensiivisyys 

• datan varastointi 

Yhteensä harmaan tiedon haittoja ilmeni 7 kappaletta. Eniten mainintoja oli 
termillä “Nykyteknologian tila” ja vähiten termillä “Viive”. 

 
Yhteensä molemmista tiedon muodoista siis analysoitiin hyötyjä 39 eri kappa-
letta ja haittoja 22 eri kappaletta. Lisäksi ne jaettiin valkoisen tiedon aineiston ja 
harmaan tiedon aineiston kesken 27:n hyötyyn ja 15:sta haittaan, sekä 12:sta hyö-
tyyn ja 7:n haittaan vastaavasti. Näiden käsitteiden avulla tutkimuksessa seuraa-
vaksi analysoitiin kerättyä dataa ja pyrittiin yhdistämään hyödyt ja haitat erik-
seen jokaiselle käyttötapaukselle. Tästä lisää myöhemmin tutkimuksen tulokset 
osassa. 

5.2.5 Tulosten raportointimenetelmä 

Tämän tutkimuksen ollessa osa Pro-Gradu tutkielmaa tulokset esitetään ensisi-
jaisesti Jyväskylän yliopistolle ja yliopiston työntekijöille vertaisarvioitavaksi. 
Kuitenkin tämä tutkielma julkaistaan yliopiston toimesta digitaalisesti, jolloin se 
on vapaasti saatavissa aiheesta kiinnostuneille tai aiheesta lisää tietoa tarvitse-
ville. Näin ollen Garousi ym. (2019) mainitsema tarkoitus SMLR-tutkimuksille, 
eli hyödyn tuottaminen kohdeyleisölle tapahtuu. 
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Tässä luvussa esitetään tunnistetut käyttötapaukset, (KUVIO 6: Tunnistetut käyt-
tötapaukset) sekä niihin liittyvät hyöty- ja haittakäsitteet. Lisäksi aineistossa il-
menneiden käsitteiden mainintojen määrä on analysoitu ja esitetty taulukko-
muodossa (TAULUKKO 1: Valkoisen aineiston taulukko, TAULUKKO 2: Har-
maan aineiston taulukko). 

6.1 IoT:n ja lohkoketjuteknologian yhdistelmän käyttötapauksia 
tieteellisen aineiston perusteella 

Terveydenhuolto: 
Terveydenhuollon käyttötapaukseen kuuluvat sairaaloissa ja sen osissa 

käytettävien IoT-laitteiden ja lohkoketjuteknologian yhdistelmän hyödyt ja hai-
tat. Lisäksi käyttötapaukseen kuuluvat myös joitakin muita sairaaloiden ulko-
puolella toimivien laitteiden toiminta, valintakriteerinä on IoT-laitteiden aktiivi-
nen tai suunniteltu käyttö ja oletetut hyödy ja haitat. Tämänkaltaisia käyttöta-
pauksia ovat esimerkiksi potilaiden tilaa seuraavat päällä pidettävät IoT-laitteet 
ja ambulanssissa sijaitsevat IoT-laitteet. 

 
Käyttöoikeudet ja kulunvalvonta: 

Tähän käyttötapaukseen kuuluvat IoT-laitteet, jotka ovat vastuussa autono-
misesti käytönvalvonnasta ja kulunhallinnasta, kuten henkilökunnalle tarkoite-
tun alueen reunoilla olevat ovet ja portit, mutta myös digitaalisesta kulunvalvon-
nasta vastuussa olevat laitteet. 

 
Ruuantuotanto ja maanviljely: 

Tähän käyttötapaukseen kuuluvat kaikki ruuantuotannossa ja maanvilje-
lyssä käytetyt IoT-laitteet, kuten puimurit, traktorit ja muut koneet ja laitteet, 
jotka ovat osana esineiden internettiä. Lisäksi käyttötapaukseen kuuluvat myös 

6 TULOKSET 
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käytössä olevat ja suunnitellut ruuan ja ruokatavaroiden tuoreutta ja kuntoa seu-
raavat IoT-laitteet ja niiden toiminta. 
 
Älykkäät rakennukset ja kaupungit: 

Tähän käyttötapaukseen kuuluvat niinkutsutut “älykkäät” rakennukset ja 
kaupungit, eli rakennukset ja niiden yhdistelmät, joiden suunnitteluun, toteutuk-
seen ja käyttöön on otettu huomioon IoT-laitteet ja niiden toiminta. Enimmäk-
seen tämänkaltaiset laitteet ovat valmiiden rakennusten tilaa ja kuntoa mittaavat 
IoT-laitteet, mutta myös rakennusten sisällä toimivat ja ihmisten ja yritysten toi-
mintaan vaikuttavat laitteet. 

 
Energia: 

Tähän käyttötapaukseen kuuluvat kaikki IoT-laitteet, jotka toimivat osana 
energiantuotantoa, riippumatta siitä onko tuotanto vesivoimaa, aurinkovoimaa 
tai jotain muuta. Tämäntyyppiset laitteet ovat mittareita ja sensoreita, jotka val-
vovat energiantuotannon eri osia, mutta myös viestintälaitteita, joiden avulla 
energiantuotannon eri osat kommunikoivat. 

 
Ohjelma-alustat: 

Tähän käyttötapaukseen kuuluvat digitaaliset alustat, jotka ylläpitävät eri-
näisiä ohjelmia ja kommunikointikanavia. Tähän kuuluvat laitteet, jotka ovat 
vastuussa alustojen yleisestä toiminnasta tai sen helpottamisesta. 

 
Logistiikka ja tiet: 

Tähän käyttötapaukseen kuuluvat kuljetuksen ja logistiikan osana toimivat 
laitteet. Tähän kuuluvat kaikki autojen, laivojen tai lentokoneiden IoT-laitteet, 
jotka vastaavat niiden navigoinnista tai toiminnasta. Lisäksi kulkuneuvojen si-
jainnin seurantaan tarkoitetut laitteet kuuluvat myös tähän kategoriaan. 

 
Tietoturva: 

Tähän käyttötapaukseen kuuluvat IoT-laitteet, jotka ovat osana tietoturvaa 
tai sen varajärjestelmää. Nämä laitteet ovat lähellä kulunvalvontaan liittyviä lait-
teita, mutta joiden suunniteltu käyttötapaus liittyy tietoturvan ylläpitämiseen 
niin digitaalisesti kuin fyysisesti. 

 
Julkinen sektori: 

Tähän käyttötapaukseen kuuluvat laitteet, jotka ovat julkisen sektorin hal-
linnassa ja ovat vastuussa esimerkiksi yksityisten henkilöiden ja yritysten kanssa 
kommunikoinnista, datan säilönnästä ja äänestyskoneiden toiminnasta. 

 
Digitaalinen kaupankäynti ja älykkäät sopimukset: 

Tähän käyttötapaukseen kuuluvat kaikki IoT-laitteet, jotka kuuluvat digi-
taalisen kaupankäynnin toimintaan. Älykkäiden sopimusten osalta tähän käyt-
tötapaukseen kuuluvat vain sellaiset tapaukset, joissa älykkäitä sopimuksia käy-
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tetään automaattiseen kaupankäyntiin, esimerkiksi Pörssin toiminnassa. Muissa-
kin käyttötapauksissa käytetään älykkäitä sopimuksia laitteiden toiminnassa, 
mutta ne eivät kuulu tähän tapaukseen. 

 
Tuotantoketjut: 

Tähän käyttötapaukseen kuuluvat kaikki IoT-laitteet, joita käytetään tuo-
tantoketjujen eri osissa. Toisin kuin logistiikan tai ruuanseurannan käyttötapauk-
sissa, nämä laitteet keskittyvät varmistamaan ja kirjaamaan mitkä tuotteet ovat 
saapuneet mihinkin pisteeseen tuotantoketjua ja mihin aikaan. Tässä käyttöta-
pauksessa on päämääränä automatisoida ja autonomisoida tuotteiden kulkua 
tuotantoketjussa ja kirjata muutokset ihmisen luettavaksi, jos sellaista jossain vai-
heessa tarvitaan. 

 
Analyysit ja yleinen hallinta: 

Tähän käyttötapaukseen kuuluvat kaikki tilanteet missä IoT-laitteiden ja 
lohkoketjuteknologian yhdistämisestä on aineistossa tehty analyysi. Tämä käyt-
tötapaus ei perehdy tarkasti mihinkään käyttötapaukseen, mutta analyysin tu-
loksena tunnistetut hyödyt ja haitat ovat sovellettavissa muihin käyttötapauksiin 
ja ovat suuri osa aineiston otantaa. 

6.2 IoT:n ja lohkoketjuteknologian yhdistelmän käyttötapauksia 
harmaan kirjallisuuden perusteella 

Harmaita käyttötapauksia on aineistossa paljon samoja kuin valkoisia. Näitä ovat: 
Terveydenhuolto 
Ruuantuotanto ja maanviljely 
Älykkäät sopimukset, rakennukset ja kaupungit 
Energia 
Logistiikka 
Julkinen Sektori 
Tuotantoketjut 
Analyysit ja yleinen hallinta 
Lisäksi harmaissa käyttötapauksissa on aineiston analyysin jälkeen eritelty 

myös tässä tutkielmassa pelkästään harmaata tietoa sisältävä käyttötapaus. 
 

Teleyhteydet: 
Tähän käyttötapaukseen kuuluvat kaikki IoT-laitteet, jotka vastaavat tai tu-

kevat ihmisten välistä tai esineiden välistä telekommunikointia, sekä laitteet, 
jotka seuraavat tai autonomisesti ohjaavat vaikeakulkuisissa paikoissa olevia te-
lekommunikointilaitteita tai -asemia, kuten puhelinlinjat, 4G- ja 5G-tornit. 
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6.3 IoT:n ja lohkoketjuteknologian yhdistelmän hyödyt ja haitat 

Seuraavaksi käydään läpi tarkemmin, mitä eri hyöty- ja haittakäsitteet merkitse-
vät, sekä niiden mainintojen määrä aineistossa. 

6.3.1 Valkoinen tieto 

Hyödyt: 

Hajautettavuus: Lohkoketjuteknologian keskeisenä teemana toimii datan ja 
toimintojen sijainti eri puolilla ketjua. Hajautettuna data saa lisää vahvuuksia 
turvallisuuteen ja muunneltamattomuuteen nähden. Tämä ilmeni kaikissa käyt-
tötapauksissa. Mainittiin yhteensä 78 kertaa. 

KUVIO 6: Tunnistetut käyttötapaukset 
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Skaalautuvuus: Tämä termi merkitsee lohkoketjuteknologian tuomaa mah-

dollisuutta IoT-laitteiden verkoston toimintaan, vaikka niiden määrä ja vaati-
vuus kasvaisi. Mainittiin 21 kertaa. 

 
Luotettavuus: Tämä termi merkitsee IoT:n ja lohkoketjuteknologian yhdis-

teen käyttämisen ennakoitavuutta ja toimivuutta. Yhdistelmän jatkuva hyväta-
soinen toimivuus lisää sen luotettavuutta. Tämäkin termi ilmeni kaikissa käyttö-
tapauksissa. Mainittiin 45 kertaa. 

 
Automaatio: Tämä termi merkitsee yhdistelmän automaattista käyttöä il-

man suuria käskyjä tai valvontaa käyttäjän suunnasta. Mainittiin 4 kertaa. 
 
Virheiden sieto: Tämä termi merkitsee yhdistelmän kykyä toimia ja palau-

tua kuntoon mahdollisten virheiden tapahtuessa- Mainittiin 16 kertaa. 
 
Autonomia: Tämä termi merkitsee yhdistelmän kykyä vastata ongelmiin it-

senäisesti. Mainittiin 25 kertaa. 
 
Ei yhtä virhepistettä: Tämä termi merkitsee yhdistelmän olevan kykenevä 

toimimaan virheen tapahtuessa jossain sen osassa. Yhdistelmän hajautettu 
luonne on suuressa yhteydessä tähän termiin. Mainittiin 3 kertaa. 

 
Läpinäkyvyys: Tämä termi merkitsee yhdistelmän avoimuutta käyttäjää 

kohtaan. Läpinäkyvä yhdistelmä mahdollistaa käyttäjän saavan tiedon kaikista 
sen osista, jos näin on tarve. Tämä termi ilmeni kaikissa käyttötapauksissa. Mai-
nittiin 64 kertaa. 

 
Yksityisyys: Tämä termi merkitsee yhdistelmän läpinäkymättömyyttä 

muille kuin autentikoiduille käyttäjille. Mainittiin 32 kertaa. 
 
Turvallisuus: Tämä termi merkitsee yhdistelmän kykyä taistella luvattomia 

käyttöyrityksiä, haittaohjelmia ja muita sen toimivuutta tai yhtenäisyyttä vaaran-
tavia tahoja vastaan. Mainittiin 58 kertaa. 

 
Tehokkuus: Tämä termi merkitsee yhdistelmän hyväksyttävällä tasolla ole-

vaa resurssien käyttöä ja aikaa, jonka se kuluttaa käskyjen toteuttamiseen. Mai-
nittiin 25 kertaa. 

 
Yhteentoimivuus: Tämä termi merkitsee yhdistelmän kykyä toimia yhdessä 

eri laitteiden ja toisten yhdistelmien kanssa. Mainittiin 5 kertaa. 
 
Parannettu kyselytehokkuus: Tämä termi merkitsee yhdistelmä tuomaa pa-

rannusta nykyteknologian kyselytehokkuuteen. Mainittiin 2 kertaa. 
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Muunneltamattomuus: Tämä termi merkitsee yhdistelmän datan ja raken-
teen pysymisen toimivassa kunnossa ilman käyttäjän tahtoa muuttaa sitä. Tämä 
termi ilmeni kaikissa käyttötapauksissa. Mainittiin 54 kertaa. 

 
Anonymiteetti: Tämä termi merkitsee käyttäjän pysyvän tunnistamatto-

mana tai yhdistelmän tiedon olevan yhdistämätön tiettyyn tahoon näin käyttä-
jien halutessa. Mainittiin 7 kertaa. 

 
Datan yhtenäisyys: Tämä termi merkitsee hajautetun yhdistelmän sisältä-

män datan olevan sama kaikille sitä tarvitseville käyttäjille. Se merkitsee myös 
yhdistelmän kestävyyttä luvattomaa datan muuntelua kohtaan. Mainittiin 16 
kertaa. 

Monipuolisuus: Tämä termi merkitsee yhdistelmän käytettävyyttä eri käyt-
tötapauksiin. Mainittiin 3 kertaa. 

 
Datan säilöntä: Tämä termi merkitsee yhdistelmän kykyä varastoida dataa 

turvallisesti. Se merkitsee myös mahdollisuutta suurten datamäärien säilömi-
seen niin vaatiessa. Mainittiin 11 kertaa. 

 
Hallinta: Tämä termi merkitsee yhdistelmän helppokäyttöisyyttä ja käyttä-

jän mahdollisuutta muuttaa yhdistelmän tehtäviä niin halutessaan. Mainittiin 8 
kertaa. 

 
Seuranta: Tämä termi merkitsee mahdollisuutta saada tietoa yhdistelmän 

toimista ja sen sisältämän datan liikehdinnästä. Läheisessä vuorovaikutuksessa 
läpinäkyvyyden kanssa. Mainittiin 15 kertaa. 

 
Tarkastettavuus: Tämä termi merkitsee käyttäjän mahdollisuutta käydä 

läpi yhdistelmän sisältämää dataa ja sen toimintaa niin halutessaan. Läheisessä 
vuorovaikutuksessa läpinäkyvyyden ja seurannan kanssa. Mainittiin 9 kertaa. 

 
Autentikointi ja käytön hallinta: Tämä termi merkitsee yhdistelmän kykyä 

tunnistaa autentikoidut käyttäjät ja käyttöyritykset. Läheisessä vuorovaikutuk-
sessa turvallisuuden kanssa. Mainittiin 12 kertaa. 

 
Avoin lähdekoodi: Tämä termi merkitsee yhdistelmä koodin olevan käyttä-

jien ja muiden sen näkemistä haluavien ulottuvilla. Mainittiin 1 kerran. 
 
Maksuttomuus: Tämä termi merkitsee yhdistelmän olemista ilmainen sen 

käyttäjille. Mainittiin 2 kertaa. 
 
Vähentyneet kustannukset: Tämä termi merkitsee yhdistelmän käytön ku-

luttavan vähemmän resursseja kuin nykyiset vaihtoehdot. Mainittiin 4 kertaa. 
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Virheiden huomaaminen: Tämä termi merkitsee yhdistelmän kykyä huo-
mioida mahdollisia virheitä sekä korjata ja ilmoittaa niistä käyttäjille. Mainittiin 
1 kerran. 

 
Rahallistettavuus: Tämä termi merkitsee yhdistelmä myytävyyttä ja sen 

käyttäjien mahdollisuutta kasvattaa varallisuuttaan sen avulla. Mainittiin 1 ker-
ran.  

Haitat: 

Resurssi-intensiivisyys: Tämä termi merkitsee yhdistelmän käyttävän 
enemmän tai hyväksyttyä tasoa enemmän resursseja sen toiminnassa. Tämä 
termi ilmeni kaikissa käyttötapauksissa. Mainittiin 60 kertaa. 

 
Pilvipalveluriippuvaisuus: Tämä termi merkitsee yhdistelmän olevan yhä 

riippuvainen pilvipalveluiden toiminnasta, mikä on nykyisten IoT-järjestelmien 
yleisin toimintamuoto. Mainittiin 15 kertaa. 

 
Tapauskohtaisuus: Tämä termi merkitsee yhdistelmän olevan toimiva vain 

tietyssä kapeassa alueessa, eikä olevan yleistettävissä. Mainittiin 41 kertaa. 
 
Skaalautuvuuden rajoitteet: Tämä termi merkitsee yhdistelmän skaalautu-

vuuden kokemia ongelmia laitteiden, käyttäjien ja datan määrän suhteen. Mai-
nittiin 55 kertaa. 

 
Suurten datamäärien säilöntä: Tämä termi merkitsee yhdistelmän kykene-

mättömyyttä suurten datamäärien säilömiseen ilman sen vaikuttamista merkit-
tävästi yhdistelmän toimivuuteen. Mainittiin 26 kertaa. 

 
Vaatii aloitusaikaa: Tämä termi merkitsee yhdistelmän toiminnan aloitta-

misen kuluttavan merkittävästi aikaa. Tämä koskee esimerkiksi kriittiseen infra-
struktuuriin tai terveydenhuoltoon kuuluvia laitteita ja järjestelmiä, joiden tulee 
olla mahdollisimman toimintavalmiina. Mainittiin 3 kertaa. 

 
Lailliset esteet: Tämä termi merkitsee yhdistelmän käyttöä estävien lakien 

olemassaoloa tai yhdistelmän käyttöä säätelevien lakien olemattomuutta. Mai-
nittiin 22 kertaa. 

 
Viive: Tämä termi tarkoittaa yhdistelmän datansiirron nopeutta. Liian suu-

ren viiveen olevan ongelma tietyissä käyttötapauksissa. Mainittiin 55 kertaa. 
 
Haavoittuvuus: Tämä termi tarkoittaa yhdistelmän alttiutta pahansuopien 

tahojen manipuloinnille ja datan muuntelulle. Tämä termi ilmeni kaikissa käyt-
tötapauksissa. Mainittiin 38 kertaa. 
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Nykyteknologian ongelmat: Tämä termi merkitsee nykyteknologian olevan 
epäsopiva yhdistelmän käyttämiseen tai käyttöönottamiseen. Mainittiin 16 ker-
taa. 
 

Kustannukset: Tämä termi tarkoittaa yhdistelmän toiminnan tai käyttöön-
oton käyttävän enemmän resursseja kuin nykyiset vaihtoehdot, tai sen olevan 
hyväksytyn tason yläpuolella. Mainittiin 12 kertaa. 

 
Standardoinnin puute/yhteentoimimattomuus: Tämä termi tarkoittaa yh-

distelmien olevien yhteensopimattomia eri laitteiden tai toistensa kanssa. Mai-
nittiin 27 kertaa. 

 
Monimutkaisuus: Tämä termi tarkoittaa yhdistelmä olevan tarpeettoman 

monimutkainen tai monimutkaisempi kuin nykyiset vaihtoehdot. Mainittiin 6 
kertaa. 

 
Valvonnan/huollon tarve: Tämä termi tarkoittaa yhdistelmän olevan liiaksi 

valvonnan tarpeessa tai sen toiminnan ylläpitämisen olevan liian resurssi-inten-
siivistä. Mainittiin 12 kertaa. 

 
Tehokkuuden puute: Tämä termi merkitsee yhdistelmän toiminnan olevan 

resurssi-intensiivisempää tai hitaampaa kuin nykyiset vaihtoehdot. Mainittiin 26 
kertaa. 

6.3.2 Harmaa tieto 

 
 
Hyödyt: 

 
Harmaan tiedon hyödyt ovat suurimmaksi osaksi samat kuin valkoisen tiedon. 
Kuitenkin yksi eriävä käsite tunnistettiin aineistosta. 

 
Nopeus: Tämä termi merkitsee yhdistelmän toiminnan vauhdikkuuden 

olevan parempi olemassa oleviin vaihtoehtoihin nähden. Mainittiin 2 kertaa. 
 

Harmaan tiedon aineistossa ilmenneiden hyötyjen määrä on seuraavanlainen. 
 
Hajautettavuus: mainittiin 28 kertaa 
Skaalautuvuus: mainittiin 6 kertaa 
Muunneltamattomuus: ilmeni kaikissa käyttötapauksissa. Mainittiin 29 kertaa 
Virheiden sieto: mainittiin 3 kertaa 
Turvallisuus: ilmeni kaikissa käyttötapauksissa. Mainittiin 34 kertaa 
Läpinäkyvyys: ilmeni kaikissa käyttötapauksissa. Mainittiin 28 kertaa 
Luotettavuus: mainittiin 6 kertaa 
Autonomia: mainittiin 5 kertaa 
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Vähentyneet kustannukset: mainittiin 6 kertaa 
Tehokkuus: mainittiin 5 kertaa 
Seuranta: mainittiin 3 kertaa 

Haitat: 
 

Harmaan tiedon aineistossa ilmenneiden haittojen määrä on seuraavanlainen. 
 

Tapauskohtaisuus: mainittiin 5 kertaa 
Lailliset esteet: mainittiin 10 kertaa 
Nykyteknologian tila: mainittiin 28 kertaa 
Skaalautuvuuden rajoitteet: mainittiin 16 kertaa 
Viive: mainittiin 1 kerran 
Resurssi-intensiivisyys: mainittiin 7 kertaa 
Datan varastointi: mainittiin 5 kertaa 
 
Alla vielä erikseen taulukot hyöty- ja haittakäsitteiden ilmenemisestä kussakin 
käyttötapauksessa. 
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TAULUKKO 1: Valkoisen aineiston taulukko 

Käyttö-
tapauk-
set 

Ter-
vey-
den-
huol
to 

Käy
ttö-
oi-
keu
det 

Ru
uan
tuo-
tant
o 

Äly
kkä
ät 
ra-
ken
nuk
set 

Ene
rgia 

Oh-
jelm
a-
alus
tat 

Lo-
gis-
tiik
ka 

Tie-
to-
turv
a 

Jul
ki-
ne
n 
se
kto
ri 

Digi-
taa-
li-
nen 
kau-
pan-
käy
nti 

Tu
ota
nto
ket
jut 

An
aly
ysit 

Yh-
teen
sä 

Hyödyt 

Ha-
jautet-
tavuus 

5 9 4 8 3 6 5 11 1 3 3 25 78 

Skaa-
lautu-
vuus 

1 3 
  

2 
  

2 
  

1 1 
    

11 21 

Luotet-
tavuus 

1 3 1 5 2 3 1 8 1 3 2 15 45 

Auto-
maatio 

  
1 

          
1 1 

    
1 4 

Virhei-
den 
sieto 

1 
    

1 1 1 
  

1 
  

1 2 8 16 

Auto-
nomia 

  
3 

  
2 2 3 1 3 1 1 1 8 25 

Ei yhtä 
virhe-
pistettä 

1 1 
          

1 
        

3 

Lä-
pinäky-
vyys 

9 2 3 9 7 4 7 5 2 5 5 6 64 

Yksityi-
syys 

4 
  

1 3 1 3 3 5 
    

1 11 32 

Turval-
lisuus 

7 2 4 10 2 5 2 6 2 3 
  

15 58 

Tehok-
kuus 

1 
  

1 4 1 4 1 2 1 
    

10 25 

Yh-
teen-
toimi-
vuus 

      

1 

  

1 

  

1 

  

1 

  

1 5 

Paran-
nettu 
kysely-
tehok-
kuus 

                      

2 2 
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Muun-
nelta-
matto-
muus 

7 4 2 7 4 4 6 4 1 3 2 10 54 

Ano-
nymi-
teetti 

      
3 

    
1 1 1 

    
1 7 

Datan 
yhte-
näi-
syys 

2 

  

1 1 

    

1 4 1 

  

2 4 16 

Moni-
puoli-
suus 

1 
                

1 
  

1 3 

Datan 
säi-
löntä 

3 
  

1 1 2 
  

3 1 
        

11 

Hal-
linta 

    
2 2 2 

  
2 

          
8 

Seu-
ranta 

2 2 1 3 1 
  

1 1 1 1 
  

2 15 

Tarkas-
tetta-
vuus 

  
1 1 1 

    
1 1 

    
1 3 9 

Käy-
tönhal-
linta 

1 
    

1 
    

1 3 
    

1 5 12 

Avoin 
lähde-
koodi 

    
1 

                  
1 

Mak-
sutto-
muus 

  
1 

                  
1 2 

Vähen-
tyneet 
kustan-
nukset 

1 

      

1 1 1 

          

4 

Virhei-
den 
huo-
maami-
nen 

                      

1 1 

Rahal-
listetta-
vuus 

1 
                      

1 

Haitat - - - - - - - - - - - - - 

Re-
surssi-
inten-
siivi-
syys 

5 1 4 8 3 4 4 6 1 3 1 20 60 
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Pilvi-
palve-
luriip-
puvai-
suus 

2 

    

2 1 3 

  

2 1 

    

4 15 

Ta-
paus-
kohtai-
suus 

5 4 2 2 2 3 2 7 1 

    

13 41 

Skaa-
lautu-
vuuden 
rajoit-
teet 

4 

  

2 9 3 1 5 5 

  

3 4 19 55 

Suuren 
data-
määrän 
säi-
löntä 

1 

    

6 

  

2 1 4 

  

3 1 8 26 

Vaatii 
aloitus-
aikaa 

      
1 1 1 

            
3 

Lailli-
set es-
teet 

  
1 1 1 1 1 

  
3 1 2 4 7 22 

Viive 2 8 3 9 4 3 4 7   3 1 11 55 

Haa-
voittu-
vuus 

2 2 2 4 3 3 4 2 2 2 1 11 38 

Nyky-
tekno-
logian 
ongel-
mat 

2 2 

  

2 1 1 1 3 

    

1 3 16 

Kus-
tan-
nukset 

    
1 3 1 2 1 

      
1 3 12 

Yh-
teen-
toimi-
matto-
muus 

3 

  

4 3 2 1 4 2 

  

1 1 6 27 

Moni-
mutkai-
suus 

              
3 

      
3 6 

Val-
von-
nan/Hu
ollon 
tarve 

    

2 1 1 2 1 

      

1 3 12 
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Tehok-
kuuden 
puute 

  
6 

  
3 

  
2 

  
4 1 1 1 8 26 

 

TAULUKKO 2: Harmaan aineiston taulukko 

    Käyt-
töta-
paukset 

Tuo-
tan-
to-
ket-
jut 

Lo-
gis-
tiikka 

Ener-
gia 

Jul-
ki-
nen 
sek-
tori 

Te-
leyh-
tey-
det 

Ruu-
an-
tuo-
tanto 

Alyk-
käät 
ra-
ken-
nuk-
set 

Tervy-
den-
huolto 

Ana-
lyy-
sit 

Yh-
teensä 

Hyödyt 

Ha-
jautetta-
vuus 

4 4 2 
  

2 4 3 1 8 28 

Skaa-
lautu-
vuus 

                
6 6 

Muun-
nelta-
matto-
muus 

5 7 1 2 1 2 1 3 7 29 

Virhei-
den 
sieto 

  
1 

            
2 3 

Turvalli-
suus 

5 5 3 2 2 3 3 2 9 34 

Lä-
pinäky-
vyys 

5 6 2 1 2 3 1 3 5 28 

Luotet-
tavuus 

  
1 

            
5 6 

Autono-
mia 

  
2 1 1 

        
1 5 

Vähen-
tyneet 
kustan-
nukset 

1 1 

  

1 

  

1 

  

1 1 6 

Nopeus 1               1 2 

Tehok-
kuus 

1 
      

1 
  

1 1 1 5 

Seu-
ranta 

1 
            

1 1 3 

Haitat - - - - - - - - - - 

Tapaus-
kohtai-
suus 

                
5 5 

Lailliset 
esteet 

1 2 1 1 
  

1 1 1 2 10 
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Nykytek-
nologian 
tila 

5 6 2 2 
  

2 1 3 7 28 

Skaa-
lautvuu-
den ra-
joitteet 

3 2 1 1 1 1 

  

1 6 16 

Viive   1               1 

Re-
surssi-
intensii-
visyys 

2 1 

      

1 1 

  

2 7 

Datan 
varas-
tointi 

1 
      

1 
      

3 5 

 

6.3.3 Hyödyt ja haitat aineiston perusteella 

Valkoisen ja harmaan aineiston yhdistämällä. saamme tulokseksi seuraavanlai-
sen hyöty- ja haittakäsitteiden mainintojen määrän: 
 
hyödyistä 

• hajautettavuus 106 mainintaa 
• skaalautuvuus 27 mainintaa 
• luotettavuus 51 mainintaa 
• automaatio 4 mainintaa 
• virheiden sieto 19 mainintaa 
• autonomia 30 mainintaa 
• ei yhtä virhepistettä 3 mainintaa 
• läpinäkyvyys 92 mainintaa 
• yksityisyys 32 mainintaa 
• turvallisuus 92 mainintaa 
• tehokkuus 30 mainintaa 
• yhteentoimivuus 5 mainintaa 
• parannettu kyselytehokkuus 2 mainintaa 
• muunneltamattomuus 83 mainintaa 
• anonymiteetti 7 mainintaa 
• datan yhtenäisyys 16 mainintaa 
• monipuolisuus 3 mainintaa 
• datan säilöntä 11 mainintaa 
• hallinta 8 mainintaa 
• seuranta 18 mainintaa 
• tarkastettavuus 9 mainintaa 
• autentikointi ja käytönhallinta 12 mainintaa 
• avoin lähdekoodi 1 maininta 
• maksuttomuus 2 mainintaa 
• vähentyneet kustannukset 10 mainintaa 
• virheiden huomaaminen 1 maininta 
• rahallistettavuus 1 maininta 
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• nopeus 2 mainintaa 

 
ja haitoista 

• resurssi-intensiivisyys 67 mainintaa 
• pilvipalveluriippuvainen 15 mainintaa 
• tapauskohtaisuus 46 mainintaa 
• skaalautuvuuden rajoitteet 71 mainintaa 
• suuren datamäärän säilöntä 32 mainintaa 
• vaatii aloitusaikaa 3 mainintaa 
• lailliset esteet 28 mainintaa 
• viive 89 mainintaa 
• haavoittuvuus 38 mainintaa 
• nykyteknologian ongelmat 45 mainintaa 
• kustannukset 12 mainintaa 
• standardoinnin puute, yhteentoimimattomuus 27 mainintaa 
• monimutkaisuus 6 mainintaa 
• valvonnan, huollon tarve 12 mainintaa 
• tehokkuuden puute 26 mainintaa 

 
Tästä voimme huomata neljän käsitteen olevan selvästi muita enemmän mainit-
tuna. Nämä käsitteet ovat hajautettavuus, muunneltamattomuus, turvallisuus ja 
läpinäkyvyys. Kaikki termejä, jotka viittaavat lohkoketjuteknologian tuomiin tie-
toturvaa edistäviin vaikutuksiin ja ominaisuuksiin. Aineiston pohjalta voisimme 
siis katsoa tietoturvan sekä tärkeäksi, että parantamisen varalla olevaksi. Haitta-
käsitteiden mainintojen määrän osalta aineisto ei ole yhtä yksimielinen, mutta 
termejä, kuten skaalautuvuuden rajoitteet, nykyteknologian ongelmat, tapaus-
kohtaisuus, viive ja yhteentoimimattomuus, viittaavat esineiden internetin ja 
lohkoketjuteknologian yhdistelmän kokevan vielä ongelmia rajallisen teknolo-
gian kanssa ja kaipaavan vielä lisätutkimusta. Alla on hyöty- ja haittakäsitteistä 
muodostetut sanapilvet niiden mainintojen määrän mukaan havainnollistamaan 
käsitteiden lukumäärien eroja (Kuvio 7 ja Kuvio 8). 
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KUVIO 7: Tunnistetut hyötykäsitteet 
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KUVIO 8: Tunnistetut haittakäsitteet 

 

6.4 IoT:n ja lohkoketjuteknologian yhdistelmän käyttötapausten 
tarkastelu  

Tässä osassa tutkielmaa analysoidaan IoT:n ja lohkoketjuteknologian yhdistel-
mää jokaisen käyttötapauksen kannalta. Tässä osassa ja jälkeisessä pohdinnan 
osassa IoT:n ja lohkoketjuteknologian yhdistelmää kutsutaan lyhentämisen 
vuoksi vain yhdistelmäksi 

Valkoisen tiedon aineiston analysoinnin tuloksena huomattiin neljän hyö-
tykäsitteen ilmenneen mainintana jokaisen käyttötapauksen tilanteessa. Nämä 
käsitteet olivat, “hajautettavuus, luotettavuus, läpinäkyvyys ja muunneltamatto-
muus”. Tämän lisäksi nämä käsitteet saivat korkeita lukuja mainintojen määrän 
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suhteen, 78, 45, 64, 54 vastaavasti, joista hajautettavuuden mainintojen luku-
määrä on muihin käsitteisiin verrattuna suurin.  Myös harmaan tiedon aineis-
tosta muunneltamattomuus, 29 mainintaa ja läpinäkyvyys 28 mainintaa, ilmeni-
vät jokaisessa käyttötapauksessa. Harmaan tiedon aineistosta myös turvallisuus, 
34 mainintaa ilmeni jokaisessa käyttötapauksessa, sekä hajautettavuus, 28 mai-
nintaa, ilmeni kaikissa paitsi julkisen sektorin käyttötapauksessa. Myös valkoi-
sen tiedon aineistossa turvallisuus, 58 mainintaa, ilmeni kaikissa paitsi tuotanto-
ketjujen käyttötapauksessa. Tästä siis voimme huomioida hajautettavuuden, luo-
tettavuuden, läpinäkyvyyden, turvallisuuden ja muunneltamattomuuden ole-
van tärkeimpiä hyötyjä yhdistelmän käytössä ja käyttöönoton kannalta. 

Valkoisen tiedon haitoista resurssi-intensiivisyys, 60 mainintaa, ja haavoit-
tuvuus, 38 mainintaa, ilmenivät kaikissa käyttötapauksissa. Myös viive, 55 mai-
nintaa, skaalautuvuuden rajoitteet, 55 mainintaa ja tapauskohtaisuus, 41 mainin-
taa, ilmenivät monissa käyttötapauksissa. Harmaan tiedon aineiston osalta ei mi-
kään haittakäsite ilmennyt kaikissa käyttötapauksissa, mutta lailliset esteet, 10 
mainintaa, nykyteknologian tila, 28 mainintaa ja skaalautuvuuden rajoitteet, 16 
mainintaa, ilmenivät monissa käyttötapauksissa. Yleisesti harmaan tiedon aineis-
tossa ilmeni huomattavasti vähemmän mainintoja haitoista, kuin valkoisen tie-
don aineistossa. 

6.5 IoT:n ja lohkoketjuteknologian hyödyt ja haitat 
käyttötapauskohtaisesti 

6.5.1 Terveydenhuolto 

Terveydenhuollon käyttötapauksessa eniten mainintoja valkoisessa tiedossa sai-
vat käsitteet läpinäkyvyys, turvallisuus ja muunneltamattomuus. Verrattuna 
harmaaseen tietoon muunneltamattomuus ja läpinäkyvyys käsitteet saivat myös 
eniten mainintoja, sekä turvallisuus melkein yhtä paljon. Aineiston perusteella 
siis valkoinen ja harmaa tieto on yhtenevä tärkeimpien hyötykäsitteiden suhteen. 
Haitoista aineistot olivat yhteneviä skaalautuvuuden rajoitteiden käsitteen suh-
teen, joka oli tärkeä sekä valkoiselle että harmaalle tiedolle. Tämän lisäksi re-
surssi-intensiivisyys ja tapauskohtaisuus sai mainintoja valkoisen tiedon aineis-
tossa ja nykyteknologian tila harmaan tiedon aineistossa. 
Terveydenhuollossa tärkeätä on käytettävien järjestelmien ja laitteiden olevan 
valmiudessa toimimaan kellon ympäri mahdollisten onnettomuuksien tai mui-
den yllättävien tekijöiden takia. Terveydenhuollon järjestelmien oleminen osa 
kriittistä infrastruktuuria ja käsittelevän tärkeää ja salassapidettävää dataa poti-
laista ja sairaaloiden toiminnasta pakottaa järjestelmien tietoturvan tärkeäksi 
prioriteetiksi. Aineistosta tunnistetut IoT:n ja lohkoketjuteknologian yhdistel-
män tuomat hyödyt läpinäkyvyys, turvallisuus ja muunneltamattomuus, jotka 
saivat eniten mainintoja tässä tapauksessa, ovat suoraan verrannollisia tervey-
denhuollon järjestelmien tarpeisiin. Turvallinen ja muunneltamaton data ja oh-
jelmisto takaa toimivuuden sekä datan yhtenäisyyden. Läpinäkyvyys taas takaa 
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käyttäjien tietävän missä data on ja mihin se liikkuu, varmistaen näin potilaiden 
terveystietojen saannin silloin kun sitä tarvitaan. Vain muutaman maininnan saa-
neet hyötykäsitteet luotettavuus, virheiden sieto, seuranta ja datan yhtenäisyys 
tukevat myös tätä katsantokantaa. Hyötyjen kanssa valkoisen ja harmaan tiedon 
aineisto tukivat toisiaan, joten sekä viralliset tutkimukset että tavalliset käyttäjät 
ja käytännön toiminta ovat samaa mieltä siitä mitä terveydenhuolto tarvitsee ja 
mistä se hyötyy. 

Haittojen osalta molemmat aineistot tunnistivat skaalautuvuuteen liittyvät 
ongelmat. Mitä enemmän laitteita ja potilaita terveydenhuolto joutuu käsittele-
mään, sitä enemmän yhdistelmän skaalautuvuus joutuu koetukselle. Myös val-
koisen tiedon aineistosta tunnistettu resurssi-intensiivisyys vaikuttaa skaalautu-
vuuteen, kuten myös harmaan tiedon nykyteknologian taso. Erona näiden ai-
neistojen välillä on kuitenkin se, että valkoinen aineisto olettaa skaalautuvuuden 
olevan perusteellinen ongelma, kun taas harmaa uskoo sen ratkeavan teknolo-
gian kehityksen myötä. Lisäksi valkoisesta aineistosta tunnistettu tapauskohtai-
suuden haittakäsite on ongelmallinen, sillä vaikka yhdistelmän saisi toimimaan 
moitteettomasti yhdessä sairaalassa, tai jopa kunnassa tai maassa, on sen toi-
minta muiden järjestelmien kanssa ongelmallista ja vaikeampaa korjata mitä 
enemmän yhteentoimivia järjestelmiä yhdistelmä tulee tarvitsemaan. Kummalli-
sena seikkana aineistosta ei tähän käyttötapaukseen liittynyt haittakäsitettä “vaa-
tii aloitusaikaa”, joka on suuri haitta kriittiseen infrastruktuuriin kuuluvien jär-
jestelmien kanssa. Uuden sairaalan tai järjestelmän käyttöönoton kanssa ei tämä 
ole ongelma, mutta olemassa olevan järjestelmän vaihtaminen toiseen, joka vaatii 
suuren aloitusajan, on hyvin ongelmallista, sillä terveydenhuollon järjestelmien 
ja laitteiden tulisi olla saatavilla mahdollisimman paljon. 

6.5.2 Käyttöoikeudet ja kulunvalvonta 

Käyttöoikeuksien käyttötapauksessa selkeästi eniten mainintoja sai hajautetta-
vuus, sekä muunneltamattomuus, skaalautuvuus, luotettavuus ja autonomia sai-
vat useita mainintoja. Haitoista eniten mainintoja saivat viive ja tehokkuuden 
puute. Harmaan tiedon aineistossa ei tätä käyttötapausta ilmennyt. 

Käyttöoikeuksien valvonnasta on myös helppo tunnistaa sen vaatimukset. 
Valvonnan tulee olla helppoa ja tehokasta, sekä autonomista. Näitä hyötyjä ai-
neistosta tunnistettiin hajautettavuuden, skaalautuvuuden, muunneltamatto-
muuden ja luotettavuuden kanssa. Yhdistelmän tuoma hajautettavuus edesaut-
taa osaltaan skaalautuvuutta ja muunneltamattomuutta, joka lisää luotettavuutta. 
Kulunvalvonnan ohjelmiston muunneltamattomuus edistää sen kestävyyttä lu-
vattomia käyttöjä kohtaan, mikä lisää käyttäjien kokemaa luotettavuutta. Yhdis-
telmän katsotaan myös täyttävän valvonnan autonomisen toiminnan ja joitakin 
mainintoja saaneet seuranta ja tarkastettavuus ovat yhdessä läpinäkyvyyden 
kanssa seikkoja, jotka lisäävät yhdistelmän luotettavuutta, sillä vaikka se toimisi 
autonomisesti olisi se silti valmis käyttäjien tarkasteltaviksi tarvittaessa. 

Haitoista eniten mainintoja saivat termit viive ja tehokkuuden puute. Nämä 
molemmat ovat ymmärrettäviä seikkoja yhdistelmän adoptoimista vastaan. Mi-
käli nykyisen järjestelmän toiminta on nopeampaa ja tehokkaampaa, on vaikea 
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perustella yhdistelmän käyttöönottoa, vaikka se olisikin turvallisempi tai toimisi 
autonomisesti paremmin. Käyttöoikeuksien valvonta on kuitenkin asia, jolla on 
suuri merkitysero riippuen käyttöalasta. Mitä enemmän luottamuksellista tietoa 
järjestelmä pitää sisällään, sen tärkeämmäksi myös käytönvalvonta muuttuu. 
Tässä tapauksessa näiden haittojen ja hyötyjen painoarvo riippuu suuresti järjes-
telmän sisältämän datan tärkeydestä. 

6.5.3 Ruuantuotanto ja maatalous 

Ruuantuotannon käyttötapauksessa eniten mainintoja saivat taas hajautettavuus, 
turvallisuus ja läpinäkyvyys. Myös harmaan tiedon osalta hajautettavuus sai eni-
ten mainintoja, sekä turvallisuus ja läpinäkyvyys lähes yhtä paljon. Myös tässä 
käyttötapauksessa hyötykäsitteet olivat yhteneviä. Haitoista valkoinen tieto kes-
kittyi resurssi-intensiivisyyteen ja yhteentoimimattomuuteen, sekä myös viive 
sai mainintoja. Harmaassa tiedossa sen sijaan pahimpana haittana ilmeentyi ny-
kyteknologian tila, mutta myös resurssi-intensiivisyys sai mainintoja. Haittojen 
suhteen eri tiedot ovat osittain eri mieltä. 

Tietysti ruuantuotannon järjestelmissä on samat huomioitavat seikat kuin 
kaikissa muissakin järjestelmissä, mihin turvallisuus käsitteenä liittyy. Hajautet-
tavuus on myös osana tätä, mutta tärkeämmässä osassa se on ruuankuljetuksen 
ja tuoreuden seurannassa. Läpinäkyvä ja hajautettu järjestelmä takaisi kuljetuk-
sen aikana tapahtuvan ruuan kunnon monitoroinnin helppouden. Tämä on mah-
dollisesti syynä aineistosta tunnistettujen käsitteiden hallinta, yksityisyys ja seu-
ranta mainintoihin. Myös seurannan tehokkuus paranisi hajautetun järjestelmän 
merkitessä ruuan kunnon ja tuoreuden sen eri kuljetuspisteissä. 

Haitoista molemmista aineistoista tunnistettiin haittakäsite resurssi-inten-
siivisyys. Todellakin, mitä enemmän resursseja yhdistelmän käyttöönotto tai yl-
läpito vaatii, sen vaikeampi on perustella sen käyttöä. Jos yhdistelmä kuluttaa 
enemmän kuin ruuan seurannasta on hyötyä, ei yhdistelmä vaikuta enää niin 
kannattavalta kuin jättää nykyisen ruuan hukkatason pysymisen samassa ase-
massa. Toisina haittoina ilmeni valkoisesta aineistosta yhteentoimimattomuus ja 
viive, mutta harmaasta aineistosta taas nykyteknologian taso. Valkoinen aineisto 
näyttää painottavan yhdistelmän olevan tapauskohtainen eikä mahdollisesti toi-
misi esimerkiksi kauppojen tai varastojen järjestelmien kanssa. Harmaan tiedon 
aineisto taas on optimistisempi ja olettaa ongelman olevan nykyteknologia, jonka 
edetessä nämä haitat katoavat. 

6.5.4 Älykkäät rakennukset ja kaupungit 

Älykkäiden rakennusten käyttötapauksessa turvallisuus, läpinäkyvyys, 
hajautettavuus ja muunneltamattomuus saivat taas eniten mainintoja. Myös 
harmaassa tiedossa hajautettavuus ja turvallisuus saivat eniten mainintoja. Myös 
muunneltamattomuus, läpinäkyvyys ja tehokkuus saivat mainintoja. 
  Haitoista valkoisessa tiedossa selvästi eniten mainintoja saivat 
skaalautuvuuden rajoitteet, viive ja resurssi-intensiivisyys. Harmaassa tiedossa 
taas lailliset esteet ja nykyteknologian tila saivat eniten mainintoja. Lisäksi 
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resurssi-intensiivisyys sai mainintoja. Tässä käyttötapauksessa hyötykäsitteet 
ovat yhteneviä, mutta haittakäsitteissä on eroavaisuuksia. 

Tässä tapauksessa molemmat aineistot olivat yhtä mieltä tärkeimmistä hyö-
dyistä, joita olivat turvallisuus, läpinäkyvyys, hajautettavuus ja muunneltamat-
tomuus. Tämä on ymmärrettävää, sillä rakennusten pysymisen turvallisena oles-
kella on mahdollisesti niiden tärkein ominaisuus. Älykkäissä rakennuksissa toi-
miva yhdistelmä olisi hajautettavuuden avulla sekä turvallinen, että toimisi ra-
kennuksessa olevien sensorien ja laitteiden kanssa tehokkaasti. Läpinäkyvyys ta-
kaisi käyttäjien ja tarkastajien helpon seurannan rakennuksen ja sen laitteiden 
kunnosta. 

Haitoista aineistot olivat eri mieltä. Valkoinen aineisto tunnisti haittakäsit-
teet skaalautuvuuden rajoitteet, viive ja resurssi-intensiivisyys. Rakennusten ja 
kaupunkien koon kasvaessa on yhdistelmän kyettävä vastaamaan skaalan kas-
vuun, mikä liittyy myös resurssien määrän kasvuun. Tässäkin tapauksessa vas-
takkain taistelevat yhdistelmän tuoma hyöty sen käytön ja valvonnan kustan-
nuksiin. Kustannusten kasvu ja tehokkuuden puute olivatkin myös käsitteitä, 
jotka saivat joitakin mainintoja aineistossa. Harmaan tiedon aineisto taas tunnisti 
käsitteet lailliset esteet ja nykyteknologian tilan tärkeimmiksi. Harmaa aineisto 
näyttäisi taas painottavan ongelman olevan nykyisessä teknologiassa ja haluaa 
sen kehittyvän. Mielenkiintoisesti myös lait nähtiin aineistossa olevan suurem-
massa roolissa yhdistelmän käyttöä koskien. Todellakin, IoT:n ja lohkoketjutek-
nologian yhdistelmä on vielä tuore idea, joten lainsäädäntö ei ole vielä ottanut 
sitä tarpeeksi huomioon. Tämä voi tarkoittaa eri asioita eri tilanteissa, sillä lakien 
puute voi sekä mahdollistaa että estää teknologian kehitystä. 

6.5.5 Energia 

Energian käyttötapauksessa valkoisessa tiedossa läpinäkyvyys sai selvästi eniten 
mainintoja, sekä muunneltamattomuus ja hajautettavuus joitakin mainintoja. 
Harmaassa tiedossa taas eniten mainintoja sai turvallisuus, mutta hajautettavuus 
ja läpinäkyvyys saivat myös mainintoja. Haitoista valkoinen tieto keskittyi vii-
veeseen, resurssi-intensiivisyyteen, skaalautuvuuden rajoitteisiin ja haavoittu-
vuuteen. Harmaa tieto taas keskittyi nykyteknologian tilaan ja laillisiin esteisiin. 
Myös skaalautuvuuden rajoitteet saivat joitakin mainintoja. Valkoisen tiedon ai-
neisto on selvästi yhdellä kannalla hyötyjen suhteen, mitä harmaa osittain tukee. 
Haitoista sen sijaan eri tietojen painotukset eroavat toisistaan. 

Energian ollessa osa kriittistä infrastruktuuria ei ole yllättävää, että valkoi-
sen tiedon aineistosta tärkeimmäksi hyödyksi mainittiin läpinäkyvyys. Lä-
pinäkyvä järjestelmä takaisi virheiden helpomman huomaamisen ja korjaamisen, 
sekä takaisi jatkuvan kehityksen mahdollisuuden, sillä seurattava järjestelmä 
paljastaisi sen ongelmia, tai reaalimailman ongelma-alueita. Muita hyötyjä mo-
lemmista aineistoista löytyi käsitteet muunneltamattomuus, hajautettavuus ja 
turvallisuus. Kaikki nämä ovat ymmärrettäviä kriittisen infrastruktuurin perus-
pilareita eivätkä herätä ihmetystä. 

Haitoista valkoinen aineisto kiinnitti huomiota viiveeseen, resurssi-inten-
siivisyyteen, skaalautuvuuden rajoitteisiin ja haavoittuvuuteen. Energiaverkon 
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tärkeyden takia sen haavoittuvuus on vakava asia ja sen tarpeen kasvaessa myös 
sen koko kasvaa, ja on mahdollista, ettei yhdistelmän skaalautuvuus riitä sen 
kanssa toimimiseen. Tällä kertaa myös aloitusajan vaatiminen oli yksi maini-
tuista käsitteistä, joka on samalla tavalla merkittävä, kuin terveydenhuollon 
käyttötapauksessa. Harmaasta aineistosta löytyi myös mainintoja skaalautuvuu-
den rajoitteisiin, mutta useammin nykyteknologian tilaan ja laillisiin esteisiin. 
Tälläkin kertaa harmaan aineiston perusteella ongelmana ei ole itse yhdistelmän 
idea, vaan olemassa olevat teknologiat ja lait. 

6.5.6 Ohjelma-alustat 

Ohjelma-alustojen käyttötapauksessa hyödyistä eniten mainintoja saivat ha-
jautettavuus ja turvallisuus. Läpinäkyvyys, tehokkuus, muunneltamattomuus, 
luotettavuus, autonomia ja yksityisyys saivat myös mainintoja. Haittoja mainit-
tiin eniten resurssi-intensiivisyyden, pilvipalveluriippuvaisuuden, tapauskoh-
taisuuden, viiveen ja haavoittuvuuden kannalta. Harmaan tiedon aineistossa ei 
käsitelty tätä käyttötapausta. 

Ohjelma-alustojen tapauksessa maininnat hajautettavuuteen ja turvallisuu-
teen ovat ymmärrettäviä, sillä hajautettu järjestelmä mahdollistaisi alustan tilan 
helpomman jakamisen mahdollisille ohjelmille, Myös turvallisuus on tärkeässä 
osassa alustan huolehtiessa useasta asiakkaasta ja mahdollisista hyökkäysyrityk-
sistä. Myös mainintoja saaneet läpinäkyvyys, tehokkuus, luotettavuus, muunnel-
tamattomuus, autonomia ja yksityisyys viittaavat näihin seikkoihin. 

Haitoista aineisto tunnisti käsitteet resurssi-intensiivisyys, pilvipalveluriip-
puvaisuus, tapauskohtaisuus, viive ja haavoittuvuus. Näistä pilvipalveluriippu-
vaisuus on sekä tärkeä että monimutkainen haitta, sillä nykytilassa IoT-laitteiden 
verkosto toimii useimmiten pilvipalveluiden avulla. Uuden yhdistelmän tarvi-
tessa myös pilvipalveluja, mutta myös enemmän resursseja, luoden enemmän 
viivettä ja olevan haavoittuvaisempi näyttäisi yhdistelmän olevan tarpeeton. 

6.5.7 Logistiikka ja tiet 

Logistiikan käyttötapauksessa valkoisessa tiedossa eniten mainintoja saivat lä-
pinäkyvyys, muunneltamattomuus ja hajautettavuus. Myös yksityisyys ja datan 
säilöntä sai mainintoja. Harmaassa tiedossa myös muunneltamattomuus ja lä-
pinäkyvyys saivat paljon mainintoja. Turvallisuus ja hajautettavuus saivat myös 
mainintoja. Haittoja valkoinen tieto painottaa skaalautuvuuden rajoitteisuudessa, 
resurssi-intensiivisyydessä, viiveessä, haavoittuvuudessa ja yhteentoimimatto-
muudessa. Harmaa tieto taas painottaa nykyteknologian tilaa. Lailliset esteet ja 
skaalautuvuuden rajoitteet saivat myös joitakin mainintoja. Hyötykäsitteiden 
suhteen tiedot ovat samaa mieltä, mutta haittakäsitteiden osalta tiedot taas eroa-
vat. 

Taas kerran järjestelmille tärkeät tietoturvaa ja seurattavuutta edistävät kä-
sitteet olivat yleisimpiä. Myös yksityisyys, datan säilöntä ja turvallisuus saivat 
mainintoja. Yhdistelmän tuoma toiminta logistiikalle olisi aineiston mukaan 
mahdollisuus paremmin seurata kuljetuksen tilannetta ja helpommin huomata 
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mahdollisia ongelmia. Tässäkin tapauksessa turvallinen ja muunneltamaton jär-
jestelmä on vaatimus ja mikäli järjestelmä säilöö tärkeää dataa asiakkaista tai 
tuotteista on datan säilönnän käsitteen tärkeys ymmärrettävää. 

Haittakäsitteitä valkoisesta aineistosta tunnistettiin skaalautuvuuden ra-
joitteet, resurssi-intensiivisyys, viive, haavoittuvuus ja yhteentoimimattomuus. 
Taas kerran hyöty kohtaa kasvaneet kustannukset ja mahdollisesti vaarantuneen 
turvallisuuden. Myös yhteentoimimattomuus on tärkeässä osassa, sillä logistiik-
kaa hoitavan järjestelmän olevan yhteistyöhaluton varastojen, tehtaiden ja mui-
den samankaltaisten järjestelmien kanssa luo paljon ongelmia. Harmaa aineisto 
tunnistaa myös skaalautuvuuden rajoitteet, mutta pitää tärkeämpänä haittana 
taas nykyteknologian tilaa ja laillisia esteitä. 

6.5.8 Tietoturva 

 Tietoturvan käyttötapauksessa selvästi eniten mainintoja sai hajautettavuus ja 
toiseksi eniten luotettavuus. Myös turvallisuus, läpinäkyvyys ja yksityisyys sai-
vat paljon mainintoja. Haittojen osalta tapauskohtaisuus, viive ja resurssi-inten-
siivisyys saivat eniten mainintoja, mutta myös skaalautuvuuden rajoitteet, suur-
ten datamäärien säilöntä ja tehokkuuden puute saivat joitakin mainintoja. Tätä 
käyttötapausta ei ilmennyt harmaan tiedon aineistossa. 

Tietoturva on käyttötapaus, jossa on selvät tarpeet ja yhdistelmän tuomia 
hyötyjä on helppo tunnistaa. Hajautettavuus ja luotettavuus nousivat mainituim-
miksi käsitteiksi, turvallisuuden, läpinäkyvyyden ja yksityisyyden olleen myös 
mainittuna. Yhdistelmän perusideana on tuottaa hajautettavalla luonteellaan tie-
toturvallisempi ympäristö IoT-laitteiden toiminnalle, joten sen tuomat hyödyt 
tietoturvaan nähden ovat yksiselitteisiä. 

Haitoista tapauskohtaisuus, viive ja resurssi-intensiivisyys saivat eniten 
mainintoja. Enemmän resursseja ja hitaampi tietoturva on tiettyyn asteeseen hy-
väksyttävä, jos se merkittävästi parantaa järjestelmien kykyä taistella hyökkäyk-
siä ja virheitä vastaan. Tapauskohtaisuus on kuitenkin haitta, jolla on monia ulot-
tuvuuksia. Vain tietyn käyttötapauksen kanssa toimiva tietoturva on vaarassa 
kohdata aukkoja, jos se ei pysty toimimaan eri ympäristöjen tai ohjelmien kanssa. 

6.5.9 Julkinen sektori 

Julkisen sektorin käyttötapauksessa valkoisessa tiedossa eniten mainintoja 
saivat läpinäkyvyys ja turvallisuus. Harmaassa tiedossa muunneltamattomuus 
sai myös paljon mainintoja, mutta turvallisuus oli sen rinnalla mainintojen mää-
rän kanssa, Haittojen osalta valkoisessa tiedossa haavoittuvuus sai eniten mai-
nintoja ja harmaassa tiedossa nykyteknologian tila sai eniten. Tässäkin käyttöta-
pauksessa hyötykäsitteet ovat suurimmaksi osaksi yhteneviä, mutta haittakäsit-
teissä on eroavaisuuksia. 

Jälleen kerran eniten mainintoja saaneet käsitteet eivät yllätä. Julkisen sek-
torin järjestelmien sisältäessä paljon tärkeää dataa on sen tietoturva sekä tarkas-
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tettavuus pääasiassa. Joitakin mainintoja saivat myös käsitteet automaatio ja au-
tonomia. Yhdistelmän mahdollisuus itsenäiseen järjestelmään voisi tuoda tehok-
kuutta julkisen sektorin toimintaan, mikä taas osaltaan laskisi kustannuksia. 

Haittojen osalta valkoinen aineisto tunnisti haavoittuvuuden ja harmaa ai-
neisto nykyteknologian tason. Valkoinen aineisto on yhä huolestuneempi yhdis-
telmän nykyisestä tilanteesta ja sen mahdollisista turvallisuusaukoista, kun taas 
harmaa aineisto uskoo yhä teknologian mahdollisuuteen ja pitää sen nykyistä 
tasoa riittämättömänä. 

Anonymiteetti oli myös yksi tässä käyttötapauksessa mainituista käsitteistä. 
Tämä on julkisen sektorin kanssa mielenkiintoinen. Esimerkiksi äänestyskonei-
siin liitetty yhdistelmä saattaisi turvata äänestäjien anonymiteetin, mahdollistaen 
myös nopeamman ja turvallisemman digitaalisen äänestysprosessin. 

6.5.10 Digitaalinen kaupankäynti ja älykkäät sopimukset 

Digitaalisen kaupankäynnin käyttötapauksessa hyödyissä eniten mainintoja sai 
läpinäkyvyys, mutta myös hajautettavuus, luotettavuus, turvallisuus ja muun-
neltamattomuus saivat mainintoja. Haitoista resurssi-intensiivisyys, skaalautu-
vuuden rajoitteet, suurten datamäärien säilöntä ja viive saivat painotusta. Har-
maan tiedon aineistossa ei käsitelty tätä käyttötapausta. 

Tässäkin käyttötapauksessa eniten mainintoja saaneet hyötykäsitteet lä-
pinäkyvyys, hajautettavuus, luotettavuus, turvallisuus ja muunneltamattomuus 
ovat digitaalisen kaupankäynnin kannalta tärkeitä järjestelmäominaisuuksia. 
Mutta tarkemmin älykkäiden sopimusten kannalta yhdistelmä mahdollistaisi 
seurattavan ja tietoturvallisen transaktioiden ketjun, jonka on mahdollisuus toi-
mia automaattisesti ja autonomisesti. Nämä käsitteet saivat yllättäen vain muu-
tamia mainintoja. Hajautettu digitaalisten sopimusten verkko mahdollistaisi no-
pean ja luotettavan kaupankäynnin ketjun kaiken datan ollessa tallessa, vaikka 
jokin verkon osa vahingoittuisi. 

Haittojen osalta resurssi-intensiivisyys, skaalautuvuuden rajoitteet, suurten 
datamäärien säilöntä ja viive olivat mainituimmat haittakäsitteet. Nämä kaikki 
ovat suoraan vastassa siihen mitä yhdistelmältä vaadittaisiin sen hyödylliseen 
käyttöön ja käyttöönottoon. 

6.5.11 Tuotantoketjut 

Tuotantoketjujen käyttötapauksessa eniten mainintoja sai läpinäkyvyys ja 
toiseksi eniten hajautettavuus. Harmaan tiedon osalta taas muunneltamatto-
muus, turvallisuus ja läpinäkyvyys olivat suurimmassa osassa. Myös hajautetta-
vuus sai mainintoja. Haittojen osalta valkoinen tieto painotti skaalautuvuuden 
rajoitteita ja laillisia esteitä. Harmaa tieto taas painotti nykyteknologian tilaa, 
mutta myös skaalautuvuuden rajoitteita. Tämän käyttötapauksen osalta valkoi-
nen ja harmaa aineisto olivat suurinpiirtein yhtä mieltä sekä hyöty- että haittakä-
sitteistä. 

Yhdistelmän tuoma hyöty tuotantoketjuille olisi tarkemmin niiden autono-
misen toiminnan lisääminen, mahdollistaen tuotteen ketjun eri osiin saapumisen 
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seuraamisen ja automaattisen kuittaamisen. Tämänkaltaisen järjestelmän tär-
keimpiä ominaisuuksia ovat juuri sen tietoturva ja mahdollisuus sen seurantaan 
ja tarkastukseen. Näitäkin käsitteitä mainittiin muutaman kerran. 

Haittakäsitteiden osalta sekä valkoinen että harmaa aineisto tunnisti skaa-
lautuvuuden rajoitteet, mutta yllättäen valkoinen aineisto tällä kertaa painotti 
laillisia esteitä ja harmaa taas nykyteknologian tilaa. Harmaa aineisto siis painotti 
yhä teknologian kehittämisen tarvetta ja piti yhdistelmän ideaa ja toteutusta hy-
vänä, kun taas valkoinen aineisto hyväksyy nykyisen yhdistelmän teknologian 
tilan, mutta kokee lakien ja säätelyn olevan ongelma. 

6.5.12 Teleyhteydet 

Teleyhteyksien käyttötapausta käsiteltiin vain harmaan tiedon aineistossa. Eni-
ten hyödyistä eniten mainintoja saivat käsitteet hajautettavuus, turvallisuus ja 
läpinäkyvyys. Haitoista esiin nousivat skaalautuvuuden rajoitteet ja datan varas-
tointi. 

Teleyhteyksien käyttötapaus on selvästi lähempänä tavallisten käyttäjien 
arkea, sen löytyessä käyttötapauksena vain harmaassa aineistossa. Yhdistelmän 
tuomat hyödyt turvallisuuteen ja läpinäkyvyyteen ovat ymmärrettäviä, sillä 
myös tavallinen käyttäjä kokee näiden käsitteiden olevan merkityksellisiä tekno-
logian jokapäiväisessä käytössä. Haitat skaalautuvuuden rajoitteet ja datan säi-
löntä ovat hieman kauempana tavallisen käyttäjän arjesta, kuten myös hyötykä-
site hajautettavuus. Toisaalta viimeaikojen kiistat käyttäjien datan käytöstä on 
saattanut herättää kiinnostusta datan säilöntää kohtaan myös muualla kuin aka-
teemisessa tutkimuksessa. 

6.5.13 Analyysit ja yleinen hallinta 

Analyysit olivat yleisin käyttötapaus mitä aineiston lähteistä löytyi. Valkoisen 
tiedon lähteistä tunnistettiin selvästi eniten mainintoja hajautettavuudelle, mutta 
myös luotettavuus ja turvallisuus olivat suuressa osassa. Skaalautuvuus, yksityi-
syys, tehokkuus ja muunneltamattomuus saivat myös mainintoja. Harmaan tie-
don osalta turvallisuus, hajautettavuus ja muunneltamattomuus saivat eniten 
mainintoja. Mainintoja saivat myös skaalautuvuus, läpinäkyvyys ja luotettavuus. 
Haitoista valkoinen tieto painotti resurssi-intensiivisyyttä ja skaalautuvuuden 
rajoitteita. Myös tapauskohtaisuus, viive ja haavoittuvuus saivat mainintoja. 
Harmaan tiedossa taas nykyteknologian tila sai eniten mainintoja, skaalautuvuu-
den rajoitteiden ja tapauskohtaisuuden ollessa myös suuressa osassa. Tässäkin 
käyttötapauksessa hyötykäsitteet ovat eri tietojen kesken samankaltaisia ja haitat 
eroavat. 

Selvästi eniten lähteitä sisältävä käyttötapaus, analyysien lähteet keskittyi-
vät enemmän yhdistelmän toiminnan analysointiin ja sen vertailuun nykyisten 
teknologioiden kanssa, kuin sen mahdollisiin hyötyihin ja haittoihin toiminnassa. 
Tästä huolimatta myös tässä tapauksessa yhdistelmän tuoma turvallisuus katsot-
tiin olevan sen suurin hyöty. Valkoinen aineisto tunnisti käsitteet hajautettavuus, 
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luotettavuus ja turvallisuus. Skaalautuvuus, yksityisyys, tehokkuus ja muunnel-
tamattomuus saivat myös mainintoja. Harmaa aineisto tunnisti myös samat kä-
sitteet. Aineistojen analyysien mukaan yhdistelmän asettaminen eri käyttöta-
pausten hallinnan asemaan tehostaisi tietoturvaa sen hajautetun rakenteen tuo-
malla virheiden ja hyökkäyksien siedolla, sekä datan muunneltamattomuudella. 

Haittoja molemmat aineistot tunnistivat käsitteiksi skaalautuvuuden rajoit-
teet ja tapauskohtaisuuden. Analyysien huomioima skaalautuvuuden heikkous 
on nykyisen kaltaiselle yhdistelmälle ominainen. Skaalautuvuus saataisiin pa-
remmaksi yhdistelmää muokkaamalla tilanteeseen sopivaksi, mutta ongelmaksi 
muodostuisi silloin tapauskohtaisuus yhdistelmän toimiessa siinä muodossa 
vain juuri siinä tapauksessa. Tämä ei välttämättä ole huono asia, sillä IOTA:n ja 
TANGLE:n kaltaiset muokkaukset lohkoketjuteknologiasta ovat jo saavuttaneet 
mahdollisuuksia yhdistelmän ja sen skaalautuvuuden toiminnalle. Tällä saatai-
siin mahdollisesti myös harmaan aineiston tunnistama haittakäsite nykyteknolo-
gian tila korjattua. Nykyiselläkin teknologialla on mahdollista saada yhdistelmä 
toimimaan, mutta se vaatii tapauskohtaisesti vaativaa muokkausta ja teknolo-
gian kehitys olisi silti kannattavaa 

6.6 Tarkastelun yhteenveto 

Analyysistä voimme huomata hajautettavuuden, muunneltamattomuuden, tur-
vallisuuden, läpinäkyvyyden ja luotettavuuden olevan tärkeimpiä hyötyjä mitä 
IoT:n ja lohkoketjuteknologian yhdistelmä tuo tullessaan. Haitoista taas resurssi-
intensiivisyys ja haavoittuvuus olivat valkoisen tiedon mukaan keskeisessä ase-
massa, kun taas nykyteknologian taso oli harmaan tiedon suurin haitta. Skaa-
lautuvuuden rajoitteet olivat molempien tietojen mukaan myös merkittävä haitta. 
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Aikaisemmasta tutkimuksesta esineiden internetin ja lohkoketjuteknologian yh-
distämisestä voimme nostaa esille Reyna ym. (Reyna, A., Martín, C., Chen, J., So-
ler, E., & Díaz, M. (2018)), artikkelin näiden kahden integraatiosta, sekä sen mah-
dollisuuksista ja haasteista. Kuten tässä tutkielmassa, myös he ovat tulleet siihen 
tulokseen, että lohkoketjuteknologian tuoma lisäys IoT:n tietoturvaan, sen perus-
ominaisuuksien kautta, olisi tervetullutta ja mahdollistaisi jopa IoT:n vallanku-
mouksen nykyiseen toimintaan nähden. He painottavat kuitenkin myös sitä, että 
tämänkaltaisen yhdistelmän tuomat hyödyt olisivat tarpeen analysoida tarkasti 
ja edettävä integraation kanssa varoen. Tämä tutkielma on käyttänyt aineisto-
naan myös harmaata tietoa SMLR-tutkimuksessaan, jota Reyna ym. (2018) eivät 
olleet tehneet. Täten tässä tutkielmassa tunnistetut käyttötapaukset, hyöty- ja 
haittakäsitteet, sekä näiden pohdinta on tärkeää lisäystä Reyna ym- (2018) teke-
mään tutkimukseen. 

Reyna ym. (2018) sanovat teoksessaan myös, että uusien sääntöjen omaksu-
minen hallinnollisella tasolla nopeuttaisi yhteiskunnallista kanssakäymistä. Tätä 
omaksumista varten tulisi yhdistelmän mahdolliset käyttötapaukset ja hyödyt ja 
haitat tunnistettava tarkoin mahdollisten lakien ja säädösten luomiseksi. Tämän 
tutkielman tuotokset ovat omiaan vauhdittamaan tämänkaltaista säädösten laa-
timista, esittämällä monia hyödyllisiä ja ajankohtaisia käyttötapauksia, jotka olisi 
hyvä ottaa huomioon ensin. 

Lohkoketjuteknologian lisäksi, myös tavanomaisessa kielessä olevat lohko-
ketjut, eli lohkoketjuvaluutta tai kryptovaluutta on tärkeässä osassa Reyna ym. 
(2018) artikkelia. Heidän mukaansa kryptovaluutan ailahtelevaisuus ja sen arvon 
heittelehtiminen ovat osana syynä siihen, ettei kryptovaluuttaa ole helppo omak-
sua ja joka aiheuttaa suurta huolta. Heidän mukaansa yhdistelmän käyttöönotto 
kasvattaisi lohkoketjuteknologian käyttöä merkittävästi, joka lopulta johtaisi 
myös kryptovaluutan omaksumiseen ja sitä kautta sen käytön valuuttana tavan-
omaistumiseen. Tätä varten on kuitenkin edelleen tärkeätä lohkoketjuteknolo-
gian käytön omaksuminen, jossa hyvin tärkeässä osassa on esittää loppukäyttä-
jille sen mahdolliset käyttötapaukset ja hyödyt. Tässä tutkielmassa tunnistetut 
käyttötapaukset, kuten esimerkiksi terveydenhuolto tai älykkäät rakennukset 

7 POHDINTA 
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ovat osa kaikkien jokapäiväistä elämää, ja näiden tuomien hyötyjen selittäminen 
nopeuttaisi lohkoketjuteknologian omaksumista, johtaen näin Reyna ym. (2018) 
toivomiin lopputuloksiin. 

Monet muut tutkimukset tästä aiheesta ovat samankaltaisia Reyna ym. 
(2018) teoksen kanssa. Tämä tutkielman tuoma lisäys olemassa olevaan tutki-
mukseen on käyttötapausten ja käsitteiden tunnistus, joita voi myöhemmin käyt-
tää sekä IT:n ohjelmistokehityksen viitekehyksenä, tai sen ulkopuolella esimer-
kiksi lakien ja säädösten laatimisessa. Myös tunnistettujen käyttötapausten sekä 
hyöty- ja haittakäsitteiden määrän ilmeneminen aineistossa on esitetty tässä tut-
kielmassa, antaen suunnan sille, mihin kohteisiin ja hyötyihin kannattaa keskit-
tyä tulevassa kehitystyössä ja lisätutkimuksessa. Myös haittojen tunnistaminen 
auttaa kehittäjiä varomaan ja varautumaan mahdollisiin haittoihin, joita yhdis-
telmän käytöstä voi syntyä. 

Suurimmat ongelmat yhdistelmän käyttöönottoon ovat laillisten esteiden 
lisäksi nykyistenkaltaisten IoT-laitteiden rajalliset resurssit ja lohkoketjujen teho-
vaatimus, joka vaikeuttaa laitteiden kykyä toimia osana ketjua ja hallita sitä. Tä-
hän on kuitenkin esitetty jo ratkaisuja, yleensä kevyemmän, IoT-laitteita ja ver-
kostoa varten räätälöidyn lohkoketjun muodossa. Tämänkaltaisen lohkoketjun 
on muodostanut esimerkiksi Dorri ym. (2019) omien aiempien tutkimustensa pe-
rusteella (Dorri, Kanhere, Jurdak, Gauravaram (2019)). Heidän lohkoketjunsa 
käyttää konsensusalgoritmia, joka IoT-laitteille ystävällisesti ei vaadi ongelman-
ratkaisua ennen kuin uusi lohko asetetaan ketjun jatkeeksi. Näin IoT-laitteita voi-
daan tarpeen vaatiessa lisätä ketjuun ilman ongelmia. Tämä poistaa lohkoket-
juosiossa mainitun ”kaivajien” ongelman. Kaivajien ovat vastuussa ketjun las-
kentatehosta ja uusien lohkojen lisäämisestä. Jos kaivajat saavat liikaa valtaa ket-
justa tai käyttäytyvät pahansuovasti ketjua kohtaan on mahdollista, että ketjun 
sisältämää dataa voitaisiin muunnella. Poistamalla ongelmanratkaisun lohkon li-
säämisestä poistuu samalla kaivajien rooli ja luo näin samalla sekä tehokkaam-
man että turvallisemman ketjun. Tämänkaltaiselle lohkoketjulle Dorri ym. (2019) 
huomioivat energiaverkkojen ja logistiikan käyttötapaukset, samoja käyttöta-
pauksia mitä tässäkin tutkielmassa on aineistosta havaittu. Näiden käyttötapaus-
ten sisällä hajautettavuus ja muunneltamattomuus nousivat aineistosta esiin tär-
keinä ominaisuuksina. Myös Dorri ym. (2019) tutkimuksessaan havaitsivat näi-
den käsitteiden tärkeyden, ja kevyellä lohkoketjullaan he vahvistivat yhdistel-
män molempia ominaisuuksia. Lisäksi samoin kuin tässä tutkielmassa he havait-
sivat älykkäiden rakennusten hyötyvän tämänkaltaisesta lohkoketjusta, mahdol-
listamalla nopeamman laitteiden kommunikoinnin poistamalla viivettä. 

Tässä tutkielmassa analysoidun laillisten esteiden haittakäsitteen on huo-
mioinut tutkimuksessaan myös Atlam ym. (Atlam, Azad, Alzahrani, Wills 
(2020)). Heidän mukaansa etenkin lohkoketjuja koskevien lakien puuttuminen 
on ongelmallista. Lohkoketjujen tuoman anonymiteetin ansiosta on vaikea tun-
nistaa käyttäjien identiteettiä, mahdollistaen rikollisten helpompaa toimintaa. 
Vakavaa on myös se, että IoT-laitteet keräävät valtavasti tietoa omistajistaan ja 
voivat jakaa kyseisen tiedon valmistajiensa kanssa, ilman laitteen omistajan lu-
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paa. Anonymiteetti tunnistettiin aineistosta hyötykäsitteeksi, mutta on ymmär-
rettävää sen vaikuttavan laillisten esteiden muodostamaan haittaan. Koska lail-
listen esteiden haittakäsitteen mainintoja tunnistettiin aineistosta enemmän kuin 
anonymiteetin hyötykäsitettä, on myös tämän tutkielman tulosten puolesta huo-
mioon otettavaa varautua laillisten esteiden lisätutkimukseen ja nopeutettava 
uusien lakien ja säädösten muodostamista, jotta yhdistelmän käyttöönotto olisi 
mahdollista. 

Tässä tutkielmassa tunnistetun ohjelma-alustojen käyttötapauksen tii-
moilta ei aineistossa esiintynyt muihin käyttötapauksiin verrattuna yhtä paljon 
mainintoja. Bahga & Madisetti (Bahga & Madisetti (2016)). esittävät tutkimukses-
saan tarkemmin kehittämänsä ohjelma-alustan etuja lohkoketjuteknologian käy-
töstä teollisessa esineiden internetissä. Heidän tunnistamiaan hyötykäsitteitä on 
monia samoja kuin mitä on tunnistettu tässä tutkielmassa. Hajautettavuus, skaa-
lautuvuus, läpinäkyvyys ja autonomia ovat kaikki käsitteitä, joita tämä tutkielma 
ja Bahga & Madisetti (2016) huomioivat omassa tutkimuksessaan. Vaikka oh-
jelma-alustat olivatkin vähäisempi osa aineistosta tunnistettujen käsitteiden ja 
käyttötapausten määrää, on silti siitä huomioudut mielenkiinnon kohteet yhte-
neviä muihin aihealueen tutkimuksiin. 
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Esineiden internetin ja lohkoketjuteknologian yhdistämisellä on nykyteknolo-
gian kannalta esteitä. Yhdistelmä vaatii joko hyvin suunnitellun ja tapauskohtai-
sen lohkoketjun toimiakseen ilman ongelmia skaalautuvuuden ja resurssien käy-
tön kasvun suhteen. Silti yhdistelmän tarvitseman teknologian tutkiminen ja ke-
hittäminen olisi kannattavaa ja osittain myös tarpeellista sen käyttöönoton ja toi-
minnan kannalta monissa eri käyttötapauksissa. Kuitenkin mikäli yhdistelmä 
saataisiin toimimaan se toisi monille käyttötapauksille tarvittavia parannuksia ja 
ulottuvuuksia. Tärkeimpänä näistä olisi kehittyneempi tietoturva, joka mahdol-
listaisi järjestelmien hajautetun ja läpinäkyvän käytön, toimiessaan silti turvalli-
sesti ja luotettavasti. 

Tässä tutkielmassa analysoitiin aineistoa sekä valkoisesta että harmaasta 
tiedosta. Tarkoituksena tällä oli saada tarkempi kuva niin aiheen nykyisestä ti-
lasta, kuin myös käyttäjien ja käytännön lähestymiskannan mielipiteitä ja näkö-
kulmia. Aineiston analyysin tuloksena molemmista aineistoista tunnistettiin 
hyötyjä ja haittoja, joita yhdistelmä mahdollisesti toisi nykyteknologiaan verrat-
tuna otettaessa se käyttöön. Suurimman hyödyt liittyivät parannettuun tietotur-
vaan, lisäämällä nykyisten järjestelmien hajautettavuutta, läpinäkyvyyttä, tur-
vallisuutta, muunneltamattomuutta ja luotettavuutta. Myös seuranta, tarkastet-
tavuus, tehokkuus automaatio ja autonomia olivat termejä, jotka nousivat esiin 
aineistosta. Haittoina taas sen sijaan esiin nousi käsitteitä kuten, resurssi-inten-
siivisyys, nykyteknologian ja lakien luomat esteet, tapauskohtaisuudet ja skaa-
lautuvuuden rajoitteet. Lyhyesti tämä tarkoittaa siis sitä, että aineiston mukaan 
yhdistelmä toisi vahvennettua tietoturvaa, mutta sen nykyisenkaltainen omak-
suminen ei olisi kannattavaa sen kustannusten ja laillisten esteiden vuoksi.  

Tämän tutkielman tunnistamia hyöty- ja haittakäsitteitä voidaan käyttää tu-
levaisuudessa lisätutkimuksen tai tuotekehityksen aiheena tai suunnannäyttä-
jänä. Eri käyttötapauksiin liitetyt hyödyt ja haitat antavat viittauksia siihen, mitä 
aihealuetta olisi mahdollisesti kannattavaa tutkia lisää tai mitä ongelmia ja hait-
toja yhdistelmä voi kokea ja miten niihin voisi varautua. Useampi lähteenä käy-
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tetty tutkimus, joka rakenteeltaan ja aiheeltaan muistuttaa tätä tutkielmaa, on sa-
maa mieltä useista tutkielmassa tunnistetutista aiheista ja huomioitavista sei-
koista. Tutkielman tuloksia olisi suotavaa ja tarpeellista käyttää lisätutkimuksen 
aiheena, varsinkin eri käyttötapausten osalta. Tunnistetut käyttötapaukset ovat 
aineiston perusteella merkittäviä ja niihin kohdistuvat hyödyt ovat arvokas lisä 
niiden toiminnalle ja yhteiskunnalle. Jotta kyseiset hyödyt saataisiin saatettua re-
aalimaailmaan ja jotta mahdollisiin haittoihin voitaisiin varautua, on lisätutki-
muksen tarve tämän tutkielman tuloksia käyttäen tärkeää. Nykytilanteen huo-
mioon ottaen erityisesti terveydenhuollon, logistiikan ja tietoturvan käyttöta-
paukset ovat tärkeitä. Näihin kohdistuvat hyödyt ovat myös huomioon otettavia 
jatkotutkimuksen kannalta. Tutkimuksen suorittaminen systemaattisena multi-
vokaalisena kirjallisuuskatsauksena on myös tärkeä ottaa huomioon, sillä tämän-
kaltaisia tutkimuksia ei tällä alalla ole vielä paljon suoritettu. Tavallisen käyttäjän 
näkökulma, joka käy ilmi harmaan tiedon aineistosta on merkittävä, sillä se aut-
taa kohdistamaan lisätutkimusta ja tuotekehittelyä siihen suuntaan, jossa käyttä-
jät kokevat sen olevan hyödyllinen, nopeuttaen teknologian omaksumista. Tä-
män yhdistelmän omaksuminen on tärkeää myös siltä kannalta, että lohkoketju-
teknologian käytön yleistyminen helpottaa myös käyttäjiä omaksumaan virtuaa-
livaluutan käytön, sen ollessa samankaltainen lohkoketjuteknologian käytön 
kanssa. Virtuaalivaluutta vaatii myös vielä jatkotutkimusta ja kehittelyä, mutta 
on huomioonotettava vaihtoehto muille valuutoille ja merkittävä tulevaisuuden 
kannalta. 

Jatkotutkimuksen kannalta tämä tutkielma haluaa painottaa käyttötapaus-
ten tarkempaa tutkiskelua käyttäen tunnistettuja hyöty- ja haittakäsitteitä. Vielä 
tarkempi tutkimus mahdollistaisi uusien käsitteiden tunnistamisen ja mahdollis-
taisi lohkoketjuteknologian idean ja toiminnan selittämisen loppukäyttäjille. 
Tämä mahdollistaisi nopeamman omaksumisen ja teknologian käytön laajene-
misen. Lisäksi tutkimusta olisi yleisesti hyvä suorittaa kevyempien lohkoketjujen 
osalta, jotta yhdistelmä saataisiin toimimaan ilman suurimpia haittoja, joita ovat 
resurssi-intensiivisyys ja skaalautuvuus. Nämä suurimmat tekniset esteet ratkai-
semalla lohkoketjuteknologia pääsisi toimimaan moitteettomasti osana IoT-lait-
teiden verkostoa ja helpottaisi nykyistä ja tulevaa hallintaa. Lisäkehitystä tarvi-
taan myös lakien ja säädösten parissa, sillä nämä vaikuttavat sekä mahdollisuu-
teen käyttää teknologiayhdistelmää, että helpottaisi loppukäyttäjien omaksu-
mista luoden selvät säännöt teknologian käytölle ja turvaisi käyttäjien laitteita 
mahdolliselta ilkivallalta. 

Tämän tutkimuksen rajoitteena on aineiston otannan todenmukaisuus. 158 
lähdettä valittiin, jotta tutkimus olisi mahdollisimman todenmukainen ja mah-
dollisimman paljon informaatiota saataisiin selville koskien hyötyjä ja haittoja. 
On kuitenkin mahdollista, että aineisto jäi silti liian vajaaksi, joten myös lisätut-
kimus erilaisen aineiston perusteella voisi olla toivottavaa. Varsinkin harmaan 
tiedon aineisto on niin vaihteleva, että uudet tutkimukset eri aineiston kanssa 
voivat päätyä erilaisiin lopputuloksiin. Lisäksi, koska aineisto kerättiin vain eng-
lanninkielisistä lähteistä, on mahdollista, että varsinkin harmaan tiedon kohdalla 
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päädyttäisiin erilaisiin tuloksiin, mikäli aineiston keruukieli vaihdettaisiin joksi-
kin muuksi. Aineiston kielen ja aluekohtaisuuden vaihto on mahdollinen lisätut-
kimuksen kohde. 

Yhdistelmä on mielenkiintoinen ja mahdollinen ratkaisu esineiden interne-
tin laitteiden hallitsemiseksi, mutta vaatii vielä lisää tutkimusta ja kehitystä ol-
lakseen tarpeeksi kevyt ja luotettava IoT-laitteiden tarpeisiin. Kuitenkin kehitys 
on jo hyvällä mallilla ja teknologiat kuten IOTA ja TANGLE ovat jo hyvällä mat-
kalla kohti ratkaisua. 
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