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Signaalit systeemien toiminnassa
1970 -luvulla tutuksi tuli systeeminen lähesty-
mistapa ratkaista käytännön teknisiä ongelmia 
teollisuudessa. Silloin analysoitiin ja mallin-
nettiin tilanne. Mallinnuksessa käytettiin 
keskeisimpiä ja voimakkaimpia signaaleja, 
joiden avulla systeemin tarkastelemiseksi to-
teutettiin matemaattinen simulointiympäristö 
ja koelaitteisto. Tätä hyödynnettiin teollisten 
tuotantoympäristöjen kehittämisessä. Heikot 
signaalit jätettiin huomiotta, koska niiden 
vaikutus kokonaisratkaisun kannalta arveltiin 
korkeintaan marginaaliseksi. Tarkoituksena oli 
löytää optimiratkaisu, mutta vahvojen signaalien 
kautta päädyttiin vain vähiten huonoon ratkai-
suun. Myös heikkoja signaaleja on tarkasteltu 
tietoliikenteen yhteydessä informaatioteorian 
keinoin niiden esille saamiseksi kohinasta.

Yritysolosuhteissa järjestelmällä tarkoi-
tetaan yrityksen liiketoimintajärjestelmää, 
jossa keskeisenä osana ovat operatiiviset lii-
ketoimintaprosessit. Liiketoimintaa johdetaan 
johtamisprosessin mukaisesti operatiivisesti ja 
strategisesti. Strategisen johtamisen tarkoituk-
sena on tarkastella yritystä kokonaisuutena ja 
ohjata sitä tulevaisuuden menestymiseen. Strate-
ginen johtaminen on erityisesti yrityksenlaajuista 
kehittämistä ja muutosjohtamista. Operatiivisella 
johtamisella taas saadaan yrityksen päivittäis-
velvoitteet toteutetuiksi tehokkaasti. Yritystä 
voidaan siten myös tarkastella systeemisesti 
ottamalla huomioon yrityksen sisäisissä ja ul-
koisissa toimintaolosuhteissa esiintyvät vahvat 
ja heikot signaalit.

Mitä heikot signaalit sanovat 
tietoturvallisuudesta

Yhteiskunnassamme 
on runsaasti 
todellista ja 
potentiaalista 
tietoa, jonka avulla 
yritystoimija voi 
ohjata toimintaansa 
entistä parempien 
tulosten 
aikaansaamiseksi. 
Ympärillämme 
monista eri lähteistä 
tulevat erilaiset 
informaatiosignaalit 
edustavat dataa, jota 
voimme analysoida 
ja sen pohjalta 
tehdä johtopäätöksiä 
toimintatilanteemme 
mukaisesti.

Michelle Codet määrittelee heikot signaalit 
tekijöiksi, jotka ovat vaikeasti havaittavissa 
havainnointihetkellä, mutta tulevaisuudessa ne 
muodostavat voimakkaan trendin. Heikot signaa-
lit voivat vaikuttaa merkittävästi jo nyt, vaikka 
kaikki eivät sitä huomaakaan. Vahvat signaalit, 
jotka kuvaavat valtailmiöitä ja -kehityssuuntia, 
”megatrendejä”, kuitenkin estävät havaitsemasta 
heikkoja signaaleja, jotka puolestaan voivat olla 
merkkejä jostain piilossa olevasta tai tulevasta. 
Kuitenkin heikkojen signaalien - samoin kuin 
myös vahvojen - joukossa on myös runsaasti 
aivan merkityksetöntä ja turhanpäiväistä ”ko-
hinaa”. Onkin varsin tärkeää pyrkiä kehittä-
mään menetelmiä, joilla esimerkiksi toimintaa 
uhkaavat trendit voitaisiin todeta heikkojen 
signaalien perusteella ja erottaa merkityksetön 
kohina todellisista heikoista signaaleista.

Tietotekniikan kehitys on ollut kuluneiden 
vuosikymmenien aikana vahva. Heikot signaalit 
on voitu ottaa käyttöön entistä tehokkaammilla 
malleilla ja menetelmillä. Erityisen selkeästi tämä 
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näkyy avaruustutkimuksessa. Aikaisem-
min jouduttiin toteamaan planeettojen 
pinnoilla havaittavista ilmiöistä, että ne 
olivat ”suttuisia”, sameita. Nyt näitä ilmi-
öitä, esimerkiksi magneettisia myrskyjä, 
päästään tutkimaan ja analysoimaan tar-
kasti uusilla laitteilla ja niiden ohjelmis-
toilla. Samoin tietotekniikan teho tulee 
ilmi esimerkiksi Saturnuksen renkaiden 
tietokonesimuloinneissa. Tietotekniikan 
kehitys on tuonut meidät lähemmäksi 
todellisia optimiratkaisuja.

Heikot signaalit 
tietoturvallisuuden kannalta
Kun tietotekniikan käyttö lisääntyy, sillä 
on monenlaisia vaikutuksia myöskin tur-
vallisuuteen ja tietoturvaan. Maailman-
laajuiset vakoilu- ja kuuntelujärjestelmät 
on ulotettu sotilasalueelta koskemaan 
myös kansainvälistä kauppaa ja jopa 
yksittäisten kansalaisten viestintää 
(esim. ECHELON-järjestelmä). Isojen 
järjestelmien rinnalle on tullut kokonai-
nen vakoiluohjelmistojen ryhmä. Tämä 
tarkoittaa myös sitä, että tietoaineisto-
jen luottamuksellisuus ja kansalaisten 
yksityisyys ovat yhä suuremman kont-
rollin alaisena erityisesti tiedonsiirron 
yhteydessä.

Jotta tietoturvaan saataisiin konkreet-
tinen ote, on aikoinaan (1981) otettu 
käyttöön erilaisia tasoajattelumalleja, 
evaluointikriteerejä, kypsyystasomalleja 
ja tietoturvanhallintastandardeja. Nämä 
mallit ovat auttaneet ihmisiä saamaan 
konkreettisia mielikuvia hyvin abstrak-
teista asioista. Näillä malleilla on myös 
vakavat heikkoutensa. Kun heikot signaa-
lit otetaan käyttöön yhä tehokkaamman 
tietotekniikan ansiosta, niin huomataan 
entistä selvemmin, että kaikki vaikuttaa 
kaikkeen ja on oleellista ymmärtää eri 
riskitekijöiden välisiä keskinäisiä riippu-
vuussuhteita.  Lopputuloksena on, että 
jokainen tietoturvaan liittyvä tapaus on 
ainutkertainen ja ainutlaatuinen. 

Jos emme havaitse heikkoja 
signaaleja... 
On kiistelty siitä, miksi New Yorkin 
tuhotyötä syyskuussa 2001 edeltävinä 
viikkoina ei reagoitu heikkoihin signaa-
leihin, joista kyseinen uhka olisi voinut 
selvitä. Hyvin suuressa uhkien joukossa 
oli vihjeitä siitä, että lentokoneita tullaan 
kaappaamaan vakavien terroritekojen 
yhteydessä. Tietoyhteiskunnan monien 
erilaisten uhkien ilmeneminen oli turrut-
tanut myös turvallisuusviranomaiset eikä 
näihin heikkoihin signaaleihin reagoitu 
eikä siten varauduttu tulevaan kriittiseen 
eli ihmishenkiä vaatineen uhkan toteu-
tumiseen. 

New Orleansissa elokuussa 2005 
viranomaiset reagoivat heikkoihin sig-
naaleihin voimakkaasti ja määräsivät 
alueen kaikki ihmiset evakuoitavaksi, 
mutta osa väestöstä ei ottanut varoituk-
sia vakavasti - tai heillä ei ollut varaa 
lähteä kotiseudultaan. Kuitenkin tieto 
uhkaavasta onnettomuudesta oli niin 
todennäköinen, että tässä tapauksessa 
voitaisiin puhua mieluummin pikem-
minkin vahvoista signaaleista.

Kuluneiden vuosien aikana on jatku-
vasti koettu tilanteita, joissa heikkoihin 
signaaleihin reagoidaan hyvin herkästi. 
Erityisesti lentoliikenteessä on ollut 
tilanteita, joissa jonkin kohteen kaikki 
lennot on peruutettu siksi, että on siepattu 
viesti, jota on voitu tulkita terrorihyök-
käyksen uhkaksi. Kriittinen ajattelutapa 
on mennyt perille, on tarpeetonta lentää 
yhtäkään lentoa, jos ihmishengen mene-
tys on uhkaamassa.

Jokaiseen kriittiseksi arvioitavaan sig-
naaliin on reagoitava, oli se kuinka heikko 
tahansa. Jalot periaatteet ovat kuitenkin 
saaneet piirteitä, joissa on astuttu paitsi 
kriittisyyden myös hyvien tapojen yli. 
Voisiko olla mahdollista, että vääristel-
len aikaansaatuja heikkoja signaaleja 
voitaisiin käyttää hyväksi esimerkiksi 
poliittisiin tarkoituksiin? Tällaisella toi-
minnalla saadaan ihmiset halveksimaan 
politiikkaa, mutta samalla he voivat alkaa 
vähätellä todellista turvatyötä. 

Työpaikan turvallisuus ja 
yksityisyys
Tietoturvallisuudessa kiisteltiin aikoi-
naan turvallisuuteen ja käytettävyy-
teen liittyvistä kysymyksistä.  Nykyisin 
painopiste on muuttunut tasapainoiluun 
turvallisuuden ja yksityisyyden välillä. 
Samalla työntekijöihin liittyvät turval-
lisuuskysymykset ovat tulleet entistä 
tärkeämmiksi. Kaikenlainen ihmis-
ten tarkkailu ja seuranta on tulossa 
lisääntymässä työelämässään. Aivan 
kuin teollisuusvakoilussa aikoinaan, 
seurannan tulisi olla huomaamatonta, 
läpinäkyvää. 

Eräs yhdysvaltalainen tietotekniikka-
yritys julkisti kesällä 2003 uuden turval-
lisuutta tukevan järjestelmäratkaisun. Sen 
keskeinen idea on koota yhteen yritysten 
tietojärjestelmiä uhkaavat riskit ja au-
tomatisoida näiden uhkien analysointi. 
Kokonaisuuteen kuuluu osajärjestelmä, 
joka yhdistää eri lähteistä tulevan tiedon 
kokonaisuudeksi, siis esimerkiksi työnte-
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kijän sähköpostin käytön, nettisurffailun 
ja fyysisen liikkumisen. Järjestelmä pitää 
yllä jatkuvaa epäilysprofiilia kustakin 
yrityksen yksittäisestä työntekijästä. 
Esimerkkinä mainitaan järjestelmän 
hälyttäminen, kun työntekijä vastaan-
ottaa tai lähettää sähköpostia kilpaili-
jan sähköpostiosoitteesta tai kirjautuu 
yrityksen verkkoon ollessaan yrityksen 
ulkopuolella. Valvonta seuraa myös sitä, 
kuinka paljon aikaa työntekijä käyttää 
muualla kuin omalla työalueellaan.

Vaikka myös Suomessa ollaan tehos-
tamassa tietoyhteiskunnan mahdollista-
mia kontrollikeinoja ja pelotteita ja jopa 
joissakin yhteyksissä ollaan valmiita liit-
tämään turvaratkaisuja organisaatioiden 
monitietokonekäyttäjien tiedonkäsittelyn 
valvontaan, niin edellä kuvattuihin kei-
noihin meillä toivottavasti ei ole tarvetta 
- tai pakotteita.

Kysymyksessä eivät ole varsinaisesti 
heikot signaalit, vaan suoranainen 
avoin kuuntelu. Suomessa lainsäädän-
tö kieltää tämäntyyppiset yksityisyyden 
loukkaukset.

Teletunnistetietoihin liittyvät tapaukset 
Suomessa ovat olleet monimutkaisia ja 
samalla kiusallisia. EU:n komission 
uudet ohjeet viestien tallentamisesta 
ja siihen liittyvistä määräajoista ovat 
lieventymässä huomattavasti. Heikot 
signaalit tulivat myös tässä yhteydessä 
jälleen esille. Kun selvitettiin Espanjan 
paikallisjunaliikenteeseen kohdistunutta 
terrori-iskua, teleliikenteen tarkastelul-
la saatiin selville myös osa iskujen 
suunnittelijoista. Tässä yhteydessä tuli 
julkisuuteen jälleen uusi heikkoja sig-
naaleita hyödyntävä sovelluslaajennus: 
kuinka teleliikenteen epäonnistuneet 
ja virheelliset toiminnot ja niiden re-
kisteröinnit voivat auttaa viranomaisia 
selvittämään rikosta.

Tietosuojaan ja yksityisyyteen liittyvät 
kysymykset ovat nousseet keskeisiksi 
yritysten ja työntekijöiden suhteita 

pohdittaessa. Tilanne näyttää vahvasti 
kehittyvän sellaiseksi, että yksityisyyteen 
liittyvät asiat ovat merkittävältä osalta 
mukana myös tietosodankäynnissä, eri-
tyisesti organisaatioiden liiketoimintoja 
koskevissa yhteyksissä.

Toimijan rooli työympäristössään 
Jokainen toimija tuottaa ympäristöönsä 
kaikenlaista tietoa osaltaan tietoisesti ja 
osaltaan tiedostamattaan. Tässä yhtey-
dessä ”säteilee” aina myös heikkoja sig-
naaleja. Kaikkea tätä tietoa normaalisti 
kanssatoimijamme hyödyntävät meidän 
kanssamme toimiessaan. Tämä antaa 
kuitenkin myös mahdollisuuden niille, 
jotka haluavat käyttää tätä tietoa hyväk-
seen vahingoittavassa tai rikollisessa tar-
koituksessa. Näillä rikollisilla toimijoilla 
on käytettävissä vähintään yhtä vahvat 
tekniikat kuin muillakin.

Heikkojen signaalien merkitys tiedon 
kannalta on myös aina riippuvainen 
toimijasta, hänen toimintatilanteestaan, 
intressistään ja visiostaan. On olemassa 

monenlaisia menetelmiä, joilla voidaan 
saada esille merkityksellisiä heikkoja 
signaaleja. Voidaan todeta, että lähi-
tulevaisuudessa heikkojen signaalien 
merkitys tietoturvallisuuden kannalta 
tulee olemaan keskeinen.

Toimijan roolia organisaation turvalli-
suuden kannalta on tutkittu esimerkiksi 
niissä tapauksissa, joissa hän on joutunut 
huijatuksi, kun vastapuoli on käyttänyt 
menetelmää nimeltä vakuuttava käytös 
(engl. social engineering). Jotta näiltä 
tapauksilta vältyttäisiin, organisaatioiden 
olisi järjestettävä omaan toimintaansa, 
käytössä oleviin järjestelmiin ja tietotur-
vallisuuteen liittyviä tiedotus- ja koulu-
tustilaisuuksia koko henkilökunnalleen. 
Kyseisiin tarpeisiin soveltuu tietoturva-
tietoisuusohjelma (engl. information 
security awareness program).

Organisaation julkinen viestintä
Organisaatioiden tietoturvallisuuden jul-
kinen viestintä on keskeisessä asemassa. 
Usein siihen sisältyy viestejä erityisistä 
tietoturvallisuusjärjestelmistä, -malleista 
ja -organisaatioista sekä varmenteista. 
Kuitenkin kyseisten organisaatioiden 
todellinen tietoturvallisuuden tilanne 
ja suorituskyky paljastuu, kun tehdään 
havaintoja heikoista signaaleista. Erityi-
sesti tämä vahvistuu, kun tarkastellaan 
johtohenkilöiden henkilökohtaista suh-
tautumista ja toimimista tietoturvallisuu-
den alueella, sekä liiketoimintaprosessien 
todellista arkista toimintaa. 

Tietoturvallisuusjärjestelmät ovat laa-
joja yleistyksiä tietoturvallisuusilmiöiden 
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hallitsemiseksi. Kuitenkin kaikki käy-
tännön tietoturvallisuustapaukset ovat 
erityistapauksia. Julkinen viestintä 
tietoturva-asioista on aina herkkä asia. 
Jos mitään ei kerrota, julkisuuteen voi 
levitä ”tieto”, että yrityksen tietoturva-
asiat eivät ole kunnossa, koska niistä ei 
ole mitään kerrottavaa. Tämä aiheuttaa 
vahinkoa yrityksen uskottavuudelle ja 
hyvämaineisuudelle. Jos taas kerrotaan 
liian runsaasti ja avoimesti tietoturvarat-
kaisuista, niin se voi toimia herätesig-
naalina monille innokkaille hakkereille 
testata yrityksen järjestelmiin hyökkää-
miseksi. Jos joku pääsee murtautumaan 
järjestelmään, niin maine menee jälleen. 
Siis jatkuvasti joudutaan tasapainoile-
maan sen suhteen, kuinka paljon tietoa 
viestitään tietoturva-asioista. 

Yhteiskunnan turvaaminen
Tietoturvatyö on aina tasapainoilua 
hyvän ja pahan välillä. Mikä on sen 
perimmäinen tavoite? Voiko se aiheuttaa 
kansalaisten yksityisyyteen liittyvien asi-
oiden loukkaamista? Voidaanko luottaa 
siihen, että yhteiskunnan sääntöjen ja 
normien mukaan toimiva kansalainen 
voi antaa koneiden valvoa sähköistä 
viestintäänsä?

Tilanne olisi nähtävä siten, että kan-
salaiset ja viranomaiset ovat samalla 
puolen rintamaa, toisiaan tukemassa. 
Torjuntatyön suunta on terrorismia ja 
järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. 
On pieni hinta pysäyttää Atlantin yli-
tyslennot siinä tilanteessa, kun on saatu 
herkkiä kriittisiä signaaleja. Ihmishenkien 
suojelu on yhteiskuntamme tärkeä vel-
vollisuus. Se on toimivan yhteiskunnan 
edellytys. Syksyn budjettiriihi merkitsi, 

että poliittiset päättäjät ovat ymmärtäneet 
heikkojen signaalien sanoman tärkeiden 
perusrakenteiden turvaamiseksi. Siitä 
osoituksena ovat aloitteet niin maantie- 
kuin rautatieverkkojen sekä satamien 
kunnon kohentamisesta, jotta voitaisiin 
riittävästi etukäteen toimia järkevästi.

Yhteys luontoon
Kun uhkia kootaan yhteen, voidaan 
havaita, että osa niistä muodostuu ri-
kollisesta toiminnasta. Merkittävä osa 
on kuitenkin sellaisia uhkia, jotka ovat 
sidoksissa luontoon ja sen muutoksiin. 
Ihminen ja hänen pyrkimyksensä ovat 
tuoneet meille muun muassa kasvihuo-
neilmiön.

Ilmakehän suojaavan kerroksen 
puutteita luonto on parannellut tulivuo-
renpurkauksilla, jotka ovat lieventäneet 
nokihiukkaspilvineen maan pinnalle tu-
levaa haitallista säteilyä. 

Joulukuun 2004 tsunamin yhtey-
dessä havaittiin, että norsut lähtivät 
vähän aikaisemmin ennen hyökyaaltoa 
turvaan. Niillä on siis edelleen aktiivi-
sessa toiminnassaan kyky vastaanottaa 
heikkoja signaaleja ja toimia niiden 
viestien mukaisesti. Milloin ihminen 
menetti vastaavan kykynsä?

Miksi heikot signaalit ovat ajankohtai-
sia? Kaiken taustalla on yhteiskunnan, 
teknisten järjestelmien ja ihmisen toi-
minnan monimutkaistuminen. Roland 
Staceyllä on vastaus tähän: ”Complex 
responsive processes of relating”. 

Ihmiset ja organisaatiot elävät ja toi-
mivat tänään monimutkaisten vuorovai-
kutusten paineiden alaisina. Eikä meillä 
ole norsun herkkää vaistoa!   


