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Tietotekniikan kehitys on
ollut kuluneiden vuosikymme-
nien aikana vahva. Heikot sig-
naalit on voitu ottaa kaiytt66n
yhii tehokkaammilla laitteilla
malleja klisiteltiiessii ja simu-
loitaessa. Selkeimmin tiimri
ndkyy avaruustutkimuksessa.
Aikaisemmin j ouduttiin totea-
maan planeettojen pinnoilla
havaittavista ilmioistri, ettei ne

olivat "suttuisia", sameita. Nyt
niiitii ilmioitd, esimerkiksi
magneetti sia myrskyjii. piiiis-
tzidn tutkimaan ja analysoi-
maan tarkasti uusilla laitteilla
ja niiden ohjelmistoilla. Sa-

moin tietotekniikan teho tulee
ilmi esimerkiksi Saturnuksen
renkaiden tietokonesimuloin-
neissa. Tietotekniikan kehitys
on tuonut meidzit leihemmriksi
todellisia optimiratkaisuja.

HEIKOT SIGNAALIT
aa

TURVATYOSSA
- Tehokkaasta tietotekniikasta haasteita turvallisuu-
delle ja yksityisyydelle

Heikot signaalit yhdisftimme tdssd artikkelissa tietotekniikan kehityksen
antamiin mahdollisuuksiin analysoida ympiirilliimme olevaa tietoa.
Sotilas- ja teollisuusvakoilussa ollaan erityisesti kiinnostuneita tiistfl
alueesta. Terrorismin torjunnassa kdytetiiiin hyviiksi kaikkia
mahdollisuuksia selvittdd ennalta odotettavissa olevia kriittisiii iskuja.
Kansalaisten yksityisyyteen ei tiilliiin monestikaan kiinnitetd huomiota.

aa

Systeeminen
liihestymistapa

Opi skellessamme aikoinaan
siihkcj- j a automaatiotekniik-
kaa tutuksi tuli systeeminen
ltihestymistapa ratkaista kziy-
tzinndn ongelmia teollisuudes-
sa. Silloin o1i oleellista analy-
soida ja mallintaa tilanne.
Mallinnuksessa kdytettiin kes-

keisimpili ja voimakkaimpia
signaaleja, joiden avulla sys-
teemin tarkastelemiseksi toteu-
tettiin matemaattinen simu-
lointiympiiristo j a prototyyp-
pilaitteisto. Tlimii mahdollisti
teollisen tuotantoympzlriston
kehittAmisen. Heikot signaalit
jatettiin huomiotta, koska nii-
den vaikutus kokonaisratkai-
sun kannalta arveltiin korkein-
taan marginaaliseksi. Tarkoi-
tuksena oli loytiiii optimirat-
kaisu, mutta vahvojen signaa-
lien kautta pziiidyttiin vain vli-
hiten huonoon ratkaisuun.

Miten kriittisiin
signaaleihin
reagoidaan?

On kiistelty siita, miksi New
Yorkin tuhotyotii edeltavina
viikkoina ei reagoitu heikkoi-
hin signaaleihin. Hyvin suu-
ressa uhkienjoukossa oli vih-
jeirii siilii. errri lentokoneira
tullaan kaappaamaan vakavi-
en terroritekojen yhteydessii.
Tietoyhteiskunnan monien eri-
laisten uhkien ilmeneminen oli
turruttanut mycis turvallisuus-
viranomaiset eikii niiihin heik-
koihin signaaleihrn reagoitu
eikri siten varauduttu tulevaan
kri itt iseen el i ilrm i shenkiri vaa-

tivaan uhkaan.

Uusi vaihe reagoinnissa koet-
tiin, kun oli loydetty riittiiviisti
todisteita Irakin sodan aloitta-
miseen. Nyt jiilkeenpziin ol-
laan varovaisia todisteiden luo-
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tettavuuden suhteen. Loppu-
tuloksena oli vallan vaihtumi-
nen ainakin Irakissa ja - taas

menetettiin paljon ihmishen-
kiii. Ja kriittinen prosessi jat-
kuu.

Vuonna 2004 olemme jat-
kuvasti kokeneet tilanteita,
j oissa heikkoihin signaaleihin
reagoidaan hyvin herkiisti. Eri-
tyisesti lentoliikenteessd on

ollut tilanteita, ioissa ionkin
kohteen kaikki lennot on peru-
tettu siksi. etta on siepattu vies-
ti. jota on voitu tulkita terrori-
hyokkiiyksen uhkaksi. Kriitti-
nen ajattelutapa on mennyt
perille, on tarpeetonta suorit-
taa yhtiikiiiin lentoa, jos ihmis-
hengen menetys on uhkaamas-

sa.

Jokaiseen kriittiseen signaa-
liin on reagoitava, oli se kuin-
ka heikko tahansa. Jalot peri-
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Echelon -jiirjestelmii (Liihde:
Baden-Wiirttenberg)

aatteet ovat kuitenkin saaneet

pi irreitii. joi ssa on asruttu pait-
si kriittisyyden mycis hyvien
tapojen yli. Jos veieiristellen

heikkoj a si gnaalej a kitytetzizin

hyv?iksi poliittisiin tarkoituk-
siin esimerkiksi tukemaan is-
tuvan presidentin kampanjaa.
saadaan ihmiset viihrit telemiidn
todellista turvatycitii. Mutta
saadaanko my6s uusi presi-
dentti? Henkiii ei kuitenkaan
ainakaan menetetii, pelkristrizin

aanral

Heikkojen
signaalien
jiirjestelmiillinen
kerriiiminen

Heikkoja signaaleja voidaan
kereitii monilla tavoin. Eche-
lon on lunnellu systemaatti-
nen tietojen keruuj iirj estelmri.
Jdrjestelmein paljastuminen
vi ime vuosikymmenelki osoini
todeksi, ettei miklirin viestilii-
kenne ole salassa vakoilulta.
Maailmanlaajuisen j rirjestel-
mdn avulla on pystytty siep-
paamaan kiiytiinncissii kaikki
puhelin-, data- ja siihkoposti-
viestitja seulomaan niisfti kiin-
nostavat aineistot avai nsanoi-
hin perustuvan hakuj iirj estel-
mzin avulla. Kun terroriteko-
jen uhka on kasvanut, niin tzi-

mzin ja mahdollisesti muiden-
kin alunperin sotilaalliseen
vakoiluun tarkoitettuj en j iirj es-

telmien kiiyttci on tullut yhii

Landesamt fiir Verfassungsschutz

trirkerimmeiksi ennalta torjut-
taessa teroriuhkia. Viimeai-
kaiset uutiset osoittavat, ettA

valvontaaja hei kkojen si gnaa-

lien etsintziri suorittavat am-
matt imaisesti toim ivat organ i-
saatiotja viranomaiset reagoi-
vat kaikkiin signaaleihin, j ois-

sa ihmishenget ovat uhkan
kohteena.

Tyopaikan
turvallisuus ja
yksityisyys

Eriis yhdysvaltalainen tietotek-
niikkayritys julkisti kesillli
2003 uuden turvallisuutta tu-
kevan jrirjestelmiiratkaisun.

Sen keskeinen idea on koota
yhteen yritysten tietoj zirj estel-
miri uhkaavat riskit j a automa-
tisoida niiiden uhkien analy-
sointi. Kokonaisuuteen kuu-
luu osajrirjestelm;i, joka yh-
dist2iii eri llihteistzi tulevan tie-
don kokonaisuudeksi, si is esi-
merkiksi tyontekijiin siihko-
postin kziyton, nettisurffailun
ja fyysisen liikkumisen. J;ir-

iesrelmri pitiiii ylla jatkuvaa

epliilysprofiilia kustakin yri-
tyksen yksittAisestri tycinteki-
jiisfti. Valvonnan piiriin kuu-
luu myds WLAN -verkon kriyt-
tci. Esimerkkinei mainitaan j rir-

.jestelmiin hzilyttriminen, kun
tydntekijii vastaanottaa tai ki-
hettiiii slihkdpostia kilpailij an

seihkcipostiosoitteesta tai kir-
jautuu yrityksen verkkoon o1-

lessaan yrityksen ulkopuolel-
la. Valvonta seuraa mycis sitzi,

kuinka palj on aikaa tyiintekij ri

kiiyttiiii muualla kuin omalla
ty6alueellaan.

Yhdysvalloissa tietotekniikan
tydntekijlit tuntuvat olevan
ahtaal la. koska tydpaikkoja on

rajallisesti. Vaikka me myds
Suomessa olemme tehosta-
massa tietoyhteiskunnan mah-
dollistamia kontrol I ikei no.ja.ja

pelotteita j a j opa j oissakin yh-
teyksissri olemme valmiita liit-
trimriiin turvaratkaisuja orga-
nisaatioiden monitietokone-
kiiytt2ij ien tiedonkeisittelyn val-
vontaan, niin edelki kuvattui-
hin keinoihin meilla toivotta-
vasti ei ole tarvetta - tai pakot-
teita.

Tietosuoj aan j a yksityisyyteen
liittyviit kysymykset ovat nous-

seet keskeisiksi yritysten ja
tyontekij diden suhteita pohdit-
taessa. Tilanne nlyttiiri vah-
vasti kehittyvrin sellaiseksi,
ettii yksityisyyteen liittyvlit
asiat ovat merkittavAlta osalta
mukana myos tietosodankdy n-

nissii, erityisesti organisaati-
oiden liiketoimintoja koske-
vissa yhteyksissd.

Ihmisten
kiiyttiiytyminen
julkisilla paikoilla

Tekorilytutkimuksen yhtey-
dessii on .jo 80 -luvun alusta
ollut jiirjestelmiii, jotka siirtli-
vat ihmisen toimintaa kame-
ran vrilitykselki tietokoneelle
ja pystyvlit tuottamaan ihmi-
sen toimintojen tai ilmeiden
perusteella puhetta. Huhti-
kuussa 2004 meillZi oli tilai-
suus tutustua professori Roth-
krantzin johdolla Delftin tek-
nillisessli yliopistossa kehitet-
tyyn ihmisen ilmeitzij a liikkei-
ta tallentavaan tietokoneeseen.
joka tekee toiminnasta omat

piizitciksensii ja toimii niiden
mukaan. Lrihitulevaisuudessa
tiillaista j lirj estelmdd tultaneen
kayfi amaan julkisilla paikoil-
la kuten toreilla ja maanalais-
ten asemien kulkuvliylillli. Jos
jotakin hiilyniiviiii sattuu. niin
ettri ihmiset reagoivat siihen
ilmeilliilin tai liikkeilliiiin, tie-
tokone tekee siita paAtdkset ja
liihettiiii viestin valvontakes-
kukseen.

Tiilliikin j iirj estelmzillli hae-

taan tukea torjuttaessa terro-
rismin uhkia, vaikka tiillaisel-
lakaan toiminnalla ei vielti
pystyta todell isi in terrorismi n

ehkiiisytoimiin. Toivomme,
ettri meille Suomeen ei kysei-
sili piilittelykoneita olisi tar-
peen kehittiiii, vaan nykyisissii
turvaratkaisuissa olisi riittiivii
suoja kansalaisille.

Tietoturvatyo on
keskeistri toimintaa

Tietoturvatyci on aina tasa-
painoilua hyviin ja pahan vii-
lilla. Mika on sen perimmrii-
nen tavoite? Voiko se aiheut-
taa kansalaisten yksityisyyteen
I i ittyvien asioiden loukkaamis-
ta? Voidaanko luottaa siihen,
ettei yhteiskunnan siizintojen ja
normien mukaan toimiva kan-
salainen voi antaa koneiden
valvoa siihkciistii viestintriri?

Tilanne voidaan kuitenkin nrih-

dii siten. ettzi kansalaiset ja vi-
ranomaiset ovat samalla puo-

len rintamaa, toisiaan tukemas-
sa. Torjuntatycjn suunta on ter-
rorismia j a.j iirj estiiytynyttei ri-
kollisuutta vastaan. On pieni
hinta pysiiyttiiii Atlantin yli-
tyslennot siinri tilanteessa, kun
on saatu herkkiii kriittisiii sig-
naalej a. Ihmishenkien suoj elu
on yhteiskuntamme tiirkezi vel-
vollisuus. Se on toimivan yh-
teiskunnan kriittinen edellytys.
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