
T iedon valtaväylänä Internet on 
tämän päivän arjen tietoyhteis-
kunnan toimintaympäristö ja 

välttämättömyyshyödyke. Internet on 
arjessamme kaikessa läsnä ja lisäk-
si sen suhteen on vielä rajattomasti 
hyödyntämättömiä mahdollisuuksia. 
Internet on turvallisempi ympäristö 
kuin monet muut yhteiskuntamme 
yleisistä toimintakentistä, kun siellä 
osaa liikkua. Kuitenkin myös muut 
verkossa toimijat tulee ottaa huomi-
oon.

Tiedon valtaväylillä - erityisesti In-
ternetissä - on turvallista liikkua ja 
toimia. Tilanne vastaa siinä vähin-
täänkin muita yleisiä  toimintaym-
päristöjä - maanteitä, ilmateitä ja ve-
siteitä. Tiedon valtaväylät kuitenkin 
antavat paljon enemmän mahdolli-
suuksia. Ne ovat lisäksi muuttuneet 
yhteiskunnan toimijoiden, yksilöiden 
ja organisaatioiden, arkisiksi toimin-
takentiksi. Ne kattavat yhteiskunnan 
toimintojen koko kirjon.

Tietoyhteiskunnan kehittymisen 
myötä on myös tietoliikenne saanut 
samoja yleisiä piirteitä kuin perin-
teiset toimintakentät. Siten sielläkin 
esiintyy  haitallisia ilmiöitä aivan sa-
moin kuin muillakin kentillä, ei kui-
tenkaan muita pahemmin. Aivan sa-
moin kuin muillakin valtaväylillä, siel-
lä on mukana monenlaisia toimijoita, 
joiden omalaatuinen tai mahdollisesti 
haitallinen käyttäytyminen täytyy ot-
taa huomioon. Merkittävää on, että 
tietoliikenteen kasvu on ollut poikke-
uksellisen nopeaa ja se näyttää edel-
leen kiihtyvän. Liikenteen nopeudet, 
laajuus ja monipuolisuus ovat lisään-
tyneet huomattavasti.

Tietoturvallisuuden kannalta tie-
don valtaväylillä tiedon saatavuus, tie-
don oikeellisuus ja tiedon luottamuk-
sellisuus antavat ylivertaisia ja uusia 
mahdollisuuksia. Nämä piirteet ovat 
tärkeitä toiminnan perustoja verkois-
sa tapahtuvan tietotyöskentelyn kan-
nalta. Erityisesti uudet teknologiat, 
niiden konvergenssi ja avoimuus ovat 
merkittäviä tietoturvallisuutta tukevia 
ja edistäviä tekijöitä.

Tietotoiminnan oleellinen nykyajan 
ilmiö on verkostomainen toimiminen. 
Se on koko tietoyhteiskunnan perusta. 
Avoimuus verkostotoiminnassa luo 
mahdollisuudet luottamukselliselle 
verkostoelämälle ja verkostoyhteisö-
jen nopealle innovatiiviselle kehitty-
miselle.

Luottamus kaikilla väylillä
Maanteillä on totuttu siihen, että 
vaikka onnettomuuksista tiedotetaan 
usein, on hyvin epätodennäköistä, et-
tä itse joutuu liikenneonnettomuu-

den uhriksi. Samoin liikenne ilmassa 
ja raiteilla on erittäin turvallista. Kun 
onnettomuudet suhteutetaan liiken-
teen määriin ja toiminnan volyymiin, 
niin tulokseksi saattaa tulla, että elä-
mä kotona tai urheilupaikoilla ter-
veellisten harrastusten parissa voi ol-
la huomattavasti vaarallisempaa kuin 
liikenteessä.

Tietoturvallisuuden asiantuntijat 
tarkastelevat tyypillisesti tietoihin liit-
tyvää toimintaa ja tietojärjestelmiä 
etsien virheitä, heikkouksia ja haa-
voittuvuuksia. Heidän työkaluinaan 

ovat erilaiset riskienhallinnan mene-
telmät sekä uhka- ja haavoittuvuusa-
nalyysit. Työ painottuu negatiivisten 
seikkojen esille nostamiseen. Tällöin 
tuodaan esille jopa terrorihyökkäyk-
siä ja tietosodankäyntiä. Usein työllä 
tähdätään uhkia torjuvien kontrollien, 
varautumisten ja suojausten aikaan-
saamiseen.

Vaikka tietoturvallisuuden asian-
tuntija näkee kaikissa tietosovelluksis-
sa paljon peikkoja, niin tavallinen kan-
salainen kokee järjestelmien ja verk-
kojen tietoturvallisuuden normaalina 
ja myönteisenä aiheena. Hän kiinnit-
tää huomionsa järjestelmien vahvuuk-
siin ja pitää itsestään selvyytenä, että 
suojaukset on asianmukaisesti suun-
niteltuja, tiedot pysyvät salassa, jos 
niin on tarpeen, ja lisäksi käyttö on ko-
konaisuudessaan helppoa. Eihän täs-
sä pitäisi mitään ristiriitaisuutta olla. 
Siitä tulisi tietojärjestelmä- ja tietotur-
vallisuusasiantuntijoiden huolehtia.

Miten käytön tulisi kehittyä?
Vaikka Internetissä toimiminen on 
turvallista, sen käytössä on paljon ke-
hittymishaasteita. Jos Internetin lii-
kennettä verrataan vastaavaan maan-
tieliikenteen ohjaukseen, niin käytös-
sä ei ole juurikaan liikennevaloja tai 
-merkkejä eikä tilannekohtaisia no-
peusrajoituksiakaan tunneta. 

Suomen kielessä termit tieverkot ja 
tietoverkot ovat lähellä toisiaan. To-
siasiallisesti läheisyys on paljon kiin-
teämpää. Nykyisin tieverkossa ei enää 
voi turvallisesti liikkuakaan ilman In-
ternetin palveluja. Tavallinen kum-
piakin verkkoja käyttävä kansalainen 
ei kuitenkaan tätä havaitse ollenkaan, 
ei tarvitsekaan.

Lisäksi kummankin alueella on 
ominaisuuksiltaan eriasteisia liikku-
misväyliä. Kun esille otetaan valta-
kunnan elintärkeät perusrakenteet, 
huomataan, että kummallakin on erit-
täin tärkeä osa tulevaisuudessakin. 
Yhteiskunnan tehokkaassa ja turval-
lisessa toiminnassa apuna ovat kaikki 
elintärkeät verkostot - kaikilla teillä. 
Kaikille teille.

I srael perustelee hyökkäystä Ga-
zaan itsepuolustuksena. Israelil-
le ei jäänyt muuta keinoa ohjus-

hyökkäysten lopettamiseksi kuin 
aseiden käyttäminen.

Yhdysvalloissa on Israelin perus-
telut helppo myydä. Israel hallitsee 
lähes täydellisesti Gazan katastrofi n 
uutisaineistoa amerikkalaismedias-
sa.

Israel on suurvalta Washingtonis-
sa. Juutalaisjärjestöjen keskusjär-
jestö AIPAC - Amerikan ja Israelin 
julkisten suhteiden komitea - on 
kongressin mahtavimpia painostus-
järjestöjä. Järkevä amerikkalaispo-
liitikko ei arvostele Israelin toimia 
tai epäile Yhdysvaltojen ja Israelin 
etujen yhteneväisyyttä.

Muun maailman valtamedia tuntee 
huonosti murhenäytelmän taustat. 
Kysymyksessä oli Israelin suunnit-
telema, ajoittama ja armottomasti 
toteuttama operaatio. Mikä meteli 
nousisikaan, jos vaikkapa Venäjä te-
kisi vastaavaa.

Israelin harjoittama taloussaarto 
on pitkään näännyttänyt Gazan 1,5 

miljoonaa ihmistä. Gazalaiset ovat 
avuttomia. Eivät he pysty puolus-
tautumaan raskasta sotakoneistoa 
vastaan. Gazalaisten selkeä enem-
mistö on antanut vapaissa vaaleis-
sa kannatuksensa Iranin tukemalle 
Hamas-järjestölle, joka ei tunnusta 
Israelia ja jota Israel ja Yhdysvallat 
eivät tunnusta Gazan palestiinalais-
ten edustajaksi.

Egyptin johdolla saatiin viime 
vuonna aikaan tulitauko. Israel lu-
pasi hellittää saartoa, mutta luisti 
lupauksistaan. Gazan alueelta len-
nätettiin Israeliin alkeellisia ohjuk-
sia, jotka eivät juurikaan aiheutta-
neet vahinkoa. Vakavat vihollisuudet 

aloitti Israel tappamalla marraskuus-
sa ohjusiskulla useita palestiinalai-
sia Gazassa. Kuten arvattavissa oli, 
ohjushyökkäykset Israelia vastaan 
lisääntyivät tämän jälkeen.

Israel kieltäytyi nyt hyväksymästä 
Hamasin ehdotusta tulitauon jatka-
misesta ja esti ulkomaalaisten lehti-
miesten ja ihmisoikeuksien tarkkai-
lijoiden toiminnan Gazan alueella. 
Israel karkotti maasta jopa Yhdis-
tyneiden Kansakuntien asettaman 
ihmisoikeuksien erikoisraportöörin, 
yhdysvaltalaisen kansainvälisen oi-
keuden professorin Richard Falckin.

Israel aloitti täysimittaiset sotatoi-
met Gazaa vastaan vuoden lopulla. 
Ajoitukseen vaikuttivat arvattavasti 
useatkin tekijät. Israelin vaalit lähes-
tyvät. Hyökkäys Etelä-Libanoniin 
elokuussa 2006 oli sujunut kehnosti; 
nyt Israel halusi helpolla tavalla to-
distaa, että sillä vielä on hampaat.

Yhdysvalloissa ollaan siirtymässä 
uuden presidentin hallituskauteen. 
Barack Obama oli pantava näyttä-
mään, että hän oli ollut tosissaan kun 
oli vaalipuheissa vakuuttanut Yhdys-

valtojen entiseen tapaansa tukevan 
varauksitta Israelia.

Itsenäisen valtion itsepuolustusoike-
us on kiistaton. Puolustussotaan ryh-
tyneen valtion on YK:n peruskirjan 
mukaan viipymättä alistettava asia 
YK:n turvallisuusneuvostolle. So-
taan ryhtymiseen on oltava riittävä 
syy. Puolustustoimien ja käytettyjen 
aseiden on oltava oikeassa suhteessa 
uhkaan. Ihmisoikeudet on sodankin 
aikana turvattava. Siviiliväestöllä on 
oikeus saada riittävää suojaa ja pysyä 
taistelun ulkopuolella.

Israel näyttää Gazassa rikkoneen 
kaikkia näitä kansainvälisen oike-
uden sääntöjä. Se ei ole seurannut 
edes Vanhan testamentin ohjetta 
”silmä silmästä, hammas hampaas-
ta.” Jokaista surmattua israelilaista 
kohti on tapettu lähes sata palestii-
nalaista.

Eivät ne tappamalla lopu. Jos Isra-
el ei löydä viisauden tietä, väestöke-
hitys tulee seuraavien kahden suku-
polven aikana ratkaisemaan riidat. 
Israelin ystävien on syytä olla huolis-
saan Israelin tulevaisuudesta.

KEIJO KORHONEN
Kirjoittaja työskentelee kansainvälisen politiikan professorina Arizonan yliopistossa Yhdysvalloissa.

PERUSTETTU 1928
PERÄPOHJOLAN JA LAPIN VÄESTÖN SITOUTUMATON ÄÄNENKANNATTAJA

Lapin Kansa Maanantai 12. tammikuuta 2009

Pääkirjoitus 12.1.2009
4 |

Ehdokkuudella ei pidä leikkiä
Perussuomalaisten puheenjohtajan Timo 
Soinin aikeista asettua ehdolle eurovaaleihin, 
mutta ei lähteä parlamenttiin vaikka valittai-
siin, on syntynyt laaja keskustelu. Asiasta kir-
joittaa muun muassa Karjalainen.

Europarlamentaarikko Ville Itälä esitti 
perjantaina lailla kiellettävän sen, että aset-
tuu vaaleissa ehdolle mutta ei aiokaan ottaa 
paikkaa vastaan. 

Tällaista ”leikkiehdokkuutta” on suunni-
tellut ensi kesäkuun eurovaaleissa perussuo-
malaisten puheenjohtaja Timo Soini. Soini 
on puhunut jopa koko perussuomalaisten 
eduskuntaryhmän ehdokkuudesta samaan 
malliin: EU-kriittisinä kerättäisiin äänet, 
mutta ei uskottavuuden vuoksi otettaisi 
paikkaa vastaan.

Karjalainen on tuominnut heti alkuun Soi-
nin pelleilyn, ja samaa sopii odottaa muilta-
kin. Tiedotusvälineiden lisäksi äänestäjien 

olisi aika antaa perussuomalaisille satiku-
tia. Soinin kaavailemat lume-ehdokkuudet 
olisivat koko kansanvaltaisen järjestelmän 
pilkkaamista.

Epäoikeudenmukainen oikeus

Kotitalousvähennystä voi saada tavanomai-
sesta kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä sekä 
kunnossapito- ja perusparannustyöstä. Tä-
män vuoden alusta vähennystä on voinut 
hakea myös tietotekniikan asennus- ja neu-
vontapalveluista. Kouvolan Sanomilla riittää 
kuitenkin kritisoitavaakin.

Vähennystä voi saada vain työn osuudesta. 
Näin esimerkiksi maalausremontissa maalit 
jäävät vähennyksen ulkopuolelle.

Kotitalousvähennysoikeus on vilkastutta-
nut esimerkiksi siivouspalvelujen kysyntää. 

Muut lehdet

K esäkuun alussa pidetään Eu-
roopan unionin parlamentti-
vaalit, joissa valitaan Euroo-
pan parlamenttiin 785 edusta-
jaa – tuttavallisemmin meppiä 

–  kaikkiaan 27 eri jäsenmaasta. Suomesta 
parlamenttiin valitaan 13 edustajaa, kun 
niitä tähän saakka on ollut 14. Suomen 
edustajamäärän väheneminen johtuu jä-
senvaltioiden määrän lisääntymisestä.

Euroopan parlamentin vaalit eivät ole 
juuri suomalaisia aiemmin kiinnostaneet. 
Äänestysaktiivisuus on jäänyt kunnallis-, 
eduskunta- ja presidentinvaaleista pa-
hasti jälkeen. Kyse on kuitenkin tärkeäs-
tä, suomalaisia suurestikin koskettavasta 
valintatapahtumasta.

Europarlamentti tuntuu rivikansalai-
selta kovin kaukaiselta, byrokraattiselta 
ja vallattomalta elimeltä, jossa pienellä 
Suomella ei ole juuri ääni- saati vaiku-
tusvaltaa. On tietysti totta, että esimer-
kiksi 13 suomalaista 772 muun edustajan 
joukossa tuntuu kovin vähäiseltä. Hel-
posti voi siis myös kuvitella, ettei tällai-
nen joukko juuri voi saada ääntään kuu-
luviin.

Itse europarlamentaarikot näyttävät 
kuitenkin olevan eri mieltä. Parlament-
tipaikan ensi kesänä sovinnolla jättävät 
suomalaismepit, Riitta Myller, Piia-Noo-
ra Kauppi ja Samuli Pohjamo vakuuttavat 
yhteen ääneen (Lapin Kansa 11.1.), että 
europarlamentti on oivallinen vaikutus-
kanava, jossa myös yksittäiset edustajat 
saavat äänensä kuuluviin ja jossa jokai-
sella on myös mahdollisuus vaikuttaa 
päätöksiin.

Lehden haastattelussa suomalaismepit 
vakuuttavat, että he ovat yhdessä ja erik-

seen pystyneet vaikuttamaan ratkaise-
vastikin moniin suomalaisille tärkeisiin 
asioihin. Mepin työnä on myös yrittää 
estää sellaisten päätösten syntyminen, 
jotka eivät ole välttämättä suomalaisten 
etujen mukaisia. Näissäkin asioissa on-
nistumisia on tapahtunut.

Haastateltavia on syytä uskoa, ainakin 
kun he puhuvat omista kokemuksistaan.

Onnistumisessa on kyse puhtaasti toi-
mintatavoista, mepin on osattava toimia 
oikealla tavalla ja tyylillä. Jos pystyy esi-
merkiksi verkostoitumaan muiden mep-
pien kanssa, vaikutusvalta moninkertais-
tuu.

Toisaalta edustajat toimivat omissa 
viiteryhmissään, joissa ajetaan ryhmäl-
le tai puolueelle, siis omille äänestäjille 
tärkeitä asioita. Esimerkiksi ensi kesänä 
luopuvista suomalaismepeistä Myller on 
sosiaalidemokraattisen ryhmän, Kauppi 
Euroopan kristillisdemokraattien ja de-
mokraattien ryhmän sekä Pohjamo Eu-
roopan liberaaliryhmän jäsen.

Jokaisella ryhmällä on oma ideologian-
sa, omat tavoitteensa ja päämääränsä. Ne 
ovat rajat ylittäviä tavoitteita, jotka kos-
kettavat kaikkia eurooppalaisia. Parla-
menttia voi verrata eduskuntaan, jossa 
myös toimitaan ryhmissä. Ei sielläkään 
yksittäinen lappilainen kansanedustaja 
voi toimia tehokkaasti, ellei toimi yhdes-
sä ja verkostoidu.

Vaikuttamaan siis pääsee yhteistyöl-
lä sekä oman ryhmänsä kautta. Viimeksi 
näin kävi joulukuussa, kun parlamentti 
hylkäsi EU-maiden ministereiden esityk-
set työaikadirektiiveistä ja pitäytyi parla-
mentin oman esittelijän, siis meppikolle-
gan suosituksiin.

Vallankäyttäjänä
Euroopassa

Kyse on toimintatavoista, euroedustajan on osattava 
toimia oikealla tavalla ja tyylillä. Jos esimerkiksi 

pystyy verkostoitumaan muiden meppien kanssa, 
vaikutusvalta moninkertaistuu.

A suntoministeri Jan Vapaavuoren 
(kok.) ehdotus antaa asuntolai-
noille valtion työttömyystakuu on 

otettu vastaan pääsääntöisesti myöntei-
sesti. Ehdotuksen mukaan valtio antai-
si yhdessä pankkien kanssa tänä ja en-
si vuonna otettaviin asuntolainoihin ta-
kuun lainanottajan työttömyyden varalle. 
Työttömyyden kohdatessa valtio maksai-
si osan lainan koroista ja pankit vapaut-
taisivat lainan lyhennyksistä työttömyy-
den ajaksi.

Toteutuessaan ehdotus olisi suuri hel-
potus niille asuntovelallisille, jotka syystä 
tai toisesta joutuisivat työttömiksi, mutta 
olisi järkevä muutenkin niin kansanta-
louden kuin alan taloudellisen toimeliai-
suudenkin kannalta katsottuna.

Ehdotuksessa on järkeä tilanteessa, jos-
sa asuntokauppa on jumissa. Jos asun-

tokauppa pysyy edelleen hiljaisena, se 
ruokkisi entisestään taloudellista taantu-
maa. Niinpä on erinomainen asia, että et-
sitään uusia keinoja alan piristymiseen.

Asuntokauppojen määrä on laskenut 
syksyllä arvioiden mukaan kolmannek-
sen, joiden arvioiden mukaan jopa puo-
leen vuoden takaisista luvuista.

Asuntojen tarve ei miksikään ole muut-
tunut eikä muutu. Asuntokaupan notkah-
duksen jatkuminen pitempään tietäisi 
myös sitä, että nousukauden taas alettua 
patoutunut asuntokauppa purkaantuu 
ylikuumenemiseen ja hintojen riistäyty-
miseen.

Mitä tasaisemmin asuntokauppa käy, 
sen parempi kaikille, niin pankeille, ra-
kennusyrityksille kuin asunnonostajille-
kin. Tässä mielessä Vapaavuoden ehdo-
tuksessa on paljonkin ideaa.

Asuntoministeriltä hyvä ajatus

a Israel näyttää Gazassa 
rikkoneen kaikkia 

kansainvälisen oikeuden 
sääntöjä. Jokaista 
surmattua israelilaista 
kohti on tapettu lähes sata 
palestiinalaista.

Kolumni

Gazan murhenäytelmä

a Tietoturvallisuuden kannalta tiedon 
valtaväylillä tiedon saatavuus, tiedon 

oikeellisuus ja tiedon luottamuksellisuus antavat 
ylivertaisia ja uusia mahdollisuuksia.
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Puheenaihe
Seurattuani viimeaikaista julkista 
vääntöä saamelaiskäräjien nykyisestä 
hallinnosta, totean surukseni vain, et-
tä tietynlainen etninen nepotismi ra-
joittaa huolenpitomme meitä geneet-
tisesti lähellä oleviin lappalaisiin.

Suuretkaan onnettomuudet, jotka 
kohtaavat meistä kaukana olevia ih-
misiä ja kansoja, eivät meitä saa sanot-
tavasti hätkähtämään. Nälänhätien ja 
kansanmurhien kohteeksi joutuneet 
kaukaiset kansat eivät ole saaneet 
meiltä paljonkaan huomiota tai myö-
tätuntoa osakseen. Aito myötätun-
tomme rajoittuu meitä lähellä oleviin 
lappalaisiin.

Etniset konfl iktit ovat nykymaail-
massa paljon yleisempiä kuin aikai-
semmin siitä yksinkertaisesta syystä, 
että muuttoliikkeiden vaikutuksesta 
aikaisemmin toisistaan erillään asu-
neet etniset ryhmät ovat joutuneet 
kosketukseen yhä suuremmassa mää-
rin toistensa kanssa.

Toisaalta Ylä-Lapissa maakiistat ra-
kentuvat  eri ryhmien identiteettien 
törmäyksistä, joihin osallistuu myös 
alueella elävä väestö, hankkimalla 
omalle ryhmälleen rahallista tukea ja 
poliittisia liittolaisia. Ylä-Lapin etni-
sen konfl iktin kuvaamisessa kieli ja 
retoriikka ovat valikoituneet tarkoi-
tuksen mukaan, mikä on omiaan se-
koittamaan ja hämärtämään valtasuh-

teita.
Tärkeä rooli konfl iktin eri osapuo-

liin liittyvien merkitysten muokkaa-
misella on ollut joukkotiedotuksella, 
joka paitsi uutisoi eri etnisten ryhmi-
en kantoja, toimii myös poliittisesti 
tarkoitusmukaisten viestien kanava-
na. Joukkoviestimien toiminta heijas-
taakin tänään mitä suurimmassa mää-
rin tietynlaisia kulttuurisia arvoja ja 
odotuksia.

Olen pannut merkille miten ny-
kyistä maanomistuskiista koskevassa 
konfl iktissa median ja politiikkojen 
suhde on tiivistynyt. Propagandan ja 
viihteellistämisen lisäksi maanomis-
tuskiistassa on siten kyse mahdolli-
suudesta määritellä, kuka kiistaa käy, 

ketä vastaan ja miksi. Kamppailulle 
tärkeitä määrittelyjä esitetään jatku-
vasti missä saamelaiset ja lappalaiset 
määrittelevät maailmaa erottelemal-
la toisiaan. Määrittelyt ja luokitukset, 
joissa merkityskampailut käydään, 
kytkeytyvät alkuperäiskansaan itsen-
sä kuuluvaksi laskevien identiteettei-
hin ja niiden henkilökohtaiseen hy-
väksymiseen.

Kaikessa yksinkertaisuudessaan ta-
rinoissa osapuolet pyrkivät kertomaan 
kaiken mitä maanomistuskiistasta on 
tarpeen tietää. Mutta johtaako tällai-
nen tie loppujen lopuksi mihinkään?

JOUNI KITTI
entinen saamelaispoliitikko

Kysymys on etnisestä konfl iktista

Kajava toimii tietojenkäsittelytieteiden lehtorina Oulun yliopistossa.
Anttila toimii riippumattomana kansainvälisenä integroidun laadunhallinnan asiantuntijana.

Internetissä toimiminen on turvallista, mutta sen käytössä on paljon kehitty-
mishaasteita.
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