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RFID - turvallisuuden peruskomponentti
ja rikollisten tyovaline

* Radiotaajuinen tunnistaminen (RFlD, Radio
Frequency ldentification) on ollut kaytossii pit-
kddn useissa erikoissovelluksissa. Vanhat so-
vellukset ovat perustuneet niinsanottuihin ak-
tiivisiin komponentteihin, jotka sisiiltZrvtrt virta-
Itrhteen. Uudet ratkaisut ovat passiivisia kom-
ponentteja, jotka sieppaavat tehon sieltti, missa
sita on saatavana. Ttimtr uusi tietotekniikan mi-
niatyyriratkaisu tuo paitsi uusia mahdollisuuksia
myos ennalta arvaamattomia uhkia. Se on tar-
koitettu tuomaan sddstojd logistiikkaan, mutta
samalla se soveltuu erittZiin hyvin turvallisuuden
peruskomponentiksi. Yhtii hyvin se soveltuu
myos rikollisen toiminnan alustaksi. Yhteiskun-
nan jasenten nak6kulmasta tamd pieni kompo-
nentti merkitsee kaikenlaisen valvonnan tehos-
iumista.

Passiiviset RFID -tunnisteet ovat hyvin moni-
muotoisia. Lukumiiiiriilitrtin yleisim miit tulevat
olemaan dlytarroja, joihin on upotettu tunnista-
misessa tarvittavat piirit. Oleellista on, ettii nii-
den valmistus on halpaa ja niiden peruskdyito-
ymparisto on tuotteiden logistiikkaketju tehtaal-
taltuottajalta asiakkaalle.

Tunnistusta tarvitaan kaikkialla. Jo nyt sovelluk-
sia on kiiytossii kaikkialla siellii, missii vaaditaan
luotettavaa tunnistusta, esimerkiksi terveyden-
huollosta urheilukilpailuihin. Sovellusalueilla ky-
se voi olla muustakin kuin tunnistuksesta, esi-
merkiksi urheilusuorituksissa tunnistus on vain
osa jarjestelmati, jolla saadaan oikeat suoritus-
ajat urheilijoille. KyseessZi on huomaamaton pik-
kukomponentti aivan niinkuin perinteinen viiva-
kooditarra, mutta kuitenkin tamZi kooltaan pie-
nempi tulokas sisdrltdrd automaattista tiedonka-
sittelyd.

RFID:n yhteydessii olisi laitteen keveyden huo-
mioiden syytZi puhua edelleen komponentista,
mutta kuitenkin ail\JIarra ia sen toimintaympa-
ristot viittaavat uuteen tietokonetyyppiin. Tama
uusi arkkitehtuuri toteuttaa modernille laitteelle
asetettavat piirteet, se on iilyktis, joustava, siir-
retttrvti, langaton, akusta riippumaton ja ennen
kaikkea halpa. EhkZi ihmiskunnan tayty; odotiaa

kaikki edelliset tietokonesu kupolvet ym mdrttrdk-
seen, etta tietokone ei ole ihmisen tydllistaja,
vaan sen avulla on mahdollista vihdoinkin toteut-
taa parempi yhteiskunta, jossa tietokoneetkin
olisivat aidosti ihmistdr palvelemassa.

Tietoturvaa ja uhkia
lletoturvatarkasteluun liitetaan yleensii ensim-
maisessa vaiheessa perusominaisuudet (engl.
Confidentiality, lntegrity ja Availability). RFID-
komponentteja tarkasteltaessa ndmd dimensiot
ovat oleellisia, mutta niiden rinnalle nousee har-
vemmin esi lld oll ut seu rattavu us/jiiljitettavyys
(Traceability). Seurattavuuden olemassaolo on
ollut esilltr esimerkiksi matkapuhelimien yhtey-
dessii, samoin satelliittivalvonnassa. Kuitenkin
henkilon paikannus voi loukata hdnen yksityi-
syytttitin ja perustuslaillisia oikeuksiaan.

Yleisidr kysymyksia radiotunnistetarrojen kayt-
toonotossa ovat seuraavat tietoturvaan ja yk-
sityisyyteen liittyvitt jopa uhkiksi koettavat sei-
kat:

o Kuin ka kansalaisten yksityisyys pystytdr-rn
takaamaan

o Rikollisuuden iorjunta perinteisessZi Iiike-
maailmassa

o Kuinka rikolliset pystyvat hyodyntZrmd-in
uutta teknologiaa

o Seurantajtrrjestelmdt tuovat runsaasti uutta
valvontaa

o Onko tessd uusi kzianteentekevd henkilon
tun nitusjarjestelmd.

Badiotunnisteteknogian pimeZi puoli alkaa siitd,
kun ostokset on tyonnetty kaupan rekisterointi-
laitteen yli- Joissakin sovelluksissa kaupan kas-
sa voi mittitoidii tunnisteen. mutta menetetaan-
ko samalla myos tuotteeseen liittyvat tuotetie-
dot? Jos tunnisteita ei poisteta tuotteista ja tava-
roista maksutapahtuman yhteydessa, niin samat
tunnisteet voivat siiilyii pakkauksissa koko ket-
jun ajan aina kaatopaikalle saakka. Tunnistesig-
naaleja voi poimia ja rekisteroidii talla hetkellii
kuka tahansa asioiden seuraamisesta kiinnostu-
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nut lukijalaitteen avulla. Tallainen ominaisuus voi
olla mukana esimerkiksi krinnykass-r.

Alytarroissa on kaksi varahtelevtrd piiria. NilllZi
kummallakin on oma tehtavansa. Kaupan luku-
laite toimii alueella, jolla pysiytaiZrn lukemaan tun-
nisteet yhdestd kolmeen metriin. Kun asiakas
haluaa kotona tuotetta kdytettytiZrn lukea esi-
merkiksi paitansa alytarrasta pesuohjeen, htin
kayttaer toista lukijalaitetta, esimerkiksi k-rnnyk-
kaansa. Tama lukulaite toimii taajuusalueella,
jonka kantama on muutamia senttejZr, korkein-
taan kymmenen senttia.

Tyontekijoiden valvontaan voidaan liittiiZi radio
tunnisteteknologia. Kuluneina vuosina on esitet
ty jZirjestelmitZr, joilla tyoantaja pystyy kontrolloi-
maan tyontekijoidensii tehokkuutta tyoasemil-
le sijoitettulen ohjelmistojen avulla, ohjelmistot
jopa suorittavat halytyksid, jos tyontekija ottaa
suoraan siihkopostiila yhteyttZi kilpailevaan yri
tykseen.

Rikollisuuden torjunta on RFID:hen liitty^/a posi-
tiivinen asia. Myymailat voivai lilttaiti tuotteislinsa
varkaudenpaljastimia, jotka toimivat tarlla tekno
logialla ja ilmaisevat tuotteen varkauden. Uusi
mahdollisuus turvata kannettava tietokone on
piilottaa sen sisalle iilylarra. jonka perusteella
laite pystytaain loytamadrn. Jos tarra Ioydetiiiin
ja yriteta,rn poistaa, se aiheuitaa uuden hZilyy
tyksen.

Uusi suunta ammattivarkaille on hankkia dlytar-
ran Iukijalaite, esimerkiksi kannykk-r, ja tutkia,
minka arvoisia tuotteita tai ostoksia liikentees-
sa mukana olevilla ihmisilld on ja tehda taman
tiedon perusteella ryostamispddtos. Toinen
RFID:n pimeddrn puoleen liittyvd seikka on se,
ettdr lukijalaitteella varustautunut ammattivaras
kulkee asuniojen ulkopuolella ja lukee irtaimen
omaisuuden aruoa. Kun tarpeeksi arvokas koh
de Ioydetaan, niin ryosto suoritetaan valittuna
aikana.

Edellinen esimerkki kuvaa taman innovaation pi-
meddr puolta varsin selkeasti. Kuinka ikkunan ia-
kaa on mahdollista lukea tarroja yli kolmen met-
rin etiiisyydeltZi? Taman asian ymmdrrlamiseksi
on tarkasteltava tietoliikenteen laajaa ldpimurtoa
erityisesti kotitalouksissa ja toisaalta verkkoja.
lnternet on keskeinen kanava, mutta kun siihen

liitetaan uudentyyppinen verkkoajattelu (itseor
ganisoituvat verkot) ja aina lasnd oleva tietojen-
kdsittely, ad hoc networks ja ubiquitous compu-
tng, huomataan, kuinka RFID on mukana niin
paremman yhteiskunnan luomisessa kuin uu-
dentyyppisendr alustana hyvin monimuotoiselle
rikollisu udelle.

Langattomaan tietoliikenteeseen liittyy varsin
moninaisia uhkia. Keskeisena piirteena on kas-
vava riippuvuus viestlntdverkkojen toimivuudes-
ta. Toinen tarkastelualue liittyy tavallisiin kansa-
Iaisten kdyttdrmiin viestintaverkkoihin. Kotitie
tokoneiden lisaksi esimerkiksi DlGl TV ja muu
kodeissa kaytossa oleva kulutuselektroniikka
on yhteydessZi Internetiin. Tietoliikenneyhtey-
det tulevat yha tavanomaisemmiksi myos arki
peivaisissa tuotteissa kuten j5-rkaapeissa, mik-
roaalto-u u neissa, m u rlohZilytyslarjestel m issii ja
ilmastoinnissa.

RFID:n toiminta itseorganisoituvassa verkoym-
paristossa tuo uuden uhkan. Koska verkolla ei
ole mitaan perinteistd tukipalvelinta eikai myos-
kadn virlaltrhdetta, se ottaa resurssinsa sielta,
missZr sita on tarjolla. Enslmmdinen hankaluus
tulee, koska aina lasnti olevassa ubicomp-ym-
pZiristossZi toimivat laitteet on varustettu pienite-
hoisilla virtaldrhteilld, ne menettavat tehonsa. Toi
nen kysymys liit\,y siihen, ettd varkaustapausta
edeltavaisszj tarkkailussa ikkunan takaa yli kol-
men metrin etaisyydelta voidaan lukea esimer-
kiksi kfrnnykZissii olevan lukijalaitteen kautta ir-
taimen omaisuuden tietoja suoraan - ehkd myos
lnternetin kautta.

Viimeinen kysymys edella esitetyssa haastelis-
tassa kuuluu, onko tassa uusi kadrnteentekevii
henkilon tunnitusjdrjestelmii. TdmZr komponentti
soveltuu hyvin tunnistukseen, erityisesti ihonsi-
saisesti asennettuna. Jo nyt voidaan sanoa, etta
henkilon tunnistus on kaikkein keskeisin tehtaivei
yhleiskunlamme turvaamisessa.

RFID-teknologiassa on ollut vallitsevana ajatte-
lutapa, etta alylarra on ainut tarkeA suojattava
kohde. Se voidaan tuhota sittr vaden suunnltel-
lulla laitteella, killeripiirilla. Oleellista olisi ajatel'
la kysymystd myos RFID:n pimeZrstZi puolesta
nimenomaan lukijalaitteen kannalta. Kuinka vaa-
rallinen tyokalu RFID:llZr varustettu kdnnykkZi voi-
kaan olla?
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Valvonta tuo paineita
Jo pelkk2i radiotunnisteteknogian olemassaolo
saa kansalaisel tuntemaan jatkuvan valvonnan
paineen samoinkuin liikenteen valvonnassa kdy-
tetyt nopeustarkkailuun liitetyt kamerai. lhmi-
sen pitaisi tunnistaa tilanne toisin, valvonnalla
pyritaan saamaan lisaa turvallisuutta. Jletotur-
va-alueella on puhuttu aikaisemmin siitii, ett,t
turvatoiminteita toteuttamalla voidaan nostaa
kokonaisturvallisuutta. Valttamalla (avoidance)
vaikeita tilanteita voidaan selvita hankaluuksista,
mutta pelotefunktio (deterrence) on viela kes-
keisempi vaikutukseltaan. Tekija iietaa, ettd jos
han suorittaa jonkun kielletyn operaation, han
joutuu kiinni ja saa asianmukaisen rangaistuk
sen. Kun kone pannaan suorittamaan jatkuvaa
valvontaa ja ihminen voi jailkikiiteen puuttua on-
gelmatilanteeseen ja tehda siitai asianmukaiset
paatokset, puhutaan iripinakyvasta (transparen-
cy) valvonnasta. Tassa tilanne syntyy esimerkik
si yhden tyopisteen ymparist6on sijoitetun ka-
meran talennetoiminnalla.

Halpoja komponentteja tullaan sirottelemaan
hyvin moniin paikkoihin eri sovellusalueita pal
velemaan. Halvoilla komponenteilla ei ratkaista
yhteiskuntamme ongelmia, vaan ne vaativat rin-
nalleen uutta verkkoajattelua, jossa keskeise-
nai toimijana ovat itseorganisoituvat ns. ad hoc
tyyppiset verkot, ja halvat komponentit tulevat

vahitellen ominaisuuksiltaan pelkistai RFID -tun
nistekomponenteista lahemmaksi itsenalisid tie-
tokoneita, kuitenkin alytarra -tasolla. Tama nii-
kyma avaa uudet mahdollisuudet ns. aina ldsnd-
olevalle tietojenkdsittelylle.

Radiotunnistustekniikan k-rytto siirteia valvon-
nan jatkuvasti kisndrolevaksi toiminnoksi. Kun
seurantaan liitt),var tieLoturvan perusominaisuus
on aina lasna, henkilo menettairi yksityisyyten-
sa. Mutta saavutetaanko naillakaan kontrolleilla
turvallista yhteiskuntaa? Lahtokohtana on, etta
hyvin harva " kunnollinen " tyontekija edes harkit-
see mitaZin rikollista toimenpidettZi, olipa valvon,
taa tai ei. Rikolllset tu evat omista " piireistaan " 

,

joihin valvontatoimenpiteet harvemmin "pure-
vat ". Joskus kuulee mainittavan kryptografiasta,
etttr rikolliset pystyvdrt tavallisen kayttdjan suo-
jaukset murtamaan. Kansalaiset pystyvat suo-
jaamaan viestejd toinen toiseltaan.

Toiminnalla saadaan aikaiseksi lisaa valvontaa lii-
ke elamaain ja yhteiskuntaan. Valvonnan oikeu
tusta voidaan perustella silla, etta ihminen on
turvallisuusketjun "heikoin lenkki", haavoittuvin
komponentti. Jo yhden heikon henkilon olemas-
saolo voi sortaa kaiken muun. Radiotunnistus-
tekniikan kehitys tuo uuden mahdollisuuden eli
minoida inhimillisidr virheitd ja soveltuu yhdeksi
turvallisuutta lisaavaiksi komponentiksi. Teknii-
kan ktiyttdonotossa ja soveltamisessa on kui-
tenkin oltava tietoisuus sen tuomista riskeista
ja on teht.iva proaktiivisesti kehitystyotd riskien
eliminoimiseksi ennen kriyttoonottoa.
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