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Viivakoodi oli aikoinaan impulssi, joka 
vaikutti kaikkialla liiketoimintaan, mutta 
sen rooli oli nimenomaan automati-
soida tavaroiden käsittelyä. Sen käyttö 
1970-luvulla lähti liikkeelle Wal-Martin 
päätöksestä, että kyseinen organisaatio ei 
seuraavana vuonna käsittele muita kuin 
viivakoodilla merkittyjä tuotteita. Nyt on 
tulossa uusi vaihe. Wal-Mart vaatii, että 
kaikki heillä myynnissä olevat tuotteet 
on varustettava RFID-tunnisteella.

Tietoturvatyö on jatkuvaa taistelua 
hyvän ja pahan välillä. Aikaisemmin tasa-
painoilu oli painottunut käytettävyyden ja 
turvallisuuden välille, nyt on korostunut 
myös valvonnan ja yksityisyyden välinen 
arvostus. Toisaalta ON/OFF-periaate ei 
suoraviivaisesti sovellu reaalimaailmaan, 
koska tapahtumien yhteydessä ilmenee 
myös vaikutussuhteita yksilön, organisaa-
tion ja tekniikan välillä. Organisaatioiden 
tietoturva on aina sidoksissa käytännön 
toimintaan, se on kyettävä integroimaan 
liiketoiminnan perusprosesseihin.

Passiiviset RFID-tunnisteet ovat hyvin 
monimuotoisia. Lukumäärältään yleisim-
mät tulevat olemaan älytarroja, joihin 
on upotettu tunnistamisessa tarvittavat 
piirit. Oleellista on, että niiden valmistus 
on halpaa ja niiden käyttöympäristö on 
tuotteiden logistiikkaketju tehtaalta/tuot-
tajalta asiakkaalle. 

Tunnistusta tarvitaan kaikkialla. Jo nyt 
sovelluksia on käytössä kaikkialla siellä, 
missä tarvitaan luotettavaa tunnistusta, 
esimerkiksi terveydenhuollosta urheilu-
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Radiotaajuinen tunnistaminen 
(RFID, Radio Frequency 
Identification) on ollut 
käytössä pitkään useissa 
erikoissovelluksissa. Vanhat 
sovellukset ovat perustuneet 
niinsanottuihin aktiivisiin 
komponentteihin, jotka sisältävät 
virtalähteen. Uudet ratkaisut 
ovat passiivisia komponentteja, 
jotka sieppaavat tehon sieltä, 
missä sitä on saatavana. 
Erityisen kiinnostavan tästä 
komponentista tekee se, että 
sen valmistusteknologialla on 
tiettyjä yhtymäkohtia uusimpien 
paperilaatujen valmistukseen. 
Tämä uusi tietotekniikan 
miniatyriratkaisu tuo paitsi uusia 
mahdollisuuksia myös ennalta 
arvaamattomia uhkia.

kilpailuihin. Sovellusalueilla kyse voi 
olla muustakin kuin tunnistuksesta, esi-
merkiksi urheilusuorituksissa tunnistus 
on vain osa järjestelmää, jolla saadaan 
oikeat suoritusajat urheilijoille. Kyseessä 
on huomaamaton pikkukomponentti 
aivan niinkuin perinteinen viivakoo-
ditarra, mutta kuitenkin tämä kooltaan 
pienempi tulokas sisältää automaattista 
tiedonkäsittelyä.

RFID 
– mahdollisuuksia ja uhkia

Saksalaisen supermarketin automaattikassat toimivat ilman henkilökuntaa.
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Käteen käyvä lukulaite.
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Vaatimuksia teollisuudelle
RFID on vanha asia. Jo toisessa maa-
ilmansodassa omat ja vihollisten len-
tokoneet eroteltiin aktiivisten radio-
tunnisteiden avulla. Nyt on siirrytty 
passiivisiin tunnistekomponentteihin. 
Tärkeä sovellusalue on tukkukauppojen 
logistiikka. Sen uudet mahdollisuudet  
ovat vasta aukeamassa.

Tuotteena RFID-komponentit sisältä-
vät mielenkiintoisen ketjun, joka lähtee 
valmistusprosessista laajaan massatuo-
tantoon. Tuotteen halpa hinta on oleel-
linen tekijä ketjussa, joka mahdollistaa 
laajan käytön.

Tilanne tuo monenlaisia pohdintoja 
myös suomalaiselle teollisuudelle sekä 
tietoturva-alan ammattilaisille. Erityisesti 
seuraavat valmistusteknologiaan liittyvät 
seikat ovat olleet keskustelujen kohtee-
na: kuinka komponentteja pystytään 
valmistamaan edullisesti (esimerkiksi 
yksi sentti/kpl), mikä on kehittyneen pa-
perikoneenrakennusteollisuuden valmius 
tuottaa RFID-komponentteja prosessite-
ollisuudelle ja miten kännykkäteollisuus 
pysyy hyödyntää uutta toiminta-aluetta 
esimerkiksi RFID-tunnisteiden lukija-
laitteena.

RFID-komponenttien valmistus tuo 
melkoisia vaatimuksia teollisuudelle. 
Kun markkinoilla on myös hyvin halpoja 
tuotteita, ei hinnan ilmaiseva komponent-
ti saa olla kallis. Vaatimus alle sentin 
maksavasta hintalapusta on oikeutettu.

Suomen mahdollisuudet
Suomen näkökulmasta puunjalostusteol-
lisuuden uusimmat tuotantoprosessit ovat 

hämmästyttävän lähellä RFID-teknolo-
gian valmistusprosessia. Paperikoneen-
rakennusteollisuus on toteuttamanut 
RFID-komponentteja myös käytännössä. 
Samalla on odotetavissa, että hinta tulee 
olemaan erittäin edullinen. 

UPM-Kymmene aloitti RFID-kokeilut 
vuonna 1997 ja perusti samalla toimintaa 
varten Rafsec-nimisen yrityksen, jonka 
älytarratuotanto alkoi 1999. Nyt tuotanto 
on saavuttanut uuden tason, elokuus-
sa  2005 aloitti uusi tehdas tuotantonsa 
Pohjois-Carolinassa. Kuluvan vuoden 

tuotanto ylittää jo miljardin kappaleen 
volyymin. 

Wal-Martin tavoitteena on automati-
soida logistiikkaketjua raaka-aineiden 
kuljetuksesta siihen pisteeseen, kun asi-
akas työntää ostoksensa ulos supermar-
ketin hallista ja automaattinen lukijalaite 
rekisteröi ja laskuttaa ostokset. Mutta 
RFID-komponenttia voidaan seurata 
ostoskärrystä eteenpäin. Tästä alkaa 
varsinainen tietoturva- ja yksityisyys-
keskustelu.

Wal-Martin suunnitelmat perustuvat 
siitä, että supermarkettien kassat voidaan 
korvata älytarrojen lukijalaitteilla, samoin 
hoidetaan varaston valvonta ja koko 
logistiikkaketju. Lukijalaitteeseen on 
kiinnitetty huomiota vasta vuoden 2004 
kesästä, jolloin kansainväliset RFID-
taajuusalueet saatiin sovittua. Käytössä 
on nyt maanosakohtaiset standardit. 
Oleellista on myös, että samassa kom-
ponentissa on kaksi eri taajuusalueella 
toimivaa piiriä. 

Oulussa on luotu kännykköihin uusia 
piirteitä, muun muassa täällä otettiin en-
simmäisenä käyttöön auton pysäköinnin 
maksujärjestelmä, joka toimii kännykän 
avulla. Syksyllä 2004 toteutettiin kän-
nykkään uusi lisäpalvelu, kännykkää 
voidaan käyttää radiotunnisteiden lu-
kijalaitteena.

Tietoturvan vaatimukset
Tietoturvatarkasteluun liitetään yleensä 
ensimmäisessä vaiheessa perusominai-
suudet (engl. Confidentiality, Integrity 
ja Availability). RFID-komponentteja 
tarkasteltaessa nämä dimensiot ovat 
oleellisia, tarkasteluun liittyviä, mutta 
niitä tärkeämmäksi nousee harvemmin 
esillä ollut dimensio, seurattavuus/jälji-
tettävyys (Traceability). Seurattavuuden  
olemassaolo on ollut esillä esimerkiksi 
matkapuhelimien yhteydessä, samoin 
satelliittivalvonnassa. Kuitenkin esimer-
kiksi henkilön paikannus voi loukata 
hänen yksityisyyttään ja perustuslaillisia 
oikeuksiaan.

Kun puhutaan valvonnan tuomista 
haasteista matkapuhelimien yhteydessä, 
on joitakin tapauksia, joissa seuratta-
vuuteen liittyviä paikannustietoja vi-
ranomaisten on lupa käyttää esimerkiksi 
pelastutoimenpiteitä vaativien toimenpi-
teiden kohteen paikannuksessa.

Joillakin kuljetusliikkeillä on jo käytös-
sä takit, joihin on liitetty myös seurannan 
mahdollistava tunniste

Suomalaisia RFID-tageja.

UPM Rafsec Oy:n valmistamaa RFID-tarranauhaa.
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Satelliittivalvonta on mutkikkaam-
pi asia selvittää. Satelliitti peittää al-
leen kerralla useiden maiden alueita 
– siis minkä maan lakeja noudatetaan? 
Voidaanko asioita käsitellä senkään ta-
kia, että kansallisten lainsäädäntöjen 
harmonisointi myös turva-asioissa on 
yllättävän monimutkainen prosessi. 90-
luvun lopulta muistuu mieleen erään 
rikostapauksen selvitys, jossa rikolliset 
pystyttiin selvittämään yhdysvaltalaisen 
satelliitin valvontakuvien avulla. Tapaus 
sattui Italiassa, jossa satelliitikuvan avulla 
saatiin selville moottoritiellä ryöstön 
suorittaneen ajoneuvon rekisteritunnus. 
Vastaavaan aikaan Suomessa kiisteltiin 
siitä, onko poliisisilla oikeutta selvittää 
kahden surmatun huumekaupasta epäil-
lyn henkilön teletunnistetietoja rikoksen 
selvittämiseksi.

Käytännön sovelluksia
Vaikka RFID-tunnisteiden käytössä ajan 
henki on se, että nämä asiat toteutuvat 
kaukana tulevaisuudessa, niin olemme 
jo keskellä tapahtumien vyöryä. RFID-
ratkaisujen yhteydessä tehtävät ovat jo 
alkaneet erikoistua, on laitteisto-, oh-
jelmisto- ja lisätarvikkeisiin liittyviä 
tehtäviä. Samoin erilaiset neuvonta- ja 
palvelutehtävät laajenevat huomattavasti. 
RFID:n yhteydessä olisi laitteen keveyden 
huomioiden syytä puhua edelleen kompo-
nentista, mutta kuitenkin älytarra ja sen 
toimintaympäristöt viittaavat uuteen tie-
tokonetyyppiin. Tämä uusi arkkitehtuuri 
toteuttaa modernille laitteelle asetettavat 
piirteet, se on älykäs, joustava, siirrettävä,  
langaton, akusta riippumaton ja ennen 
kaikkea halpa. Ehkä ihmiskunnan täytyi 
odottaa kaikki edelliset tietokonesuku-
polvet ymmärtääkseen, että tietokone ei 
ole ihmisen työllistäjä, vaan sen avulla on 
mahdollista vihdoinkin toteuttaa parempi 
yhteiskunta, jossa tietokoneetkin olisivat 
aidosti ihmistä palvelemassa.

Seuraavassa listassa on kerätty muu-
tamia sovelluksia, jotka ovat jo normaa-
lissa käytössä: henkilön tunnistaminen 
terveydenhuollossa; passit; kriisien hal-
linta; kulun hallinta; pankkien turvaso-
vellukset; väärennösten paljastaminen 
lääkeaineiden jakelussa; vähittäiskaupan 
tuotteiden valvonta; vakioasiakkaiden 
järjestelmät kuten SpeedPass USAn 
moottoriteillä; ruokatavaroiden tarkis-
taminen tuotepakkaukseen liitetyllä 
tarralla, joka tarkkailee lämpötilaa ja 
ikää; viihde kuten lapsille toteutettu 

kirja (esim. Aarresaari).
Radiotunnisteteknologialla tulee ole-

maan suuri vaikutus liike-elämän lo-
gistiikassa. Mutta samalla se heijastaa 
vahvuutensa koko yhteiskuntaan. On 
arvailtu, että tällä hyvin pienellä kompo-
nentilla päästään ottamaan uusi ratkaiseva 
askel tietoyhteiskuntaan. 

Uhkakuvia
Yleisiä kysymyksiä radiotunnistetarrojen 
käyttöönotossa ovat seuraavat tietotur-

vaan ja yksityisyyteen liittyvät jopa 
uhkiksi koettavat seikat: kuinka kansa-
laisten yksityisyys pystytään takaamaan, 
rikollisuuden torjunta perinteisessä liike-
maailmassa, kuinka rikolliset pystyvät 
hyödyntämään uutta teknologiaa, seuran-
tajärjestelmät tuovat runsaasti uutta val-
vontaa ja onko tässä uusi käänteentekevä 
henkilön tunnitusjärjestelmä.

Radiotunnisteteknogian pimeä puoli 
alkaa siitä, kun ostokset on työnnetty 
kaupan rekisteröintilaitteen yli. Joissakin 
sovelluksissa kaupan kassa voi mitätöidä 
tunnisteen, mutta menetetäänkö samalla 
myös tuotteeseen liittyvät tuotetiedot? 
Jos tunnisteita ei poisteta tuotteista ja 
tavaroista maksutapahtuman yhteydessä, 
niin samat tunnisteet voivat säilyä pak-
kauksissa koko ketjun ajan aina kaato-
paikalle saakka. Tunnistesignaaleja voi 
poimia ja rekisteröidä tällä hetkellä kuka 
tahansa asioiden seuraamisesta kiinnos-
tunut lukijalaitteen avulla. Tällainen 
ominaisuus voi olla mukana esimerkiksi 
kännykässä. 

Älytarroissa on kaksi värähtelevää 
piiriä. Niillä kummallakin on oma teh-
tävänsä. Kaupan lukulaite toimii alueel-
la, jolla pystytään lukemaan tunnisteet 
yhdestä kolmeen metriin. Kun asiakas 
haluaa kotona tuotetta käytettyään lukea 
esimerkiksi paitansa älytarrasta  pesuoh-
jeen, hän käyttää toista lukijalaitetta, esi-
merkiksi kännykkäänsä.  Tämä lukulaite 
toimii taajuusalueella, jonka kantama on 
muutamia senttejä, korkeintaan  kym-
menen senttiä.

Paperinkeräys Oy:n RFID-lukulaite.

Kalvolle painettu RFID-tarra.
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Alkuongelmia
Älytarrojen alkuaikoina oli ongelmia, 
koska toimintataajuuksia ei oltu määri-
telty. Kun nämä asiat oli saatu kuntoon, 
niin toinen askel oli, että tunnistesiruja 
alettiin käyttää muussakin kuin kaupan 
logistiikkaketjun yhteydessä. Japanilais-
ten vanhempien esimerkki oli varus-
taa lapsensa älytarroilla koulumatkaa 
varten. Lapset ovat siis seurannassa, 
vanhempienkin kontrollin alaisena koko 
koulupäivän ajan. 

Siirtyminen lapsista vanhempiin 
on huomattavan mutkikas asia. Vielä 
voimakkaampi kannanotto on siirtää 
radiotunnisteteknologian tarjoama val-
vonta työpaikoille. Kuluneina vuosina 
on nähty suunnitelmia järjestelmistä, 
joilla työantaja pystyy kontrolloimaan 
työntekijöidensä tehokkuutta työase-
mille sijoitettujen ohjelmistojen avulla, 
ohjelmistot jopa suorittavat hälytyksiä, 
jos työntekijä ottaa suoraan sähköpos-
tilla yhteyttä kilpailevaan yritykseen. 
Samoin toreille ja aukioille on tarjolla 
järjestelmiä, jotka reagoivat kansalaisten 
liikkeisiin ja jopa ilmeisiin esimerkiksi 
terrorihyökkäyksen sattuessa, ja suoritta-
vat asianmukaisen hälytyksen. Kahteen 
edelliseen operaatioon ei tosin ole tarvetta 
sijoittaa RFID tageja. Jo kauhistuneiden 
ihmisten ilmeet riittävät käynnistämään 
hälyytysjärjestelmän. Ilmeillä ja eleillä 
voidaan ilmaista monia asioita, jopa 
tunteita, mutta onko niiden analysointia 
enää syytä tehdä terroriteon satuttua? 

Rikolliset
Rikollisuuden torjunta on RFID:hen liit-
tyvä positiivinen asia. Edellä  mainittiin 
jo tiettyihin tuotteisiin liittyvä toinen 
seikka, eräänlainen varkaudenpaljastin, 
joka toimii tällä teknologialla ja ilmai-
see tuotteen varkauden. Uusi suunta 
ammattivarkaille on hankkia älytarran 
lukijalaite, esimerkiksi kännykkä, ja tut-
kia, minkä arvoisia tuotteita tai ostoksia 
liikenteessä mukana olevilla ihmisillä 
on ja tehdä tämän tiedon perusteella 
ryöstämispäätös. Toinen RFID:n pime-
ään puoleen liittyvä seikka on se, että 
lukijalaitteella varustautunut ammatti-
varas kulkee asuntojen ulkopuolella ja 
lukee irtaimen omaisuuden arvoa. Kun 
tarpeeksi arvokas kohde löydetään, niin 
ryöstö suoritetaan valittuna aikana.

Edellinen esimerkki kuvaa tämän in-
novaation pimeää puolta varsin selkeästi. 
Kuinka ikkunan takaa on mahdollista 

lukea tarroja yli kolmen metrin etäi-
syydeltä? Tämän asian ymmärtämiseksi 
on tarkasteltava tietoliikenteen laajaa 
läpimurtoa erityisesti kotitalouksissa 
ja toisaalta verkkoja. Internet on kes-
keinen kanava, mutta kun siihen lii-
tetään uudentyyppinen verkkoajattelu 
(itseorganisoituvat verkot) ja aina läsnä 
oleva tietojenkäsittely, ad hoc networks 
ja ubiquitous computing, huomataan, 
kuinka RFID on mukana niin paremman 
yhteiskunnan luomisessa – kuin uuden-
tyyppisenä alustana hyvin monimuotoi-
selle rikollisuudelle.

Verkko-ongelmia
Langattomaan tietoliikenteeseen liittyy 
varsin moninaisia uhkia. Keskeisenä 
piirteenä on kasvava riippuvuus vies-
tintäverkkojen toimivuudesta. Toinen 
tarkastelualue liittyy tavallisiin kansa-
laisten käyttämiin viestintäverkkoihin. 
Kotitietokoneiden lisäksi esimerkiksi 
DIGI-TV ja muu kodeissa käytössä oleva 
kulutuselektroniikka on yhteydessä Inter-
netiin. Tietoliikenneyhteydet tulevat yhä 
tavanomaisemmiksi myös arkipäiväisissä 
tuotteissa kuten jääkaapeissa, mikroaal-
to-uuneissa, murtohälytysjärjestelmissä 
ja ilmastoinnissa.

RFID:n toiminta itseorganisoituvassa 
verkoympäristössä tuo uuden uhkan. 

Koska verkolla ei ole mitään perinteistä 
tukipalvelinta eikä myöskään virtaläh-
dettä, se ottaa resurssinsa sieltä, missä 
sitä on tarjolla. Ensimmäinen hankaluus 
tulee, koska aina läsnä olevassa ubi-
comp- ympäristössä toimivat laitteet on 
varustettu pienitehoisilla virtalähteillä, 
ne menettävät tehonsa. Toinen kysy-
mys liittyy siihen, että varkaustapausta 
edeltävässä tarkkailussa ikkunan takaa 
yli kolmen metrin etäisyydeltä voidaan 
lukea esimerkiksi kännykässä olevan 
lukijalaitteen kautta irtaimen omaisuuden 
tietoja suoraan – ehkä myös Internetin 
kautta. 

  Viimeinen kysymys edellä esitetyssä 
haastelistassa kuuluu, onko tässä uusi 
käänteentekevä henkilön tunnitusjär-
jestelmä. Tämä komponentti soveltuu 
hyvin tunnistukseen, erityisesti ihon-
sisäisesti asennettuna. Jo nyht voidaan 
sanoa, että henkilön tunnistus on kaik-
kein keskeisin tehtävä yhteiskuntamme 
turvaamisessa.

RFID-teknologiassa on ollut vallitse-
vana ajatelutapa, että älytarra on ainut 
tärkeä suojattava kohde. Se voidaan saada 
tuhota sitä varten suunnitellulla laitteella. 
Oleellista olisi ajatella kysymystä myös 
RFID:n pimeästä puolesta nimenomaan 
lukijalaitteen kannalta. Kuinka vaaralli-
nen työkalu RFID:llä varustettu kännykkä 
voikaan olla?

Koska RFID-tunnistimella varustetut passit voidaan etälukea tulee ne säilyttää 
alumiinifoliopussissa.
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Valvonta tuo paineita
Jo pelkkä radiotunnisteteknogian olemas-
saolo saa kansalaiset tuntemaan jatkuvan 
valvonnan paineen samoinkuin liikenteen 
valvonnassa käytetyt nopeustarkkailuun 
liitetyt kamerat. Ihmisen pitäisi tunnis-
taa tilanne toisin, valvonnalla pyritään 
saamaan lisää turvallisuutta. Tietotur-
va-alueella on puhuttu aikaisemmin 
siitä, että turvatoiminteita käyttämällä 
voidaan nostaa kokonaisturvallisuutta. 
Välttämällä (avoidance) vaikeita tilai-
suuksia voidaan selvitä hankalista tilan-
teista, mutta pelotefunktio (deterrence) 
on vielä keskeisempi vaikutukseltaan. 
Tekijä tietää, että jos hän suorittaa jonkun 
kielletyn operaation, hän joutuu kiinni ja 
saa asianmukaisen rangaistuksen. Kun 
kone pannaan suorittamaan jatkuvaa 
valvontaa ja ihminen voi jälkikäteen 
puuttua ongelmatilanteeseen ja tehdä 
siitä asianmukaiset päätökset, puhutaan 
läpinäkyvästä (transparency) valvon-
nasta. Tässä tilanne syntyy esimerkiksi 
yhden työpisteen ympäristöön sijoitetun 
kameran talennetoiminnalla.

Halpoja komponentteja tullaan sirot-
telemaan hyvin moniin paikkoihin eri 
sovellusalueita palvelemaan. Halvoil-
la komponenteilla ei ratkaista yhteis-
kuntamme ongelmia, vaan ne vaativat 
rinnalleen uutta verkkoajattelua, jossa 
keskeisenä toimijana ovat itseorganisoi-
tuvat ns. ad hoc -tyyppiset verkot, ja 
halvat komponentit tulevat vähitellen 
ominaisuuksiltaan pelkistä RFID-tunnis-
tekomponenteista lähemmäksi itsenäisiä 
tietokoneita, kuitenkin älytarra -tasolla. 
Tämä näkymä avaa uudet mahdollisuudet 
ns. aina läsnäolevalle tietojenkäsittelylle 
(ubiquitous computing).

Radiotunnistustekniikan käyttö siir-
tää valvonnan jatkuvasti läsnäolevaksi 
toiminnoksi. Kun seurantaan liittyvä tie-
toturvan perusominaisuus on aina läsnä, 
henkilö menettää yksityisyytensä. Mutta 
saavutetaanko näilläkään kontrolleilla 
turvallista yhteiskuntaa? Lähtökohtana 
on, että hyvin harva ”kunnollinen” työn-
tekijä edes harkitsee mitään rikollista 
toimenpidettä. Rikolliset tulevat omista 
”piireistään”, joihin valvontatoimenpiteet 
harvemmin ”purevat”. On joskus tullut 
todettua esimerkiksi kryptografiasta, 
että rikolliset pystyvät tavallisen käyttä-
jän suojaukset murtamaan. Kansalaiset 
pystyvät suojaamaan viestejä toinen 
toiseltaan. 

Toiminnalla saadaan aikaiseksi lisää 
valvontaa liike-elämään ja yhteiskuntaan. 

Valvonnan oikeutusta voidaan perustella 
sillä, että ihminen on turvallisuusketjun 
”heikoin lenkki”, haavoittuvin kompo-
nentti. Toisaalta jo yhden heikon henkilön 
olemassaolo voi sortaa kaiken muun. 
On todennäköistä, että suuressa orga-
nisaatiossa on ainakin yksi huumeiden 
käyttäjä.

Kohti tietoyhteiskuntaa
Kun lähdimme tutkimaan erään uuden ja 
vaatimattoman teknologian vaikutuksia 
ja erityisesti sen pimeää puolta tarkastel-
len aluetta kansalaisen turvallisuuden ja  
yksityisyyden näkökulmasta, havaitsem-
me olevamme matkalla uudelle alueelle, 
ehkäpä yhteiskuntaan, jossa osaamisella 
ja tietämyksellä on sille kuuluva arvonsa 
ja jonka toiminnot perustuvat eGover-
nancen oikeudenmukaiseen, kansalaisia 
arvostavaan tietotekniikan käyttöön.  
Pimeältä puolelta, yleensä tuhkasta ja 
noesta, näyttää syntyvän uusi maailma, 
uusi Fenix-lintu.

Tietokoneiden sukupolvista on opittu, 
että pieni on kaunista. Nyt on nähtävä 
syvemmälle, monipuolistuvassa yhteis-
kunnassa kaikenkokoiset tietojärjestel-
mät ovat vallalla ja älytarrat näyttävät 
tunkevan lonkeronsa kaikkialle – sinne, 
missä virtaa on siepattavissa! Kuinka yh-

teiskuntia tullaan hallitsemaan, pysyykö 
tietoturvan hallinta ihmisten valvonnassa, 
miten käy yksityisyydellemme?  

RFID-lukulaite kaupan sisäänmenossa.
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– Liikennevalot
– Porttiautomaatio
– Ajoneuvotunnistimet
– Radiopuhelimet
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