
Maailmamme kehittyy kiihtyvällä nope-
udella ja entistä monipuolisemmilla mah-
dollisuuksilla. Tietotoiminnan alueella 
tästä ovat esimerkkeinä monipuolistunut 
langaton tietoliikenne, itseorganisoituvat 
ja dynaamiset verkot, radiotaajuuksilla 
toimiva tunnistus ja kaikkialla läsnä oleva 
tietotekniikka. Kaikissa näissä toimin-
noissa ja palveluissa  tietoturvallisuus 
on keskeinen ominaisuus. Kantavana 
perustana näissä toteutuksissa on nyt 
ja tulevaisuudessa Internet. Sen rooli 
yhteyksien ja verkostoitumisen mahdol-
listajana sekä innovaatioiden edistäjänä 
tulee edelleenkin vahvistumaan.

Tietotoimijan tietoturvallisuus
Tuntemalla liikennesäännöt tiedon val-
taväylillä – erityisesti Internetissä – on 
turvallista liikkua ja toimia. Tilanne 

Tiedon valtaväylillä on turvallista 
kulkea ja toimia

 Tiedon valtaväylänä 
Internet on tämän päivän 
arjen tietoyhteiskunnan 
toimintaympäristö ja 
välttämättömyyshyödyke. Internet 
on arjessamme kaikessa läsnä 
ja lisäksi sen suhteen on vielä 
rajattomasti hyödyntämättömiä 
mahdollisuuksia. Internet on 
turvallisempi ympäristö kuin 
monet muut yhteiskuntamme 
yleisistä toimintakentistä, kun 
siinä osaa liikkua. Aivan samoin 
kuin muillakin alueilla, siellä on 
mukana monenlaisia toimijoita, 
joiden mahdollisesti haitallinen 
käyttäytyminen täytyy ottaa 
huomioon.

vastaa siinä vähintäänkin muita ylei-
siä  toimintaympäristöjä – maanteitä, 
ilmateitä ja vesiteitä. Tiedon valtaväylät 
kuitenkin antavat paljon enemmän mah-
dollisuuksia. 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 perinteiset liikkumis-
väylät. Siten sielläkin esiintyy  haitallisia 
ilmiöitä aivan samoin kuin muillakin 
kentillä, ei kuitenkaan muita pahemmin. 
Merkittävää on, että tietoliikenteen kasvu 
on ollut poikkeuksellisen nopeaa ja se 
näyttää edelleen kiihtyvän. Liikenteen 
nopeudet ja laajuus ovat lisääntyneet 
huomattavasti. Koko kenttä on saanut 
uusia ulottuvuuksia ja toiminta on sa-



malla monipuolistunut. Erityisesti uudet 
teknologiat, niiden konvergenssi ja avoi-
muus ovat merkittäviä tietoturvallisuutta 
tukevia ja edistäviä tekijöitä.

Tietotoiminnan oleellinen nykyajan 
ilmiö on verkostomainen toimiminen. Se 
on koko tietoyhteiskunnan ja globaalisen 
kehittymisen perusta. Verkostomainen 
toiminta antaa mahdollisuuden hyödyntää 
koko yhteisön tietotaitoa.

Tietoturvallisuuden kannalta tiedon 
valtaväylillä tiedon saatavuus, tiedon 
oikeellisuus ja tiedon luottamuksellisuus 
antavat ylivertaisia ja uusia mahdol-
lisuuksia. Nämä piirteet ovat tärkeitä 
toiminnan perustoja verkoissa tapahtuvan 
tietotyöskentelyn kannalta. Tieto tulee 
tässä yhteydessä ymmärtää pragmaatti-
sesti siten, että sen avulla voidaan toimia 
uudella entistä mielekkäämmällä tavalla. 
Myös tietoturvallisuuden käsitteet tulee 
ymmärtää tässä hengessä. Esimerkiksi 
tiedon luottamuksellisuuden kannalta 
on oleellista, että mahdollisimman moni 
pääsee käsiksi tietoon, käyttämään sitä 
ja muokkaamaan sitä paremmaksi. Tällä 
tavoin tiedon laatu paranee ja yhteisöjen 
toiminta saadaan läpinäkyvämmäksi.

Tietoturvallisuuden 
monipuolisuutta
Tiedon valtateiden tietoturvallisuutta 
voidaan tarkastella monesta eri näkö-
kulmasta, joilla korostuu Internetin tie-
toturvallisuus monipuolisesti:

Yksittäiset käyttäjät voivat päästä no-
peasti, vaivattomasti ja halvalla käsik-
si monipuolisiin tietoihin ja he voivat 
itse jakaa omia tietojaan ja ajatuksiaan 
laajalle. Yksilönä pääsee vaikuttamaan 
aikaisempaan verrattuna ylivoimaisella 
tavalla. Käytettävät tietotekniset laitteet 
ja palvelut ovat monipuolisia ja edul-
lisia, jopa aivan ilmaiseksi saatavissa. 
Erityisesti mullistavia mahdollisuuksia 
on nuorille ja ikääntyville kansalaisil-
le. Käyttäjät voivat hyödyntää tietoa 
sen kaikissa olomuodoissa. Esimerkiksi 
Skypellä saadaan helposti puhe- ja vi-
deoyhteys etäällä olevien kanssa, jolloin 
päästään välittömästi tuntumaan kump-
panin hiljaisen tiedon kanssa.

Mikään yritys ei voi tänä päivänä 
toimia ilman Internet-yhteyksiä ja -sovel-
luksia.  Internet mahdollistaa varsinkin 
pienten yritysten toimimisen tehokkaas-
ti maailmanlaajuisesti. Ulkoistuksissa, 
erityisesti kaukomaihin (Off-shore out-
sourcing), nykyaikaisten tietoyhteyk-

sien hyödyntäminen on välttämätöntä. 
Tänä päivänä ulkoistamista tapahtuu 
kaikilla organisaatiotoimintojen alueil-
la. Yksityisten web-palveluntarjoajien 
toiminta perustuu täysin Internetiin. 
Internet-verkostojen kautta syntyneet 
avoimeen koodiin perustuvat ohjelmistot 
ovat edullisia ratkaisuja kaikenlaisille 
organisaatioille. Esimerkiksi Linux-
käyttöjärjestelmät, kuten Ubuntu, ovat 
tietoturvallisuuden kannalta parempia 
kuin Windows-käyttöjärjestelmät. Pank-
kitoiminnasta vain murto-osa hoidetaan 
nykyään enää ”tiskipalveluna”. Tilalle 
ovat tulleet automaatit, verkkopalvelut 
ja sähköinen e-laskutus.

Hyvin monet julkiset palvelut perus-
tuvat Internetin käyttöön. Alueellisella 
tasolla on tarjottu asukkaille ja vierai-
lijoille ilmaisia verkkopalveluja, josta 
esimerkkinä on PanOulu WLAN-verkko 
Oulussa. Kaupungit, jotka tällaista pal-
velua eivät ole toteuttaneet, esimerkiksi 
Helsinki, on asiantuntijakeskusteluissa 
todettu takapajuisiksi. Valtioneuvoston 
viimeaikaiset poliittiset painotukset tie-
toyhteiskuntakehityksen vahvistamiseksi 
ovat merkittäviä koko kansakunnan ke-
hittymisen kannalta.

Viranomaiset näkevät yleisten tieto-
verkkojen mahdollisuutena tuottavuuden 
parantamiseen ja samanaikaisesti kansa-
laisille tarjottavien palvelujen parantumi-
sena. Poliittisessa toiminnassa kaivataan 
lisää avoimuutta, läpinäkyvyyttä sekä 
kansalaisten osallistumista. Tähän voi-
daan nähdä ratkaisuna sähköiset avoimet 
sosiaaliset verkostot. Virossa on tehty 
päätös alkaa käyttää yleisissä vaaleissa 
matkapuhelinyhteyksiä. Suomessa mi-
nisteri Tuija Brax totesi marraskuussa 

2008 kunnallisvaaleissa esille tulleen 
sähköisen koeäänestyksen tietojen häviä-
misen johdosta, että sähköäänestyksessä 
voitaisiin käyttää ehkä avointa koodia, 
koska avoin koodi tuo turvallisuutta. 
Puolustusvoimien dokumenttitulostus 
on ulkoistettu ulkopuoliselle toimitta-
jalle verkon kautta. Useassa maassa on 
virallisella tasolla siirrytty avoimien 
ohjelmistojen käyttöön.

Internet on antanut erilaisille kansa-
laisliikkeille ja -yhteisöille aivan uudet 
mahdollisuudet koota hajallaan olevien 
jäsenten tietoja ja voimia yhteen vai-
kuttamaan ajatustensa leviämisessä ja 
toteutumisessa.

Tutkijat ja kehittäjät voivat maail-
manlaajuisesti vaihtaa tietojaan ja yh-
teistoimin ratkaista suuria ongelmia. 
Myös yleinen tiedon haku nopeutuu ja 
levitys helpottuu. Wikipedia on todettu 
laajemmaksi ja vähintään yhtä luotetta-
vaksi tiedonlähteeksi kuin Encyclope-
dia Britannica. Nykyajan Internetiä on 
jopa verrattu vanhan ajan Alexandrian 
kirjastoon. Erityisesti Internet palvelee 
globaalissa laajuudessa tapahtuvissa 
tutkimuksissa, kuten CERNin (European 
Council for Nuclear Research) hiukkas-
tutkimukset ja ESGn (Earth System Grid) 
ilmastotutkimukset. Muita esimerkkejä 
on syöpätutkimuksen, bioetiikan tutki-
muksen ja ihmisen geenitutkimuksen 
alueilla. Myös yritysten tuotekehitys 
on saanut uuden avoimen innovaation 
ulottuvuuden. Merkittäviä saavutuksia on 
saatu ohjelmistojen, autojen ja lääkkeiden 
kehittämisessä. Myös tuotteiden käyttäjät 
(Prosumers) on saatu mukaan tuotekehi-
tykseen (Crowdsourcing). Kaikki tämä 
on vaikuttanut vahvasti myös organisaa-



tioiden IPR (Intellectual Property Rights) 
-käytäntöihin. Aikaisemmin vallitsevan 
salailun ja suojausten rinnalle on nous-
sut vakavasti otettavaksi vaihtoehdoksi 
avoin innovaatiopolitiikka ja yleisten 
IPR-markkinoiden hyödyntäminen. 
Creative Commons –käytännöt ovat 
antaneet monipuolisia mahdollisuuksia 
julkaisutiedon johdonmukaiselle jake-
lulle ja käytölle.  

Yli maailman levittäytynyt kansain-
välinen standardisoinnin yhteistyö käyt-
tää hyväksi Internet-yhteyksiä. Myös 
standarditiedon levittämisellä Internetin 
kautta voitaisiin välttää standardi- ja 
konsulttirahastusta.

Koulutustoiminnassa Internet on saanut 
aikaan vallankumouksellisen kehityksen. 
Avoimella vapaasti verkosta saatavissa 
olevalla koulutusmateriaalilla saadaan 
aikaan merkittäviä säästöjä. Sillä on 
ollut myös merkittävä vaikutus oppi-
kirjateollisuuteen. Sosiaalisen vuoro-
vaikutusteknologian (IT = Interactive 
Technology) hyödyntämiseen perustuva 
informaalinen oppiminen on muuttanut 
korostuksen opettamisesta luonnolliseen 
oppimiseen. Esimerkiksi Puolustusvoi-
mat käyttää nykyään verkkoa upseereiden 
opiskeluympäristönä.

Monia yhteiskunnan kriittisiä perus-
rakenteita ohjataan synkronoidun Inter-
netin kautta, esimerkiksi sähköenergian 
jakelu ja energiantuotanto yleensä. Myös 
julkinen tietoliikenneverkko perustuu 
Internet-ratkaisuihin.

Uusia mahdollisuuksia antavat entistä 
monipuolisemmin tietotekniset ajoneu-
vot, kannettavat ja mukana kuljetettavat 
tietotyöskentelylaitteet, joilla päästään 
verkkoon missä ja milloin halutaan. Ne 
tuovat uusia käyttäjäryhmiä ja laajentavat 
entisten käyttäjien sovellusmahdolli-
suuksia. Peliteollisuus on laajentanut 
aiempia pelikoneitaan niin, että niillä 
voidaan verkon kautta toimia yhteisö-
nä ja sitä kautta saadaan uusia kaikkia 
elämäntoimintoja kattavia toimintamah-
dollisuuksia. Kiireinen ammattilainen 
on entistä paremmin verkon yhteydessä 
näillä uusilla työvälineillä. Verkossa toi-
mii samanaikaisesti hyvin eritasoisia ja 
erilaisia toimijoita. Kun laskun maksami-
nen pankkikonttorissa on muuttunut liki 
rikokseksi tai ainakin vain rikkaimpien 
huvitukseksi, on verkon tuomia palveluja 
välttämätöntä kaikkien käyttää ja myös 
osata käyttää. Yksi suuri käyttäjäryhmä 
on ikääntyvät kansalaiset, joilta ei tule 
vaatiakaan erityisiä tietokoneiden käyt-

tökokemuksia. 
Itse asiassa kaikki edellä mainitut alu-

eet alkavat sulautua yhdeksi suureksi 
elämisen ja toimimisen ympäristöksi, 
eri osa-alueiden rajat hämärtyvät. Miten 
olisi turvallisuuden kannalta hetkeksi 
pistäytyä virtuaalimaailmaan ja pöllyt-
tää ajatuksiaan tai kouliinnuttaa itseään 
”Second Life”-hahmossa?

Turvallista liikennettä  
kaikilla väylillä
Maanteillä on totuttu siihen, että vaikka 
onnettomuuksista tiedotetaan usein, on 
hyvin epätodennäköistä, että itse joutuu 
liikenneonnettomuuden uhriksi. Samoin 
liikenne ilmassa ja raiteilla on erittäin 
turvallista. Kun onnettomuudet suhteute-
taan liikenteen määriin ja toiminnan 
volyymiin, niin tulokseksi saattaa tulla, 
että elämä kotona tai urheilupaikoilla 
terveellisten harrastusten parissa voi 
olla huomattavasti vaarallisempaa kuin 
liikenteessä.

Kun kuljetustapahtumia liikennever-
koissa maanteillä, kiskoilla, ilmassa ja 
vedessä verrataan tietojen siirtelyyn tie-
toverkoissa, huomataan, että vahinkoja, 
väärinkäytöksiä ja rikkomuksia tapahtuu 
vähän liikenteen volyymiin nähden. Hen-
kilöliikenteessä on totuttu korostamaan 
ihmishengen arvokkuutta, siis jokaisesta 
onnettomuudesta tiedotetaan ja henki-
lövahingot lisäävät uutisen painoarvoa. 
Tämä tapa toimia on siirtynyt myös 
tietoliikenteeseen. Jos onnettomuuksista 
on perinteisesti kerrottu sanomalehtien, 
radion ja television välityksellä, niin 
tietovahingoista on helpointa kertoa suo-
raan verkon välityksellä. Perinteisesti 
yleinen tiedonvälitys on toiminut siten, 
että sanoma- ja radioyhtiöt ovat lähettä-
neet viestit kansalaisille. Kun työnteko 
on muuttunut verkossa toimimiseksi, 
niin kuka tahansa voi toimia itsenäisenä 
vaikuttavana tieto-operaattorina.

Uudet tietoliikenneratkaisut lisäävät 
turvallisuutta myös muissa liikennever-
koissa ja yleisemminkin yhteiskunnan 
ongelmatilanteissa. Näistä ovat esi-
merkkeinä Kaakkois-Aasian tsunamin ja 
Meksikonlahden Katrina-hirmumyrskyn 
aiheuttamat kriisit, joissa kummassakin 
korostui nopea vapaaehtoisaktivistien 
aikaansaama avoin tiedottaminen, joka 
nimenomaan tapahtui käyttämällä In-
ternetin ilmaisia palveluja. Tällaiseen 
eivät perinteisesti toimivat organisaatiot 
ja viestintäkeinot kyenneet.

Tietoliikenne edistää turvallisuutta 
myös ympäristöolosuhteiden kannalta. 
Sen avulla voidaan vähentää kaikenlaista 
fyysistä liikkumista, mikä puolestaan 
edistää ympäristönsuojelua ja vähentää 
liikenneonnettomuuksien mahdollisuuk-
sia.   

Internetillä ja siihen toteutetuilla ih-
misten verkostoitumiseen perustuvilla 
sosiaalisilla medioilla on suuri vaikutus 
myös turvallisuuteen. On jopa väitetty, 
että mikäli globaali Internet olisi ollut 
käytössä 1930-luvulla, olisi ääriaines-
liikkeen nousu Euroopassa ja sen myötä 
toinen maailmansota voitu välttää. Ääri-
ainesten toiminta olisi kyseenalaistettu 
varsin nopeasti, ne eivät olisi saaneet niin 
merkittävää kannatusta kuin saivat.

Tietoturvallisuuden asiantuntijat 
ovat huolestuneita
Tietoturvallisuuden asiantuntijat tarkas-
televat tyypillisesti tietoihin liittyvää 
toimintaa ja tietojärjestelmiä virheitä, 
heikkouksia ja haavoittuvuuksia etsien 
ja korostaen. Heidän työkaluinaan ovat 
erilaiset riskienhallinnan menetelmät 
sekä uhka- ja haavoittuvuusanalyysit. 
Työ painottuu negatiivisten seikkojen 
korostamiseen. Tällöin tuodaan esille 
jopa terrorihyökkäyksiä ja tietosodan-
käyntiä. Usein työllä tähdätään uhkia 
torjuvien kontrollien, varautumisten ja 
suojausten aikaansaamiseen.

Turvallisuuden asiantuntijat pyrkivät 
toteamaan kohteen virheettömyyden ja 
aukottomuuden, jopa täydellisen tur-
vallisuuden. Kuitenkin tiedetään, ettei 
täydellisen turvallista järjestelmää tai 
verkkoa voi edes toteuttaa.

Perinteisesti tietoturvallisuuden asi-
antuntijat ovat vältelleet keskustelua 
tuntemattomien kanssa. Tämä pyrki-
mys tekee heistä eristäytyviä, erakkoja. 
Esimerkiksi erilaisissa seminaareissa ja 
laajemmissa tietoturvallisuutta käsitte-



levissä konferensseissa asiantuntijoiden 
joukkoon voi helposti soluttautua myös 
vihollismielisiä teollisuusvakoilijoita tai 
vastaavia. Kuitenkin koko yhteiskunnan 
kehityksen kannalta – myös tietoturvalli-
suuskysymyksissä – on tärkeää hyödyn-
tää laajaa avointa vuorovaikutusta.

Näissä turvallisuusalan tavanomai-
sissa näkemyksissä on normaalielämän 
kannalta vääristynyt korostus.

Monesti ylikorostuneet tietoturvarat-
kaisut aiheuttavat ongelmia, jotka tun-
tuvat niin tietopalvelujen käyttämisessä 
kuin tietoturvallisuudessakin. Perus-
teettomilla rajoituksilla ja pelotteluilla, 
joita suoritetaan ikäänkuin varmuuden 
vuoksi, ei voi tietoturvattomuutta poistaa. 
Esimerkiksi kun erään organisaation 
verkossa on estetty pääsy Google Docs 
-palvelussa kollegoiden tuottamaan do-
kumenttiin niinsanotuista tietoturval-
lisuussyistä aiheutuu tästä itse asiassa 
tietoturvattomuutta. Tietoaineistojen 
saatavuus (availability) vaarantuu, kun 
tarpeelliseen tietoon ei pääse käsiksi eikä 
vaikuttamaan tiedon kehittymiseen.

Vanhoissa standardeissa korostettu 
sanonta organisatorinen tietoturvalli-
suuden standardoitu hallinta kuulostaa 
sanahirviöltä. Yksittäisille sanoille voi-
daan löytää sisältönsä, mutta tällainen 
sanojen heittely ei vie tietoyhteiskuntaa 
eikä tietoturvallisuutta eteenpäin kohti 
proaktiivista toimintaa ja uusia saavu-
tuksia. Tietämättömiä näillä termeillä 
voidaan hämätä, mutta asiantuntija tun-
nistaa hurskastelun heti.  

Linux-käyttöjärjestelmän alullepanija 
Linus Torvalds sanoo olevansa kylläs-
tynyt tietoturvasirkukseen, joka pyörii 
haavoittuvuuksista hehkuttamisen ympä-
rillä: ”OpenBSD on ryhmä masturboivia 
apinoita”. Itse asiassa voidaan todeta, 
että huonosti suunniteltu ja käytettävä 
tietoturvaratkaisu on tietoturvauhka – ei 
ratkaisu lainkaan.

Tavalliset kansalaiset kiinnittävät 
huomiota järjestelmien vahvuuksiin. 
Erityisesti turvallinen käyttöhelppous 
luo merkittäviä tarpeita ja odotuksia. 
Odotetaan sellaisia tietoturvallisuus-
ratkaisuja, joissa heijastuvat: mahdolli-
suudet, vapaus, elämän avartuminen ja 
rikastuminen sekä yksilöllisyyden esille 
tuominen.

Onko koko yhteiskunnan suuntana 
tuottaa uutta valvontaa paremman pal-
velun aikaansaamiseksi? Mikä onkaan 
tietoyhteiskunnan seuraava taso? Onko 
se entistä turvallisempi elinympäristö? 

Eikö meidän pitäisi yhdessä rakentaa 
parempaa yhteiskuntaa, jossa arvot ja 
arvostukset ovat vallalla? Ihmiselämää 
kunnioittavat asiat on perusta, jolle on 
mahdollista rakentaa niin kestävää teol-
lisuutta kuin eettisesti hyväksyttävää 
liiketoimintaa.

Tietoturvallisuuden asiantuntijoiden 
roolin tulisi kehittyä myös tämän mukai-
sesti. Heidän tehtävänsä ei ole peloitella, 
vaan suunnitella sellaisia toteutuksia, 
joissa on sisäänrakennettuina ja jatkuvasti 
ylläpidettyinä ominaisuuksina tietotur-
vallisuus ja käytön helppous. Heidän 
pitäisi saada aikaan, että tietoturvallisuus-
varoituksia tarvitaan mahdollisimman 
vähän. Heidän tulisi myös kiinteämmin 
tehdä yhteistyötä muiden tietoteknii-
kan asiantuntijoiden sekä tuotteiden ja 
toimintojen suunnittelijoiden kanssa 
kokonaisvaltaisten ratkaisujen aikaan-
saamiseksi. Se, että terveydenhoidon 
tietojärjestelmien käyttöhankaluudet ja 
ongelmat ovat aiheuttaneet todennäköisiä 
potilaskuolemia ja että eri potilastietojen 
sekaantumisista on johtunut virheellisiä 
hoitotoimenpiteitä, ei johdu pelkästään 
tietoturvallisuussuunnittelusta vaan, ky-
seisten järjestelmien kokonaissuunnitte-
lusta. Tietoturvallisuuden suunnittelijoi-
den tavoitteena tulisi olla, että tavallisten 
tietopalveluja käyttävien kansalaisten 
ei tarvitsisi tietää tietoturvallisuudesta 
mitään erityistä ja että järjestelmien 
ammattimaiset käyttäjät voisivat käyt-
tökokemustensa kautta todeta järjestel-
mien toimivan ylivertaisen (excellence) 
varmasti ja helposti.

Vaikka tietoturvallisuuden asiantuntija 
näkee turva-alalla paljon peikkoja, niin 

tavallinen kansalainen kokee tietotur-
vallisuuden normaalina ja myönteisenä 
aiheena. Normaaleilla suojauksilla viestit 
pystytään pitämään salassa naapureilta 
tai vierailta. Todelliset rikolliset pysty-
vät ne murtamaan. Suurta turvallisuutta 
vaativaa viestintää varten on turvallisia 
viestintätapoja. 

Kuitenkin kaikkia kulkuteitä ja niihin 
liittyviä mahdollisuuksia voidaan myös 
käyttää vahingollisesti ja rikollisesti. 
Esimerkiksi tieliikennekuolemista ja 
junien päälleajoista on merkittävä osa 
itsemurhia. Myös rikolliset toiminnot 
ja terrorismi on osa ihmisten yhteis-
kuntaa. 

Olisiko maantieliikenteen innovaatiois-
ta opittavaa tiedon valtateille? Millaisia 
yhteisinnovaatioita voitaisiin löytää?

Autoja ja liikenteeseen liittyviä asioita 
kehitetään juuri nyt erittäin nopeasti. 
Taustalla on turvallisuuden korostaminen 
sekä sen rinnalla pienemmän energianku-
lutuksen ja päästötason saavuttaminen. 
Myös tiedon valtateillä alati haetaan 
uusia mahdollisuuksia liikenteen kasvat-
tamiseen eikä energiakaan aseta lisära-
joitteita, kun virta vie yhä pienempiin ja 
samalla tehokkaasti energiaa säästäviin 
ratkaisuihin.

Merkittävää kehitystä voi saada aikaan 
vain sinnikkyydellä ja monien asiantun-
tijoiden järjestelmällisellä yhteistyöllä. 
Tieliikenteen esimerkkinä on Ruotsin 
nollakuolematavoite ja sen ratkaisemi-
seksi tehdyt pitkäjänteiset ja johdonmu-
kaiset toimenpiteet.

Maantieliikenteessä on nähty välttä-
mättömäksi löytää uusia turvallisuus-
innovaatioita. Miksi ei näin olisi myös 



tietoliikenteessä? 
Maanteillä haetaan turvallisuutta uu-

silla innovaatioilla niin auton älykkyyttä 
kasvattamalla kuin liikenneympäristön 
parantamisella. Tarjolla on niin kaistan-
vahtia kuin etäisyyden vartijaa sekä park-
keerausapulaista. On myös kameroita, 
joiden näyttö kertoo voimassa olevien 
liikennemerkkien ohjaukseen liittyvät 
ohjeet kuljettajalle. Samoin markkinoille 
on tulossa apulaitteita, jotka auttavat 
kuljettajaa havaitsemaan pimeässä liik-
kuvat jalankulkijat vastaantulevan auton 
häikäisystä huolimatta.

Näytöt ajankohtaisista ja paikallisista 
liikennetukoksista välittyvät suoraan 
tienpitäjän verkon kautta tarkkailuase-
mille. Niiden rinnalla on toinen vanhempi 
kelikameraverkosto, joka palvelee myös 
kaikkia tienkäyttäjiä. Vuoden 2008 aikana 
on rakennettu myös kolmas verkosto, 
jossa tarkkaillaan liikenteen sujuvuutta 
ja nopeuksia pitemmällä välimatkalla.

Sekä maantie- että tietoverkkoja 
käyttävälle ihmiselle liikenne monine 
sääntöineen ja liikennemerkkeineen on 
vuosien varrella syöpynyt osaksi arki-
päivän toimintaa. Valmiiden mallien 
mukaista toimintaa on helppo lähteä 
automatisoimaan. Reilun sadan vuoden 
kokemuksella uudetkin innovaatiot ovat 
siirtyneet käytäntöön. Miten tätä voitai-
siin nopeuttaa?

Kun käytettiin isoja tietokoneita, jokai-
sella organisaatiolla oli omat ohjelmansa, 
joita käyttöönottovaiheessa viilattiin juuri 
sen tarpeisiin sopiviksi. Mikrotietokoneet 
tulivat laajasti markkinoille 1980 -luvun 
alussa. Käsitykset muuttuivat, alettiin 
puhua massamarkkinoista myöskin tie-
tokoneiden yhteydessä. Näitä koneita 
ihmiset käyttivät itse. Mikrotietokonei-
den ohjelmat pyrittiin tekemään sellai-
siksi, että ihmiset osasivat jollakin tapaa 
käyttää niitä itse. Käyttäjiä kannustettiin 
tietokoneen omatoimikäyttäjiksi. PC:n 
(Personal Computer) synty toi tilanteen, 
jossa jouduttiin uuden kysymyksen eteen. 
Miten ohjelmia suunnitellaan kaikille 
käyttäjille?

Isot keskustietokoneet toimivat käyttö-
järjestelmiensä ohjaamina. Oleellista oli, 
että käyttäjät pidettiin erillään toisistaan. 
Virtualisointi uusimpana ilmiönä juuri nyt 
ei olekaan mikään uusi ilmiö, pelkästään 
uusi olomuoto noin 30 vuotta vanhasta 
VMS:stä (Virtual Machine System).

Mikrotietokoneita hankkivat ensim-
mäisenä koteihinsa henkilöt, jotka päi-
vittäin käyttivät työssään isoja koneita. 

He huomasivat, kuinka mikrotietokonei-
den käyttö oli helppoa verrattuna isojen 
koneiden käyttöön. Mikrotietokoneet 
toimivat aina samalla vakioidulla tavalla 
esimerkiksi käynnistettäessä. Miksi isot 
koneet eivät voisi toimia yhtä helposti? 
Miksi vakioitua graafista käyttöliittymää 
ei oltu toteutettu isoissa koneissa?

Kun palataan tietokonemaailmasta 
maantielle, niin voidaan todeta, että 
kaikki liikenteeseen osallistuvat nou-
dattavat liikennesääntöjä. Ennen kuin 
autoilija pääsee ajamaan autolla, hänen 
on käytävä autokoulu, jossa opetetaan lii-
kennemerkit ja -säännöt sekä suoritetaan 
opettajan valvonnassa ajoharjoittelutun-
nit liikenteessä. Autokoulun päätteeksi 
suoritetaan kirjallinen koe sekä ajokoe. 
Hyväksyttyjen kokeiden jälkeen autoilija 
saa kahden vuoden ajoluvan, jolloin 
erityisesti hänen liikennerikkomuksiaan 
seurataan. Koeajan puitteissa autoili-
jan on täydennettävä koulutustaan niin 
liukkaan kelin kurssilla kuin hämärässä 
ajamisella. Vasta tämän koeajan jälkeen 
hän voi saada varsinaisen ajokortin.

Kaikki erimerkkiset automallit toimivat 
periaatteessa saman käyttöliittymän va-
kioidulta pohjalta. Niissä on esimerkiksi 
ohjauslaitteet aina samalla tavalla orga-
nisoituna, kaasu- ja jarrupoljin samoissa 
paikoissa, suuntavilkku ja pissapoika 
samoin. Miksi tietokoneiden toiminta ei 
voisi tuntua yhtä helpolta? Kun käyttäjät 
näkivät, mitä tapahtui mikrotietoko-
neissa, he vaativat vastaavaa isoihin 
tietokoneisiin.

Mitenkähän mahtaa liikenne sujua 
tietoverkoissa ja varsinaisella tiedon 
valtatiellä? Suuri osa väestöstä käyttää 
verkkoja luonnollisena osana päivittäistä 
työtään. Vasta nyt kysytään, miten on 
liikennesääntöjen laita? Onko liikenne 
oikean- vai vasemmanpuoleista? Missä 
liikennemerkit ovat ja mitä ne oikeasti 
ovat? Onko niitä noudatettava? Minkälai-
sia rangaistuksia seuraa rikkomuksista? 
Kuka valvoo toimintaa? Minkälainen 

tuomioistuinlaitos jakaa oikeutta? Eikö 
tiedon valtatiellä kulkemista pitäisikin 
jo rinnastaa jalankulkuun? 

Kysymyksiä voidaan esittää varsin 
monia muitakin. Analogia tietoliiken-
teen ja vastaavan maanteillä tapahtuvan 
toiminnan välillä on mielenkiintoinen. 
Reilussa sadassa vuodessa maanteille 
on saatu toimiva  verkostorakenne. Sitä 
ollaan automatisoimassa ja sen tueksi on 
rakennettu tietoverkko, jota kehittämällä 
tieliikenneverkko saa uusia ominaisuuk-
sia ja pystyy turvaamaan ja tukemaan 
liikennettä pääteillä. Tietoverkkoja on 
kehitetty nykyisessä laajuudessaan reilut 
20 vuotta. Odotamme, että jo lähivuodet 
voisivat tuoda toimivat liikennesäännöt 
merkistöineen ja automatisoituine ratkai-
suineen kaikille tietokoneiden käyttäjille 
tiedon valtateillä.

Internetiin sisältyvät turvallisuusrat-
kaisut eivät ole samalla yksinkertaisella 
tasolla kuin muilla liikenneväylillä. Jos 
Internetin liikennettä verrataan vastaa-
vaan maantieliikenteen ohjeistukseen, 
niin käytössä ei ole juurikaan liikenne-
valoja tai -merkkejä eikä tilannekohtaisia 
nopeusrajoituksiakaan tunneta. Suomessa 
TIEKE on järjestänyt tietotekniikka-
koulutusta pitkään ja se on ottanut oh-
jelmaansa myös tietokoneen ajokortin 
suorittamismahdollisuuden. Niille, jotka 
operoivat tiedon valtatiellä, on tarjolla 
oma Internet-ajokortti. Kuitenkin pienet 
lapset oppivat nykyään tietokoneiden ja 
–verkkojen peruskäytön jo koulussa tai 
kavereittensa kautta, leikkien ja pelien 
yhteydessä.

Teknologioiden ja niihin perustuvien 
ratkaisujen ja tuotteiden, niin tavaroiden 
kuin palvelujenkin, kehittämisessä ja 
kehittymisessä on innovaatioilla ollut 
ratkaiseva merkitys. Monilla perinteisillä 
liikennealueilla on myös havaittavissa 
merkittäviä innovaatioita myös turval-
lisuusratkaisuissa. Kuitenkin tietoturval-
lisuuden alueella, erityisesti tietoturval-
lisuuden hallinnassa, innovatiivinen ote 

Aidot ja luonnolliset toimijaverkot ovat itseorganisoituvia mittakaavattomia (scale free) verkkoja, 
jolloin rikkaat rikastuvat verkossa: Mitä enemmän antaa sitä enemmän saa. (V. Krebs)



on jäänyt taka-alalle. Ehkä vain joissakin 
yksittäisissä teknisluonteisissa keinoissa 
on tapahtunut kehitystä. Sen sijaan orga-
nisaatioiden tietoturvallisuuden hallinnan 
osalta on jo vuosia seurattu vain vanhoja 
reaktiivisia toimintamalleja.

Tiedon valtaväylä 
mahdollisuuksien tuojana
Internetin yhteydessä on jatkuvasti kuultu 
maailmanlopun ennustuksia. Vastaavia 
puheita on kuulunut myös elinympäristös-
tämme. Näyttää vahvasti siltä, että niin 
maapallo kuin Internetkin kestävät niin 
tyynet kuin myrskyiset säät. Kumpikin 
on omalla tavallaan robusti tai jykevä. 
Lisäksi Internetin ongelmat ovat hyvin 
pieniä varrattuna elinympäristömme 
suuriin ongelmiin.

Tietoturvallisuus on iskostunut alan 
asiantuntijoiden mieliin. Jos jotakin 
voi sattua, niin sattuuko se? Kun asiaa 
tarpeeksi hoetaan, niin jotakin varmas-
ti sattuu. Kuitenkin tiedon valtatie on 
tullut pysyväksi vaikuttajaksi, osaksi 
planeettamme väestön valtaosan elä-
mää. Liikennöinti tällä valtaväylällä on 
turvallisempaa kuin elämä kotona tai 
urheilukentällä. Usein keskustellaan siitä, 
kuka on vastuussa tästä järjestelmästä? 
On muistettava, että siitä ei vastaa kukaan 
yksityinen henkilö, ei myöskään mikään 
organisaatio. Internetistä vastaavat kaikki 
käyttäjät yhdessä.

Teknopolis –ajattelu kokosi aikoinaan 
tietotekniikasta innostuneet nuoret in-
sinöörit yhteisiin kyläyhteisöihin niin 
Suomessa kuin Silicon Valleyssäkin. 
Oulun teknologiakylä Technopolis oli 
ensimmäisiä alallaan Euroopassa. Kun 
uusia tärkeitä asioita ennakoidaan, niin 
niihin on lähdettävä ajoissa mukaan. 
Tällainen hanke on ollut esimerkiksi 
Oulun yliopiston sisällä toimiva langat-
toman tietoliikenteen tutkimusyksikkö, 
Centre for Wireless Communications 
(CWC). Vuoden 2009 aikana toimin-
tansa aloittaa Internet–tutkimuskeskus, 
Center for Internet Excellence (CIE). 
Toiminnan tavoitteena on tuottaa uu-
sia teknologioita ja tuoteinnovaatioita, 
jotka liittyvät kaikkialla läsnäoleviin 
Internet-ratkaisuihin, ihminen-Internet-
vuorovaikutukseen, multimediasovellu-
tuksiin ja kommunikointitapoihin. Hanke 
perustuu tutkimus- ja koulutuslaitosten, 
elinkeinoelämän ja julkisen sektorin 
yhteistyöhön. Toiminnalle on oleellista 

monitieteellisyys, avoimuus, globaali 
verkostojen hyödyntäminen, yhteiset 
testausjärjestelmät sekä verkostomainen 
ja tulokseen pyrkivä toiminta. Tässä yhte-
ydessä myös tietoturvallisuuskysymykset 
voitaisiin saada saumattomasti intergroi-
duiksi tutkimukseen, tuotekehitykseen ja 
uusiin tuloksiin. Laajimmillaan keskuk-
sen toimintaan arvioidaan osallistuvan 
100–200 kotimaista ja kansainvälistä 
tutkijaa. 

Kun viime vuosituhannen lopulla 
Manuel Castellsilta kysyttiin, kenellä 
on valta tietoyhteiskunnassa, hän tyy-
tyi vain vastaamaan: ”Verkolla”. Näin 
selkeätä on elämä tietoyhteiskunnassa. 
Castells tarkoitti nimenomaan Interne-
tiä. Olemme jälkeenpäin analysoineet 
tilannetta uudelleen ja lähteneet siitä, että 
tekninen verkkoinfrastruktuuri kaikkine 
laitteineen on liian kapea tarkastelutapa. 
Kaikkein hienoimmat tietokoneet tulevat 
olemaan neuroverkkotietokoneita, jotka 
karkealla tasolla jäljittelevät ihmisaivojen 
toimintaa. Jospa Castells tarkoittikin näitä 
”alkuperäisiä” neuroverkkotietokoneita, 
ihmisaivoja? Kun luonnollisella tavalla, 
jopa innovatiivisesti, ajattelevat ihmiset 
kommunikoivat keskenään, tuloksena on 
voimavara, jonka rinnalla hienoimmat-
kin tietokoneet jäävät ”rautaromuksi”. 
Ehkäpä Castells tarkoittikin, että val-
ta on verkoissa? Kaikkien älykkäiden 
ihmisaivojen positiivisessa verkossa. 
Verkon voimasta ihmisten yhteistyön 
kehittämisessä ja myös innovaatioiden 
synnyttäjänä on Valdis Krebs aloittanut 
mielenkiintoisen keskustelun. Avoin 
verkoissa toimiminen on hyödyllistä 
erityisesti juuri niille aktiivisille toimi-
joille, joiden työskentelyä kuvaa sanonta: 
”Rikkaat rikastuvat verkoissa”. Sen sijaan 
verkostopassiiviset köyhtyvät. 

Tietotekniikan väen ”korpivaelluksen” 
ymmärtää, kun tuntee tilanteen liiken-

nemerkkien ja -sääntöjen suunnalla. 
Kun asioita silmäilee taaksepäin, on 
helpompaa ymmärtää myös tietoturvalli-
suutta. Esimerkiksi autojen turvavöiden 
alkuaikoina keskusteltiin myös siitä, että 
on oltava valmius tarvittaessa vähentää 
turvallisuutta. Jos toimitaan ”viidakon 
lakien” kaltaisessa tilanteessa, niin pelkkä 
tiedon jakaminen ei riitä. Tietoturval-
lisuuden asiantuntijoiden on täytynyt 
jatkuvasti tuoda esiin negatiivisia huo-
lenaiheita ja varoituksia. Itse aikoinaan 
kuulimme olevamme  ”huutavan ääniä 
korvessa”, kansaa oli heräteltävä. Mutta 
näinhän oli myös autoliikenteessä. Sata 
vuotta sitten tarvittiin autojen edessä 
lipun kanssa juoksevaa varoittajamiestä. 
Olemmeko tietoliikenteessä nyt vasta 
tässä vaiheessa? Kehitys tietoverkoissa 
tarkoittaa sitä, että seuraavan vuosikym-
menen aikana säännöt ja liikennemerkit 
ovat tietoverkkoihin tukeutuvassa valta-
kunnassa käytössä omana kulttuurinaan, 
johon myös moderni tietotekniikka on 
sulautunut.

Uusi ajattelutapa
Tietoyhteiskunta tarkoittaa vuorovaiku-
tukselle perustuvaa luovuuden yhteiskun-
taa. Tietoyhteiskunnassa olennaisinta ei 
ole tekniikka, vaan uusi toimintatapa. 
Tekniikan roolina taas on mahdollis-
taa uutta toimintatapaa. Koko Suomen 
yhteiskunnan, siis tietoyhteiskunnan, 
kehittämisessä kriittisin taso on yh-
teiskunnan koko toimintakulttuurin ja 
prosessien sekä niitä palvelevien syvien 
rakenteiden kehittäminen.  Teknisen 
tason kehittämisestä on apua vasta, kun 
se yhdistyy merkittäviin muutoksiin.  
Näin rakennetaan edelleen suomalaista 
tietoyhteiskuntaa. Suomalaisessa tieto-
yhteiskunnan kehittämisessä on nostettu 
pääasiaksi hyvän elämän edistäminen: 
”Välittävä, kannustava ja luova Suomi”. 
Tällä tähdätään rohkeaan uudistami-
seen sekä korjaavasta ennakoivaan ja 
luovasti eteenpäin suuntaa näyttävään 
politiikkaan. Tuloksena tavoitellaan hy-
vinvointiyhteiskunnan (laatuyhteiskun-
nan) ja tietoyhteiskunnan uutta liittoa. 
Avainkäsitteitä ovat luova talous, luova 
hyvinvointiyhteiskunta, inhimillisesti 
mielekäs kehitys sekä globaali kulttuuri. 
Uudistamisen perustana arvostetaan vä-
littämistä, luottamusta, yhteisöllisyyttä, 
kannustamista, vapautta, luovuutta, roh-
keutta, visionäärisyyttä, tasapainoisuutta 
ja mielekkyyttä.



Eikö näihin jo sisälly myös tietotur-
vallisuus ilman, että sitä tarvitsee edes 
erikseen mainita? Reaalimaailmassa ja 
elämässä on aina mukana myös ongel-
mia. Niitä ei voi välttää. Lievien (minor) 
ongelmien ja haittojen kanssa voi tulla 
toimeen, niihin voi mukautua eikä niitä 
edes kannatakaan yrittää täysin pois-
taa. Suuria (major) ja kriittisiä (critical) 
ongelmia ei voi poistaa vain ohjeilla, 
kielloilla, rajoituksilla tai rahalla, vaan 
niiden yhteydessä on tarpeen hyödyntää 
johdonmukaista proaktiivista eli ennal-
taehkäisevää riskien hallintaa, avointa 
turvallisuuskulttuuria sekä innovatiivisia 
kehittämisratkaisuja. Toisaalta kriisitilan-
teet vievät kehitystä eteenpäin. Kriisiin 
liittyy aina päätös ryhtyä toimimaan 
jotenkin toisin kuin aikaisemmin. Juranin 
mukaan mitään todellista kehittymistä ei 
voi tapahtuakaan ilman kriisiä.   

Suomenkielessä sanat tieverkot ja tie-
toverkot ovat lähellä toisiaan. Tavallisen 
kumpiakin verkkoja käyttävän kansalai-
sen näkökulmasta kyseessä on täysin eri 
asiat. Kummallakin kentällä on pikatei-
tä: moottoritiet ja laajakaista-Internet. 
Tänä päivänä tieverkot eivät voi enää 
toimiakaan turvallisesti ilman Internetin 
apua. Kun esille otetaan valtakunnan 
elintärkeät perusrakenteet, huomataan, 
että kummallakin on erittäin tärkeä osa 
myös tulevaisuudessa. Vaikka kriisi 
”puhdistaa ilman”, luo mahdollisuuden 
kehittää uutta, paras väylä navigoida 
tietoyhteiskuntaan on varautua jatkuvasti 
muutoksiin ja kriisien ratkaisemiseen. 
Tässä työssä apuna ovat kaikki elintärkeät 
verkostot – kaikilla teillä.   
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