
Ihminen nettiarjessa 
Liikenne- ja viestintäministeriön hankeen, 

Arjen tietoyhteiskunta, kautta syntynyt Val-

tioneuvoston periaatepäätös tietoturvalli-

suusstrategiasta korostaa turvallista arkea 

tietoyhteiskunnassa teemalla Ei tuurilla vaan 

taidolla.

Monet organisaatiot ovat kommentoineet 

periaatepäätöstä ja tuoneet kommenteissaan 

esille tietojärjestelmien turvallisen käytön 

tukemisen ja edistämisen, pienten yritysten 

riskienhallinnan sekä kilpailukyvyn ja toimin-

tamahdollisuudet. Lausunnot myös painotta-

vat, että tietopalveluja käyttävien on voitava 

luottaa siihen, että palvelut ovat turvallisia eikä 

luottamuksellisia tietoja joudu vääriin käsiin. 

Tällaisia voimakkaasti lisääntyviä palveluja 

ovat erityisesti verkkokauppa ja -laskutus. 

Esimerkiksi viestintäministeri Lindenin mu-

kaan valtio lopettaa paperilaskujen – tänä 

päivänä yhteensä noin 2,7 miljoonaa laskua 

– vastaanottamisen vuoden 2010 alusta.

Saksasta kantautui uutinen viime vuoden 

lopulla, että yli 21 miljoonan saksalaisen 

henkilö- ja tilitiedot olivat päätyneet pimeille 

markkinoille. Näitä tietoja kaupiteltiin noin 

12 miljoonan euron hintaan. Tiedot käsittivät 

henkilö- ja pankkitietojen lisäksi myös tietoja 

tilinomistajien varallisuudesta ja tilitapah-

tumista, joilla mahdollistuu rahan saamisen 

Ihmiset ovat tottuneet 
pitämään kiinni 
kaikesta omistamastaan 
estääkseen sen 
joutumisen 
väärinkäytösten 
kohteeksi. Tämän 
päivän tietoyhteiskunnan 
verkostoissa henkilö- ja 
pankkitilitunnuksista 
on tullut rikollisten 
tavoittelemia ja rahaan 
rinnastettavia kohteita. 
Toiminta on organisoitu 
ammattimaisesti.  
Miten tähän tulisi 
suhtautua koko 
kansakunnan sekä 
sen organisaatioiden 
ja kansalaisten 
tietoturvallisuuden ja 
sen hallinnan kannalta?

tileiltä ohi tilinomistajien. Kuinka tällainen 

on mahdollista, kun kaikkialla kiinnitetään 

enenevässä määrin huomiota tietoturvaan ja 

tietosuojaan?

Ihminen heikkona lenkkinä
Tietoturvan teknisten ratkaisujen ohella on yhä 

enemmän suunnattu huomiota organisaatioissa 

työskenteleviin ihmisiin sekä heikkouksiin 

heidän toiminnassaan ja käyttäytymisessään. 

Suuressa työntekijäjoukossa on todennäköi-

sesti aina mukana joitakin ongelmahenkilöitä, 

vaikka työnantaja valitsisi ja testaisi uudet 

työntekijät huolellisesti. Myös varttuneempien 

työntekijöiden mieli saattaa muuttua, jos he 

tuntevat tulleensa epäoikeudenmukaisesti 

kohdelluiksi tai katkeroituvat jostain muusta 

syystä. Koukkuun joutunut ihminen voi tehdä 

organisaatiolle ja muille vahinkoja. Tällaista 

myös edistää tarkoituksellinen työntekijöihin 

kohdistunut organisaation ulkopuolelta tuleva 

manipulointi (social engineering).

Saksan tapahtumat liittyvät tällaisiin tilan-

teisiin. Pimeille markkinoille joutuneet tieto-

aineistot oli saatu useista pienistä puhelinpal-

velukeskuksista, joiden yksittäiset työntekijät 

olivat kopioineet kauttaan kulkeneita tietoja 

omille muistitikuilleen ja CD-levyilleen ja 

myyneet niitä rikollisille. 

Pieni kirja (2,6 cm x 3,2 cm), suuri sanoma.

Ihminen tietoyhteiskunnan 
verkostoissa



Mittakaavat Saksassa ovat toista luok-

kaa kuin meillä. Siellä on noin 5000 

puhelinpalvelukeskusta, joiden asiak-

kaita ovat erilaiset puhelinoperaattorit 

ja energiantoimittajat. Saksassa on noin 

83 miljoonaa asukasta, joista neljäs-

osan henkilö- ja tilitiedot ovat joutuneet 

vääriin käsiin. Asia koskee välillisesti 

arviolta kolmea neljännestä Saksan ko-

titalouksista.

Ammattimaisuutta rikoksiin ja 
tehokkuutta vastatoimiin
Saksan tietosuojavaltuutettu vaati maan 

tietosuojalakiin tuntuvia tiukennuksia. 

Muistissa on myös tapaus, jossa Deutsche 

Telekomilta varastettiin vuonna 2006 

17 miljoonan puhelinasiakkaan tiedot. 

Yritys yritti itse laittomalla teleurkin-

nalla estää tapauksesta aiheutuneiden 

taloudellisten menetysten vuotamisen 

julkisuuteen. 

Uutiset saavat niin kansalaiset kuin 

asiantuntijatkin ihmettelemään. On us-

kottu, että suojauksilla ja laajoilla kou-

lutuksilla pystytään turvaamaan tiedot 

järjestelmissä naapureilta tai kollegoilta. 

On myös ollut tiedossa, että ammattilaisia 

suojaukset eivät juurikaan hidasta. Täl-

laiset rikolliset eivät ole kiinnostuneita 

yksittäisten kansalaisten tiedoista, vaan 

he keskittyvät sinne, missä jopa mil-

joonien kansalaisten tietoja on nopeasti 

saatavilla, esimerkiksi postimyynnin 

keskuksiin. 

Rikokset toteutuvat ammattimaisissa 

verkostoissa. Jokin ryhmä hoitaa tietojen 

keruun etsien henkilötietoihin liittyviä 

heikkouksia ja kokoaa osista suuren 

kokonaisuuden. Ryhmä ei itse käytä 

tietoja rahannostoon, vaan myy aineiston 

eteenpäin. Miten sitten tilien hyödyntä-

minen tapahtuisi käytännössä? Kuinka 

tehokkaasti tilit pystytään turvaamaan, 

kun tapahtumat paljastuvat? Mikä vai-

kutus on asioiden paljastumisella itse 

prosessiin? Mitä sellaista on sattunut, 

mistä ei ole yleisesti tietoa?

Deutsche Telekomin tapaus tuli julki-

suuteen marraskuussa 2008, muutama 

viikko ennen pankkitietoihin liittyvää 

huijausta. Olisi kiinnostavaa tietää, onko 

sen yhteydessä todella syntynyt yksittäi-

sille kansalaisille ja yrityksille vahinkoja. 

Tietoja pimitetään yleensä siksi, että 

jonkun firman mainetta ja pörssikurssia 

halutaan pitää korkealla. 

Suomalaisesta näkökulmasta olisi odot-

tanut, että tapaukseen olisivat tarttuneet 

rikosta selvittävien poliisien rinnalla 

kansalliset tietoturvasta vastuussa olevat 

tahot. Saksassa asioihin puuttui ensim-

mäisenä tietosuojavaltuutettu.

Mitä, miksi, kuka?
Lähes koko kansakuntaa koskevassa 

rikoksessa keskeisin asia ei ole henkilö-

tietojen tai rahojen menettäminen vaan 

yleinen luottamuksen rikkoutuminen ja 

yhteiskunnan identiteetin murentuminen. 

Miten on mahdollista, että yhteiskun-

nan perusrakenteet pettävät? Kuinka 

luottamukselliset tiedot voivat joutua 

rikollisten haltuun, kun niiden pitäisi olla 

vain luotettavien henkilöiden hallussa tai 

käytettävissä? Ja miten on henkilöturval-

lisuuden laita pienissä yrityksissä?

Kun tällainen laaja rikoskokonaisuus 

paljastuu, ensimmäisenä haetaan syylli-

siä. Rikolliset ovat ammattilaisia myös 

jälkien peittämisessä. Kuka siis kantaa 

vastuun? Turvallisuudesta vastaava joh-

taja, toimitusjohtaja, tietoturvapäällikkö, 

järjestelmäsuunnittelijat? Lainsäätäjät, 

missä on heidän vastuunsa? Poliisi, Puo-

lustusvoimat, Tulli? Ei kai ainakaan 

tavallisia kansalaisia voi syyttää.

Näyttää siltä, että tällaiset ilmiöt jo 

kuuluvat ja tulevat myös kuulumaan 

arkiseen tietoyhteiskuntaamme. Nii-

den kanssa toimittaessa avainasemassa 

ovat ihmiset yhdessä ja yksilöinä tieto-

turvallisuuden heikkoina ja vahvoina 

lenkkeinä. 

Tietosuoja ja yksityisyys 
Saksan tietosuojavaltuutettu Peter Schaar 

osoitti asioihin tarttumisellaan aktii-

visuutta. Tosin siellä tietoturvallisuus 

koetaan voimakkaasti tekniikan alaan 

kuuluvaksi, ei niinkään organisaation 

toimintoja ja liiketoimintaa sekä yksilöitä 

tukevaksi, kuten meillä.

Pankkitilitietojen kautta tulevat esille 

ihmisten arkipäivän kysymykset rahasta 

ja omaisuudesta. Nämähän ovat kuiten-

kin vain sitä, mitä ihmiset omistavat, 

joista jokaisen  on kuitenkin aina joskus 

luovuttava. Mikä on ero omistamisen ja 

olemisen välillä? Eikö kaiken tietotur-

vallisuuden arkkityyppi ole kuitenkin 

ihmisen yksityisyys (privacy) ja identi-

teetti tarkoittaen häntä itseään yksilönä 

ja yhteisökansalaisena? 

Kesällä 2007 Britanniassa paljastui 

ehkä suurin koskaan suomalaisiin yksi-

lötietoihin liittynyt rikollinen tapaus, kun 

562 suomalaista passia oli väärennetty. 

Mikä on tämän merkitys identiteetin 

vaarantumisen kannalta? Voisiko myös 

Saksan tapahtumissa olla kysymys jos-

tain syvällisemmästä vaarasta, pankki-

tileillä olevan rahan menetyksen lisäksi 

vaarasta ihmisten identiteetin kannalta. 

Rahat voidaan sulkea tai jopa jäädyttää 

tileille, mutta mitä voisi tapahtua hen-

kilötiedoille.

Arvostamme ihmisen identiteettiä 

ja yksityisyyttä tärkeimmiksi yksilön 

omaisuuksiksi. Näiden suojaaminen 

on kaiken tietoturvallisuuden ydinaihe. 

Näiden käsittely on kuitenkin jäänyt 

ammattimaisissa tietoturvallisuustar-

kasteluissa lapsipuolen asemaan. Niiden 

jälkeen tulevat tärkeydessä yhteisöjen 

ja organisaatioiden liiketoimintatiedot 

ja niiden hallinta.

Identiteetti ja yksityisyys ovat mo-

nimutkaisia ja vaikeasti tavoitettavia 

aiheita. Ne ovat aina myös jollakin tavoin 

liitoksissa omaisuuteen ja materiaalisiin 

välineisiin, kuten passiin, mutta sisim-

mältään ne ovat kuitenkin jotain paljon 

suurempaa ja syvällisempää. Mikä tekee 

ihmisyksilöstä juuri sen, mitä hän on? 

EU:n perusoikeudet lähestyvät kysymys-

tä meitä jokaista koskevien vapauksien, 

oikeuksien, vastuiden sekä olemisen ja 

toimimisen ehtojen ja ihmisarvon kautta. 

Merkittävä tietoturvallisuuskysymys 

tässä yhteydessä on, mitä me ajattelemme 

ja miten tuomme ajatuksiamme esille esi-

merkiksi kirjoituksin. Jos näissä ei sallita 

henkilökohtaisia ”mausteitamme”, niin 

menetämme jotain identiteetistämme.



Arjesta arvostuksiin
Millainen identiteettijälki jää jäljelle ihmisen arjen askelista?  

Kun Dalai Lama vieraili Suomessa syksyllä 2006, häneltä 

kysyttiin televisio-ohjelmassa, tunteeko hän katkeruutta sii-

tä, että hänen kotimaansa on joutunut valloittajien käsiin ja 

kansaa on kohdeltu huonosti. Dalai Lama painotti, että hän 

ei ole katkeroitunut tai vihainen kiinalaisille. Ei pidä kantaa 

kaunaa siitä, mitä on tapahtunut, vaan on kiinnitettävä huomio 

tulevaisuuteen ja uusiin mahdollisuuksiin. Vain siten voidaan 

rakentaa parempaa yhteiskuntaa. Tässä näkyy nimenomaan 

identiteetti ja siihen myös sisältyvä suunta eteenpäin.

 Aina kun tietoturvallisuuden alueella saadaan parempaa 

suojausta ja turvallisuutta, niin vastapuoli kehittää uusia hait-

taohjelmia ja työkaluja järjestelmien murtamiseen. Näyttää 

siltä, että kaikki resurssit työllistyvät, mutta asian ydintä ei 

edes keritä ajatelemaan. Miksi ja mihin suuntaan edetään? 

Mikä on kansallinen tietoturvallisuusidentiteettimme? Mikä 

on tämän yhteys kansallisbrändiimme? 

Jos tapahtumat nähdään vain teknisinä operaatioina, vaa-

rana on jäädä kiinni hyödyttömään oravanpyörään. Samoin 

peloittelusta sekä vihan ja katkeruuden tunteista olisi päästävä 

irti. Kaikkien yksityiskohtien lisäksi toiminta olisi nähtävä 

laajana kokonaisuutena. Proaktiivinen turvallisuustyö on 

luovaa, innovatiivista toimintaa tarkoittaen sitä, että tilanteet 

nähdään arjen yksityiskohtien yläpuolelta, sekä visiointia tu-

levaisuuteen, myös sen näkymättömälle alueelle. Tällaista ei 

ole vielä paljoa nähtävissä aiheesta vastuullisilla viranomaisilla 

tai alan asiantuntijoilla.

Tietoturvallisuus on monialaista, se läpäisee monien tie-

teiden kenttiä. Sillä on vahva yhteys ihmisten ja yhteisöjen 

arvoihin ja arvostuksiin. Tietoturvallisuus on juurtunut ih-

misten tajuntaan, hiljaisen tiedon alueelle (tacit knowledge) 

positiivisena asiana.  

Välittävä, kannustava ja  
luova tietoyhteiskuntamme
Turvallisuusalan tapahtumat Saksassa osoittavat, että tek-

niikka ei auta edes edistyksellistä valtiota turvaamaan arjen 

tietoyhteiskuntaa. Tarve on kuitenkin pitää kansalaiset tie-

toisina asiasta. Vaikka tietoturvallisuustietoisuusohjelmilla 

pyrittäisiinkin tätä edistämään, niin yksittäiset ihmiset ovat 

aina avainasemassa vahvoina tai heikkoina. Organisaatioissa 

tämä koskee niin työntekijöitä kuin myös vastuullisia johtajia.  

On valitettavaa, että usein puhutaan vain tietoturvan tai tie-

tosuojan ratkaisuista. Asia olisi nähtävä laajana yhteiskunnan 

tietoturvallisuuden ominaisuutena, jolla on vaikutus ihmisten 

ja organisaatioiden toimintaan, erityisesti yhteiskunnan ja 

liiketoimintojen prosesseihin.  

Viimeaikaiset viestit panevat miettimään, minkälaisiin ti-

lanteisiin voidaan joutua arjen tietoyhteiskunnassamme. Arki 

ei synny tuurilla, vaan taidolla, joka puolestaan vaatii työtä ja 

kehittymistä kaikilta, niin kansalaisilta, organisaatioilta kuin 

viranomaisiltakin. Viisauden ja älykkyyden lisäksi tarvitaan 

aina myös tuuria.

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä kansallisesta tietotur-

vallisuusstrategiasta 4. joulukuuta 2008 on tavoite: ”Suomi 

on tietoturvallisuuden edelläkävijämaa maailmassa vuonna 

2015”! Tavoite on kunnianhimoinen, aikaa ei ole enää paljoa 

eikä tavoitteeseen voi päästä vain hurskailla toiveilla.  
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