
S tandardisointi on kiinteä osa 
EU:n komission politiikkaa lisä-
tä yritysten kilpailukykyä, pois-

taa kaupan esteitä ja tehdä parempia 
säädöksiä. Turvallisuusaihe on vah-
vasti yhteydessä valtakunnan tärkei-
siin perusrakenteisiin ja puolustusasi-
oihin. Turvallisuusalueelle kuuluvat 
erilaiset ennakoivat varoitusjärjestel-
mät sekä taistelu kansainvälistä, jär-
jestäytynyttä rikollisuutta ja terroris-
mia vastaan.

Standardisoinnin yleiset tarkoituk-
set tähtäävät parempiin tuotteisiin, 
pienempiin tuotanto- ja käyttökus-
tannuksiin ja ihmisten ja organisaati-
oiden välisen kanssakäymisen helpot-
tamiseen ja samalla myös paremman 
turvallisuuden aikaansaamiseen.

Tietoturvallisuudessa on mukana 
tekniikkaan, johtamiseen, organisaa-
tioihin sekä ihmisten käyttäytymi-
seen liittyviä kysymyksiä. Tietotur-
vallisuutta ei ole syytä enää tarkastella 
erillisenä alueena, vaan se on kietou-
tuneena moniin yhteiskuntamme toi-
mintoihin. Tietoturvallisuuden käy-
tännönläheistä  luonnetta on syytä ko-
rostaa, erityisesti  sen integroimista, 
jopa sulauttamista liiketoimintapro-
sesseihin. 

Yhteistyön rakentajia
Toimintaa käynnistettäessä saavute-
taan huomattavia aikasäästöjä, kun 

ei tarvitse erikseen määritellä yhteis-
työssä tarvittavia tietoturvallisuuden 
hallintaan ja organisointiin liittyviä 
periaatteita. Voidaan sopia suoraan, 
että yhteistyön pohjana on yhteinen 
kansainvälinen standardi.

Teknisten standardien näkökulmas-
ta vain standardit auttavat, kun eri jär-
jestelmiä halutaan saattaa toimimaan 

keskenään (interoperability). Vasta 
standardien jälkeen pystytään raken-
tamaan esimerkiksi merkittäviä tie-
toliikenneratkaisuja. Standardit ovat 
välttämätön askel, jotta yhteentoimi-
vuudessa päästään eteenpäin.

Johdon ja laadunhallinnan standar-
dien näkökulmasta standardien rooli-
na on ilmaista  parhaita menettelyta-
poja, jotka on jo kokeiltu käytännössä. 
Tällöin standardit tulevat ”jälkijunas-
sa”, proaktiiviselle puolelle olisi syytä 
päästä mahdollisimman pian.

Prosessi jatkuu
Muutos standardeissa on ollut pe-
rinpohjainen. Ennen standardeja pi-

dettiin pysyvinä, esimerkkinä metrin 
mitta Pariisissa. Nyt standardien jouk-
koon sisältyvät niin standardit kuin 
menettelyohjeet (Prosedures) ja oh-
jeistot (Guidelines). Kaikkia näitä kut-
sutaan nykyisin standardeiksi.

Standardien taustalla ovat niiden 
kehittäjät. Yleisten standardien ke-
hittäminen perustuu vapaaehtoiseen 
toimintaan. Silloin johtaminen on 
kehnoa. Kun siihen lisätään konsen-
suspäätökset, niin voidaan jo arvata, 
että lopputulos ei ole kovinkaan ke-
huttava.

Yritysstandardeille on ominaista, 
että niitä kehittävillä organisaatioilla 
on takanaan kunnon johto ja standar-
dit ovat tukemassa liiketoimintaa.

Standardit ovat kalliita, mutta vie-
lä kalliimpaa on niihin liittyvä kou-
lutus ja konsultointi. Siitä huolimatta 
aineistoja on vaikeaa saada. Lisäksi 
käyttäjät voivat joillakin standardoin-
nin osa-alueilla kysellä, voivatko stan-
dardit olla keskeneräisiä tai jopa vir-
heellisiä. 

Voidaanko niiden perustalle raken-
nettuihin ohjeistoihin luottaa?

Maailmankaupan ja kansainvälisen 
teollisuuden tukeminen ja nopeutta-
minen tekee standardeista merkittä-
viä. Niistä tulee uuden aikakauden 
tiennäyttäjiä älytarrojen, ubicompin, 
adhoc-verkkojen, kasvojen ilmeiden, 
RFID:n ja modernien pelien rinnalle.

Luin kauhistuneena jonkun ete-
län ”asiantuntijan” tekstiä siitä, 
miten väestöpolitiikkaa Suo-

messa oikein pitäisi hoitaa. Mitä pi-
temmälle pääsin, sitä vihaisemmaksi 
tulin. Lopulta tukka oli varmaankin 
pystyssä ja kämmenet hikosivat. En 
ollut yhtään samaa mieltä kuin tuo 
julistaja.

Hänen mukaansa ihmiset olisi hel-
pompi elättää muutamassa etelän 
ruuhkataajamassa ja niiden liepeillä. 
Kaikki tulisi halvemmaksi, kun kansa 
olisi kasassa. Inhimillisiä tuntemuk-
sia tekstistä ei löytynyt, kaikki perus-
tui vain tehokkuuteen ja rahaan. Olin 
suoraan sanottuna pöyristynyt.

Varmasti kaveri kärjisti asioita ta-
hallaan. Mutta niin rankkaa oli teksti, 
että olin koko päivän huonolla tuulel-
la. Mietin, eikö ihmisellä ole vapaut-
ta valita, missä hän asuu ja missä on 
hänen kotinsa.

Olisihan se hirveää, jos jostakin 
ylhäältä jokaiselle näytettäisiin luuk-
ku kivitalon porraskäytävässä ja siitä 
pitäisi työntyä sisälle. Siinä sitä sitten 
vieraassa kaupungissa asusteltaisiin 
omissa oloissa ja joka puolella samas-
sa talossa asuisi omissa oloissa ihmi-
siä, joihin tutustuminen ei ainakaan 
helpolla onnistuisi.

Mietin, kuinka tähänkin saakka 
pohjoisesta monet perheet ovat jou-
tuneet lähtemään työn perässä muu-
alle ja usein lähtö on ollut vastaha-

koinen. Muutto uuteen ympäristöön 
on aina raskas prosessi, varsinkin, jos 
puitteet ja ihmiset ympärillä muuttu-
vat oleellisesti.

Olen itse muuttanut elämäni aika-
na puolenkymmentä kertaa. Pidän 
itseäni onnenpekkana, sillä kotini on 
saanut olla paikallaan viimeiset kol-
mekymmentä vuotta. Tiedän, mistä 
olen kotoisin. Tiedän myös, että niitä-
kin on paljon, jotka tuntevat, etteivät 
ole oikeastaan mistään kotoisin.

Ruttasin vimmoissani lehden ja 
yritin unohtaa.

Entäpä jos näillä kymmenillä tulisi 
yllättäen muutto vastaan. Siinä olisi 
edessä sellainen tilanne, että siitä yli 
pääseminen olisi vaikeaa jo konkreet-
tisesti. Tunnetasolla tilanteen hoita-
minen olisi vieläkin surullisempaa. 
Ihminen voidaan viedä johonkin, 
mutta vaikeampaa on saada hänen 
sielunsa samaan kyytiin.

Minne minä panisin kaikki tavara-
ni? Siinä tarvittaisiin perävaunullinen 
rekka, kun maallista omaisuutta las-

taisin. En väitä, että hirveän arvokas 
omaisuuteni on, mutta sen tiedän, 
että sitä on paljon.

Rekan perävaunu täyttyisi jo au-
totallin, yläkerran komeroiden ja 
kellarin irtaimistosta. Autotallia olen 
vuosien saatossa sisustanut kuin va-
ra-asuntoa. Autoa sinne ei vuosikym-
meniin ole sopinut, sen sijaan kai-
kenlaista tavaraa katiskoista vanhaan 
sohvaan. On viikatetta, haravaa, on 
vanhaa ovea ja...

Yläkerran komeroista löytyy lisää. 
Siellä on valtava määrä materiaa, jota 
en yleensä tarvitse. Kun kumppa-
ni joskus jotakin aikoo pois heittää, 
keksin kyllä yleensä sille uusiokäyt-
töä. Mistä sitä koskaan tietää, mitä 
milloinkin tarvitsee? Silloin pitää 
olla, mitä ottaa. Jos katiskakalastus 
palaa harrastusten kirjoon, tarvitaan 
katiska.

Kun lastaisin kaiken käytössä ole-
van tavaran rekan kyytiin ja perävau-
nuun sen, mikä ei varsinaisesti ole 
käytössä, olisi ajoneuvo niin täynnä, 
että muuta siihen ei varmasti sopisi. 
Siinä saattaisi sielukin jäädä entisille 
asuinsijoille.

Onneksi tällaista ei ainakaan pakon 
edessä ole näkyvissä. Olen minä toki 
sellaista unta nähnyt, että sullon suu-
rikokoista kalanpyydystäni kerrosta-
lon kellarin kanahäkkiin.

Ajelin tässä päivänä muutamana 

Lokkaan. Tie on kapea ja mutkainen, 
kahta ajoneuvoa ei juuri vastakkain 
mahdu. 
Nyt tiessä oli kaiken lisäksi urat, jois-
ta pois pääseminen on vaikeaa, mikäli 
vastaan jyryää vaikkapa puutavara-
auto.

Siinä ajellessani mietin, kuinka mo-
nenlaisissa paikoissa ja kuinka mo-
nenlaisten yhteyksien takana ihmiset 
asuvat. Mutta mietin minä sitäkin, 
missä he ovat onnellisimpia.

Lokassa tapasin onnellisilta ja tasa-
painoisilta vaikuttavia ihmisiä. Hei-
dän kanssaan oli helppo saada raati 
aikaan. Menepä kysymään vaikka 
Rautatientorilla joltakin, mitä sille 
kuuluu, niin karkuun juoksee tai soit-
taa virkavallalle. Parempi pitää vain 
suu supussa ja tärkeä ilme naamalla. 
Sillä pääsee kaupungissa pitkälle.

Jos tuo etelän julistaja rupeaisi to-
teuttamaan visioitaan ja keräämään 
ihmisiä kasvukeskuksiin, saattaisin 
minä tehdä oman ratkaisuni ja men-
nä piiloon. Pitää vain miettiä, missä 
tarpeeksi hyvä piilo on.

Autotalliin tai yläkerran komeroi-
hin ei kannata itseään tunkea. Siellä 
voi tulla suljetun paikan kammo. Pa-
himmassa tapauksessa voi joutua jo 
hieman ruostuneeseen katiskaan.

Lokasta pois ajellessani olin va-
kuuttunut siitä, että ihmisen on hyvä 
elää siellä, missä koti ja läheiset ovat. 
Niin se vain on.

MAUNO A. VIRTANEN
mauno.virtanen@lapinkansa.fi 
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Väritön Vanhanen
Eduskunnan suuren valiokunnan puheenjoh-
taja, kansanedustaja ja entinen ulkoministeri 
Erkki Tuomioja (sd.) suomi TV:n Ykkösaamus-
sa lauantaina kovin sanoin pääministeri Matti 
Vanhasta (kesk.)  ulkopolitiikan hoidosta, kir-
joittaa Savon Sanomat.

Nykyinen pääministerimme ei ole halun-
nut tai kyennyt osoittamaan ulkopoliittista 
johtajuutta. Hän on jäänyt aktiivisten kokoo-
musministerien jalkoihin.

Tuomiojan kritiikissä on vinha perä, vaik-

ka sanoma tuleekin pääoppositiopuolueen 
edustajan suusta. Vanhanen on saanut pal-
jon tunnustusta siitä, että hän maan toimi-
tusjohtajana on hoitanut hänelle kuuluvat 
asiat asiallisesti ja jämptisti. Hän on johta-
nut hallitusta eleettömästi, jopa niin eleettö-
mästi, että se ärsyttää monien poliitikkojen 
lisäksi lukuisia kansalaisia. Julkisuudessa on 
Vanhasta arvosteltu usein värittömyydestä ja 
jämäkkyyden puutteesta. Hän ei osaa osoit-
taa, missä on kaapin paikka. 

Muut lehdet

R ovaniemen Ounasvaara on 
hiihtokeskuksena jäänyt roi-
masti jälkeen siinä kehityk-
sessä, jonka kärjessä Levi, Yl-
läs, Pyhä, Ruka ja Saariselkä 

viilettävät. Se voi yksinkertaisesti johtua 
nyppylän mataluudesta, Ounasvaarasta ei 
saa kunnon tunturia edes paljaaksi hak-
kaamalla.

Siksi hyvät neuvot ovat sananmukai-
sesti kalliit, tuorein esitys – katettu las-
kettelukeskus – maksaisi noin 10 miljoo-
naa euroa.

Rovaniemen matkailu kaipaa ehdotto-
masti uusia piristysruiskeita. Siksi Rova-
niemen Kehitys Oy ei ole turhaan tarttu-
nut joidenkin mielestä ehkä kovin mieli-
kuvitukselliseen haasteeseen. Kaupungin 
kehittäjät tekevät työtä, joka sille kuuluu. 
On rohkeasti uskallettava tarttua utopis-
tisiltakin kuulostaviin visioihin.

Muun muassa television ykkösuutisis-
sa markkinoitiin maanantaina näyttäväs-
ti Rovaniemen uutta vetonaulaa. Lapin 
pääkaupungin symbolin, Ounasvaaran, 
rinteille suunnitellaan maailman suurinta 
katettua laskettelukeskusta. Ympärivuo-
tiseen käyttöön tarkoitettu keskus olisi 
nykyisen laskettelukeskuksen itäpäässä 
Tottorakan laskettelurinteiden alueella.

Paikka on hyvin valittu, se tuskin kom-
pastuu Ounasvaaran monia hankkeita 
jarruttaneisiin maisemariitoihin.

Katteen alle tulisi muun muassa Kan-
sainvälisen hiihtoliiton FIS:n sääntöjen 
mukainen Eurooppa cup -rinne, jolla oli-
si korkeuseroa 140 metriä. Keskus olisi 
suunnitelmien mukaan auki vuoden ym-
päri, ja se tuottaisi myös lunta ympäri-
vuotiseen käyttöön.

Rovaniemen Kehitys tekee parhaillaan 
laajaa selvitystyötä, jolla kartoitetaan kes-
kuksen toteuttamisedellytykset. Rahoi-
tusta on tarkoitus hakea opetusministe-

riön liikuntapaikka-avustuksista.
Hyvää hanketta ei kannata ampua alas 

löysin perustein, mutta vaikka esityksen 
ajoitus on kerrassaan outo. Näinä aikoi-
na katettu laskettelumäki on kuin mar-
silainen heinäpellossa. Maailmantalous 
on ajautumassa taantumaan ja samaan 
aikaan puhutaan ilmastonmuutoksen 
käynnistämistä energiatalkoista, jolloin 
välttämättömästäkin kulutuksesta on yri-
tettävä nipistää.

Vaikealta tuntuu heti uskoa, että hank-
keeseen olisi saatavissa yhteiskunnan ra-
haa. 

Vihreät ovat nousussa poliittisena voi-
mana eikä taida olla kovin modernia ra-
kentaa energiaa tuhlaavaa talvimatkailu-
keskusta sisätiloihin. Sellaiseen on varaa 
vain Saudi-Arabiassa, Dubaissa.

Ounasvaaran lasketteluhallin puuha-
miehet ovat kovan haasteen edessä. Tut-
kimuksissa on pystyttävä osoittamaan, 
että juuri Ounasvaara on maaston ja si-
jaintinsa puolesta paras mahdollinen si-
joituspaikka tällaiselle hallille. Sen lisäksi 
on tarkkaan selvitettävä matkailuvirrat ja 
tulevaisuuden matkailunäkymät. Onko 
hallilla riittävästi käyttäjiä kesällä silloin, 
kun ihmiset haluavat nauttia auringon 
lämmöstä? Ovatko matkailuvirrat ylipää-
tään riittävän suuret tällaiselle hankkeel-
le? Ja ovatko urheilijat kiinnostuneet laji-
harjoitteluun sisätiloissa?

Näinä taantuman ja ilmastomuutoksen 
aikoina tulevaisuuden ennustaminen on 
todella vaikeaa. Jos hankkeen puuhamie-
het osaavat voittaa kaikki eteen tulevat 
vastukset, niin Rovaniemi on saamassa 
todella valovoimaisen matkailun veto-
naulan. Jos ei, niin Lapin pääkaupunki on 
saanut taas uuden luvun toteutumatto-
mien matkailuhankkeiden kirjaan, jossa 
jo ennestään ovat hiihtoputki, joulupukin 
kidelinna, köysirata ja petolintupuisto.

Suuri mahdollisuus
vai hukkaputki

Maailmantalous on ajautumassa taantumaan ja samaan 
aikaan puhutaan ilmastonmuutoksen käynnistämistä 

energiatalkoista, jolloin välttämättömästäkin kulutuksesta 
on yritettävä nipistää. Näinä aikoina katettu laskettelumäki 

on kuin marsilainen heinäpellossa.

S okeain viikko herättelee näkeviä 
huomaamaan, millaisia vaikeuksia 
näkövammaiset tai kokonaan so-

keat kokevat arkielämässään. Viikko on 
varmasti tarpeen, sillä normaalilla näkö-
kyvyllä varustetut ihmiset eivät välttä-
mättä näe, kuinka monenlaisia ongelmia 
näkövammainen voi kohdata.

Näkökyvylle ei osaa antaa sille kuulu-
vaa arvoa ennen kuin se heikkenee tai sen 
menettää kokonaan. Ehkäpä tehokkain 
tapa todeta sokean vaikeudet, on sulkea 
silmänsä joksikin aikaa vaikkapa kadulla 
kulkiessaan. Viimeistään silloin huomaa, 
että jo lottokupongin vienti tutulle kios-
kille voi olla ylivoimainen tehtävä.

Näkövammaisten elämää vaikeuttaa 
nykyisin myös se, että omatoimisuus ja 
itsepalvelu on otettu käyttöön hyvin mo-
nissa arkisissa asioissa. Kaupassa tavarat 
on koottava itse hyllyistä, rahat on nos-
tettava itse pankkiautomaatista ja vaikka-

pa apteekissa saa vuoron vasta vuorola-
pun otettuaan. Jokainen ymmärtää, että 
näistä toimenpiteistä selviäminen ilman 
näkökykyä on vaikeaa.

Teemaviikolla voi jokainen pohtia esi-
merkiksi sitä, omaako tarpeeksi auttavaa 
mieltä. Suomalainen ei hevin riennä toi-
sen avuksi, koska monet ajattelevat, että 
auttamisen kohde voi pitää menettelyä 
turhana tungetteluna. Omia tapojaan voi 
aina tarkistaa. Apua on lupa kohteliaasti 
tarjota ja auttamisen kohde kyllä ilmoit-
taa, tarvitseeko hän sitä.

Näköaisti on elämässä tärkeä. Myös yh-
teiskunnan pitää toimenpiteissään muis-
taa, että näkövammaisia on joukossamme 
paljon. Heidän muutenkin vaikeaa elä-
määnsä ei pidä turhilla esteillä rasittaa.

Teemaviikolla jokainen voi itse tykö-
nänsä pohtia, kuinka arvokas asia terveys 
on ja kuinka paljon toimivia aisteja joka-
päiväisessä elämässä tarvitaan.

Näkevät eivät näe

a Olen minä toki 
sellaista unta nähnyt, 

että sullon suurikokoista 
kalanpyydystäni kerrostalon 
kellarin kanahäkkiin.

Kolumni

Koti

a Vain standardit 
auttavat, kun eri 

järjestelmiä halutaan 
saattaa toimimaan 
keskenään.

Alakerta

Standardit osana tulevaisuutta

JORMA KAJAVA
Kirjoittaja työskentelee Oulun yliopistossa lehtorina.

Puheenaihe
Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan 
vuosittainen matka USA:han osui täl-
lä kertaa todella kiinnostavaan ajan-
kohtaan. Olivathan USA:ssa menos-
sa presidentin vaalit, joiden tuloksella 
on vaikutuksensa sekä USA:n politiik-
kaan että maailmamenoon.

Matkan aluksi kuuntelimme Wa-
shingtonissa USA:n ulkoministeri-
ön ja puolustusministeriön edustajia. 
Vierailimme myös Maailman pankissa 
kuulemassa talouden näkymistä maa-
ilmanlaajuisesti. Matkan loppupuo-
len tutustuimme New Yorkissa kol-
men päivän ajan YK:n toimintaan ja 
haasteisiin.

USA:n vaalien äänestystä seura-
simme myös paikan päällä pienessä 
kaupungissa lähellä Washingtonia. 
Äänestys siellä sujui leppoisissa tun-
nelmissa, vaikka jono vaalipaikalla oli 
pitkä. Hyvin näytti sujuvan myös tie-
tokoneella äänestäminen, jonka osalta 
Suomessa oli kunnallisvaaleissa tun-
nettuja ongelmia.

Vaaliosallistuminen oli USA:n mit-
tapuulla huippuluokkaa eli yli 60 pro-

senttia. Selitykseksi todettiin presi-
dentiksi valitun Barack Obaman kiin-
nostava persoona ja hyvät puhelahjat. 
Ratkaisevana tekijänä vaalien jälkei-
sissä analyyseissa pidettiin Obaman 
vaalikampanjan tunnusta Change! eli 
vaatimusta muutoksesta. Tunnuksel-
laan Obama teki suoranuottisen irtio-
ton George W. Bushin politiikasta.

Muutosvaatimus puri, koska talous-
romahduksen syyksi tiedetään Bush-
in kaudella täysin suitsista irronnut 
markkinameno. Villi kapitalismi tuli 
nyt tiensä päähän aiheutettuaan jätti-
mäisen pankkikriisin, valtavan määrän 
asuntojen pakkohuutokauppoja sekä 
nopeasti kasvavaa työttömyyttä.

Obaman lupaus on elvyttävä talo-
uspolitiikka, joka tarkoittaa ensivai-
heessa verohelpotuksia pieni- ja kes-
kituloisille. Samalla Obama on kiris-
tämässä suurituloisimpien verotusta. 
Näin hän aikoo kerätä rahaa toisen 
suuren lupauksensa terveydenhoidon 
kuntoon saattamiseen. USA:ssa terve-
ydenhoito perustuu vakuutuksiin. Ne 
ovat kalliita ja niinpä jopa 50 miljoo-
naa amerikkalaista on terveydenhoi-
don ulkopuolella.

Talouslinjan lisäksi USA:n vaaleis-
sa äänestettiin myös maan ulkopolitii-
kasta. Bushin kaudella USA on halun-
nut määrä koko maailman menosta. 
Isottelu on vienyt jenkit kahteen ve-
riseen ja hirmukalliiseen sotaan kau-
kana maan rajoilta. Niiden seuraukse-
na USA:n valtio on korviaan myöten 
veloissa.

Obama lupaa vetää joukot Irakista. 
Samanaikaisesti hän aikoo kuitenkin 
lisätä sotavoimia Afganistanissa. Sii-
tä voi tulla hänen Waterloonsa. Mo-
nien myös tällä matkalla kuulemiem-
me asiantuntijoiden näkemys kun oli 
se, ettei myöskään Afganistanissa ole 
saavutettavissa sotilaallista ratkaisua. 
Ennemmin tai myöhemmin on ryh-
dyttävä neuvotteluihin kapinallisten 
kanssa.

Ronald Reaganin kaudella maail-
manlaajuisen levityksen saatettu uus-
liberalistinen oppi kovan markkina-
talouden palauttamisesta levisi myös 
Suomeen 1990-luvun alussa. Myös 
meillä se on tarkoittanut mittavia ve-
rohelpotuksia suurituloisille ja perus-
turvan pahaa jälkeen jäämistä. Samal-
la valtion yhtiöitä on yksityistetty ja 

peruspalveluista huolehtivien kuntien 
valtionapuja leikattu. 

Kaiken tämän seurauksena eriar-
voisuus on lisääntynyt rajusti ja uhkaa 
kasvaa edelleen.

Miksi vasemmisto ei kuitenkaan 
menestynyt kuntavaalissa?

Se on suuren luokan kysymys, jota 
on ruvettava porukalla perusteellisesti 
arvioimaan. 

Minun käsitykseni on se, että va-
semmiston on ihan ensiksi tehtävä ti-
lit selviksi uusliberalismin kanssa, jo-
hon myös osa suomalaista vasemmis-
toa 1990-luvulla mukautui. On myös 
esitettävä selkeä suunnanmuutoksen 
ohjelma. Sitä on myös tuotava esille 
aristelematta. Sydämen puolella ole-
miset tai suuret unelmat eivät vasem-
miston tunnuksiksi kovenevassa tilan-
teessa riitä.

Obaman voitto on näyttö siitä, että 
oikealla asialla oleva rohkea haastaja 
voi vaaleissa pärjätä ja selättää kaikki 
ennakko-odotukset.
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Kirjoittajan mukaan tietoturvallisuutta ei ole syytä tarkastella erillisenä aluee-
na, vaan kietoutuneena moniin yhteiskuntamme toimintoihin.
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