
T ietoturvallisuudessa oleellisin 
komponentti on tietojen ja in-
formaation luottamuksellisuus. 

Tämä tarkoittaa sitä, että tietoaineis-
tojen sisällöt ovat vain aineistoihin oi-
keutettujen saatavilla eikä niitä paljas-
teta muille. Jos ulkopuolinen pääsee 
käsiksi turvaluokiteltuun tietoaineis-
toon, niin aineiston luottamukselli-
suus on rikkoutunut.

Tietoturvaloukkauksista ja -vahin-
goista yritykset eivät yleensä ole mie-
lellään kertoneet ulkopuolisille. On 
katsottu, että menetyksen arvo vain 
kasvaa, jos julkisuuteen kerrotaan, että 
yrityksen tietoturva-asiat on hoidettu 
huonosti. Yleensä sellaiset tapaukset 
on kuitenkin kerrottu, joissa tekijä on 
saatu vähintään viime hetkellä kiinni.

Myös kansainväliseltä kentältä tu-
lee viestejä, joissa on sama sävy. Lä-
heltä piti -tapauksia on ollut useita. 
Pankkialallakin on tapahtunut väärin-
käytöksiä, joissa tietoturvan pettämi-
nen on aiheuttanut jopa vararikkoja. 
Kansainvälisten tapauksien tutkintaa 
hämmentää myös se, että aina ei ole 
itsestään selvää, minkä maan lain-
säädännön mukaan asioita tutkitaan 
tietoverkkojen välityksellä tapahtu-
neiden väärinkäytösten selvittelyssä. 
Lisää mausteita tulee, kun yritetään 
harmonisoida eri maiden kansallisia 
lainsäädäntöjä tietorikosten selvittä-
miseksi tai mieluummin ennalta tor-
jumiseksi.

Julkisuuteen nostettiin erään suo-
malaisyrityksen tulevan pääjohtajan 
sakot veropetoksesta vuonna 2004 
tullin ohi tuoduista tuomisista. Ta-
vallisesta kansalaisesta kyseiset sakot 
tuntuivat kohtuuttoman kovilta. Kun 
tapaus sattui, asianomainen informoi 
organisaation johtoa asianmukaisesti 
ja yhtiö päätti pitää tapauksen sisäise-
nä asiana. Otettiin riski siitä, että asia 
ei tule julkisuuteen.

Lehdistössä oli esillä lausuma: ”Il-
meisesti joku näki aiheelliseksi vuo-
taa tiedon sakoista julkisuuteen juuri 
kyseisen henkilön nykyisen aseman 
vuoksi”. Kotimainen lehdistö suhtau-
tui asiaan viileän rauhallisesti, mut-
ta kansainväliset lehdet reagoivat si-
täkin voimakkaammin. Negatiivinen 
huomio esimerkiksi Financial Timesin 
etusivulla jätti kaikki hyvät tulosuuti-
set varjoonsa. Mikään pelkästään tie-
toturvallisuuden puutteeseen liittyvä 
uutisointi ei olisi voinut aiheuttaa näin 
ikävää menetystä, joka liittyi mainee-
seen.

Tapauksessa on jotakin tuttua tie-
toturvallisuuden tarkastelukulmasta. 
Erääseen teleoperaattoriin liittyviä te-
letunnistetietoja on pyöritetty perus-
teellisesti lakituvissa ja saatu selville, 
että yhtiön sisällä oli kerätty tietoja 
siitä, kuka työntekijöistä on yhteydes-

T yöpaikalle riensi mies, joka oli 
selvästi hieman tohkeissaan. 
Tunnistin hänet vanhaksi tu-

tuksi, metsäalalla pitkän ja ansiok-
kaan uran tehneeksi herraksi. Mie-
hellä oli asiakirjasalkku kainalossaan. 
Hän ryhtyi sitä oitis aukaisemaan, 
jotta saisi kirjoitetuista dokumenteis-
ta lisää painoa puheilleen.

– Nyt pitää takoa, kun rauta kerran 
on kuumaa, oli miehen sanoma.

Ei hän varsinaisesti sepän hommis-
ta puhunut, raudasta kylläkin. Kaveri 
on niitä ihmisiä, jotka eivät voi ym-
märtää, että lähes puoli Suomea on 
vielä tänä aikana vailla rautatietä.

Hän otti Jäämeren rautatien esille 
jo joskus 1990-luvulla. Hänen mie-
lestään Lapin halki nelostien kuvetta 
pitkin pitää rakentaa keino, jota junat 
voivat viilettää Rovaniemeltä Sodan-
kylän kautta Saariselälle ja aina Jää-
merelle saakka. Aika on nyt sellainen, 
että tuo ratahanke on syytä nostaa 
uudelleen esille.

Perustelujakin tuli kuin apteekin 
hyllyltä. Metsätalouden kuljetus-
tarpeet, vireillä olevat kaivokset ja 
Lapin kehittyvä matkailu ovat hänen 
mielestään asioita, joiden varaan rata 
voidaan rakentaa.

Tämä ratalinjaus palvelisi hänen 
mielestään paitsi Sodankylän Kevit-
saan tulevaa kaivosta, myös Soklia, 
kun poikkirata kairan läpi saadaan 

kuntoon.
Ja entä sitten matkailu. Näppärä 

junayhteys Lapin ytimeen ja vaikka-
pa Jäämeren rannalle olisi oiva keino 
saavuttaa pohjoinen vaivattomasti. 
Junakyyti alkaa olla nykyisin suosios-
sa. Ympäristöystävällisen kulkupelin 
junan valitsevat jo monet luontotie-
toiset matkailijat.

Mies puhui varttitunnin ja sai mi-
nut innostumaan. Ryhdyin raken-
tamaan rautatietä mielikuvitukses-
sani sellaisella vauhdilla, että välillä 
hirvitti. Sain rahoitusta Euroopan 
unioniltakin, kun osasin oikein pe-
rustella. Ratapölkyt levisivät rytinällä 
vaarojen helmoihin, kun sieluni sil-
min visioin tulevaisuutta.

Sallan rataa on puheissa rakennet-
tu jo pitkään, mutta koko keskisen 
Lapin halkova ratayhteys on jäänyt 
vähemmälle huomiolle. Monet saat-
tavat ajatella, että on liian suuresta 
hankkeesta kysymys. Mutta eihän ole 
kielletty suuria ajattelemasta. Raken-
nettiinhan se aikoinaan Kiinan muu-
rikin vaikka moni ei siihen uskonut.

Näin jo sieluni silmin, kuinka Jou-

lupukin juna jyskyttää läpi syysrus-
kan kirjoman Lapin. Vaunut ovat 
täynnä keskieurooppalaisia matkai-
lijoita, jotka huokailevat ihastuksis-
saan pohjoista maisemaa katsellen. 
Välillä metsämaisema muuttuu vesis-
tönäkymäksi ja sitten pilkahtaakin jo 
tunturin huippu junan ikkunaan.

Junassa on tunnelmaa. Konduk-
töörinä heiluu itse joulupukki ja 
tonttuarmeija viihdyttää matkustajia 
lauluillaan. 

Ravintolavaunussa tarjoillaan pe-
rinteisiä lappilaisia ruokia, poronkä-
ristystä ja paistettua rautua. Kyyti-
pojaksi tarjoillaan Lapin kultaa ja 
jälkiruuaksi tarjoiltavien hillojen ja 
juuston päälle voivat halukkaat ku-
lauttaa vielä tilkkasen hillalikööriä tai 
kaarnikkaviiniä.

Junassa kulkee myös paikallisia 
ihmisiä, jotka rohkeasti seurustelevat 
matkailijoiden kanssa. Taannoin val-
linnut ujous on kadonnut, vieraatkin 
tuntevat olonsa kotoisaksi.

Saariselällä junasta purkautuu 
melkoinen ruskaturistien joukko. Osa 
vaunuista jääkin sinne, mutta osa jat-
kaa matkaansa tullakseen vielä aimo 
taivalluksen jälkeen itse pohjoisen 
Jäämeren rannalle. Eksotiikkaa riit-
tää, kun muutama lapintakkinenkin 
on matkustajien joukossa. Jossakin 
kuuluu jo saamenkieltä, norjaakin jo-
ku tuntuu haastavan.

Rata olisi kuin valtasuoni Suomi-
neidon lanteilta aina ylös saakka. Se 
ruokkisi maakuntaa monin eri tavoin. 
Radan vaikutuspiiriin syntyisi lisää 
matkailuyrityksiä ja teollisuuskin us-
kaltautuisi pohjoiseen, kun kuljetus-
ongelmat katoaisivat. Petkulasta haa-
rautuvalta Kevitsan radalta työntyisi 
toinen rautahepo toisensa jälkeen 
vaunut kupari- ja nikkelirikastetta 
täynnä.

Alkaisi uudenlainen uitto. Puut las-
tattaisiin junien kyytiin. Ei tarvitsisi 
enää kelkkoa kaseikkoja rekoilla sato-
ja kilometriä, vaan näppärästi kulki-
sivat ne veturin perässä.

Kevätsesongin aikaan radalla liik-
kuisi lukemattomia erikoisjunia, kun 
kansa matkustaisi tuntureihin. Ase-
milla pidettäisiin melkoisia suksisul-
keisia, kun tavaroita junista puret-
taisiin. Ei tarvitsisi tulijan lipsutella 
Lapin teillä omalla autolla, vaan voisi 
kaikessa rauhassa körötellä rautahe-
von vetämänä.

Niin hurjaan vauhtiin pääsin mie-
likuvituksessani, että alkoi jo hieman 
huimata. 

Kyyti oli kovaa, kun meikäpoika 
matkusti halki laajan Lapinmaan. 
Lopulta välkehti edessä Jäämeren 
valtaisa ulappa.

Kun mielikuvituksen juna pysäh-
tyi, päätin tehdä yhden ehdotuksen.

Ja ei kun rakentamaan!

MAUNO A. VIRTANEN
mauno.virtanen@lapinkansa.fi 
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Kuri kovenee liikenteessä
Nuorten liikennekuri kovenee Aamulehden 
mukaan. Liikenneministeriö on kyllästynyt 
onnettomuuksiin ja se harkitsee yöajokieltoa 
vasta kortin saaneille. Alkoholiakaan ei saisi 
enää autosta löytyä.

Tiistaina ajokortti, lauantaina kolari vei 
viiden hengen. Tällaisia surullisia uutisia lu-
ettiin lehdistä joitakin viikkoja sitten. Kesä-
yö, nuori kuljettaja, riehakas kaveriporukka 
ja ylinopeus ovat vaarallinen yhdistelmä.

Liikenneministeriö aikoo ryhtyä syksyl-
lä pohtimaan radikaaleja keinoja nuorten 

kuljettajien turvallisuuden parantamiseksi. 
Kuri kovenee, on viesti.

Vaikka ministeriö ei paljastakaan, mitä 
tuleman pitää, esimerkkejä voi etsiä maail-
malta. 

Yhdysvalloissa muutamat osavaltiot kiel-
tävät nuorilta kuljettajilta kokonaan ajami-
sen yöaikaan.

Toisaalla taas on kiellettyä alkoholijuomi-
en pitäminen autossa. Yksi vaihtoehto on, 
että nuori kuljettaja saa tietyn ajan autoilla 
vain vanhemman seurassa.

Muut lehdet

V aikka eletään vasta sydän-
kesää, pohtii moni kiinteis-
tönomistaja jo tulevan talven 
lämmityskustannuksia. Öljyn 
hinta on korkea ja myös säh-

kö kallistuu kaiken aikaa. Laskelmia teke-
vät pyrkivätkin selvittämään, mikä järjes-
telmä tulee omistajalle loppujen lopuksi 
edullisimmaksi. Lämmitysjärjestelmän 
remontti maksaa, joten sillä on saatava 
tuntuvaa säästöä aikaan.

Lehdissä uutisoitiin sähköyhtiö Ener-
giapolarin hintojen korotuksesta. Ko-
rotus on kaiken lisäksi tuntuva, sillä on 
arvioitu, että sähkölämmittäjälle vaiku-
tus voi olla jopa useita kymmeniä euroja 
kuukaudessa. Yhtiö perustelee hinnanko-
rotusta sähkön tukkuhinnan nousulla.

Myös öljylämmittäjä on kokenut kovia 
viime aikoina. Voi hyvällä syyllä sanoa, 
että kipukynnys on jo saavutettu. Talvi-
kuukausina öljyä palaa ja se maksaa sie-
voiset summat. Ei siis ihme, että vaihto-
ehtoja harkitaan jo yleisesti.

Sellaisilla paikkakunnilla, missä kauko-
lämpöön liittyminen on kohtuuhinnalla 
mahdollista, on uusia liittymissopimuk-
sia jo solmittu. Kaukolämpö on kuitenkin 
vaivaton ja pystyy ilmeisesti kilpailemaan 
muiden järjestelmien kanssa. Läheskään 
kaikille kiinteistönomistajille liittyminen 
ei kuitenkaan niin vain käy.

Kaukolämpöjärjestelmän ulkopuolelle 
jäävät kotitaloudet harkitsevat öljyn vaih-
tamista esimerkiksi pellettiin tai maaläm-
pöön. Uuteen järjestelmään siirtyminen 
maksaa melko paljon, mutta mikäli hin-
taerot ovat pitempään nykyisenlaiset, 
palautuu raha kuitenkin sitten vuosien 
myötä lämmityskustannuksissa.

Myös pelletin hinta on viime vuosina 
noussut. Kuljetuskustannukset ja raaka-
aineen kuivattaminen lisäävät hintapai-
neita. Nousu on kuitenkin huomattavas-
ti pienempi kuin öljyllä, jonka hinta on 
joidenkin laskemien mukaan kohonnut 
vuoden aikana reilut 60 prosenttia. Tuol-

lainen nousu näkyy jo ikävällä tavalla öl-
jylaskussa.

Vaihtoehtoisia lämmityksen tehostajia 
on viime aikoina tullut markkinoille ja 
esimerkiksi ilmalämpöpumppuja on il-
mestynyt omakotitaloihin. Keskustelua 
on käyty siitä, onko tämän laitteen tuo-
ma hyöty tarpeeksi suuri Lapin kovissa 
pakkasissa. Myös maalämpöä harkitsevat 
entistä useammat kuluttajat.

Lämmityskustannusten kohoaminen 
koettelee jälleen kerran eniten Lappia, 
jossa talvi on pitempi ja pakkaset yleisiä. 
Pohjoisessa asuva omakotitalon omista-
ja kokee näin hinnannousun kovemmin 
kuin etelän asukas. Myös sähköä kuluu 
niin lämmityksessä kuin muutenkin pi-
meänä vuodenaikana.

Moni kuluttaja toivoo valtion tulevan 
entistä enemmän tukijaksi, kun vaihto-
ehtoiseen lämmitykseen siirrytään. Kun 
ihmisten käyttäytymistä lähivuosina py-
ritään ohjailemaan, olisivat erilaiset tu-
kimuodot varmasti paras houkutin. Raha 
kun ratkaisee tässäkin asiassa.

Kansalaisten arkielämä on käynyt viime 
aikoina kalliimmaksi muutenkin. Niinpä 
lämmityskulujen kallistuminen tuntuu 
entistäkin kovemmalta, kun muutkin 
hinnat huristavat ylöspäin. Esimerkiksi 
ruoka maksaa entistä enemmän ja kau-
passa tehdään jo hintavertailuja aiempaa 
ahkerammin.

Suurella asuntolainalla talonsa rahoit-
tanut kokee hänkin kovia. Lainanhoito-
kulut saattavat loppujen lopuksi nousta 
selvästi suuremmiksi kuin etukäteen ar-
vioitiin. Kun tähän lisätään kaikki muut 
hintapaineet, voi suuren lainan ottaja pa-
himmassa tapauksessa joutua nykykehi-
tyksessä tiukille.

Joka tapauksessa talojen lämpöeris-
tykseen kannattaa nyt satsata ja samal-
la miettiä, mikä on se oikea järjestelmä 
tuottaa lämpöä mahdollisimman pienin 
kustannuksin. Jollakin se voi olla vaikka 
puu, jollakin taas joku muu.

Lämmittäminen
käy kukkarolle

Öljyn korkea hinta ja kallistuva sähkö saavat kuluttajat 
pohtimaan, mikä järjestelmä on pitkässä juoksussa 
edullisin. Vaihtoehtoratkaisuja otetaan jo käyttöön.

N iin asiantuntija-arviot kuin viestit 
kentältä kertovat, että hillastajat 
voivat tänä vuonna joutua kovem-

man urakan eteen. Avosoille marjoja ei 
havaintojen mukaan kovinkaan kummoi-
sesti tule, joten niitä on etsittävä pikem-
minkin soiden reunamaiden korvista ja 
rämeiltä. Sielläkään ei varmasti helpolla 
pääse.

Samanlaisia ovat tiedot myös mustik-
kametsistä. Ahkera poimija yleensä mus-
tikkavarastonsa täyteen saa, mutta tämä 
kesä voi olla tässäkin asiassa poikkeus. 
Puolukkasadosta sen sijaan ennustetaan 
vähintäänkin kohtalaista.

Marjastusaika osuu nyt selvästi myö-
hempään kuin tavallisesti. Hillat ovat 
varsinkin metsäisillä soilla vielä suppu-
ja, joten niitä päästään esimerkiksi Keski-
Lapissa keräämään vasta kuun vaihtees-
sa. Mikäli marjoja yleensä löytyy, niitä voi 
kerätä hyvin elokuun puolellakin. Marjo-
jen kehitystä ovat hidastaneet alkukesän 
poikkeukselliset sääolot sateineen.

Vuodet eivät siis tässäkään mielessä 
ole veljeksiä. Voi olla, että niin sanotut 
ammattilaiset pääsevät nyt oikeuksiinsa, 
kun hilloja kairasta haetaan. Jos ja kun 
sato näyttää jäävän huonoksi, vain etsi-
vä löytää.

Moni tekee vuosittain hillakaupal-
la kohtuullisen tilin, mutta tänä vuonna 
ansiot saattavat jäädä tavallista pienem-
miksi. 

Ongelman edessä ovat varmasti myös 
kaukomailta tulevat poimijat, kun kerät-
tävää ei niin vain löydy. Kun huomioi-
daan kaikki kustannukset, pitää marjaa 
saada melkoisesti, jotta matka yleensä 
kannattaa.

Hillamies ei helpolla lannistu. Varmas-
ti marjoja tänäkin kesänä jossakin on. On 
vain jaksettava kulkea, jotta löytyy sellai-
nen paikka, missä kevätkesän säät eivät 
kurittaneet kasvustoa.

Jos ja kun sellaisen löytää, kannattaa 
pitää suu supussa. Niinhän hillastaja kyl-
lä yleensä tekeekin.
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sä julkisen sanan edustajiin. Jo huo-
mattavasti aikaisemmin yhtiön halli-
tuksen ja johtoryhmän sisäisiä, luot-
tamuksellisia tietoja saatiin lukea il-

tapäivälehdistä.
Kummassakin esimerkkitapaukses-

sa, jotka liittyivät suomalaisiin ”kruu-
nunjalokiviin”, oleellista oli suuret 
menetykset maineen ja arvostuksen 
muodossa. Näyttää siltä, että organi-
saatioiden ylimmässä johdossa alkaa 
tulla tungosta. Tapaukset kuumensi-
vat myös työskentelyilmapiiriä. Orga-
nisaatiolla oli takana hyviä vuosia ja 
edessä johdon palkitsemisia optioilla. 
Uusi piirre on, että omistajien edusta-
jien palkkaamat johtajat ovat alkaneet 
toimia ikään kuin olisivat omistavia 
yrittäjiä. Optiot on liitetty palkan li-

siksi hyvin menneiden vuosien kun-
niaksi.

Kansainvälisellä tasolla on konkreet-
tisesti koettu se, kuinka ahneus tekee 
yritysjohtajista sokeita. Suuri energia-
jätti Enron USA:ssa jakoi aikoinaan 
hyvin menneen vuoden kunniaksi tun-
tuvat palkkiot johdolleen. Odotukset 
vain kasvoivat vuosi vuodelta, kunnes 
tuli selväksi, ettei tuloksia voi tulla sa-
massa tahdissa. Silloin yritysjohto ja 
tunnettu tiliasioiden konsulttitoimisto 
vääristivät yrityksen tilit niin, että uu-
sia voittoja saatiin kirjanpidon tasolla. 
Ja optiot pyörivät.

Italian elintarvikeylpeys Parmalat 
toimi samalla tavoin. Myös siellä pu-
dotus on ollut kova, kun vääristellyt 
tilit tulivat julkisuuteen. Tuloksena 
on ollut jälleen maineen menetyksiä, 
mutta myös vararikkoja.

Kun salaisten tietojen vuoto julki-
suuteen on tapahtunut, yritykset miet-
tivät, kummasta on suurempi haitta 
yrityskuvalle - onko se menetettyjen 
tietojen arvo, vai se, että julkisuudes-
sa alkaa liikkua tietoja siitä, ettei ky-
seinen yritys ole suojannut tietojaan 
ja järjestelmiään asianmukaisesti? Jos 
vuodon paljastuessa tulee ilmi, että 
tiedot on vuodatettu yrityksen sisältä, 
se kertoo siitä, että luottamusasiat yri-
tyksen sisällä ovat vakavasti rikki. Mi-
tenkähän on luovuuden kanssa? Syn-
tyykö innovaatioita?

Tietoaineistoja käsittelyssä tarvi-
taan organisaatiokohtaiset ohjeet. Vi-
ranomaisen on huomioitava erityisesti 
laki viranomaisen toiminnan julkisuu-
desta ja sen nojalla annettu asetus. Or-
ganisaation johto vastaa henkilökun-
nan perehdyttämisestä tietoaineisto-
jen käsittelyohjeisiin. Tietoaineisto-
jen tietoturvallisuuden varmistaminen 
koskee koko henkilöstöä ja tietoaineis-
tojen koko elinkaarta.

Olisi syytä nähdä erot aitojen yrit-
täjien ja palkkajohdon vastuunkanto. 
Yrittäjä panee usein työnsä pantiksi 
koko omaisuutensa ja joissakin tapa-
uksissa todellinen työ myös palkitaan. 
Palkkajohtaja saa työstään suoran pal-
kan ja mahdollisen ”hyvän vuoden li-
sän”. Yrityksen maine on vaarassa, jos 
yrityksen johtamisessa on palkitse-
miseen liittyviä epäoikeudenmukai-
suuksia. Suomalaisten on ollut vaike-
aa hyväksyä sitä, että energian hinnan 
noustessa samaa tahtia valtion omis-
taman energiayhtiön voittojen kans-
sa palkitaan hyvään tulokseen päässyt 
yritysjohto huippusuurilla optioilla. 
Mitään rikokseen viittaavaa ei ole ta-
pahtunut.

Olisivatko mainitut luottamuksellis-
ten tietoaineistojen vuodot julkisuu-
teen oire siitä, että tietoturvallisuuden 
puutteiden lisäksi vuotaa myös johta-
miskulttuuri?

Yritykset eivät mielellään kerro tietoturvavahingoista. Menetyksen arvo vain 
kasvaa, jos julkisuuteen kerrotaan, että tietoturva-asiat on hoidettu yritykses-
sä huonosti, alakerran kirjoittaja päättelee.
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