
33Sähkö&Tele (2004) 8
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Tietoturvallisuus on arkipäiväisen 
luonnollinen
mutta ei mikään 
yksinkertainen asia.

Tietoturvallisuus on viime aikoina ollut 
usein julkisuudessa esillä. Sitä koske-
vissa kannanotoissa ja kirjoituksissa 
ovat kuitenkin korostuneet tietotek-
niikan näkökulmat, alan standardit, 
viranomaismääräykset ja suositukset 
sekä asiantuntijakäsitteet. Lisäksi on 
tuotu ensisijaisesti esille negatiivisia 
seikkoja, puutteellisesta tietoturvalli-
suudesta aiheutuneita harmeja yksilöille 
ja organisaatioille. Näitä kaikkia aiheita 
on varmasti syytä tuoda esille, mutta 
kuitenkin perimmältään tietoturvalli-
suus on arkipäiväinen ja luonnollinen 
sekä pääasiallisesti myönteisiä piirteitä 
käsittävä asiakokonaisuus.

Mitä tieto on?
Tietoturvallisuudesta keskusteltaessa 
tulisi tietysti olla perustana selkeä 
ymmärrys siitä, mitä tieto on. Kui-
tenkin tietoturvallisuustarkasteluissa 
tätä perustavanlaatuista kysymystä on 
harvemmin tarkasteltu. Tieto liittyy 
ihmisten, laitteiden ja organisaatioiden 
toiminnan kaikkiin tosiasioihin, siihen 
millaista jokin tai mikä tahansa on. Kun 
ihmisellä on tietoa, hän pystyy toimi-
maan käytännön tapauksissa paremmin 
ja vaivattomammin, kuin jos hänellä ei 
tuota tietoa olisi. Esimerkiksi sääen-
nusteen tiedot antavat mahdollisuuden 
pukeutua asianmukaisesti matkalle 
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lähdettäessä. Organisaation määrätie-
toinen johtaminen on mahdotonta ilman 
asianmukaista tietoa. Menestyminen 
riippuu erittäin vahvasti juuri tiedosta ja 
sen käyttämisestä johtamisessa.

Tieto on kuitenkin hyvin filosofi-
nen kysymys ja se voidaan ymmärtää 
hyvinkin eri tavoin riippuen valitusta 
ajattelumallista. Tässä kirjoituksena 
perustana on ns. pragmaattinen tietokä-
sitys. Arkikielessä tietotermiin liitetään 
yleisesti monenlaisia aiheita, jotka eivät 
välttämättä ole selkeästi määriteltyjä. 
Tietojenkäsittelytieteissä tieto (data) 
määritellään jonkin tosiasian (faktan) 
säännönmukaiseksi esitykseksi viestitet-
tävässä tai käsittelykelpoisessa muodos-
sa. Informaatio on tällaisen tiedon avulla 
välitettävä asia tai ajatus, sanoma, joka 
ilmaisee jollekulle jotakin. 

Tietoa on kaikkialla. On mielenkiin-
toinen mutta myös erittäin hankala 
kysymys, milloin ja mikä tieto voi olla 
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jonkun omaisuutta. Tietoa ei ole vain 
meillä, sitä on aina myös meistä ja 
meissä. Yksilön persoonaan voi liittyä 
tietoina sormenjäljet, valokuvat, valvon-

takameran otokset, sairauskertomukset, 
osaamiset ja mieltymykset. Vastaavasti 
on myös tapahtuma- ja organisaatio-
kohtaista tietoa. Aina tietoihin liittyy 
tietoisesti tai alitajuisesti jokin valittu 
näkökulma tai intressi. Siten voidaan 
myös määritellä tiedot, jotka ovat merki-
tyksellisiä esim. yrityksen kilpailukyvyn 
tai maanpuolustuksen kannalta. Tällaisia 
tietoja voivat olla esim. eräät poliittiseen 
tai organisaatioiden toimintaan liittyvät 
tiedot.

Mitä tietoturvallisuus on?
Asiantuntijat kuvaavat tietoturvalli-
suutta tavallisesti käsitteillä eheys, 
käytettävyys ja luottamuksellisuus. Mitä 
tämä “kapulakieli” sitten käytännössä 
tarkoittaa, se saattaa helposti jäädä 
outojen termien johdosta avautumatta 
tai näennäisymmärtämiseksi. Näillä 
käsitteillä pyritään selkeästi kuvaamaan 
tietoturvallisuuden erilaisia tärkeimpiä 
perusominaisuuksia ja niitä tarvitaan 
tietoturvallisuuden ammattimaisessa 
hallinnassa.

Eheys liittyy tiedon virheettömyyteen 
ja tarkkuuteen. Tämä tarkoittaa esimer-
kiksi, että kaupassa vaaka punnitsee 
ostoksesi oikein ja tarkasti, vaa’an 
tulostama viivakoodi vastaa punnit-
semistulosta ja kassan lukulaite lukee 
virheettömästi ja vielä kassakonekin 
laskee oikein. Tiedon eheydestä johtu-
vaa tietoturvallisuutta ei ole, jos autoni 
nopeusmittari mittaa väärin ja saan sen 
perusteella sakot ylinopeudesta. Kuiten-
kin mittarit usein näyttävät enemmän, 
kuin todellinen nopeus on. Kuitenkin 
jo sakkojen pelko aiheuttaa ihmisessä 
pelon tunteen, joka voi saada hänet 
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laskemaan nopeutta. Silloin vaikutetaan 
kokonaan toisentyyppiseen turvalli-
suusasiaan, liikenneturvallisuuteen, 
joka on turvallisen elämisen osa-alue, 
mutta sekin on läheisesti yhteydessä 
tietoturvallisuuteen. Fysikaaliseen 
mittaamiseen liittyvä tiedon eheys on 
suhteellisen yksinkertaisesti hallittavis-
sa. Käytännön tilanteet ovat kuitenkin 
monesti vaikeampia, erityisesti, jos 
myös asiayhteydet ovat moni-intressisiä 
ja sumeita. Yhteiskunnallisia tietoja on 
harvoin ymmärrettävissä pelkästään ra-
tionaalisesti. Mikä on esim. terrorismiin 
liittyvien tietojen eheys?

Käytettävyys tarkoittaa, että tietoa on 
saatavilla juuri silloin, kun sitä tarvitsen 
ja niin kauan aikaa, kuin on tarpeen. Tä-
hän liittyi edellinen säätietoesimerkki, 
kunhan vain saan sen tiedon helposti 
käyttööni. Yleisten kulkuneuvojen ai-
kataulujen ja reittien helppo saatavuus 
yksinkertaistaa ja varmistaa liikkumista 
esimerkiksi suurkaupunkialueella. Tie-
toturvallisuusongelmia aiheutuu käy-
tettävyyden johdosta, jos kännykkäni 
ei toimi vian, akun tyhjentymisen tai 
ulkoilman kovan pakkasen johdosta tai 
sitten en vain liikenteen melun johdosta 
kuule selvästi toisen puhetta. Samoin 
ongelmia voi aiheutua siitä, että joudun 
odottamaan pitkään yhteyden saantia. 
Yhteiskunnan turvallisuustavoitteet 
asettavat maan tietoliikenteelle vakavat 
luotettavuuden, kapasiteetin ja ympäris-
tönsietoisuuden vaatimukset.

Luottamuksellisuus liittyy siihen, mi-
ten voin turvallisesti pitää omia tietojani 
vain itselläni tai vaihtaa tietoja jonkun 
toisen kanssa ilman, että ne ”vuotavat” 
joillekin muille tai että joku muu voisi 
muuttaa niitä oman tarkoituksensa mu-
kaisesti ilman oikeutta. Tietoturvallista 
on, kun voin aidosti ja tosiasiallisesti 
luottaa keskustelukumppaniini nyt ja 
myöhemminkin. Tietoturvallisuus ei 
ole kuitenkaan toteutunut, jos voin 
nähdä omat herkät rakkauskirjeeni 

kommentoituna iltapäivälehdessä. Luot-
tamuksellisuus on yhteiskuntaeettinen 
kysymys. On yhteisöjä, joissa valtaapi-
tävien pitää tietää yksilöihinkin liittyviä 
tietoja ja objektiivisiin tietoihin voidaan 
liittää subjektiivisia mielipiteitä ja tul-
kintoja. Onhan myös osoitettu, että ei 
edes objektiivisena pidetty tieteellinen 
tutkimuskaan voi koskaan olla ilman 
subjektiivisia näkökohtia. 

Arkipäivän tietoturvallisuus
Tietoturvallisuus on merkittävä elämän 
laadun tekijä ja nykyaikaisen yhteiskun-
nan toiminnan perusta. Siksi se on yhtä 
luonnollista kuin itse elämä ja toiminta-
kin. Aivan kuten siihen liittyy aina sekä 
hyviä että pahoja piirteitä ja ilmiöitä, 
samoin myös on tietoturvattomuutta. 
Se ei kuitenkaan koskaan tapahdu 
ilman syytä. Syynä voi olla teknisten 
ratkaisujen rajoitukset, puutteet tai viat 
tai ihmisten vilpillinen, ilkeä tai viha-
mielinen toiminta.

Kaikessa toiminnassa on aina jossakin 
määrin tietoturvallisuutta ja aina myös 
turvattomuutta tai tietoturvallisuuden 
riskejä. Ei voi olla täysin turvallista 
olotilaa mutta ei myöskään täysin tur-
vatonta. On aina kysymys aste-eroista. 
Onko vallitseva tilanne riittävä, riippuu 
täysin tapauksesta ja tilanteesta.

Miten sitten ihmiset ajattelevat tieto-
turvallisuudesta ja kokevat sen? Meillä 
oli tilaisuus suorittaa laaja kyselytutki-
mus eräässä arvostetussa pk -yritykses-
sä, joka toimii tietoliikenteen alalla. Jo 
yksinkertainen kysymys, mitä käyttäjät 
ymmärtävät termillä tietoturvallisuus, 
paljasti asian ytimen. Kaikki kyselyyn 
osallistuvat luettelivat arkipäivän tek-

niikkaan ja tapahtumiin liittyviä erillisiä 
asioita, kuten virukset ja palomuurit. 
Kukaan ei osannut kertoa asiaa esimer-
kiksi mainittujen tietoturvallisuuden 
perusominaisuuksien avulla. Samoin 
kaikille oli tuntematon valtiovarainmi-
nisteriön varsin näkyvästi esille tuoma 
valtioneuvoston periaatepäätös tieto-
turvallisuudesta vuodelta1993, missä 
tietoturvallisuus esitetään asiaintilana, 
jossa tiedot, tekniset järjestelmät ja 
palvelut on asianmukaisesti turvattu 
sekä normaali- että poikkeusoloissa 
hallinnollisten, teknisten ja muiden 
toimenpiteiden avulla.

Vastuu tietoturvallisuudesta
Kuka on vastuullinen tietoturvallisuu-
desta? Organisaatioissa, jotka ovat 
tekemisissä tietojen kanssa - ja itse 
asiassa sellaisia ovat kaikki yritykset, 
julkiset ja ns. kolmannen sektorin or-
ganisaatiot, vastuu on oman roolinsa 
mukaisesti organisaatioiden toimintaa 
johtavilla henkilöillä, toimintaa suorit-
tavilla ja kehittävillä henkilöillä ja myös 
erityisillä tietoturva-asiantuntijoilla. 
Organisaatioiden ulkopuoliset tahot, 
esimerkiksi viranomaiset, eivät voi 
tietoturvallisuutta ratkaista. He voivat 
kyllä merkittävästi vaikuttaa myöntei-
sesti tai kielteisesti tietoturvallisuustie-
toisuuden ja -osaamisen toteutumiseen 



35Sähkö&Tele (2004) 8

77. vuosikerta

ja kehittymiseen. Kuitenkin tietoturvallisuus tai -turvattomuus 
riippuu sinusta itsestäsi.

Tietoturvan suhteen voi tulla toimeen luonnollisella varo-
vaisuudella. Kaikkiin tilanteisiin tällainen ei kuitenkaan ole 
riittävää, erityisesti jos todennäköiset riskit ovat suuret, jolloin 
myös niiden laukeamisesta aiheutuvat vahingot ovat suuret. 
Tällöin myös normaalisti tietoturvallisuuteen vaikuttavat 
tekijät ja olosuhteet ovat monimutkaiset. Tällöin tarvitaan 
määrätietoisia ja ammattimaisia toimenpiteitä tietoturvalli-
suuden suhteen. Yksityishenkilökin tarvitsee tällaisia keinoja 
esimerkiksi toimiessaan Internet-yhteyksillä. Organisaatioissa 
ammattimaisten keinojen tulisi olla vakiintuneita käytäntö-
jä, koska kaikkien organisaatioiden toiminnassa joudutaan 
väistämättä käsittelemään myös jonkun osapuolen kannalta 
luottamuksellisia tietoja.

Tietoturvallisuus kansallisella tasolla
Kansalaisten osaamista voidaan kehittää tietoturvatietoi-
suusohjelmilla. Ensi sijassa niiden merkitys on tärkeä orga-
nisaatioiden toiminnoille, mutta ei sovi väheksyä tämän työn 
merkitystä yksittäisille kansalaisille ja kotitalouksille. Kun 
tietoturva-asioista ollaan perillä, niin toiminta on selkeää eikä 
siihen liity mystisiä piirteitä, pelkästään tuttuja arkipäiväisiä 
asioita. Näin ainakin teoriassa.

Tietoturvaan liittyvät tapahtumat ovat aina ainutkertaisia 
ja ainutlaatuisia. Liike-elämällä on viime vuosien kokemus-
ten jälkeen jo tuntuma siitä, mitä tietoriskit merkitsevät. 
Maanpuolustuksen näkökulmasta tietoturvallisuus on yksi 
toimintojen peruspilari. Se tarkoittaa, että myös vaikeisiin ja 
ennalta arvaamattomiin tilanteisiin on pystyttävä varautumaan 
ammattimaisesti. Kriisitilanteissa puolustuksen tukena ovat 
myös kansalaiset. Maailmalla käydyissä sodissa tietoteknii-
kalla on ollut erittäin keskeinen asema. Maan puolustamisen 
kannalta on tärkeää, että puolustustaitoja on myös sotilaallisten 
alueiden ulkopuolella, koska tietosota ei tunne varsinaisia 
rintamalinjoja.

Tietoturvallisuus on arkipäiväisen luonnollinen asia. Se ei 
kuitenkaan tarkoita, että se välttämättä olisi yksinkertaista tai 
itsestään selvää. Tietoturvallisuus on monivivahteista kuin 
elämä itse.   


