
Tietotekniikan kieli on perinteisesti täynnä 

erikoistermejä ja alalle ominaisia ilmauksia. 

Tietotekniikan sanaston ymmärtäminen on 

tärkeää, jotta todella päästäisiin kiinni teknii-

kan tehokkaaseen hyödyntämiseen. Nuorille 

kynnys on erilainen kuin varttuneemmalla 

käyttäjäkunnalla, jopa asiantuntijoilla. Nuoret 

oppivat asiat toiminnan kautta ilman moni-

mutkaisia käsiterakenteita. Aikoinaan tieto-

tekniikan sanastoa verrattiin keskiaikaiseen 

munkkilatinaan, jota vain oppineet hallitsivat. 

Tällä he myös säilyttivät arvostetun asemansa 

”asiantuntijoina”. 

Kun tietotekniikkaan on liitetty viimeisten 

parinkymmenen vuoden ajan tietoturvalli-

suuteen liittyvää sanastoa, asiat ovat alka-

neet tuntua useista tietopalvelujen käyttäjistä 

ylitsepääsemättömän vaikeilta tai sitten on 

esiintynyt näennäistietämistä. 

Kun tietoturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä 

ei hoideta johdonmukaisesti, niin asiantilan 

hallinta muuttuu yhä ongelmallisemmaksi. 

Tietoturvallisuusaiheen ydin on yksilön tai 

organisaation yksilöllisen identiteetin säilymi-

nen. Tähän liittyy periaatteita ja toimenpiteitä 

oleellisten yksilöä tai organisaatiota koskevien 

tietoaineistojen sisältöjen oikeellisuuden, saata-

vuuden ja luottamuksellisuuden turvaamiseksi. 

Tietoturvallisuutta selkokielellä
– haasteita tietoturvallisuuden asiantuntijoille

Vuosien takainen 
ystävämme 
esitti hiljakkoin 
kysymyksen, miksi 
tietoturvallisuudesta ei 
puhuta selkokielellä.  
Kysymys tuntui 
selkeältä, mutta 
vastausta siihen ei ole 
helppo antaa.

Tietoturvallisuus on myönteinen asia, jolla 

toimintaa ja elämää pidetään yllä. 

Varautuminen uhkiin ja riskeihin 
Toteutettaessa toimenpiteitä tietoturvalli-

suuden aikaansaamiseksi, ylläpitämiseksi ja 

kehittämiseksi, esimerkiksi käyttäen salaa-

mista ja henkilön identiteetin varmentamista 

monimutkaisissa olosuhteissa, asia ei ole enää 

yksinkertaista. Tietoyhteiskunnassa on monia 

uudenlaisia haavoittuvuuksia ja tietoriskejä, 

jotka voivat johtaa myös tietorikoksiin. Kun 

tietoturvallisuustoimenpiteitä laajennetaan 

tietoverkkojen ja erilaisten järjestelmien 

ja ohjelmistojen alueille, tilanteen hallinta 

edellyttää samaa kuin tietotekniikka 1970-

luvun alussa, tarvitaan asiaan vihkiytyneitä 

ammattimaisia asiantuntijoita. 

Tietoturvallisuutta tarkasteltiin alussa 

lähinnä teknisenä kysymyksenä. Nyt siitä 

on tullut muut tieteenalat läpitunkeva osaa-

misalue, johon kuuluu tekniikkaa, ihmis- ja 

organisaatioasioita, kuten psykologiaa ja 

käyttäytymistieteitä, liiketaloustieteitä ja jopa 

matematiikkaa. Tähän kaikkeen suhteutettu-

na vanha munkkilatina oli varsin rajallinen 

oppiaine.



Miltä näyttää todellisuus?
Kun alussa esitettyyn kysymykseen 

yrittää löytää vastausta, tutkimukset 

osoittavat, miten työelämässä aktiivisesti 

mukana olevat henkilöt ovat käyttäyty-

neet työympäristöissään asian suhteen. 

Muutamia vuosia sitten kartoitimme 

erään keskisuuren pohjoissuomalaisen 

yrityksen työntekijöiden tietoturvalli-

suusosaamista. Yritys toimi tietoteknii-

kan alueella ja sen työntekijät olivat tie-

totekniikan asiantuntijoita. Kysymykset 

olivat koko tietoturvallisuuden alueen 

kattavia, mutta luonteeltaan yksinkertai-

sia perusasioita. Kysymyksillä haluttiin 

niihin liittyviä sanallisia selityksiä, mutta 

vastauksiksi saatiin erilaisia mainintoja 

tuotteista tai teknisistä laiteratkaisuista, 

joilla tietoturvallisuutta käytännössä 

toteutettiin. Tämä toistui kaikissa vasta-

uksissa eikä edes eri osastoilla työskente-

levien vastauksissa ollut eroja. Tulokset 

olivat pirstaleisia, kokonaisuuksia ei 

osattu hahmottaa.

Toinen 2000-luvun alussa tehty tutki-

mus kohdistui erään sairaalan johto- ja 

vastuuhenkilöihin. Menetelmänä oli laa-

jempi puolistrukturoitu teemahaastatte-

lututkimus. Kun nauhoitukset purettiin, 

tulokset tuntuivat erinomaisilta. Kaikki 

tutkimukseen osallistuneet tuntuivat 

olevan hyvin motivoituneita ja perillä 

tietoturvallisuudesta. Kuitenkaan kyse-

lyyn osallistuneilla johtoryhmän jäsenillä 

ei ollut minkäänlaisia tietoja siitä, miten 

organisaation tietoturvallisuustyötä joh-

detaan ja toisaalta, kuka vastaa mistäkin 

alueesta. Peruskäyttäjän hyvä tietoturva-

tietoisuus ei tarkoita, että hän pystyisi 

myös johtamaan ja organisoimaan ison 

organisaation tietoturvatyötä.

Miten tilanne on sitten kehittynyt näis-

sä tutkituissa organisaatioissa? Kuinka 

tietoturvallisuuden hallinta on niissä 

kehittynyt ja tutkimuksessa esille tuo-

tuja tuloksia ja ehdotuksia on osattu 

hyödyntää? Edellisessä organisaatiossa 

on sittemmin kaikki operatiivinen toi-

minta siirretty vahvasti saneerattuna pois 

valtakunnalliselle toimijalle ja jäljelle 

on jäänyt vain omaisuuden hallintaan 

liittyvät toiminnot. Jälkimmäinen orga-

nisaatio ulkoisti koko tietotekniikkansa 

ja sen mukana myös tietoturvallisuuden 

hallinnan kansainväliselle toimijalle.     

Nämä kaksi esimerkkitutkimusta osoit-

tivat, kuinka vaikeata on oppia uusia 

asioita ja myös muuttaa olemassa olevaa 

toimintaa. Alkuperäiseen kysymykseen 

vastaaminen alkaa tuntua yhä vaativam-

malta tehtävältä.

Mitä olisi tehtävissä?
Miten voitaisiin saada selvyyttä tie-

toturvallisuuden käsitevaikeuksiin? 

Auttavatko koulutus ja valmennus tai 

erityiset tietoturvallisuuden tietoisuusoh-

jelmat, joita esimerkiksi alan standardit 

ehdottavat? Viimeaikaiset kokemukset 

osoittavat, ”ettei kannettu vesi kaivos-

sa pysy”. Muodollisilla ja perinteisillä 

koulutuskeinoilla - tai esimerkiksi niin 

sanotun e-learningin avulla - käytännön 

osaaminen ei lisäänny ja liialla asioiden 

tyrkyttämisellä voi olla vain negatiivi-

sia vaikutuksia. Niiden sijaan todelli-

nen oppiminen tapahtuu pääasiallisesti 

(80 %) epämuodollisella oppimisella 

todellisten työtehtävien ja sosiaalisen 

toiminnan yhteydessä. Tämä edellyttää 

myös ihmisten välistä yhteistyötä, johon 

Integroituneen tietoturvallisuuskulttuurin kokonaisvaltainen kuva.

Liiketoimintayhteisö (verkottuneet organisaatiot)

Organisaatiot

Yhteentoimivat organisaatioiden liiketoimintaprosessit    Tuotteet

Sovellukset, ihmiset ja verkot (tekniset ja henkilöverkot)

SW / HW yksiköt Käyttäytymismallit

Rakenneosat, protokollat jne. Meemit



tarvitaan verkostoitumista. Veden kanta-

misen merkitys kaivoon on muuttunut. 

Porakaivo tarvitsee usein syöttövetensä, 

ennen kuin se alkaa toimia. Ja veden tulo 

jatkuu kaivosta. Niin on myös tietotur-

vallisuuden laita - kuitenkin edellyttäen, 

että olosuhteet ovat otolliset ja ”siemen-

vettä” on saatavissa sopivasti. Tässä on 

asiantuntijoillakin oma paikkansa. Vain 

harvat tarvitsevat laajoja erikoistietoja. 

Tietopalvelujen käyttäjän - niin kansa-

laisten kuin organisaatioiden työnteki-

jöidenkin - kannalta on oleellisempaa, 

että asioista tiedetään juuri niin, että 

kukin pystyy toimimaan ja kehittämään 

omaa käyttäytymistään tapauskohtaisten 

tietoturvallisuustarpeiden mukaisesti. 

Laajemmin tarkasteltuna on esimerkiksi 

OECD puhunut jo vuodesta 2002 alkaen 

uuden tietoturvakulttuurin luomises-

ta. Mitä se kulttuurin luominen sitten 

käytännössä voisi olla, ettei tuloksena 

syntyisi Eino Leinon karrikoima ”Kyl-

tyyri”? Sitä paitsi verkottunut yhteiskunta 

ja liike-elämä ovat menossa avoimiin 

tietoihin ja läpinäkyvyyteen. Mitä siinä 

on tietoturvallisuus?

Todelliset palvelevat asiantuntijat sekä 

uudentyyppinen tietotekniikka ja inter-

aktiivinen toiminta auttavat arkipäivän 

turvallisuusrutiineissa. Kuitenkin monet 

tietoturvallisuustapahtumat ovat ennalta 

arvaamattomia yksittäistapauksia. Näihin 

varautuminen edellyttää tilanneherkkyyt-

tä ja reagointinopeutta, joita puolestaan 

voi lähestyä myös asianmukaisella jat-

kuvuus- ja varautumissuunnittelulla. 

Historiatiedot auttoivat selviytymään 

vain vanhantyyppisessä maailmassa. 

Tietoturvallisuuden käsiteselkeyden 

aikaansaaminen on yhtä vaikea kuin itse 

elämän ymmärtäminen ja kuvaaminen. 

Myös itse tiedon turvallisuuden tarpeet 

elävät ja muuttuvat koko ajan.
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