
A rjen tietoyhteiskunta on liiken-
ne- ja viestintäministeriön han-
ke, johon tulee liittymään val-

tioneuvoston periaatepäätös tietotur-
vallisuusstrategiasta, jossa korostetaan 
turvallista arkea tietoyhteiskunnassa: 
Ei tuurilla vaan taidolla.

Suomalaiset yritykset ovat kommen-
teissaan korostaneet strategiaohjel-
man kohtia, joissa tuetaan ja edistetään 
yritysten tietojärjestelmien turvallista 
käyttöä, pk-yritysten riskienhallintaa ja 
suomalaisten yritysten kilpailukykyä ja 
toimintamahdollisuuksia. Lausunnois-
sa korostuu sähköisiin järjestelmiin 
perustuvien yritysten välisen ja yri-
tyksen sisäisen tiedonvaihdon tärkeys. 
Lausunnoista tulee esille myös se, että 
erilaisia viestintäpalveluja, kuten verk-
kokauppa, käyttävien kansalaisten on 
voitava luottaa, että palvelujen käyttö 
on turvallista eikä luottamuksellisia 
tietoja joudu vääriin käsiin.

Saksasta kantautuu vakavia vieste-
jä juuri joulunaluspäivinä. Yli 21 mil-
joonan saksalaisen henkilö- ja tilitie-
dot ovat päätyneet epämääräisiä teitä 
myyntiin pimeille markkinoille. Tä-
tä laitonta tietopakettia kaupitellaan 
noin 12 miljoonan euron hintaan. Tie-
tueet sisältävät henkilö- ja pankki-
tietojen lisäksi osittain tietoja myös 
tilinomistajien varallisuudesta ja tili-
tapahtumista.

Paketin sisältävät tiedot mahdollis-
tavat muun muassa rahan veloittami-
sen tileiltä ilman tilinomistajan suos-
tumusta. Kuinka tällainen skandaali 
on mahdollista, kun kaikkialla kiinni-
tetään yhä enemmän huomiota tieto-
turvallisuuteen ja tietosuojaan?

Ihminen heikoimpana lenkkinä
Kun tietoturvallisuuden teknisistä 
ratkaisuista tuli vahvoja, suunnattiin 
yhä enemmän paineita tärkeissä orga-
nisaatioissa työskenteleviin ihmisiin. 
Heikkouksien löytäminen ihmisen toi-
minnasta ja käyttäytymisestä tuli yhä 
tärkeämmäksi. Suuressa työntekijä-
joukossa on todennäköisesti mukana 
ainakin muutamia heikkoja yksilöitä. 

Vaikka työnantaja valitsee ja testaa 
uudet työntekijät huolellisesti, saattaa 
joukkoon jäädä joku henkilö, jonka ta-
voitteet tai elämän tilanne ei perustu 
turvallisuuteen, lakien ja arvojen kun-
nioittamiseen. Myös varttuneempien 
työntekijöiden mieli saattaa muuttua. 
Työntekijä voi tuntea tulleensa epä-
oikeudenmukaisesti kohdelluksi ja 
katkeroituu tilanteesta. Kun kyseessä 
on suuri joukko, jo todennäköisyy-
den perusteella on mahdollista, että 
joukossa on myös huumeiden käyt-
täjä. Koukkuun joutunut ihminen voi 
tehdä kaikille muille korvaamattomia 

O len ollut aika pitkän tovin pois-
sa tästä kolumnilaatikosta.

Miksi?
Olen käynyt vaaleissa ehdokkaa-

na ja viettänyt aika lailla aikaa työ-
pöydän ääressä potilaideni kanssa. Ja 
tietenkin, bloggaillut.

Lisäksi olen syventänyt hiilidiok-
sidijalanjälkeäni vierailemalla eri 
puolilla Euroopan unionia alue- ja 
kuntapoliitikon töissäni. Varsin usein 
matka käy lentäen, mutta myös juna 
ja onnikka ovat tulleet tutuiksi.

Nyt ei enää sieluni malta vaieta, 
kun olen joutunut Timo Soinin (ps.) 
kanssa samaan irkkupubiin.

Siitä otsikko. Minua kutsuttiin lap-
sena ja nuorena Tintiksi.

EU:n alueiden komitean tehtävänä on 
vahtia, että muut EU:n päättävät eli-
met tekevät sellaisia direktiivejä, että 
niiden vallitessa kunnissa ja maakun-
nissa tavallisen ihmisen on hyvä tai 
parempi elää.

Tuon työn komitea tekee ilmaisek-
si. Tai siis maksutta. Vain matkat ja 
ansionmenetyskorvaukset makse-
taan, mutta ei kokous-, kuukausi- tai 
vuosipalkkioita.

Olen kolmen vuoden ajan osallistu-
nut tuohon päättämiseen ja muiden 
EU-elinten päättämisen seuraami-
seen.

Tavallaan kyse on revisiosta eli ti-
lintarkastuksesta.

Alueiden puolesta me 350 ihmistä 
katsomme, etteivät komissio, parla-
mentti tai ministerineuvosto päätä 
sellaista, mitä mökin muija ja töllin 
ukko ei pitäisi hyvänä. Puhumatta-

kaan kadun pojasta tai bailupaikan 
tytöstä.

Omassa toiminnassani olen vahtinut 
erityisesti kahta asiaa.

Ensimmäinen on se, mitä tapahtuu 
EU:n pohjoisosassa. Olen pyrkinyt 
vaikuttamaan siihen aika sotaisaan ja 
ympäristövaaralliseen kehitykseen, 
jota Barentsin alueella on liikkeellä. 
Itse asiassa koko Pohjoiskalotti on 
aivan liian hyvää vauhtia militarisoi-
tumassa jään sulamisen myötä ja sitä 
me sitten olemme alueiden komiteas-
sa sekä vahtineet että jarrutelleet.

Toinen vahtimani asia on EU:n 
eteläraja, erityisesti sen kaakkoinen 
kulma. Olen osaltani yrittänyt katsoa, 
että tilanne siellä voisi pysyä rauhal-
lisena Ahtisaaren saatua ensin sodan 
loppumaan.

Tärkein etelän vahtimisen peruste 
on kuitenkin se, miksi olen otsikoi-
nut tämän kolumnin Timo Soinin 
nimellä.

Jos EU onnistuu saamaan Väli-
meren ympärille yhteiseen hiileen 
puhaltamisen meininkiä, ei satoja-
tuhansia ja miljoonia pakolaisia ole 
niin paljon pyrkimässä Suomen pää-

kaupunkiseudun Alepa-liikkeisiin 
halvoille ruokaostoksille. (Helsingin 
ylipormestari Jussi Pajunen on luo-
nut sekä elämänuransa että varalli-
suutensa noita halpis-ruokakauppoja 
perustamalla ja kehittämällä.)

Nyt Timo Soini kumppaneineen on 
päättänyt pistää koko homman hen-
kisesti läskiksi. Hän uhoaa ryhtyvän-
sä EU-parlamenttivaaleihin ehdok-
kaaksi ja sitten – tultuaan valituksi 
– jäävänsä kotimaahan huutelemaan 
irkkupubeissa äkäkutiaan vastoin pa-
rempaa tietoaan.

Tiedän kyllä hyvin, mistä Soinin ja 
hänen Helsinki-etäpäätteensä, Jussi 
Halla-ahon kenkä puristaa. Se pu-
ristaa siitä, että he tietävät Suomessa 
asioiden olevan niin hyvin, että ne 
voi kääntää toisin päin mielikuvina ja 
kaataa niin sanotusti kupin nurin.

Irlanti, Espanja ja Italia ovat sii-
tä tyypillisiä EU-maita, että ne ovat 
ulosmitanneet täysillä niin paljon 
EU-tukia että asia välillä vähän hir-
vittää.

Mutta tähän asti ne ovat myös osal-
listuneet yhteisten pitojen maksami-
seen.

Nyt Irlanti on päättänyt tehdä sto-
pin ja pysäyttää EU:n kehittymisen 
sellaiseksi liitoksi, jossa eurojen ja 
etiikan käyttöä voitaisiin yhdessä val-
voa, kehittää ja järkevöittää.

Se onkin helppoa. Etsikääpä mat-
koillanne Irlannista tai Espanjasta 
tyhjä moottoritie. (Se on helppoa, 
niitä siellä on.) Katsokaa sen varrella 
olevia kylttejä. Kyllä, siellä ne ovat: 
EU:n 12 keltaista tähteä sinisellä poh-

jalla. Me olemme maksaneet vanho-
jen EU-maiden liikenneverkkoa aika 
lailla!

Tätä Irlantia Timo Soini nyt haluaa 
puolustaa. Ja sitä Espanjaa, joka tuot-
taa laittomasti kymmeniä tuhansia 
afrikkalaisia poimimaan pilkkahin-
taan tomaatteja ja kurkkuja, joita me 
sitten voimme Alepasta osaa alepa-
hintaan, kun kalliimpaankaan ei ta-
vallisella perussuomalaisen äänestä-
jällä ole varaa.

Kun Irlannissa sitten sioista löytyy 
dioksiinia, mitä tapahtuu? Irlanti 
huutaa EU:a apuun ja tahtoo välittö-
mästi 100 miljoonaa euroa vahinko-
jen paikkaamiseen. Mutta ei sellaisel-
la perussopimuksella, jota 26 muuta 
jäsenmaata haluaa, ei.

Nyt meneillään oleva talouskriisi, 
taantuma tai lama tai mikä se onkin, 
olisi muuttunut Euroopassa aikapäi-
viä katastrofi ksi ilman EU:ta, ETA:
aa ja euroaluetta. Olisimme samassa 
veneessä Venäjän ruplan ja USA:n 
dollarin kanssa, jos emme olisi ajoissa 
ymmärtäneet yskää.

Mutta tätä EU:ta Timo Soini kump-
paneineen ivaa ja vastustaa. Tämän 
nurkilla se porukka on pissalla yhtei-
sen hiilen vielä jotenkin hehkuessa.

Jaa-a. Niinhän se on. Jos on riit-
tävän pitkään irkkupubissa huomaa 
vanhan tottuuven. Kalja pissittää.

Minä aion käydä pubin vessassa 
ja välttää huolellisesti sen hehkuvan 
hiilen sammuttamista, joka viimeis-
ten vuosien mittaan on pelastanut 
niin rauhaa, taloutta kuin tasa-arvoa-
kin. Täällä minun Euroopassani.

ANTTI LIIKKANEN
Kirjoittaja on rovaniemeläinen kunta-, alue- ja EU-poliitikko.
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Jääkiekko on tappelua
Veriset tappelut kuuluvat jääkiekkoon. Tätä 
mieltä on Markku Peltonen Hämeen Sano-
missa.

Ai kuuluu? Ja millä perusteella, tivaa Kalle 
Kiekko, Puhtaan Jääkiekon Kannattaja. Hä-
nen mielestään lätkä on jaloa urheilua, jota 
pelataan aidossa urheiluhengessä. Kalle elää 
menneisyydessä, eikä tätä päivää.

Tappeleminen on jääkiekkoa, sen voi näh-
dä jokainen omin silmin, jos vain haluaa. Vai 
voiko joku vakavissaan väittää, ettei kauka-
lossa tapella? Mikä näkyy, tapaa olla totta. 
Kokonaan toinen asia on teorian jauhanta 
siitä, onko nyrkkien heiluttaminen aitoa jää-
kiekkoa vai ei.

Tappeleminen kuuluu jääkiekkoon myös 
siksi, että lätkä on jo enemmän viihdebisnes-
tä kuin urheilua. Showbisneksessä tapah-
tuu - pitää tapahtua ja panna tapahtumaan. 
Se puree. Pääosa yleisöstä nauttii nyrkkien 
heiluttamisesta hyvänä showna - ainakin jos 
oman seuran pelaaja nousee kaukalon kin-
giksi.

Vai onko joku ollut pelissä, jossa yleisö on 
moraalisen tuomion merkiksi hiiren hiljaa 
pelaajien tapellessa? Ainiin jääkiekko haluaa 
olla hyvä esimerkki lapsille. Idealle on tilaa 
roskakorissa. Showbisnes ei ole lapsien jut-
tu, se ei sitä kerta kaikkiaan voi olla. Lapset 
voivat yhä keskittyä satuihin.

Muut lehdet

L ama tai taantuma, joka tapauk-
sessa talouden alamäki on tul-
lut jo yksityisten ihmisten arki-
elämään. Huoli hintojen nou-
susta on kasvanut entisestään 

ja ostopäätöksiä tehdään niitäkin entistä 
harkitummin. Dioksiini- ja muut jupakat 
ovat saaneet kuluttajat lukemaan tarkoin 
tuoteselostuksia, mutta hintoja silmäil-
lään ehkä vieläkin tarkemmin.

Liikealalla kovimmassa kiidossa ole-
vaa joulukauppaa on ryhdytty vauhdit-
tamaan entistä aiemmin aloitetuilla alen-
nusmyynneillä. Kun ale-kyltit ovat ilmes-
tyneet yleensä tuotteisiin vasta jouluhäs-
säkän jälkeen, on monien tuotteiden hin-
toja alennettu nyt jo sesonkikauppaan. 
Käytäntö kielii siitä, että alalla on jo huoli 
joulukaupan onnistumisesta.

Mikäli Nordean tuoreen tutkimuksen 
viesti toteutuu, rauhoittuu vilinä kau-
poissa heti ensi vuoden alussa. Helsingin 
Sanomissa esitellyn tutkimuksen mukaan 
yli puolet suomalaisista on aikeissa kiin-
nittää huomiota omaan talouteensa alka-
vana vuonna tätä vuotta enemmän. Käy-
tännössä se merkitsee lisää kriittisyyttä 
siinä, mihin rahaa käytetään.

Peräti 40 prosenttia aikoo yksinkertai-
sesti vähentää kuluttamista. Kulutuksen 
hillitsemiseen kansalaiset uskovat pys-
tyvänsä muun muassa lämmityskuluja 
suitsimalla ja sähkölaskua pienentämällä. 
Jokapäiväisissä ruokaostoksissa käänny-
tään entistä useammin halvemman vaih-
toehdon puoleen.

Aivan selvää on, että niin sanotut ylelli-
syystavarat jäävät tällaisessa taloustilan-
teessa entistä useammin hyllyihin. Kansa 
tinkii ilmeisesti myös lomakustannuk-
sissa.

Juuri energian säästäminen on nous-
sut esille varmasti useammastakin syys-
tä. Jos säästötoimissa onnistuu, näkyy se 
heti selkeinä numeroina sähkö- ja läm-

mityslaskuissa.
Mikä parasta, samalla myös omatun-

to voi rauhoittua, kun monet energiaa 
säästävät toimet käyvät myös keinoiksi 
hillitä ilmastonmuutoksen vaikutuksia. 
Tiukemmilla asenteilla voi periaatteessa 
lyödä kaksi kärpästä yhdellä iskulla.

Ruokalasku on tietenkin joka taloudes-
sa toistuva konkreettinen menoerä ja jos 
siihen pystyy vaikuttamaan, tuntuu se ta-
loudenpidossa kaiken aikaa. Ruokakaup-
paan kyllä varmasti edelleen riennetään, 
mutta ostoskoriin nostellaan halvempaa 
tavaraa. Elintarvikkeita voi aina valita en-
tistä hintatietoisemmin.

Tutkimuksessa todettiin sekin, että 
suomalaiset ovat entistä enemmän huo-
lissaan hintojen noususta. Huolestunei-
suus on sitten viime kevään vain kasva-
nut. Tässäkin listassa kärkipäässä ovat 
energia ja ruoka, mutta myös ympäris-
tönmuutoksiin liittyvien maksujen li-
sääntymistä pelätään.

Polttoaineen hinnan kohoamista ei 
enää niin paljon kauhistella. Syykin on 
selvä, sillä bensiinin ja dieselin hinta on 
huippulukemistaan selkeästi viime aikoi-
na laskenut.

Jo tähän mennessä koetut irtisano-
miset ja lomautukset ovat tuoneet omat 
huolenaiheensa. Kansalaiset epäilevät, 
pystyykö sosiaaliturvajärjestelmä toimi-
maan tarpeeksi tehokkaasti, jos elämän-
tilanne selkeästi muuttuu.

Kuvaavaa on, että peräti 37 prosenttia 
suomalaisista kantaa nykyisin enemmän 
tai vähemmän huolta siitä, että työttö-
myys voi yllättää tai ainakin ansiotulot 
vähenevät. Asuntojen hintojen lasku ei 
kovin monille ole huolenaihe.

Taloudellinen taantuma ei kosketa vain 
yritysmaailmaa, vaan on muuttamassa 
selvästi myös yksityisten ihmisten talous-
tottumuksia. Tulevaisuus näyttää, kuinka 
paljon se näkyy käytännössä.

Ruokaostoksilla
tutkitaan hintoja
Kaupoissa kerätään tavaraa kärryihin entistä tarkemman 

harkinnan jälkeen. Kuluttajat ovat ryhtyneet tutkimaan 
tuoteselosteiden lisäksi myös hintoja perusteellisemmin. 

Moni aikoo vähentää kulutustaan joulun jälkeen.

S anomalehtien Liitto ja puolustus-
voimat käynnistävät ensi vuoden 
alusta varusmiesten ja -naisten yh-

teiskuntakasvatusta tukevan hankkeen. 
Pyrkimyksenä on lisätä ja edistää varus-
miesten lukemista ja medialukutaitoa.

Mukana Sanomalehti puolustusvoimis-
sa -kampanjassa on kymmenkunta jouk-
ko-osastoa. Niissä sanomalehdet tavoitta-
vat yli 14 000 varusmiestä eli noin puolet 
palveluksessa olevista.

Tavoitteena on sanomalehtiä tarjo-
amalla antaa varusmiehille mahdollisuus 
pysyä ajan tasalla kotiseudun, Suomen ja 
maailman tapahtumista ja samalla auttaa 
heitä kiinnittymään yhteiskuntaan.

Kokemukset Pohjois-Karjalan Prikaa-
tissa vuonna 2006 tehdystä kokeilusta 
olivat niin hyvät, että toiminta haluttiin 
muuttaa valtakunnalliseksi.

Puolustusvoimat ja Sanomalehtien 
Liitto ovat hyvällä asialla, sillä lehtien 
lukemisen on monissa tutkimuksissa to-
dettu parantavan nuorten kiinnittymistä 
yhteiskuntaan ja paikallisiin sosiaalisiin 
verkostoihin. Sanomalehtien jakaman 
tiedon jatkuva seuraaminen tukee myös 
nuorten menestymistä opinnoissa ja elä-
mässä.

Monet varusmiehet ovat tottuneet lu-
kemaan sanomalehdet sotilaskodeissa. 
Lehtien vieminen yksiköihin on merkit-
tävä palvelun parannus.

Niin kiire ei sotilaselämässäkään kos-
kaan ole, etteikö taukojen ja vapaiden ai-
kana ehtisi sanomalehtien jakamalla tie-
dolla itseänsä sivistää.

Sääliksi käy vain niitä tupia, joihin päi-
vittäiset tietopaketit, sanomalehdet, eivät 
vielä ensi vuonnakaan kolahda.

Sanomalehtiä nuorille sotilaille

a Irlanti, Espanja 
ja Italia ovat siitä 

tyypillisiä EU-maita, että 
ne ovat ulosmitanneet 
täysillä niin paljon 
EU-tukia että asia 
välillä vähän hirvittää.

Kolumni

Soini ja Tintti irkkupubissa

a Saksasta kantautuu 
vakavia viestejä 

juuri joulunaluspäivinä. 
Yli 21 miljoonan saksalaisen 
henkilö- ja tilitiedot ovat 
päätyneet epämääräisiä 
teitä myyntiin pimeille 
markkinoille. Tätä laitonta 
tietopakettia kaupitellaan 
noin 12 miljoonan 
euron hintaan.

Alakerta

Turvallisuuden heikko lenkki

JORMA KAJAVA
Kirjoittaja työskentee lehtorina Oulun yliopistossa.

Kun tietoturvallisuuden teknisistä ratkaisuista tuli vahvoja, tärkeissä organisaatioissa työskenteleviin suunnattiin yhä 
enemmän paineita.Turvallinen arki tietoyhteiskunnassa on tavoittelemisen arvoista, alakerran kirjoittaja muistuttaa.

Susanna Kekkonen

vahinkoja.
Myöskin tapahtumat Saksassa liitty-

vät tällaiseen ihmisten heikkouksien 
etsintään. Pimeille markkinoille jou-
tuneet tietoaineistot oli koottu pienis-
tä puhelinpalvelukeskuksista, joiden 

yksittäiset työntekijät olivat kopioineet 
tietoja luvatta omille muistitikuilleen 
ja CD-levyilleen ja myyneet tietoja 
myöhemmin rikollisille. Nämä ovat 
koonneet useista lähteistä saamansa 
tiedot.

Mittakaavat Saksassa ovat kokonaan 
toista luokkaa kuin meillä. Siellä on 
noin 5 000 puhelinpalvelukeskusta, 
joiden suurasiakkaita ovat puhelino-
peraattorit ja energiantoimittajat. Sak-
sassa on noin 83 miljoonaa asukasta, 
joista siis suoraan neljäsosa on me-
nettänyt henkilö- ja tilitietonsa, mutta 
menetys koskee kuitenkin välillisesti 
arviolta kolmea neljännestä Saksan 
kotitalouksista.

Mistä lääkkeet?
Saksan tietosuojavaltuutettu vaatii 
maan tietosuojalakiin tuntuvia tiuken-
nuksia. Siellä on muistissa vielä tapaus, 

jossa Deutsche Telekomilta varastet-
tiin vuonna 2006 17 miljoonan asiak-
kaan tiedot. Samanaikaisesti kyseinen 
yritys yritti laittomalla teleurkinnalla 
estää tilanteesta aiheutuneiden talou-
dellisten menetysten vuotamisen jul-
kisuuteen.

Meillä ei ole syytä röyhistellä rinto-
jamme, mutta kyseiset viestit panevat 
miettimään, mihin valkea Joulu tulee? 
Turvallinen arki tietoyhteiskunnassa 
on tavoittelemisen arvoinen asia. Se ei 
synny tuurilla, vaan taidolla, joka puo-
lestaan vaatii paljon työtä ja kehittä-
mistä niin jokaiselta kansalaiselta kuin 
organisaatiolta ja yritykseltä.

Valtioneuvosto antoi joulukuun 4. 
päivänä 2008 periaatepäätöksensä 
kansallisesta tietoturvallisuusstrate-
giasta: ”Suomi on tietoturvallisuuden 
edelläkävijämaa maailmassa vuonna 
2015!”
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