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Teksti ja kuvat: Jorma Kaj avaja Juhani Anttila

TIETOAI NEISTOT

PUNTARISSA

- Tietoturvallisuus yhteisenzi luonnollisena asianamme

Talven aikana tietoaineistot ja niiden
luottamuksellisuus ovat olleet punnittavana
julkista kiinnostusta herdttflneiss5 tapauksissa.
Yhteyksiii tietoturvaan ei ole tuotu esille. Sen

sijasta mielenkiintoisempaa nflyfie oileen,
puhuvatko tapauksiin osallistuneet henkiliit
totta.

LUOTTAMU KSELLISET

Tietoturvallisuuden
priiitavoite

Tietoturvalli suuden kehit-
tdmisen piizitavoite on luoda
turvallinen tapa kAsiteila tie-
toj a. Yhteiskunnas sa tarvitaan
asianmukaista perusturvalli-
suutta, koska valtakunnan, yh-
teisoj en sekd organisaatioiden
tiedot, j iirjestelmiit j a palvelut
muodostavat taloudellisesti ar-

vokkaan ja yhteiskunnan ke-
hittymisen kannalta tiirkerin
omaisuuden.

Valtioneuvoston periaate-
peititokses sa ( 1 993 ) tietoturval-

lisuudella tarkoitetaan asiain-

tilaa, j ossa tiedot, j iirj estelmdt
ja palvelut on asianmukaisesti
turvattu sekd normaali- ettii
poikkeusoloissa hallinnollis-
ten, teknisten ja muiden toi-
menpiteiden avulla.

Tietoturvallisuus j akaantuu
kolmeen perusominaisuuteen,

eli luottamuksellisuuteen,
eheyteen ja kiiytettdvyyteen.
Luottamukselli suu s tarkoittaa,
ettii tiedot ovat vain niiden
kiiyttoon oikeutettujen saata-

vissa eikli niitii paljasteta tai
muutoin saateta sivullisten tie-
toon. Ehey s tarkoittaa, ettii j 2ir-

j estelmiit toimivat oikein j a tie-
dot ovat virheettomiii ja ajan

Jorma Kajava toimii Oulun yli-
opiston tietoj enkiisittelytieteen
laitoksella.

Diplomi-insiniiiiri Juhani Ant-
tila tyiiskenteli TeliaSonera Fin-
landissa 2003 saakka tehtdviis-
sri Vice president quality integ-
ration ja ollut sen jdlkeen riip-
pumattomana asiantuntijana.

Tietoaineistojen turvallisuus on esitetty kaikkien tietoturvallisuu-
den kerrosten ytimeksi. Kuitenkin kaikki kerrokset vaikuttavat
toisiinsa erilaisilla painokertoimillajajokainen tapaus on ainutker-
tainen.
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Tietoaineistojen luokittelu Valtiovarainministeriiin ohjeen mukai-
sesti (VAHTI2|2000).

tasalla. Kiiytettiivyys tarkoit-
taa,ettd, jdrjestelmien tiedot ja
niiden tuottamat palvelut ovat
tarvittaessa niihin oikeutettu-
jen kiiytossd, eivdtkd ne ole
laitteisto- tai ohjelmistoviko-
jen, luonnontapahtumien tai
kapasiteettiraj oitusten j ohdos-
ta estettyjri.

Oikea tieto

Kansainviilisellii kentiillii
kiistelliiiin siitd, mika riero on
oikeaa. Suomessa syntyi vii-
me vuosikymmenellZi paljon
keskustelua siitri, ettii henkilo-
rekisterilaki oli huonosti tun-
nettu eri organisaatioissa. Tzinzi

talvena huomio on kiinnitty-
nyt siihen , etta julkisuuslain
laajuutta ei ole ymmdrretty.
Lain mukaan esimerkiksi val-
tioiden piiiimiesten v eili set kes-
kustelut ovat aina salaisia.

Vo im akkaitakin kann anot-
toja olemme talven aikana
kuulleet jopa ministereiltei.
Erzis heistii toi esille, ettd'Jat-
kossa on syytri kiinnittziii enem-

mtin huomiota siihen, miten
papereita leimataan". Tietotur-
van parissa tyOskenteleviii tiil-
lainen "uusviisaus" hdmmen-
taa.

Tietojen luokittelu

Valtionhallinnossa tydsken-
televille virkamiehille on tiiy-
sin selvdd erilaiset tietojen luo-
kittelutavat tietoturvallisuuden
ja myos organisaatioiden toi-
minnan ohj aamiseksi. Osa tie-
toaineistoista on tiiysin julkis-
ta. osa luottamuksellista. Luot-
tamukselliset tiedot voidaan
j akaa esimerkiksi organisaati-
on sisdiseen k2iyttoon tarkoi-
tetuiksi, salaisiksi ja erittliin
salaisiksi.

le henkilolle, jolla ei ole siihen
oikeutta, niin on tapahtunut
vakava loukkaus. Myos tie-
don eheyden ja kiiytettiivyy-
den puutteet voivat aiheuttaa
haittoja tai ongelmia. Tapauk-
set voivat olla niin vakavia,
ettzi tietoaineistojen luotta-
muks e lli suuden mridrittely ei
riitet, voidaan tarvita tcirkeys-
I uo kitu st a, jopa kr iitti syy s luo -

kitusta.

Yhteinen
luonnollinen
asiamme

Joku voi ehkii hiimmtistel-
16, ettzi tietoaineistojen luokit-
telussa luottamuks e I li s uut e e n

perustuya luokittelu on nous-
sut niin merkittrivziksi aiheek-
si. On kuitenkin myos muita
vastaavia luokitteluliihtokoh-
tia. Tietoj iirjestelmien Millen-
nium -varautumista ratkotta-
essa jouduimme r dr key s I u oki -

tust en kanssa tekemisiin.

Tiilloin kyseessd oli toinen
merkittiivri tietoaineistojen
luokittelu. Talla pyrittiin sii-
hen. ettri merkittzivzi riski ei
prizissyt laukeamaan ja tiirkeii
jiirjestelmri kaatumaan tai sen

tiedot tuhoutumaan. Ttirkeys-
luokitus antaa yksiselitteiset
ohjeet siita, mita ohjelmisto-
j a tiedostomoduulej a tulee pri-
orisoida toiminnan varmista-
miseksi.

Kr i itt i s1,y s luo kit us liittyy
aina sellaisiin tapauksiin, jois-
sa ihmishenkien menetys on
uhkaamassa. Kriittisyysluoki-
tusta keiytetriiin esimerkiksi
pelastustoiminnas sa, energia-
huollossa, liikenteen seuran-

nassa ja terveydenhuollossa.
Kansainvrilisen terrorismin

uhkat ovat tuoneet kriittisyys-
luokitukset j okapiiiveiisiin uu-
tisliihetyksiin. Jos on pienintd-
kiilin vihjetta siitA, efid lenro-
reitillii on olemassa mahdolli-
nen uhka, joka liittyy kriitti-
syysluokiteltaviin asioihin,
lennot peruutetaan empimrit-
ta.

Vastuu tiedoista

Kaikilla tietoaineistoilla on
vastuuhenkilot. Ne vain pitiii-
si selketisti osoittaa tapauskoh-
taisesti. Joku voi ajatella, ettei
jossakin asiakokonaisuudes sa

ole mitiizin salaiseksi luokitte-
lun perusteita. Teollisuusva-
koojalle tai "perehtyneelle"
hakkerille riittaa pieni vihie
loytamaan s alatunkin kohteen.
Trimri korostaa sitd, ettd tieto-
aineistojen luokittelusta vas-
taavalla henkilollii tulee olla
asianmukainen ammattitaito.

Tietojen j a tietoainei stojen
luottamuksellisuus, eheys ja
kriytettrivyys ovat tulleet tiir-
keiksi. Jos luottamuksellinen
aineisto palj astetaan sellaisel-

Tietoaineistoj en luokitukset
ovat osa valtakunnan laajuista
toimintaa. Suomessa ministe-
riot ovat kunnostautuneet laa-
timalla ohjeistoja ja suosituk-
sia valtion virkamiehille yli
kymmenen vuoden ajan. Eri-
tyisesti tietoaineistoj en kiisit-
telyyn on saatavana monipuo-
liset ohjeistot llihtien virka-
miesten ohjeista ja piirityen tie-
toainei stoj en krisittelyyn tapa-
uksissa, joissa vastapuolena on
sotilasliittouma NATO. Se,

mikei on ollut kiiytettrivis sd vir-
kamiehille, on ollut myos kan-
san saatavilla ilmaiseksi tai
korkeintaan pientii maksua
vastaan.

Kun vastaan tulee komment-
teja paperien leimaamisen tar-
peista ja vaatimuksista, olisi
syyt2i vakavasti harkita, mitd
todellakin halutaan saada ai-
kaan. Voitaisiinko tietoturva-
tietoisuutta levittziri kaikkien
poliitikkojen j a yhteiskunnan
vaikuttajien piirissii helposti
ja oikein ymmdrrettdvdssd
muodossa? Voisimmeko saa-

da poliittiset paattAjiit aidosti
i a iiimiikiisti mukaan "kansal-
liseen tietoturvatietoisuuden
ohjelmaan"?
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