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Tietoturvalla ja paperikone-
teknologialla ei pikaisella
tarkastelulla niyttiisi ole-
van erityisti yhteistii mie-
lenkiintoa. Paperikonetek-
nologialla pystytiiiin lihitule-
vaisuudessa tuottamaan
paperin sijaan esimerkiksi
edullisia aurinkokennoja.
Tuotanto ja tuotettavat
tuotteet ovat hallittavissa
vain tuotantoprosessien
ohjauksen kautta. Miten
organisaatioiden toim innas-
sa saadaan toteutetuksi
hal uttu tietotu rval I isuus?

Kyselytutkimus

Selvitimme vuonna 2004 (Trust -pro-
jekti, VTT Elektroniikka), miten tietotur-
vaa mitataan ja ohjataan. Kirjallisuustut-
kimuksen ja suoritettujen haastattelujen

Tietoturvaia
paperi kott€-
teknologia
- prosessien suoritus kW,
ym m ij rtijminen lisii ii tietotu rvo o

tuloksena saatiin uutta pohdintaa ole-
vasta tilanteesta ja siitzi, mita pitaisi teh-
da.

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvit-
triri, kuinka suomalaiset teollisuusyrityk-
set ja r altion organisaatiot mittaavat
omaa tietoturvallisuuttaan. Tutkimuksen
koehenkilot oli valittu organisaatioista,
joiden kanssa tutkimusryhmiillii oli ollut
vuosien yhteistyotli. Haluttiin saada

laajasta kentrist;i tuloksia, jotka voisivat
olla ainakin vaatimattomassa mittakaa-
vassa samansuuntaisia ja joiden taustal-
la voisi olla yhteniiinen systemaattinen
ajattelutapa hallita organisaation tieto-
turvaa.

Trimein ryhmd.n rinnalle kutsuttiin li-
sriksi erzizin kaupallisen organisaation
tietoturvan vastuuhenkild ja hzinelle esi-
tettiin vastaavat kysymykset. Kuitenkin
haastatellut henkil6t vastasivat esitet-
tyihin kysymyksiin hyvin hajanaisella
tavalla. T;imii osoittaa tietoturvan vaati-
van luonteen. Yhtenziisen ymmrirryksen
aikaan saaminen asiantunti j aryhmillzikin
edel lyttiiii vuosien yhteistyotii.

Tietoturvan
mittaamisen metodiikka

Tutkimuksessa koottiin kirj allisuudes-

ta kaiytcissd olevat turvallisuuden mit-
taamisen menetelmzit. Jo lyhyt analy-
sointi osoitti, ettei menetelmien ja stan-
dardien suhteen tarvitaan lisiiii yhteis-
tycitri. Organisaatioissa kziytetyt mene-
telmrit olivat hajanaisia ja epiiyhtenliisiii.

Kyselytutkimuksen vastauksista ilme-
ni, ettii jokaisella yrityksellzi oli omat me-
netelmeinszi tarkkailla ja mitata turvalli-
suutta. Tietoturvallisuuden mittaukset
olivat organisaation muusta toiminnan
mittaamisesta irallisia ja laaja yhten:ii-
nen linja puuttui.

On ymmzirretteivri, ettzi itse krisite tie-
toturva on hankalasti maiiritelttiva. Tie-
toturvaa on kuvattu useissa kaupallisis-
sa sovelluksissa tekniikalla hallittavaksi
kokonaisuudeksi. Kuitenkin tekniikka
on ollut tietoturvan kaikkein helpoimmin
hallittavissa oleva osa. mutta senkin
mittaaminen on puutteel lista.

Kun tietoturvan mittaamiseen haetaan
apua lzihialueilta, luonnollisena verlailu-
alueena voi olla laatutoimintaja siihen
liittyvii mittaaminen. Organisaatioiden
kokonaissuoriluskykyii on lotut(u arvi-
oimaan niin sanotun bisnes-eksellenssi
mallien avulla (esimerkiksi Malcolm
Baldridge tai EFQM *kriteerit) ja hallit-
semaan johtamisstandardien avulla. Pe-
riaatteellisesti myos organisaation tieto-



turvallisuusaihe sisiiltyy edellzi mainit-
tuihin menettelyihin. Tietoturvun mit-
taamisessa ei ole vastaavaa sartu ai-
kaan.

Tietoturvan luonteen y m md.rtziminen

on perusvaatimus, kun pyritdrin harmo-
nisoimaan tietoturvan mittaamista. Or-
ganisaation kaiken toiminnan mitlaami-
nen ja hallinta on neihteivii liiketoimintoi-
hin, erityisesti prosesseihin, integroitu-
na. Tietoturva ei ole oma erillinen osa

larkasteltaessa yrityksen toimintaa pro-
sessimallin avulla. Tietoturva on mycis

integroitava luonnolliseksi osaksi jokat-
seen liiketoimintaprosessiin ja sen toi-
mintoihin.

Tietoturvan osa-alueita on keisitelty
usein erillisin;i tarkastelutasoina. Vain
harvoin on tuotu esille, ettzi teimzi on
vain keino saada ihmiset ymmiirtaimiirin
konkreettisella tavalla tietoturvall isuu-
teen sisdltyviA abstrakteja asioita. To-
tlellisuudessa jokainen tietolurvan ta-
pahtuma liittyy organisaation loimin-
taan j oll aki n tarkastelutasolla, mutta
mycis muut neikokulmat vaikuttavat lop-
putulokseen huomattavasti.

Kun tietotekniikka oli kehittymitontei,
jiitettiin huomiotta heikot signaalit, siis
ne komponentit, joiden vaikutus loppu-
tulokseen oli hyvin vaatimaton. Nyt on
kaikki signaalit huomioitava, j okainen
tietoturvaan liittyvii tapahtuma on ai-
nutker1ainen ja ainutlaatuinen.

Yhteenveto
tutkimuksesta

Tietoturvan mittaaminen on ollut yri-
tyksen sisiiist:i toimintaa ja omaa kehi-
tystycttri. Kuitenkin kun etsitiirin yhtei-
sizi suuntaviivoja organisaatioille, on
ymmdnettaivi. ettd on laajemmasta asia-

kokonaisuudesta kysymys. Tiille tyolle
rinnakkainen tyo on menossa tictotur-
vallisuuden hallinnan ja koko organisaa-
tion johtamisen rintamalla maailmanlaa-
juisesti.

Kyselytutkimuksesta ilmeni, ettei osal-
listuvilla organisaatioilla ei ollut yhte-
ntiistzi menetelmriii arvioida tietoturva-
ansa. Teistd pystyi jo priiittelemririn, ett;i
mycis tietoturvan arviointi oli jokaisessa

yrityksessei oma tapansa. Kun tzillainen
tilanne havaitaan niiss;i yrityksisszi, iot-
ka ovat ki innittzineet tietoturvaansa.jat-
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kuvasti huomiota, niin voidaan olettaa.
ettti koko kentlillii tekemiitcintri tydtA on
paljon. Tietoturr an mittaamis- ja arvi-
ointityon kehittiimiseen on liihdettrivri
aluksi kihes puhtaalta pdydiiltli.

Prosessiteollisuusko
avuksi?

Organi saatioi den toiminnan tarkaste-
lussa korostuu nykl riln prosessimainen
toimintamal li. Miten prosessiaj attelusta
voisi olla hyotyii mycis tietoturvan mit-
taamisessa ja hallinnassa? Miten mitta-
ukset tapahtuvat paperinvalmistuksen
yhteydesszi'? Mikii on terAsteollisuuden
mittiruskiiytdnto? Miten \ astaavia me-

nettelyjii sovelletaan myos palveluorga-
nisaatioiden prosesseissa?

Jos nykyisiri tietoturvallisuuden mit-
taustapoj a kriytett?ii siin edell ii mainituil-
la alueilla. niin tuloksena olisi varsin
huono laatu ja hyliittiiviit tuotteet. Pro-
sessileollisuus ei mittaa tuotteensa omi-
nai suuksi a pelkiistriiin tuotantolinj an

alku- ja loppupiiiistii, vaan mittauspistei-
td on tiheristi esimerkiksi yli kilometrin
mittaisen linjan vanellajajokaiseen mit-
tauspisteeseen liittyy viilitcin ohjaustoi-
minta tuotannon pitiimiseksi tavoitteis-
sa ja sen'parantamiseksi.

Suoritettu tutkimustyci on vasta leih-

tdkohta kehittaa lielolurvan mittausra
yrityksissii ja valtion organisaatioissa.
Kun yksitteiinen organisaalio parantaa

omaa tietoturvaansa. silllikin on arvok-
kaita vaikutuksia koko yhteisolle. Kui-
tenkin teillii toiminnalla voidaan saavut-
taa vain yhden erillisen organisaation
tietoturvan parantumista.

Kun saadaan kehitetyksi prosessimal-
liin pohjautuva yhteinen ajattelutapa,
niin se voisi olla merkitt;ivri askel, jotta
voitaisiin yhdessri auttaa yrityksiii nos-
tamaan tietoturvaansa samansuuntaisil-
la toimenpiteilki ja saamaan laajalla rinta-
malla tietolurvrn tasoa orpanisaatioissa
nousemaan.

Trimrin tutkimuksen tarkoituksena ol i
kartoittaa tietoturvalli suuden mittaamis-
ta prosesseissa ja jatkossa myds tuot-
teissa. Kun ymmdnetddn tietoturvan
laajuus ja luonne, huomataan, ettri pu-
reutumalla organisaatioiden prosessei-
hin ja integroimalla turvallisuuden mitta-
us ja parantaminen osaksi prosessien
hallintaa parannetaan kokonaisvaltai-
sesti organisaation turvallisuutta - ei
r ain lurvallisuuden mittaamista proses-
seissa ja tuotleis:a. Gl
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Maanpuolustuksessa on vdlt-
timdtiintii seu rata ti ivi isti
yhteiskun nan kehittym istii
mukaan lukien tietotekniikan
u u si m pia i n novaatioita, joita
mycis voidaan hyiidyntiiii laa-
jasti. Kun siviilipuolella kes-
kustellaan uusien innovaatioi-
den tuomista vaihtoehdoista,
tulee ne ottaavakavasti myiis
maan puol ustustycissi.

Maanpuolustuksen alue
on laaja

Maanpuolustuksen perinteisena rchta-
vdnd on maan rajojen puolustaminen.
Tiihiin on entistzi enemmdn sisriltynyt
tiedollisia aiheita, esimerkiksi kansalais-
ten ja organisaatioiden immateriaalisten
rajojen loukkaamattomuuden suoj aami-
seen liittyviri alueita. Niimzi ulottuvat
myos yli maantieteel listen rajojen.

Uutta
innovaatiota
etsimissi

olisiko p op e riko n etekn ol o gi oll o

I a aj e ntu m is m o h d olli s u u ksi o?

Kansalaisilla ja organisaatioilla on yh-
teiskunnassamme oikeuksia j a velvolli-
suuksia, jotka liittyvat tietoihin. Jatku-
vana keskustelun aiheena onkin ollut
kysymys yksilollisistli j a yhteiscillisistii
vapauksista ja eduista. Kysymystzi on
mahdoton ratkaista yleisesti ja lopulli-
sesti kaikkia tyydytt?iviillii tavalla. Sii-
hen on vAlttamatdntA palata viihintririn-
kin yksittiiisten olosuhteiden ja tilanne-
tapausten kautta.

Euroopan Unionin alueella perusoi-

keuksiimme sisiiltyy muun muassa:

. oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
(6. artikla)

. henkildtietojen suoja (8. artikla)

. sananvapaus ja tiedonviilityksen va-
paus (1 1. artikla)

. oikeus saada tietojaja tulla kuulluk-
si yrityksessit (21. artlkla)

. oikeus tutustua asiakirjoihin (42. ar-

tikla).

Tietoturvallisuusratkaisut nriiden pe-

rusoikeuksien suhteen edellyttziviit tasa-

painoisia.toteutuksia. Tietoyhteiskun-

nan innovaatiot tuovat haasteitaja
mahdollisuuksia. Kehitystei ei voi eikzi

pidlikiilin yrittad pys liyttiili tai j anuttaa.
Teknologisilla innovaatioilla on ollut
merkittiiv;i vaikutus yhteiskunnassam-
me, vaikka tzissri ajassa ekivui ei sitii aina
edes selviisti tiedostakaan.

Suomessa on uusien
innovaatioiden haku

Peelle

Eduskunnan Tulevaisuusvaliokunta
tilasi Pekka Himaselta tutkimuksen
"Luovuuden Suomi - innovatiivisen ja
tasa-arvoisen tietoyhteiskunnan avain-
haasteita". Sama prosessi on liikkeellii
muuallakin, esimerkiksi Euroopan Unio-
ni j iirjestliii s;irinnollisesti Brysselissii
seminaareja, jotka fihtaAvat uusien in-
novaatioiden ldytiimiseen. Samoin Eu-
roopan yliopistojen tietoj ?irjestelmiiyh-
teiso (EUNIS) ajaa asiaa voimakkaasti,
esimerkiksi luotuinen EINIS '2004

konferenssi oli rakennettu teeman
"IT Innovations in a Changing World"
ymp2irille.



Miten yhteiskuntamme ja jopa koko
maailma muuttuisi, jos pystyisimme yh-

den paperikoneen linjan muuttamaan si-
ten. ettd se tuollaisi paperin sijasta tar-
ratyyppisiii aurinkokennoja. Jos kennoja
valmistettaisiin paperintuotannon nope-
udella, niin niitii riittaisi hyvin laajalle
ja niiden hinta olisi hyvin edullinen.
Entii jos samalla paperikoneteknologi-
alla pystyttiiisiin valmistamaan mycis

elektroniikan komponenttej a, j olloin
myos niiden hinta putoaisi muflo-osaan-
sa nykyisestii j a niitii olisi edullista si-
joittaa hyvin moniin kohteisiin.

Esimerkkinii paperikoneteknolo gian
kliytdstii voidaan mainita suomalaisen
UPM Kymmenen zilytarrat. NAifi tarroja
tullaan k;iyttiimiiein ratkaisuissa, j otka
perustuvat RFID (radio frequency iden-
tification) tekniikkaan. Esimerkiksi
Wal-Mart -yritys on ilmoittanut, ettzi

vuoden 2005 loppuun mennessd heidiin
kaikki suurimmat toimittaj ansa j outuvat
asentamaan tuotepaketteihinsa RFID -

tunnisteet. Vastaavanlaisesta priritdkses-
U lahti myos nykyinen viivakoodien le-
vi:iminen liikkeelle. Wal-Mafi on liike-
vaihdolla mitattuna suurempi kuin glo-
baali puolij ohdeteollisuus.

UPM:n yhteistycikumppanina on yh-
dysvaltalainen Alien Technologies, j oka
keh ittriii nanoteknologian periaatteisi in
perustuvaa RFID -teknologiaa. Yhtion
tavoitteena on priristii yhden centin hin-
taan komponenttia kohti, jolloin kihes
kaikkiin tuotteisiin olisi mahdolli sta
laittaa srihkoinen tunniste. Seuraavien
kahden tai kolmen vuoden aikana tulta-
neen n;ikemiiiin nziiden srihkciisten tun-
nisteiden 1;ipimurto.

Ktiyttcimahdollisuuksia voidaan myos
soveltaa puhelinteknologian rinnal le.

Langattoman tietoliikenteen osuus tulee
edelleen voimakkaasti kasvamaan. Sa-

moin tietotekniikkaa tulee huomattavas-
ti lisiiii esimerkiksi ubicomp -muodossa,
jos komponenttien hinta ei enzizi vaikuta
vahvasti siihen, kuinka laajoja jiirjestel-
mid rakennetaan.

Muovit ovat myds merkittrivd proses-

soriteknologian tutkimusalue. Esimer-
kiksi STM on ilmoittanut kehitt€ineensA

kokonaan muoviin perustuvan prosesso-

rin. Ongelmana on ollut liihinnli muovis-
ten muistien kehittaminen. Mikiili fimA

Kuvo:Storo Enso Oyj.

onnistuu, niin tiilkiin alkeellisia proses-

soreja voidaan tehdii perinteisillii pro-
sessiteknologioilla.

Uudet innovaatiot antavat mahdolli-
suuksia helpottaa koko maailman eki-
mdri. Ne voivat tuoda siiZistdjI energian
tuotantoon ja kulutukseen ja toisaalta
niiden avulla laaja koko eldmrin kattava
tietotekniikan verkko voi muuttaa ih-
misten j okapeiiveiistri selviytymistii pa-

rempaan suuntaan.

Tietoturvallisuuden
asema korostuu

Tietoa sisziltzivien komponenttien sijoit-
tamisella nykyistii huomattavasti run-
saammin eri kohteisiin merkitsee kansa-

laisen yksityisyyden kannalta jalleen
uusia keinoja. Maanpuolustuksen ja ter-
rorismia vastaan kiytzivrin tydn kannal-
ta tiimii tehostaa toimintaa. Onko siis
kansalaisten syytii jo totutella ajatuk-
seen, ettA yksityisyydestzi on tulossa
yhzi voimakkaammin lipiniikyvii aihe,
joka ei aiheuta ongelmia lakia ja jlirjes-
tystei noudattaville kansalaisille?

Henkil6- j a organisaatiokohtaiset tie-

dolliset alueet ovat laajentuneetja moni-
puolistuneet sisiilloltiilin. Niiden raj at

ovat tulleet entistri epriselvemmiksi. Tie-
toturvallisuuden tietojen eheyden, nii-
den kiytcin luotettavuuden sekzi luotta-
muksellisuuden hallinta ei voi enziei on-
nistua perinteisillli keinoilla. Niihin pe-

rustuvilla muodollisilla ratkaisuilla voi-
daan helposti saada aikaan vain hyodyt-
t6miii neienneiisratkaisuja ja turhautu-
mista.

Ratkaisut ovat meiddn
vastuullamme

Mitii sitten pitiiisi tehdli? Oleellisiksi asi-

oiksi tii116in korostuvat: yksiliillisyys ja
yksiloiden viiliset vuorovaikutukset, ti-
lanneratkaisut ty6olosuhteissa, monita-
soinen sidosryhmiiyhteistyd sekii vlili-
ton reagointi muutoksiin.

T:issii keskeistzi on todellisen reaaliai-
kaisen toiminnan ymmrirt:iminen ja hal-
linta. Ammattimaisesti niimii kysymyk-
set on totuttu yritysten tietoturvallisuus-
ratkai su issa li ittiimaAn toimintaprosessi-
en hallintaan j a maanpuolustustoimin-
nassa henkiseen maanpuolustukseen.&&!


