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ULKOMAAT

Viro on kyberturvan pioneeri
Viron presidentti toivottaisi Suomen mukaan Naton kyberturvan tutkimuskeskukseen
MARKO MUMM

Presidentti Toomas Hendrik
Ilves on huolissaan siitä, miten
yritykset käyttävät kuluttajien
verkkoon itsestään syöttämää
tietoa.
Laura Halminen HS
Tallinna

Viron
presidentti
Toomas
Hendrik Ilves arvostelee Euroopan unionin tietosuojasäädöksiä
ja kuluttajansuojaa.
”Säädökset keskittyvät liiaksi
valtionhallinnon dataan”, Ilves
sanoi HS:n haastattelussa keskiviikkona.
Ilveksen mielestä pitäisi tarkentaa, mitkä ovat yritysten velvollisuudet kertoa kuluttajille,
mitä heidän tiedoillaan tehdään.
”Minua ainakin kiinnostaisi,
mihin Google-hakujani käytetään”, hän jatkoi.
TIETOSUOJA ja varsinkin automatisoitujen järjestelmien suojaaminen olivat pääaiheita Cyconturvallisuusseminaarissa Tallinnassa.
Avauspuheessa Ilves nosti kyberturvallisuuden jopa terrorismin vastustamista tärkeämmäksi.
”Kybermaailma on kuin ikävä
asuinalue, jossa jonkun koputtaessa ovelle ja sanoessa ’minä
täällä, kulta’, pitää voida olla
varma, että oven takana tosiaan
on ystävä’ ”, Ilves sanoi puheessaan.
VIROA PIDETÄÄN edelläkävijänä

kyberturvallisuudessa.
Yksi
maailman ensimmäisistä kyberhyökkäyksistä kohdistui Viron
verkkosivuihin
Pronssisoturikiistan
yhteydessä
keväällä
2007.
Virolla ja Suomella menee
näissä asioissa erinomaisesti, Ilves sanoi myöhemmin haastattelussa. Ilveksen mukaan suomalaiset ja virolaiset ovat ”samalla
aaltopituudella”.
”Ajatellaan vaikka kaikkia miljoonia suomalaisia, jotka vierai-

Virolla ja Suomella menee kyberasioissa erinomaisesti, presidentti Toomas Hendrik Ilves sanoi HS:n haastattelussa.

levat Virossa. Esimerkiksi yhtenäistämällä sähköisten reseptien
järjestelmämme suomalaisetkin
voisivat ostaa reseptilääkkeensä
vaikka Pärnun-matkaltaan.”
Ilveksen mielestä olisi koko
Euroopan edun mukaista saada
suomalainen tietoturvaosaaminen mukaan Virossa sijaitsevaan
Naton kyberturvallisuuden tutkimuskeskukseen.
VERKKOMAAILMAN turvallisuusuhista keskeisin on nykyään
henkisen omaisuuden, kuten
teknologisten
innovaatioiden,
varastaminen.
”Esimerkiksi Britannia ryhtyi
suhtautumaan
kyberturvallisuusuhkiin vakavasti havait-

tuaan, kuinka paljon kansallista
henkistä omaisuutta heiltä varastetaan.”
Varsinkin Yhdysvallat on syyttänyt tänä vuonna varkauksista
Kiinaa, mutta kansainvälinen
tietoturvayritys paljasti, että
myös Intiassa on kehitetty tietoja varastava haittaohjelma.
Tammikuussa löydetyn Red
October -haittaohjelman jälkien
epäillään johtavan Venäjälle.

Tiedustelukenraali tukee
kiistanalaista verkkolakia

Twitter-käyttäjä. Eikö verkossa
tule turvaton olo?
”Ei. Tosin vanha Facebookprofiilini oli kuulemma tietämättäni jakanut kukkakaupan mainoksia.”

YHDYSVALTOJEN kansallisen tiedusteluviraston NSA:n johtaja
kenraali Keith B. Alexander toivoo CISPA-nimellä tunnetun kiistellyn lain pikaista hyväksymistä
Yhdysvaltojen senaatissa.
Lain vastustajien mukaan laki
antaa
verkko-operaattoreille
kohtuuttoman vallan yksityisyyteen liittyvissä kysymyksissä.
Laki antaisi operaattorien jakaa havaitsemansa verkkouhat

suoraan viranomaisille. Yksityisyyden suojasta huolestuneita
hän rauhoitteli vertaamalla lakia
liikenteenvalvontaan. ”Meidän
tarvitsee tietää vain, mistä mihin
punainen Lamborghini ajaa – ei
sitä, kuka sitä ajaa.”
Tallinnan Cycon-seminaarissa
puhunut Alexander vastaa myös
Yhdysvaltojen kyberturvallisuusyksiköstä Cybercommandista.
Suomessa operaattoreilla on
velvollisuus raportoida Viestintävirastolle
havaitsemastaan
haittaliikenteestä.

PRESIDENTTI Ilves on aktiivinen
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LYHYESTI

Obama kaappasi
luottonaisensa
Valkoiseen taloon

Syyrian armeija
valtasi
avainkaupungin

Radioaktiivista
vettä vuoti
Fukushimasta taas

Afgaanisiviilien
murhista syytetty
sotilas tunnusti

Kerrostalo romahti
Philadelphiassa –
useita loukkaantui

WASHINGTON .
Yhdysvaltojen
presidentti Barack Obama nimitti keskiviikkona YK-suurlähettiläs
Susan Ricen uudeksi turvallisuusneuvonantajakseen.
Rice oli viime talvena Yhdysvaltojen politiikan kiistellyimpiä
hahmoja. Hän oli nousta ulkoministeriksi, mutta vetäytyi senaatin republikaanien kiivaan vastustuksen takia.
Turvallisuusneuvonantajan
pesti on hallinnon tärkeimpiä,
joihin ei tarvita senaatin vahvistusta. HS

QUSAIR/TEHERAN. Syyrian hallituksen joukot valtasivat keskiviikkona tärkeän Qusairin kaupungin
Libanonin Hizbollah-taistelijoiden tuella.
Kaksi viikkoa jatkuneiden rajujen taisteluiden jälkeen monet rakennukset olivat raunioina.
Ennen sotaa Qusair oli 30 000
asukkaan kaupunki. Se on merkittävä liikenteen solmukohta, joka yhdistää Damaskoksen rannikkoon. Kapinallisten asekuljetukset Libanonista Syyriaan kulkivat
sen kautta. Reuters-AFP

TOKIO. Fukushiman ydinvoimalan omistava japanilaisyhtiö Tepco myönsi keskiviikkona, että voimala-alueelta on taas vuotanut
radioaktiivista vettä.
Voimalassa tapahtui vakava
ydinonnettomuus keväällä 2011,
ja vaurioituneisiin reaktoreihin
virtaa koko ajan pohjavettä, joka
saastuu radioaktiivisista aineista.
Vettä joudutaan sen jälkeen
säilyttämään
voimala-alueella
säiliöissä ja altaissa, joiden on tänä keväänä havaittu vuotaneen
useita kertoja. Reuters–HS

WASHINGTON . Kuudentoista afganistanilaisen siviilin murhista
syytetty
yhdysvaltalaissotilas
tunnusti sotaoikeudessa keskiviikkona. Tunnustus oli osa sopimusta, jolla kersantti Robert Bales välttää kuolemantuomion.
Viime vuoden maaliskuussa tapahtuneen joukkomurhan uhreista suurin osa oli naisia ja lapsia. Lähes kaikkia oli ammuttu
päähän. Kyseessä on pahin amerikkalaissotilaan tekemä siviilien
joukkomurha sitten Vietnamin
sodan. Reuters–AFP

AINAKIN yksi ihminen kuoli ja 13
loukkaantui nelikerroksisen talon romahduksessa Philadelphian keskustassa Yhdysvalloissa
keskiviikkona. Paikallistelevisio
WPVI:n ja CBS-kanavan mukaan
yksi ihminen oli yhä raunioissa.
Kanavien mukaan romahtanutta rakennusta oltiin juuri purkamassa. Se kaatui toisen, pienemmän talon päälle, jossa sijaitsi Pelastusarmeijan kirpputori. Pelastushenkilökunnan mukaan kukaan loukkaantuneista ei saanut
vakavia vammoja. HS
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