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ABSTRACT 
 
This thesis is about the weak signals of the future cyber threats that armed forces may face. 
The research question of this study was: “what are the early warning signals material points 
out in search of the possible future cyber threats of the armed forces?”. The aim was to 
point out early warning signals in five trajectories. These trajectories were developed from 
the phenomena that were found in the first part of the research. The first part was conducted 
in the Helmut Schmidt University in Hamburg ending to a thesis titled “Shaping Single 
Signs into Significant Phenomena”. 
 
The focus of the research was in the five phenomena: sensors, manipulation, speed, 
artificial intelligence and networking. These phenomena were developed into trajectories. 
Critical turning points were searched from these trajectories by linking them to single 
signals, connecting them together and assessing the development from the temporal aspect. 
 
The key results of this research are five critical turning points in the trajectories. Two of 
them are related to the development and traceability of the artificial intelligence, one is 
about a new actor in cyberspace, one about the loss of control in networks and the last one 
is related to the sensor development. 
 
These turning points are called early warning signals, according to weak signals analysis 
developed by Igor Ansoff. This research forms the second part of the weak signals analysis. 
 
The research method was the Delphi survey. The group of respondents answered 
anonymously in three rounds producing material for the analysis. The research orientation 
was hermeneutical and subjective interpretation was emphasized in the research. 
 
The results pointed out that the development of artificial intelligence has a strong effect to 
all other phenomena. It was possible to find logical trajectories in the five phenomena, but 
the temporal assessment of them was challenging. Evident connections and 
interdependencies between the trajectories were found and early warning signals were 
pointed out in them. The early warning signals crop up in the development phase of the 
phenomena with a growing number of problems. The five early warning signals may start 
to occur after the following couple of years. 
KEYWORDS 
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TIIVISTELMÄ 
 
Tämän tutkimuksen aiheena ovat heikot signaalit tulevaisuuden kyberuhkista, joita 
puolustusvoimat voivat kohdata. Tavoitteena oli löytää varhaisia varoitussignaaleita viiden 
ilmiön kehityskaarista. Nämä kehityskaaret luotiin ilmiöistä, jotka nousivat esille 
tutkimuksen ensimmäisessä osassa. Ensimmäinen osa tutkimusta laadittiin Helmut Schmidt 
-yliopistossa Hampurissa otsikolla “Shaping Single Signs into Significant Phenomena”. 
 
Tutkimuksen painopisteessä olivat viisi ilmiötä: sensorit, manipulaatio, nopeus, tekoäly ja 
verkottuminen. Näistä ilmiöistä kehitettiin kehityskaaria, joista etsittiin kriittisiä 
käännekohtia linkittämällä niitä yksittäisiin signaaleihin, yhdistämällä kehityskaaria 
toisiinsa ja arvioimalla niiden ajallista kehitystä. Tutkimus osoitti yhteensä viisi kriittistä 
käännekohtaa. Näistä kaksi liittyi tekoälyn kehitykseen ja jäljitettävyyteen, yksi 
kyberavaruuden uusiin toimijoihin, yksi verkostojen hallinnan menettämiseen ja yksi 
sensoritekniikan kehitykseen. 
 
Nämä käännekohdat tunnetaan Igor Ansoffin luomassa heikkojen signaalien 
analyysimenetelmässä nimellä varhaiset varoitussignaalit. Tutkimus muodosti heikkojen 
signaalien analyysimenetelmästä toisen osan. Ensimmäinen osa oli Helmut Schmidt -
yliopistossa laadittu tutkimus. 
 
Tutkimusmenetelmänä käytettiin delfoimenetelmää. Vastaajajoukko tuotti materiaalia 
analyysia varten vastaamalla anonyymisti kolmeen kyselykierrokseen. Tutkimusote oli 
hermeneuttinen korostaen aineiston subjektiivista tulkintaa.  
 
Tulokset osoittivat, että tekoälyn kehityksellä on huomattava vaikutus muihin ilmiöihin. 
Viidestä ilmiöstä oli mahdollista muodostaa loogisia kehityskaaria, mutta niiden ajallisen 
kehityksen arviointi oli vaikeaa. Kehityskaarien välillä oli mahdollista osoittaa yhteyksiä ja 
keskinäisriippuvuuksia sekä niissä ilmeneviä varhaisia varoitussignaaleja. 
 
Tutkimuksen tärkeimpänä johtopäätöksenä on, että kehityskaarissa havaitut varhaiset 
varoitussignaalit voivat ilmetä jo seuraavien lähivuosien aikana. Niiden esiintyminen 
ajoittuu kehityskaaren vaiheeseen, jossa siihen vaikuttavien ongelmien muodostuminen 
kiihtyy. 
AVAINSANAT 
Tulevaisuudentutkimus, heikot signaalit, uhat, kyberavaruus, delfoimenetelmä 
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TRACKING TRAJECTORIES IN CYBERSPACE TO DISCOVER 

EARLY WARNING SIGNALS 

 

 

1. INTRODUCTION 

 

1.1 How to Avoid Surprises? 

 

Surprises are an everyday life phenomenon that we normally try to avoid. To avoid them, we 

try to imagine what could happen; when; where and how. We are scanning the options and 

possible developments and try to spot out these unexpected issues before they occur.  

 

Surprises are new or already known things that appear in an unexpected way. They are 

reflecting or presenting a phenomenon. We can either let them come and try to live with them 

or search for the things that could affect the future and prepare for them. By preparing we can 

either try to reduce the number of surprises by finding them or try to affect the power of the 

effects they produce. The ways to handle surprises in everyday life are putting the effort on the 

cyclic planning, suddenly popping up phenomena outside of the planning cycle and even on the 

quick response measures which are needed to cope with the surprises. For example, we may 

plan our winter holiday following the rules of the company and do the preparations for a nice 

breakout in the ski resort. We may plan an alternative way of reaching the resort if the snow 

storm makes the original plan of driving too risky. And if we are stubborn enough and decide 

to drive in a snow storm anyway, we may save the number of a tow truck for the case we slide 

out of the icy road during the journey. 

 

This research focuses on the predicted phenomena of the future, which cannot be seen clear and 

precise, but which will most probably have an influence in the future. Those issues will be tried 
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to be identified by the search of weak signals they radiate, reflect or produce and analyzed and 

strengthened following the method for weak signals analysis. 

 

Especially new issues tend to surprise us. They are often seen as complex ones, which makes 

them hard to predict and understand. Phenomena in the cyberspace have such novelties and 

unseen features that have possibilities to occur suddenly as unexpected ones. Added with the 

internal dynamics of the cyberspace and possible effects on the societies, they must be taken 

seriously and observe their development carefully. It is also a reason why cyberspace is largely 

accepted as a new domain of warfare and cyber as an issue of securitization. Cyberspace creates 

a platform for phenomena that can cause existential threats to societies. This is why it deserves 

to be studied: to assess the development of it, find out remarkable interdependencies and search 

for the critical turning points. 

 

1.2 The Research Problem and the Orientation  

 

The aim of this study is to identify early warning signals of the cyber threats of the future that 

the armed forces may face. The research question of this study is: “what are the early warning 

signals material points out in search of the possible future cyber threats of the armed forces?”  

 

This study is a continuum to the findings of the thesis written for the Helmut Schmidt University 

in Hamburg in February 2020 with the title “Shaping Single Signs into Significant Phenomena”. 

The aforesaid study pointed out five phenomena to observe: sensors, manipulation, speed, 

artificial intelligence and networking. In this research these phenomena are developed into 

scenarios, logical trajectories. In these trajectories, connections between them and single 

signals, interdependencies and overlaps between the trajectories and the temporal development 

are searched. 

 

The key results of this research are five critical turning points found in the trajectories. Two of 

them are related to the development and traceability of the artificial intelligence, one is about a 

new actor in cyberspace, one about the loss of control in networks and the last one is related to 

the sensor development. These turning points are named as early warning signals in the weak 

signals analysis created by an American futurist Igor Ansoff. 
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Weak signals analysis is a tool to find out new issues that could have a significant effect on us 

when occurring suddenly and unexpected. The analysis tool is based on filtering single signs 

and signals and grouping and strengthening them so that counter-measures can be planned.1 

 

The orientation for finding weak signals requires interpretation of the environment around us. 

Collaborative methods are emphasized because of the subjectivity of the interpretation. Delphi 

method is used as the research method in this study. It is an anonymous, collaborative method 

for subject-matter experts to find a consensus of an issue, form alternatives or create a 

discussion. It is run in multiple questioning rounds where the analyst or researcher gives a 

feedback to the respondents after each round based on the information collected in the previous 

one.2 

 

As the weak signals analysis suggests and the key results show, it is possible to create the logical 

trajectories of the five phenomena. The analysis points out connections, interdependencies and 

overlaps between the trajectories and single signals. Inaccuracy, which is a nature of weak 

signals, is also present in the results, especially in the temporal assessment. 

 

The main conclusion is that the early warning signals may occur during the phase of 

development, when more and more problems are cropping up. The early warning signals pop 

up as dynamic points that can alter the development of trajectories significantly. This change 

can mean the alternative direction of development or the acceleration of speed of it. 

 

The research orientation is hermeneutical, emphasizing the meaning of subjective interpretation 

in the analysis process. It underlines that the researcher sees the issues from his own point of 

view, based on the personal experiences, thoughts and bias. This positioning is also leading to 

the development due to the continuous learning during the research. For tackling the challenges 

of subjectivity, a careful preparation and documentation is the path to objectivity in this study. 

 

1.3 The Structure of the Thesis 

 

After this introduction to the research, the study begins with the chapter discussing about 

securitization and linking it to the key issue of this research, cyber. The focus is in justifying 

cyber as a reasonable issue of securitization. It will be followed by a chapter about the futures 

                                                
1 Ansoff, Harry Igor & Edward J. McDonnell. Implanting Strategic Management. Prentice Hall, New York, 
1990, p. 66 
2 Cuhls, Kerstin: Delphi Method. Foresight Methodologies. pp. 93-112. 2003, pp. 96-97 
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studies and especially the components of change, focusing on the weak signals. These two 

chapters combine together the complexity of the theme of this research: novel and rapidly 

developing phenomenon, cyber, and the attractive nature of futures studies with all the 

uncertainties the future is carrying. 

 

The fourth chapter explains the research question, the orientation and the conduct of the study: 

first it shortly presents the findings of the research made in Helmut Schmidt University and 

some inspiring existing theses. After that the research questions are presented as well as the 

orientation, the methods and the conduct of this research. Some of the challenges that the 

orientation and the method have are discussed in this chapter, but the evaluation of the research 

will be presented in the last chapter with the found frailties. 

 

The results of the research are presented in the fifth chapter, first the results related to the 

trajectories and after that the results about the single signals. In the end the summary of the 

findings and the conclusions are presented. The final chapter will discuss the evaluation of the 

results and the research and the recommendations for the further research. 
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2. SECURITIZATION AND CYBER SECURITY 

 

This chapter is an introduction to the theory of securitization and to cyber security. It argues 

that the theory of security as a result of a successful speech act suits well to a relatively new but 

wide-ranging phenomenon, cyber. The chapter connects together these key themes of the study 

and at the end points out some similarities between them. 

 

2.1 Security Is a Feeling Created by a Speech Act of Securitization 

 

Nations and their armies have confronted sudden crises throughout history.3 Traditionally these 

crises have been military escalations between two states. They have been either surprising 

occurrences or followed a path of recognized development. If not a complete surprise, most of 

them have nonetheless included some element of it, in example given in relation to the timing, 

power or means. Less surprising factor has been the proximity of the source of threat: it has had 

a significant effect to the sense of a military threat between states. According to the Copenhagen 

School influencers Barry Buzan, Ole Waever and Jaap de Wilde, the states seem to fear more 

their neighbors than distant powers, especially if these neighbors are behaving aggressively, 

developing their military resources or if they have a belligerent history.4 The mainstream view 

of security is namely related to a state monopoly of legitimate use of violence by armed forces 

in the domestic and international stage with the aim to free the state and its citizens from 

threats.5 

 

Even though it is claimed that democratic states don’t feel threatened by the military capabilities 

of other democratic states, they can cause a sense of threat that originates from political, 

societal, economic or environmental sources instead of a military one. By pointing out this 

division of security sectors, Buzan et al. argue that there are issues causing threats to states, 

even though they are not military ones.6 The goal of the Copenhagen School is to bring these 

non-military aspects of European security into discussion. Widening the spectrum of threats to 

non-military ones has brought new aspects to the debate of security and the actors. Various 

political, societal or economic crises, environmental catastrophes, long-lasting threatening 

                                                
3 Ansoff, Harry Igor: Managing Strategic Surprise by Response to Weak Signals. California Management 
Review, 18 (2), pp. 21-33. 1975, p. 21 
4 Buzan, Barry, Ole Waever & Jaap de Wilde. Security: A New Framework for Analysis. Rienner Pub Boulder, 
Colorado 1998, pp. 11, 57 
5 Huysmans, Jef: Revisiting Copenhagen: Or, on the Creative Development of a Security Studies Agenda in 
Europe. European Journal of International Relations, 4 (4), pp. 479-505. 1998, p. 486 
6 Buzan et al. (1998), p. 51 
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phenomena like urbanization or climate change, pollution, pandemics, even threats that lurk 

in the structures of the critical infrastructure have been raised to a discussion as potential threats 

for the society. 

 

Military threats threaten every sector in the society. Therefore, they cause a clear security 

dilemma to the state. This dilemma can be put on a scale. At one end of the scale there lies a 

conflict formation with fear, rivalry and mutual perceptions between the states. At the other end 

there is a pluralistic security society without a sense of threat.7 Between these two extremities 

remain the security regimes: constructions, where states still feel themselves being threatened, 

but have made arrangements to reduce the sense of threat. These arrangements are called 

balancing and bandwagoning. Balancing can be either internal or external, meaning that a state 

either enhances its own military resources or forms alliances with other states. A bandwagoning 

state tries to minimize the threat by pleasing the potential enemy.8 

 

A military threat is defined in a classical way as an equation of will and resources. If another of 

them does not exist, there is no current threat. Still there can be a risk of a future threat, which 

escalates if the factors develop.9 As military threats are often direct and intentional, other sectors 

face other types of threats: for example, the aim of the political threat is to destabilize the 

governmental organizations and create conditions for the possible use of military means.10 

Environmental threats can be either natural or man-made disasters. Societal threats can cause 

internal problems triggered by great individual tragedies and have serious influences to the 

society. Threats related to economy can work as a trigger as well and have a large impact on 

the other sectors through chain reactions. Actually, all kinds of threats may cause chain 

reactions from sector to another or from local to global and vice versa. For example, a local 

nuclear accident can cause a global disaster and a political threat by setting up a trade war, or 

it can cause societal threats through unemployment and rising crime rates. 

 

States try to avoid possible chain reactions, because escalations may lead to unexpected 

existential threats, threats to a state survival. They threaten the state sovereignty, consisting of 

an undivided combination of an idea, physical base and institutions.11 In other words, an 

existential threat is a threat to government, territory or society. Even though issues in different 

                                                
7 Buzan et al. (1998), p. 12 
8 Buzan et al. (1998), p. 58 
9 Keohane, Robert Owen. Power and Governance in a Partially Globalized World. Routledge, London; New 
York 2002, p. 91 
10 Buzan et al. (1998), pp. 58, 142 
11 Buzan et al. (1998), p. 21 
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sectors may not be existential threats per se, they can cause such.12 That is the reason why 

states securitize them. 

 

It is quite easy to list interesting issues but more difficult it is to describe why they are 

interesting. Many of the interesting things are considered to be important ones. But what makes 

them important or less so? Importance can be evaluated by the need of handling the issue 

immediately. One way to find issues for securitization is to ask a question if the issue can be 

handled later or not. If the answer is positive, the issue most probably does not need to be 

securitized or to be brought into the discussion. If the issue needs immediate action, it is 

probably worth securitization or has better changes to be securitized than less pressing one. 

This method can be useful especially when trying to identify topics outside the military and 

political sectors.13 

 

A discussion that explains something as an existential threat does not automatically mean that 

the issue is securitized. What is needed, is the acceptance from the public. Without it, it is only 

possible to speak about the securitizing move. A successful securitization produces an 

intersubjective sense of an existential threat. Judgement of the issue is in the focus of 

securitization move. This interpretation determinates if it is considered as a real threat or 

paranoia.14 The interpretation is not an individual process, it is a social construction that 

answers the questions if the issue being threatened is worth protecting, if there really is 

something threatening it and whether it therefore should be securitized or not. Instead of taking 

security as given objectively, threats are wanted to be evaluated independently to understand 

better the surrounding environment. 

 

Speech acts that are forming the discussion of securitization move are the central elements of 

securitization itself. They are bringing the issue out in the open describing it as a source of 

threat. But the speech acts do not only describe the issue, they can give a new meaning to it. A 

securitized issue can lose its earlier meaning and be defined in a new way as long as it is 

accepted by the public.15 Some issues have been developed into security problems due to the 

discussion itself. It is said that a speech act is more than words: metaphors, emotions, silence 

and even lies.16 The more capabilities the actor of the securitization speech act has, the better 

                                                
12 Buzan et al. (1998), pp. 80, 86, 100, 107-108 
13 Buzan et al. (1998), pp. 25-26 
14 Buzan et al. (1998), pp. 21, 25, 30, 31 
15 Baele, Stéphane J. & Catarina P. Thomson: An Experimental Agenda for Securitization Theory. International 
Studies Review, 19 (4), pp. 646-666. 2017, p. 647; Taureck, Rita: Securitization Theory and Securitization 
Studies. Journal of International Relations and Development, 9 (1), pp. 53-61. 2006, p. 55 
16 Baele & Thomson (2017), p. 651 
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chances there are for the issue to be securitized. The probability of successful securitization is 

written in the casting of a speech act: political elite and highly professional experts of security 

issues are said to be the most successful actors of securitization moves.17 

 

Securitization is a powerful move that defines the direct and indirect existential threats. Still, a 

discussion about a problem does not determine its essence and a security dilemma might rise 

up even though it has not been securitized.18 Securitization is a battle of issues, too. It prioritizes 

them: the more issues one has managed to push aside, the better it has been securitized. 

Meanwhile some issues that are potential threats may not become securitized and cause 

problems in the future. There is also another risk: prioritizing becomes impossible if too many 

issues are securitized.19 

 

Even if the securitization is a battle of issues, a successful threat prevention cannot be achieved 

by cutting the world or a state into sectors. In reality, the threats are not sector-bound. They 

have interfaces and interdependencies and through them they can trigger chain reactions. On 

that account, it is important to find holistic solutions for security dilemmas. Interfaces and even 

more the interdependences are difficult to catch if the focus is in a single sector.20 Securitization 

demands a wider aspect to the actors of security, too. The nation-state-centric aspect is 

challenging when talking about the threats of various non-military sectors.21 Many 

environmental, societal or economic threats are more and more related to actors like non-

governmental organizations or companies instead of states. 

 

2.2 The Complexity and Diversity of the Cyber Security 

 

Cyber is rather novel phenomena but carries many complicated issues within. It is related with 

several unsatisfying definitions, many interesting characteristics and uncertainties of the 

development that challenges its positioning. Lucas Kello, a British scientist, encourages the 

theme by stating that time is needed to learn the character of cyber for its complexity and 

diversity. The amount of the debate itself shows that the issue is important and is demanding 

effective policies to handle it. That makes it a possible subject to securitization.22 

                                                
17 Floyd, Rita. Security and the Environment: Securitisation Theory and US Environmental Security Policy. 
Cambridge University Press, Cambridge 2010, p. 22 
18 Floyd (2010), p. 32 
19 Huysmans (1998), p. 499 
20 Buzan et al. (1998), pp. 168-169; Huysmans (1998), p. 489 
21 Floyd (2010), pp. 38-40 
22 Kello, Lucas: The Meaning of the Cyber Revolution: Perils to Theory and Statecraft. International Security, 
38 (2), pp. 7-40. 2013, pp. 7-8 



 9
For understanding cyber security, Kello points out that one must understand the idea of 

political and social sciences in addition to technology. Cyber security is not only technical issue, 

even it is often relayed as such.23 It is more and more about strategies, tactics and measures of 

protection in different levels of societies. The aspects to cyber security vary depending on the 

point of view: from political sector, the biggest challenges may point out to social media and 

influencing opinions, from environmental and economic sectors the key issues may be related 

to SCADA24 systems of critical infrastructure and the greatest worries from the societal sector 

can be carried about the functionalities of healthcare systems and protection of personal data. 

Every governmental sector sees the cyber security in different light. That also reveals the first 

challenge of it: it covers the society as a whole.25 

 

Cyberspace is considered especially in the military as a domain like ground, air, sea and space. 

It spreads over all societies and other domains with its three layers: physical, logical or syntactic 

and cognitive or semantic. The definitions of the layers are partly conflicting, but as simplified 

the physical layer is the hardware, devices and the second layer the connections between them. 

The third layer is a layer of information, either with or without the presence of a human factor.26 

This infiltrating character makes the cyberspace dominate other domains.27 Infiltration also 

makes cyberspace inseparable from daily life with its significant impact to it.28 

 

Very close to the cyber security lies the information security: it stresses the importance of free 

and true information flow.29 Cyberspace is a storage for information.30 The large amount of 

information that cyberspace seals in, comes from the societies which are running in every 

domain. Cyberspace is not only covering the domains, it is glued to them with two-way 

activities. 

 

Perhaps the most discussed cyber-related question to be solved is the definition of cyberspace.31 

The simplest definitions for cyberspace state that it is the unity of all networks together, formed 

of three earlier presented layers. This includes the Internet and the so-called cyber archipelago, 

                                                
23 Kello (2013), p. 16 
24 SCADA, Supervisory Control And Data Acquisition 
25 Libicki, Martin C. Cyberspace in Peace and War. Naval Institute Press. Annapolis, Maryland 2016, p. 70 
26 Kramer, Franklin D., Stuart H. Starr & Larry K. Wentz. Cyberpower and National Security. National Defense 
University Press: Potomac Books, Washington D.C. 2009, p. 33; Lemieux, Frederic. Current and Emerging 
Trends in Cyber Operations: Policy, Strategy and Practice. Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke, 
Hampshire 2015, pp. 22-23; Libicki (2016), p. 21 
27 Libicki (2016), p. 158 
28 Kramer et al. (2009), p. 31 
29 Kello (2013), p. 18 
30 Kramer et al. (2009), p. 30 
31 Kramer et al. (2009), p. 4 



 10
meaning air-gapped networks that are not connected to the Internet.32 This definition will get 

supplements in the following chapters, starting from the two crucial differences between 

cyberspace and other domains. 

 

Ground, sea, air and space have a physical existence, but cyberspace does not. Entering it 

physically is impossible. Still, every device and operator of cyberspace exists physically in one 

or many of the traditional, physical domains. The fundamental question is, if a cyberspace 

would exist without them.33 Even the cyberspace has no borders and is said to belong to all, the 

devices and operators are still obligated to follow the rules and laws of the nation-state in which 

they are operating. In contrast to Kello, Peter W. Singer and Allan Friedman noting that there 

is no free part of cyberspace, Martin C. Libicki comments on the same more mildly by saying 

that cyberspace is ungoverned like some collapsed states.34 

 

In comparison with the other domains, cyberspace has another significant difference: when all 

the other domains are natural, cyberspace is created by man. This also makes it mutable and 

drastically changeable. Some of its dynamics make it hard to assess, and are lacking from other 

domains.35 

 

Cyberspace offers some specialties for operations: one part of the dynamics of the cyberspace 

is related to the indications of the cyber-attack. They are hard to predict and discover. In the 

physical world, activities like massive demonstrations and riots have been a sign of upcoming 

cyber-attack, especially if they are somehow related to state rivalry.36 Because of the nature of 

the societies, this indication is a real challenge to catch. Some technical indications for the 

attack exist as well.37 As there are certain uncertainties in the indications of the attack, there are 

also challenges in developing the measures to handle it.38 As noted earlier, the attacks should 

not only be seen from technical point of view as a use of malicious code without other purposes. 

Therefore, technical approaches alone do not suffice when preparing to reject cyber threats.39 

 

The characteristics of cyberspace creates challenges to armed forces: in the cyberspace it is not 

simple to separate the civil and military targets from each other. Simultaneously the use of 

                                                
32 Kello (2013), pp. 17-18 
33 Kramer et al. (2009), p. 30 
34 Kello, Lucas. The Virtual Weapon and International Order. Yale University Press, New Haven, [CT] 2017, p. 
161; Singer, Peter Warren. Cybersecurity and Cyberwar: What Everyone Needs to Know. Oxford University 
Press, New York, USA 2014, p. 182; Libicki (2016), p. 82 
35 Kramer et al. (2009), p. 5; Libicki (2016), p. 159 
36 Libicki (2016), p. 192 
37 Libicki (2016), p. 192 
38 Kello (2013), p. 7 
39 Kello (2013), p. 16 
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novel cyber weapons presents many uncertainties in them. It is unknown how they affect the 

target and if they are causing collateral damages.40 In any event, the cyber weapons have a great 

potential: even if they have not yet entailed casualties, they absolutely can do so.41 

 

Simultaneously when debating about the uncertainties of cyber weapons it has been argued 

whether the cyberspace is a domain for warfare at all. Some challenges in definitions exists for 

sure, but even cyberspace has crucial differences with the other domains, it is often accepted as 

one.42 Libicki warns that when defining the cyberthreat as a national security problem, it should 

be prepared to face as a war. Due to the characteristics of the cyberspace that can be very 

dangerous: the war is about winning, and the last one standing is the winner, Libicki comments 

on.43 

 

Other uncertainties with definitions exist as well. The definition of cyber warfare does not suit 

perfectly to the definition of warfare in other domains. The most important argument is that 

cyber-attacks are not violent or they have not caused any collateral damage as acts of war should 

be.44 The clausewitzian approach adds to this: war must have ends and means and it must have 

political characteristics within.45 

 

The goal of cyber-attacks or the use of a cyber weapon is more likely to bend the adversary to 

ones will, not to disarm the enemy, occupy its territory or even change its regime. That makes 

cyber-attacks more confusing than destroying.46 One characteristic of a cyber-attack is also the 

notion of speed. There is only a short time, if time at all, between the detection and the impact. 

That would make the cyber war also move at the speed of light.47 The features of the cyber 

weapon have novelties that do not suit perfectly to the definitions of warfare and make the 

cyberspace difficult to handle by traditional means. 

 

The uncertainties of the effects of the cyber weapons, the nature of it and the speed it carries 

show that much of the power of cyber-attacks is based on the unpredictability. A cyber-attack 

mostly surprises the target.48 But the surprising element is not only in the weapon itself, it is 

                                                
40 Kello (2013), pp. 25, 33 
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also included in the wider impact that the use of cyber weapon carries: an attack in the 

cyberspace can trigger a response with a conventional force.49 

 

Even cyber-attacks can be used in conflicts as a part of military operations, it should be kept in 

mind that not every action in cyberspace is an attack, nor a military action.50 The attacks in the 

cyberspace can be conducted without strategic purposes, but they still can have a great impact 

on societies.51 Many services in the digital world have more users than a nation-state has 

citizens. Influencing those services or directly their users can cause serious problems and chain 

reactions. 

 

Cyberspace offers a high level of anonymity for its actors. This complicates the traditional 

confidence-building measures of international politics, where diplomacy is a tool of influencing 

and settling threats and conflicts.52 But anonymity is only a one side of the challenge: there are 

several other actors in the cyberspace in addition to states.53 Hactivists, criminals, terrorists, 

non-governmental organizations and companies are operating in the cyberspace with their own 

agenda. It is challenging to control these nontraditional players in the digital domain. They are 

not bound to the same rules with the nation-states and therefore it has been questioned should 

the cyberspace be more specifically controlled by the states, organizations and international 

law.54 Non-state actors are problematic in the eyes of the international law, which is not well 

suited for operating in cyberspace either. The new actors can even be a catalyst in the interstate 

rivalry.55 For example, the companies have a giant role in the cybersecurity. In the information 

technology states are not only or even primary security providers in the national level. In any 

case, it is unlikely to see a development where the nation-states would give up their role as 

number one actors in the cyber space. That would mean giving up their gained advantages, 

admitting other players in the game or giving opportunities to new parties.56 

 

There is even more asymmetry in the cyberspace. The threats without physical appearance and 

interstate features are seen as uninteresting ones. Many of the threats in cyberspace meet these 

conditions. However, cyberspace can offer advantage to the small states: possibility to execute 

                                                
49 Kello (2013), p. 26 
50 Libicki (2016), p. 81; Rid (2013), p. 16 
51 Kello (2013), pp. 22-23, 25 
52 Kello (2013), pp. 33-34 
53 Kello (2013), p. 11; Kramer et al. (2009), p. 31 
54 Goodman, Marc. Future crimes: Future Crimes: Inside the Digital Underground and the Battle for Our 
Connected World. Anchor Books, New York 2015, p. 183; Rid (2013), p. 170 
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cyber-attacks is not bound to the size of the state as in the conventional means of war. That 

makes the little bigger in the cyberspace than it otherwise is.57 

 

Cyberspace offers certainly threats that are affecting states even though total unanimity of them 

has not been reached.58 Cyberwar is a potential threat as well, but the question is, whether it is 

a probable one or not.59 Even cyber has not fundamentally changed the character of warfare, it 

certainly has brought new aspects to the discussion about security, especially about the non-

military threats and actors in the cyberspace.60 Cyberspace is widening the possibilities to cause 

harm, not only because it blurs the borders of war and peace but also due to the practical reason 

that the governments lack chances to fix someone else’s systems that are functioning in the 

cyberspace and affecting the daily functions of societies beyond measure. Therefore it is an 

ideal space for causing political disorder, strategic instability and challenges to nation-states.61 

 

2.3 Cyber – Confusing Enough to Be Securitized 

 

There are surely uncertainties in cyber threat and cyber warfare in many levels. Various aspects 

to it show that it is carrying a huge potential and therefore cannot be ignored. First comes the 

coverage of it: it runs through the societies and domains with its layers and is a vast storage for 

information. Picking up one thing from there and another from here is not how cyberspace can 

be handled. Cyberspace must be operated as a whole, not in sectors, separated islands or layers. 

 

Speaking about the cybersecurity with metaphors related to other domains makes it more 

tangible and binds it to other domains.62 Virtual weapon, cyber warfare or cyber defense are 

speech acts, where activities in cyber domain are getting a new meaning in the securitization 

move. The theory of securitization underlines that when using a word security in relation to a 

single theme, it shows that this theme is considered to be so important that it is evaluated from 

the point of survival and even extraordinary measures are allowed to prevent the threat.63 

Interesting aspect for this research is to notice that while the security issues are written about, 
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simultaneously the speech act is executed to be judged by the public thus completing the act 

of securitization.64 

 

It is surely easier to answer why something unforeseen was not predicted to happen than why 

something already seen was not rejected.65 It would be simple way to prepare and handle only 

those issues which can be seen and are affecting this time. Securities are always future-oriented 

and therefore it is not possible to find objective standards for them. As seen already in this 

chapter, the cyber security carries uncertainties. These uncertainties must be evaluated by 

thinking of the possible scenarios of what will happen if an action is or is not taken to handle 

the issue as the following chapter will prove.66 It will take us to the futures studies and 

orientation of the components of change. Earlier in this chapter it was encouraged that time is 

needed to learn the complexity and diversity that cyber carries. The question to be answered in 

this research is how much time there is to learn and what should be learned in this time. Cyber 

has so many uncertainties with its complexity and diversity that it is worth securitizing for 

dealing with it in the future. 
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3. FUTURES STUDIES 

 

This chapter creates an insight to futures studies. It leads through the orientations of the futures 

to elements that alter the future. These components of change include weak signals, which are 

in the focus of this study. The theory of weak signals and the weak signals analysis method are 

presented at the end of this chapter forming the basis for the next chapter about conducting the 

study. 

 

3.1 Three Orientations to the Future 

 

The speed of change accelerated after the Second World War. The power struggle between the 

East and the West put pressure on the defense, security and foreign policy but the effects 

reflected also to international business and economy. Discontinuities and surprises came up in 

a shorter anticipation time requiring from the companies and governments more time for 

preparing and reacting.  

 

Olaf Helmer and Igor Ansoff, both of them American futurists, noted this development and 

were among others developing new techniques to create credible insights on the future in the 

1960s.67 Whilst creating the theories and techniques, also the wider unanimity about the 

different orientations of the future took place. An Italian futurist, Eleonora Masini, names the 

orientations to the future as extrapolation, utopian and vision.68 

 

Extrapolation sees the future as a given, meaning that the future is already prescribed based on 

the history. It is only possible to search for possibilities and probabilities in the present to 

manage the future.69 The development is like a bridge from the past to the present and further 

to the future.  

 

Utopian is an orientation, where the future is seen as a common project without strings attached 

to the past. It strongly underlines the chances to influence the future, not just to receive it as 

given like in extrapolation. The ambitious visions are part of the utopian as well as the 

                                                
67 Helmer-Hirschberg, Olaf: Analysis of the Future: The Delphi Method. RAND Corporation, Santa Monica, CA 
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1159; Ansoff (1975), pp. 21, 23 
68 Masini, Eleonora. Why Future Studies? Grey Seal Books, London 1993, pp. 45-46 
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discussion about the various scenarios which may be realized in the future.70 The connections 

between history, the present and the future are not seen important, and the significant link 

between these three is, that the future utopian creates is often contrary to the past and the 

present. Utopian future is more about the desires than probabilities.71 

 

Vision as a third orientation to the future tries to expand the possible scenarios with the aim of 

increasing the number of possibilities and challenging the suppositions concerning them. 

Orientation accepts that there are certain restrictions affecting the future from the past but also 

options to choose from and build various scenarios of. Restrictions and possibilities create 

possible futures. They are constructions of multiple alternatives and probabilities connected to 

them. The diversity of the future scenarios creates also uncertainty and complexity to cope 

with.72 

 

Masini points out that when learning to live with complexity, it is possible to understand the 

future.73 Complexity is closely related to uncertainty carried by the future: the more there are 

complex issues, the more there are variables and therefore uncertainties. On the contrary, 

uncertainties built up complexity, while they embody pieces of information, which is formed 

of pieces of imperfect or doubtful data. This requires careful consideration and paying attention 

to options increasing complexity. In a complex situation, following certain rules can be a 

solution to handle the situation, but as the turbulent complexity appears, the rules cannot be 

followed or traced.74 Therefore it is important to understand how the different components of 

change are working in the shaping of the future. 

 

The following focus is in the components of change, due to the point that creating variable 

futures is more productive than only waiting for what will happen. The future is about many 

alternatives, which can be analyzed, manipulated and thereby affected. As Olaf Helmer pointed 

out already in 1967, the future should be seen as a tray of options instead of given one.75 
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3.2 Components of Change as Elements Affecting to Future 

 

To better understand the complexity of diversity and the uncertainty carried by the future, next 

shall be taken a look on the components of change. They are phenomena, which occur in 

temporal perspective and have a straight influence on the future, reflecting to it from the past 

or the present. 

 

Trends present typically a continuous development from the past to the future. They are difficult 

to alter due to the internal dynamics that moves them on. They can be analyzed and categorized 

in various ways. Categorized by duration, trends can be short-term, mid-term or long-term. By 

their influence they can be minor trends with only limited influence or megatrends with global 

impacts. They can be arising or degenerating based on their evolution or branching trends 

categorized by the structure.76 

 

Driving forces are linear as trends, but can have a remarkable impact in certain points like in 

the solution or crossroads of possibilities. Appearance is the most distinguishing feature 

between trends and driving forces. As trends are leading the way to the future with relatively 

high reliability and probability, the driving forces gather their power from the past, occur in the 

present, influence the future and carry uncertainty with them. This uncertainty is caused by the 

timing of the occurring and the impact they produce.77 

 

The third group of components of change are single signals that may have an effect to the future. 

They occur without past being symptoms of the future phenomena or phenomena themselves. 

They are unexpected and therefore significant. Whereas a wild card, known also as a shock, 

disruptive event, structural block, discontinuity, bifurcation, unprecedented development, black 

swan or surprise is a single event shifting trajectory, weak signals are early warnings of them 78 

According to Ozcan Saritas and Jack Smith, a wild card has a high uncertainty of occurrence.79 

It appears rapidly and brings significant and sudden novelties to the existing trend. It is a 

phenomenon that changes the development fundamentally having a large, immediate and often 

negative impact on the system, organization or environment. 
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In contrast to trends, which offer far-reaching and quite precise information for action, 

different kinds of fresh signals and sudden surprises without history present the most interesting 

group of components of change: weak and strong signals and wild cards or strategic surprises 

are single phenomena, which may and most probably will have an influence on the future. They 

are often sudden and cause environmental turbulence as a symptom for upcoming strategic 

discontinuity that requires new kind of responses. 

 

3.2.1 Strategic Surprises 

 

Sudden single phenomena cannot be responded to only with the tools of strategic planning. 

That is because strategic planning done in cycles cannot give responses quick enough and 

because the strategic planning is based on the inputs, which are mainly born from the trends 

welling from the past. These inputs rising from the trends are early and adequate enough to be 

taken into action.80  

 

Some organizations lack resources for searching discontinuities. This means they should stay 

away from turbulent environments or only prepare to react to what may come.81 Unfortunately 

it is vital for them too to cope with the changes, even with the unprecise ones. Early detection 

of these signals of the discontinuities increases the time for response planning. Actually, it is 

desirable that the discontinuities could be found so early that the counteractions could be 

planned in a periodic planning cycle.82 Discontinuities or strategic surprises can be handled in 

two ways: either before they occur, with the aim to minimize the probability of the surprise or 

as crisis management measures after the issue has occurred. Both ways require attention in the 

organizations: response planning before the issue is efficient and therefore affordable, crises 

management vital due to the fact that not even the best preparedness can totally tackle the 

surprises.83 

 

Discontinuities and the weak signals pointing to them have some common features. These are 

time, accuracy, uncertainty and impact. 
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The paradox of time between waiting and acting is one of the key issues when preparing for 

discontinuities.84 The time for response decreases when the signal of an upcoming change 

matures and becomes more focused. On the contrary, the acting time increases if the reception 

level of weak signals is low and if the signals are being detected before they become tangible 

and concrete.85 The relation is noticeable: when a weak signal is detected, the interpretation can 

be made only in uncertainty. As time goes on, the accuracy improves but the reaction time gets 

shorter.86 Ansoff states that it is extremely important to find these signals in early state and plan 

the responses for them because suddenly rising issues cannot be responded perfectly due to the 

lack of reaction time.87 

 

Response should be measured not only in relation to the size of the impact but also depending 

on the time it occurs.88 This means that when taking actions slowly following the issue 

developing, the final counter measure may be more modest than the one that should be executed 

if there have not been any activities during the development of the upcoming issue, which then 

appears as a strategic surprise. The timing is crucial because the immediate action faces a risk 

that the measures based on imperfect knowledge do not hit the target and in contrast waiting 

too long can mean a delay in decisions and response measures.89 

 

Ansoff offers a solution to answer the challenge posed by the speed of change. When the 

predictions become more difficult to make and the response less accurate there should be higher 

flexibility to act in an early phase of threat and focus the measures more accurately as the issue 

comes closer. He speaks about weak responses, meaning the ones that should be planned in the 

early state of knowledge. With time they probably strengthen and become strong ones.90 

 

Uncertainty is also a feature describing the weak signals and strategic surprises. According to 

Ansoff, every strategic surprise has its warning signal, rising internally from the organization 

or system or externally outside of them.91 The early signals of discontinuity are vague and so 

weak that they have a high probability to be missed as first symptoms of the strategic surprises 

and reemerge later as ones. They are confusing or unstable, mixed up with other factors 

including mind-sets, attitudes and biases. It may be at first impossible even to say whether the 
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signals will develop into threats or opportunities.92 That makes it vital to understand the 

future change they carry: instead of the weak signals themselves, the phenomena they presage 

should be in the focus.93 They bring complexity that makes them hard to trust. Incompleteness 

makes them weak as well. Weak signals do not give answers or solutions. And finally, they 

may turn out to be a false warning, a spurious indicator of a change that was anticipated.94 Some 

of the signals turn out to be strategic surprises, however. They appear unexpected, with 

novelties and causing a lot of damage or losses being issues that need urgent response.95 This 

makes them serious. 

 

When speaking about the impacts the weak signals and strategic surprises carry, there is a link 

between them and the future in the form of an impact. Ansoff describes opportunities and 

threats as external impacts affecting to a system, strengths and weaknesses the ones which are 

rising from inside. Threats reflect the most significant discontinuities or possible strategic 

surprises, which can wipe out the whole system and have a vast impact.96 Strategic surprises 

have a great influence on our thoughts as well. They are unexpected and can have radical effects 

on our rules and beliefs.  

 

Weak signals are new elements, adjusting to what already exists: they are a sign or signs of a 

new arising trend or a transformation or a breakdown of the existing trend which in general will 

make a change in the present. These signals with imprecise influence are possible game 

changers of the future and therefore challenge us.97 As they anticipate a possible threat in the 

future, they are a warning sign of the unexpected development, even a possible strategic 

surprise. This easily makes us blind to them and surprises those who discover the impact they 

cause on us.98 

 

The following chapters take a closer look on the features of weak signals and the weak signals 

analysis. Searching and identifying weak signals and developing them into early warning 

signals and planning response measures against them enables that at least some of the strategic 

surprises can be avoided. 
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3.2.2 Weak Signals 

 

Weak signals are also known as future signs, early warning signals, early indicators, seeds of 

change, notions of seed, germs, emerging issues and future signals.99 They are a single 

phenomenon or a group of phenomena related to an upcoming change or the actual start of it.100 

As noted before, weak signals are not the goal themselves, but the phenomena they are 

presenting or pointing to. Therefore, it is important to point out the relations between the 

factors. Ansoff defines them first as possible influencers for the future and later as early 

indicators of a change with a very significant impact but a low accuracy of describing what the 

change will be.101 Maisa Moijanen has analyzed the relations between the different factors of 

weak signals. As a result, she points out eleven different relations. Six of them between five 

factors give an interesting insight to the relations between the phenomenon of a change, the 

sign caused by the phenomenon of change, the phenomena the sign produces, sign itself and 

the interpreter of the phenomenon that produces the sign.102  These relations are presented in 

the figure number 1. 
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Figure 1: Relations between signs, signals and phenomena, according to Moijanen (2003). 

 

Weak signal can be a reason, symptom or a trigger of the change. Some experts consider it as 

a reason to a change, a phenomenon which causes the discontinuity. Others see weak signals as 

symptoms of an upcoming change. A weak signal is also seen as a trigger which initiates a 

change, but is not the final reason for it.103 

 

Moijanen points out the relation between the phenomenon of a change, which causes an 

objective sign of it, and the phenomenon of a change, noticing that it may be considered as the 

same phenomenon or as one directly becoming a phenomenon of a change. As a second 

interpretation it is noted that a phenomenon of a change produces a phenomenon which is 

interpreted as an objective sign of it. This objective sign can be a weak signal itself or become 

one through the interpretation of the receiver of the sign. In the relation between the signal that 

can be interpreted as a weak signal and the phenomenon which produces the weak signal, the 

signal can be seen objectively as a weak signal that is not dependent on the subject who 

interprets it. Furthermore, is there signal without interpreters, are the signals objective or 

subjective phenomena.104 It is stressed that for being a signal it should have a sender and a 
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receiver, a subject who defines the signal as a weak signal of a phenomenon, says 

Moijanen.105 But there is another aspect as well: Bryan Coffman states that a signal is a process 

where the message is the content. The message itself means nothing. It is just a group of 

symbols and it has no value unless the receiver interprets it and determines its meaning.106 

Whether the signal is accepted as an objective or not, it does not mean that it will be understood 

in the same way. Interpretation adds subjectivity to it.107 

 

This phenomenon which is interpreted as an objective sign, can produce the phenomenon of a 

change or be the change itself. This relation between the signal that can be interpreted as a weak 

signal and the change that it produces can be seen either as a reason for a change, as a signal of 

an upcoming change or as a change itself. It can also be the phenomenon of a change that causes 

the sign and further on the sign causes the change. This sign itself can also be the phenomenon 

of the change.108 

 

It is important to point out two aspects of the findings of Moijanen. First it should be stressed 

that the weak signal should not automatically be understood as a phenomenon of a change. 

Weak signal includes a sign that should be taken into focus.109 In the discussion, some experts 

consider the weak signal as an upcoming phenomenon of a change whereas some see it as a 

symptom or a sign of it, not as a phenomenon itself. Another chance for a misunderstanding is 

in the description of a signal: for some the phenomenon interpreted as a weak signal is an 

existing signal, no matter the receiver, and some underline that a signal must always have a 

receiver who makes the interpretation about the phenomenon.110 Interpretation surely plays a 

significant role when settling the relations of the factors. 

 

The features of weak signals have been discussed widely. Ansoff, as the father of the theory, 

described them as possible influencers of the future and early indicators.111 This description 

however does not explain their deeper nature. Many researches after Ansoff have listed criteria 

for a weak signal. Following three present some typical characteristics of them. 

 

Coffman describes weak signals as an idea or a trend that have an effect on the actions we are 

doing, and on the environment, we are operating in. They are new and surprising. The weak 
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signals are difficult to discover from the background noise and they are often underestimated 

by the subject-matter experts or professionals. Coffman points out that while they are maturing 

we have a chance to learn, grow and evolve with them.112 In comparison with the outcomes of 

Ansoff, time of maturing can be seen as the time for planning the response measures.113 

 

Marja Toivonen has listed criteria for weak signals as well: according to her, they have to be 

rarely-expressed and irregular opinions of the future but not random ones. Minor symptoms 

have to be associated with important impacts in the future to be considered as weak signals.114 

 

Futurist Elina Hiltunen summarizes a hands-on list of the features of weak signals as follows. 

1) A weak signal makes your colleagues laugh, 2) your colleagues stand strongly opposed to it, 

3) it raises eyebrows, 4) no one has heard about the issue before and 5) it is considered as a 

taboo that no one likes to talk about. This description of a weak signal points out well its 

subjectivity and sensitivity that will be in discussion later.115 

 

3.2.3 Weak Signals Analysis – a Tool to Avoid Strategic Surprises 

 

Weak signals analysis is a tool to identify the possible future threats and opportunities and to 

find solutions for them. A single sign has to pass through several filters in the process when 

turning from a single sign to a weak signal, an early warning signal and finally to the source of 

response measures. Interpretation is strongly involved in each filter116 and the phases following 

them shape the signals for the next one, as seen in the figure 2. 
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114 Toivonen, Marja. Expertise as business: Long-term development and future prospects of knowledge-intensive 
business services (KIBS). Teknillinen korkeakoulu, Espoo, 2004, p. 189 
115 Hiltunen, Elina. Weak Signals in Organizational Futures Learning. Helsinki School of Economics, Helsinki, 
2010, p. 6 
116 Ilmola, Leena & Anna Kotsalo-Mustonen: Filters in the Strategy Formulation Process. Journal of Universal 
Computer Science, 9 (6), pp. 481-490. 2003, pp. 482-483; Holopainen & Toivonen (2012), pp. 199-200 
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Figure 2: Overview of weak signals analysis. 

 

Regardless whether the signs as single data units exist in the space of phenomena objectively 

or not, they need to pass the surveillance filter to become weak signals. The data units going 

through the surveillance filter are passing the environmental surveillance, forecasting and 

analysis.117 In some way they are challenging our understanding of the present. If they do not 

pass the surveillance filter, they are meaningless noise.118 Suggestion to treat all these signs as 

weak signals would mean that actually all signs in the space of phenomena would be weak 

signals.119 This could lead to an information overload. The noise level should not rise too high, 

because the background noise blocks the real weak signals, if the threshold increases too 

much.120 

 

Before turning into weak signals, single signs must pass the surveillance filter. After passing it, 

the signals are collected and assessed in the first phase of analysis. The signals are interpreted 

and grouped. The groups can give new insights to them. According to Coffman, grouping can 

show the background factors of the signals in a clear way.121 

 

Next the signal groups pass the mentality filter. Like the surveillance filter, the mentality filter 

is highly dependent of the interpreters understanding: how the signal is assessed by its 

relevance, meaning and value.122 The second filter is about the paradigms describing the 

perceptions of the future in accordance to the past phenomena: how the past forms our thinking 
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about the future.123 It is needful to notice that getting stuck into history may reject the weak 

signals and become an obstacle for noticing them.124 New information with connections to 

history is namely easier to accept than a sign without a past, which gets easily neglected or 

rejected as irrelevant. Novel signals with no connection to these paradigms between the past 

and the future filter out and remain outside of the concerns as possible issues affecting in the 

future. These novelties should be considered as possible weak signals. Mentality filter is a 

construction of a success model, mindset of experience, trial, error success and failures based 

on historical assumptions. This mindset helps with the complexity, when the environment is 

changing, decisions should be made and issues managed. It works only so long as the variables 

remain unchanged.125 These perceptions can block the filter and our thoughts about 

uncertainties without sensitizing us to change in circumstances and helping us understand 

them.126 

 

All the groups of phenomena passing the mentality filter are interpreted to be signals of a 

possible change.127 In the second phase, the groups are turned into issues, early warning signals. 

The aim is to strengthen the groups by finding the possible effects and linking them to other 

weak signals and possible trends or megatrends.128 The timing and impact of these signals is 

assessed.129 The signals should lead as far into the future as is possible, so that they mature into 

possible logical phenomena.130 

 

For building up the response measures to counter the early warning signals it is necessary to 

filter them through the power filter for the third phase of analysis. This filter determines whether 

the response measures will be planned in the third phase or not. Alike the previous filters, the 

power filter is also highly dependent on the interpreter. The early warning signals can be 

intentionally or unintentionally ignored.131 

 

The last phase is the phase for action, where the measures will be planned and conducted to 

face the challenge.132 Ansoff states that there are three different ways of response: increase 
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awareness and understanding about the phenomena, develop the flexibility to face the 

challenge or tackle the threat directly.133 

 

As noticed before, shortly after detecting a weak signal as well as in the beginning of the weak 

signals analysis it is too early to execute an accurate assessment of the new element which the 

weak signal is pointing to or precise response measures to it. Strengthening the signals in the 

second phase shows which phenomena could be the sources of change. In the third phase, after 

the weak signals have been turned into early warning signals and they have passed through the 

power filter, the assessment of the challenge to be faced becomes accurate and more precise 

counter measures can be planned. Summarizing the leitmotiv of Ansoff: 1) notice the signal 

and understand it as a warning 2) evaluate its features and influence to identify whether it is a 

weak signal 3) define it as precisely as possible and plan any action needed to face it.134 

 

Searching weak signals requires sensibility, ear-on-the-ground approach, expertise, 

heterogenous crew and possible experts from outside of the issue. Also following interfaces can 

be fruitful.135 Too strict cropping in the weak signals analysis can drop out many possible 

signals. It has been shown that the weak signal of the future is rarely the issue but more often 

an anticipation of many signs coming together.136 

 

Coffman states that familiar environment seldom offers us novelties, experiences or fresh and 

inspiring information. Therefore, it is difficult to find weak signals there. Feeling truly 

challenged during the weak signals process is a sign of a high-novelty environment. 137 Search 

of the weak signals is difficult and success of search can only be seen in retrospect.138 

 

3.3 Links Between Securitization, Cyber and Futures Studies 

 

As proved in this chapter, future can be managed with some probability if the measures for 

planning are known. The aim of this chapter was to introduce the reader to futures studies and 

components of change, especially to weak signals and the analysis of them, which knowledge 

can be useful when trying to avoid surprises. 
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A common feature for the theory of securitization and weak signals is the question of 

timeliness. A way to assess if the theme is worth securitization is to answer whether it needs 

immediate action in preparing to face the possible threat. It is more probably to be securitized, 

if the answer is positive. Weak signals do not need immediate measures, but as noticed in this 

chapter, they should be observed so that they could be handled in the future. 

 

Observation launches a planning process. Weak responses to handle the signals are taken into 

action. This can be seen as a part of visioning, the orientation to the future underlining that the 

possible scenarios of the futures are built together. With the securitization it is also desirable 

that there would be a chance to affect the security, not just to take it as given. The chance to 

work with the issue makes it more understandable. 

 

Especially complexed issues require work to be understood. Cyber carries complexity due to 

the novelties and diversities. Novelties are hard to trust, as weak signals theory proves. 

Complexity of weak signals is partly the reason why they are weak. They can alter constantly 

or in short, they are receiving influences from many directions and are they are unprecise in 

various aspects. 

 

As stated in the beginning of this chapter, it is possible to understand the future after learning 

to live with complexity. In the next part some tools for handling the complexity in this research 

are presented. The most important of them is the research method, Delphi survey, which will 

be in the focus of the next chapter.   
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4. THE RESEARCH: METHODS AND CONDUCT 

 

In this chapter the previous research and the conduct of this study will be introduced. First the 

conduct and the results of the research at the Helmut Schmidt University in Hamburg will be 

presented. This study will build on those results. After that some inspiring and relevant thesis 

of the previous research will be pointed out. After that the conduct of this study will be 

presented: the research problem, philosophy, methods and the steps of the research. The chapter 

will end to an evaluation about the possible challenges that the research may face and a 

discussion about the interfaces between the key themes of this research. 

 

4.1 Starting from “Shaping Single Signs into Significant Phenomena” 

 

The base for this research is the study of the weak signals of the future cyber threats. This study 

was finished in February 2020 at the Helmut Schmidt University in Hamburg with the title 

“Shaping Single Signs into Significant Phenomena”. The material used in the study consisted 

of 1063 articles from three different sources.139 The articles were analyzed leading to a filtering. 

100 Weak signals were brought through the surveillance filter to the first phase of the weak 

signals analysis. These weak signals were then clustered with a fuzzy clustering method. Then 

the connections between clusters, signals and the attributes behind the signals were searched 

and analyzed. With this analysis the research problem “what are the phenomena the material 

points out in search of possible cyber threats of the armed forces?” got an answer. The results 

pointed out five phenomena to focus: sensors, manipulation, speed, artificial intelligence and 

networking. Table 1 presents the found phenomena. These five phenomena and 100 weak 

signals behind them form the core for the material of this study. Figure 3 presents the 

positioning of the research in relation to weak signals analysis. 

 

                                                
139 The material was collected from IHS Jane’s database, ReadWrite blog texts, and the research paper of J. 
Walter Thompson Intelligence Innovation Group: Future100:2019. 
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Table 1: Five phenomena found in the first part of the research. 

 

Figure 3: The first part of the research in relation with the weak signals analysis. 

 

Methodically the study proved the usefulness of the weak signals analysis tool within the theme. 

Clearly the weakness of the study was the lack of collaborative methods while the analysis was 

carried out only through the researcher. This point was noted in the self-evaluation of the study 

and remarked for improving in the following phases. The results pointed out evidently five 

phenomena, but the challenge to evaluate them is that only the future will show if the results 

are true and accurate. This challenge is generally present in the futures studies. Another 

challenge is the high amount of interpretation the study carries: this subjectivity, no matter how 

deeply analyzed in the self-evaluation of the study, may rightly be seen as a weakness. 
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4.2 Previous Research 

 

Scanning the background material from academic articles to thesis and from books to news has 

showed that within the most important themes the range is extensive. Therefore, the aim is not 

to draw a picture of the whole field of research but point out some of the most inspiring works, 

those that have helped to settle this study among others and give hints to constructing this thesis. 

 

As this research revolves around the surprises and the possibilities to discover them, so does 

the doctoral thesis of Tom Hanén (National Defence University, 2017) titled “Faced with the 

Unexpected - Leadership in Unexpected and Dynamic Situations: An Interpretation Based on 

Complexity Theory”140. Hanén studies the character of surprises and actions taken in 

unexpected situations, especially concentrating on the leadership: he searches for the reasons 

why some issues manage to surprise. The weak signals researcher would probably see the 

answer to this question in the unseen weak signals or their wrong interpretation, but Hanén 

studies the question from other point of view: he states that all the issues can never be predicted 

and therefore black swans will occur.141 

 

Hanén argues that surprising issues, or as he emphasizes, catastrophes, have four attributes in 

common: they are hard to imagine happening, they are rare to expect, they build up from 

complex interconnections and interdependencies of smaller issues and for fourth, man is a 

prisoner of his own past.142 This summary has much in common with weak signals: as the weak 

signals are exceptional in their character and appearance, they link together and need open-

minded interpretation for noticing them. In addition, Hanén writes inspiringly about his 

research orientation and about the positioning of his research to the field of military sciences. 

He emphasizes that war studies are interdisciplinary or at least the branches are strongly 

connected to each other.143 

 

Vesa Valtonen (National Defence University, 2010) concentrates in his doctoral thesis to 

connections and surprises, too. “Collaboration of Security Actors – an Operational-Tactical 

Perspective”144 handles co-operation between governmental and non-governmental actors as a 

                                                
140 Thesis is written and named in Finnish as ”Yllätysten edessä – kompleksisuusteoreettinen tulkinta yllättävien 
ja dynaamisten tilanteiden johtamisesta”. 
141 Hanén, Tom. Yllätysten Edessä: Kompleksisuusteoreettinen Tulkinta Yllättävien Ja Dynaamisten Tilanteiden 
Johtamisesta. Maanpuolustuskorkeakoulu, Helsinki, 2017, p. 182 
142 Hanén (2017), pp. 139-140 
143 Hanén (2017), pp. 22, 24-25 
144 Thesis is written and named in Finnish as ”Turvallisuustoimijoiden yhteistyö operatiivis-taktisesta 
näkökulmasta”. 



 32
tool for better preparedness for acting in unexpected situations. Valtonen has used an 

impressive triangulation in his study with action research and Delphi. His way of using the 

method and analyzing the data is transparent and logical. As a part of results, he points out weak 

signals from the material. Those are phenomenon-like issues but do not have a clear orientation 

to the future. Valtonen clearly uses them in other way: he states that these phenomena are 

“silenced truth”.145 This description is interesting, because weak signals are more often seen as 

probabilities than as truths. 

 

Elina Hiltunen is undeniably the most famous Finnish futurist concentrating on weak signals. 

In her doctoral thesis “Weak signals in organizational futures learning” (Helsinki School of 

Economics, 2010) she focuses on the environmental scanning for creating better strategic 

foresights. She is merited by defining a weak signal in a new way as a future sign. With Sirkka 

Halonen she has developed the Futures Windows method for searching and finding weak 

signals. Even if the definition of a future sign or the Futures Window method is not utilized in 

this research, the practical orientation she presents towards the weak signals is inspiring. It can 

be best seen in her criteria for recognizing weak signals as presented earlier in this thesis.146 

 

A master’s thesis of Juhani Parhiala (University of Lapland, 2012) points out aspects of weak 

signals and philosophical orientation in an interesting way. In his study, Parhiala executes a 

metaphor analysis of some weak signals articles and launches a discussion about the 

conceptualization of the metaphors the articles use or produce. In his results he points out the 

subjectivity of the interpretation of the weak signals and besides that he underlines the meaning 

of binding the signals into the cultural context instead of seeing them as single units or 

entities.147 This aspect is worthy to bear in mind in this study. It follows the research orientation 

of the first part of the research as the single signals were shaped into phenomena. The value of 

the thesis for this research is clearly in the in-depth reflection between the weak signals and the 

philosophy. 

 

Olli-Antti Hintikka (National Defence University, 2019) studies the digitalization and network-

centric warfare in his master’s thesis. He uses trend analysis as a method in this future-oriented 

research. Hintikka points out several phenomena and connects them to the development of the 
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ground-based air defense in a reliable way. Despite the focus of the research is not in the 

weak signals, the researcher founds some from the material and lists them in the results.148 

 

It was pretty easy to recognize the theses that were inspiring and therefore worth mentioning 

by their research orientation, theory and methods. That was not the case with the cyber-related 

studies. Trying to find a work with the most relevance to this one was not simple. Therefore, 

two doctoral theses related to cyber will be mentioned, another one for its successful positioning 

in the field of information sciences and yet another for the detailed description of concepts. 

Martti J. Kari (University of Jyväskylä, 2019) and Juha Kukkola (National Defence University, 

2020) were both studying Russian development in the cyberspace and released their theses 

within a year, Kari with title “Russian Strategic Culture in Cyberspace: Theory of Strategic 

Culture – a tool to Explain Russia´s Cyber Threat Perception and Response to Cyber Threats” 

and Kukkola with “Digital Soviet Union: the Russian national segment of the Internet as a 

closed national network shaped by strategic cultural ideas”. Kukkola describes in particularly 

detailed way different key concepts and forms credibility with argumentation, for example with 

his thought of using a word “cyberspace” instead of “cyber domain” is well-grounded.149 Kari 

does not spend that many pages for definitions but places his work in the field of the information 

sciences in a way that is understandable to a reader.150 Kukkola anchors his thesis to 

international relations.151 This well-argumented difference between positioning from both 

shows well that even when the phenomenon under research is the same, the aspects of it can be 

various. This point can be read from the theses of Hanén and Parhiala as well and its meaning 

to science cannot be underlined enough. 

 

4.3 The Research Question 

 

This study is a continuum to a research made earlier and reported in the master’s thesis “Shaping 

Single Signs into Significant Phenomena”. As the master’s thesis handled the first phase of the 

weak signals analysis answering the research question “what are the phenomena the material 

points out in search of the possible cyber threats of the armed forces?”, this study will continue 

with the second phase. Therefore, the research question of this study is: “what are the early 
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warning signals material points out in search of the possible future cyber threats of the armed 

forces?” Additional questions are: “which phenomena will strengthen during the analyzing 

process of the phase two?” and “which connections between the signals, with the phenomena 

and with other components of change can be seen?” 

 

In the phase two, the phenomena of the phase one should be strengthened and connected to 

components of change to develop them into early warning signals. By strengthening it is meant 

that the phenomena will be stretched into logical trajectories and critical turning points are 

sought from them. These turning points are named as early warning signals. Connecting the 

phenomena means that interfaces and interdependencies between them and the weak signals 

are searched and pointed out. The results should show understandable development of five 

phenomena and early warning signals popping out from them. 

 

4.4 The Research Orientation 

 

The formulation of the research questions leads to the orientation of the research. They 

emphasize the interpretation by searching the undefined types of early warning signals and 

setting a question about seeing and expounding the relations and the emphasis between the 

findings. These estimations cannot be done with definite measures, at most they can be set in a 

scale according to a subjective sense. For the reflectivity of the analysis it is important to notice 

that there are truths, consistencies and biases that are affecting in the background of thinking.152  

 

Interpretivism highlights the meaning of interpretation in science, especially in qualitative 

research. It emphasizes the personal experience of the subject, subjective feeling about the 

issue.153 It can be said that because the interpretation surrounds the futures studies, weak signals 

analysis, Delphi method and even a theory of securitization, it covers the whole study. 

Therefore, the interpretation is a logical orientation for the researcher.  

 

As noticed before, the future is not wanted to be received as set in stone without a chance to 

influence it. It is not wanted to accept the security without the possibility to affect it either. It is 

natural to try to do estimations and take actions about the issues that will most probably touch 

the future. To understand what the future could look like and what are the threats that may be 
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faced tomorrow, subjective interpretation is needed. Shaping the future tolerable requires to 

build up visions, scenarios and actions. The inputs which are received should be assessed and 

valued for seeing the future as a whole and acceptable. 

 

Relativism goes hand in hand with interpretivism in this study. Researcher needs to constantly 

observe the positioning on the studies, the methods and the theme. While the interpretation of 

the material is in the hands of the researcher and the results become visible through the 

subjective analysis, it could even be seen as an advantage that the basic knowledge of the 

subject is limited and the learning process takes place during the study. Relativism stresses the 

position of the researcher in relation to the environment they come from: the personal bias, 

expectations and even wishes as well as the historical background, social status and cultural 

norms have an effect on the interpretation.154 Plato puts the relativism into words when 

describing the dialogue between Socrates and Theaetetus: “--- things are to you such as they 

appear to you, and to me such as they appear to me, and that you and I are men ---”.155 This 

orientation can be fruitful if one remembers the often repeated aspect; the best persons to find 

weak signals are those, who are standing in the peripheries of the subject instead of being 

subject-matter experts. Feeling truly challenged during the weak signals process is a sign of a 

high-novelty environment, which can be considered as a fertile ground to find novelties.156 On 

the other hand, it may be a challenge for the researcher to justify the results of his study as a 

novice in the subject matter. This challenge will be discussed later in this chapter. 

 

Analysis method of the material is hermeneutical, the focus is in the search of the interrelations 

and development of the phenomena. Hermeneutics explores the totality of meaning that requires 

to be understood. The research material forms a whole that the researcher must understand in 

relation to the respondents' background and activity in the survey. This forms a hermeneutic 

circle that develops during survey rounds and from analysis. While interpretivism interprets 

only single texts, a hermeneutic approach to the material requires a more holistic approach. The 

researcher must jump into the set of materials and interpret it from several perspectives instead 

of extracting individual texts from the material for interpretation.157 The hermeneutic 

interpretation emphasizes a step-by-step delving into a topic that is also applicable to the 

description of the Delphi method. 
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4.5 Positioning the Research and the Researcher 

 

Before turning into the method of this study, the anticipation and preconception of the 

researcher will be clarified. It means that after presenting the theoretical frames of this study in 

two previous chapters and the research questions and orientation earlier in this part, this study 

and the researcher will be positioned. This part can be used for the evaluation of the results 

especially when estimating desired objectivism of the researcher. 

 

When thinking about the acquirements for conducting this study, the researcher should have 

necessary knowledge of comprehensive security, armed forces, cyber, futures studies and weak 

signals. The researcher should be aware of the theory of weak signals analysis and the Delphi 

method. As the background of the researcher is in the military, it can be acknowledged that the 

knowledge and skills about the comprehensive security and armed forces exist. During the 

learning process the researcher has gained a basic level of knowledge in future studies and weak 

signals as well. The weakest point however is the knowledge in cyber phenomenon which 

should be kept in mind when evaluating the results. 

 

For using the data right, it is important to estimate how well the researcher understands the 

weak signals analysis and the Delphi methods. The aspects of the weak signals analysis are 

reasonably clear, even if all the hues of the discussion about the phases and especially the in-

depth definitions of the filters are still at times confusing. As a method for data collection, 

Delphi method is brand new to the researcher in practice. 

 

The five phenomena and the signals related to them are however familiar to the researcher 

because of the first part of the research. This builds up a challenge: when the data is not only 

collected but also created by the researcher, there might be a risk that it turns too obvious to 

process and the intricacies of it have already been flattened so that the researcher cannot serve 

them as tempting enough to respondents in the rounds of Delphi. This violent use of the data is 

the biggest challenge in the pursuit of objectivity.158 

 

Masini states that the researcher loses the objectivity due to three reasons: first, the cultural 

background, second, the social character and third, the individual temperament.159 The 

experiences from the history and the synthetization of other meanings we have are the key 
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elements when we are creating meanings.160 In other words, it could be said, that the past 

guides our actions and thoughts. Instead of trying to subjectively describe the characteristics of 

the researcher, it is to be assumed, that the reader makes his or her own interpretation of it while 

reading this thesis. 

 

The pursuit of objectivity should be in the focus, when the research orientation is about 

hermeneutics, relativism, subjectivism and interpretivism. It must be kept constantly in mind, 

that the research orientation must be used as a tool for building up a credible research, not as a 

weapon to eliminate the unpleasant details and uncertainties the data carries. The interpretation 

should not be left to the reader and the bad data should not be masked by interpretation.161 

 

The researcher has many roles in the study. He is the collector of the data, the implementer of 

the survey, the analyzer of the collected data and the researcher. It can be asked, should all these 

roles be carried by one person and what this multi-role can cause. Moijanen argues that it could 

bring more credibility to the analysis, if the analyzer and the researcher would not be the same 

person.162 These problematics are related especially to subjectivism. When one person is 

collecting the data, analyzing it and making conclusions about it, the role is strongly 

highlighted. This multi-role is to be carried by the researcher in this study. For tackling the risks 

this presents, following measures will be taken. 

 

First, the process must be planned, described and evaluated properly. Data collecting and 

analysis process is described in detail later in this chapter. The description starts with defining 

the collection of data and will be followed by the description of the method and the conduct of 

the study. At the end the challenges are discussed. Simultaneously while questioning the 

conduct of the study, it should however be kept in mind to respect the research as a work. 

Belittling the planning and preparing phase, analysis work or finally the chase of the 

conclusions does not lead to objectivism. 

 

Second, as already presented, the violation of the data causes the most significant threat to 

objectivity. The data should be respected. It should be analyzed and evaluated with care and 

detail. In using the theory of weak signals as well as in Delphi method it is essential to keep the 

mind open for the inputs. A good way to maintain the respect to the data is to evaluate if the 

researcher is feeling honestly challenged when working with it. Based on the experience of the 
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researcher, the environment is truly full of novelties and fruitful for the research.163 For this 

study it means that the researcher should try to break away from the bias and the chains of the 

past, keep the distance to the topic and observe the field of phenomena with an open mind and 

in readiness to point out signals and for the interpretation. 

 

The fifth chapter presents the analysis and the results and the last one evaluates this study. The 

results should be evaluated not only in relation to the research questions but also considering 

validity. The questions to answer are whether the results are rising from the data or from the 

researcher, if the methods are used in accordance to their strengths and weaknesses, if the results 

are sensible and logical, if they are transformable to other context and if they are usable.164 

Though only the first point about the origin of the results is leading to the question of 

objectivity, all the others should be considered as well when thinking about the objectivity of 

the study as a whole. 

 

4.6 The Delphi Method 

 

The primary method of this study is a Delphi survey. The method will be introduced next and 

the use of it in this research is explained later in this chapter. The Delphi originates in the same 

era as the development of the weak signal analysis. It was created as a response to the computer-

aided decision-making which was accelerating the speed of change and the requirements of 

decision-making rhythm. It is a collaborative tool and therefore usable in the search of the weak 

signals. 

 

4.6.1 Background 

 

Olaf Helmer noted that the public opinion is often affected by strong individual expectations as 

well as loud interpretations. He stressed that a new method is needed for systematic and 

constructive analysis of the possible future scenarios instead of raising hands in the face of the 

uncertainties.165 With another American futurist, Theodor J. Gordon, Helmer conducted a test 

survey with six themes producing forty-nine breakthroughs which were then asked to be placed 
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in nine different time intervals. Iteration of survey rounds converged the results as a 

consensus of experts.166 

 

This method was modified to a tool that allowed the formulation of quick and relatively stable 

estimations for the needs of business life.167 From 1960’s onwards, Delphi became a popular 

tool for future studies, policy research and a method for researching other academic, 

governmental and business topics. It has been widely used in the development of technology, 

medical and environmental studies as well as in public health and social policy studies and 

market research, surveying public opinion and in intelligence analysis.168 It can even be a useful 

tool for teaching. In general, the Delphi method is defined as a tool for decision-making and 

planning.169 

 

When the problem has not at all or only a little monitored history nor adequate information of 

its development, the Delphi can be useful.170 It has been seen as a suitable method when the 

issues are complex and related to rapid changes, which have not yet occurred and have a high 

risk potential.171 In the areas of uncertainty, the method can reveal representative expert 

opinions, also the unpopular ones.172 It is useful with half-formed ideas or when an intuitive 

judgment is needed - it works well with uncertainty and therefore it can be seen as a working 

method in the search of the weak signals.173 

 

Some modifications of the method are from the first decades of its development, others more 

recent. The agility brought by the digital means of answering has been the greatest accelerator 

of the recent Delphi development. It is remarkable to notice that as the Delphi was originally 

developed to balance the computer-based simulations with the dialogue, now the technology is 

giving a helping hand to opinion sharing.174 E-Delphi is a modification of the method, with the 

advantage of being not dependent on geography nor the time of answering. One of the 
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advantages it offers is the possibility to bring the collected data directly to analysis tool or to 

a data management system.175 Real-time Delphi is a modification, which combines the 

advantages of e-Delphi and collaborative participation. It allows the respondents to comment 

and take part on the surveys in a dynamic way.176 The classical type of the Delphi with 

questionnaires posted to respondents is widely replaced by these online-platform modifications 

which influence not only the execution of the survey but also the process as noted.177 

 

Classical Delphi, known also as Consensus Delphi, consists of two or more rounds and is 

probably the most used type of the method producing facts to a specific topic. The first round 

of it is built with open-ended questions. These results are qualitatively analyzed and compressed 

into statements.178 In the following rounds, the respondents rank and comment the statements 

until a consensus is achieved. Some other consensus-oriented modifications are the Decision-

Making Delphi and Problem-Solving Delphi, both developed for collaborative decision-

making.179 Fuzzy Delphi is also concerned about the consensus, while it points out the levels 

of it and allows flexibility in forming opinions between true and false. 180 

 

As the futures studies are interested in possible options and variables, the Policy Delphi is a 

working modification for that. It is for presenting possible options, impacts and consequences 

and to estimate acceptability of options, instead of trying to generate consensus or decisions.181 

Policy Delphi brings the options forward and enables arguments for and against them.182 It 

should generate more recent ideas than can be read from the literature and the experiences of 

the respondents. The Policy Delphi is a tool for a complex topic with little historical context. 

As the Classical Delphi, Policy Delphi is a sample of topic experts who give their opinion in 

iterative surveys and get the summarized data from the previous round as the feedback for 

commenting it. When generating ideas, the advantages of the method blossom out: every 

respondent has a chance to bring out unique opinions and comment other views in an 

anonymous group communication process. 183 
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No matter which modification of the Delphi is under review, the next characteristics describe 

it rather well: it is a structured method ran through a series of questionnaires and controlled 

feedback of anonymous experts. Survey rounds make it an iterative process heading to a group 

agreement, consensus or a balance between opinions.184 

 

4.6.2 Participants and the Features of Communication 

 

Even though the first Delphis were panels without anonymity, it has become one of the best-

known characteristics of the method.185 The biggest advantage related to anonymity in the 

method is that it increases the level of the freedom of opinions without social pressure.186 The 

respondents are protected from the psychological factors, such as authorities, the loudest voice, 

the fear of being judged by the public opinion and its bandwagoning.187 Therefore, it can also 

increase the feeling of participation and motivation and encourages the respondents to express 

themselves.188 It shares responsibility and breaks the chains of restrictions.189 Depending on the 

data collection, the anonymity of the survey can be total, partial or full.190 Anonymity also 

ensures the heterogeneity of the answers and protects the freedom of the different opinions that 

enables better to change an opinion, too.191 

 

Delphi requires true expertise to success, even though it is difficult to define or to classify the 

expertise.192 Experts should be defined in the relation to the topic, meaning that they should be 

subject-matter specialists with knowledge and experience. As an approval of the expertise, 

experts should have a national or international reputation about the issue. Experts are described 

as anyone having some relevant information to share, related to the topic. They are personally 

involved with the problem, which can be seen as a motivation increasing factor.193 Motivation 

can also increase, if the feedback or experience they get is valuable for them. The respondents 

should have resources and vain and good written communication skills, too.194 It is 

recommended to define the criteria for expertise in the study.195 
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The selection of respondents must be done carefully.196 They should not be chosen with 

random sample because of the need of the expert identification noted earlier. One way of 

sampling is called snowball sampling, which means that a chosen expert can recommend a 

person for a panel.197 This may also tackle a threat of a validity of the panel, which can decrease 

if the respondents are chosen purely with the preference of the researcher.198 In this direction 

states also Moijanen saying that actually the experts are those ones who are accepted by the 

respondents.199 The risk in snowball sampling is however that the chosen ones are likely to 

recommend respondents with the same kind of views they have. This may decrease the variety 

of answers.200 A heterogeneous group of respondents may produce more answers with a good 

quality than a group of similar knowledge, experience and background.201 The Delphi for the 

futures studies is recommended to be executed with subject-matter experts from a wide 

range,202 which suits well to the statement of Ansoff that the best persons to find weak signals 

are coming from the peripheries.203 Many innovations and real breakthroughs have occurred 

from the peripheries or outside the discipline.204 

 

The first Delphi was sent to a group of 5-15 respondents.205 Various sizes of the panel have 

been taking place, from few respondents to thousands of them.206 Kaye Shelton and Kathleen 

Creghan state simply that there is no formula for counting the size of panel.207 Instead of 

calculating, the size of the group should be defined in relation to the study: first, some issues 

are so specific that only a limited number of people have expertise of them. Second, there may 

always be drop-outs among the respondents. The low number of respondents willing to answer 

the survey at all or at the end of the final round can be harmful for the whole study. It is better 

to involve too many people to the panel than too few.208 

 

In the cases when the wide range of opinions is wished, more heterogeneity and a larger panel 

is required than in the studies, where the variety of the answers is not the issue. Also, the 

triangulation affects the size of the panel: if there are more research methods used in the study, 
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the size of the panel can be limited. The confirmatory surveys, which expect a high precision 

as a result, have different requirements for the size of the panel as the exploratory ones.209 

 

During the survey, individual contact is needed and can be very effective.210 A constant 

communication between the researcher and the respondents is not only for keeping the 

respondents involved in the process but receiving possible information of the survey to be noted 

in the further parts of the study.211 A personal approach will increase the commitment of 

respondents.212 Therefore, the engagement of the participants must be planned and secured and 

the connection between the researcher and the respondents must be kept during the research.213 

As important is that the respondents are listened and the group communication as a whole is 

boosted during the process.214 

 

Delphi is a facilitator for group communication. It is a structured group communication process; 

it enables individuals to work as a unit and to deal with a problem. The information flow is 

running through surveys and feedback in two directions, from the researcher to respondents and 

vice versa.215 The group communication enables collecting judgments from experts on a 

specific topic and assess those judgments without social disturbances and personal 

influences.216 

 

The consensus presented in the final round is accumulated opinions of experts. One of the 

validating arguments of the Delphi is that the group decisions are more reliable than the ones 

made alone. The anonymous group of respondents bringing together opinions and working 

towards to consensus has been seen as one of the advantages of the Delphi method.217 Harold 

Linstone and Murray Turoff state that more important than reaching the consensus is that there 

are enough rounds to find the balance between the answers. Bipolarized results can be 

significant, too and the strongest arguments against the decision as valuable as the ones 

supporting it.218 Norman Dalkey points out the same aspect: unanimity may not be as interesting 

as when similar groups of experts end up to a different answer for a same question.219 
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4.6.3 Process and Phases 

 

Delphi is a complex method: it includes a preparation, a survey, an analysis and finally a 

feedback as an implementation of the results.220 Purpose of the study should be considered in 

all the phases of planning and executing it.221 

 

The best way to avoid the challenges the Delphi offers, is to pay attention to the preparation of 

the survey. One of the problems of the Delphi can be a vast amount of irrelevant information.222 

The reason for that is rather in the questionnaire than in the respondents. However, as important 

as the planning of the survey, is the selection of the respondents as noticed before. The 

definition of criteria for the respondents should be made first and after that establish the experts. 

 

The design of the whole survey and every round of it must be prepared carefully.223 Especially 

the importance of the questions of the first round is noticeable, while the first questions should 

truly reflect the key elements of the research.224 The first round should show the direction and 

be clear enough to answer that the respondents understand the problem correctly and produce 

the adequate material.225 A special attention must be paid when considering the format of the 

questions. They should not confuse the respondents or tempt them to answer off the topic or to 

reform the problem. The questions should coax the respondents to an answer in a right way. 

The key is to formulate clear, concise and unambiguous questions with clear instructions.226 

 

The optimal number of questions is related to the complexity of the issue. The questions can be 

grouped, for example by perceived simplicity. Open-ended questions allow respondents to 

show their expertise, which may increase their commitment to the survey. It is important that 

there is space provided for comments and clarifications after each question when running the 

survey in the Internet. There are of course other alternatives for conducting the surveys, like 

pen and paper, telephone or face-to-face interview.227 The open-ended questions are widely 

used in the first round for a large data collection. In the following rounds questions where 

respondents should rank the data are more popular. The possibilities for participation must be 

considered carefully, even in the era of the Internet. If the questionnaire is too long for 
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answering, the temporal limits connected to a sloppy-prepared questionnaire are not a good 

combination to produce useful data for the study. That is why the survey should be tested and 

adjusted before releasing it to the respondents.228 

 

Timing of the survey needs planning, too.229 The temporal gap between the rounds enables the 

change of opinions due to the values, knowledge or situational context. Researcher should 

capture and document these changes.230 Long delays between the rounds can decrease the level 

of discussion and understanding while in many cases the survey is not the burning issue to 

respondents.231 

 

Even if there is no clear agreement of how many rounds there should be in the Delphi, it is clear 

that when the aim is either to find a consensus or produce group communication, one round is 

not enough.232 Typical number of rounds is three, but it can vary.233 When planning the number 

of rounds, it should be considered that every round means more challenges for both to a 

researcher and to a respondent to run the survey through.234 

 

Every round has its own character: for example, in the survey of four rounds, the first round is 

the round where respondents contribute the information about the topic. In the second round, 

they should understand how other respondents see the issue. In the third round the 

disagreement, the reasons for that as well the evaluation of the opinions are explored and finally 

the last round brings the information of the latest discussion to the respondents.235 On the other 

example, exploration phase is considered as the first two rounds and the evaluation phase the 

latter two ones.236 

 

For the first round, it is efficient to feed in the already existing material from the research, which 

can be added with brainstorming or other techniques.237 The first round shows the problem in 

all variety and the second round shows the agreements, disagreements, areas where more 

clarification is needed and the state of understanding. It is common to ask the respondents to 

rank the items for finding out how the respondents see the importance of the issues and validity 

of opinions of the survey. This shows better the lines between the agreement and 
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disagreement.238 After answering each round, the results of it are analyzed and prepared to 

present in the next round. At the end, the results are distributed and the respondents may 

comment on them. Researcher manages a systematic process asking questions, forming the 

feedback and guiding the group.239 

 

The benefit of the rounds in the Delphi is that they enable the respondents to strengthen or 

change opinions.240 The same respondents assess the same matters in multiple rounds, which 

makes the process iterative.241 The iteration of survey rounds makes it possible to clarify the 

issue, identify the areas of agreement and disagreement and rank the options.242 

 

The Delphi can be seen as a quantitative or qualitative method. It produces statistical data but 

is still highly oriented to personal stories and experiences. Therefore, it is often seen as a 

combination of both with a notice that a research question shows whether the quantitative or 

qualitative method is stressed.243 Given the claim that Delphi can span the divide between 

positivist or quantitative and interpretative or qualitative ideals, then range of evaluative 

perspectives partaking of both traditions is needed to review the quality of the both Delphi 

findings.244 The combination of statistics and opinions the Delphi produces is likely to increase 

the validity of the method.245 

 

Analyzing the qualitative material for the next round is the most challenging part of the process 

and must be done with care.246 It leads towards the consensus or creates new questions for the 

following rounds and the new studies.247 It can be seen as a crossroads of the research, meaning 

that with bad analysis the wrong road may be chosen and the answers may not be found. 

 

The Delphi can be highly motivating process for the respondents.248 They assess the issue based 

on their own experience and have an anonymous possibility to express their opinions. The 

respondents have not only the opportunity to gather new information during the rounds but also 

a possibility to modify their answers and even alter their opinions of the topic.249 The results of 
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the previous rounds are given as a feedback, which not only can but also should be novel and 

interesting to the respondents.250 The feedback creates creativity and is a vital part of the 

method, as Erio Ziglio and Michael Adler point out.251 It is important to summarize the answers 

in a way that not only leads towards a consensus but also allows comments and change of 

opinions.252 

 

4.7 The Conduct of the Research 

 

The data for the analysis was collected in a Delphi survey in three rounds. Choice of the 

respondents was based on a snowball sampling before the first round. Originally it was planned 

to form a respondents’ group from three primary sources. Unfortunately, only one source 

promised to assist in the respondents-group-forming-process and gave hints about possible 

respondents for the survey while two sources did not have resources to assist. The snowball 

effect nonetheless worked well and in a short time the group was formed. The group of six 

respondents in the first round decreased to four in the second round and again rose to six 

respondents in the third round. The formation of the respondents group is shown in the figure 

4. 

 

 

Figure 4: Formation of the group of respondents. 

 

The collected data was formed of open-ended and closed-ended answers. Closed-ended answers 

were either multiselection answers or answers with ranking alternatives. Altogether 40 
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questions were to be answered in the first round, 14 of them with multiselection answers, one 

ranking the alternatives and 25 open-ended. The answering time was two weeks. In the second 

round there were 91 questions to answer. In the first part of the second round there were 12 

questions to answer and in the second part 79 questions. These were divided into 27 questions 

with multiselection answers, 1 question with ranking alternatives and 63 open-ended. This time 

the answering period was two and half weeks. The third round consisted of six statements with 

multiselection answers and a possibility to give open-ended comments with answering time of 

five days. The qualitative ranking of the questions and answers is shown in the table 2 and the 

questionnaires are in appendices 1, 4 and 7. 

 

 

Table 2: Qualitative rating of questions and answers. 

 

The research took about nine months from planning to the documentation of the results. Each 

survey round included four parts: planning, execution, processing and analysis. All rounds were 

executed in Survey Monkey platform. Survey Monkey enables the setting up of different types 

of questions depending on the aim of the questionnaire. The respondents are able to answer the 

questions when they want in the given timeframe through the invitation sent by email. All the 

respondents chose to answer in Finnish on the two first rounds and in English on the third one. 

All answers were anonymous and not traceable to a person. After answering, the platform saved 

the data for the researcher. 

 

After orientation to the Survey Monkey platform and its capabilities the structure for the first 

round was created. After creating the first survey, three test persons were asked to answer it. 

Test persons were not respondents nor professionals, so their focus was in the functionality of 

the survey and review of the questions, so that they were understandable for readers. After the 

feedback, minor updates were done, related to the wording of the questions and structure of the 

pages of the survey. 
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The first round was a single survey divided in two parts. The aim was to create ideas about 

the future cyber threats focusing on five phenomena and the weak signals behind them: first, to 

create trajectories for phenomena and second, to point out the signals that draw attention and 

create possible scenarios of them All the data with summaries, signals and connections based 

on the study made in Helmut Schmidt University. 

 

First, each phenomenon was presented shortly and the respondents were asked to comment it 

by asking what kind of things could affect the phenomenon so that it could have a significant 

impact for the functions of the society, government and people in the everyday life and 

exceptional situation. The respondents gave open-ended answers to the question. 

 

The following two questions handled the phenomenon from the aspect of signals relating to 

them. The respondents were asked to choose the signal most likely to happen and the most 

dangerous possible threat-causing signal and describe the development of them. At the end of 

each phenomenon, the respondents were encouraged to point out from the list or create 

themselves a signal that could create a threat to armed forces. 

 

In the second part, all the signals which had no relation to the five phenomena were presented. 

The respondents were asked to choose from them the most unrealistic, the one most likely to 

happen and the most dangerous one and explain their views. The round ended in an open-ended 

question about the signals and the survey. 

 

The feedback from the respondents was positive. They found the round informative and 

developing even if some noticed that it could not had been any longer. The technical limitations 

related to the possibility to save the answers and continue answering later and gave a 

development idea for the following rounds. 

 

The given data was collected and saved for analysis in worksheets. Some basic information 

about the answering time and background questions were utilized as the platform served. 

 

The analysis of the material was conducted in parts according to the phase. First the answers of 

the first part were analyzed: the answers were grouped to the worksheet by the respondents 

under each phenomenon. Then the answers of each respondent were summarized into a list. 

After that the lists were combined into chronological processes and each process was 

summarized and divided into phases or units. In this part of the analysis the aid to organize 

information came from the strategic intelligence cycle, which offered questions to evaluate the 



 50
data. Those questions pushed to assess what is seen as the end-state of the development, what 

kind of influencers can be seen affecting it and what is their power and probability to affect 

it.253 Even though the questions were not used exactly as they are presented in the model of the 

strategic intelligence cycle, they helped to turn processes into logical trajectories, descriptions 

of development. Lastly the trajectories were compared together to find connections between 

them. 

 

The answers of the second part were grouped to a worksheet as well. For more agile analysis, 

simple filtering tools were added to the worksheet allowing to survey of the answers by the 

chosen respondent, phenomena, signal, a type of the signal or by the arguments given. The 

respondents chose altogether 41 different signals in total of 100 times. 86 Arguments were 

related to these signals and two arguments without a specific signal. Argumentation was 

optional in the survey. 

 

The aim of the analysis of the second part was to develop and create initial threat models and 

scenarios. The model was as a packed version of the connection between the signal and the 

argument, and the scenario in contrast more imaginary and even wanton vision of a possible 

threat to encourage new aspects from the respondents.254 Altogether 44 models and 42 scenarios 

were created. The data was downloaded into Miro.com platform to visualize it better for further 

work. In the platform the signals were grouped so that from every signal the arguments, models 

and scenarios were presented as a flow. 

 

This creation of scenarios turned out to be too generalizing. The data was usable but it led to 

similar, generalized models without precision. The lack of arguments prevented to publish them 

in the following rounds. The respondents were asked to create their own scenarios based on 

their comments in the next round. Perhaps the weak signals and the comments given to them 

were too weak to develop further or there were too many of them to work, because the 

comments which were chosen for the second round gathered high quality argumentation and 

interesting scenarios from the respondents. However, the attempt proved that it was possible to 

develop threat models from the signals combining and packing them together. 

 

After the feedback of respondents, that the first round was onerous to answer due to its length, 

the second round was divided in two. The focus was to comment and define the findings of the 

first round into the direction of early warning signals. 
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After creating the second survey, three test persons were asked again to test the survey with 

the same aim as in the first round. The test persons found the survey still too long. That caused 

a cut down to arguments to comment in the second part. There were also doubts about the 

functionality of the first part, which caused some changes in the instructions for respondents to 

keep it simple enough to answer. 

 

In the first part of the second round the development processes of the phenomena were 

presented. Respondents were asked to define these developments by adding, removing or 

adjusting the phases or units in them. After that they were asked to evaluate the probability of 

the development and the temporal aspect of it. 

 

The second part of the second round consisted of 26 arguments. They were arguments about 

signals in the first round. The selection of these arguments was made based on the number of 

arguments related to a signal and assessment of the arguments. The respondents were first asked 

to choose whether they agreed or disagreed more with the argument and then to give a comment 

about it. At the end of each argument, the respondents were asked to form a concrete scenario 

based on the signal, argument and the comment in the form of who is acting against who and 

with which goal. This question supplemented the defective analysis of the first round. The 

second round ended in an open-ended question about the signals and survey like the first one. 

 

The aim of the second round was to comment the arguments and findings of the first one. More 

specifically, the goal was to fine down the trajectories that were created in the first round and 

discuss the single signals and the comments related to them. Although it is widely accepted that 

the rounds of Delphi research turn from round to round towards the consensus, the intention 

was to challenge the respondents to argue with the presented data.  

 

The feedback from the respondents was again positive. They admitted that even if it took time 

to answer the questions of the second round, answering opened new views to them and made 

them think about the theme. 

 

As in the first round, the given data was collected together and saved for analysis in worksheets. 

The analysis of the data was conducted in parts like after the first round. The answers of the 

first part were analyzed first: they were grouped to the worksheet by the respondents next to 

each development process. Then the comments were fitted into a list to right places and 

agreements as well disagreements were pointed out. 
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The answers of the second part were grouped to the table in the order of agreement. Every 

comment to argument was analyzed in the sight of does the respondent see a possible threat in 

the signal and in the argument related to it. Altogether 104 comments and scenarios were given. 

 

The aim of the analysis was to sharpen the trajectories formed after first round and to develop 

and create scenarios based on the comments of the respondents’ arguments. These comments 

and scenarios were utilized in the analysis so that they were linked to trajectories if they were 

considered as early warning signals or interfaces between trajectories. 

 

The third round was executed with the draft of conclusions, this time without testing the 

questionnaire. Unlike the first two rounds, it presented only six statements. The respondents 

were asked to give their agreement or disagreement on the findings, which were based on the 

analysis of their arguments. In addition, they had a possibility to comment the statements. The 

comments were helpful when fining down the conclusions of the findings. 

 

The communication between the researcher and the respondents was active and gratifying two-

way with emails as well as in the feedback of rounds. As stressed, the importance of the 

availability of the researcher during the rounds for assistance when problems are met was also 

kept in mind.255 The respondents faced some problems and rapid reaction to them probably 

saved the researcher from the loss of some answers. Despite the active communication the 

number of respondents dropped to four in the second round. Reasons for that can be the lack of 

time or motivation after the first round, still inadequate communication between the rounds, the 

non-tempting features of the survey or unlikely technical problems of the platform. 

 

4.8 Challenges 

 

In general, the Delphi is considered as a reliable method because a group opinion is seen to be 

stronger than a single one.256 However, this is valid only when other aspects of design, sample 

and process have been taken care of.257 In this part the key challenges related to the Delphi are 

brought up and discussed. 

 

The research problem of the study is clear: to point out the early warning signals of the possible 

future cyber threats of the armed forces. This requires from the respondents the understanding 
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of security challenges and the elements that affect the future. The respondents should be 

subject-matter experts of the theme to validate the research.258 The background information in 

the next chapter shows whether the respondents felt themselves as subject-matter experts when 

answering the survey or not. The expertise and the multiple informants in the research are 

defining the strength of the results and decreasing the subjectivity.259 In relation to the question 

of expertise it should be considered as well, on which basis should a person’s opinion be 

weighted.260 Even though the expertise would have been validated, the experts may try to affect 

the discussion by commenting outside their area of expertise. They might also try to influence 

the discussion for other, for example personal reasons.261 Random errors like work or social 

pressures, the answering time, the mood of the respondent, or the characteristics of the survey 

can affect the gathered information, too.262 

 

A common problem with data is caused by a bad preparation of the survey. A sloppy planning 

of the questionnaire produces invalid data for the analysis. The planning and preparation as well 

as the conduct of the study is documented earlier in this chapter. A sensitive approach to the 

collected data combined with the purpose of the study should be kept in mind through the 

analysis. The violent use of data as a threat to the research is discussed from the aspect of a 

researcher earlier. The techniques for analyzing and summarizing the results can affect the 

group response and impair the desired result.263 

 

The level of consensus is seen as a validator of the results and as a bridge between the credibility 

of hypothesis and experts’ estimations.264 In this research the aim is to gather different opinions 

for the analysis. Even if the desired goal of the survey is not a consensus, the dialogue between 

the respondents and their attitude to comments, solutions, or results can be evaluated as a level 

of confirmation. Therefore, the surveys of this research should encourage the respondents to 

discuss about the issues. A threat for artificial consensus if the disagreements are ignored during 

the process and if there are drop-outs between the rounds. The consensus may also suffer from 

the cultural influences among the respondents or for the simple reason of the lack of information 

about the topic.265 
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As the aspects of the respondents are mostly opinions instead of knowledge, are the results 

of the Delphi also only estimations and assumptions which must be accepted with a lack of 

precision. Delphi issues incomplete knowledge.266 The biggest challenges Delphi is facing on 

an epistemological level are related to uncertainty.267 Even it is widely accepted that Delphi can 

bring out useful results and enforceable decision when used appropriately, its results succeed 

to come only close to the truth in general.268 Delphi is a judgment process with a great 

uncertainty. 

 

As Day and Bobeva point out, there is only a limited value in existing knowledge in the futures 

studies, which emphasizes the value of experts’ opinions about the future or otherwise unknown 

phenomena.269 There is only a little use with the information that is already known when the 

weak signals are sought and that is the reason why in this research the respondents are 

encouraged to express their opinions even though they would be imprecise, suspicious or even 

comical. 

 

Generally speaking a lot of activity lies in the area of opinion instead of knowledge in the long-

term forecasting.270 Delphi is especially for forecasting the period after two or three decades 

and for such a temporal perspective the expert opinions are almost the only source of 

information available.271 The uncertainty of the long-term forecast can be seen as a challenge 

but should not be seen as an obstacle.272 

 

Some previously presented challenges can be partly tackled by the strengths of the Delphi: it 

offers reliability and generalizability through the iteration of rounds and analysis, which is 

guided by the equal participation due to anonymity.273 The process is systematic and structured; 

therefore, it is more reliable than many other methods.274 Objectivity in the subjective method 

gets air in the systematic procedures.275 It is also recommended to use the Delphi together with 

other methods.276 This may supply the findings, that have already been made or establish data 

for further methods. In triangulation of the methods, the findings of the Delphi may intensify.277 
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The use with other methods can be interesting due to the simplifying and uncertain nature of 

Delphi as the findings are actually results of research exercises outside the real life.278 In this 

research the triangulation lacks, which must be taken into consideration with the evaluation of 

the results. 

 

The key challenges of this research from the aspect of the method can be summarized as 

follows. When thinking about the problem of reaching a satisfactory level of objectivism in the 

study, the following points should be considered: firstly, the whole research process should be 

planned, described and evaluated carefully forehand. With this, the general problems about 

subjectivism related to methods and data could be seen beforehand and therefore recognized 

before the actual work. Secondly, the material should be respected. The data should also be 

analyzed and evaluated from the aspect of objectivism. This evaluation should take place before 

the actual analysis but also during the process for noticing the objectivism-alienating factors 

and reporting them in the thesis. The results of the study should be evaluated not only in the 

relation to the research problem but also from the point of validity. Even if a vast amount of 

subjectivity is following the study, the shown pursuit to objectivity validates it. 

 

4.9 Conclusions 

 

This chapter was an orientation to the research. In the following some aspects from the previous 

chapters are packed up with the features of the chosen method, Delphi. For the successful 

collection of the data, as well as finding the weak signals, the expertise is required. It is seen as 

a key issue that the respondents of the Delphi are subject-matter experts, who are bringing their 

knowledge to the round. When the question is about the unforeseen future, the enlightened 

predictions are valued. In the search of the weak signals the expertise is appreciated as well 

even though it is emphasized, that the best experts to discover the weak signals are coming from 

outside of the phenomenon. However, they should have capabilities to impress their findings 

and interpret them. 

 

Issue under an act of securitization needs public acceptance to be securitized. The act itself does 

not suffice. It requires the interpretation of the issue to be seen as an existential threat and a seal 

of approval. The same can be seen with the weak signals. They turn from a single sign into a 

weak signal by the receiver with a sufficient social status to prove it or at latest when the signal 
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is noticed in several contexts by many interpreters. The strength and the relations of the signal 

are influenced by the social status of the interpreter or interpreters, too. In general, there is a 

significant dependence between the weak signal and the interpreter and processing them is a 

highly subjective act.279 The Delphi is highly interpretation-oriented, too. Between every round 

the data collected from the respondents must be assessed and interpreted. The interpretation is 

a prerequisite for a reasonable continuation of the survey. 

 

The time of analysis between the rounds of Delphi is the time for development and even altering 

opinions for the respondents. There is a huge chance for learning during the survey. Learning 

is also needed when talking about the pretty novel phenomenon, cyber. Time is required the 

understand the complex theme but the question is, how much time there is to mature. The weak 

signals need time for maturing, too. In the beginning they are unprecise and it may be even 

impossible to say whether they are threats or possibilities of the future. Questions related to 

cyber security are carrying the same kind of uncertainties. 

 

Uncertainties seem to be a common feature for all the key themes of this study: the 

securitization, cyber, the futures studies, the weak signals and the Delphi method. As the 

security is gathering its power for the future, the securitization move carries uncertainties of its 

need and presence in the future. It may turn into an idle issue or the measures related to it may 

be improper. The uncertainties cyber carries are related to the diversity of it. As it is everywhere 

and affecting all, it simultaneously turns indeterminate and uncontrolled. 

 

The weak signals are unprecise with their basic nature. There lies a great uncertainty in them. 

They turn more precise in time, but in the moment of discovery they are hard to assess and to 

act with them. Preparation is a key to survive in the future, which is said to be a tray of options. 

As there are only assumptions and estimations of what will come, it is wise to prepare to the 

future with many alternatives. This means that many assessments, generally based on opinions 

of the development should be collected. This collection of options forms a sight to the future, 

even if there are definitely uncertainties in it. 

 

These opinions of development of the future can be collected with the Delphi method. As 

proven in this chapter, it has many strengths that can be profitable when predicting the future. 

Still it should be kept in mind, that it largely is based on the opinions. And an opinion has a 

probability of being false. 
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5. THE RESULTS 

 

The purpose of the chosen method was to collect data to create logical development scenarios 

and strengthen the single signals in the search of the early warning signals of the possible future 

cyber threats of the armed forces. During the first round of the Delphi there were two goals: 

first, to create trajectories for phenomena and second, to point out the signals that draw attention 

and create possible scenarios of them. The questionnaire is in the appendix 1 and the collected 

data is in the appendices 2 and 3. In the second round the aim was to fine down the trajectories 

that were created in the first round and discuss the single signals and the comments related to 

them. The questionnaire is in the appendix 4 and the collected data is in the appendices 5 and 

6. The third round presented ideas of the draft of conclusions to the respondents and allowed 

them to comment the findings of the analysis. The questionnaire and the collected data are in 

the appendices 7 and 8. 

 

This chapter presents the results of the research. It starts with the summary of the respondents’ 

background information. The analysis begins with the five phenomena and continues with the 

analysis of the signals. After that the analysis of the third round is presented. This chapter will 

be closed with the key results. 

 

5.1 The Background Information 

 

In the first two rounds some background information of the respondents was collected. The 

third round lacked the background questions mainly for two reasons. Primarily, because it was 

aimed to be a quick and straight-forward round and secondary due to technical limitations that 

would have made the answering challenging. The background questions were similar in both 

two rounds, the first one was positioning the subject-matter competencies of the respondent in 

general and the second one more specifically. 

 

The first question asked the respondents how familiar they were with the future cyber threats. 

The answers showed that the respondents, who were either finishing their cyber security studies 

or working in the information security business, evaluated themselves with a reasonably high 

competence. They admitted that they had studied or otherwise properly orientated to the theme, 

meaning that they most probably felt themselves familiar, skilled and confident with it. The 

answers of the question are showed in the figure 5. 
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Figure 5: The statistic of the first background question in the first and the second rounds. 

 

The second question was more specifically about the themes of the research. The aim was to 

show to the respondents the themes relating to the research as the researcher saw them and 

collect information about the bias of the respondents. 

 

The answers showed that the most familiar theme was cyber and the least known the futures 

studies. The variation between the themes was not remarkable: most variation was found in the 

armed forces and least in the comprehensive security and futures studies. The third respondent 

may have answered in reverse, but it cannot be confirmed. The answers of the second question 

of the first round are showed in the figure 6. 

 

 

Figure 6: The statistic of the second background question in the first round. 
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In the second round there were not big changes in comparison with the first round. There 

were only four respondents, which affects the results. The most familiar theme was again cyber 

and the least familiar futures studies. The biggest variation was in the armed forces and 

comprehensive security had least variation. The answers of the second question of the first 

round are showed in the figure 7. 

 

 

Figure 7: The statistic of the second background question in the second round. 

 

Between the rounds there were no significant changes in the personal competencies evaluated 

by the respondents. Cyber was considered as the most familiar theme and futures studies the 

most unfamiliar one. The three others stayed between these two in both rounds. The results do 

not show how high level of expertise the respondents had, but how they felt their competencies 

in comparison with presented themes. The results based on the two first questions proved that 

the respondents felt themselves as subject-matter experts in the cyber theme but less so in 

futures studies. The data from the survey could had benefit on the higher level of knowledge of 

futures studies meaning that when the respondents would have been more familiar with the 

futures studies, they could have been even more bold and open-minded in their answers instead 

of concentrating on strict factual argumentation.  

 

5.2 The Development of the Five Phenomena 

 

The following focus is in the data that was created by the respondents commenting the five 

phenomena: sensors, manipulation, speed, artificial intelligence and networking. The 

respondents were asked to create possible trajectories and show critical points in them in two 
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rounds of Delphi. The analysis and the feedback took place after both rounds and the results 

are presented here in rounds, ending to a summary of findings presenting connections, 

interdependencies and overlaps between the trajectories. 

 

5.2.1 First Round 

 

The differences of perspectives between the respondents were analyzed first for the better 

interpretation of the subject-matter. After that the order of the development and the possible 

phases of it were tracked and finally the themes, that were highlighted by the respondents. The 

trajectories with the phases are presented in the figure number 8. 

 

In the comments to sensors, it was pointed out that they are rapidly spreading and the 

information they are producing is expanding and must be secured. The difference between the 

answers to this phenomenon was that when some respondents started to draw the line of 

development from the sensors themselves, others handled the theme more abstractly, from the 

features’ point of view. All answers pointed out challenges, but some of the respondents did it 

without attaching them to a specific device or a platform. However, the most concrete examples 

of possible threats among the answers grew up from the devices and their individual features. 

Those precisely described threats gave the least space for imagination. 

 

The order of presenting issues related to sensors led to the interpretation of the chronological 

order. The beginning of the development was seen in the everyday equipment and their features, 

which was followed by the challenges with the information security, big data and handling it. 

After these challenges turned into unsolved issues and therefore threats, the answers pointed 

out possible threats for the armed forces and more widely for the societies. 

 

The development was divided in four phases: first, the need for wider use of the sensors with 

the aim of collecting more data was clearly seen in them. Second, this need was followed by 

development not just within the devices, but also in legislation, standards, controlling and co-

operation. Uncontrolled and unsuccessful development turned into problems. Third, the 

problems turned into risks in uncontrolled environment with varying interests. In the last phase, 

the risks concreted into threats for societies and armed forces in the form of cyber-attacks and 

misuse of data. 

 



 61
Themes to be read from the answers were the different devices at home and in everyday life 

generally. These included smart watches and mobile phones but also other sensors, like smart 

fibers (respondents 2, 4). These were seen as widely affecting factors to the everyday life in the 

future. Securing the information was pointed out as a developing challenge, in many cases due 

to the weakly secured devices and the growing amount of the data (respondents 1, 4, 6). The 

big data rose up from the answers, too: the rapid expansion of the amount of the data and the 

possibilities of exploiting it in relation to the capabilities of the analysis tools (respondents 2, 

3, 5). Some respondents pointed out the relations of the devices to the surveillance of the people, 

and further on to the questions of identifying and recognizing people, deception and failures in 

the analysis (respondents 2, 3, 5). Networking relating to the Internet of Things was named 

(respondents 2, 5) as well as the chance to surprise the enemy with the cyber-attack in an 

uncontrolled environment. (respondents 1, 4). 

 

The differences between the responses regarding to manipulation showed up in a variety of 

challenges. Even though a wide spectrum of possible threats was seen, only a few gave possible 

solutions or counter-measures. They must be interpreted as the concerns about the level of 

critical media literacy which can be understood as a solution when battling against the fake 

news. From this point of view, the respondents showed their uncertainty about the phenomenon 

and the exceptionally difficult assessment of it. 

 

The responses concerning this phenomenon were clearly shorter and stayed within one theme, 

compared to the sensors phenomenon. It was not possible to find such a logical, chronological 

order to the development as it was with the sensors. This forced to write the description of the 

development in a more abstract way. 

 

Unlike with the sensors, where the first phase of development was described as a basis for the 

development of the next phase, in the responses of the manipulation this was not readable. 

Therefore, the first phase can be described as a development phase, where the amount of the 

data and the new technologies are rising. In the second phase the problems develop and the 

ignorance about them accelerates them. The last phase can be seen as a point of ignorance, 

where the manipulation has become a new normal and is accepted even though it creates reality 

of illusions on different levels. 

 

The comments on manipulation pointed out that it is a widely spread phenomenon, which can 

most easily be seen in the social media and in the algorithms. The risk of manipulation was 

described as a slowing factor for the development of artificial intelligence. The respondents 
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pointed out the threat towards the decision-making in the governmental and political level 

(respondents 4, 6), the information operations especially in the social media affecting the 

society (respondents 1, 3, 4, 6) and the manipulation of algorithms (respondents 2, 5). Video 

manipulation was particularly noted as a technology to be traced (respondents 1, 3). The role 

of a critical media literacy and the development of information operations to a more 

sophisticated direction were also pointed out (respondents 1, 3, 4, 5). 

 

The comments of the speed emphasized the shrinking role of the human factor in the decision-

making loop and the risk of lacking the information needed for the loop due to delay. The 

phenomenon, speed, was defined in relation to both the artificial intelligence and the human 

(respondents 2, 3, 4, 6). That is most obviously the reason why the responses included so many 

arguments about the artificial intelligence. Many of the answers were also about the assessment 

of the intelligence itself, whether artificial intelligence or human is more intelligent and has 

more capabilities in decision-making (respondents 2, 3, 6). Some respondents linked this 

question to a question of ethics: can the theory of moral be taught to an artificial intelligence 

(respondents 1, 6)? 

 

In the background of the phases of the development it was possible to see the development of 

the big data, the analyzing tools and processes (respondents 1, 5). However, the development 

of the artificial intelligence was seen as the trigger of development. The authority of the 

decisions, alienated or lost to the artificial intelligence was seen as a driving force of the 

development (respondents 2, 6). 

 

In the first phase of the development of speed the accelerating need to hand more power to the 

artificial intelligence causes problems and risks due to the uncertainties of the capabilities of 

artificial intelligence. In the second phase this leads to an uncontrolled situation and finally to 

a revolution of the artificial intelligence. 

 

The comments about the artificial intelligence stated that it will take over every domain of 

warfare. This domination will not be just its strength, but simultaneously a challenge to it as 

well. It has such a massive power in itself that it must be kept in control. The respondents gave 

their opinions about this phenomenon from various points of view. The short answers described 

however that the theme still carries strong uncertainties, and as in the case of manipulation, the 

assessment is difficult. It looked like the development of the artificial intelligence is hard to 

predict. Some respondents handled the issue in an abstract and creative way (respondents 1, 5) 

and in a more fact-based way (respondents 2, 3, 6). The ethical questions of the artificial 
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intelligence were pointed out in some answers (respondents 2, 5) as well as the limits and 

power of it, as those can be seen linked closely to the ethical questions (respondents 2, 5, 6). 

The vulnerabilities the artificial intelligence may face in concretion and the problematics of 

jurisdiction gathered some remarks, too (respondents 1, 4). 

 

The answers related to artificial intelligence were more visions, scenarios and threat 

descriptions than trajectories of the phenomenon. Notwithstanding this, the development was 

divided in four phases according to the answers. In the first phase, the development of the 

artificial intelligence is controlled and tied with the development of the sensors like everyday 

devices as well as larger systems. In the second phase the development ceases to be controlled 

due to a lack of interest and understanding. It takes more power itself and due to negligence. 

The third phase is a step, when the critical power of decision-making is handed out to the 

artificial intelligence. In the fourth phase the artificial intelligence starts to execute its own 

decisions after its own values. 

 

Networking as the last of the five phenomena emphasized the constant information flow. This 

information flow spins out of control and fragmentizes the understanding of the situation. The 

respondents pointed out the decision-making chains and their efficiency (respondents 1, 6). 

From the smaller themes, the control of the information and analysis were highlighted 

(respondents 2, 3, 5). Some respondents also underlined the meaning of securing the networks, 

which turns more difficult as the networks develop more complex and therefore more fragile 

(respondents 1, 4). Some answers were also concerned about the misuse of networks to produce 

fake information and using the networks for blackmailing (respondents 2, 6). 

 

The answers in general were given from the point of view of the information management and 

the decision-making process (respondents 2, 5, 6). As a basis for the phases of development 

was the data analysis or the imperfection and challenges of it. This led to challenges of 

inaccuracy, lack of control and fragmentation. In the first phase, fragmentation of the networks 

brought up problems of lack of control and uncertainties of the structures. In the second phase 

the fragmentation continued and the abuse of it began. This happened in two different 

directions: either within the manipulation of the networks, which turned the networks into 

spreaders of manipulated data or by turning the network into an inefficient one, where the 

information needed is hidden in singular cells undiscovered by the users. In the final phase the 

threats cannot be defined anymore due to the fragmentated situation awareness and because the 

information flow cannot be managed. 
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The trajectories with phases of the phenomena were created after the first round. The aim 

was not to create a tight structure to cover all the phenomena, but to build up logical blocks of 

development for each of them. The answers pointed out two things: first, in all phenomena the 

development towards the future has already started meaning that the symptoms of the possible 

negative development were identified. Second, the problems start to appear when there is 

uncontrolled development of the phenomena: the amount of information, the increasing speed 

or the problems understanding the logic of the decision-making and processes. In this phase it 

is also possible to see the human factor: the lack of interest, knowledge or skills to control them 

or the lack of unanimity of the rules of development. These turn into threats, where the human 

factor has a minor role: it is noticeable that in these five phenomena the last phase is largely 

computer-controlled and the role of the human factor has been minimized. 

 

 

Figure 8: The trajectories and the phases of the phenomena after the first round. 
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5.2.2 Second Round 

 

After the first round, the answers of the respondents were classified in chronological order and 

the order was phased in logical parts. In the second round, the development of the phenomena 

was presented to the respondents for comments: the aim was to collect more data about the 

themes, the phases, the connections, the interfaces and the timing. Especially the comments 

about the phases and the time of development were at the focus of interest. 

 

The development of sensors brought up a question about the expansive variety of sensors and 

the growing area for attacks it produces. This combination creates a platform for a violent test 

case, which leads to a deeper concern about securing the sensor networks (respondent 1). The 

questions about the protection of the devices as well as the knowledge of their capabilities will 

be highlighted in the future, the respondents argued (respondents 2, 3). The requirements of 

standardization create possible challenges in many levels: first, the standardized data is the key 

element for the computers. The respondents suggested that instead of the global standardization, 

the regional standards may actualize (respondents 2, 3, 4). One of the respondents commented 

that the configuration of the networks will be automatized, which will be an aid in networks 

due to the lack of knowledge (respondent 3). The question is, if the violent test case, presented 

by respondent 1, takes place after this automatization. 

 

The comments about the phases and temporal development were limited to a remark that it 

should be noted, that before phase one people make decisions based more on the senses, feelings 

and experience, than based on knowledge (respondent 3). Other changes were not placed into 

the trajectory or its phases. The respondents stated that some of the phases in this development 

have already started. It was estimated that a massive cyber-attack relating to the trajectory of 

this phenomenon will be seen in the next five years. It was also assessed that in ten years’ time, 

sensors will be a significant part of our everyday equipment (respondents 2, 3, 4). 

 

The themes connected to manipulation were about learning and recognizing the phenomenon 

in the future. The respondents underlined the lack of skills and preoccupation in evaluating the 

information as points of development (respondents 1, 2). They stated that the future will be 

about education and different kinds of tools for the publishers to verify that they are producing 

authentic and unmanipulated contents (respondents 1, 2). The respondents believe in the 

growing polarization between the content providers: some will produce fake news and 

manipulated information as some are striving for providing information as neutral and reliable 

as possible (respondents 1, 2). Most of the respondents also believed that the governments will 
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pursue reliable communication, even though it was questioned whether that will be the case 

in dictatorships (respondents 1, 2, 4). Societies turning into echo chambers can worsen the 

effects of the manipulation. The education was determined as a solution to this, because the 

echo chambers were seen as a phenomenon that can be tackled with education (respondents 1, 

2). 

 

In the phases of the development, the respondents were quite sure that lack of interest would 

not be causing problems. These comments showed that the pursuit of the factual-based 

information does not vanish even though there is a growing threat of the manipulation. Other 

changes were not suggested to the order of the phases or the actions. The estimations of the 

temporal development were very uncertain. According to the respondents, some parts of the 

development have already happened, and only one cautious temporal frame of a decade was 

presented (respondents 3, 4). 

 

The development of speed generated skepticism. The main message from the respondents was 

that despite the expectations of increasing speed and artificial intelligence that accelerates it 

further, the human factor will not step aside from the decision-making loop (respondents 1, 2). 

Simultaneously stated optimism and trust towards the development of artificial intelligence and 

doubts about handing the power of decision-making to it reflect the uncertainties concerning 

the development (respondent 1). The same argument, concentrating especially on the issues of 

critical infrastructure could be read in the comments of another respondent, even though the 

same respondent granted that the requirement of fast decisions leads to the dominance of the 

artificial intelligence (respondent 2). Ethics sparked debate: some respondents brought out that 

it is not possible to teach ethics to an artificial intelligence (respondents 3, 4) while another 

disagreed and one particularized that it might be possible to teach some kind of ethics, but not 

the human one (respondents 1, 4). Comments also pointed out that standardization in the name 

of reaching more velocity for decision-making does not seem very probable. Still information 

management and analysis as well as the questions of privacy came to prominence when talking 

about the big data and the standardization of it (respondents 1, 2, 4). 

 

The doubtful thoughts about the possible revolution of the artificial intelligence highlighted the 

importance of the human factor (respondents 1, 2). Estimations about the time of the 

development varied from 10 to at least 20 years, even though it was also argued that it will take 

only a couple of years before the trust in artificial intelligence will truly punch through 

technology and have an effect on speed. 
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The respondents commented that the development of the artificial intelligence is so 

important and interesting phenomenon that it will stay under control and constant observation 

and therefore some phases of the trajectory were criticized. The phases where it was argued that 

the lack of interest will give independent chance to artificial intelligence to develop, were 

criticized (respondents 1, 2, 4). On the other hand, it was also said, that the decisions artificial 

intelligence makes will not be questioned, but the power of decision-making will not be handed 

over to the artificial intelligence (respondents 1, 4). These problematics were related to a point 

of restoration of SCADA in the exceptional situation (respondent 1). 

 

Some respondents were more optimistic about the development: one suggested that the 

challenges of the artificial intelligence will be beaten and together with the human factor the 

development in the decision-making will be fruitful (respondent 2). The actions of manipulation 

will be used to rub along the artificial intelligence (respondent 3). 

 

There were not significant comments about the order of the phases or the actions within them. 

One respondent brought up that the independent action of the artificial intelligence will begin 

earlier than it was presented in the development having also effects on the recovery of functions 

in exceptional situations (respondent 1). Estimations about the temporal development varied 

from five to 40 years. One of the respondents stated that the end of the development was so 

utopian that it truly hampered the estimation of ending time (respondent 3). It was found again 

that some points have already happened and some were currently happening (respondent 4). 

 

The control of the networks was commented in the development of the networking. One of the 

respondents did not see the loss of control so severe threat as it was in the development, stating 

that due to the urge for information security and the legislation, the companies will restrain the 

networks from turning into chaos (respondent 4). One of the respondents underlined the 

challenges in the controlling, especially concerning the structural issues, the protection of the 

networks and the administrative responsibility questions (respondent 1). In more detail was 

pointed out that controlling does not mean the same as verifying the members of the network. 

Even if the network were under control, it may be that all the participants or the influencers in 

the network are not verified causing possible apertures in the security (respondent 2). 

 

There were no significant remarks about the order of the development. Some opinions about 

the loss of control were stated, but in the big picture the order was seen realistic. The arguments 

about the aspects of temporal development ranged from a couple of years of fast development 
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to a questioning statement how far it will go during this decade (respondents 2, 4). One of 

the respondents argued that the development had already partially taken place (respondent 3). 

 

The descriptions of the development can point out events that may occur on the way to the 

phenomenon taking place in its full power. The respondents seemed mostly to be in consensus 

about the lines of development and did not widely disagree about them. They suggested some 

minor changes to the order or simplifications for tackling the uncertainty coming naturally when 

predicting the future. The comments were food for thoughts when seeking the possible turning 

points, interdependencies and overlaps in the phenomena or links between the phenomena and 

the signals. 

 

The phases, as described earlier, were not meant to be absolute with strict boundaries. They 

overlap and carry possible wild cards with them. The wild cards can be turning points or other 

events that occur earlier than expected or otherwise suddenly when the measures of response 

remain unprepared. The search of these overlaps inside each phenomenon and analyzing their 

interaction as well as linking phenomena together is helpful for understanding the chronological 

development of them and it also substantiates the picture of the development. The fine-down 

trajectories are presented in the figure 9. 
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Figure 9: The trajectories and the phases of the phenomena after the second round. 

 

5.2.3 Connections, Interdependencies and Overlaps in the Trajectories 

 

There are several links between the phases of development of the phenomena. The most visible 

one pulls together the speed and the artificial intelligence. The respondents pointed out that the 

development of the artificial intelligence will increase the speed of decision-making. It will be 

a demanding factor for creating higher velocity. This demand puts a pressure on the 

development. The respondents argued that the human factor cannot compete in speed with 

artificial intelligence but due to lack of understanding of ethics, respondents envisioned that the 

development of artificial intelligence will be chained for many years, even for decades. This 

will have an effect on the speed of decision-making as well, even if the tools for faster action 

were usable. 

 

Strong connection can also be seen between sensors and networking. The networks are swelling 

while Internet of Things or Internet of Everything is spreading uncontrollably, made possible 

by various sensors transmitting data. Not only the number of sensors, but in particular the 
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amount of data they produce, challenges the users. Respondents found it hard to estimate the 

temporal development of these phenomena. Technology seems to bring solutions to technical 

functionalities, but the reliable processes, which should assist in decision-making, are more 

difficult to develop. It seems like the development phase between these two will go hand in 

hand for the next years but according to the respondents the problems in analyzing the data in 

networks will come along soon after that. 

 

The amount of the data in the networks will also affect the quality of it. The manipulation of 

the data becomes more probable, when the tools of verifying information and weeding false 

information are not appropriate. It can be predicted that the risk of being manipulated grows 

when the sensors are producing so much data that the analyzing processes cannot handle it 

anymore and the networks spread the fake information or are not capable of relaying the right 

kind due to the information overload. The answers of the second round indicate that the 

problems of the manipulation will grow in the following years. 

 

Manipulation also has effects on the artificial intelligence. There is an obvious risk of using 

manipulated data in decision-making when the false information increases but the development 

of the artificial intelligence is chained to the problematics of reliability – the capabilities of 

processing information from the aspects of recognizing authenticity and respecting ethics. This 

underlines the role of a human factor as a guarantor leading to a connection between the 

manipulation and the speed of the decision-making. Manipulation in addition to networking 

and artificial intelligence is a phenomenon that affects the development of speed. It is a 

retarding phenomenon affecting all the others. 

 

Last connection to be mentioned is the one between speed and networking. Even though 

networking should increase the speed, the limitations, such as amount of data produced by the 

mass of sensors, the risk of false information and the unreliability or underdeveloped state of 

the artificial intelligence, can slow down the speed. The risk is that the networks work 

inefficiently producing incomplete information. This breaks down the speed of decision-

making loop. The challenge of the speed in relation to networking intensifies when the role of 

a human factor in decision-making processes decreases and the amount of manipulated data in 

networks increases. According to respondents, this could start occurring after a couple of years. 
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Figure 10: Connections between the phenomena. 

 

The connections found are presented in the figure 10. The figure shows interestingly that the 

found interdependencies can activate after a couple of years and the time period for their 

occurring is the following five to ten years after that. The assessment done by the respondents 

about the phases as well as the one about the connections done by the researcher confirms that 

near future can be predicted with more certainty than longer intervals. 

 

The last phase of the development of artificial intelligence scenario was the only final stage that 

was assessed by the respondents. This may be due to the point that the artificial intelligence as 

a phenomenon is more studied, its development is modeled and as a concept it is at least 

seemingly more accurately defined than the others. Still there are doubts about its development 

among the respondents. 

 

According to the respondents, the development in all the phenomena has already started. The 

phases formed are not equal in length nor in effects. Each phase contains various actions and 

therefore varies in duration. The connections give only a hint of how they could overlap and 

affect each other when developing. This is not the least because the analysis of the development 

does not assess the strength of the phenomena. The most powerful phenomenon affects the 
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others through the connections presented above and either retards or accelerates them. The 

development of the artificial intelligence should be observed from this point of view. 

 

5.3 Strengthening Weak Signals 

 

The following part will concentrate on the data that was collected when the respondents were 

commenting the single signals. Signals were presented during the first round relating to each 

phenomenon and then as independent ones. Altogether 88 comments were given to 37 different 

signals. In the second round the focus was in the comments the first round produced. The aim 

was to create possible scenarios of the signals by commenting them and developing them into 

concrete events to be linked with the five trajectories of phenomena. During the second round 

26 comments picked from the first round were commented with 104 comments. These 26 

comments originated to 15 signals. The analysis and the feedback took place after each round 

and the results are presented here in rounds and ending in a summary. 

 

5.3.1 First Round 

 

Five signals that gathered most comments were selected to analysis after the first round. With 

these five signals, additional ones that were considered as the most dangerous or the most likely 

to happen were selected to analysis as well, if they gathered more than one comment from the 

respondents. That made altogether ten signals to be analyzed. 

 

Figure 11 shows that six signals were considered as the most dangerous and eight signals as the 

most likely to happen. The majority of the signals were considered both. This was enabled while 

several signals were related to more than one phenomenon and were therefore selectable 

multiple times. Table 3 presents in more detail the number of comments related to each signal. 
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Figure 11: Signals as they were ranked to be the most dangerous or the most likely to happen 

or the most commented, from Kumu.io platform. 

 

 

Table 3: Summary of the signals most commented, considered most likely to happen and most 

dangerous in the first round. 
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Nine of the signals were related to at least one of the phenomena based on the clustering of 

the first part of the research. One signal without a connection to a phenomenon gathered so 

many comments that it was taken to analysis. The majority of the signals were related to more 

than one phenomenon, as explained in the previous chapter. Relations to phenomena are 

presented in the figure 12. The results show that six signals were related to artificial intelligence, 

four to manipulation and three to sensors, speed and networking. Every signal that was related 

to artificial intelligence, was linked to at least one other phenomenon as well. 

 

 

Figure 12: Signals related to the five phenomena, from Kumu.io platform. 

 

The focus of the analysis is in the comments instead of the signals they are pointing to, even 

though the analysis is presented with a linking it to each signal. 

 

“A safe haven for cyber terrorists is a country with capabilities to operate in the cyber domain 

but with a narrow dependence on the networks itself.” There was a consensus among the 

comments that the risk already exists and it can get worse due to the unequal development 

between the countries (respondents 2, 6). 

 

“AI can create fake information and fake social media accounts based on the big data, machine 

learning and analytics.” The respondents approved the signal and linked it to Russia and armed 
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forces (respondents 3, 5). As a solution to the problem signal presents, they submitted 

development of factual verification measures (respondent 3). 

 

“AI can manipulate images and videos.” The comments about the signal stated that instead of 

receiving the information, the challenge is the verification of it. The measures for proving the 

authenticity and preventing the artificial intelligence to create a snowball effect by manipulating 

data were brought to the discussion (respondents 1, 6). 

 

“AI speeds up the response in the cyber domain.” The comments showed that the higher speed 

requires automatization and autonomy of systems. Autonomy necessitates reliable verification 

processes with a human factor (respondents 4, 5). 

 

“AI will be better than humans at everything by 2060.” The respondents warned about the 

artificial intelligence in the comments of this signal. They were concerned about handing over 

the power of decision-making to the artificial intelligence, but at the same time they believed 

that computers will become more capable than humans in warfare and in the use of technical 

military solutions (respondents 2, 4, 6). 

 

“Big data, AI and simulations assist in decision-making processes.” The respondents argued 

that big data has remarkable potential but it carries risks as well: an analysis made by the 

artificial intelligence can lead to a victory, but manipulated data can cause a defeat (respondents 

2, 4, 5). The respondents state that it is vital to know how the artificial intelligence works and 

how it develops (respondents 2, 3, 6). 

 

“Cyber operations which are below the level of warfare are difficult to respond in terms of 

legislation.” Comments showed that the problem comes with the deficiencies of the legislation 

and the difficulties of observing the actions taken in the lower levels (respondents 2, 3). 

 

“Fake news has the power to make big data unreliable.” The respondents commented that if 

the difference between real news and fake news shrinks over time, the field of information will 

also turn unclear. This could cause a significant fragmentation of the big data (respondent 2). 

The amount of data is the reason why it cannot be processed manually. Machine learning is 

highlighted in the factual verification and analysis as a proposed solution (respondent 1). 
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“Taking over control of UAV280 systems through cyber operations is an increasing threat.” 

The respondents stated that penetration into networks is most likely a risk and a possible threat 

in the shape of a long-lasting phishing or a more crackling cyber-attack. The risk increases 

when the number of sensors grow and the networks expand (respondents 1, 2). 

 

“The future is not about the swarm of drones. It's about the networks between autonomous 

systems and humans.” The comments underlined a link between networking and information 

security: increasing and especially uncontrolled networking decreases information security 

(respondents 5, 6). This point was highlighted by the importance of the co-operation between a 

human factor and a computer (respondent 4). 

 

Eight additional signals with comments were pointed out of the data and taken into analysis in 

the first survey round. They did not gather as many comments as the previous ten. In these 

comments there were three common themes: first, many of them carried out concerns about the 

influence to or the surveillance of the people. In all the comments, were they related to facial 

recognition, to social media or to body implants, there was a concern about different ways it 

could affect humans. The second theme was controlling the processes and the risks they are 

carrying: on the one hand automatization could be an aid, but on the other hand there were 

worries about the leak of information to misuse. The third thing in common between these 

comments was that they brought some concrete operators or actors to the conversation. They 

named countries like Hongkong, Israel, Russia and Ukraine and the former president of the 

United States Barack Obama as an example, as well. This was a clear trigger for bringing them 

to the analysis and picking comments to the second round of the survey. 

 

5.3.2 Second Round 

 

The comments for the second round of the survey were chosen by assessing them with three 

factors: first, they should have had a future orientation, second, they should have included a 

military aspect and for third, they comprised interesting tension, conflict or even dissension for 

acceleration of fruitful further discussion. 

 

The analysis and assessment of the comments of the first round brought altogether 18 arguments 

to the second one. They were related to a single signal strengthening and developing them as 

the theory of weak signals assumes. In addition to this, eight more comments were chosen to 
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the survey. They were considered to have a specific character or factor including a possible 

trigger that could stimulate the debate. In the following, the analysis is presented according to 

the signals originating the comments. This means that under each signal stands the analysis of 

all the comments relating to it. Due to that, the respondents are not named like in previous part. 

 

“Always-in earbuds are sensors and translators and deliver information continually.” 

Respondents did not believe that the implants will be transplanted or the technology utilized 

before the higher reliability of it is proven. On the other hand, they stated that the technology 

will take place as it partially is here already. They pointed out that as long as the technology is 

not fully reliable, there will not be a breakthrough of the utilization because there is no will to 

risk the human life unnecessarily. 

 

“The future is not about the swarm of drones. It's about the networks between autonomous 

systems and humans.” The respondents noted, that the internal blocking of the networks will 

not take place as it would mean losing a lot of advantages of networking as a shared information 

platform. The respondents noted as well that the more networks are divided, the more 

complicated information collection will be. The free information flow was seen extremely 

important in the economics and politics. The requirements and development of systems do not 

always go hand in hand with the consideration, testing and statutes, causing risks of delay or 

danger to information security. These comments have a relation to the risk of seeing the 

blocking of networks as a security measure. The respondents stated that before the artificial 

intelligence starts to act independently, there will be a phase of co-operation between human 

and artificial intelligence. The human factor was seen as a vulnerable target for cyber-attacks, 

especially in exceptional circumstances or in a state of emergency. Interdependencies are 

highlighted and therefore a small factor with a minor function can turn into a significant one in 

a moment – alone or with other small units together. In contrast, when speaking about 

technology in particular, a single unit should carry multiple functions in it. 

 

“AI will be better than humans at everything by 2060.” The respondents pointed out that the 

striker always has the advantage. The human factor brings delay and surprise into decision-

making in the shape of consideration, innovation and luck. This brings up a question if the 

human factor is an advantage or a disadvantage. Still respondents underlined that the 

development of artificial intelligence and automatization are unquestionable issues and will be 

determinative factors in the development of weapon and other platforms. Other questions to 

discuss about are how the battlefield can be shaped for benefitting the artificial intelligence 
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without raising it to a decisive role and how to be proactive instead of just reacting in different 

domains of warfare. 

 

“Supply chains and logistics generally are mostly dependent on the Internet.” Problem is not 

seen in the system level but in the behavior of the operators: lack of knowledge or understanding 

of supply chains and agreements can cause risks of cyber-attacks. The respondents saw 

increasing transparency, testing and information security as solutions to these challenges and 

agreed that controlling the whole supply chain is not only important but sad to say, difficult as 

well. The challenge comes especially with continuously expansive networking. 

 

“Cyber-attack could cause a pandemic.” The respondents pointed out that it is possible to harm 

the cure of a disease but not directly to spread it by affecting the systems in hospitals or other 

medical units. They stated that the influence can also be indirect: affecting logistics, testing 

resources in laboratories or factories. 

 

“Big data, AI and simulations assist in decision-making processes.” The answers brought up 

an interesting contradiction between two points: on the one hand, how to teach intuition and 

experience to an artificial intelligence and on the other hand, how to ensure that it is possible 

to follow the logic of decisions made by artificial intelligence in the future? The logic should 

be able to be traced. A point worth of discussion is also what kind of reasoning should be taught 

to artificial intelligence. Other issue is the verification of the data that is used by the artificial 

intelligence: how to ensure its reliability. 

 

“Training simulators may have vulnerabilities, which can be affected by cyber operators.” The 

respondents set up a question of the weakest part in the supply chains and products: how 

trustworthy are the companies and how to maintain the information security during training 

periods? This includes not only the companies and clients but also the trainees and trainers who 

also interact with the system. 

 

“AI can manipulate images and videos.” Even if the respondents disagreed how strongly the 

phenomenon is already here, they admitted that in the future it will be. They warned that 

manipulation can make the artificial intelligence useless if the fake information cannot be 

filtered from the big data. 
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“Several countries are investing in facial recognition technology. It has a great influence on 

HUMINT281. It will raise juridical problems for the "right to be forgotten" principal and for the 

liability of the technology.” As the one above, this phenomenon is also seen as a present and 

developing one. It may turn into a threat in many levels if the individuals are observed 

continuously. 

 

“Taking over control of UAV systems through cyber operations is an increasing threat.” The 

respondents pointed out strongly that affecting a single device can be more difficult than 

harming and affecting a network that has also a higher probability to cause more damage. 

 

“Social media services can assist when creating situation awareness as well as when operating 

in cyber domain.” Social media as a powerful tool has vast possibilities to be used as a platform 

for manipulation and scouting. Could it be possible to limit the functions or use of the social 

media for protecting individuals, organizations or functionalities by the service providers, or 

should every act of protection be user-based? How could this be harmonized with the freedom 

of speech and information flow? 

 

“Hacking a social media account and using it for spreading disinformation can affect 

thousands or even millions of people drastically and quickly.” The respondents pointed out the 

massive power of social media and the tremendous impacts that hacking an important account 

could cause. This threat can be seen as a point to consider about the roles of an artificial 

intelligence and human factor in decision-making. 

 

“AI speeds up the response in the cyber domain.” The battle between artificial intelligences 

may be over in seconds, which is a sign of change in the nature of conflicts if the power of 

decision-making is handed over to the artificial intelligence. The maturity of the artificial 

intelligence must be secured before letting it make decisions. The need for faster decision-

making and the roles of the human factor and the autonomous systems were also pointed out. 

 

“Companies and their products and solutions can cause cyber threats for supply chains.” It 

was noted that some countries are more reliable partners than others but in widely networked 

supply chains it is extremely difficult, even impossible, to test and ensure every component in 

every system. 

 

                                                
281 HUMINT, Human Intelligence 
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“Fake news has the power to make big data unreliable.” The respondents argued that in 

collecting and analyzing information the human factor remains continuously behind the 

computers. Verifying all the data or the sources of information is already now impossible 

launching a question about what will the situation be in the future with growing number of big 

data? 

 

5.3.3 Common Themes, Challenges and Possibilities Found from the Single 

Signals 

 

Signals relating to artificial intelligence gathered more comments than other phenomena. It is 

noticeable that in many comments that were relating to other phenomena, artificial intelligence 

was mentioned directly or indirectly. The uncertainties of the capabilities of artificial 

intelligence were pointed out in the comments. There was a strong approval that artificial 

intelligence will develop and become more intelligent in the future but it stayed unclear when 

the turning point of it being complete or reliable enough will be faced. The respondents were 

not able to present the critical points of activity nor the time in their assumptions. Still they 

were strongly arguing for the development and the increasing role of artificial intelligence. 

Many other phenomena got part of their fuel from the development of artificial intelligence: for 

example, the acceleration of speed was seen highly dependent on it as well as the development 

and power of manipulation and its effects to big data. 

 

Uncontrolled or open networks create risks in information security while simultaneously they 

enable the freedom of action: preventing the spread of fake information in an open network is 

more difficult than in controlled or restricted ones. Networks are also a tempting target for the 

attacks: affecting them causes in general more destruction than trying to affect one factor at a 

time. This applies both on the networks and networking, meaning infrastructure of the networks 

and the users or participants of it. Networks will develop in the direction where the human 

factor and the computer form networks together as equal actors. This is a return to the 

challenges of artificial intelligence and enlightens how the signals and the phenomena are 

interdependent of each other. The sensitivity of the networks should be maintained and 

developed further: the ability to react to both internal and external threats and grievances of the 

network should be retained. 

 

On the political and international level, the different pace of development affects the 

cyberspace. As stated earlier, the measures for validation and verification in the networks could 
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be useful in the wider field of development related to cyberspace. Creating universal norms 

as long as the states are developing in a different pace and carrying different interests is very 

challenging and the possibilities to developing international law are seen very unrealistic. The 

undefined rules cause harm especially to the nation-state actors in the cyberspace: what is legal, 

when, who can act and against whom? 

 

When summarizing the findings of the second round of signals, it is not possible to bypass how 

the respondents are reacting to the human factor when speaking about the artificial intelligence, 

decision-making, supply chains or manipulation. In several comments the suspicions towards 

blending the human or humanity with technology were clearly readable. It affected the 

estimations of the development of issues due to the risks they carry: what would the effects be 

to the human physically or mentally. How would implants affect body and mind and the 

manipulated images and videos or facial recognition techniques the thoughts and senses. The 

respondents argued that the development in many of these issues is already ongoing and will 

not cease. There are serious concerns about the development. Shaping or monitoring activities 

are affecting human factor. That is a way to affect an object and through it other targets. 

 

The classical dilemma follows the decision-making and supply chains: the chain is only as 

strong as its weakest link. There may be leaking components, units or other elements in the 

chains that should be detected and prevent the damages. This is where the human factor is 

needed. The problem is that there is either a lack of understanding or a lack of knowledge about 

the processes, but the challenge can also lurk in the low motivation. Different actors have 

different levels of reliability and that requires the understanding of the basis before planning 

the processes. 

 

Delimiting the networks is not a possible solution when trying to work in an efficient way. The 

advantages of the free information flow and the value of freedom of speech are too great to 

lose. The solutions for that must be found in other measures, possibly through validation and 

verification measures as suggested in analysis of the first round. The interdependencies between 

networking, speed and manipulation are clearly seen. Last two of them get effects if networks 

are restricted. 

 

Finally, human factor brings time to decision-making in the shape of consideration. The 

question is, if it is a feature to be abandoned. The respondents are denying this option and 

mainly justifying it by stating that handing out the right to decisions would be too dangerous 

and could turn eventually into a threat to humans. A question about the change of nature of the 
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battlefield ruled by artificial intelligence was pointed out. What is the meaning of speed in 

talks of velocity? It is an affecting factor in contrast too: if something or someone is fast, is 

someone else slow and follows after or is late. The speed produces late solutions in partly 

inoperative processes. 

 

5.4 Sharpening Conclusions 

 

After two rounds of Delphi the results were summarized. The summary brought up the ideas 

for conclusions. The draft of conclusions was sharpened into six statements. These statements 

formed the base for the third round of Delphi. The aim was to strengthen the idea of conclusions 

and test whether they were logical in the eyes of the respondents. After the third round the 

conclusions were modified, refined and finally completed. 

 

The first statement was titled as “Consideration means time”. This pointed out to the speed of 

artificial intelligence in relation to the capabilities of human-based decision-making. The 

respondents brought up some interesting aspects: one stated that in the future the question is 

about if we want to let the artificial intelligence right to make the decisions instead of if it has 

the ability to do them (respondent 4). This underlines the meaning of the human factor in the 

decision-making in the future. Even if the artificial intelligence had the required capabilities to 

make the decisions, it is unclear if we want it to make them. This will to have the last word is 

linked to a remark that the humans tend to control everything that happens and are very keen 

on this (respondent 4). Both of these arguments strengthen the role of the human factor in the 

decision-making. 

 

Another interesting remark was about the division in the use of artificial intelligence: offensive 

actions in cyberspace should be led by the human factor whereas the decision-making in 

defensive actions was already handed out to artificial intelligence (respondent 5). It is worth of 

a discussion what happens if these different roles of artificial intelligence are altered 

accidentally or on purpose. 

 

The next statement was about the attitude towards the data and information with a title “Lack 

of understanding, knowledge, skills and motivation”. The respondents stated surprisingly 

clearly that the information overflow is here already or will soon be and that it will cause 

saturation and frustration. In contrast to earlier rounds this was strongly underlined by all 

respondents. One respondent stated that the problem of saturation will rise especially among 
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the ordinary people or public, who have no similar abilities to filter and assess the 

information like the subject-matter experts do (respondent 5). If one has capabilities to process 

the data systematically and analyze the information, it is possible to prevent the information 

overflow and prevent saturation. The results pointed out the importance of education; meaning 

of media literacy and general capacity for systematic, analytic and critical thinking. 

 

The aim of the next statement was to clarify the thought about the senses of the artificial 

intelligence. The purpose was to connect the creativity to ethics as well as to intuition showing 

that senses affect all of them in the background. The statement “The authorization for 

creativity” clearly divided and confuted the respondents: either the statement was too obvious 

or too surprising. One of the respondents however got right to the theme with the remark that 

when teaching the senses, it is also possible to teach the creativity (respondent 5) while another 

respondent agreed that there is space for creativity in artificial intelligence (respondent 4). 

 

The fourth statement with a title of “The critical capability of tracing” was about the 

importance of understanding the logic of artificial intelligence. It was questioned, whether the 

decisions already made or the decisions that will be made in the future were more important to 

understand. Most of the respondents pointed out the meaning of understanding the history to 

understand the future. The responses underlined strongly that these two orientations cannot be 

separated as they both are vital (respondents 2, 3, 4, 5). Likewise, they stated that understanding 

the logic of artificial intelligence is inevitably important. 

 

The next statement was about networking with a title “Networking or bubbling?”. It suggested 

forming echo chambers as a way of protection from the threats that open networks are creating. 

As it was seen in the first two rounds, the respondents could not see closing the networks as a 

solution to limit the threats. They emphasized the advantages of openness on many levels and 

from several aspects: in co-operation, creation of ideas, gathering information, influencing 

opinions and sharing solutions (respondents 1, 4). One of the respondents brought up that 

transparency in networking brings reliability also to processes (respondent 2) and the strength 

of the openness is the flow of new ideas: closed systems wither, because their sources are 

limited and inbred (respondents 1, 4, 5). 

 

The sixth and the last statement was about the sensors titled as “Respect the humanity”. It aimed 

to fortify the discrepancy observed earlier between the development of sensors and the 

information they are delivering about us. The respondents underlined three aspects in their 

answers: first that we are already late in regulating the development (respondents 2, 5), second 
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that the living in the future with sensors will be notably different from the today’s world 

(respondents 3, 4) and for third that there should always be the chance to choose whether the 

information that the sensors are collecting from us shall be delivered or not (respondents 1, 4). 

The remarks noted the importance of the security within the sensors but not only in a pessimistic 

way: the fourth aspect brought up the confidence of the respondents, that the sensors will be 

developed so that their safe use is possible (respondents 1, 3). 

 

Third round of the Delphi managed to point out some new aspects to the draft of conclusions 

but it also validated the themes as possible early warning signals. As the statements were 

slightly more provocative than in previous rounds, it also was a success from the point of 

diversity of the opinions. 

 

5.5 The Key Results – Five Early Warning Signals 

 

This summary collects the findings of the results and points out five early warning signals of 

the cyber threats of the future. The search of them was like seeking for the weakest links in 

each phenomenon, a possible risk that could have the potential to turn into a threat. 

 

The central role of artificial intelligence reflects to the results. It has interfaces with the 

manipulation of the data, the development of the sensors and techniques, the surveillance of the 

networks, in the data processing and the acceleration of speed in decision-making processes 

where it also challenges the human factor. 

 

The strengths of artificial intelligence are speed and processing power. It can handle an 

enormous amount of data with an overwhelming speed in comparison to a human. Both of these 

features are seen as the factors of predominance in artificial intelligence. It is seen more efficient 

than human meaning that artificial intelligence reaches the decision-readiness in a shorter time 

than human operator. But decision-readiness is only a part of the efficiency. Efficiency means 

the capacities to execute the decisions, too. The credible execution demands that the decisions 

have a moral legitimacy and a traceable logic. In the vernacular, they should be understandable. 

 

The senses are seen as a desirable feature for artificial intelligence even though there are doubts 

concerning the development of them. The base for teaching or programming the moral for 

artificial intelligence is to teach it how to feel. As the moral is choices between wrong and right, 
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and especially what is felt or understood as wrong or right, artificial intelligence should be 

taught the senses for deciding if something is worth pursuing, good, or avoidable actions, bad. 

 

As important as the demand for the shared moral perception, is the challenge to understand the 

logic of the proposed solution that artificial intelligence presents. It is inevitable to be able to 

follow the traces of the solution. This requires the understanding of the data the analyzing 

process step by step. It is needful to understand the data collection and the contents of it as well 

as the phases of how the chosen data is analyzed. The risk is to believe that the logic is 

understood and accept the proposed solution when it is still partly blurred. 

 

Reflecting these two aspects to the capacities to execute decisions, the value of human factor 

increases. The artificial intelligence does not have an unquestionable superiority when talking 

about the efficiency as described above. 

 

When linking these remarks to the development of the artificial intelligence, two early warning 

signals can be identified. The first one is the moment, when the artificial intelligence starts to 

indicate having senses. This does not necessarily mean that it should show its values in 

decision-making process as described earlier but the senses can be seen as enabling creative, 

artistic actions. The second early warning signal is the moment when the logic of the artificial 

intelligence cannot be traced anymore. This can cause distorted perception of the situation and 

result in a non sequitur of the traceability. These points will lead to yielding the power to the 

artificial intelligence and can be decisive accelerators of development. This linkage is also 

visible in the development of speed. 

 

The differences between states or cultures will rise in the capabilities linked to activities in 

cyberspace and different factors in digitalization and phenomena related to it. The possible and 

probable senses that artificial intelligence learns in the future are not universal ones but 

interlocked with certain states, regions, cultures or ideologies. The values followed by artificial 

intelligence will vary from the values of dictatorship to the values of western welfare state, 

depending on the instructor. The freedom of speech and the individual rights will be in our 

focus and judgment will follow if they do not follow the norms we follow. 

 

The nation-state-like actor in the digital world of the future can be something else than the 

nation-states as the players of the present. As the importance of communication continually 

rises, the role of the global actors in the spectrum of communication rises as well. The media 

companies from the traditional media to the social media and even to the unknown media of 
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the future generations have the power to control the discourse and affect the public opinion. 

This will challenge the power of the nation-states, as the companies start to implement their 

own agenda and own rules. The cyberspace provides them an independent and powerful 

platform to act. 

 

To secure the public adoption of the agenda, the actors, be they states, companies or something 

else, need to ensure that their message is accepted and understood. Training and education are 

the key means for that. Education is not only a way to increase the knowledge but affect the 

minds, too. An early warning signal is a distinctly new actor driving its own agenda to affect 

the public opinion and simultaneously opposing another actor. This would not necessarily mean 

a new cyber threat as a new mean, but a new source of threat. This early warning signal could 

be seen in the trajectories of the manipulation and the networking. 

 

The networks have similarities with processes and supply chains. They all are continuously 

altering by the actors and internal connections, interdependencies and contents they are 

delivering simultaneously forming challenges for the usability and security. The control of the 

networks is crucial. A network is a constantly mutable object and the more complex it is, the 

more challenging it is to control. Complexity carries not only risks of external threats that are 

seeking vulnerabilities to affect but also internal ones in the form of malign actors lurking in 

the network. 

 

An amoeba-like object that produces information, challenges not only its administrators but 

clearly the operators, too. A tempting option would be to isolate from the open network and 

form a private echo chamber that connects only the necessary operators and receives the 

required information for the chamber for functioning. Even this development is not globally 

probable especially due to the appreciation of the free information flow and communication, it 

is important to face a following question about the security of a bubble. 

 

Echo chamber forms interfaces due to need of external information and co-operation. Interfaces 

tend to create more weak spots than strong ones developing an explicit dilemma for the security. 

It must be considered if an echo chamber, despite its intention to create a secure and controllable 

network is actually more unsecure than an open or in a looser way limited network with its 

recognized challenges. 

 

The expansive and increasingly complex networks, rising number of sensors and the growing 

amount of collected data in them are noticeable. Data needs to be secured, and meanwhile must 
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be answered what actually is the critical information and who has it. All of the data cannot 

be secured in the same way. But it is more than just securing the data. For the usability of the 

data, it must be determined what kind of filters will be used to process it. Manipulation can turn 

the data useless, but so can fragmentation, too. The data needs to be validated, verified and 

standardized to be usable. 

 

An early warning signal linked to the networking bases on the understanding of its mechanism, 

just like in the case of artificial intelligence. The control of the network is lost and the status of 

the network cannot be understood after the turning point occurs. This can mean that either the 

actors, acts or the contents are not under control anymore. The network starts to alter itself 

independently or under the guidance of another, and produce unwanted functions or contents. 

There is an interface to the development of sensors with the same issue, the loss of control.  

 

A short-range early warning signal of a possible future cyber threat related to the development 

of sensors and the use of a data is the use of private and COTS282 sensors for military purposes. 

The rules for the use of them should be crystal clear to avoid risking the operational security. 

There are clear actions taken in the armed forces but as the development of the sensors and their 

functionalities is growing rapidly, it is hard to follow. These counter-measures should be 

launched immediately and still it may be impossible to prevent the problems caused by the 

operators, devices or services. For the longer-range planning it should be considered whether 

the military applications or the everyday sensors generate a bigger risk for the armed forces. 

 

The early warning signals in the trajectories are presented in the figure 11. They are positioned 

based on the analysis but still have an indicative nature. The majority of the early warning 

signals are occurring roughly in the same time frame as the interdependencies between the 

trajectories. This temporal frame will begin after following couple of years, lasting possibly for 

a decade after that. They are showing critical points but also possible overlaps between 

trajectories. The connections between the trajectories and early warning signals have clearly 

something in common: interdependencies in trajectories are bringing complexity to estimation 

which causes critical points to them. 

 

                                                
282 COTS, Commercial Off-The-Shelf 
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Figure 13: Early warning signals in trajectories. 

 

Complexity is bringing dynamics to trajectories in relation to each other. It means that one 

trajectory can accelerate or slow down the development of another. Acceleration or slowing 

down, as well as the effect from another trajectory, can increase or decrease the power of one. 

These dynamic effects can actually be added with surprise, which is a realization of 

unpredictability. Surprise can appear as an unexpected power or a time of occurrence. That 

makes them significant factors, which can cause an immediate threat or alter the development 

of trajectory. 

 

Complexity brings challenges to control the development. Uncontrolled environment seems to 

create a platform of appearance for early warning signals. This means that by maintaining a 

control, time can be bought for creating counter-measures to tackle the future threats. 

 

When speaking about the control, a negative connotation of slowing down the development can 

come to mind. This does not fit very well with assumptions and even wishes about the future. 

Instead of only preparing to respond the threats directly, it could be worth considering, how the 

positive ways to affect the development and the phenomena indirectly could be utilized. Beside 

the threats, there are a lot of possibilities in the phenomena that the research has brought up. By 

supporting the positive influencers in the trajectories instead of merely building blocks for 

development, the speed of it would not slow down too much. It could be possible to affect the 
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development in various ways. This would emphasize the future as a shared project instead of 

preparing only to react to the problems it may bring. The control of the development and the 

support of the development of positive phenomena could be the key elements when creating 

the counter-measures.  
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6. CONCLUSIONS 

 

This chapter evaluates the results, the research and draws ideas for possible further research. It 

begins with the evaluation of the results discussing about the research questions, the relevance 

of the results and the generalization of them. After that to focus is at the evaluation of the 

research, orientation, methods and the challenges. It draws the last line to the discussion of the 

desired objectivity of the research as well. In the end the possibilities of the further research are 

discussed. 

 

6.1 Evaluation of the Results 

 

The research question of this study was to find out what kind of early warning signals material 

points out in the search of the possible cyber threats for the armed forces? The most important 

finding was the identified five early warning signals. It was possible to link them to specific 

turning points in the trajectories of the phenomena even they lack precise features. Trajectories 

can be called arising trends like turning points are called early warning signals. The nature of 

the early warning signal has similarities with driving forces: they gather their power from the 

past, emerge in a specific, but still unknown moment and affect the future. 

 

The first additional question asked to observe which phenomena strengthen during the 

analyzing process. Artificial intelligence strengthened through the analysis more than others. It 

grew so strong interdependencies with other phenomena, that it could be even justifiable to 

evaluate if all of them were still valid as individual ones. Other phenomena linked together as 

well, but not in such an overflowing way as artificial intelligence did. 

 

The second additional question asked to find out which connections between the signals, with 

the phenomena and with other components of change can be seen in the process. There were 

several signals that gathered more attention than others. A couple of them were assessed as the 

most dangerous ones and the ones most likely to happen. The same signals were connected to 

different phenomena and got into the conversation. They clearly stimulated the debate even 

single signals were not positioned in a specific point in trajectories. The signals strengthened 

through the debate and were connected to phenomena. Especially the ones relating to the 

nuances of the development of decision-making and other processes like information security, 

senses, education and the use of sensors blossomed in the process. However, the last question 

stayed most indefinite due to reasons presented later in the evaluation of the research. 
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The evaluation of the futures studies research is complicated. It is impossible to say for sure 

if the results of the study will happen or not. The studies related to future are always predictions 

and the result should be the best guess of the issue. They are possible scenarios that may or may 

not be realized. In the end it is impossible to say what is meaningful in the future and therefore 

even the themes of the studies are only estimations about the valuable issues. 

 

The five phenomena of this research are nothing new. The novelty is not either that a 

phenomenon tends to develop instead of staying forever as it is in moment. A new aspect to 

them may be however the trajectories created in this research and the early warning signals in 

them. They may not be novelties as entities, but when positioned in the temporal scale, they 

may bring a new aspect for observation.  

 

This research was about the weak signals of the future cyber threats. In the previous chapters it 

has already been reasoned from several aspects why it is important to try to find early warnings 

of the possible issues that could turn into threats and affect the armed forces in the future. It is 

mostly because negative surprises are tried to be avoided and because of the desired state, where 

the future could be built together instead of accepting it as given. As the societies are evolving 

into ones with a great amount of digital services, it is most interesting to try to broaden the 

perspective by evaluating the development from the aspect of the armed forces as well. The 

results challenge to evaluate the results and the measures to response the issues the early 

warning signals are pointing to. 

 

There certainly is generalization in the results. The results can be utilized in the context of the 

armed forces as equally in other sectors of society enabling the further research, too. Even 

though details are seen more valuable than generalization, a justified one can be useful as well, 

especially from this point of view. The challenge is to generalize the process in an adequate 

manner, so that the reader can follow the inner logic of study, and simultaneously make it exact 

enough to validate the research. In the search of truth, more indefinite conclusions take more 

time than individual findings. 

 

In this research some of the findings were connected with each other, as designated in the 

research questions. There were also several interdependencies and temporal linkages between 

signals and phenomena that led to generalization. They carry a certain risk, but so do the 

possible counter-arguments. It may be that the truth shown by the future can be found in the 

conclusions of this research, contrary to them or somewhere in between. The researcher must 
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dare to draw conclusions but remember to remain humble, especially when researching the 

future. 

 

6.2 Evaluation of the Research 

 

Even if the premises for evaluation are rather vague, some points advocate it. First, the methods 

of the study can be argued, not only in the eyes of the subject but in relation with the futures 

studies. In general, some methods are always more suitable with the research problem than 

others. 

 

The weak signals analysis recommends to use collaborative methods in the research. The first 

part of the analysis was made by the researcher alone in the master’s thesis. This caused a clear 

need for a more collaborative method in this part of the research. The Delphi was a novelty for 

the researcher, and offered an interesting experiment. It clearly proved its power as a group 

communication process, where individuals participate in an asynchronous manner to deal with 

a complex problem with anonymity.283 It also showed some weaknesses as follows. 

 

Within sampling, not only the amount of material but especially reliable source is an important 

issue. It is said that the most valuable sources are close to phenomena and produce expertise 

about the issue.284 However, the weak signals analysis underlines that the experts can appear 

around the issue instead of from the core of it. The aim was to collect the experts for the survey 

using snowball sampling starting from more than one initial contact. This way of approach did 

not transpire as the researcher was not able to engage two of the initial sources to guide the 

search towards possible respondents. The number of respondents was in the end six, just as 

planned. All six took part in the first and the last round, but the second round with a possibility 

to comment, challenge opinions of others and sharpen the presented views with own remarks, 

gathered only answers from four respondents. According to estimates this was due to the bad 

timing of the survey or the size of the first round that affected respondents. This frailty in 

addition with the challenge of the sampling method should be underlined while evaluating the 

results. 

 

As a method it is said that Delphi has a potential to provide valuable information.285 The 

challenge of the analysis of the qualitative data is clearly the work load it requires. It is not only 

                                                
283 Linstone & Turoff (2011), p. 1; Steinert (2009), p. 292 
284 Soeters et al. (2014), pp. 23, 130-131 
285 Kennedy (2004), p. 504 
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about collecting the material and evaluating it, but analyzing it and learning about it, too. 

Structuring the process and following the plan also takes time.286 Planning the survey in a way 

that it would give right kind of data for analysis was more challenging than expected. The 

researcher and the test persons who were engaged to test and comment the rounds before 

launching did not see the survey as a whole nor the single questions as the respondents did. Still 

it must be admitted that the data from the respondents was well-argued and therefore reliable. 

It was also usable for the analysis meaning that it allowed the interpretation without being too 

obscure. There is no measure to objectively estimate the evidence of input, therefore subjective 

feeling must be used as a scale.287 

 

Delphi produced a decent data for the analysis, but supplement methods would have reinforced 

the work. The research lacks triangulation and therefore the unilaterality of the methods shall 

be noted as a weakness of this research. Expert interviews or evaluation of the analysis through 

literacy would have validated the results to a higher level. 

 

The early search for the discontinuities is a hike down the path of uncertainties. Numerous 

options, possible developments and copious cross effects form a complex system to observe.288 

In all phases of the weak signals analysis it is important to prevent data to block the filters. 

Information overload can cause problems for the analysis, too.289 In this research the amount 

of data was reasonable touching to the previous critique about the size of the respondents’ 

group. In the given time frame the size of the data was analyzable and no more rounds could 

have been executed. 

 

The whole research process is often seen as a linear and progressive development of setting a 

problem and solving it. This is a far cry from the reality. In the framework of a written thesis 

there is a continuous moving back and forth with unwritten hypothesis and confusing constructs 

of thoughts.290 This was especially the case with the analysis in this research. Even though every 

analyzing round was planned beforehand with themes and aspects to focus on and questions 

and hypothesis to answer, the analysis was mostly jumping back and forth in the material. The 

use of Survey Monkey, Kumu.io and Miro data collecting and analysis tools in the Internet was 

successful, but the confidence of the first part of the research in using them was not reached. In 

general, there was a high concern about missing some vital signals from the respondents during 

                                                
286 Soeters et al. (2014), pp. 130-131 
287 Dalkey (1969), p. 410 
288 Ansoff (1975), p. 23; Ansoff & McDonnell (1990), p. 384 
289 Soeters et al. (2014), pp. 130-131 
290 Soeters et al. (2014), p. 31 



 94
the analysis. At some points this cross-checking was more precise and in-depth, sometimes 

only checking the wording for understanding the context right. The nature of interpretation may 

have led to this. Quantitative method instead of the discourse analysis -type interpretative 

orientation would have probably tackled this challenge. A lot more happened in the background, 

than meets the eye in the thesis. This may confound the reader when trying to follow the logic 

of the analysis and the conclusions even if transparency has been the goal. 

 

Despite the challenges previously mentioned, the results underpinned the weak signals analysis 

as a tool. According the theory, connections and interfaces were found between the signals and 

the trajectories, the signals were strengthened in the discussion and the scenarios, here logical 

trajectories, were created. It was even possible to point out early warning signals with a 

temporal assessment. The difficulty was to reach the accuracy with the results, but inaccuracy 

belongs to the analysis as well and therefore must be accepted as a part of the weak signals 

analysis. 

 

The character of a weak signal is challenging for evaluation: for one, a signal can be sparkling 

new and an interesting unseen issue to focus on. For another, it may be already noticed – or 

upon detection linked to the former world of phenomena and connected to it as a logical part 

without causing further suspicion. From the subjective aspect the weak signals should be 

accepted as ones by the individual interpretation. Objectively, a true weak signal is only 

detected once. After spotting, it will mature and develop from inaccurate single signal to a 

future phenomenon while being linked to other signals and trends.291 It is worth remembering 

that at the moment of detection, weak signals most likely do not seem to be significant at all.292 

 

The key issue when evaluating the relevance of the study is if the focus is right. This creates 

the base for the validation and the repeatability. It is important to define which are the subjects 

to measure and to ensure that they are the ones which are measured. Is the study concentrating 

on the relevant issues or are the phenomena contemplated misrepresentations?293 The weak 

signals should be searched in peripheries. This does not mean that the focus of the study should 

be somewhere else than in the weak signals of the possible cyber threats of the future. It means 

that the weak signals should be searched from the side alleyways and backyards. Unfortunately, 

it is possible to get sidetracked accidentally or on purpose and later notice that the followed 
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path did not lead anywhere. It is possible that a weak signal stays untouched due to the 

choices of the researcher. 

 

6.3 Recommendations for Further Research 

 

The crucial point of evaluating the possibilities for further research is to estimate if this study 

offers the data for the third phase of the weak signals analysis. If so, the third phase, floating 

the trajectories through the policy filter and creating counter-measures to them, would be a 

logical conclusion to this process. It could help organizations to develop their measures, as was 

planned in the beginning of the research. In relation to research, the use of triangulation of the 

methods would be emphasized and theoretical base broadened to organizational research. This 

would reconcile the weaknesses of this study. 

 

There are also other interesting possibilities for further research. They are related to the 

trajectories of the phenomena: either the turning points could be evaluated more precisely, with 

the temporal aspect, effectiveness or for example with the weak signals related to them. The in-

depth approach to the trajectories could turn out to be valuable as well. It could show up some 

new interdependencies, the strength of development of the phenomenon or the new or more 

precise phases or upcoming issues in the development. 

 

The third possibility is to turn back to the search of weak signals. The data pointed out 

improbable signals marked from the respondents and some new ones popping up. These could 

be strengthened and linked to the existing phenomena and their trajectories or they could be 

raised into their own new, independent issues or phenomena. This would be not only interesting 

but important as well, because as known, the weak signals tend to be those that cause suspicions 

and rejection among us. The new weak signals could also be found around the existing 

trajectories, and the further research could sharpen them or show new possible developments 

to them. 

 

These two parts of the research have been searching, finding and nurturing weak signals. The 

process has showed that the weak signals analysis is about making choices. It is impossible to 

try to mature all the signals simultaneously. The study has proved that new signals keep popping 

up constantly. This means constant opportunities for spotting signals and strengthening them. 

When keeping the senses wide open and cherishing the open mind in everyday life, there is 

always a chance to find possible trajectories and to shape various futures to choose from. 
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QUESTIONNAIRE OF ROUND 1 
 

FRONT PAGE 
ETUSIVU 
Hi, 
 
thank you for taking part to this Delphi survey, which is divided in 
three parts: 
1) Background information 
2) Five phenomena 
3) Single signals 
The aim of this first survey is to create ideas about the future 
cyber threats based on my master’s thesis. I wish you answer 
without restrictions and let your imagination flow. In the second 
survey, the ideas of this survey will be refined. Then you have a 
chance to evaluate the answers of other oracles. 
This survey is anonymous. I would like to read your answers in 
English, which is the language of my thesis or in Finnish. 

Hei, 
 
kiitos että osallistut tähän tutkimukseen. Tämän ensimmäisen 
kyselyn rakenne on seuraava: 
1) taustakysymykset 
2) viisi ilmiötä 
3) yksittäiset signaalit 
Tässä ensimmäisessä kyselyssä tarkoituksena on ideoida 
tulevaisuuden kyberuhkia erityisesti niiden havaintojen pohjalta, 
joita olen pro gradu -tutkimuksessani tehnyt. Voit kommentoida 
vapaasti puolesta ja vastaan ja antaa ajatusten virrata. Toisessa 
kyselyssä ideoita jalostetaan. Silloin saat arvioida muiden 
vastaajien tähän kyselyyn tuottamia ideoita. 
Kysely toteutetaan anonyymisti. Toivon, että vastaat joko 
englanniksi (tutkimusraportin kieli) tai suomeksi. 

 
BACKGROUND INFORMATION 
TAUSTAKYSYMYKSET 
As this research is about the future cyber threats, I’m positioning 
myself to it as 

 professional 
 student or otherwise orientated to this theme 
 a person who has read or heard of this theme 
 a person, with no preconception 

 
Tutkimuksen aiheen ollessa tulevaisuuden kyberuhkien heikot 
signaalit, määrittelen itseni suhteessa teemaan seuraavasti 
 

 Olen ammattilainen 
 Olen opiskellut aihetta tai perehtynyt siihen 
 Olen lukenut aiheesta tai kuullut siitä 
 Aihe ei ole minulle entuudestaan tuttu 

Tutkimus sivuaa seuraavia teemoja. Mikä näistä on sinulle tutuin 
(numero 1), mikä vierain (numero 5)? 
This research has connections to following themes. Which is the 
most familiar to you (1), which is the most unfamiliar (5)? 
 

 Digitalisaatio / Digitalisation 
 Kokonaisturvallisuus / Comprehensive security 
 Kyber / Cyber 
 Sotilaallinen maanpuolustus / Military / Armed forces 
 Tulevaisuudentutkimus / Futures studies  

 

 
INTRO 
Weak signals are signs, which appear in present, and may have a 
big role in the future. In general, they are hard to identify and 
there are many suspicions uncertainties towards them. Weak 
signals mature to future phenomena. During maturing they 
strengthen and sharpen up. However, maturing shortens the time 
of response, no matter if they are considered as a threat or a 
possibility. It is not easy to find a specific answer or response to a 
weak signal. As the time goes by and the weak signal ripens up, at 
the same time the time for planning and executing the counter-
measures shortens. 
 
In my research, I searched the weak signals of future cyber 
threats. The material consisted of about 1 000 articles and blog 
texts bringing up 100 weak signals. By analyzing these signals, five 
phenomena were found. My aim in this survey is to create ideas 
of early warning signs based on these phenomena. These early 
warning signs will be refined in the second survey. 
 
In the first part of this survey, we will look at these five 
phenomena. In the second part it’s time to take a deep dive to 
the signals. 
 
The texts are similar in the options of the survey questions as well 
as in the analysis tool. 

Heikkona signaalina pidetään nykyhetkessä ilmenevää asiaa, jolla 
saattaa tulevaisuudessa olla huomattava vaikutus. Yleisesti niiden 
havaitsemista pidetään vaikeana ja niihin liittyy paljon epäluuloja 
ja epävarmuutta. Heikot signaalit kypsyvät tulevaisuuden ilmiöiksi. 
Kypsymisen aikana ne vahvistuvat ja tarkentuvat. Kypsyminen 
kuitenkin merkitsee myös vasteajan lyhentymistä - riippumatta 
siitä, onko kyseessä heikko signaali, joka toteutuessaan on uhka 
tai mahdollisuus. Tämä tarkoittaa siis sitä, että heikkoon signaaliin 
tarkan ratkaisun tai vastauksen löytäminen on vaikeaa, ellei 
mahdotonta. Heikon signaalin kypsyessä tarkemmaksi oikean 
vastineen löytyminen helpottaa mutta aika sen valmisteluun ja 
toimeenpanoon lyhenee. 
 
Tutkin tulevaisuuden kyberuhkien heikkoja signaaleita. Kävin läpi 
noin 1000 artikkelin ja blogitekstin suuruisen aineiston, josta nousi 
esille 100 heikkoa signaalia.  
Analysoin nämä signaalit ja löysin viisi ilmiötä, jotka yhdistivät 
monia näistä signaaleista. Tässä kyselyssä tavoitteenani on 
oraakkeleiden avulla ideoida näistä ilmiöistä aineiston avulla ja 
innoittamana varhaisia varoitussignaaleja, joita seuraavassa 
kyselyssä edelleen jalostetaan. 
 
Ensimmäisessä osassa tarkastelemme näitä viittä ilmiötä. Toisessa 
osassa teemme vapaan sukelluksen aineistoon. 
 
Aineisto on kirjoitettu samassa muodossa ja laajuudessa sekä 
pudotusvalikkojen vaihtoehdoissa, että analyysityökalun 
teksteissä. 

 
FIVE PHENOMENA 
VIISI ILMIÖTÄ 
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Five phenomena were pointed out from the material. These are 
sensors, manipulation, speed, artificial intelligence and 
networking.  

Aineistosta nousi esille viisi ilmiötä, joihin keskitytään ensin. Ilmiöt 
olivat sensorit, manipulaatio, nopeus, tekoäly ja verkottuminen. 

 
SENSORS 
SENSORIT 
Sensors are everywhere; they collect and deliver information 
within the Internet of Things. 
 
The sensors will not only be individual devices operated to collect 
data but also equipment and things that are carried or worn daily 
or which have a different primary task, such as storing things or 
moving them from place to another. The collected data will flow 
between devices or from devices to servers or clouds for analysis. 
The Internet of Things will be part of the battlefield of the future. 
Solving the question of securing the data is key to utilizing the 
benefits the sensors and Internet of Things can offer. 
 
https://embed.kumu.io/0378abaa4e9c84e065279674f9e1ff70 

Sensorit ovat kaikkialla keräten ja välittäen tietoa IoT:ssa 
(asioiden Internetissä). 
 
Tietoa eivät kerää ainoastaan sitä varten kehitetyt laitteet vaan 
varusteet ja tavarat, joita käytetään arkisin ja joilla on jokin toinen 
ensisijainen käyttötarkoitus kuten säilyttäminen, varastointi tai 
kuljettaminen. Kerätty tieto virtaa laitteiden välillä tai laitteista 
palvelimiin tai pilviin analyysia varten. IoT on osa tulevaisuuden 
taistelukenttää. IoT:n ja sen sensoreiden hyödyntämisen 
keskeinen kysymys liittyy tietoturvaan. 
 
https://embed.kumu.io/0378abaa4e9c84e065279674f9e1ff70 

What kind of things could affect the phenomenon by development so that the phenomenon could have a significant impact for the 
functions of the society, government and people in the everyday life and exceptional situation? 
 
Millaiset ilmiöön liittyvät asiat kehittyessään korostaisivat sen merkitystä siten, että sillä voisi olla tulevaisuudessa huomattava vaikutus 
yhteiskunnan, hallinnon ja kansalaisten toimintaan arjessa ja poikkeustilanteissa? 
What would be the most probable threat for armed forces? 
 
Mikä seuraavista muodostaisi todennäköisimmän kyberuhkan 
asevoimille? 

What would be the most dangerous threat for armed forces? 
 
Mikä seuraavista muodostaisi vaarallisimman kyberuhkan 
asevoimille? 

 A device uses sensor technology to test a small piece of food and within two minutes it can identify the presence of gluten. 
 A hacker can infiltrate an entire IoT network and steal consumer data just by accessing a single webcam. 
 A smart security doorbell can be managed by a mobile phone. 
 AI and AR can assist SOF operators in decision-making. 
 AI is moving from the cloud services into the devices themselves. 
 AI speeds up the response in the cyber domain. 
 AI-based task force could monitor and defend against the cyber threats autonomously. 
 Always-in earbuds are sensors and translators and deliver information continually. 
 COTS drone products don't meet the standards of military security. 
 Devices, clothes or shoes with sensors can adapt to user. 
 Future fighters will use the features of Big data, AI, swarming, technology, quantum computing and AR in the battle domain. 
 Future hangars for the aircraft will be leveraged with sensors, robots and drones to maintain the planes. 
 IoT and sensors enable to gather data of terrain, weather and cattle and combine it as information for the farmer. 
 IoT makes it possible to track people even without following them by location but based on logging in in different places or 

services. 
 It is possible to build devices of COTS at home, connect them to IoT and control them with BYOD. 
 OSINT sources like satellite imagery and navigation are a tempting target for cyber-attacks. 
 Portable platform for conducting cyber operations (defensive, offensive or surveillance) can be operated by a man or it can 

operate autonomously based on AI. 
 QR Codes work with almost every device with a camera. 
 Sensors and detectors connected together can identify threats. AI-based solutions can send assistance to help and rescue. 
 Several countries are investing in facial recognition technology. It has a great influence on HUMINT. It will raise juridical 

problems for the "right to be forgotten" principal and for the liability of the technology. 
 Social media services can assist when creating situation awareness as well as when operating in cyber domain. 
 Taking over control of UAV systems through cyber operations is an increasing threat. 
 The future is not about the swarm of drones. It's about the networks between autonomous systems and humans. 
 The IoT technology can be used to design the systems and services for early warning of a threat. 

What kind of a development should be to create a threat? 
Evaluate the development from one or multiple points of view, 
from the eyes of the attacker or defender. You can estimate the 
temporal development as well. If you want, you can describe an 
example. 
 
Millainen kehityksen tulisi olla, jotta uhka muodostuisi? Arvioi 
kehitystä haluamastasi yhdestä tai useammasta näkökulmasta, 
joko hyökkääjän tai puolustajan silmin ja halutessasi ajallisesti 
arvioiden. Voit myös kuvata konkreettisen esimerkin! 

What kind of a development should be to create a threat? 
Evaluate the development from one or multiple points of view, 
from the eyes of the attacker or defender. You can estimate the 
temporal development as well. If you want, you can describe an 
example. 
 
Millainen kehityksen tulisi olla, jotta uhka muodostuisi? Arvioi 
kehitystä haluamastasi yhdestä tai useammasta näkökulmasta, 
joko hyökkääjän tai puolustajan silmin ja halutessasi ajallisesti 
arvioiden. Voit myös kuvata konkreettisen esimerkin! 

Is there another thing related to the phenomenon that could create a threat to the armed forces? You can choose a one from the 
signals, create a new one based on them or create a very new. Please describe the development as in previous questions. 
 
Mikä muu ilmiöön liittyvä asia voisi muodostua kyberuhkaksi asevoimille? Voit valita luettelon esimerkeistä haluamasi, kehittää niihin 
liittyen uuden tai ideoida kokonaan uuden. Kuvaa ilmiön kehitystä edellisen kysymysten tavoin. 

 
MANIPULATION 
MANIPULAATIO 
Manipulation of data causes unwanted progress in the solutions 
based on artificial intelligence. 

Tiedon manipulaatio aiheuttaa toivomattomia ilmiöitä tekoälyä 
hyödyntävissä sovelluksissa. 
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The manipulation of data will have effects on the machine 
learning and artificial intelligence that will be in the change of the 
processes. Manipulation is easiest to see in the social media and 
the big data it produces, but it may appear through other 
phenomena as well, affecting many functions from training to 
logistics, travel and intelligence. This will cause a multi-
dimensional risk, which will retard the development and 
introduction of artificial intelligence. 
 
https://embed.kumu.io/434eac717463abcad898bad7e139da8c 

 
Tiedon manipulaatiolla on vaikutuksia koneoppimiseen ja 
tekoälyn käyttöön. Manipulaation vaikutus on helpointa nähdä 
sosiaalisen median sovelluksissa ja sen tuottamassa massadatassa 
(Big Data), mutta se voi näyttäytyä myös muissa ilmiöissä, 
vaikuttaen toimintoihin koulutuksesta kuljetukseen ja matkailusta 
tiedusteluun. Manipulaation laaja-alainen uhka hidastaa kehitystä 
ja tekoälyn käyttöönottoa. 
 
https://embed.kumu.io/434eac717463abcad898bad7e139da8c 

What kind of things could affect the phenomenon by development so that the phenomenon could have a significant impact for the 
functions of the society, government and people in the everyday life and exceptional situation? 
 
Millaiset ilmiöön liittyvät asiat kehittyessään korostaisivat sen merkitystä siten, että sillä voisi olla tulevaisuudessa huomattava vaikutus 
yhteiskunnan, hallinnon ja kansalaisten toimintaan arjessa ja poikkeustilanteissa? 
What would be the most probable threat for armed forces? 
 
Mikä seuraavista muodostaisi todennäköisimmän kyberuhkan 
asevoimille? 

What would be the most dangerous threat for armed forces? 
 
Mikä seuraavista muodostaisi vaarallisimman kyberuhkan 
asevoimille? 

 AI and AR can assist SOF operators in decision-making. 
 AI can create fake information and fake social media accounts based on the big data, machine learning and 
 analytics. 
 AI can manipulate images and videos. 
 AR can add elements for training to survive in the battle field. 
 Big data, AI and simulations assist in decision-making processes. 
 Chatbots can give answers to students. 
 Chatbots can serve as communicators instead of humans. 
 Fake news has the power to make big data unreliable. 
 Hacking a social media account and using it for spreading disinformation can affect thousands or even millions of people 

drastically and quickly. 
 Hijacking a profile or an account in the social media is like stealing a whole identity. 
 Patients suffering from paranoia need a VR/AR based environment to help them manage their fears. 
 Russia has success in information operations in Syria by being efficiently rapid and sophisticated in strategic communication. 
 Taking over control of UAV systems through cyber operations is an increasing threat. 
 VR technology creates an effective experience that helps students learn better. 

What kind of a development should be to create a threat? 
Evaluate the development from one or multiple points of view, 
from the eyes of the attacker or defender. You can estimate the 
temporal development as well. If you want, you can describe an 
example. 
 
Millainen kehityksen tulisi olla, jotta uhka muodostuisi? Arvioi 
kehitystä haluamastasi yhdestä tai useammasta näkökulmasta, 
joko hyökkääjän tai puolustajan silmin ja halutessasi ajallisesti 
arvioiden. Voit myös kuvata konkreettisen esimerkin! 

What kind of a development should be to create a threat? 
Evaluate the development from one or multiple points of view, 
from the eyes of the attacker or defender. You can estimate the 
temporal development as well. If you want, you can describe an 
example. 
 
Millainen kehityksen tulisi olla, jotta uhka muodostuisi? Arvioi 
kehitystä haluamastasi yhdestä tai useammasta näkökulmasta, 
joko hyökkääjän tai puolustajan silmin ja halutessasi ajallisesti 
arvioiden. Voit myös kuvata konkreettisen esimerkin! 

Is there another thing related to the phenomenon that could create a threat to the armed forces? You can choose a one from the 
signals, create a new one based on them or create a very new. Please describe the development as in previous questions. 
 
Mikä muu ilmiöön liittyvä asia voisi muodostua kyberuhkaksi asevoimille? Voit valita luettelon esimerkeistä haluamasi, kehittää niihin 
liittyen uuden tai ideoida kokonaan uuden. Kuvaa ilmiön kehitystä edellisen kysymysten tavoin. 

 
SPEED 
NOPEUS 
The speed of information flow, analytics and the processes are 
accelerating to such an extent that the role of the human factor 
is shrinking in decision-making. 
 
The new technologies and phenomena will speed up all 
processes. Because the new phenomena can convey the 
information needed by decision-makers faster than earlier, the 
role of the human factor will shrink. Human capacities for analysis 
do not develop at the speed, which machine learning and artificial 
intelligence do. This will lead to a future where artificial 
intelligence will make the recommendations for operations. The 
risk is that in accelerating decision-making loop some elements 
may not be analyzed and the decision-makers will not notice 
these shortages. 
 
https://embed.kumu.io/b06e526fd14053cdfb69fd87c8282f16 

Tietovirtojen nopeuden kasvu, analytiikan määrä ja prosessien 
vauhdin kiihtyminen pienentävät inhimillisen tekijän (ihmisen) 
roolia päätöksenteossa. 
 
Uudet teknologiat ja ilmiöt kasvattavat kaikkien prosessien 
vauhtia. Koska tieto siirtyy päätöksentekijöille nopeammin kuin 
aiemmin, inhimillisen tekijän rooli kutistuu. Inhimilliset kyvyt 
käsitellä tietoa eivät kehity samaa vauhtia koneoppimisen ja 
tekoälyn kanssa johtaen tulevaisuuteen, jossa tekoäly tulee 
tekemään suosituksia toimenpiteiksi. Päätöksenteon syklin 
nopeutuessa riskinä on, että kaikki päätökseen vaikuttavat 
elementit eivät tule analysoiduiksi ja päätöksentekijät eivät 
havaitse näitä puutteita ennen ratkaisua. 
 
https://embed.kumu.io/b06e526fd14053cdfb69fd87c8282f16 

What kind of things could affect the phenomenon by development so that the phenomenon could have a significant impact for the 
functions of the society, government and people in the everyday life and exceptional situation? 
 
Millaiset ilmiöön liittyvät asiat kehittyessään korostaisivat sen merkitystä siten, että sillä voisi olla tulevaisuudessa huomattava vaikutus 
yhteiskunnan, hallinnon ja kansalaisten toimintaan arjessa ja poikkeustilanteissa? 
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What would be the most probable threat for armed forces? 
 
Mikä seuraavista muodostaisi todennäköisimmän kyberuhkan 
asevoimille? 

What would be the most dangerous threat for armed forces? 
 
Mikä seuraavista muodostaisi vaarallisimman kyberuhkan 
asevoimille? 

 AI and AR can assist SOF operators in decision-making. 
 AI speeds up the response in the cyber domain. 
 AI will be better than humans at everything by 2060. 
 Automated networked cyber defense tool uses advanced machine learning combined to big data analysis. 
 Big data, AI and simulations assist in decision-making processes. 
 Streaming analytics lead to faster machine learning. 

What kind of a development should be to create a threat? 
Evaluate the development from one or multiple points of view, 
from the eyes of the attacker or defender. You can estimate the 
temporal development as well. If you want, you can describe an 
example. 
 
Millainen kehityksen tulisi olla, jotta uhka muodostuisi? Arvioi 
kehitystä haluamastasi yhdestä tai useammasta näkökulmasta, 
joko hyökkääjän tai puolustajan silmin ja halutessasi ajallisesti 
arvioiden. Voit myös kuvata konkreettisen esimerkin! 

What kind of a development should be to create a threat? 
Evaluate the development from one or multiple points of view, 
from the eyes of the attacker or defender. You can estimate the 
temporal development as well. If you want, you can describe an 
example. 
 
Millainen kehityksen tulisi olla, jotta uhka muodostuisi? Arvioi 
kehitystä haluamastasi yhdestä tai useammasta näkökulmasta, 
joko hyökkääjän tai puolustajan silmin ja halutessasi ajallisesti 
arvioiden. Voit myös kuvata konkreettisen esimerkin! 

Is there another thing related to the phenomenon that could create a threat to the armed forces? You can choose a one from the 
signals, create a new one based on them or create a very new. Please describe the development as in previous questions. 
 
Mikä muu ilmiöön liittyvä asia voisi muodostua kyberuhkaksi asevoimille? Voit valita luettelon esimerkeistä haluamasi, kehittää niihin 
liittyen uuden tai ideoida kokonaan uuden. Kuvaa ilmiön kehitystä edellisen kysymysten tavoin. 

 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
TEKOÄLY 
Artificial intelligence guides systems on all levels and in every 
domain of warfare. 
 
Artificial intelligence will be integrated into all levels of warfare in 
every domain. Artificial intelligence solutions will change the 
things we do and the ways we act. The benefits in terms of speed 
and thoroughness are so absolute that artificial intelligence will 
become an integral part of the entire system. The benefits are 
also its weaknesses: the power is so strong that it is essential to 
keep control of it. 
 
https://embed.kumu.io/82ccd53e96789d8467f7d6d743f75964 
 

Tekoäly ohjaa järjestelmiä kaikilla sodankäynnin tasoilla ja 
kaikissa ulottuvuuksissa. 
 
Tekoäly yhdistyy sodankäyntiin kaikilla tasoilla ja kaikissa 
ulottuvuuksissa. Tekoälysovellukset muuttavat asioita, joita 
teemme ja käyttäytymistämme. Tekoälyn keskeiset edut, sen 
nopeus ja elämän eri osa-alueiden läpäisy vaikuttavuudessaan, 
ovat niin merkittävät, että siitä muodostuu erottamaton osa 
järjestelmää. Samalla sen vahvuus on myös heikkous: tekoälyn 
voima ja vaikutus ovat niin merkittävät, että ne edellyttävät sen 
tarkkaa hallintaa. 
 
https://embed.kumu.io/82ccd53e96789d8467f7d6d743f75964 

What kind of things could affect the phenomenon by development so that the phenomenon could have a significant impact for the 
functions of the society, government and people in the everyday life and exceptional situation? 
 
Millaiset ilmiöön liittyvät asiat kehittyessään korostaisivat sen merkitystä siten, että sillä voisi olla tulevaisuudessa huomattava vaikutus 
yhteiskunnan, hallinnon ja kansalaisten toimintaan arjessa ja poikkeustilanteissa? 
What would be the most probable threat for armed forces? 
 
Mikä seuraavista muodostaisi todennäköisimmän kyberuhkan 
asevoimille? 

What would be the most dangerous threat for armed forces? 
 
Mikä seuraavista muodostaisi vaarallisimman kyberuhkan 
asevoimille? 

 A device uses sensor technology to test a small piece of food and within two minutes it can identify the presence of gluten. 
 AI and AR can assist SOF operators in decision-making. 
 AI and machine learning will play a significant role in securing information in the future. 
 AI can create fake information and fake social media accounts based on the big data, machine learning and analytics. 
 AI can identify similar groups and deliver to them required information. 
 AI can manipulate images and videos. 
 AI is moving from the cloud services into the devices themselves. 
 AI speeds up the response in the cyber domain. 
 AI will be better than humans at everything by 2060. 
 AI, machine learning and blockchain technology will be the future trends in drone development. 
 AI-based task force could monitor and defend against the cyber threats autonomously. 
 Always-in earbuds are sensors and translators and deliver information continually. 
 AR can add elements for training to survive in the battle field. 
 Automated networked cyber defense tool uses advanced machine learning combined to big data analysis. 
 Big data, AI and simulations assist in decision-making processes. 
 Cars can navigate based on calendar appointments. 
 Chatbots can give answers to students. 
 Chatbots can serve as communicators instead of humans. 
 DARPA (The US Defense Advanced Research Projects Agency) launched a USD2 billion multiyear investment into research of 

the third generation of AI technology. 
 Devices, clothes or shoes with sensors can adapt to user. 
 Event staff can use the data visitors are carrying in their devices for receiving and delivering information. 
 Future fighters will use the features of Big data, AI, swarming, technology, quantum computing and AR in the battle domain. 
 Future hangars for the aircraft will be leveraged with sensors, robots and drones to maintain the planes. 
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 IoT and sensors enable to gather data of terrain, weather and cattle and combine it as information for the farmer. 
 IoT makes it possible to track people even without following them by location but based on logging in in different places or 

services. 
 Networks can detect and defend against cyber threats with the speed of the attacker. 
 Portable platform for conducting cyber operations (defensive, offensive or surveillance) can be operated by a man or it can 

operate autonomously based on AI. 
 Sensors and detectors connected together can identify threats. AI-based solutions can send assistance to help and rescue. 
 Several countries are investing in facial recognition technology. It has a great influence on HUMINT. It will raise juridical 

problems for the "right to be forgotten" principal and for the liability of the technology. 
 The Cyber resilience program of DARPA (The US Defence Advance Research Projects Agency) aims to build cyber resiliency to 

a systems level with the aid of game theory, machine learning, linguistics and information flow analysis. 
 The future fighter is also a platform for offensive and defensive cyber operations. 
 The future is not about the swarm of drones. It's about the networks between autonomous systems and humans. 
 The IoT technology can be used to design the systems and services for early warning of a threat. 
 The UK and US have launched an AI hub to develop disruptive technologies for defense and security applications. 
 Training simulators may have vulnerabilities, which can be affected by cyber operators. 
 Vehicles with AI will start to follow drivers' emotions. 
 While the importance of the flight simulators in training increases, new features like AI and AR are taking a bigger role in the 

simulators. 
 Virtual models can be created with the help of AI and machine learning. 
 VR technology creates an effective experience that helps students learn better. 

What kind of a development should be to create a threat? 
Evaluate the development from one or multiple points of view, 
from the eyes of the attacker or defender. You can estimate the 
temporal development as well. If you want, you can describe an 
example. 
 
Millainen kehityksen tulisi olla, jotta uhka muodostuisi? Arvioi 
kehitystä haluamastasi yhdestä tai useammasta näkökulmasta, 
joko hyökkääjän tai puolustajan silmin ja halutessasi ajallisesti 
arvioiden. Voit myös kuvata konkreettisen esimerkin! 

What kind of a development should be to create a threat? 
Evaluate the development from one or multiple points of view, 
from the eyes of the attacker or defender. You can estimate the 
temporal development as well. If you want, you can describe an 
example. 
 
Millainen kehityksen tulisi olla, jotta uhka muodostuisi? Arvioi 
kehitystä haluamastasi yhdestä tai useammasta näkökulmasta, 
joko hyökkääjän tai puolustajan silmin ja halutessasi ajallisesti 
arvioiden. Voit myös kuvata konkreettisen esimerkin! 

Is there another thing related to the phenomenon that could create a threat to the armed forces? You can choose a one from the 
signals, create a new one based on them or create a very new. Please describe the development as in previous questions. 
 
Mikä muu ilmiöön liittyvä asia voisi muodostua kyberuhkaksi asevoimille? Voit valita luettelon esimerkeistä haluamasi, kehittää niihin 
liittyen uuden tai ideoida kokonaan uuden. Kuvaa ilmiön kehitystä edellisen kysymysten tavoin. 

 
NETWORKING 
VERKOTTUMINEN 
Networks compress the situation with constant information and 
activity into an uncontrolled element. 
 
Networks deliver and share information continuously. They 
produce a sustained information flow, which is independent of 
place or time. The amount of information will grow in a way that 
controlling it becomes impossible. Controlling the networks and 
information is a key to maintaining the capacity to operate. Too 
much information is no information. 
 
https://embed.kumu.io/4ab630aa9564fecfe7fb65d950ed1dae 

Verkottuminen muuttaa jatkuvan tietovirran ja lukemattomien 
toimijoiden vuoksi tilannekuvan hallitsemattomaksi palapeliksi. 
 
Verkostot välittävät ja jakavat jatkuvasti tietoa. Ne tuottavat 
valtavan ajasta ja paikasta riippumattoman tietovirran. Tiedon 
määrä kasvaa siten, että sen hallinta muodostuu mahdottomaksi. 
Verkostojen ja tiedon hallinta muodostaa toimintakyvyn 
ylläpitämisen ytimen. Liian paljon tietoa tarkoittaa olemista ilman 
tietoa. 
 
https://embed.kumu.io/4ab630aa9564fecfe7fb65d950ed1dae 

What kind of things could affect the phenomenon by development so that the phenomenon could have a significant impact for the 
functions of the society, government and people in the everyday life and exceptional situation? 
 
Millaiset ilmiöön liittyvät asiat kehittyessään korostaisivat sen merkitystä siten, että sillä voisi olla tulevaisuudessa huomattava vaikutus 
yhteiskunnan, hallinnon ja kansalaisten toimintaan arjessa ja poikkeustilanteissa? 
What would be the most probable threat for armed forces? 
 
Mikä seuraavista muodostaisi todennäköisimmän kyberuhkan 
asevoimille? 

What would be the most dangerous threat for armed forces? 
 
Mikä seuraavista muodostaisi vaarallisimman kyberuhkan 
asevoimille? 

 A hacker can infiltrate an entire IoT network and steal consumer data just by accessing a single webcam. 
 A safe haven for cyber terrorists is a country with capabilities to operate in the cyber domain but with a narrow dependence 

on the networks itself. 
 AI is moving from the cloud services into the devices themselves. 
 AI speeds up the response in the cyber domain. 
 Attacking IoT by turning off COTS products simultaneously would have an immense effect. 
 Blockchain encryption is a way of securing information in a networked battle field. 
 Event staff can use the data visitors are carrying in their devices for receiving and delivering information. 
 Future fighters will use the features of Big data, AI, swarming, technology, quantum computing and AR in the battle domain. 
 Future hangars for the aircraft will be leveraged with sensors, robots and drones to maintain the planes. 
 Hacking a social media account and using it for spreading disinformation can affect thousands or even millions of people 

drastically and quickly. 
 IoT and sensors enable to gather data of terrain, weather and cattle and combine it as information for the farmer. 
 Networks can detect and defend against cyber threats with the speed of the attacker. 
 Pooling and sharing in the development of cyber capabilities is beneficial for all. 
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 Sensors and detectors connected together can identify threats. AI-based solutions can send assistance to help and rescue. 
 Social media services can assist when creating situation awareness as well as when operating in cyber domain. 
 Supply chains and logistics generally are mostly dependent on the Internet. 
 The future is not about the swarm of drones. It's about the networks between autonomous systems and humans. 
 The IoT technology can be used to design the systems and services for early warning of a threat. 

What kind of a development should be to create a threat? 
Evaluate the development from one or multiple points of view, 
from the eyes of the attacker or defender. You can estimate the 
temporal development as well. If you want, you can describe an 
example. 
 
Millainen kehityksen tulisi olla, jotta uhka muodostuisi? Arvioi 
kehitystä haluamastasi yhdestä tai useammasta näkökulmasta, 
joko hyökkääjän tai puolustajan silmin ja halutessasi ajallisesti 
arvioiden. Voit myös kuvata konkreettisen esimerkin! 

What kind of a development should be to create a threat? 
Evaluate the development from one or multiple points of view, 
from the eyes of the attacker or defender. You can estimate the 
temporal development as well. If you want, you can describe an 
example. 
 
Millainen kehityksen tulisi olla, jotta uhka muodostuisi? Arvioi 
kehitystä haluamastasi yhdestä tai useammasta näkökulmasta, 
joko hyökkääjän tai puolustajan silmin ja halutessasi ajallisesti 
arvioiden. Voit myös kuvata konkreettisen esimerkin! 

Is there another thing related to the phenomenon that could create a threat to the armed forces? You can choose a one from the 
signals, create a new one based on them or create a very new. Please describe the development as in previous questions. 
 
Mikä muu ilmiöön liittyvä asia voisi muodostua kyberuhkaksi asevoimille? Voit valita luettelon esimerkeistä haluamasi, kehittää niihin 
liittyen uuden tai ideoida kokonaan uuden. Kuvaa ilmiön kehitystä edellisen kysymysten tavoin. 

 
FIVE PHENOMENA 
VIISI ILMIÖTÄ 
Thank you for answering this first part. Before we will jump into 
the second one, please look at the five phenomena and the 
connections between them altogether. Is there something 
surprising in the whole? Is there something within the 
connections, that surprises you, you think something is missing or 
something is too much? 

Kiitos, ensimmäinen osa on lähes lopussa. Katso vielä lopuksi tässä 
osassa tarkasteltuja ilmiöitä ja signaaleita yhdessä ja niiden välisiä 
yhteyksiä. Yllättääkö jokin asia sinut tarkastellessasi 
kokonaisuutta? Onko jokin signaalien välinen yhteys mielestäsi 
yllättävä, puuttuuko mielestäsi jokin tai onko jokin liikaa? 
 

Is there a signal, which you would like to point out at this phase, 
which didn’t appear so significant earlier? 

Nouseeko kokonaistarkastelussa jokin signaali vielä esille, joka ei 
näyttäytynyt yksittäisen ilmiön osana niin merkityksellisenä? 

 
 

 
SINGLE SIGNALS 
YKSITTÄISET SIGNAALIT 
The second part is a deep dive to the signals, which were not 
related to the five phenomena earlier. One of the features of the 
weak signals is considered that they are hard to believe and cause 
a laughter among the people. They seem to be so far away, they 
are so vague and unconventional in relation to our understanding 
of the current situation that they are easy to pass. 

Toisessa osassa keskitytään signaaleihin, jotka eivät esiintyneet 
edellisen osan ilmiöiden signaaleina. Eräänä heikkojen signaalien 
merkkinä on pidetty sitä, että ne aiheuttavat epäuskoa tai naurua 
havaitsijoissaan. Ne tuntuvat siis sillä tavoin kaukaisilta, 
epämääräisiltä tai epäsovinnaisilta nykyiseen ymmärrykseemme 
liittyen, että ne olisi helpompi vain ohittaa. 

Which signals appear as the unrealistic ones, when considering if they could develop into the future cyber threats to armed forces? 
Choose no more than three. At the end of this part you can add more, if you feel so. 
 
Mitkä seuraavista tuntuvat epätodellisimmilta, kun ajatellaan, että niistä voisi kehittyä tulevaisuuden kyberuhkia asevoimille? Valitse 
tässä vaiheessa korkeintaan kolme signaalia. Tämän osan lopussa voit halutessasi vielä täydentää luetteloa. 

 63% of doctors and 41% of nurses would use their own devices for work even if it was not allowed. 
 A strong hardware can be a better way to protect against a cyber-attack than software because it is faster and easier to 

produce than software. 
 AI creates a training plan after the exercises. VR and AR take place as a part of the training process. 
 Although Georgia faced serious cyber-attacks in 2008 it hasn't been successful in development of cyber capabilities. 
 App collects phone numbers to a database to block unwanted calls. 
 AR enhances the things people feel, hear and see. 
 Blockchain offers a way to authenticate, track, and secure any type of action and it can help improve identity verification and 

can secure contracts plus any data stored in the cloud. 
 Cloud services will store and secure the military data in the US Army. 
 Companies and their products and solutions can cause cyber threats for supply chains. 
 COTS can increase the risk of cyber vulnerabilities in the subsystems. 
 Could C2 systems be vulnerable against the cyber threats so that the warheads wouldn't actually be the most fragile part of 

the strategic missile systems? 
 Cyber-attack could cause a pandemic. 
 Cyber operations which are below the level of warfare are difficult to respond in terms of legislation. 
 Cyber reservists from various branches provide knowledge for defensive and offensive operations. 
 Cyber security company launches an offensive cyber operation. 
 Cyber-enabled information operations shape the current domain of warfare. 
 Different features of different social media services provide alternative ways to influence and to conduct operations. 
 Doctors can meet their patients virtually. The patients can be monitored remotely. 
 Estonia wants to be a super power of cyber warfare. 
 Estonia, a small country, is a leading NATO member in cyber warfare. 
 High-energy warship technology faces challenges in engines and weapon systems development. 
 If encryption corrupts, the whole system may stop working. 
 In tour de France, trainers with 360-degree cameras show routes so cyclists can get familiar with them through a VR 

simulation before the race. 
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 JTACs are equipped with an Android-based tool for directing close air support. 
 Large educational research programs for cyber in Chinese universities can increase espionage. 
 New materials used in field uniforms, body armor and other gear with AI can be influenced by cyber operations. 
 Only 12% of the inhabitants of Honduras have an access to the Internet. 
 Pirate software causes a risk to governmental systems. 
 Portable and modular C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and 

Reconnaissance) system can be tailored for different kinds of operations. 
 Russia is enhancing its EW capabilities. 
 SMS is still an efficient way to reach people easily. 
 Social media is a source of strategic, operational, and even tactical OSINT. Platforms provide different possibilities for cyber 

operations. Instagram's "Moments" can be used by terrorists. 
 Software companies from the civil sector will co-operate more and more with the defense companies for the cyber 

capabilities. 
 Space is a domain to execute cyber operations. 
 The conventional troops are supplemented with capabilities of EW, INT and cyber from private military companies. 
 The new cyber training platform will bring all levels of cyber warfare together. 
 UAV control system was affected by a virus, which made it unable to conduct the operation. 
 Unified Platform is a modular platform for full-spectrum cyber operations. 
 Unified Platform is a platform for offensive and defensive cyber operations. 
 What could be the proxy force in the cyber warfare? 
 What kind of information and processes can blockchain technology secure? 
 While electronic devices are multiplying on the battle field, there are also higher requirements for the power supply. The sun 

or the body of a soldier can produce the energy needed for the personal equipment and a soldier can observe the charging 
level on personal BYOD. 

What would be the most probable threat for armed forces? 
 
Mikä jäljellä olevista signaaleista muodostaisi todennäköisimmän 
kyberuhkan asevoimille? 

What would be the most dangerous threat for armed forces? 
 
Minkä jäljellä olevista signaaleista muodostaisi vaarallisimman 
kyberuhkan asevoimille? 

What kind of a development should be to create a threat? 
Evaluate the development from one or multiple points of view, 
from the eyes of the attacker or defender. You can estimate the 
temporal development as well. If you want, you can describe an 
example. 
 
Millainen kehityksen tulisi olla, jotta uhka muodostuisi? Arvioi 
kehitystä haluamastasi yhdestä tai useammasta näkökulmasta, 
joko hyökkääjän tai puolustajan silmin ja halutessasi ajallisesti 
arvioiden. Voit myös kuvata konkreettisen esimerkin! 

What kind of a development should be to create a threat? 
Evaluate the development from one or multiple points of view, 
from the eyes of the attacker or defender. You can estimate the 
temporal development as well. If you want, you can describe an 
example. 
 
Millainen kehityksen tulisi olla, jotta uhka muodostuisi? Arvioi 
kehitystä haluamastasi yhdestä tai useammasta näkökulmasta, 
joko hyökkääjän tai puolustajan silmin ja halutessasi ajallisesti 
arvioiden. Voit myös kuvata konkreettisen esimerkin! 

This survey is almost at the end. In the next you can still point out signals and phenomena, which haven’t been noticed before. There is 
also space for your thoughts about what did you learn or found interesting in this survey. You can also give me tips for creating the next 
survey better. I wish you would be there for refining the answers of this survey.  
 
Tämä kysely on melkein lopussa. Seuraavassa voit vielä nostaa esille signaaleita ja ilmiöitä, jotka eivät tulleet aiemmissa vastauksissasi 
esille. Tilaa on myös ajatuksille ja huomioille siitä, miten kysely vaikutti omiin ajatuksiisi. Mikä yllätti, mikä opetti, mikä herätti 
ajattelemaan? Voit lisäksi antaa kommentteja kyselyn toteutukseen liittyen toista kierrosta varten, johon toivon saman vastaajajoukon 
osallistuvan. 

Thank you, oracles! 
Kiitos oraakkeleille! 
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THE DEVELOPMENT OF THE FIVE PHENOMENA - ROUND 1 
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Comment Summary Trajectory Trajectory summarized in phases 
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1 IoT-verkkojen ylläpito ja hallinnointi: toteutetaanko julkisesta verkosta vai pystytäänkö 
sulkemaan omaan segmenttiinsä. Mikäli verkon ylläpito halutaan toteuttaa julkisen 
verkon yli, korostuu hyökkäysrajapinnan laajuus ja tämän kautta turvallisuuden 
merkitys, mutta mahdollistaa IoT-verkon ja -laitteiden monipuolisemman ylläpidon eikä 
ole esim. paikkasidonnaista. 
 
Merkitys, mitä kerätään: mitä tietoa käyttäjistä ja käyttöpaikoista sensorien kautta 
oikeasti kerätään ja mihin. GDPR-ristiriita EU-tasolla korostuu myös, koska sensorien 
kautta pitäisi lain puitteissa kerätä vain rajattu määrä henkilötietoa tiukin perustein, 
mutta esimerkiksi kaikkeen muuhun kuin henkilötietoon liittyvää tiedon keruuta ei 
reguloida tällä hetkellä esimerkiksi lailla. Mitä enemmän ja laajemmin IoT-ympäristöön 
kerätään mitä tahansa dataa, sitä kriittisempi ympäristö on kyberturvallisuuden 
näkökulmasta, jolloin myös ympäristöön kohdistuvien riskien merkitys korostuu. 
 
IoT-ympäristöjen kommunikointi ja integraatiot muihin järjestelmiin: Mitä laajemmin 
IoT-ympäristö kerää tai lähettää dataa muihin ympäristöihin, myös muut järjestelmät 
aiheuttavat riskin itse IoT-ympäristölle (riippuen kuinka tietoturvallisesti integraatiot on 
toteutettu). Huonolla toteutuksella ja tarpeettomilla integraatioilla muut järjestelmät 
laajentavat IoT-ympäristön hyökkäyspinta-alaa ja aiheuttavat jälleen pahimmassa 
tapauksessa hallitsemattomia riskejä. 
 
Yhteiskunnan ja hallinnoinnin näkökulmasta merkittävimpiä seikkoja ovat: mitä tietoa 
kerätään, ketkä siihen pääsevät käsiksi, miten tieto on suojattu ja mihin tietoa voidaan 
riskiperusteisesti käyttää sekä normaali- että poikkeusoloissa. Yhteiskunnan 
näkökulmasta ylin säätelevä elin ovat lait, sekä kansalliset että kansainväliset säädökset 
ja näiden soveltaminen eri IoT-ympäristöjen hallinnointiin (perustuen järjestelmien 
tarkoitusperiin). 
 
Pahin skenaario on hallitsematon ja vastuuttamaton IoT-ympäristö, joka sisältää 
kansalaisista tietoa hyvin laajasti ja jonka hyökkäyspinta-alaa ja vaikutuksia ei tunneta. 

- IoT-verkkojen hallinta: julkinen 
(Internet) vai suljettu 
- kerättävän tiedon tyyppi ja laajuus 
- tiedonkeruuseen liittyvän kansallisen ja 
kansainvälisen lainsäädännön 
kehittyminen 
- IoT-ympäristöjen välinen kommunikointi 
ja integrointi 
- kerättävän tiedon suojaaminen ja 
käsittely 
- rajaton ja hallitsematon IoT-ympäristö 

- oikea tieto mahdollistaa 
luotettavamman päätöksenteon 
- standardisoitu tieto on luotettavampaa 
ja hyödynnettävämpää kuin 
standardisoimaton 
- kerättävä tieto standardisoidaan 
(yhtenäistetään, jalostetaan) sen 
hyödyntämiseksi 
- ihmiset tulevat riippuvaiseksi kerätystä 
tiedosta 
- sensorien rakentaminen (tuotanto) 
tuhoaa luonnonvaroja ja kuormittaa 
ympäristöä 
- arjen älysensorit kehittyvät (tiedon 
tarkkuus) ja yleistyvät (vaatteet, laitteet) 
- kerättävän tiedon tyyppi ja laajuus 
- kerätyn tiedon määrä kasvaa sensorin 
luonteen vuoksi (tarkoituksena kerätä 
tietoa) 
- laitteet ja järjestelmät kehittyvät 
asiakaslähtöisesti eli helppokäyttöisyyden 
näkökulmasta turvallisuuden sijaan 
- laitevalikoima monipuolistuu 
hallitsemattomasti aiheuttaen 
hyökkäyspinta-alan kasvun 
- kerättävän tiedon suojaaminen ja 
käsittely 
- IoT-verkkojen hallinta: julkinen 
(Internet) vai suljettu 
- IoT-ympäristöjen välinen kommunikointi 

- luotettavan päätöksenteon 
perustana on oikea tieto 
- standardisoitu data ja siitä 
muodostettu tieto on 
standardisoimatonta luotettavampaa 
ja hyödynnettävämpää 
- kerättävä data standardisoidaan 
(yhtenäistetään, jalostetaan) sen 
hyödyntämiseksi tietona 
- ihmisten riippuvuus kerätystä 
datasta muodostetusta tiedosta 
kasvaa 
 
- riippuvuuden kasvaessa myös 
vaatimukset sensoreiden keräämän 
datan tyypille, tarkkuudelle ja 
laajuudelle kasvavat 
- kerätyn datan määrä kasvaa 
- arjen älysensorit yleistyvät 
esimerkiksi vaatteisiin, asusteisiin, 
huonekaluihin ja erilaisiin 
käyttöesineisiin ja niiden valikoima 
monipuolistuu hallitsemattomasti 
- arjen älysensorit kehittyvät 
asiakaslähtöisesti eli 
helppokäyttöisyyden näkökulmasta 
turvallisuuden sijaan ja yleistyvät 
(vaatteet, laitteet) 
- kansainvälisten standardien 
luomisessa ja käyttämisessä ei 
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2 Oli laitteen ensisijainen tarkoitus toimia sensorina, tai jos se varsinaisen tarkoituksensa 
lisäksi toimii sensorina, niin kerätyn datan määrä kasvaa. Mitä enemmän ja 
monipuolisemmin havaintoja pystytään tekemään, sen helpommin niiden perusteella 
voidaan tehdä päätöksiä - oli päätöksentekijä sitten ihminen tai tekoäly. Mielestäni se 
aiheuttaa moniulotteisia ongelmia: 
 
- Sinällään jo "vanha" ajatus, että ihmiset tulevat (liian) riippuvaisiksi teknologiasta, 
joka korostuisi edelleen. 
 
- Kerättyä dataa voidaan manipuloida tai joku mitattava asia voi ylikorostua. Varsinkin 
jos mittaustuloksiin luotetaan sokeasti (vrt. ensimmäinen huomio), voi niiden pohjalta 
tehdyt päätökset ja toimenpiteet olla merkittävästi virheellisiä. Tämä pätee esimerkiksi 
niin teollisuuslaitokseen, jossa luotetaan automatisoidun järjestelmän sensoreihin, kuin 
yksilöihin, joka luottaa aktiivisuusrannekkeensa tuottamaan dataan, kuin sotilaaseen, 
joka luottaa tutkakuvan oikeellisuuteen.  
 
Toisaalta, kerätyn datan ollessa oikeaa, antaa se lisää tietoa tehdä päätöksiä niin, että 
vaikuttavista asioista tiedetään enemmän ja enemmän.  
 
Sinällään menee ehkä vähän ohi, mutta mielestäni tähän liittyy olennaisesti myös 
ympäristötekijät: mitä enemmän laitteita, sitä enemmän tarvitaan esimerkiksi 
harvinaisia jalometalleja ja toisaalta energiaa laitteiden pyörittämiseen, jolla on 
välillinen vaikutus ihmisiin ja yhteiskuntiin. 

- kerätyn tiedon määrä kasvaa sensorin 
luonteen vuoksi (tarkoituksena kerätä 
tietoa) 
- ihmiset tulevat riippuvaiseksi kerätystä 
tiedosta 
- kerätty tieto manipuloidaan tai sen 
painoarvo vääristetään 
- tiedon manipulaatio tai painoarvon 
vääristäminen johtaa vääriin ratkaisuihin 
- oikea tieto mahdollistaa 
luotettavamman päätöksenteon 
- sensorien rakentaminen (tuotanto) 
tuhoaa luonnonvaroja ja kuormittaa 
ympäristöä 

ja integrointi 
- rajaton ja hallitsematon IoT-ympäristö 
- kerätty tieto manipuloidaan tai sen 
painoarvo vääristetään 
- tiedon manipulaatio tai painoarvon 
vääristäminen johtaa vääriin ratkaisuihin 
- kerätyllä tiedolla hallitaan ihmismassoja, 
esimerkiksi ohjataan / rajoitetaan 
liikkumista 
- drooniparvien toiminnan automatisointi 
luo uudenlaisen kattavuuden esimerkiksi 
liikkumisen valvontaan 
- kansallisen lainsäädännön kehittyminen 
sensoritekniikan hyödyntämiseksi 
- tiedonkeruuseen liittyvän kansallisen ja 
kansainvälisen lainsäädännön 
kehittyminen 
- kansainvälisten standardien luomisessa 
ja käyttämisessä ei onnistuta 
- sensorien vapaa käyttö mahdollistaa 
niiden joukkovaljastamisen hyökkäyksien 
toteuttamiseksi 
- poikkeusoloissa / sotilaallisessa kriisissä 

onnistuta 
- sensorivalikoiman hallitsematon 
monipuolistuminen ja kehittyminen 
helppokäyttöisyyden näkökulmasta 
aiheuttavat hyökkäyspinta-alan 
kasvun 
- kerättävän datan suojaaminen ja 
käsittely vaikeutuvat niin yksittäisen 
sensorin kuin verkkojen tasolla 
- kansallista ja kansainvälistä 
lainsäädäntöä ei onnistuta 
kehittämään datan keräämiseen 
liittyviin kysymyksiin liittyen ja 
muuten sensoritekniikan 
hyödyntämiseksi 
- IoT-verkkoihin liittyviä kysymyksiä 
hallinnasta, kommunikoinnista ja 
integroinnista ei kyetä ratkaisemaan: 
tapahtuuko data- ja tietovirtojen liike 
julkisessa vai suljetussa verkossa 
- syntyy rajaton ja hallitsematon 
avoin IoT-ympäristö 
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3 Sensorit ja IoT on jo laajalti käyttöönotettua teknologiaa, jotka ovat arkipäiväistä 
kansalaisille (esim. terveydentilaa ja liikkumista mittaavat laitteet, kodinkoneet ja kodin 
ohjauslaitteet ym.) ja joiltain osin myös valtionhallinnolle ja yhteiskunnalle. 
Yhteiskunnallisessa kontekstissa huoltovarmuuskriittisissä toiminnoissa, kuten vesi- ja 
energia-aloilla erilaisten sensorien hyödyntäminen on kasvanut viime vuosina, sillä 
niillä saavutetaan kustannustehokkuutta sekä data-analytiikkaa pystytään 
hyödyntämään liiketoiminnan kehittämisessä. Valtionhallinto on hitaampi ottamaan 
tällaista teknologiaa käyttöön erilaisten tietoturvaa ohjaavan lainsäädännön vuoksi.  
 
Uusi teknologia avaa uusia toimintaa tehostavia mahdollisuuksia ja liiketoimintaa, 
mutta jos sen turvallisuudesta ei huolehdita se laajentaa hyökkäyspinta-alaa ja lisää 
uhkia. Uudessa teknologiassa voi väärinkäytettynä olla useita haavoittuvuuksia, joita 
hyväksikäytettynä voidaan käyttää käyttäjiä vastaan. Tämä ei yksittäisen käyttäjän 
näkökulmasta ole varmasti erityisen huolestuttavaa, mutta kun näitä laitteita otetaan 
käyttöön laajasti, niistä voidaan muodostaa laajalle ulottuva hyökkäysvektori 
hyväksikäyttäen samaa haavoittuvuutta. Yksi esimerkki tällaisista on Mirai-bottiverkko, 
jossa hyödynnettiin erilaisiin hyökkäyksiin laajaa IoT-laitteista kerättyä bottiarmeijaa. 
Tyypillisin hyökkäysmuoto on palvelunestohyökkäys. Jos näin laajamittaista hyökkäystä 
käytettäisiin esimerkiksi vesihuoltoa, terveydenhuoltoa tai muuta poikkeustilanteissa 
demilitarisoitua kriittistä toimintoa kohtaan voisivat seuraukset olla merkittävät. 
Sotatilanteessa tällainen hyökkäys voisi aiheuttaa vastapuolelle merkittävää etua, 
koska puolustavan maan resursseja käytetään isoja määriä hyökkäyksen torjumiseen. 
Lisäksi perinteiset sodankäynnin lainalaisuudet eivät sellaisenaan päde 
kyberulottuvuudessa. 

- kansallisen lainsäädännön kehittyminen 
sensoritekniikan hyödyntämiseksi 
- sensorien vapaa käyttö mahdollistaa 
niiden joukkovaljastamisen hyökkäyksien 
toteuttamiseksi 
- poikkeusoloissa / sotilaallisessa kriisissä 
suuri määrä resursseja joudutaan 
käyttämään torjuntatoimenpiteisiin, jotka 
aiheutuvat IoT-laitteiden laajamittaisesta 
käyttöönotosta 

suuri määrä resursseja joudutaan 
käyttämään torjuntatoimenpiteisiin, jotka 
aiheutuvat IoT-laitteiden laajamittaisesta 
käyttöönotosta 

- avoimessa IoT-ympäristössä dataa 
ja tietoa manipuloidaan ja niiden 
painoarvoa vääristetään 
- manipulaatio ja painoarvon 
vääristäminen johtavat 
päätöksenteossa vääriin ratkaisuihin 
 
- esimerkiksi drooniparvien sekä 
muiden sensorien toiminnan 
automatisointi ja niillä kerätyn tiedon 
hyödyntäminen luo uudenlaisen 
kattavuuden esimerkiksi liikkumisen 
valvontaan 
- tiedolla hallitaan ihmismassoja, 
esimerkiksi ohjataan tai rajoitetaan 
liikkumista 
- sensorien ja muiden IoT-laitteiden 
vapaa käyttö mahdollistaa niiden 
joukkovaljastamisen 
kyberhyökkäyksien toteuttamiseksi, 
joka poikkeusoloissa tai sotilaallisessa 
kriisissä sitoo valtavat resurssit niiden 
torjuntaan 
 
- sensorien rakentaminen (tuotanto) 
tuhoaa luonnonvaroja ja kuormittaa 
ympäristöä 

4 Datan yhtenenäistäminen ja sen jalostaminen informaatioksi. Hyvin harvoin raakadata 
tuottaa mitään lisäarvoa, ellei sitä jalosteta, tuoteta visuaaliseen muotoon tai tulkita. 
Sensorien tuottama tieto pitäisi myös standardisoida, jotta sen luotettavuutta ja 
paikkansapitävyyttä voidaan arvioida puolueettomasti. Eriaikaiset, erilaiset ja 
monimuotoiset sensorien tuottamat datavirrat eivät aina ole täysin toisiinsa 
verrannolliset. 

- kerättävä tieto standardisoidaan 
(yhtenäistetään, jalostetaan) sen 
hyödyntämiseksi 
- standardisoitu tieto on luotettavampaa 
ja hyödynnettävämpää kuin 
standardisoimaton 
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5 Erilaiset älykkäät vaatteet/laitteet/muut vastaavat. Tällä hetkellä lähes jokainen 
kuljettaa mukanaan älypuhelinta. Puhelimen lisäksi älykellot ovat myös ilmestyneet 
monen ranteeseen (rannekellon käyttö oli vähenemässä pitkään, kunnes älykellot 
pysäyttivät trendin ja myös käänsivät tämän trendin lievään nousuun). Älykello eroaa 
puhelimesta siinä mielessä, että se kerää paikoitellen tarkempaa fyysistä dataa, mitä 
puhelin kerää. Puhelin toki kerää ihmisen käyttäytymisen perusteella suuria määriä 
dataa, mutta älykellot (joissa on askel- ja sykemittari) keräävät kehosta dataa eri 
tavalla. Jos (ja kun) tulevaisuudessa kehitetään esimerkiksi älyvaatteita, jotka 
yhdistyvät älylaitteisiin ja keräävät tarkkaa dataa ihmisistä. Jo nyt 
koronaviruskaranteenia valvottiin useammassa Euroopan maassa matkapuhelindatan 
avulla. Mihin kaikkeen muuhun ihmisistä kerättävää kehodataa voitaisiin käyttää? 
Mahdollisuudet esimerkiksi terveydenhuollon alalla, mutta myös diktatuurien 
ihmistenhallinnassa, ovat lukuisat. 
 
Valvontakamerat ovat staattisia sensoreita, ja laajemman alueen valvomiseen tarvitaan 
lukuinen määrä kameroita. Droneen yhdistettynä kamerasta saadaan liikkuva 
valvontayksikkö. Tämä tosin vaatii parempaa automatisointia, sillä laajemman 
dronelauman hallinnointi ihmiskäsin ei ole resurssitehokasta. Automatisointi 
mahdollistaa laajan sensoriverkon käyttöönoton ja ihmisten valvonnan ilmasta käsin, 
sekä mahdollisuuden siirtää valvontakapasiteettia eri paikkoihin.  

- arjen älysensorit kehittyvät (tiedon 
tarkkuus) ja yleistyvät (vaatteet, laitteet) 
- kerätyllä tiedolla hallitaan ihmismassoja, 
esimerkiksi ohjataan / rajoitetaan 
liikkumista 
- drooniparvien toiminnan automatisointi 
luo uudenlaisen kattavuuden esimerkiksi 
liikkumisen valvontaan 

6 Laitteiden ja järjestelmien kehittämisen kontrollointi  
 
Mitä tarkoitan tällä ajatuksella? 
 
Negatiiviset vaikutukset kontrollin puuttuessa: jos järjestelmä ja laitetoimittajat saavat 
vapaasti tuottaa uusia laitteita ja järjestelmiä maailmalle, ne keskittyvät - kuten hyvin 
pitkälti tähän asti ovat keskittyneet - tarkastelemaan tuotteen käytettävyyttä asiakkaan 
näkökulmasta. Tällöin keskiössä on hyvin suurella todennäköisyydellä 
helppokäyttöisyys ohjelmiston tai laitteen tietoturvallisuuden kustannuksella. Tämä 
tarkoittaa sitä, että ohjelmisto ja laitetarjonta jatkaa räjähdysmäistä kasvuaan, jonka 
kontrolloiminen vaikeutuu entisestään viranomaisnäkökulmasta. Se tarjoaa 
pitkäkyntisille entistä enemmän mahdollisuuksia pahan tekoon (hyökkäyspinta-alaa), 
jonka kontrollointi on vaikeaa, vaikka samaan aikaan myös rikosten torjunnassa ja 
ehkäisemisessä hyödynnetty teknologia kehittyisikin. 
 
Kansainväliset organisaatiot, kuten ISO ovat kehittäneet hiljalleen tietoturvallisuuteen 
liittyviä standardeja, joilla pyritään osoittamaan sitä, että yrityksen tuotteissa ja 
ohjelmistoissa on edes tietyllä tasolla huomioitu tietoturvallisuutta. Nämä standardit 
kuitenkin keskittyvät enemmän prosessien ja toimenpiteiden olemassa olemiseen, kuin 
niiden tehokkuuteen. Tästä syystä en usko niiden yksin riittävän kontrollointikeinona. 
Lisäksi nämä asiat tavallisesti adaptoidaan osaksi yrityksen toimintaa vasta jälkikäteen, 
jolloin sen prosesseja ei rakenneta turvallisiksi heti alusta alkaen.  
 
Uskon tämän järjestelmä+laitekehityksen kontrolloimisen nousevan suureksi 
keskusteluaiheeksi tulevaisuudessa, sillä kuten sanotaan; turvallisuutta ei voi rakentaa 
jälkikäteen. 

- laitteet ja järjestelmät kehittyvät 
asiakaslähtöisesti eli helppokäyttöisyyden 
näkökulmasta turvallisuuden sijaan 
- laitevalikoima monipuolistuu 
hallitsemattomasti aiheuttaen 
hyökkäyspinta-alan kasvun 
- kansainvälisten standardien luomisessa 
ja käyttämisessä ei onnistuta 
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1 Väärän tiedon levittäminen osana valtiojohtoista tai masinoitua propagandaa. 
Ennakkoon syötetty väärä tieto johtaa vääriin johtopäätöksiin ja tehottomiin korjaaviin 
toimenpiteisiin tai suunniteltuihin toimenpiteisiin, jolloin hyökkäävä taho saavuttaa itse 
halutun päämäärän toiminnalleen. Vääristetty ennakkotieto saattaa johtaa esim. 
teknologiavalintoihin tai kansainvälisiin suhteisiin, esim. minkä maan tai valtion kanssa 
päätöksiä tekevä taho toimii yhteistyössä. 

- väärän tiedon levittäminen laajentuu ja 
organisoituu 
- väärä tieto muodostuu uudeksi 
normaaliksi, joka hyväksytään 
päätöksenteon osana 

- kerätyn tietomäärän kasvaessa 
manipulointi kasvaa 
- algoritmeja manipuloidaan hyödyntäen 
niitä suodattimina erilaisten painotusten 
nostamiseksi esille 
- päätöksenteon tueksi kehitetyt 
analyysityökalut joutuvat manipuloinnin 
kohteeksi 
- informaatio-operaatioiden määrä ja 
laajuus kasvaa 
- informaatio-operaatiot manipuloidulla 
tiedolla kehittyvät (monipuolistuvat, 
laajentuvat, sofistikoituvat) 
- liikkuvan kuvan manipulointi kehittyy 
- uutispalvelut eivät kanna vastuuta 
sisällöstä, sen totuudesta tai tyylistä eri 
julkaisualustoilla 
- tiedonvälityksen lisäksi julkinen hallinto 
ei kanna vastuuta sähköisten palveluiden 
luotettavuudesta 
- suurvallat luovat manipuloitua tietoa 
- väärän tiedon levittäminen laajentuu ja 
organisoituu 
- tiedon manipulointi muuttuu entistä 
röyhkeämmäksi 
- tiedon manipulointiin suhtaudutaan 
välinpitämättömästi ja manipuloitua 
tietoa jaetaan siitä välittämättä 
- ihmisten kyky tunnistaa manipuloitu 
tieto ei kehity riittävästi 
- ihmisten taito tiedon kriittiseen 
arviointiin ei yllä säännöllisesti 

- kerätyn datamäärän kasvaessa 
manipulointi kasvaa 
- algoritmeja manipuloidaan 
hyödyntäen niitä suodattimina 
erilaisten painotusten nostamiseksi 
esille 
- päätöksenteon tueksi kehitetyt 
analyysityökalut joutuvat 
manipuloinnin kohteeksi 
- liikkuvan kuvan manipulointi 
kehittyy 
 
- informaatio-operaatioiden määrä ja 
laajuus kasvavat ja ne kehittyvät 
(monipuolistuvat, sofistikoituvat) 
- väärän tiedon levittäminen 
laajentuu, organisoituu ja muuttuu 
röyhkeämmäksi erityisesti 
suurvaltojen tuottaessa manipuloitua 
tietoa 
- tiedon manipulointiin suhtaudutaan 
välinpitämättömästi ja manipuloitua 
tietoa jaetaan siitä välittämättä 
- uutispalvelut eivät kanna vastuuta 
jakamastaan sisällöstä, sen 
totuudesta tai tyylistä eri 
julkaisualustoilla 
- julkinen hallinto ei kanna vastuuta 
tiedon luotettavuudesta 
 
- ihmisten kyky tunnistaa, arvioida ja 
torjua manipuloitua tietoa ei kehity 

2 Yksi huomio tuli esille jo sensoreiden osalta: kun niitä ja niiden keräämää dataa on yhä 
enemmän, on kerättyä dataa manipuloimalla mahdollista vääristää esimerkiksi 
päätöksentekoa sensoreiden keräämän datan perusteella.  
 
Jo tunnistettu ongelma on se, että algoritmit, eli tietynlainen tekoäly, on helposti 
manipuloitavissa. Esimerkiksi hakukoneiden tulokset tai sosiaalisen median syötteet 
perustuvat algoritmeihin ja niitä on helppo vääristää.  
 
Jo tunnistetut ongelmat ihmisten asenteiden ja mielipiteiden muokkaamisessa 
manipuloimalla heille tulevaa informaatiota sähköisistä laitteista tulee korostumaan 
edelleen. Mitä kouluttamattomampia ihmisiä ja mitä huonommissa elämäntilanteissa, 
sen helpompi heihin on todennäköisesti vaikuttaa tietojen manipuloinnilla.  
 
Veikkaan silti, että jossain kohtaa esimerkiksi Venäjän nykyisellään käytössä oleviin 
informaatiosodankäynnin keinoihin tullaan keksimään vastakeinoja 
lähitulevaisuudessa. Uskon, että tiedon manipulaatio muuttuu hienovaraisemmaksi 
jatkossa. 

- kerätyn tietomäärän kasvaessa 
manipulointi kasvaa 
- algoritmeja manipuloidaan hyödyntäen 
niitä suodattimina erilaisten painotusten 
nostamiseksi esille 
- ihmisten kyky tunnistaa manipuloitu 
tieto ei kehity riittävästi 
- tiedon manipulointi muuttuu entistä 
röyhkeämmäksi 

3 Informaatio-operaatiot ovat jatkuvia ja niitä pyörittävät eri valtiolliset ja valtioiden 
tukemat ryhmittyvät sekä täysin yksityisesti ja omiin ideologiin tai tarpeisiin perustuen 
operoivat tahot. Eniten näkisin tämän uhkan vaikuttavan kansalaisiin, sillä valtiollisella 
tasolla on erilaisia tilannekuvia ylläpitäviä asiantuntijoita, joiden arjen tehtävänä on 
tuottaa oikeaa ja faktoihin perustuvaa informaatiota eri lähteistä. Yhteiskunnallisesta 
näkökulmasta on kuitenkin huolestuttavaa, että yhä enemmissä määrin ihmiset 
luottavat tietoon sen koommin lähdekritiikkiä pohtimatta ja tällä voi olla merkittäviä 
vaikutuksia poikkeusoloissa esim. moraalin ja yleisesti henkiseen jaksamiseen sekä 
mielialaan. 

- informaatio-operaatiot manipuloidulla 
tiedolla kehittyvät (monipuolistuvat, 
laajentuvat, sofistikoituvat) 
- manipuloitu tieto päätyy ihmisille 
(kansalaisille) 
- ihmiset (kansalaiset) eivät osaa tai halua 
tunnistaa manipuloitua tietoa 
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4 Uutisten siirtyminen someen ja viestinnän painottuessa sinne nousee verkkoalustojen 
ylläpitäjien vastuu tärkeäksi tekijäksi. Vihapuhetta, valeuutisia, tieteellisesti vääräksi 
todistettuja asioita tai muuta samaan kategoriaan viittaavaa ei tulisi sallia. 
Verkkosensuurilla on aikansa ja paikkansa, eihän media perinteisestikään julkaise 
tarinoita natsiliikkeen aatteiden oikeellisuudesta, joten, miksi sellaista pitäisi sallia 
somessa? Media sensuroi itse itseään ja noudattaa hyviä eettisiä periaatteita. Joissakin 
määrin yhteiskunnallisen eriytymisen ja kuplautumisen voisi pysäyttää, jos 
somekanavilta vaadittaisiin suurempaa vastuuta. Vaalivilppi ja äänestäjiin 
vaikuttaminen luovat kauaskantoisia seuraamuksia kaikille yhteiskunnan ja joissakin 
tapauksissa myös maailman toimijoille. Siihen pitäisi suhtautua äärimmäisen vakavasti. 
Aiempi teema, kameravalvonta ja kasvojen tunnistus liittyy tähän samaan kategoriaan, 
ilmaisilla sovelluksilla on mahdollista aikaansaada petollisen aitoja videoita, joissa 
päättäjät saadaan omista puheistaan koostetuista ääninäytteistä tekaistuilla puheilla 
sanomaan sitä, mitä videon tekijä toivoo. Tähän on äärimmäisen hankala ihmisten 
suhtautua skeptisesti, koska videot ovat olleet suhteellisen vapaita manipulaatiosta 
virallisissa yhteyksissä. 

- uutispalvelut eivät kanna vastuuta 
sisällöstä, sen totuudesta tai tyylistä eri 
julkaisualustoilla 
- tiedonvälityksen lisäksi julkinen hallinto 
ei kanna vastuuta sähköisten palveluiden 
luotettavuudesta 
- tiedon manipulointiin suhtaudutaan 
välinpitämättömästi ja manipuloitua 
tietoa jaetaan siitä välittämättä 

manipuloidun tiedon torjumisen tasalle 
- ihmiset (kansalaiset) eivät osaa tai halua 
tunnistaa manipuloitua tietoa 
- manipuloitu tieto päätyy ihmisille 
(kansalaisille) 
- väärä tieto muodostuu uudeksi 
normaaliksi, joka hyväksytään 
päätöksenteon osana 

riittävästi 
- ihmiset eivät osaa eivätkä enää 
halua tunnistaa manipuloitua tietoa 
- manipuloitu tieto päätyy ihmisille 
- väärästä tiedosta muodostuu uusi 
normaali, joka hyväksytään 
päätöksenteon ja elämän osana, 
syntyy eriasteisia 
todellisuusvääristymiä 

5 Erilaiset analysointityökalut, joita päättäjät saattavat tulla käyttämään päätöksenteon 
tukena, voivat joutua tällaisen manipuloinnin kohteeksi. Suuren väestön omaavat 
valtiot, kuten Venäjä ja Kiina, kykenevät mobilisoimaan suuria määriä ihmisiä 
tuottamaan valtavan määrän virheellistä dataa esimerkiksi vaaleihin liittyen.  

- päätöksenteon tueksi kehitetyt 
analyysityökalut joutuvat manipuloinnin 
kohteeksi 
- suurvallat luovat manipuloitua tietoa 

6 Tiedon manipulaatioon liittyen uskon, että erityisesti informaatiovaikuttamisen rooli 
korostuu tulevaisuudessa. Meihin ihmisiin toimijoina on erityisen helppoa vaikuttaa ja 
meidät on helppo saavuttaa erityisesti sosiaalisessa mediassa. Harva meistä kuitenkaan 
osaa lukea sosiaalisesta mediasta saamaansa tietoa mediakriittisesti, vaikka sitä jo 
kouluissakin opetetaan. Harva myöskään tarkastaa tiedon alkuperää tai arvioi lähteen 
luotettavuutta. Uskon erityisesti väärennettyjen videoiden toimivan väärän 
informaation lähettämisessä ja vaikuttamisessa hyvin. Tämä johtuu siitä, että liikkuvan 
kuvan muokkaamista pidetään ehkä haastavampana kuin kuvan tai leipätekstin 
muokkaamista ja siksi videoihin luotetaan enemmän. Näin ollen, jos joku esimerkiksi 
muokkaisi ja levittäisi vaikuttavien ihmisten kuten näyttelijöiden tai suurien 
yritysjohtajien tekemiä videoita, niin ne voisivat saavuttaa suurenkin yleisön ennen 
kuin ne havaittaisiin väärennöksiksi. 

- informaatio-operaatioiden määrä ja 
laajuus kasvaa 
- ihmisten taito tiedon kriittiseen 
arviointiin ei yllä säännöllisesti 
manipuloidun tiedon torjumisen tasalle 
- liikkuvan kuvan manipulointi kehittyy 

Sp
ee

d 

1 Tekoälyn ja koneoppimisen tarjoamiin loogisiin päättelyketjuihin luotetaan "sokeasti" 
ilman omaa harkintaa ja omaa harkinnanomaista ja riskejä miettivää lähestymistä. 
Luotto koneoppimiseen ja tekoälyyn kasvaa niin että johtamisjärjestelmät ja oman 
toiminnan mallintaminen ja toteuttaminen ei ole mahdollista eikä omiin kykyihin 
luoteta ilman, että kysytään ensin koneelta. 
 
Tekoälystä tulee johtava tekijä, joka tulee toimimaan isäntänä rengin sijaan. Pahin 
skenaario on, että suositellut toimenpiteet toteutetaan sellaisenaan miettimättä pitkän 
tähtäimen vaikutuksia ja välittömiä vaikutuksia sekä ilman skeptistä harkintaa, onko 
ehdotettu toimenpide ja seuraava liike oikeasti paras mahdollinen. 

- harkitsematon luotto koneoppimiseen ja 
tekoälyyn kasvaa 
- valta luovutetaan tekoälylle 
- inhimillinen arviointi jätetään tekemättä 
toimenpiteitä tehtäessä 

- sensorit kehittyvät ja runsastuvat 
- tilannekuvaa ylläpitävien henkilöiden ja 
järjestelmien merkitys kasvaa tekoälyn 
tukemana 
- ihmisten rooliksi tulee analysoidun 
tiedon laadunvarmistus ennen 
päätöksentekoa 
- tieto yksipuolistuu vaikka lähteet 
runsastuvat: tiedon lähteet, 
valintaperusteet ja analysointitavat 

- sensorit kehittyvät, monipuolistuvat 
ja lukumääräisesti runsastuvat ja 
datan ja tiedon määrä kasvaa 
- tilannekuvaa ylläpitävien 
henkilöiden ja järjestelmien merkitys 
kasvaa ja yleisesti ihmisten rooliksi 
muodostuu tekoälyn luoman tiedon 
varmistus ennen päätöksentekoa 
- ihminen häviää tehokkuudessa 
tekoälylle 
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2 Aikaisemmat kohdat, eli sensorien kehitys ja niiden määrän kasvu vaikuttavat tähän 
nopeuteen, samoin mahdollisuus manipuloida dataa.  
 
En oikein keksi tähän kohtaan muuta järkevää sanottavaa. 

- sensorit kehittyvät ja runsastuvat 
- tiedon manipulointi kasvaa 

suoraviivaistuvat 
- tiedon manipulointi kasvaa 
- harkitsematon luotto koneoppimiseen ja 
tekoälyyn kasvaa 
- inhimillinen arviointi jätetään tekemättä 
toimenpiteitä tehtäessä 
- ihminen häviää tehokkuudessa 
tekoälylle 
- yhteiskuntien voimassaolevat tai 
tavoitellut arvostukset siirretään 
algoritmeihin 
- etiikkaa ei onnistuta ohjelmoimaan 
- algoritmien jäljittäminen muodostuu 
mahdottomaksi 
- menetetään kyky seurata tekoälyn 
logiikka 
- päätöksenteko-oikeus luovutetaan 
tekoälylle 
- inhimillinen tekijä poistuu 
päätöksentekoketjusta 
- valta luovutetaan tekoälylle 

- vaikka lähteet runsastuvat, tieto 
yksipuolistuu: tiedon lähteet, 
valintaperusteet ja analysointitavat 
suoraviivaistuvat standardisoinnin 
myötä 
- datan ja tiedon manipulointi kasvaa 
 
- luotto koneoppimiseen ja tekoälyyn 
kasvaa sen merkityksen korostuessa 
erityisesti sen tuottaman tiedon 
määrän vuoksi 
- inhimillisestä arvioinnista luovutaan 
hiljalleen toimenpiteitä tehtäessä ja 
yhteiskuntien voimassaolevat tai 
tavoitellut arvostukset siirretään 
algoritmeihin 
- etiikkaa ei onnistuta ohjelmoimaan 
- algoritmien jäljittäminen 
muodostuu mahdottomaksi ja 
samalla menetetään kyky seurata 
tekoälyn logiikkaa 
- epätietoisuuden myötä luotetaan 
tekoälyyn ja sille luovutetaan 
päätöksenteko-oikeus 
- inhimillinen tekijä poistuu 
päätöksentekoketjusta 
- valta luovutetaan tekoälylle 
 
- koneet alkavat hallita ihmistä ja 
yksilönvapauksia 

3 Tilannekuvaa ylläpitävien henkilöiden ja järjestelmien rooli korostuu. AI:ta pitäisi pystyä 
hyödyntämään myös tämän roolin tukena, jotta informaatiota pystytään analysoimaan 
automatisoidusti ja ihmiset tekisivät jatkossa vain laadunvarmistusta ennen tiedon 
välittämistä päätöksentekijöille.  

- tilannekuvaa ylläpitävien henkilöiden ja 
järjestelmien merkitys kasvaa tekoälyn 
tukemana 
- ihmisten rooliksi tulee analysoidun 
tiedon laadunvarmistus ennen 
päätöksentekoa 

4 Vaarana on se tiedon yksipuolistuminen, mistä tietoa saadaan, miten kone on sen 
valinnut, onko tieto koneen päätelmä vai suoraa kerrontaa. Tälläkään hetkellä 
koneiden tekemiä päätöksiä ei aina kyetä täysin selittämään tai logiikkaa seuraamaan, 
joten tällaisessa tilanteessa tulisi kiinnittää huomiota siihen, kuka on opettanut 
tekoälyä, millä agendalla ja millä materiaalilla ja missä vallitsevassa tilanteessa. 

- tieto yksipuolistuu, vaikka lähteet 
runsastuvat: tiedon lähteet, 
valintaperusteet ja analysointitavat 
suoraviivaistuvat 
- menetetään kyky seurata tekoälyn 
logiikka 

5 Ihmisen poistuminen päätöksentekoketjusta. Ihminen ei kykene kisaamaan nopeudessa 
tekoälyn kanssa. Riskinä on, että tämä houkuttelee asevoimien johtoa tai poliittisia 
päättäjiä irrottamaan ihmisen päätöksentekoketjusta pitäen tätä liian hitaana 
tehdäkseen päätöksiä. Emme ole kaukana tilanteesta, jolloin teoriassa esimerkiksi 
Yhdysvaltain dronet kykenisivät tekemään päätöksen taposta itsenäisesti - ainakin vielä 
mielipide on se, että tappopäätöksen tekee ihminen. 

- inhimillinen tekijä poistuu 
päätöksentekoketjusta 
- ihminen häviää tehokkuudessa 
tekoälylle 
- päätöksenteko-oikeus luovutetaan 
tekoälylle 

6 Analyysityökalut ja niiden käyttö. Työkalutkin ovat kuitenkin softaa, jotka joku on 
koodannut. Onkin oleellista, miten nämä ohjelmat koodataan, miten niille määritellään, 
mitkä toimenpiteet ovat suositeltavaa toteuttaa ennen toisia toimenpiteitä. Voiko 
eettisyyttä ohjelmoida? Millaisiin laskentoihin nuo suositellut päätökset perustuvat? 
Mitkä asiat painottuvat muita enemmän? Talous? Hyvinvointi?  

- etiikkaa ei onnistuta ohjelmoimaan 
- algoritmien jäljittäminen muodostuu 
mahdottomaksi 
- yhteiskuntien voimassaolevat tai 
tavoitellut arvostukset siirretään 
algoritmeihin 
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1 Tekoäly on johtavassa, dominoivassa roolissa, jolloin sen tekemiä päätöksiä tai 
tarjoamia hallintatoimenpiteitä ei kyseenalaisteta. 
 
Tehdään potentiaalisesti sokeita päätöksiä, jotka eivät perustu useiden 
asiantuntijatahojen tai substanssiosaajien tarjoamiin analyyseihin ja 
toimintaehdotuksiin, vaan toteutetaan vain tekoälyn ehdottamia toimenpiteitä 
sokeasti ja systemaattisesti miettimättä pitkän aikavälin vaikutuksia. 

- valta on luovutettu tekoälylle 
- tekoäly on johtavassa tai 
dominanssiasemassa 
- tekoälyn ehdottamia toimenpiteitä ei 
arvioida 

- sensorit kehittyvät ja ne tuottavat 
enemmän tietoa 
- tekoäly asettuu itsestään selväksi osaksi 
arjen laitteita ja järjestelmiä 
- sensoreiden tai niiden tuottaman tiedon 
manipulaatio kehittyy 
- tiedon prosessointi nopeutuu ja 
tehtävät siirtyvät ihmiseltä tekoälylle 
tehokkaammin toteutettavaksi 
- tekoälyn avulla tehostetaan ja 

- sensorit kehittyvät, monipuolistuvat 
ja lukumääräisesti runsastuvat ja 
datan ja tiedon määrä kasvaa 
- tekoäly asettuu luonnolliseksi osaksi 
arjen laitteita ja järjestelmiä 
- sensoreiden tai niiden tuottaman 
datan ja tiedon manipulaatio kehittyy 
- tiedon prosessointi nopeutuu ja 
tehtäviä siirretään ihmiseltä 
tekoälylle tehokkaammin 
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2 Tekoäly tulee todennäköisesti tarvitsemaan erilaisia sensoreita ja suuria määriä dataa 
toimiakseen. Näiden manipulaatio saa silloin vielä uusia merkityksiä verrattuna 
nykyiseen.  
 
Mielestäni suurimmat ongelmat tekoälyssä ja varsinkin sen toimiessa mahdollisena 
päätöksentekijänä liittyvät etiikkaan ja moraaliin. Koska arvot ovat mielestäni 
äärimmäisen suhteellisia ja kulttuurisidonnaisia, niin miten tekoäly reagoi niihin? 
Ottaako se kehittäjänsä arvot, vai kykeneekö se muodostamaan uusia? Jos kykenee, 
niin mikä on ihmisen paikka niissä rooleissa? Tekoäly tulee myös todennäköisesti 
toimimaan hyvin loogisesti ja järkiperäisesti, mutta osaako se ottaa kaikki asiat 
huomioon ja arvottaa ne toisiinsa oikealla tavalla? En usko, ja se on ongelma sen 
toiminnassa ja päätöksissä.  

- sensorit kehittyvät ja ne tuottavat 
enemmän tietoa 
- sensoreiden tai niiden tuottaman tiedon 
manipulaatio kehittyy 
- tekoälyn kehityksessä ja käytössä 
ohitetaan eettiset ja moraalikysymykset 
- tekoäly kehittää omat arvonsa, joiden 
mukaan se alkaa toimia 
- tekoäly toimii ohjelmoitujen ja omien 
loogisten periaatteidensa mukaan 

optimoidaan toimintoja 
- signaaleja tekoälyn kehittämisen ja 
käytön rajaamisesta ei huomioida 
- tekoälyä kehitetään ja sen annetaan 
kehittyä ilman valvontaa 
- tekoälyn kehityksessä ja käytössä 
ohitetaan eettiset ja moraalikysymykset 
- ihmisten kiinnostus pärjätä ilman 
tekoälyn apua vähentyy, luotetaan 
tekoälyyn ja sen toimintaan ongelmien 
ratkaisijana 
- tekoäly toimii ohjelmoitujen ja omien 
loogisten periaatteidensa mukaan 
- tekoälyn ehdottamia toimenpiteitä ei 
arvioida 
- tekoälyn itsenäistyminen heikentää 
mahdollisuuksia toiminnan 
palauttamiseen poikkeustilanteissa 
inhimillisin toimenpitein 
- kriittiset, esimerkiksi huoltovarmuuteen 
liittyvät toiminnot on ulkoistettu 
tekoälylle 
- valta on luovutettu tekoälylle 
- tekoäly on johtavassa tai 
dominanssiasemassa 
- tekoäly kehittää omat arvonsa joiden 
mukaan se alkaa toimia 
- tekoälyyn liitetään kokemus uhkasta, 
jolloin pelko saa vallan 

toteutettavaksi tavoitteena 
toimintojen tehostaminen ja 
optimointi 
 
- signaaleja tekoälyn kehittämisen ja 
käytön rajaamisesta ei huomioida, 
vaan sitä kehitetään ja sen annetaan 
kehittyä ilman valvontaa ohittaen 
esimerkiksi eettiset ja 
moraalikysymykset 
- ihmisten kiinnostus ja kyky pärjätä 
ilman tekoälyn apua vähentyy ja 
pienenee, luotetaan tekoälyyn myös 
ongelmien ratkaisijana 
- tekoälyn ehdottamia toimenpiteitä 
ei arvioida vaan ne hyväksytään 
kyseenalaistamatta 
- tekoäly toimii ohjelmoitujen ja 
omien loogisten periaatteidensa 
koneoppimisen periaatteiden 
mukaan kehittyen 
 
- kriittiset, esimerkiksi 
huoltovarmuuteen liittyvät toiminnot 
ulkoistetaan tekoälylle  
- tekoälyn itsenäistyminen heikentää 
mahdollisuuksia toiminnan 
palauttamiseen poikkeustilanteissa 
inhimillisin toimenpitein 
 
- valta on luovutettu tekoälylle 
- tekoäly on johtavassa tai 
dominanssiasemassa 
- tekoäly kehittää omat arvonsa 
joiden mukaan se alkaa toimia 
 
- tekoälyyn liitetään kokemus 
uhkasta, jolloin pelko saa vallan 

3 On hieman haastavaa analysoida tekoälyn merkitystä, kun en tiedä mitä sillä ohjataan 
tai miten sitä hyödynnetään tässä kontekstissa. 

  

4 Tekoäly mahdollistaa nopeampaa prosessointia, DDD-töiden siirtämistä pois ihmisiltä ja 
asioiden tehostamista sekä maksimaalista hyödyntämistä. On mahdollista optimoida 
kulutusta, siirtymistä ja kaikkea siltä väliltä. Liiallinen automatisaatio, luottamus ja 
manuaalisuuden poista heikentää myös toipumista ja reagointikykyä tilanteessa, jossa 
sähkönjakelussa on häiriöitä tai laitteistossa vikaa. Huoltovarmuuskriittisissä 
toiminnoissa tulisi pitää mahdollisuus manuaaliseen toimintaa ja osaaminen sen 
tasoisena, että siihen on mahdollista siirtyä. 

- tiedon prosessointi nopeutuu ja 
tehtävät siirtyvät ihmiseltä tekoälylle 
tehokkaammin toteutettavaksi 
- tekoälyn avulla tehostetaan ja 
optimoidaan toimintoja 
- tekoälyn itsenäistyminen heikentää 
mahdollisuuksia toiminnan 
palauttamiseen poikkeustilanteissa 
inhimillisin toimenpitein 
- kriittiset, esimerkiksi huoltovarmuuteen 
liittyvät toiminnot on ulkoistettu 
tekoälylle 

5 Tekoäly tulee vaikuttamaan kaikkeen tietotekniikkaan liittyvään. Olettaisin, että 
signaaleja tekoälyn rajoittamisesta tai siihen liittyvästä keskustelusta tulee 
kansainvälisistä tutkijapiireistä sekä poliittisilta päättäjiltä. Nyt jo on puhuttu 
tappajaroboteista ja niiden kieltämisestä kansainvälisesti - tämä herättää mielenkiintoa 
ja keskustelua myös tavallisen väestön parissa. Tekoälyyn pitää liittää jotain uhkaavaa, 
jotta se koetaan uhkaksi. Tuskin harva ihminen kokee Applen puhelimessa olevaa Siri-
sovellusta uhkana. Jos samaa kysytään automatisoidusta ja aseistetusta dronesta, 
vastaus voi olla hyvinkin toinen. Tämä siitä huolimatta, että kummassakin pyörii tekoäly 
sisällä. 

- signaaleja tekoälyn kehittämisen ja 
käytön rajaamisesta ei huomioida 
- tekoälyä kehitetään ja sen annetaan 
kehittyä ilman valvontaa 
- tekoälyyn liitetään kokemus uhkasta, 
jolloin pelko saa vallan 

6 Olemme entistä enemmän riippuvaisia näistä laitteista ja palveluista. Kuinka monelta 
löytyy esimerkiksi kotoa enää muuta kuin sähkökäyttöisiä ruoanlaittovälineitä? Kuinka 
monella on mahdollisuus saada vettä omasta kaivosta? Haluammeko enää edes 
varautua tilanteisiin, joissa älykkäät laitteet eivät ole enää käytössämme? Riippuvaisuus 
sekä mukavuudenhaluisuus ruokkivat toinen toisiaan ja liikuttavat meitä entistä 
enemmän siihen suuntaan, että olemme haavoittuvia myös sille, jos nämä älylaitteet 
lakkaavat toimimasta. Voidaan ajatella myös niin päin, että jos meillä olisikin kotona 
puuta, niin kuinka moni nuori osaa enää sytyttää nuotion tai ylipäätään tehdä ruokaa 
sen avulla? Tämä on yleistettävissä muuallekin: osaammeko enää pian toimia ilman 
näitä AI-laitteita?  

- tekoäly asettuu itsestään selväksi osaksi 
arjen laitteita ja järjestelmiä 
- ihmisten kiinnostus pärjätä ilman 
tekoälyn apua vähentyy, luotetaan 
tekoälyyn ja sen toimintaan ongelmien 
ratkaisijana 
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1 Jokainen ketjuun liittyvä toimija poimii saatavilla olevasta tiedosta vain omaan 
agendaansa sopivaa lähdeaineistoa ja tietoa, ja pyrkii edistämään tätä haluamallaan 
tavalla saavuttaakseen omat intressinsä. Yhteiskunnan näkökulmasta ei ole olemassa 
riittävää ennakkosuodatinta tai validointia, jolla pyrittäisiin rajaamaan saatavilla oleva 
tieto vain luotettaviin lähteisiin ja prosessoimaan tietoa ennakkoon automatisoidun 
työkalun avulla. Lopputuloksena valtiollisen tahon eri toimijat tuottavat omat 
ehdotuksensa ja päätelmänsä perustuen niihin lähteisiin ja olettamiin, joita itse 
haluavat hyödyntää ja joiden kautta edistää omaa toimintaansa. 
 
Tämä johtaa tehottomiin hallintajärjestelmiin ja päätöksentekoketjuihin, joissa 
joudutaan aina palaamaan ensisijaisesti tiedon alkuperäiselle lähteelle ja tämä sitoo 
resursseja. 

- verkottuneessa päätöksentekoketjussa 
jokainen toimija kerää vain itseään 
koskevaa tietoa pyrkien omien 
intressiensä saavuttamiseen 
- verkottuminen ei mahdollista tehokasta 
tiedon suodattamista ja arviointia 
- tieto ja sen perusteella tehtävät 
esitykset siiloutuvat 
- tehottomuus lisääntyy 

- IoE levittäytyy hallitsemattomana 
- ei kyetä määrittämään, mitä verkostoon 
kuuluu ja mitä edelleen tulee suojata 
- verkon toimijoiden priorisointi 
epäonnistuu 
- turhan tiedon määrä kasvaa ja oikean tai 
tarvittavan tiedon löytäminen vaikeutuu 
- tiedon jäsentäminen epäonnistuu 
- tieto ja sen perusteella tehtävät 
esitykset siiloutuvat 
- verkottuminen ei mahdollista tehokasta 
tiedon suodattamista ja arviointia 
- verkostot levittävät manipuloitua tietoa 
- verkkojen hallinta epäonnistuu 
- verkostoja ei onnistuta ohjaamaan 
haluttuihin suuntiin 
- tehottomuus lisääntyy 
- verkostojen manipulointi lisääntyy joka 
johtaa verkostojen kiinnostuksen tai 
toiminnan ohjaamiseen virheellisiin 
suuntiin ja ratkaisuihin 
- verkottuneessa päätöksentekoketjussa 
jokainen toimija kerää vain itseään 
koskevaa tietoa pyrkien omien 
intressiensä saavuttamiseen 
- tiedon hyödyntämisessä ei onnistuta 
- henkilökohtaisesta tiedosta tulee 
rikollisten tai yleisesti käsissä 
kauppatavaraa 

- IoT / IoE levittäytyy 
hallitsemattomana 
- ei kyetä määrittämään, mitä 
verkostoon kuuluu 
- verkoston toimijoiden priorisointi 
epäonnistuu 
- turhan tiedon määrä kasvaa ja 
oikean tai tarvittavan tiedon 
löytäminen vaikeutuu, tiedon 
jäsentäminen epäonnistuu 
- verkottuminen ei mahdollista 
tehokasta tiedon suodattamista ja 
arviointia 
- tiedon hyödyntämisessä ei 
onnistuta 
- verkkojen hallinta epäonnistuu 
 
- verkostojen manipulointi lisääntyy 
joka johtaa verkostojen 
kiinnostuksen tai toiminnan 
ohjaamiseen virheellisiin suuntiin ja 
ratkaisuihin 
- verkostot levittävät manipuloitua 
tietoa 
- verkostoja ei onnistuta ohjaamaan 
haluttuihin suuntiin 
 
- verkottuneessa 
päätöksentekoketjussa jokainen 
toimija kerää vain itseään koskevaa 
tietoa pyrkien omien intressiensä 
saavuttamiseen 
- tehottomuus lisääntyy siiloutumisen 
vuoksi 
 
- hallitsemattomassa ympäristössä ei 
kyetä määrittämään, mitkä ovat 
suojattavia kohteita 
- henkilökohtaisesta tiedosta tulee 
rikollisten tai yleisesti käsissä 
kauppatavaraa 

2 Verkostojenhallinta voi olla mahdotonta, mutta verkostoja on ehkä mahdollista ohjata 
haluttuihin suuntiin. Mielestäni se liittyy taas olennaisesti tiedon manipulointiin, jolla 
verkostoja voidaan sitten ohjata haluttuihin suuntiin ja levittää yhden verkoston tietoja 
muihin, hyvässä ja pahassa.  

- verkostoja ei onnistuta ohjaamaan 
haluttuihin suuntiin 
- verkostojen manipulointi lisääntyy, joka 
johtaa verkostojen kiinnostuksen tai 
toiminnan ohjaamiseen virheellisiin 
suuntiin ja ratkaisuihin 
- verkostot levittävät manipuloitua tietoa 

3 IoE, eli laitteiden verkottuminen aiheuttaa mahdollisuuksien lisäksi lisääntyvissä määrin 
uhkia. Mikäli ihmisten verkottumista edistetään ja markkinoille tulee ihmisiin laitteiden 
kaltaisia liitännäisiä niin uhkat kasvavat aivan erilaisiin sfääreihin.  

- IoE levittäytyy hallitsemattomana 

4 Data management on avainasemassa. Tietoa täytyy voida hyödyntää tai muuten sen 
kerääminen on ajanhukkaa. Todennäköisesti arvokasta dataa jää nytkin hyödyntämättä 
tai se rämettyy jossain, koska sen käsittelyyn ei ole ollut tarpeeksi kapasiteettia. 

- tiedon hyödyntämisessä ei onnistuta 

5 Tiedon jäsentelemättömyys. Tietoa luodaan jatkuvasti valtavia määriä. Mielestäni 
suurin osa tästä tiedosta on myös turhaa, mikä vaikeuttaa hyödyllisen tiedon 
löytymistä. Osa säilytetystä tiedosta voi myös olla henkilökohtaisella tasolla turhaa, 
mutta esimerkiksi rikolliselle hyödyllistä. Sosiaalisesta mediasta kerätyt viestit voivat 
olla esimerkiksi portti kiristykseen. Oletan, että tulevaisuudessa tiedon jäsentely tulee 
parantumaan huomattavasti. Nyt tietoa kerätään ja sitä kaadetaan isolla saavilla 
valtavaan säiliöön, jossa sitä ei prosessoida mitenkään. 

- tiedon jäsentäminen epäonnistuu 
- turhan tiedon määrä kasvaa ja oikean tai 
tarvittavan tiedon löytäminen vaikeutuu 
- henkilökohtaisesta tiedosta tulee 
rikollisten tai yleisesti käsissä 
kauppatavaraa 

6 Verkottumiseen liittyen haaste on se, että ne alkavat olla niin laajoja ja monisyisiä, että 
niiden hallinta on haastavaa. Tämä heikentää kokonaiskuvaa siitä, mitkä kaikki lenkit 
kuuluvat digitaaliseen toimintaympäristöömme ja näin ollen mitkä kaikki lenkit pitää 
suojata. Kaavailujen pohjalta voimme todeta, mitkä lenkit ovat keskeisiä ja tärkeitä 
suojauksen kannalta, mutta samalla herää kysymys: tuleeko varautua enemmänkin 
siihen, jos ja kun kyberhyökkäys pääsee läpi? 

- verkkojen hallinta epäonnistuu 
- ei kyetä määrittämään, mitä verkostoon 
kuuluu ja mitä edelleen tulee suojata 
- verkon toimijoiden priorisointi 
epäonnistuu 
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Major Santtu Eklund Diploma Thesis        APPENDIX 3 

 

STRENGTHENING WEAK SIGNALS - ROUND 1 

 

Group Respondent Type Signal Comment 

Sensors 1 The most 
probable 

Taking over control of UAV 
systems through cyber 
operations is an increasing 
threat. 

Esimerkkinä voidaan käyttää valtiollista tietojärjestelmää, joka julkisten lähteiden perusteella on ulkoisen palveluntuottajan toteuttama (lähteet 
paljastavat myös palveluntarjoajan). Julkisissa lähteissä paljastetaan myös, miksi tietojärjestelmä on ajallisesti viivästynyt ja millaisia ongelmia 
on työssä esiintynyt. Lähteet voivat paljastaa hyökkääjälle tietoja esim. mukana olleista henkilöistä ja näin heidän roolejaan pystytään 
selvittämään esim. sosiaalisen median kautta. Taitavan sosiaalisen hakkeroinnin ja julkisista lähteistä saatujen tietojen perusteella hyökkääjä 
kykenee lähestymään avainhenkilöitä, pääsemään pitkällä aikavälillä näiden lähipiiriin ja saamaan tarkempia tietoja hyödynnettäväksi 
hankkeesta. Tietoja voivat olla esim. tuotettavassa sovelluksessa / palvelussa hyödynnetyt komponentit ja kehityskieli, open source -
lähdekoodit, järjestelmän tarkoitus, järjestelmään liittyvät toimittajat ja käytetty teknologia. Hyökkääjän näkökulmasta kaikki em. tieto on 
arvokasta tietoa, jota yhdistelemällä pystytään suunnittelemaan erilaisia hyökkäysmalleja, -kohteita ja -reittejä. Pitkällä aikavälillä pystytään 
suunnittelemaan laajempi näkymätön hyökkäys, jossa kyseistä järjestelmää lähestytään monesta eri kulmasta. 

Sensors 2 The most 
probable 

Taking over control of UAV 
systems through cyber 
operations is an increasing 
threat. 

Arvioisin, että jos lennokkien käytön kasvu, käyttötarkoituksesta riippumatta, kasvaa samaan tahtiin kuin viime vuosina, kasvaa myös niiden 
käyttö sellaisissa tietoympäristöissä, jotka ovat alttiimpia kybervaikuttamiselle. Esimerkkejä: 
- Valtio a estää kyberoperaatiolla valtion b tietoverkon kautta johdettujen UAV:eiden käytön. 
- Valtio a pääsee kyberoperaatiolla kiinni valtion b UAV-järjestelmiin,  saaden käsiinsä sen tiedon mitä valtio b järjestelmillään saa. 
- Valtio c pääsee käsiksi valtion b UAV-järjestelmiin, tehden iskuja esimerkiksi valtiota a vastaan. 
- Valtio a estää terroristiryhmän droonien käytön murtautumalla niiden tietoverkkoon. 
Tämä vaatisi UAV:eiden määrän kasvun niin, että niiden ohjaamiseen ja niistä saadun datan käsittelyyn käytettäisiin enemmän tietoverkkoja. 
Arvioin, että tietoverkot ovat haavoittuvaisempia hyökkäyksille kuin se, että pyrittäisiin hyökkäämään yhden henkilön kauko-ohjaimella suoraan 
ohjaamaan UAV:ta vastaan. 

Sensors 3 The most 
probable 

Several countries are investing 
in facial recognition 
technology. It has a great 
influence on HUMINT. It will 
raise juridical problems for the 
"right to be forgotten" 
principal and for the liability of 
the technology. 

Ihmisen tunnistaminen kasvojen perusteella on jo nyt mahdollista ja sitä on käytetty mm. Hong Kongin mellakoiden aikaan tunnistamaan 
mellakoihin osallistuneita henkilöitä. Kasvojen perusteella tunnistamisessa on se ongelma, että ihminen ei voi kontrolloida sitä mitenkään. 
Muutoin tunnistautuminen on pääsääntöisesti ihmisen itsensä hallussa, mitä hän on, mitä hän tietää ja mitä hänen omistaa jne. Kasvojen 
tunnistus kameravalvonnan perusteella ei vaadi ihmiseltä mitään. Kameroiden tuottamaa dataa on valtavia määriä ja sitä yhdistelemällä 
saadaan aikaan varmasti suurimmasta osasta metropolialueilla elävistä ihmisistä kattava kuva. Toisaalta myös älylaitteiden avulla on 
mahdollista seurata, kuunnella ja paikallistaa ihmisiä, joten tilanne ei sinänsä muutu paljon. Ainoa muutos on, että siihen ei ole mitään 
kontrollia, kasvoja ei voi jättää hankkimatta tai ottamatta mukaan. Kasvojen avulla voidaan myös helposti tyypittää ihmisiä, mihin kirkkoon, 
etnisyyteen, lahkoon tai porukkaan ihminen kuuluu, missä hän käy, mitä hän tekee ja missä hän liikkuu. Siltä on mahdoton suojautua, jos 
kasvojen peittäminen on kiellettyä tai palveluiden saamiseksi on pakollista tunnistautua. 

Sensors 4 The most 
probable 

Social media services can assist 
when creating situation 
awareness as well as when 
operating in cyber domain. 

Valitsin kyseisen kyberuhkan, koska se on osittain jo nykypäivää. Ukrainassa sosiaalisen median kautta tehdyn tiedustelun avulla iskuja 
sotilasosastoja vastaan. Israelilaiset ovat joutuneet peruuttamaan suunnittelemiaan operaatioita, koska heidän sotilaansa ovat kirjoittaneet 
hyökkäyssuunnitelmista epähuomiossa sosiaaliseen mediaan. Venäjällä sotilailta on kielletty sosiaalisen median käyttö älypuhelinkiellolla. Nämä 
sosiaalisen median kautta kerätyt tiedot ja tapaukset ovat kuitenkin olleet mielestäni kovin alkeellisia. Ukrainalaisia vastaan on toki saatu hyviä 
tuloksia, mutta tietääkseni nämä tiedonkeruumenetelmät ovat olleet manuaalisia ja pienimuotoisempia. Automatisoidumpi tiedonkeruu 
sosiaalisesta mediasta mahdollistaisi nopeamman tilannekuvan luomisen - niin vastustajan kuin oman puolen kirjoituksista. 
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Sensors 5 The most 
probable 

The future is not about the 
swarm of drones. It's about the 
networks between 
autonomous systems and 
humans. 

Mielestäni on hyvä, että valtionhallinnolle on asetettu vaatimuksia tietoturvan arvioimiseksi ennen uuden teknologian ja palveluiden 
käyttöönottoa. Näkisin, että jos tässä kehityssuunnassa tehtäisiin täyskäännös ja eri palveluita ja teknologioita otettaisiin käyttöön toiminnan 
tehostamiseksi nopeutetulla aikataululla, liikuttaisiin kestämättömällä pohjalla. Huolellisella arvioimisella palveluita käyttöönotettaessa 
vältytään turhilta uhkilta. 

Sensors 6 The most 
probable 

The future is not about the 
swarm of drones. It's about the 
networks between 
autonomous systems and 
humans. 

Järjestelmä ja laitekehityksen kontrolloimattomuus sekä verkottuneet, itsestään toimivat järjestelmät: kuvitellaan tilanne, jossa lähes joka 
ikinen kodinkone sisältää ohjelmiston, joka kykenee tekemään itsenäisesti päätöksiä ja ohjaamaan kodin toimintaa. Lisätään tähän ajatus siitä, 
että ainoastaan osa näistä kodinkoneista on suunniteltu ja toteutettu turvallisuus edellä, jolloin ne blokkaavat osan kotiin kohdistuvista 
kyberuhkista. Kuvitellaan, että tämä tilanne on jokaisessa suomalaisessa kodissa. Nämä älykkäät laitteet ovat verkottuneet keskenään, 
muodostaen itseohjautuvan älykodin. Tällöin älykodin haltuunottamiseen riittää yksi haavoittuva laite. Suojaamme tällä hetkellä kriittistä 
infrastruktuuriamme kyberhyökkäyksiltä. Vahvistamme sen "muureja" ulkopuolisilta hyökkäyksiltä. Mitä jos kohteena eivät olisikaan kriittiset 
toimijat, vaan helpot kotitaloudet ja pk-yritykset, joita on suurin osa koko yrityskannasta? Tällaisella verkostolla kykenee tekemään jo muutakin, 
kuin DDoS -hyökkäyksiä Suomi24 -palveluun. Kuinka nopeasti yhteiskuntamme olisi kaaoksessa, jos älykoti menisi lukkoon? Ei esimerkiksi 
pystyisi tekemään ruokaa tai käyttämään vettä? Mitä siitä seuraisi ja kuinka nopeasti tilanne saataisiin ratkaistua? 

Sensors 2 The most 
probable 

Taking over control of UAV 
systems through cyber 
operations is an increasing 
threat. 

Arvioisin, että jos lennokkien käytön kasvu, käyttötarkoituksesta riippumatta, kasvaa samaan tahtiin kuin viime vuosina, kasvaa myös niiden 
käyttö sellaisissa tietoympäristöissä, jotka ovat alttiimpia kybervaikuttamiselle. Esimerkkejä: 
- Valtio a estää kyberoperaatiolla valtion b tietoverkon kautta johdettujen UAV:eiden käytön. 
- Valtio a pääsee kyberoperaatiolla kiinni valtion b UAV-järjestelmiin,  saaden käsiinsä sen tiedon mitä valtio b järjestelmillään saa. 
- Valtio c pääsee käsiksi valtion b UAV-järjestelmiin, tehden iskuja esimerkiksi valtiota a vastaan. 
- Valtio a estää terroristiryhmän droonien käytön murtautumalla niiden tietoverkkoon. 
Tämä vaatisi UAV:eiden määrän kasvun niin, että niiden ohjaamiseen ja niistä saadun datan käsittelyyn käytettäisiin enemmän tietoverkkoja. 
Arvioin, että tietoverkot ovat haavoittuvaisempia hyökkäyksille kuin se, että pyrittäisiin hyökkäämään yhden henkilön kauko-ohjaimella suoraan 
ohjaamaan UAV:ta vastaan. 

Sensors 2 The most 
probable 

Taking over control of UAV 
systems through cyber 
operations is an increasing 
threat. 

Arvioisin, että jos lennokkien käytön kasvu, käyttötarkoituksesta riippumatta, kasvaa samaan tahtiin kuin viime vuosina, kasvaa myös niiden 
käyttö sellaisissa tietoympäristöissä, jotka ovat alttiimpia kybervaikuttamiselle. Esimerkkejä: 
- Valtio a estää kyberoperaatiolla valtion b tietoverkon kautta johdettujen UAV:eiden käytön. 
- Valtio a pääsee kyberoperaatiolla kiinni valtion b UAV-järjestelmiin,  saaden käsiinsä sen tiedon mitä valtio b järjestelmillään saa. 
- Valtio c pääsee käsiksi valtion b UAV-järjestelmiin, tehden iskuja esimerkiksi valtiota a vastaan. 
- Valtio a estää terroristiryhmän droonien käytön murtautumalla niiden tietoverkkoon. 
Tämä vaatisi UAV:eiden määrän kasvun niin, että niiden ohjaamiseen ja niistä saadun datan käsittelyyn käytettäisiin enemmän tietoverkkoja. 
Arvioin, että tietoverkot ovat haavoittuvaisempia hyökkäyksille kuin se, että pyrittäisiin hyökkäämään yhden henkilön kauko-ohjaimella suoraan 
ohjaamaan UAV:ta vastaan. 

Sensors 1 The most 
dangerous 

IoT makes it possible to track 
people even without following 
them by location but based on 
logging in in different places or 
services. 

Puolustajan näkökulmasta IoT-ympäristössä pitäisi pystyä rajaamaan kerätty tieto mahdollisimman minimiin sekä anonymisoimaan niin, ettei 
tietoa pystytä kohdistamaan yksittäiseen luonnolliseen henkilöön. IoT-ympäristön sisällä tietoon pääsy tulisi rajata mahdollisimman harvalle. 
Mikäli tietoon pääsee käsiksi tekoäly, tulee rajoittaa käyttötapauksia sekä tiedon välitystä, mihin tekoäly tietoa käyttää ja lähettää. Mikäli 
ihmisistä kerättyyn tietoon pääsee käsiksi ihminen, jokainen tietokysely tulee pystyä seuraamaan, lokittamaan ja jälkeenpäin myös 
perustelemaan. Käyttöön on otettava IoT-järjestelmän sisäinen monitorointi, jolla kyetään proaktiivisesti vastaanottamaan hälytykset mm. 
poikkeavista kirjautumisista, kielletyistä aineistonkeruista ja datan yhdistämisestä. Lisäksi on huomioitava esim. datan anonymisoinnin 
onnistuminen sovellusloogisella tasolla. Tekoälyn avulla tulee kerätty data anonymisoida, jottei tietoa pystytä yhdistämään yksittäiseen 
henkilöön, jonka jälkeen ajetaan tietoaineistotunnistus, jolla varmistetaan, ettei henkilöön liittyviä tietoja (nimi, laite, MAC-osoite, IP tai 
henkilöön liittyvät tiedot käytettyjen sovellusten kautta) ole enää aineistossa mukana. Reaktiivinen toiminta on myös suunniteltava em. 
mukaisesti, toisin sanoen on määritettävä ennakkoon implementoitu ja vastuutettu SOC, joka saa hälytykset sisäisestä monitoroinnista ja reagoi 
poikkeamiin, jotka tekoälyn monitorointi hälyttää. 
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Sensors 2 The most 
dangerous 

Portable platform for 
conducting cyber operations 
(defensive, offensive or 
surveillance) can be operated 
by a man or it can operate 
autonomously based on AI. 

Kehityksen pitäisi olla sellaista, että saataisiin yhä enemmän sensoreita ja laskentatehoa sekä ohjelmia, jotka yhdistävät nämä olennaisesti 
toisiinsa. Lisäksi tekoälyn pitäisi olla kehittynyttä. Tämä ei välttämättä ole vielä ajankohtaista, koska nykyään onnistuneet kyberiskut vaativat 
yleensä vuosien työn. Mutta sensorien, tekoälyn ja laskentatehon kasvaessa saatettaisiin kyberiskun tiedusteluvaihe kyetä suorittamaan todella 
nopeasti, jolloin myös varsinainen hyökkäys voitaisiin toteuttaa nopeammin. 

Sensors 3 The most 
dangerous 

OSINT sources like satellite 
imagery and navigation are a 
tempting target for cyber-
attacks. 

Reaaliaikainen valvonta, kaukaisten sijaintien tutkiminen etänä ja ympäristöön tutustuminen mahdollistuvat sensorien tuottaman datan avulla. 
Yhdistelmällä erilaisia tietolähteitä on terroristeille ja rikollisille entistä helpompaa tutustua tilanteeseen, johon he ovat astumassa. Internetissä 
kuvapalveluiden tutkiminen, kaapattujen, ostettujen tai varastettujen tietojen ja kuvien avulla on mahdollista saada paljon tietoa ja 
ymmärrystä. Jo tällä hetkellä OSINT-lähteet tarjoavat kattavasti tietoa, jota on heikosti suojattujen alustojen kautta mahdollista saada 
haltuunsa. 

Sensors 4 The most 
dangerous 

AI speeds up the response in 
the cyber domain. 

Tekoälyn tulisi kehittyä itsenäisempään suuntaan ja pystyä ratkomaan myös yllättäviä ongelmia eikä ainoastaan ennaltamäärätyn viitekehyksen 
sisällä. Tekoälyn kehittyminen auttaa ja haittaa sekä puolustajaa että hyökkääjää. Tällä hetkellä esimerkiksi tietoverkkohyökkäyksistä voidaan 
automatisoida raakaa voimaa tarvitsevat osat. Jos puolustaja muuttaa puolustusmekanismejaan, täytyy ihmiskäden muuttaa 
hyökkäysmekanismia. Jos tämän saisi automatisoitua, siirtyisi kyberhyökkäysmaailma automatisoituihin hyökkäys- ja puolustustaisteluihin. Se 
mikä tekee tästä kehityskulusta vaarallisimman, on se, että puolustaja ei välttämättä ole samassa kehityksen kulussa kuin hyökkääjä. Jos 
hyökkääjällä on käyttää aitoa tekoälyä hyökkäyksessä, ei puolustajalla ole käytännössä mahdollisuutta puolustautua, sillä alkeellisempi tekoäly 
ja ihmiskäsi ei kykene paremman tekoälyn nopeuteen muuttaa suuntaa. 

Sensors 5 The most 
dangerous 

Always-in earbuds are sensors 
and translators and deliver 
information continually. 

Näkisin, että teknologian ja ihmisen risteyttäminen ja esimerkiksi sensoreiden sijoittaminen ihmisen neurologisiin keskuksiin vaikuttamaan eri 
aisteihin esimerkiksi tiedon vastaanottamiseksi vaarantaa tarpeettomasti ihmisiä. 

Sensors 6 The most 
dangerous 

AI is moving from the cloud 
services into the devices 
themselves. 

Sun Tzun sanonta kuuluu: “If you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of a hundred battles. If you know yourself 
but not the enemy, for every victory gained you will also suffer a defeat. If you know neither the enemy nor yourself, you will succumb in every 
battle.” Tästä johdettuna, meidän tulisi paremmin tietää ja ymmärtää kokonaisuus, jota vihollisella on käytössä. Tämä räjähtävä kehitys antaa 
viholliselle niin paljon erilaisia muotoja, että mielestäni emme tällä hetkellä voi tietää sitä, miltä vihollinen voi näyttää.   Voidaan totisesti puhua 
"sodankäynnin taiteesta", sillä kekseliäs kaveri löytää kyllä aina uuden keinon kohteeseen hyökkäämiseen, kun työkaluja on niin monia. 

Sensors 3 Other   Hyökkäykset kriittistä infrastruktuuria vastaan: sähkö-, vesi- ja logistiikkaverkot ovat haavoittuvaisia sillä ne koostuvat monista osista ja 
toimijoista. Sähkön ja vedenjakelun häiriötilanteet vaikuttavat nopeasti suureen määrään ihmisiä. Heidän ruokahuoltoaan, lämmitystään ja 
puhtauttaan on vaikea valtiollisella tasolla alkaa järjestää kattavasti ja nopeasti. On elintärkeää varmistaa, että nämä verkot ovat hyvin 
suojattuja, ajantasaisia ja uhan realisoituessa, että olemme varautuneet riittävällä varmuusvarastolla ja varalaitteistolla. 

Sensors 4 Other   Yksityisen (ja julkisen) puolen aiheuttama tietoturvariski on uhka. Julkisella ja yksityisellä puolella on eri tavat suhtautua tietoturvaan. 
Puolustusvoimat saavat monet palvelunsa yksityisellä puolella toimivilta yrityksiltä. Nämä yritykset myyvät samaa tuotetta useammille maille. 
Nämä tilanteet voivat aiheuttaa riskin arkaluontoisen tiedon osalta, kun useampi osapuoli tietää, mihin toisen tietojärjestelmät tarkalleen 
pystyvät. Toinen ongelma on se, että yksityinen yritys voi asevoimien kanssa työskennellessään päästä käsiksi arkaluonteiseen tietoon. 
Yrityksillä on vaitiolositoumus, mutta mitä enemmän välikäsiä tiedon käsittelyssä on, sitä suurempi riski on tiedon vuotamiselle ulospäin. 
Samalla useampi välikäsi mahdollistaa useamman reitin hyökkääjälle asevoimien tietoverkkoihin. Ulkoministeriön tietovuoto, jota ei huomattu 
useaan vuoteen, on hyvä esimerkki tällaisen tietomurron vaikutuksesta. 

Sensors 5 Other   IoE ja erilaisten asevoimillekin tarjottavien laitteiden piiloälyllistäminen, esim. seurantalaitteet tai muut vastaanottimet asioissa tai laitteistossa, 
jossa ei pitäisi olla sellaista, ovat uhka. 

Sensors 6 Other   Päättävässä asemassa olevien henkilöiden huijaaminen väärennetyn datan pohjalta esimerkiksi huijaamalla sensoreita ja sitä kautta 
muodostamalla väärennettyä tilannekuvaa, jonka pohjalta tehdään päätöksiä tai huijaamalla sensoreita tuottamaan vääränlaisia syötteitä 
autonomisten järjestelmien inputeiksi. 
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Manipulation 1 The most 
probable 

Fake news has the power to 
make big data unreliable. 

Valheellinen levitetty tieto voi näkyä totena, mikäli saadaan levitettyä esimerkiksi luotettuihin (ns. perinteisiin) medioihin. Lähdeaineiston 
verifioinnin merkitys korostuu mutta toteutus on haastavaa huomioiden, että tieto on voitu saada joko tunnetuista lähteistä, muista medioista 
tai esimerkiksi sosiaalisesta mediasta / Internetistä. Lähdeaineiston verifiointi prosessina tulee olemaan myös haasteellista, mikäli esim. 
tekoälyä tai muuta automatisoitua prosessia ei hyödynnetä. Lähteiden tarkastus ei ole enää nykyisellä tiedon lähteiden monimuotoisuudella 
manuaalisena työnä mahdollista, jolloin automatisoitu, oppiva aineistontarkastus ja threat modeling havaittuihin lähteisiin korostuu. 

Manipulation 2 The most 
probable 

Fake news has the power to 
make big data unreliable. 

Jos väärien uutisten taso saataisiin riittävän lähelle oikeita uutisia sekä laadullisesti että sisällöllisesti, voitaisiin pitkällä aikavälillä tuottaa 
medioita, jotka tekisivät informaatioympäristöstä hiljalleen nykyistäkin epäselvemmän. Tällä tarkoitan sitä, että olisi todella vaikeaa erottaa 
oikea ja epäaito uutinen toisistaan. Tällöin myös massadata muodostuisi sirpaleisemmaksi. 

Manipulation 3 The most 
probable 

AI can create fake information 
and fake social media accounts 
based on the big data, machine 
learning and analytics. 

Venäjän trollitehtaiden tyyppistä, omaa etuaan ajavaa ja omia päämääriään tavoittelevaa negatiivista ja usein jollain muotoa syrjivää. 

Manipulation 4 The most 
probable 

Hacking a social media account 
and using it for spreading 
disinformation can affect 
thousands or even millions of 
people drastically and quickly. 

Tämäkin uhka on jo osittain nykyaikaa, ja sitä on mielestäni käytetty yllättävän vähän. 2013 Associated Pressin Twitter-tili hakkeroitiin, jossa 
ilmoitettiin presidentti Obaman haavoittuneen pommi-iskussa. Uutisen seurauksena osakemarkkinat heilahtivat, ja markkinoilta lähti 
hetkellisesti 135 miljardia dollaria arvoa pois. Vastaavanlainen tiedon manipulointi voisi kohdistua asevoimia vastaan joko normaali- tai 
poikkeusoloissa. Johtoasemassa olevien henkilöiden henkilökohtaisten tilien kautta voidaan saada tuhoa aikaiseksi, varsinkin nykyään, kun 
useampi maailmalla oleva johtaja on siirtynyt käyttämään sosiaalista mediaa käytännössä päätoimisena viestintätyökalunaan (esim. Trump, 
Bolsonaro). 

Manipulation 5 The most 
probable 

AI can create fake information 
and fake social media accounts 
based on the big data, machine 
learning and analytics. 

Tekoäly on varmasti jo sotilaallisessa käytössä ja sitä voidaan hyvin käyttää esim. hybridivaikuttamisessa ja informaatio-operaatioissa. 
"Puppugeneraattorit" muodostavat suurimman uhkan siellä, missä ei ole riippumatonta mediaa tai keinoja tehdä oma-aloitteista tutkimusta 
luotettavista lähteistä. 

Manipulation 6 The most 
probable 

AI can manipulate images and 
videos. 

Uhka on jo muodostunut, että ihmisiin vaikutetaan väärennettyjen kuvien ja videoiden avulla. Niiden kulutus ja tuotto ylipäätään on niin suurta, 
ettei samaa tahtia keretä varmistaa niiden luotettavuutta tai ns. totuusarvoa. 

Manipulation 1 The most 
dangerous 

AI can manipulate images and 
videos. 

Oppiva tekoäly voi noudatella ns. määräävän tahon haluamia mallinnuksia, ja oppia esimerkiksi vääristelemään tietoaineistoa ja mediaa 
halutulla tavalla. Lumipalloefektin omaisesti tekoäly aloittaa kuvien ja videoiden / vastaavien tiedostojen vääristelyn ja ulottaa tämän 
toteuttamista havaitsemiinsa vastaaviin medioihin, joihin sillä on pääsy esimerkiksi julkisen verkon yli. Pahimmassa skenaariossa vastaava 
vääristely muodostuu osittain uudeksi normaaliksi, jolloin tietoaineisto vääristää yleisesti saatavilla olevaa tietoa (ml. Big Data) ja tekee 
tietoaineiston hyödyntämisestä pitkällä tähtäimellä mahdotonta, mikäli lähdeaineistoon ei voida kerta kerran jälkeen luottaa. 

Manipulation 2 The most 
dangerous 

Hacking a social media account 
and using it for spreading 
disinformation can affect 
thousands or even millions of 
people drastically and quickly. 

Eräs sosiaalisen median tili väitti Barack Obaman kuolleen, jonka seurauksena pörssit lähtivät laskuun. Ongelma oli se, että uutinen tuli keskellä 
yötä ja algoritmit tekivät ostopäätöksiä. Uutinen ehti levitä ennen kuin ihmiset puuttuivat siihen ja siten pörssit olivat jo lähteneet laskuun. Jos 
tämän laajentaisi niin, että useampi uskottava tili väittäisi jotain, voisivat seuraukset olla todella merkittäviä. 

Manipulation 3 The most 
dangerous 

AI can create fake information 
and fake social media accounts 
based on the big data, machine 
learning and analytics. 

Automatisoinnin avulla tällaisen tiedon tuotantomäärät voivat olla valtavia, hallitsemattomia ja vaarallisia mikäli ihminen on rakentanut 
tekoälyn ajamaan jotain tiettyä agendaa. Ainakin se yksipuolistaa näkemyksiä ja nopeuttaa uutissykliä entisestään. Faktojentarkistussivustoille 
tulisi entistä enemmän kysyntää ja tulisi perustaa oma viranomainen, osaston tai järjestö, joka systemaattisesti omine 
automatisaatioratkaisuineen pyrkisi kumoamaan tätä väärää "tietoa". 

Manipulation 4 The most 
dangerous 

Big data, AI and simulations 
assist in decision-making 
processes. 

Tätä uhkaa en näe kovin todennäköisenä ainakaan välittömässä lähitulevaisuudessa, johtuen tekoälyn hitaammasta kehityksestä. Todellisuutta 
kuitenkin on, että big dataa analysoimalla on valtava potentiaali saada arvioitua sitä, millaiseksi tulevaisuus saattaa muodostua. Erityisesti 
asevoimille on ensiarvoisen tärkeää saada tehtyä mahdollisimman tarkka arvio vihollisen toiminta-ajatuksesta. Big dataa analysoimalla (ja tämä 
analysointi täytyy tehdä tekoälyn avustuksella, ihminen ei kykene analysoimaan niin valtavaa tiedonmäärää tehokkaassa ajassa) tällaisia 
"ennustuksia" kyettäisiin tekemään ainakin jossain mittakaavassa. 
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Manipulation 5 The most 
dangerous 

Big data, AI and simulations 
assist in decision-making 
processes. 

Mikäli ulkopuolisella toimijalla olisi pääsy ja manipuloida järjestelmissä hyödynnettävää dataa, jota hyödynnetään päätöksenteon tukena, sillä 
voisi olla pahoja vaikutuksia strategisella ja taktisella tasolla. Päätökset perustuen väärään informaatioon ovat merkittävä uhka. 

Manipulation 6 The most 
dangerous 

AI can manipulate images and 
videos. 

Katsotaan asiaa vaikka siitä näkökulmasta, että meidän puolustusvoimilla on työntekijöitä, jotka ovat keskittyneet tekemään OSINT:ia liittyen 
tiettyyn tilanteeseen ja sen kehittymisen jatkuvaan seuraamiseen. Kun ihmiset tuottavat suuria massoja uutta dataa jatkuvasti, ei datan saanti 
ole ongelmallista vaan juuri sen luotettavuuden todentaminen. Mikäli riittävä määrä väärennettyä tietoa esimerkiksi kuvien tai videoiden 
muodossa ui kanaviin, joita ko. henkilöt seuraavat, joutuvat he käyttämään aikaa ja työpanosta ko. materiaalin läpikäyntiin ja sen 
hyödynnettävyyden todentamiseen. Tämä aika on pois muualta. Lisäksi voidaanko täysin varmuudella sanoakaan, että kaikki muokkaamaton 
tieto saadaan filtteröityä pois? Näin ollen, voiko kukaan sanoa varmaksi, että teemme nyt sellaisia päätöksiä, jotka pohjautuisivat täysin 
manipuloimattomaan tietoon? Ja kuinka paljon manipulaatio on jo vaikuttanut päätöksiin? 

Manipulation 3 Other   Henkilöllisyyden väärentäminen ja tietojen manipulointi esim. LinkedIn-tyyppisessä palvelussa, jossa annetaan itsestä väärä kuva ja 
kompetensseja asioihin, joihin niitä ei oikeasti ole ja päädytään korkeisiin virkoihin tai tärkeisiin ammatteihin. 

Manipulation 4 Other   Tekoälyavusteinen huijaustilien luonti. Tekoälyä on jo nyt käytetty tilien luonnissa, jotka jakavat materiaalia verkossa pönkittämään tiettyä 
poliittista agendaa tai vastaavaa mielipidettä. Tällä hetkellä suurin osa tilien sisällöstä ei ole kovinkaan uskottavaa, mutta kehitys on menossa 
siihen suuntaan, että normaali ihminen ei kykene erottamaan tekoälyn luomaa tiliä aidon ihmisen luomasta tilistä ja viestinnästä. Stanfordin 
yliopiston tutkimuksen perusteella 1% tileistä aiheuttaa 74% konflikteista. Pieni määrä tilejä (suhteessa kokonaistilien määrään) voi siis 
aiheuttaa suurempiakin muutoksia esimerkiksi mielipiteessä asevoimien käyttöä kohtaan. 

Manipulation 5 Other   Luotettavaksi lähteiksi luokiteltujen tahoihin vaikuttaminen, jotta niiden maine saadaan heikennettyä tai tuhottua voisi tehdä tilannekuvaa 
ylläpitävien henkilöiden työstä haastavampaa. Tekoälyllä pystytään tulevaisuudessa varmasti myös generoimaan samantyylistä väärää 
informaatiota, jolla pystytään vaikuttamaan tilannekuvaa ylläpitävien päätöksentekoon ja luottamukseen, jolloin väärää informaatiota saattaa 
päätyä päätöksentekijöiden pöydille. 

Manipulation 6 Other   "Toimitusjohtajahuijaukset" asevoimissa ja hierarkkisen päätöksenteon rakenteen hyötykäyttäminen ovat uhka. Kuinka moni kyseenalaistaa 
omalta esimieheltä tulevan toimeksiannon, etenkään jos se ei paljon poikkea normaalilinjasta. Jos esimerkiksi videoyhteyden päässä ei olekaan 
oma esimies vaan muokattua videokuvaa? 

Speed 1 The most 
probable 

Big data, AI and simulations 
assist in decision-making 
processes. 

Manipuloitu Big data manipuloiduilla lähdetiedoilla johdattaa tietokoneen tekemään vääriä johtopäätöksiä, joihin luotetaan sokeasti ilman 
omaa harkintaa. Tämä johtaa vääriin ja tehottomiin reagoiviin toimenpiteisiin, jotka vaarantavat oman toiminnan eivätkä tuota haluttua 
lopputulosta. Oma hallintamalli on tehoton, eikä tunnisteta oikeita riskejä, mikäli päätökset perustuvat vain tarjottuihin, jo lähtökohtaisesti 
vääriin olettamiin perustuviin hallinta- ja reagointitoimenpiteisiin. 

Speed 2 The most 
probable 

Big data, AI and simulations 
assist in decision-making 
processes. 

Mielestäni uhan muodostumiseksi kehityksen pitää olla sellaista, että järjestelmien tuottamaan tietoon luotetaan yhä enemmän niin, ettei 
intuition tai luovuuden merkitys jää pois päätöksenteosta. Tähän liittyy myös manipulaatio, eli jos tiedot ovat vääristeltyjä, mutta niitä ei 
tarkasteta tai kyetä tarkastamaan, tehdään väärä päätös. 

Speed 3 The most 
probable 

Big data, AI and simulations 
assist in decision-making 
processes. 

Kuka opettaa, millä päämäärällä ja miten sitä pitäisi tehdä, jotta voidaan varmentaa suosituksien oikeudenmukaisuus. 

Speed 4 The most 
probable 

AI will be better than humans 
at everything by 2060. 

Ihminen yleensä yliarvioi lähimenneisyyttä ja aliarvioi myöhäisempää tulevaisuutta. Reilu 20 vuotta sitten emme olisi osanneet odottaa 
tekoälyn nykyistä roolia. Tekoäly on siirtynyt jopa kohtalaisen huomaamattomasti osaksi ihmisten elämää, joten sen ei välttämättä edes 
ymmärretä olevan osa elämäämme. Siri ja Alexa ovat hyviä esimerkkejä tekoälyn käytöstä nykypäivän tietotekniikassa.    Asevoimia vastaan 
voisi heittää Terminatormaisen skenaarion, jossa koneet ottavat vallan. Näin tuskin tulee tapahtumaan, mutta tulemme todennäköisesti 
tilanteeseen, jossa koneet ovat parempia toteuttamaan asevoimien tehtäviä, kuin ihmiset ovat. 

Speed 5 The most 
probable 

Automated networked cyber 
defense tool uses advanced 
machine learning combined to 
big data analysis. 

Tällaisia työkaluja on vähintäänkin jo kehitteillä, ellei jo operatiivisessa käytössä. Automatisoitujen työkalujen käyttäminen ja laajojen lähteiden 
analysointi automatisoidusti on työkalu, josta asevoimat hyötyisivät tulevaisuudessa. Uhka muodostuu siitä, että tällaista kyvykkyyttä ei ole 
olemassa ja edelleen tilannekuvaa joudutaan ylläpitämään manuaalisesti ihmisvoimin. Mikäli tekoäly pystyy tuottamaan disinformaatiota 
nopeammin kuin ihminen analysoimaan sen luotettavuutta niin tilannekuvasta muodostuu väärä suuremmalla todennäköisyydellä, joka 
vaikuttaa päätöksiin, joita tehdään. 
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Speed 6 The most 
probable 

Big data, AI and simulations 
assist in decision-making 
processes. 

Uhka muodostuu, jos ei oteta kantaa siihen, miten nuo analyysityökalut koodataan. Pitäisi kyetä ymmärtämään työkalujen toimintalogiikka ja 
painopistealueet ja sitä kautta myös kyseenalaistamaan työkalun tekemät ehdotukset. Eivät nuo työkalutkaan näe kaikkea, ne näkevät vain sen, 
mitkä asiat niille on opetettu, mitkä ne osaavat laskea. 

Speed 1 The most 
dangerous 

Automated networked cyber 
defense tool uses advanced 
machine learning combined to 
big data analysis. 

Hyödynnettävän kybertyökalun päätöksenteko perustuu liikaa Big data -analyysiin eikä työkalun reagointia monitoroida ja seurata ihmisen 
toimesta tarpeeksi. Työkalu tekee vääriä ratkaisuja tai konfiguraatiot lähtevät tekemään korjaavia toimenpiteitä väärin olettamin suuntaan, joka 
vaarantaa oman toiminnan. Automatisointi on liiakseen vallalla, ja työkalun setup on mahdollisesti tehty väärin, mikäli työkalulle ei ole asetettu 
heti selkeitä rajoja, mitä työkalulta odotetaan, mistä se saa syötteensä ja lähteensä mm. analytiikalle, mikä on työkalun omavaltaisuusaste ja 
millaisiin reagoiviin toimenpiteisiin sen tulee vaatia verifiointi ihmiseltä. Mikäli monitorointia ei ole mietitty eikä ihminen saa automaattisia 
hälytyksiä työkalusta, saattavat sen toteuttamat toimenpiteet johtaa tilanteeseen, jonka korjaaminen sitoo huomattavasti resursseja eikä 
työkalu kykene vastaamaan haluttuun lopputulokseen tai tarkoitukseensa. 

Speed 2 The most 
dangerous 

AI will be better than humans 
at everything by 2060. 

Tekoäly saattaa kehittyä ihmistä paremmaksi monessakin asiassa ja saattaa arvioida asioita täysin eri lailla kuin ihmiset, yllättäviä tilanteita 
aiheuttaen. Varsinkin jos tekoälylle annetaan mahdollisuus tehdä päätöksiä, voivat seuraukset olla ihmisten kannalta epäedullisia, koska 
logiikka päätösten takana voi olla jotain aivan muuta kuin mitä ihmiset odottavat. 

Speed 3 The most 
dangerous 

Streaming analytics lead to 
faster machine learning. 

Inhimillinen tekijä joka lopulliset päätökset näissä prosesseissa tekee, jää todennäköisesti jossain vaiheessa (jäi jo?) tilanteen ulkopuolelle ja 
siten päädytään tilanteeseen, jossa ihminen vain seuraa sitä, mitä kone suosittelee ja käskee, jolloin harkinta vaikeutuu kerta kerralta. 

Speed 4 The most 
dangerous 

AI will be better than humans 
at everything by 2060. 

Tekoälyn kehittyminen vuoteen 2060 mennessä on todennäköistä, mutta myös vaarallista. Riippuu myös siitä, miten kansainvälisesti tekoälyyn 
suhtaudutaan. Vaikka puolustaja ottaisi tekoälyn pois lopullisen päätöksen tekemisestä ja jättäisi päätöksen ihmiselle, voi hyökkääjä silti olla 
etulyöntiasemassa, jos tämä on jättänyt tekoälyn tekemään päätöksen lopullisesta iskusta. Puolustaja ei kykene tällöin tekemään riittävän 
nopeasti päätöstä, jolla hyökkääjän tekemään iskuun vastattaisiin. 

Speed 5 The most 
dangerous 

AI speeds up the response in 
the cyber domain. 

Kehittymätöntä tekoälyä ei voida asettaa päätöksiä tekevään rooliin ilman ihmisen laadunvarmistusta. Disinformaatio ja väärin lasketut 
skenaariot voivat herättää vääränlaisen puolustusmekanismin tai sen ajoitus voi olla väärä, jolloin puolustuskeinot ovat oikeaan tilanteeseen 
nähden vääränlaiset. 

Speed 6 The most 
dangerous 

Big data, AI and simulations 
assist in decision-making 
processes. 

Hyökkääjät kykenevät perehtymään siihen, mitä työkaluja vastustaja mahdollisesti käyttää toimiensa toteuttamiseen. Näin he myös oppivat 
löytämään ne alueet, joissa järjestelmä on haavoittuva ja hyödyntämään niitä. Siksi meidänkin pitäisi tietää ne. 

Speed 6 Other   Ehdotetut päätökset pohjautuvat laskentaan ja analyysiin tiedoista, jotka on kerätty useasta eri järjestelmästä. Näiden järjestelmien välillä 
olevat liitokset voidaan myös nähdä heikkoina saumakohtina. Tällaista analyysityökalua hyödyntäessä näkisin, että integraatioiden rooli 
korostuu. 

Artificial 
Intelligence 

1 The most 
probable 

AI can create fake information 
and fake social media accounts 
based on the big data, machine 
learning and analytics. 

Ei kyetä enää erottelemaan mitkä profiilit ja sosiaalisen median vaikuttajat ovat luonnollisia ihmisiä ja mitkä eivät. Tekoälyn tekemillä profiileilla 
kyetään tekemään massoittain mielipidevaikuttamista ja ns. sosiaalisen median influenssointia, joka vaikuttaa ihmisten yleisiin mielipiteisiin ja 
ennakkoluuloihin sekä olettamiin. Pahimmassa tapauksessa tekoälyn ohjaava tekijä voi olla masinoitu taho, joka ajaa omia intressejään ja pyrkii 
vaikuttamaan ihmisiin ajaakseen omaa agendaansa. 

Artificial 
Intelligence 

2 The most 
probable 

Big data, AI and simulations 
assist in decision-making 
processes. 

Tekoälyä tullaan varmasti käyttämään osana päätöksentekoa myös sodankäynnissä, mutta ongelmaksi nousee mielestäni se, missä määrin ja 
korvaako se jo aikaisemmassa vastauksessa esille nostamani intuition ja luovuuden päätöksenteossa. Manipuloitu data, jota tekoäly käyttää tai 
logiikka, joka ei avaudu ihmisille voi aiheuttaa ainakin hyvin yllättäviä päätöksiä. 

Artificial 
Intelligence 

3 The most 
probable 

IoT and sensors enable to 
gather data of terrain, weather 
and cattle and combine it as 
information for the farmer. 

Tällaista tietoa olisi hyvinkin otettavissa käyttöön taistelutilanteita suunnitellessa ja ennakoidessa. Varustevalinnat ja tarpeet olisi mahdollista 
kohdentaa hyvinkin tarkasti ja kattavasti, eikä vaan oletettaisi asioita. Toisaalta tällaista valmistua ja selvitystä tehdään varmasti nytkin, se olisi 
vaan kokonaisvaltaisempaa ja huolellisempaa, koska ihmisen jaksaminen ei olisi ollut asiassa koetuksella. 

Artificial 
Intelligence 

4 The most 
probable 

The future is not about the 
swarm of drones. It's about the 
networks between 
autonomous systems and 
humans. 

Ennen kuin pääsemme täysin itsenäiseen tekoälyyn, tulee vaihe, jossa ihminen ja kone tukevat toisiaan. Esimerkiksi ilmasodassa hävittäjien 
yhteydessä voi liikkua parvi miehittämättömiä hävittäjiä, joita johdetaan miehitetystä hävittäjästä. Tällöin miehittämättömien hävittäjien ei 
tarvitse olla täysin itsenäisiä ja automatisoituja, vaan ne voivat saada käskynsä ihmisen kautta. Tällöin päätöksenteko on vielä ihmisellä, joka 
komentaa ominaisuuksiltaan parempia koneita, joita voi myös uhrata ja käyttää täten taktisesti erilaisiin tarkoituksiin. 
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Artificial 
Intelligence 

5 The most 
probable 

The Cyber resilience program 
of DARPA (The US Defence 
Advance Research Projects 
Agency) aims to build cyber 
resiliency to a systems level 
with the aid of game theory, 
machine learning, linguistics 
and information flow analysis. 

Aseohjelmat pyrkivät varmasti optimoimaan tekoälyä ja sen kehittämistä, jotta kyvykkyydet ovat hiottu äärimmilleen sellaista skenaariota 
varten, jossa niitä tulisi pystyä hyödyntämään. Ne asevoimat, joilla on eniten resursseja onnistuvat tässä todennäköisimmin ja parhaimmilla 
lopputuotoksilla. 

Artificial 
Intelligence 

6 The most 
probable 

AI is moving from the cloud 
services into the devices 
themselves. 

Olemme tulevaisuudessa riippuvaisia tekoälystä. Tällöin uhka muodostuu jo siitä, jos tekoälyä ei ole käytössä. Kun totumme siihen, että tekoäly 
tekee asioita meidän puolestamme, niin osaammeko enää toimia yhteiskuntana tehokkaasti ilman sitä? Luotammeko likaa tekoälyyn? Mitä jos 
vihollinen alkaa toimia tämän tutkan kantamattomissa, eikä jätä digijalanjälkiä? 

Artificial 
Intelligence 

1 The most 
dangerous 

Training simulators may have 
vulnerabilities, which can be 
affected by cyber operators. 

Simulaattorien huono ylläpito ja puutteet teknisessä tietoturvassa mahdollistavat tiedon vuotamisen ulkopuolisille, vihamiehisille tahoille, jotka 
kykenevät mallintamaan saamansa tiedon perusteella millaisia toimenpiteitä ja skenaarioita harjoitellaan. Myös kartta-aineisto voi vuotaa 
tietojärjestelmän datan kautta, joka saattaa paljastaa esimerkiksi tietoja sijainneista tai strategisesti merkittävistä kohteista.    
Simulaattoriympäristöissä luotetaan liikaa palveluntarjoajiin, jotka eivät puolestaan hallinnoi riittävällä tasolla esimerkiksi laitetoimittajia tai 
vastaa tietoturvapäivitysten ajantasaisuudesta sekä riittävästä tietoaineiston segmentoinnista. 

Artificial 
Intelligence 

2 The most 
dangerous 

AI speeds up the response in 
the cyber domain. 

Mielestäni uhka muodostuu siinä kohtaa, jos tekoälyn hallinnoimiin puolustusratkaisuihin liittyy esimerkiksi vastahyökkäyksen mahdollisuus. 
Silloin se saattaisi aiheuttaa yllättäviä ketjureaktioita. 

Artificial 
Intelligence 

3 The most 
dangerous 

Future fighters will use the 
features of Big data, AI, 
swarming, technology, 
quantum computing and AR in 
the battle domain. 

Tyhjä 

Artificial 
Intelligence 

4 The most 
dangerous 

AI will be better than humans 
at everything by 2060. 

Tekoälyyn liittyen vaarallisin kehitysmahdollisuus on tekoälyn täysi automatisointi. Olemme tällä hetkellä ensimmäisellä askelmalla 
automatisoitujen alustojen kehittämisessä. DARPAn LS3 ja Atlas ovat hyvä esimerkki pienemmästä automatisoidusta alustasta, Northropin X-
47B isomman luokan lentävästä alustasta. Mitä useampi tekijä pääsee pelikentälle (Kiina ei tuskin ole kovin kaukana), sitä nopeammin 
teknologia alkaa kehittyä nopeammassa tahdissa. Tulevat vuodet tulevat lisäämään aluksi tekoälyn kehitystä ja lisäämistä useampaan alustaan, 
ottaen näin ihmisen välikätenä pois useammasta toiminnosta. Tämä johtaa lopulta tilanteeseen, jossa ihmistä ei enää tarvita alustan 
hallinnointiin, ainakaan suoranaisesti. Esimerkiksi hävittäjäsukupolvissa veikkaan, että seuraavan sukupolven jälkeen kehitetään koneita, joissa 
on ainakin mahdollisuutena valita hävittäjään automatisoitu vaihtoehto. 

Artificial 
Intelligence 

5 The most 
dangerous 

The UK and US have launched 
an AI hub to develop disruptive 
technologies for defense and 
security applications. 

Erilaiset allianssit ja yhdistyneet voimavarat sotilasteknologian kehittämiseksi ja sen levittämiseksi maailmalle tuo lännelle turvaa ja suojaa, 
mutta se aiheuttaa painetta idälle. Mikäli tämä paine kasvaa se voi aiheuttaa ääritilanteita ja sellaista reagointia, joka voi edistää 
konfliktitilanteiden syntymistä. 

Artificial 
Intelligence 

6 The most 
dangerous 

AI will be better than humans 
at everything by 2060. 

Sokea luottaminen teknologiaan, jonka kuitenkin tuottavat erehtyväiset ihmiset: “You can’t calculate the probability that a system is secure 
based on the risks it handles, if it’s certain that insecure humans will form a part of it.” Tällä vedän yhteen vastauksiani sen osalta, miten 
tietoturvalliseksi nämä tekoälyjärjestelmät koodataan. 

Artificial 
Intelligence 

4 Other   Tekoäly voi muodostua liian riippuvaiseksi elementiksi asevoimille. Tällöin vastatoimenpiteet, kuten ydiniskut (ja näiden aiheuttamat EMP-
pulssit) voivat vahingoittaa esimerkiksi maavoimien käyttämää tekniikkaa. Jos tekoälyn puuttumiseen ei varauduta riittävästi, tämä voi ajaa 
huonosti varautuneen osapuolen epäsuotuisaan asemaan. 

Artificial 
Intelligence 

5 Other   Autonomisen tekoälyn uhka on jo 80-luvulla visioitu (Terminator). 
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Networking 1 The most 
probable 

Sensors and detectors 
connected together can 
identify threats. AI-based 
solutions can send assistance 
to help and rescue. 

Tekoälyn saama analytiikkatieto voi olla väärin perustein mallinnettua ja analysoitua, mikäli lähdeaineistoa ei voida riittävällä tasolla verifioida 
ja täten se ei ole luotettavaa tietoa. Oikeiden lähdetietojen ja tietoaineiston varmentaminen ennen kuin skenaarioita ja mallinnuksia aletaan 
tekemään, on ensisijaisen tärkeää. 

Networking 2 The most 
probable 

A safe haven for cyber 
terrorists is a country with 
capabilities to operate in the 
cyber domain but with a 
narrow dependence on the 
networks itself. 

Tämä näkyy jo nyt: maat, jotka eivät ole välttämättä taloudellisesti tai sotilaallisesti mahtavia, puhumattakaan terroristeista, rikollisista ja 
aktivisteista, pystyvät käyttämään kyberulottuvuutta vaikuttaakseen taloudellisesti ja sotilaallisesti mahtavampiin maihin, jotka ovat usein 
kehittyneitä tietoyhteiskuntia ja siten haavoittuvia kyberiskuille, toisin kuin kehittymättömät maat. 

Networking 3 The most 
probable 

Networks can detect and 
defend against cyber threats 
with the speed of the attacker. 

Enää ei tarvittaisi manuaalista tarkkailua ja etsintää, toisaalta huijaamista voisi myös automatisoida, kun tiedettäisiin, mitä työkaluja 
hyödynnetään. Joku on aina ollut mukana, takana tai vaikuttajana rakentamisessa ja silloin suunnittelussa on aukkoja, katveita ja huijauksen 
mahdollisuuksia. 

Networking 4 The most 
probable 

The future is not about the 
swarm of drones. It's about the 
networks between 
autonomous systems and 
humans. 

Automatisoidut alustat verkottuneena ihmisoperaattoriin esimerkiksi ilmasodankäynnissä mahdollistavat erilaisten taktiikoiden käytön, kuin 
pelkästään ihmisoperaattoreiden kanssa. Northropin X-47B on tästä mielenkiintoinen esimerkki, vaikka sen operatiivisesta käytöstä ei ole juuri 
tietoja, eikä tietoja sen käyttämistä aseista ole juuri tiedossa. Oletettavasti verkottuneisuus tulee kehittämään. Yksittäiset aselavetit eivät toimi 
tehokkaasti, ja lavettien kalleus pakottaa näiden toimimaan yhteistyössä eri aselajien välillä, jotta niitä voidaan käyttää tehokkaasti. 

Networking 5 The most 
probable 

Supply chains and logistics 
generally are mostly 
dependent on the Internet. 

Tämä on todennäköisyyksien lisäksi myös vaikuttavuudeltaan hyvin merkittävä uhka, sillä vaikuttamisen määrä autonomiselle logistiikalle 
kasvaisi merkittävästi. Mikäli logistiikka toimisi autonomisesti pelkkien varausten ja varasto-ohjelmien ja järjestelmien perusteella niihin 
vaikuttaminen kasvaisi. Esimerkiksi laivojen kaappaamisten määrä varmasti kasvaisi, tai niihin lastattaisiin väärää tavaraa, koska näihin 
pyrittäisiin vaikuttamaan enemmän. 

Networking 6 The most 
probable 

The future is not about the 
swarm of drones. It's about the 
networks between 
autonomous systems and 
humans. 

Keskinäisriippuvuuksien kasvu, jossa yhteistyön ja verkottumisen perustana läpinäkyvä tiedonvälitys osapuolien välillä sekä luottamus. 
Onnistuuko networking kansainvälisellä tasolla enää, jos maat yksi kerrallaan rakentavat oman "www:n" ja sulkeutuvat pois kansainväliestä 
verkosta? Kuinka uhkien tunnistus toimii, kun keskitetystä mallista siirrytään hajautettuun malliin, jossa jokaisella toimijalla on oma "siilo"? 

Networking 1 The most 
dangerous 

Supply chains and logistics 
generally are mostly 
dependent on the Internet. 

Julkisen Internetin tarjoama avoimuus muodostaa itsessään uhan eri toimitusketjuille, koska kaikkia toimijoita ei kyetä tunnistamaan eikä 
millään seuraamaan kaikkia liikkeitä. Kaikki kykenevät seuraamaan ja monitoroimaan omia toimintojaan, mutta palvelujen ulkoistuksissa ja 
palveluntuottajien osalta tätä ei osata eikä ymmärretä vaatia vastaavalla tasolla kuin mitä omassa toiminnassa. Mikäli vaatimuksia on asetettu 
esimerkiksi toiminnan suojaamiseksi julkisessa verkossa ja Internetissä, tätä ei seurata eikä varmenneta säännöllisin väliajoin, jotta voidaan 
varmistua, että palveluntuottaja noudattaa hyvää tietoturvallisuuden tasoa ja varautuu omassa toiminnassaan julkisen Internetin yleisimpiin 
uhkiin ja niiden vaikutuksiin. 

Networking 2 The most 
dangerous 

A safe haven for cyber 
terrorists is a country with 
capabilities to operate in the 
cyber domain but with a 
narrow dependence on the 
networks itself. 

Mielestäni tämä on paitsi todennäköisin, myös vaarallisin, koska se madaltaa kynnystä käyttää kyberulottuvuutta hyväkseen. 

Networking 3 The most 
dangerous 

Hacking a social media account 
and using it for spreading 
disinformation can affect 
thousands or even millions of 
people drastically and quickly. 

Sosiaalisen median kanavat kuljettavat nopeasti tietoa esim. kaupungeissa liikkuvista joukoista ja yleisömäärät ovat joillakin vaikuttajilla niin 
valtavat, että kaapattu tili saattaisi saada aikaan esim. paniikkia, hysteriaa tai vääriä uskomuksia riippuen levitetystä tiedosta ja kohdeyleisöstä. 
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Networking 4 The most 
dangerous 

Future fighters will use the 
features of Big data, AI, 
swarming, technology, 
quantum computing and AR in 
the battle domain. 

Mitä enemmän verkottuneet alustat saavat tietoa käyttöönsä, sitä enemmän ne myös kykenevät jakamaan tietoa eteenpäin ja käyttämään tätä 
tietoa hyväkseen. Tiedonjakaminen vaatii nopeampia tiedonsiirtoyhteyksiä ollakseen riittävän tehokasta. Esimerkiksi videokuvan siirtäminen 
paikasta toiseen vie kapasiteettia tekstin siirtämiseen huomattavasti enemmän. 

Networking 5 The most 
dangerous 

AI speeds up the response in 
the cyber domain. 

Autonomisen tekoälyn hyödyntäminen kyberoperaatioissa voi synnyttää tulevaisuudessa konflikteja, jos laadunvarmistuksessa ei huomioida 
inhimillisiä tekijöitä. 

Networking 6 The most 
dangerous 

A safe haven for cyber 
terrorists is a country with 
capabilities to operate in the 
cyber domain but with a 
narrow dependence on the 
networks itself. 

Uhkan voi muodostaa tosiaan myös se, että "digital divide" syvenee eri maiden välillä. Tällöin korkean teknologian maat, jotka ovat riippuvaisia 
teknologiasta ovat hyviä kohteita kyberhyökkäyksille maista, joissa teknologia ei vielä näyttele suurta roolia. 

Networking 4 Other   Verkottuneisuus ei tarkoita pelkästään alustojen verkottuneisuutta, vaan myös henkilöiden verkottumista. Koen tämän todennäköisemmäksi 
uhaksi lähitulevaisuudessa. Koska henkilöt ovat helpompi ja halvempi varustaa tiedonsiirtovälineillä kuin isot aselavetit (kuten hävittäjät), tämä 
on mielestäni lähempänä tulevaisuudessa oleva uhka. Yksittäiselle taistelijalle tulee tällöin paljon suurempi tilannekuva, kun tämä saa tietoa 
myös taistelijatovereidensa sensoreista. Esimerkiksi kärjessä olevan tiedustelijan joutuessa tulikosketukseen saavat muut ryhmän jäsenet 
tiedon edessä olevasta vihollisesta välittömästi. 

Phenomena 5 Other   Verkottumisesta kyllä mainitaan ilmiönä, mutta IoE:ta ei ole ehkä nostettu riittävästi tässä kontekstissa. 
Phenomena 6 Other   Koulutus: "large educational research programmers for cyber in Chinese universities can increase espionage". Miten puolustaudumme 

osaamispuutteesta johtuvilta uhkilta? Kuinka nopeasti pystymme kouluttamaan kyberiä kansalaisillemme? 
Single Signals 1 The most 

probable 
Russia is enhancing its EW 
capabilities. 

Venäjän välitön vaikutus Suomen rajalla, Venäjän toiminta uhkaa Suomen itsenäisyyttä ja huoltovarmuutta ja lamauttaa pahimmassa 
tapauksessa toiminnan. Suomen kriittisten toimintojen ylläpitäjät, kuten vedenjakelu ja energiasektori, eivät ymmärrä riskien suuruuksia 
eivätkä oikeasti varaudu merkittäviin kansallisiin ja kansainvälisiin uhkiin omassa toiminnassaan. 

Single Signals 2 The most 
probable 

Cyber operations which are 
below the level of warfare are 
difficult to respond in terms of 
legislation. 

Lainsäädännön tuleminen jäljessä ja toisaalta yhä uudet kyberhyökkäysten muodot aiheuttavat haasteita hyökkääjien varmassa tunnistamisessa 
ja vastatoimissa hyökkäyksiä vastaan. 

Single Signals 3 The most 
probable 

Cyber operations which are 
below the level of warfare are 
difficult to respond in terms of 
legislation. 

Eräänlainen testailu ja kokeilu on vaikeaa havaita ja kohdistaa tiettyihin toimijoihin varsinkin, jos takana on valtiollinen tuki. Kyberoperaatiot 
ovat vielä niin uusia, että lainsäätäjä ei ole täysin ehtinyt kehityksen mukaan. Niin sanotussa neljännessä ulottuvuudessa käytävä taistelu on 
vaikeampi määrittää, missä vaiheessa loukataan suvereniteettia ja missä kohtaa päätetään, että nyt ensimmäinen laukaus on ammuttu? 

Single Signals 4 The most 
probable 

Cyber reservists from various 
branches provide knowledge 
for defensive and offensive 
operations. 

Tämä uhka on jo osittain nykypäivää. Venäjä on käyttänyt omia kansalaisiaan kyberoperaatioissa. Tämä on ollut mahdollista helppojen 
työkalujen kautta. Lisäksi tavallisissa kansalaisissa on paljon kyberosaamista, jota asevoimat voivat käyttää offensiivisissa (ja defensiivisissä) 
operaatioissa. Esimerkiksi Venäjällä voitaisiin tällaista väkeä kouluttaa epävirallisissa olosuhteissa toimimaan osastoina, joiden olemassaolon 
Venäjän hallitus tällöin voi kieltää. Tällainen strategia on jo ollut Ukrainassa ja Krimissä käytössä, jolloin Moskova on pyrkinyt hämärtämään 
osallistumistaan Krimin ja Ukrainan alueella. 

Single Signals 5 The most 
probable 

Cyber-enabled information 
operations shape the current 
domain of warfare. 

Kyberin merkittävyys kasvaa entistä enemmän ja sillä voi olla todennäköisimmin myös fyysisiä seurauksia. 

Single Signals 6 The most 
probable 

63% of doctors and 41% of 
nurses would use their own 
devices for work even if it was 
not allowed. 

Terveydenhuoltojärjestelmä, joka on julkinen ja jossa tiedot jaetaan kaikkien osapuolten välillä. Uhkan se aiheuttaa silloin, jos kolmasosapuoli 
saa pääsyn järjestelmään ja saa sen tiedot käyttöönsä, esimerkiksi jos asevoimien työntekijöiden terveystiedot päätyisivät ulkopuolisille. 
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Single Signals 1 The most 
dangerous 

Cyber security company 
launches an offensive cyber 
operation. 

Ulkoinen tuntematon toimija, jolla on resurssit ja halu vaikuttaa ja aiheuttaa vahinkoa kykenee toimimaan tuntemattomasti ja kansainvälisesti. 
Pahimmassa tapauksessa taustavaikuttajana on valtiollinen taho, joka mahdollistaa kyvykkyydet ja mittavan kyberhyökkäyksen. 

Single Signals 2 The most 
dangerous 

Cyber-attack could cause a 
pandemic. 

Koronaviruksen vaikutuksista nähdään, miten vielä kuitenkin lievähkö sairaus on aiheuttanut suuria muutoksia maailmassa. Jos kyseessä olisi 
vielä nopeammin leviävä ja vielä tappavampi sairaus, olisi vaikutuksetkin pahempia. Veikkaan että pandemiaa vastaan tullaan toimimaan 
jatkossa toisin, myös tietojärjestelmien osalta. Uudet tietojärjestelmät voisivat auttaa taudin jäljittämisessä, tiedonlevittämisessä ja sairaiden 
rekisteröinnissä. Samalla tulisi uusia hyökkäysalustoja, joita vastaan hyökkäämällä sairaus voitaisiin saadakin leviämään tehokkaammin sen 
sijaan, että leviämistä hidastettaisiin. 

Single Signals 3 The most 
dangerous 

Only 12% of the inhabitants of 
Honduras have an access to 
the Internet. 

Heikko pääsy Internetin tarjoamaan tietoon estää ihmisiä saamasta kaikkea hyötyä ja etua, mitä on tarjolla. Sen lisäksi niin kutsuttu digital 
divide voi muodostua hyvin merkittäväksi esteeksi työnhakemiselle. 

Single Signals 4 The most 
dangerous 

Space is a domain to execute 
cyber operations. 

Avaruuden kautta (tai avaruudessa) toteutettavat operaatiot voivat muodostua uhkaksi varsinkin niille osapuolille, joilla ei ole kykyä toimia 
avaruudessa tehokkaasti. Esimerkiksi Suomella ei ole mitään mahdollisuutta toteuttaa omia rakettilaukaisujaan. Tällöin vastaaminen tällaisiin 
hyökkäyksiin on lähes mahdotonta. Avaruuteen pääsy on muodostunut demokraattisemmaksi, mutta poikkeusoloissa tämä tilanne voi 
muuttua. Uhka pienempiä maita kohtaan on jo muodostunut, sillä suurvalloilla (tai tällaisiksi pyrkivillä) on jo kyky päästä avaruuteen. Tällaista 
vastaamaan pitäisi pienempien maiden (kuten Euroopan unionin) vastata yhdessä rintamassa. 

Single Signals 5 The most 
dangerous 

Cyber-enabled information 
operations shape the current 
domain of warfare. 

Nykyisellä kehityksellä kyberoperaatiot ovat aiheuttaneet valtioiden välillä kiristyneitä suhteita, mutta ei oikeita konflikteja. Mikäli 
kyberoperaatioiden vaikuttavuudet korostuvat, myös aseellisten konfliktien seuraukset voivat olla realismia tulevaisuudessa. 

Single Signals 6 The most 
dangerous 

Companies and their products 
and solutions can cause cyber 
threats for supply chains. 

Onko kaikkien valtioiden tuottamia järjestelmiä tai laitteita turvallista käyttää kriittisissä toimissa? Voidaanko olla varmoja, etteivät ne sisällä 
mitään ylimääräistä tai etteivät ne varmasti lähetä dataa eteenpäin? 
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Major Santtu Eklund Diploma Thesis   APPENDIX 4 

 

QUESTIONNAIRE OF ROUND 2 

 

FRONT PAGE 
ETUSIVU 
Hei, 
 
kiitos että osallistut tähän tutkimukseen. Tämän toisen kyselyn rakenne on seuraava: 
1) viiden ilmiön kehittyminen 
2) yksittäisten signaalien vahventaminen. 
 
Tämä kysely on jaettu teknisesti kahteen osaan siten, että vastaaminen on mahdollista jakaa kahteen eri ajankohtaan. Kummankin osan 
alussa esitetään samat taustakysymykset. 
 
Ensimmäisessä kyselyssä pari kuukautta sitten kommentoitte viljavasti aiemmassa tutkimuksessani havaitsemiani ilmiöitä ja niihin 
liittyneitä heikkoja signaaleita. Tässä toisessa kyselyssä tavoitteena on, että voitte kommentoida niitä havaintoja, joita olette 
ensimmäisessä kyselyssä tehneet ja edelleen jalostaa ajatuksia ennakkovaroitusten suuntaan. Igor Ansoffin heikot signaalit -analyysissä 
havaittuja heikkoja signaaleita nimittäin kehitetään siten, että niistä muodostuu ennakkovaroituksia, ”early warning signals”. Lopulta 
todettuihin ennakkovaroituksiin laaditaan vastatoimenpiteet. Näiden vastatoimenpiteiden suunnittelu rajautuu omassa 
tutkimuksessani työn ulkopuolelle. 
 
Tämäkin kysely toteutetaan anonyymisti. Toivon, että vastaat joko englanniksi (tutkimusraportin kieli) tai suomeksi. 

 
BACKGROUND INFORMATION 
TAUSTAKYSYMYKSET 
As this research is about the future cyber threats, I’m positioning 
myself to it as 

 professional 
 student or otherwise orientated to this theme 
 a person who has read or heard of this theme 
 a person, with no preconception 

 
Tutkimuksen aiheen ollessa tulevaisuuden kyberuhkien heikot 
signaalit, määrittelen itseni suhteessa teemaan seuraavasti 
 

 Olen ammattilainen 
 Olen opiskellut aihetta tai perehtynyt siihen 
 Olen lukenut aiheesta tai kuullut siitä 
 Aihe ei ole minulle entuudestaan tuttu 

Tutkimus sivuaa seuraavia teemoja. Mikä näistä on sinulle tutuin 
(numero 1), mikä vierain (numero 5)? 
This research has connections to following themes. Which is the 
most familiar to you (1), which is the most unfamiliar (5)? 
 

 Digitalisaatio / Digitalisation 
 Kokonaisturvallisuus / Comprehensive security 
 Kyber / Cyber 
 Sotilaallinen maanpuolustus / Military / Armed forces 
 Tulevaisuudentutkimus / Futures studies  

 

 
INTRO 
Tässä ensimmäisessä osassa palataan viiteen ilmiöön: sensoreihin, manipulaatioon, tekoälyyn, verkottumiseen ja nopeuteen. Aluksi on 
luettavaksi lyhyt ilmiön kuvaus ja kehityskulku, joka johtaa nykyhetkestä kuvattuun tilanteeseen. Täydennä, jatka tai muokkaa 
kehityskulkua ajatellen, että se on kuin polku hämärässä, jota sinun on omin valoin, opastein tai viitoin mahdollisuus tarkentaa 
kulkijalle. 

 
 Lisää kohtia luetteloon lisäämällä numero kunkin kirjaimen jälkeen haluamaasi kohtaan (esim. A1, A2, A3, B1, C1, C2 jne.) 
 Ennen kohtaa A voit käyttää tunnistetta 0 ja numeroita em. tavalla (01, 02, 03 jne.) 
 Voit poistaa kohtia kirjoittamalla esim. A = pois 
 Voit muokata kohtia kirjoittamalla esim. A = Kansainvälisen lainsäädännön luominen epäonnistuu. 

 
Kunkin ilmiön lopuksi voit vielä kommentoida kehityskulkua, arvioida sen todennäköisyyttä sekä kehityksen kestoa. 

 
SENSORS 
SENSORIT 
Sensors are everywhere; they collect and deliver information 
within the Internet of Things. 
 
The sensors will not only be individual devices operated to collect 
data but also equipment and things that are carried or worn daily 
or which have a different primary task, such as storing things or 
moving them from place to another. The collected data will flow 
between devices or from devices to servers or clouds for analysis. 
The Internet of Things will be part of the battlefield of the future. 
Solving the question of securing the data is key to utilizing the 
benefits the sensors and Internet of Things can offer. 

Sensorit ovat kaikkialla keräten ja välittäen tietoa IoT:ssa 
(asioiden Internetissä). 
 
Tietoa eivät kerää ainoastaan sitä varten kehitetyt laitteet vaan 
varusteet ja tavarat, joita käytetään arkisin ja joilla on jokin toinen 
ensisijainen käyttötarkoitus kuten säilyttäminen, varastointi tai 
kuljettaminen. Kerätty tieto virtaa laitteiden välillä tai laitteista 
palvelimiin tai pilviin analyysia varten. IoT on osa tulevaisuuden 
taistelukenttää. IoT:n ja sen sensoreiden hyödyntämisen 
keskeinen kysymys liittyy tietoturvaan. 

Kehityskulku 
 
A luotettavan päätöksenteon perustana on oikea tieto 
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B standardisoitu data ja siitä muodostettu tieto on standardisoimatonta luotettavampaa ja hyödynnettävämpää 
C kerättävä data standardisoidaan (yhtenäistetään, jalostetaan) sen hyödyntämiseksi tietona 
D ihmisten riippuvuus kerätystä datasta muodostetusta tiedosta kasvaa 
 
E riippuvuuden kasvaessa myös vaatimukset sensoreiden keräämän datan tyypille, tarkkuudelle ja laajuudelle kasvavat 
F kerätyn datan määrä kasvaa 
G arjen älysensorit yleistyvät esimerkiksi vaatteisiin, asusteisiin, huonekaluihin ja erilaisiin käyttöesineisiin ja niiden valikoima 
monipuolistuu hallitsemattomasti 
H arjen älysensorit kehittyvät asiakaslähtöisesti eli helppokäyttöisyyden näkökulmasta turvallisuuden sijaan ja yleistyvät (vaatteet, 
laitteet) 
I kansainvälisten standardien luomisessa ja käyttämisessä ei onnistuta 
J sensorivalikoiman hallitsematon monipuolistuminen ja kehittyminen helppokäyttöisyyden näkökulmasta aiheuttavat hyökkäyspinta-
alan kasvun 
K kerättävän datan suojaaminen ja käsittely vaikeutuvat niin yksittäisen sensorin kuin verkkojen tasolla 
L kansallista ja kansainvälistä lainsäädäntöä ei onnistuta kehittämään datan keräämiseen liittyviin kysymyksiin liittyen ja muuten 
sensoritekniikan hyödyntämiseksi 
M IoT-verkkoihin liittyviä kysymyksiä hallinnasta, kommunikoinnista ja integroinnista ei kyetä ratkaisemaan: tapahtuuko data- ja 
tietovirtojen liike julkisessa vai suljetussa verkossa 
N syntyy rajaton ja hallitsematon avoin IoT-ympäristö 
 
O avoimessa IoT-ympäristössä dataa ja tietoa manipuloidaan ja niiden painoarvoa vääristetään 
P manipulaatio ja painoarvon vääristäminen johtavat päätöksenteossa vääriin ratkaisuihin 
 
Q esimerkiksi drooniparvien sekä muiden sensorien toiminnan automatisointi ja niillä kerätyn tiedon hyödyntäminen luo uudenlaisen 
kattavuuden esimerkiksi liikkumisen valvontaan 
R tiedolla hallitaan ihmismassoja, esimerkiksi ohjataan tai rajoitetaan liikkumista 
S sensorien ja muiden IoT-laitteiden vapaa käyttö mahdollistaa niiden joukkovaljastamisen kyberhyökkäyksien toteuttamiseksi, joka 
poikkeusoloissa tai sotilaallisessa kriisissä sitoo valtavat resurssit niiden torjuntaan 
Täydennä, jatka ja muokkaa kehityskulkua! Kommentoi kehityskulkua, arvioi sen toteutumisen 

todennäköisyys ja kehittymiseen kuluva aika. 
 

MANIPULATION 
MANIPULAATIO 
Manipulation of data causes unwanted progress in the solutions 
based on artificial intelligence. 
 
The manipulation of data will have effects on the machine 
learning and artificial intelligence that will be in the change of the 
processes. Manipulation is easiest to see in the social media and 
the big data it produces, but it may appear through other 
phenomena as well, affecting many functions from training to 
logistics, travel and intelligence. This will cause a multi-
dimensional risk, which will retard the development and 
introduction of artificial intelligence. 

Tiedon manipulaatio aiheuttaa toivomattomia ilmiöitä tekoälyä 
hyödyntävissä sovelluksissa. 
 
Tiedon manipulaatiolla on vaikutuksia koneoppimiseen ja 
tekoälyn käyttöön. Manipulaation vaikutus on helpointa nähdä 
sosiaalisen median sovelluksissa ja sen tuottamassa massadatassa 
(Big Data), mutta se voi näyttäytyä myös muissa ilmiöissä, 
vaikuttaen toimintoihin koulutuksesta kuljetukseen ja matkailusta 
tiedusteluun. Manipulaation laaja-alainen uhka hidastaa kehitystä 
ja tekoälyn käyttöönottoa. 

Kehityskulku 
 
A kerätyn datamäärän kasvaessa manipulointi kasvaa 
B algoritmeja manipuloidaan hyödyntäen niitä suodattimina erilaisten painotusten nostamiseksi esille 
C päätöksenteon tueksi kehitetyt analyysityökalut joutuvat manipuloinnin kohteeksi 
D liikkuvan kuvan manipulointi kehittyy 
 
E informaatio-operaatioiden määrä ja laajuus kasvavat ja ne kehittyvät (monipuolistuvat, sofistikoituvat) 
F väärän tiedon levittäminen laajentuu, organisoituu ja muuttuu röyhkeämmäksi erityisesti suurvaltojen tuottaessa manipuloitua tietoa 
G tiedon manipulointiin suhtaudutaan välinpitämättömästi ja manipuloitua tietoa jaetaan siitä välittämättä 
H uutispalvelut eivät kanna vastuuta jakamastaan sisällöstä, sen totuudesta tai tyylistä eri julkaisualustoilla 
I julkinen hallinto ei kanna vastuuta tiedon luotettavuudesta 
 
J ihmisten kyky tunnistaa, arvioida ja torjua manipuloitua tietoa ei kehity riittävästi 
K ihmiset eivät osaa eivätkä enää halua tunnistaa manipuloitua tietoa 
L manipuloitu tieto päätyy ihmisille 
M väärästä tiedosta muodostuu uusi normaali, joka hyväksytään päätöksenteon ja elämän osana, syntyy eriasteisia 
todellisuusvääristymiä 
Täydennä, jatka ja muokkaa kehityskulkua! Kommentoi kehityskulkua, arvioi sen toteutumisen 

todennäköisyys ja kehittymiseen kuluva aika. 
 

SPEED 
NOPEUS 
The speed of information flow, analytics and the processes are 
accelerating to such an extent that the role of the human factor 
is shrinking in decision-making. 
 
The new technologies and phenomena will speed up all 
processes. Because the new phenomena can convey the 
information needed by decision-makers faster than earlier, the 
role of the human factor will shrink. Human capacities for analysis 
do not develop at the speed, which machine learning and artificial 

Tietovirtojen nopeuden kasvu, analytiikan määrä ja prosessien 
vauhdin kiihtyminen pienentävät inhimillisen tekijän (ihmisen) 
roolia päätöksenteossa. 
 
Uudet teknologiat ja ilmiöt kasvattavat kaikkien prosessien 
vauhtia. Koska tieto siirtyy päätöksentekijöille nopeammin kuin 
aiemmin, inhimillisen tekijän rooli kutistuu. Inhimilliset kyvyt 
käsitellä tietoa eivät kehity samaa vauhtia koneoppimisen ja 
tekoälyn kanssa johtaen tulevaisuuteen, jossa tekoäly tulee 
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intelligence do. This will lead to a future where artificial 
intelligence will make the recommendations for operations. The 
risk is that in accelerating decision-making loop some elements 
may not be analyzed and the decision-makers will not notice 
these shortages. 

tekemään suosituksia toimenpiteiksi. Päätöksenteon syklin 
nopeutuessa riskinä on, että kaikki päätökseen vaikuttavat 
elementit eivät tule analysoiduiksi ja päätöksentekijät eivät 
havaitse näitä puutteita ennen ratkaisua. 
 

Kehityskulku 
 
A sensorit kehittyvät, monipuolistuvat ja lukumääräisesti runsastuvat ja datan ja tiedon määrä kasvaa 
B tilannekuvaa ylläpitävien henkilöiden ja järjestelmien merkitys kasvaa ja yleisesti ihmisten rooliksi muodostuu tekoälyn luoman tiedon 
varmistus ennen päätöksentekoa 
C ihminen häviää tehokkuudessa tekoälylle 
D vaikka lähteet runsastuvat, tieto yksipuolistuu: tiedon lähteet, valintaperusteet ja analysointitavat suoraviivaistuvat standardisoinnin 
myötä 
E datan ja tiedon manipulointi kasvaa 
 
F luotto koneoppimiseen ja tekoälyyn kasvaa sen merkityksen korostuessa erityisesti sen tuottaman tiedon määrän vuoksi 
G inhimillisestä arvioinnista luovutaan hiljalleen toimenpiteitä tehtäessä ja yhteiskuntien voimassaolevat tai tavoitellut arvostukset 
siirretään algoritmeihin 
H etiikkaa ei onnistuta ohjelmoimaan 
I algoritmien jäljittäminen muodostuu mahdottomaksi ja samalla menetetään kyky seurata tekoälyn logiikkaa 
J epätietoisuuden myötä luotetaan tekoälyyn ja sille luovutetaan päätöksenteko-oikeus 
K inhimillinen tekijä poistuu päätöksentekoketjusta 
L valta luovutetaan tekoälylle 
 
M koneet alkavat hallita ihmistä ja yksilönvapauksia 
Täydennä, jatka ja muokkaa kehityskulkua! Kommentoi kehityskulkua, arvioi sen toteutumisen 

todennäköisyys ja kehittymiseen kuluva aika. 
 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
TEKOÄLY 
Artificial intelligence guides systems on all levels and in every 
domain of warfare. 
 
Artificial intelligence will be integrated into all levels of warfare in 
every domain. Artificial intelligence solutions will change the 
things we do and the ways we act. The benefits in terms of speed 
and thoroughness are so absolute that artificial intelligence will 
become an integral part of the entire system. The benefits are 
also its weaknesses: the power is so strong that it is essential to 
keep control of it. 

Tekoäly ohjaa järjestelmiä kaikilla sodankäynnin tasoilla ja 
kaikissa ulottuvuuksissa. 
 
Tekoäly yhdistyy sodankäyntiin kaikilla tasoilla ja kaikissa 
ulottuvuuksissa. Tekoälysovellukset muuttavat asioita, joita 
teemme ja käyttäytymistämme. Tekoälyn keskeiset edut, sen 
nopeus ja elämän eri osa-alueiden läpäisy vaikuttavuudessaan, 
ovat niin merkittävät, että siitä muodostuu erottamaton osa 
järjestelmää. Samalla sen vahvuus on myös heikkous: tekoälyn 
voima ja vaikutus ovat niin merkittävät, että ne edellyttävät sen 
tarkkaa hallintaa. 

Kehityskulku 
 
A sensorit kehittyvät, monipuolistuvat ja lukumääräisesti runsastuvat ja datan ja tiedon määrä kasvaa 
B tekoäly asettuu luonnolliseksi osaksi arjen laitteita ja järjestelmiä 
C sensoreiden tai niiden tuottaman datan ja tiedon manipulaatio kehittyy 
D tiedon prosessointi nopeutuu ja tehtäviä siirretään ihmiseltä tekoälylle tehokkaammin toteutettavaksi tavoitteena toimintojen 
tehostaminen ja optimointi 
 
E signaaleja tekoälyn kehittämisen ja käytön rajaamisesta ei huomioida, vaan sitä kehitetään ja sen annetaan kehittyä ilman valvontaa 
ohittaen esimerkiksi eettiset ja moraalikysymykset 
F ihmisten kiinnostus ja kyky pärjätä ilman tekoälyn apua vähentyy ja pienenee, luotetaan tekoälyyn myös ongelmien ratkaisijana 
G tekoälyn ehdottamia toimenpiteitä ei arvioida vaan ne hyväksytään kyseenalaistamatta 
H tekoäly toimii ohjelmoitujen ja omien loogisten periaatteidensa koneoppimisen periaatteiden mukaan kehittyen 
 
I kriittiset, esimerkiksi huoltovarmuuteen liittyvät toiminnot ulkoistetaan tekoälylle  
J tekoälyn itsenäistyminen heikentää mahdollisuuksia toiminnan palauttamiseen poikkeustilanteissa inhimillisin toimenpitein 
 
K valta on luovutettu tekoälylle 
L tekoäly on johtavassa tai dominanssiasemassa 
M tekoäly kehittää omat arvonsa, joiden mukaan se alkaa toimia 
Täydennä, jatka ja muokkaa kehityskulkua! Kommentoi kehityskulkua, arvioi sen toteutumisen 

todennäköisyys ja kehittymiseen kuluva aika. 
 

NETWORKING 
VERKOTTUMINEN 
Networks compress the situation with constant information and 
activity into an uncontrolled element. 
 
Networks deliver and share information continuously. They 
produce a sustained information flow, which is independent of 
place or time. The amount of information will grow in a way that 
controlling it becomes impossible. Controlling the networks and 
information is a key to maintaining the capacity to operate. Too 
much information is no information. 

Verkottuminen muuttaa jatkuvan tietovirran ja lukemattomien 
toimijoiden vuoksi tilannekuvan hallitsemattomaksi palapeliksi. 
 
Verkostot välittävät ja jakavat jatkuvasti tietoa. Ne tuottavat 
valtavan ajasta ja paikasta riippumattoman tietovirran. Tiedon 
määrä kasvaa siten, että sen hallinta muodostuu mahdottomaksi. 
Verkostojen ja tiedon hallinta muodostaa toimintakyvyn 
ylläpitämisen ytimen. Liian paljon tietoa tarkoittaa olemista ilman 
tietoa. 

Kehityskulku 
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A IoT / IoE levittäytyy hallitsemattomana 
B ei kyetä määrittämään, mitä verkostoon kuuluu 
C verkoston toimijoiden priorisointi epäonnistuu 
D turhan tiedon määrä kasvaa ja oikean tai tarvittavan tiedon löytäminen vaikeutuu, tiedon jäsentäminen epäonnistuu 
E verkottuminen ei mahdollista tehokasta tiedon suodattamista ja arviointia 
F tiedon hyödyntämisessä ei onnistuta 
G verkkojen hallinta epäonnistuu 
 
H verkostojen manipulointi lisääntyy, joka johtaa verkostojen kiinnostuksen tai toiminnan ohjaamiseen virheellisiin suuntiin ja 
ratkaisuihin 
I verkostot levittävät manipuloitua tietoa 
J verkostoja ei onnistuta ohjaamaan haluttuihin suuntiin 
 
K verkottuneessa päätöksentekoketjussa jokainen toimija kerää vain itseään koskevaa tietoa pyrkien omien intressiensä 
saavuttamiseen 
L tehottomuus lisääntyy siiloutumisen vuoksi 
 
M hallitsemattomassa ympäristössä ei kyetä määrittämään, mitkä ovat suojattavia kohteita 
N henkilökohtaisesta tiedosta tulee rikollisten tai yleisesti käsissä kauppatavaraa 
Täydennä, jatka ja muokkaa kehityskulkua! Kommentoi kehityskulkua, arvioi sen toteutumisen 

todennäköisyys ja kehittymiseen kuluva aika. 
 

CLOSING PAGE 
PÄÄTÖSSIVU 
Ensimmäinen osa on valmis. 
 
Kiitos tähän ensimmäiseen osaan vastaamisesta! Voit siirtyä heti kyselyn toiseen osaan tästä linkistä. Linkki on myös 
sähköpostikutsussa, mikäli haluat vastata toiseen osaan myöhemmin. 

 
INTRO 
Tämän toisen osan rakenne on seuraava: aluksi tuon esille signaalin, johon kommentti on liitetty. Kommentin jälkeen pyydän 
arvioimaan, oletko kommentoijan kanssa enemmän samaa vai eri mieltä kommentista. Toivon, että argumentoisit kommentoijalle 
hänen vastaustaan, ikään kuin kehittäisit hänen aloittamaa dialogia tai vastaisit esitettyyn haasteeseen! Lopuksi pyydän, että luot 
signaalista syntyneeseen kommenttiin ja omaan kommenttiisi perustuen lyhyen konkreettisen skenaarion siitä uhkasta, mikä jossain 
kaukana tulevaisuudessa voisi syntyä. Pyri sitomaan skenaariosi asevoimiin tai maanpuolustukseen! 

 
SINGLE SIGNALS 
YKSITTÄISET SIGNAALIT 
The future is not about the swarm of drones. It's about the 
networks between autonomous systems and humans. 

Ennen täysin itsenäistä tekoälyä tulee vaihe, jossa ihminen ja 
kone tukevat toisiaan. Esimerkiksi ilmasodassa hävittäjien 
yhteydessä voi liikkua parvi miehittämättömiä koneita, joita 
johdetaan miehitetystä hävittäjästä. Tällöin miehittämättömien 
koneiden ei tarvitse olla täysin itsenäisiä ja automatisoituja, vaan 
ne saavat käskynsä ihmisen kautta. Päätöksenteko on ihmisellä, 
joka komentaa koneita, joita voi myös uhrata ja käyttää täten 
taktisesti erilaisiin tarkoituksiin. 

 Enemmän samaa kuin eri mieltä 
 Enemmän eri kuin samaa mieltä 

Kommenttini: 
 

Millainen konkreettinen uhka asevoimille voi muodostua? (Kuka toimii - mitä vastaan (järjestelmä / organisaatio / toiminta) - mikä 
tavoitteena?) 

 
SINGLE SIGNALS 
YKSITTÄISET SIGNAALIT 
AI will be better than humans at everything by 2060. 
 
Vaikka puolustaja poistaisi tekoälyn lopullisen päätöksen tekemisestä ja jättäisi päätöksenteon ihmiselle, voi hyökkääjä silti olla 
etulyöntiasemassa, jos tämä on jättänyt tekoälyn tekemään päätöksen lopullisesta iskusta. Puolustaja ei kykene tällöin tekemään 
riittävän nopeasti päätöstä, jolla hyökkääjän tekemään iskuun vastattaisiin. 

 Enemmän samaa kuin eri mieltä 
 Enemmän eri kuin samaa mieltä 

Kommenttini: 
 

Millainen konkreettinen uhka asevoimille voi muodostua? (Kuka toimii - mitä vastaan (järjestelmä / organisaatio / toiminta) - mikä 
tavoitteena?) 

 
SINGLE SIGNALS 
YKSITTÄISET SIGNAALIT 
AI will be better than humans at everything by 2060. 
 
Vaikka puolustaja poistaisi tekoälyn lopullisen päätöksen tekemisestä ja jättäisi päätöksenteon ihmiselle, voi hyökkääjä silti olla 
etulyöntiasemassa, jos tämä on jättänyt tekoälyn tekemään päätöksen lopullisesta iskusta. Puolustaja ei kykene tällöin tekemään 
riittävän nopeasti päätöstä, jolla hyökkääjän tekemään iskuun vastattaisiin. 

 Enemmän samaa kuin eri mieltä 
 Enemmän eri kuin samaa mieltä 

Kommenttini: 
 

Millainen konkreettinen uhka asevoimille voi muodostua? (Kuka toimii - mitä vastaan (järjestelmä / organisaatio / toiminta) - mikä 
tavoitteena?) 
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SINGLE SIGNALS 
YKSITTÄISET SIGNAALIT 
The future is not about the swarm of drones. It's about the networks between autonomous systems and humans. 
 
Lähes jokainen kodinkone sisältää ohjelmiston, joka kykenee tekemään itsenäisesti päätöksiä ja ohjaamaan kodin toimintaa. Ainoastaan 
osa näistä koneista on suunniteltu ja toteutettu turvallisuus edellä, jolloin ne torjuvat osan kotiin kohdistuvista kyberuhkista. Nämä 
älykkäät laitteet ovat verkottuneet keskenään, muodostaen itseohjautuvan älykodin. Tällöin älykodin haltuunottamiseen riittää yksi 
haavoittuva laite. Kriittistä infrastruktuuria vahvistetaan kestämään kyberhyökkäykset. Mitä jos kohteena eivät olisikaan kriittiset 
toimijat, vaan helpot kotitaloudet ja pk-yritykset, joita on suurin osa koko yrityskannasta? Kuinka nopeasti yhteiskuntamme olisi 
kaaoksessa, jos älykoti menisi lukkoon? Mitä siitä seuraisi ja kuinka nopeasti tilanne saataisiin ratkaistua? 

 Enemmän samaa kuin eri mieltä 
 Enemmän eri kuin samaa mieltä 

Kommenttini: 
 

Millainen konkreettinen uhka asevoimille voi muodostua? (Kuka toimii - mitä vastaan (järjestelmä / organisaatio / toiminta) - mikä 
tavoitteena?) 

 
SINGLE SIGNALS 
YKSITTÄISET SIGNAALIT 
Always-in earbuds are sensors and translators and deliver information continually. 
 
Teknologian ja ihmisen risteyttäminen sekä sensoreiden sijoittaminen ihmisen neurologisiin keskuksiin vaikuttamaan eri aisteihin 
esimerkiksi tiedon vastaanottamiseksi vaarantaa tarpeettomasti ihmisiä. 

 Enemmän samaa kuin eri mieltä 
 Enemmän eri kuin samaa mieltä 

Kommenttini: 
 

Millainen konkreettinen uhka asevoimille voi muodostua? (Kuka toimii - mitä vastaan (järjestelmä / organisaatio / toiminta) - mikä 
tavoitteena?) 

 
SINGLE SIGNALS 
YKSITTÄISET SIGNAALIT 
Big data, AI and simulations assist in decision-making processes. 
 
Kuka opettaa, millä päämäärällä ja miten sitä pitäisi tehdä, jotta voidaan varmentaa suosituksien oikeudenmukaisuus. 

 Enemmän samaa kuin eri mieltä 
 Enemmän eri kuin samaa mieltä 

Kommenttini: 
 

Millainen konkreettinen uhka asevoimille voi muodostua? (Kuka toimii - mitä vastaan (järjestelmä / organisaatio / toiminta) - mikä 
tavoitteena?) 

 
SINGLE SIGNALS 
YKSITTÄISET SIGNAALIT 
Training simulators may have vulnerabilities, which can be affected by cyber operators. 
 
Simulaattorien huono ylläpito ja puutteet teknisessä tietoturvassa mahdollistavat tiedon vuotamisen ulkopuolisille tahoille, jotka 
kykenevät mallintamaan saamansa tiedon perusteella millaisia toimenpiteitä ja skenaarioita harjoitellaan. Myös kartta-aineistoa voi 
vuotaa tietojärjestelmän kautta paljastaen sijaintitietoja tai tietoja strategisesti merkittävistä kohteista. 

 Enemmän samaa kuin eri mieltä 
 Enemmän eri kuin samaa mieltä 

Kommenttini: 
 

Millainen konkreettinen uhka asevoimille voi muodostua? (Kuka toimii - mitä vastaan (järjestelmä / organisaatio / toiminta) - mikä 
tavoitteena?) 

 
SINGLE SIGNALS 
YKSITTÄISET SIGNAALIT 
Big data, AI and simulations assist in decision-making processes. 
 
Järjestelmien tuottamaan tietoon luotetaan yhä enemmän niin, että luovuuden merkitys jää pois päätöksenteosta. Tähän liittyy myös 
tiedon manipulaatio. Mikäli tiedot ovat vääristeltyjä, mutta niitä ei tarkasteta tai kyetä tarkastamaan on vaarana päätyä väärään 
ratkaisuun. 

 Enemmän samaa kuin eri mieltä 
 Enemmän eri kuin samaa mieltä 

Kommenttini: 
 

Millainen konkreettinen uhka asevoimille voi muodostua? (Kuka toimii - mitä vastaan (järjestelmä / organisaatio / toiminta) - mikä 
tavoitteena?) 

 
SINGLE SIGNALS 
YKSITTÄISET SIGNAALIT 
AI can manipulate images and videos. 
 
Oppiva tekoäly toteuttaa mallinnuksia, joiden mukaan se oppii vääristelemään aineistoja ja mediaa halutulla tavalla. Lumipalloefektin 
omaisesti tekoäly aloittaa kuvien ja videoiden vääristelyn ja ulottaa tämän havaitsemiinsa medioihin, joihin sillä on pääsy. Pahimmassa 
skenaariossa vääristely muodostuu uudeksi normaaliksi, jolloin manipuloitu aineisto vääristää yleisesti saatavilla olevaa tietoa (ml. Big 
Data) ja tekee tiedon hyödyntämisestä mahdotonta, mikäli lähdeaineistoon ei voida luottaa. 

 Enemmän samaa kuin eri mieltä 
 Enemmän eri kuin samaa mieltä 

Kommenttini: 
 

Millainen konkreettinen uhka asevoimille voi muodostua? (Kuka toimii - mitä vastaan (järjestelmä / organisaatio / toiminta) - mikä 
tavoitteena?) 
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SINGLE SIGNALS 
YKSITTÄISET SIGNAALIT 
Supply chains and logistics generally are mostly dependent on the Internet. 
 
Julkisen Internetin avoimuus muodostaa uhan toimitusketjuille, koska kaikkia toimijoita ei kyetä tunnistamaan eikä niiden kaikkia 
liikkeitä seuraamaan. Kaikki kykenevät seuraamaan ja monitoroimaan omia toimintojaan, mutta palvelujen ulkoistuksissa ja 
palveluntuottajien osalta tätä ei osata eikä ymmärretä vaatia vastaavalla tasolla. Palveluntuottaja noudattaa hyvää tietoturvallisuuden 
tasoa ei seurata tarpeeksi. 

 Enemmän samaa kuin eri mieltä 
 Enemmän eri kuin samaa mieltä 

Kommenttini: 
 

Millainen konkreettinen uhka asevoimille voi muodostua? (Kuka toimii - mitä vastaan (järjestelmä / organisaatio / toiminta) - mikä 
tavoitteena?) 

 
SINGLE SIGNALS 
YKSITTÄISET SIGNAALIT 
Cyber-attack could cause a pandemic. 
 
Uudet tietojärjestelmät auttavat taudin jäljittämisessä, tiedon levittämisessä ja sairaiden rekisteröinnissä. Samalla muodostuu uusia 
alustoja, joita vastaan hyökkäämällä sairauden leviäminen voi helpottua. 

 Enemmän samaa kuin eri mieltä 
 Enemmän eri kuin samaa mieltä 

Kommenttini: 
 

Millainen konkreettinen uhka asevoimille voi muodostua? (Kuka toimii - mitä vastaan (järjestelmä / organisaatio / toiminta) - mikä 
tavoitteena?) 

 
SINGLE SIGNALS 
YKSITTÄISET SIGNAALIT 
Big data, AI and simulations assist in decision-making processes. 
 
Päätökset perustuen väärään informaatioon ovat merkittävä uhka. Ulkopuolisen toimijan päästessä manipuloimaan järjestelmissä 
hyödynnettävää dataa, sillä voi olla pahoja vaikutuksia niin strategisen kuin taktisen tason päätöksenteossa. 

 Enemmän samaa kuin eri mieltä 
 Enemmän eri kuin samaa mieltä 

Kommenttini: 
 

Millainen konkreettinen uhka asevoimille voi muodostua? (Kuka toimii - mitä vastaan (järjestelmä / organisaatio / toiminta) - mikä 
tavoitteena?) 

 
SINGLE SIGNALS 
YKSITTÄISET SIGNAALIT 
Big data, AI and simulations assist in decision-making processes. 
 
Tekoälyä tullaan varmasti käyttämään osana päätöksentekoa, mutta haasteeksi nousee se, missä määrin ja miten se korvaa tai 
syrjäyttää intuition ja luovuuden päätöksenteossa. Manipuloitu data, jota tekoäly käyttää tai logiikka, joka ei avaudu ihmisille, voivat 
aiheuttaa yllättäviä päätöksiä. 

 Enemmän samaa kuin eri mieltä 
 Enemmän eri kuin samaa mieltä 

Kommenttini: 
 

Millainen konkreettinen uhka asevoimille voi muodostua? (Kuka toimii - mitä vastaan (järjestelmä / organisaatio / toiminta) - mikä 
tavoitteena?) 

 
SINGLE SIGNALS 
YKSITTÄISET SIGNAALIT 
Several countries are investing in facial recognition technology. It has a great influence on HUMINT. It will raise juridical problems for 
the "right to be forgotten" principal and for the liability of the technology. 
 
Kasvojen perusteella tunnistamisen ongelma on se, että ihminen ei voi kontrolloida sitä mitenkään. Muutoin tunnistautuminen on 
pääsääntöisesti ihmisen itsensä hallussa: mitä hän on, mitä hän tietää ja esim. mitä hän omistaa. Kasvojen tunnistus kameravalvonnan 
perusteella ei vaadi ihmiseltä itseltään mitään. Kasvoja ei voi jättää hankkimatta tai ottamatta mukaan. Kameroiden tuottamaa dataa 
on valtavia määriä ja sitä yhdistelemällä saadaan aikaan varmasti suuresta osasta ihmisistä kattava kuva. Toisaalta myös älylaitteiden 
avulla on mahdollista seurata, kuunnella ja paikallistaa ihmisiä. Kasvojen avulla voidaan myös helposti tyypittää ihmisiä, etnisyyteen tai 
siihen perustuen missä hän käy, mitä hän tekee ja missä hän liikkuu. Jos kasvojen peittäminen on kiellettyä tai palveluiden saamiseksi 
on pakollista tunnistautua, on kasvojen tunnistusta mahdotonta välttää. 

 Enemmän samaa kuin eri mieltä 
 Enemmän eri kuin samaa mieltä 

Kommenttini: 
 

Millainen konkreettinen uhka asevoimille voi muodostua? (Kuka toimii - mitä vastaan (järjestelmä / organisaatio / toiminta) - mikä 
tavoitteena?) 

 
SINGLE SIGNALS 
YKSITTÄISET SIGNAALIT 
Taking over control of UAV systems through cyber operations is an increasing threat. 
 
Mikäli lennokkien käytön kasvu käyttötarkoituksesta riippumatta kasvaa tulevaisuudessa samaan tahtiin kuin viime vuosina, kasvaa 
myös niiden käyttö sellaisissa tietoympäristöissä, jotka ovat alttiimpia kybervaikuttamiselle. Tämä vaatisi lennokkien määrän kasvun 
niin, että niiden ohjaamiseen ja niistä saadun datan käsittelyyn käytettäisiin enemmän tietoverkkoja. Lennokkiparvien hallintaan 
käytettäviin tietoverkkoihin hyökkäämällä saadaan suurempi vaikutus aikaan kuin vaikuttamalla yhden lennokin hallintasignaaliin. 

 Enemmän samaa kuin eri mieltä 
 Enemmän eri kuin samaa mieltä 

Kommenttini: 
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Millainen konkreettinen uhka asevoimille voi muodostua? (Kuka toimii - mitä vastaan (järjestelmä / organisaatio / toiminta) - mikä 
tavoitteena?) 

 
SINGLE SIGNALS 
YKSITTÄISET SIGNAALIT 
Social media services can assist when creating situation awareness as well as when operating in cyber domain. 
 
Sosiaalisen median kautta tehdyn tiedustelun avulla tehdään iskuja sotilasosastoja vastaan. Israelilaiset ovat joutuneet peruuttamaan 
suunnittelemiaan operaatioita, koska heidän sotilaansa ovat kirjoittaneet hyökkäyssuunnitelmista epähuomiossa sosiaaliseen mediaan. 
Venäjällä sotilailta on kielletty sosiaalisen median käyttö. Automatisoitu tiedonkeruu sosiaalisesta mediasta mahdollistaisi nopeamman 
tilannekuvan luomisen - niin vastustajan kuin omien tuottamasta datasta. 

 Enemmän samaa kuin eri mieltä 
 Enemmän eri kuin samaa mieltä 

Kommenttini: 
 

Millainen konkreettinen uhka asevoimille voi muodostua? (Kuka toimii - mitä vastaan (järjestelmä / organisaatio / toiminta) - mikä 
tavoitteena?) 

 
SINGLE SIGNALS 
YKSITTÄISET SIGNAALIT 
Hacking a social media account and using it for spreading disinformation can affect thousands or even millions of people drastically 
and quickly. 
 
Sosiaalisen median tilin väittäessä Barack Obaman kuolleen pörssikurssit lähtivät laskuun. Uutinen tuli keskellä yötä ja algoritmit tekivät 
ostopäätöksiä ennen kuin ihmiset puuttuivat tilanteeseen. Mikäli useampi uskottava tili toimisi samalla tavalla yhtäaikaisesti, voisivat 
seuraukset olla merkittäviä. 

 Enemmän samaa kuin eri mieltä 
 Enemmän eri kuin samaa mieltä 

Kommenttini: 
 

Millainen konkreettinen uhka asevoimille voi muodostua? (Kuka toimii - mitä vastaan (järjestelmä / organisaatio / toiminta) - mikä 
tavoitteena?) 

 
SINGLE SIGNALS 
YKSITTÄISET SIGNAALIT 
AI speeds up the response in the cyber domain. 
 
Tekoälyn tulisi kehittyä itsenäisempään suuntaan ja pystyä ratkomaan myös yllättäviä ongelmia. Tekoälyn kehittyminen sekä auttaa 
että häiritsee niin puolustajaa kuin hyökkääjääkin. Jos puolustaja muuttaa mekanismejaan, täytyy ihmiskäden muuttaa 
hyökkäysmekanismia. Tämän automatisoituessa kyberhyökkäysmaailma siirtyy automatisoituihin hyökkäys- ja puolustustaisteluihin. 
Vaarallisinta on se, että puolustaja ei välttämättä ole samassa kehityksen rytmissä hyökkääjän kanssa. Jos hyökkääjä käyttää aitoa 
tekoälyä hyökkäyksessä, ei puolustajalla ole käytännössä mahdollisuutta puolustautua. Alkeellisempi tekoäly ja ihmiskäsi eivät kykene 
vastaamaan kehittyneemmän tekoälyn nopeuteen. 

 Enemmän samaa kuin eri mieltä 
 Enemmän eri kuin samaa mieltä 

Kommenttini: 
 

Millainen konkreettinen uhka asevoimille voi muodostua? (Kuka toimii - mitä vastaan (järjestelmä / organisaatio / toiminta) - mikä 
tavoitteena?) 

 
SINGLE SIGNALS 
YKSITTÄISET SIGNAALIT 
AI will be better than humans at everything by 2060. 
 
Tekoälyyn liittyen vaarallisin kehitysmahdollisuus on tekoälyn täydellinen automatisointi. Ensimmäiset askeleet automatisoitujen 
alustojen kehittämisessä on otettu, esimerkkeinä DARPAn LS3 ja Atlas sekä Northropin X-47B. Kehittämiseen osallistuvien toimijoiden 
määrä kiihdyttää teknologian kehitystä. Tulevat vuodet tulevat lisäämään tekoälyn kehitystä ja lisäämistä useampaan alustaan 
pienentäen samalla ihmisen roolia. Tämä johtaa lopulta tilanteeseen, jossa ihmistä ei enää tarvita ainakaan suoraan alustan 
hallinnointiin. Hävittäjien seuraavan sukupolven jälkeen kehitetään koneita, joissa on ainakin mahdollisuutena valita täysin 
automatisoitu vaihtoehto. 

 Enemmän samaa kuin eri mieltä 
 Enemmän eri kuin samaa mieltä 

Kommenttini: 
 

Millainen konkreettinen uhka asevoimille voi muodostua? (Kuka toimii - mitä vastaan (järjestelmä / organisaatio / toiminta) - mikä 
tavoitteena?) 

 
SINGLE SIGNALS 
YKSITTÄISET SIGNAALIT 
AI will be better than humans at everything by 2060. 
 
Ihminen yleensä yliarvioi lähimenneisyyttä ja aliarvioi myöhäisempää tulevaisuutta. Reilut kaksi vuosikymmentä sitten emme olisi 
osanneet odottaa tekoälyltä nykyistä roolia. Tekoäly on siirtynyt kohtalaisen huomaamattomasti osaksi ihmisten elämää, joten sen ei 
välttämättä edes ymmärretä olevan osa elämäämme. Siri ja Alexa ovat hyviä esimerkkejä tekoälyn käytöstä nykypäivän tietotekniikassa. 
Asevoimia vastaan voisin kuvitella pahimmillaan terminatormaisen skenaarion, jossa koneet ottavat vallan. Näin tuskin kuitenkaan tulee 
tapahtumaan. Tulemme kuitenkin todennäköisesti näkemään tulevaisuudessa, että koneet ovat ihmisiä parempia toteuttamaan 
asevoimien tehtäviä. 

 Enemmän samaa kuin eri mieltä 
 Enemmän eri kuin samaa mieltä 

Kommenttini: 
 

Millainen konkreettinen uhka asevoimille voi muodostua? (Kuka toimii - mitä vastaan (järjestelmä / organisaatio / toiminta) - mikä 
tavoitteena?) 
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SINGLE SIGNALS 
YKSITTÄISET SIGNAALIT 
AI speeds up the response in the cyber domain. 
 
Uhka muodostuu, mikäli tekoälyn hallinnoimiin puolustusratkaisuihin liittyy esimerkiksi vastahyökkäyksen mahdollisuus. Silloin se 
saattaa aiheuttaa hallitsemattomia ketjureaktioita. 

 Enemmän samaa kuin eri mieltä 
 Enemmän eri kuin samaa mieltä 

Kommenttini: 
 

Millainen konkreettinen uhka asevoimille voi muodostua? (Kuka toimii - mitä vastaan (järjestelmä / organisaatio / toiminta) - mikä 
tavoitteena?) 

 
SINGLE SIGNALS 
YKSITTÄISET SIGNAALIT 
Companies and their products and solutions can cause cyber threats for supply chains. 
 
Kaikkien valtioiden tuottamia järjestelmiä tai laitteita ei ole turvallista käyttää kriittisissä toimissa, sillä ei voida olla varmoja, etteivät ne 
sisällä mitään ylimääräistä tai etteivät ne varmasti lähetä dataa eteenpäin. 

 Enemmän samaa kuin eri mieltä 
 Enemmän eri kuin samaa mieltä 

Kommenttini: 
 

Millainen konkreettinen uhka asevoimille voi muodostua? (Kuka toimii - mitä vastaan (järjestelmä / organisaatio / toiminta) - mikä 
tavoitteena?) 

 
SINGLE SIGNALS 
YKSITTÄISET SIGNAALIT 
The future is not about the swarm of drones. It's about the networks between autonomous systems and humans. 
 
Valtionhallinnolle on asetettu vaatimuksia tietoturvan arvioimiseksi ennen uuden teknologian ja palveluiden käyttöönottoa. Mikäli 
kehityssuunnassa tehdään täyskäännös ja eri palveluita ja teknologioita otetaan käyttöön toiminnan tehostamiseksi nopeutetulla 
aikataululla, liikutaan kestämättömällä pohjalla. 

 Enemmän samaa kuin eri mieltä 
 Enemmän eri kuin samaa mieltä 

Kommenttini: 
 

Millainen konkreettinen uhka asevoimille voi muodostua? (Kuka toimii - mitä vastaan (järjestelmä / organisaatio / toiminta) - mikä 
tavoitteena?) 

 
SINGLE SIGNALS 
YKSITTÄISET SIGNAALIT 
AI speeds up the response in the cyber domain. 
 
Kehittymätöntä tekoälyä ei voida asettaa päätöksiä tekevään rooliin ilman ihmisen laadunvarmistusta. Disinformaatio ja väärin lasketut 
skenaariot voivat aikaansaada vääränlaisen tai väärään aikaan tapahtuvan puolustusmekanismin. 

 Enemmän samaa kuin eri mieltä 
 Enemmän eri kuin samaa mieltä 

Kommenttini: 
 

Millainen konkreettinen uhka asevoimille voi muodostua? (Kuka toimii - mitä vastaan (järjestelmä / organisaatio / toiminta) - mikä 
tavoitteena?) 

 
SINGLE SIGNALS 
YKSITTÄISET SIGNAALIT 
Fake news has the power to make big data unreliable. 
 
Manipuloitu tieto voi näyttäytyä totena, mikäli se leviää luotettuihin medioihin. Lähdeaineiston verifioinnin merkitys korostuu mutta 
prosessina se tulee olemaan haasteellinen, riippumatta siitä hyödynnetäänkö esim. tekoälyä tai muuta automatisoitua prosessia 
analyysissa. Lähteiden tarkastus ei ole enää tiedon monimuotoisuuden vuoksi manuaalisena työnä mahdollista, jolloin automatisoitu ja 
oppiva aineiston tarkastus ja threat modeling korostuu. 

 Enemmän samaa kuin eri mieltä 
 Enemmän eri kuin samaa mieltä 

Kommenttini: 
 

Millainen konkreettinen uhka asevoimille voi muodostua? (Kuka toimii - mitä vastaan (järjestelmä / organisaatio / toiminta) - mikä 
tavoitteena?) 

 
SINGLE SIGNALS 
YKSITTÄISET SIGNAALIT 
The future is not about the swarm of drones. It's about the networks between autonomous systems and humans. 
 
Automatisoidut alustat verkottuneena ihmisoperaattoriin esimerkiksi ilmasodankäynnissä mahdollistavat erilaisten taktiikoiden käytön 
kuin pelkästään ihmisoperaattoreiden kanssa. Verkottuneisuus tulee kehittymään. Yksittäiset aselavetit eivät toimi tehokkaasti, ja 
lavettien hinta pakottaa yhteistoimintaan eri aselajien välillä tehokkaan käytön takaamiseksi. 

 Enemmän samaa kuin eri mieltä 
 Enemmän eri kuin samaa mieltä 

Kommenttini: 
 

Millainen konkreettinen uhka asevoimille voi muodostua? (Kuka toimii - mitä vastaan (järjestelmä / organisaatio / toiminta) - mikä 
tavoitteena?) 

 
SINGLE SIGNALS 
YKSITTÄISET SIGNAALIT 
The future is not about the swarm of drones. It's about the networks between autonomous systems and humans. 
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Yhteistyön ja verkottumisen perustana on läpinäkyvä tiedonvälitys ja luottamus osapuolten välillä. Mikäli maat yksi kerrallaan 
rakentavat oman "www:n" ja sulkeutuvat pois kansainvälisestä verkosta, se vaikuttaa verkottumiseen. Miten esimerkiksi uhkien 
tunnistus toimii, kun keskitetystä mallista siirrytään hajautettuun malliin, jossa jokaisella toimijalla on oma siilonsa? 

 Enemmän samaa kuin eri mieltä 
 Enemmän eri kuin samaa mieltä 

Kommenttini: 
 

Millainen konkreettinen uhka asevoimille voi muodostua? (Kuka toimii - mitä vastaan (järjestelmä / organisaatio / toiminta) - mikä 
tavoitteena?) 

 
CLOSING PAGE 
PÄÄTÖSSIVU 
Toinen osa on valmis. 
Tämä kaksiosainen toinen kysely on melkein lopussa. Seuraavassa voit vielä nostaa esille huomioita siitä, miten kysely vaikutti omiin 
ajatuksiisi. Mikä yllätti, mikä opetti, mikä herätti ajattelemaan? Voit lisäksi antaa kommentteja kyselyn toteutukseen liittyen. 
 
Sana on vapaa! 

Kiitos oraakkeleille! 
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Major Santtu Eklund Diploma Thesis        APPENDIX 5 

 

THE DEVELOPMENT OF THE FIVE PHENOMENA - ROUND 2 
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Kehityksen todennäköisyys 
ja arvio ajasta 

  Hyvin todennäköistä, että skenaario 
toteutuu. Se on jossain määrin jo nyt 
toteutunut, laitteita ja sensoreita 
hyödynnetään laajasti niin 
puolustusteollisuudessa kuin arkielämässä. 
Taloyhtiöt, yritykset, organisaatiot ja yksilöt 
ottavat oletuksena käyttöön laajoja IoT-
sensoreihin perustuvia järjestelmiä. Viiden 
vuoden kuluessa kyvyt datan 
hyödyntämiseen ovat merkittävästi 
kasvaneet, keinot datan yhdistelylle, 
rajapinnoille sekä laajoille tietokannoille 
ovat kehittyneet ja tulleet luontevaksi osaksi 
ihmisten arkea. Tietosuojaongelmat 
kasvavat, tietomurrot sekä kalastelut 
yleistyvät entisestään ja ransomwaret sekä 
muut kiristykset monimutkaistuvat. Heikkoja 
tietoturvaratkaisuja omaavat tuotteet 
karsiutuvat markkinoilta ja kuluttajilta alkaa 
tulla painetta kehittää IoT-laitteiden 
tuottaman datan tietoturvaa sekä laitteiden 
itsensä turvallisuutta. Osittain voimme 
päätyä kilpavarustelutilanteeseen, joten 
todennäköisesti myös teollisuusvakoilu 
yleistyy, kun markkinat IoT-laitteiden parissa 
kasvavat entisestään. 

Mielestäni tämä liittyy erittäin paljon 
tekoälyyn ja automatisaatioon: kerätyn 
tiedon määrä kasvaa niin valtavaksi, 
etteivät ihmiset kykene enää käyttämään 
sitä päätöksenteossaan riittävän 
tehokkaasti. Sen sijaan päätöksentekoon 
tai ainakin sen vaiheisiin valjastetaan 
kasvavissa määrin algoritmeja ja tekoälyjä, 
joilta vielä lähitulevaisuudessa ainakin 
puuttuu kyky luoviin ratkaisuihin. IoT-
verkot jäävät tulevat olemaan suurelta osin 
suojaamattomia ja hallitsemattomia ja 
niiden konfigurointi tulee perustumaan 
automaatioon. Yksi ongelma tulee varmasti 
olemaan esimerkiksi automatisoitu 
verkonhallinta ja riittämättömät 
verkkoresurssit, jolloin tekoäly ratkaisee 
ongelmat perustuen kerättyyn tietoon ja 
sen tulkintaan oikeasta ratkaisusta, joka ei 
välttämättä ole se mitä ihmiset pitävät 
parhaana ratkaisuna. Uskon, että edellä 
mainittu kehityskulku toteutuu lähes 
sataprosenttisen varmasti. Laajamittaisen 
kyberhyökkäyksen kohteena se tulee 
olemaan seuraavan 5 vuoden aikana. 

Edellä mainittu kehityskulku on mielestäni 
hyvin lähellä sitä, mitä itse olen ajatellut 
sensoreiden kehityksessä tapahtuvan. Kohtiin 
A-D huomauttaisin lisäksi sen, että vaikka 
standardisoitua dataa pyritäänkin 
käyttämään, tulee haasteeksi se, mikä 
luokitellaan standardisoiduksi dataksi. 
Esimerkiksi tällä hetkellä deepfake-videoiden 
tekeminen on jo mahdollista, mikä tulee 
tulevaisuudessa sekoittamaan sitä, mikä on 
aitoa dataa ja mikä ei. Edellä esitetyistä 
kehityskuluista suurin osa on jo nykypäivää. 
Ainoa, joka on vielä pienemmällä 
kehitysasteella, on käyttöesineissä olevat 
älysensorit. Lähes jokainen kantaa tällä 
hetkellä älypuhelinta mukana, ja monella on 
esimerkiksi älykello, joka mittaa sydämen 
sykettä ja askelluksia, mutta älykotia ei vielä 
kovin monella ole. Ensimmäisen (ja osittain 
toisen) sukupolven teknologiat ovat jo näihin 
liittyen saatavilla, mutta ne eivät ole vielä 
kovin yleisessä käytössä (Yhdysvalloissa 
toisaalta useammalla alkaa jo olla Google 
Home -tyyppisiä älykaiuttimia ja 
älyovikelloja). Vaatteissa olevat älysensorit 
ovat vielä harvinaisempia, ja ne tarvitsevatkin 
mielestäni kulutustottumusten muutosta ja 
esimerkiksi vaatteiden liittämisen johonkin 
tapahtumaan tai kuuluisuuteen, joka toisi 
älyvaatteet valtavirran tietoisuuteen. Edellä 
mainittujen asioiden valtavirtaistuminen 
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tapahtuu pääosin 2020-2030-luvuilla. Datan 
standardisointi, älysensoreiden leviäminen 
laajemmalle ja drooniparvien käyttö ovat 
nykyhetkeä, kyseessä on ennemminkin siitä, 
missä aikataulussa niiden käyttö leviää. 
Arvioin, että vuoteen 2030 mennessä 
älysensoreita on isommalla osalla väestöä 
(laitteissa, ei vaatteissa, nämä sensorit 
odotuttavat vielä 2030-lukua). Älysensorien 
ja droonien kautta kerättävä tieto on siihen 
mennessä moninkertaistunut, ja samalla 
myös näiden tietojen hyödyntäminen 
valtiotasolla ja rikollisten parissa on kasvanut. 
Tällä hetkellä esimerkiksi turvattomia 
webbikameroita ja älylaitteita on lukuisia, 
mutta rikolliset hakkerit eivät ole vielä 
(onneksi) ymmärtäneet avoimen tiedon 
potentiaalia 

  
A luotettavan 
päätöksenteon perustana 
on oikea tieto 

  A1 on mietittävä, mitä pidetään 
luotettavana, kenelle tietoa välitetään, 
miten ja missä sitä säilytetään ja kuinka 
kauan. 
A2 On ymmärrettävä ja selitettävä 
kuluttajille, että dataa käytetään moniin eri 
tarkoituksiin, sitä myydään kolmansille 
osapuolille ja sillä markkinoidaan asioita ja 
tuotteita kuluttajille. 

01 Iso osa ihmisistä ei tee päätöksiään 
perustuen oikeaan tietoon, vaan heidän 
tietonsa on aina enemmän tai vähemmän 
subjektiivista ja 
vinoutunutta/vääristynyttä. Tällä tarkoitan, 
että se perustuu kokemuksiin, tunteisiin, 
arvoihin, omiin näkökulmiin ja 
mielihaluihin.  
02 Jotkut ihmiset pyrkivät mahdollisimman 
oikean tiedon käyttöön 
päätöksenteossaan. 
03 Koneet, joiden toiminta perustuu 
algoritmeihin, tekevät päätöksensä 
"oikeaan" tietoon perustuen, mutta ainakin 
toistaiseksi "oikean" tiedon määrittää 
koneen ohjelmoija. Voidaan puhua 
enemmänkin oikeanlaisesta tai 
määrämuotoisesta tiedosta.  
A Algoritmisen (eli koneiden tekemän), 
luotettavan päätöksenteon tai teoreettisen 
ihannetilanteen, jossa päämäärä on 
luotettava päätöksenteko, pohjana on 
luotettava tieto. 
A1 Tietyissä tapauksissa hyväksytään, että 
koneiden tekemä, algoritminen 
päätöksenteko on parempaa ja 
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kattavampaa, kuin ihmisten vinoutunut 
päätöksenteko. 

B standardisoitu data ja 
siitä muodostettu tieto on 
standardisoimatonta 
luotettavampaa ja 
hyödynnettävämpää 

B koska päätöksentekoa varten tarvitaan 
yhä enemmän tietoa, kerätyn datan määrä 
kasvaa 

B1 Standardointi tulisi sopeuttaa eri 
sektoreille, tietoturvatasoille, 
salassapidettävälle tiedolle sekä eri 
tuotteille. Käsittelyssä on henkilötietoja sekä 
erityisherkkää tietoa koskien ihmisten 
yksityisiä asioita ja tietoja. Emme voi 
standardoida samoin puutarhaletkua, joka 
aistii kuivuuden ja älykelloa, joka mittaa 
sykettä, seuraa sijaintia ja valvoo 
ruokailutottumuksia.   

B Koneille standardisoitu data on 
elintärkeää, että ne voivat muodostaa siitä 
tietoa. 

  

C kerättävä data 
standardisoidaan 
(yhtenäistetään, 
jalostetaan) sen 
hyödyntämiseksi tietona 

C tämä johtaa myös siihen, että ihmisten 
riippuvuus kerätystä datasta 
muodostetusta tiedosta kasvaa 

C1 Tiedonsiirto uuteen laitteeseen tulee 
mahdollistaa, jos tieto on sen laatuista, että 
siirto voidaan joutua hyödyntämään myös 
seuraavassa laitteessa. 

    

D ihmisten riippuvuus 
kerätystä datasta 
muodostetusta tiedosta 
kasvaa 

D koska kerätyn datan määrä kasvaa, sen 
keräystä pyritään tehostamaan ja 
automatisoimaan --> arjen älysensorit 
yleistyvät esimerkiksi vaatteisiin, 
asusteisiin, huonekaluihin ja erilaisiin 
käyttöesineisiin ja niiden valikoima 
monipuolistuu hallitsemattomasti   

  D1 Riippuvuus kerätystä datasta 
muodostuu koneille elintärkeäksi 
D2 Ihmisten tekemien päätösten määrä 
vähenee, tai päätöksentekoa ohjailevat 
koneet ja niiden tuottama tieto. 

  

  
E riippuvuuden kasvaessa 
myös vaatimukset 
sensoreiden keräämän 
datan tyypille, tarkkuudelle 
ja laajuudelle kasvavat 

E kuten monissa muissakin asioissa myös 
IoT:ssa, uskon ilmiön kehittyvän ns. 
tarvelähtöisesti: ajatellaan sitä, että 
tarvitaan tietoa, kehitetään siihen 
tehokkaita ratkaisuja ja sitten vasta 
aletaan pohtia ratkaisujen turvallisuutta 
(vertaa internetin kehitys), jonka vuoksi 
arjen älysensorit kehittyvät 
asiakaslähtöisesti eli helppokäyttöisyyden 
näkökulmasta turvallisuuden sijaan ja 
yleistyvät (vaatteet, laitteet) 

      

F kerätyn datan määrä 
kasvaa 

F sensoreiden vieminen arkeen johtaa 
siihen, että syntyy rajaton ja hallitsematon 
avoin IoT-ympäristö   

      

G arjen älysensorit 
yleistyvät esimerkiksi 
vaatteisiin, asusteisiin, 
huonekaluihin ja erilaisiin 
käyttöesineisiin ja niiden 

G sensorivalikoiman hallitsematon 
monipuolistuminen ja kehittyminen 
helppokäyttöisyyden näkökulmasta 
aiheuttavat hyökkäyspinta-alan kasvun   
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valikoima monipuolistuu 
hallitsemattomasti 
H arjen älysensorit 
kehittyvät 
asiakaslähtöisesti eli 
helppokäyttöisyyden 
näkökulmasta 
turvallisuuden sijaan ja 
yleistyvät (vaatteet, 
laitteet) 

H kerättävän datan suojaaminen ja 
käsittely vaikeutuvat niin yksittäisen 
sensorin kuin verkkojen tasolla   

      

I kansainvälisten 
standardien luomisessa ja 
käyttämisessä ei onnistuta 

I uskon hyökkäyspinta-alan kasvun ja datan 
suojaamisen johtavan ennakkotapaukseen, 
joka kasvattaa turvallisuuden näkökulman 
painoarvoa ja tuo keskustelun 
standardoimisesta viimeistään tapetille. 
Me ihmiset opimme usein kantapään 
kautta, enkä usko tämänkään kehityksen 
olevan siitä poikkeus. Tällä perusteella 
avoimessa IoT-ympäristössä dataa ja tietoa 
manipuloidaan ja niiden painoarvoa 
vääristetään. 

I1 Tulisi päästä ymmärrykseen 
vähimmäisvaatimuksista, jotta kaikilla 
laitteilla olisi edes jonkinlaista tietoturvaa ja 
suojausta. 

  I kansainvälisten standardien luonnissa 
epäonnistutaan. Tämän sijaan alueelliset 
käytännöt (Eurooppa, Amerikka, Kiina jne.) 
nostavat päätään. 

J sensorivalikoiman 
hallitsematon 
monipuolistuminen ja 
kehittyminen 
helppokäyttöisyyden 
näkökulmasta aiheuttavat 
hyökkäyspinta-alan kasvun 

J manipulaatio ja painoarvon 
vääristäminen johtavat päätöksenteossa 
vääriin ratkaisuihin (ennakkotapaus tai 
tapauksia, joista nousee halo)   

J1 Rajapintoja, ohjelmistoja, käyttöliittymiä 
ja alustoja tulee testata ja varmentaa, että 
ne soveltuvat tiedon käsittelyyn ja 
varastointiin, eikä tieto vaarannu tai ole 
helposti tavoitettavissa niille 
kuulumattomien toimesta. 
J2 Tuotteiden käyttämää teknologiaa tulee 
pohtia (Bluetooth, NFR jne.) ja testata 
sensoreita, jotta väärennettyä dataa tai 
manipulaatiota ei voida toteuttaa 
ongelmitta tai hälytystä aiheuttamatta. 
J2 Elinkaaren hallinta sekä 
tietoturvapäivitykset, varmuuskopiot (mikäli 
tarpeen) ja tuki tulee suhteuttaa laitteiden 
mahdolliseen pitkäänkin tuote-elinkaareen, 
joka on toista luokkaa kuin iPadit tai 
kännykät, joiden käyttöikä on verrattain 
lyhyt esim. jääkaappiin tai vaakaan 
verrattuna. 

J1 Sensorimäärän kasvaminen ja 
monipuolistuminen luo mahdollisuuden 
niiden käyttämiseen vaikuttamiskeinona 
ilman, että ihmiset edes ymmärtävät sitä 

  

K kerättävän datan 
suojaaminen ja käsittely 
vaikeutuvat niin yksittäisen 
sensorin kuin verkkojen 
tasolla 

K ennakkotapaukset ja niiden nostattama 
keskustelu tuovat uusia vaatimuksia: 
riippuvuuden kasvaessa myös vaatimukset 
sensoreiden keräämän datan tyypille, 
tarkkuudelle ja laajuudelle kasvavat 
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L kansallista ja 
kansainvälistä 
lainsäädäntöä ei onnistuta 
kehittämään datan 
keräämiseen liittyviin 
kysymyksiin liittyen ja 
muuten sensoritekniikan 
hyödyntämiseksi 

L tässä välissä voidaan koettaa 
standardisoida dataa: kerättävä data 
standardisoidaan (yhtenäistetään, 
jalostetaan) sen hyödyntämiseksi tietona   

      

M IoT-verkkoihin liittyviä 
kysymyksiä hallinnasta, 
kommunikoinnista ja 
integroinnista ei kyetä 
ratkaisemaan: tapahtuuko 
data- ja tietovirtojen liike 
julkisessa vai suljetussa 
verkossa 

M pois 
M siinä voidaan joko onnistua tai 
epäonnistua, uskon tämän olevan vahvasti 
riippuvainen kansainvälisestä tahtotilasta 
ja taas sen olevan riippuvainen 
ennakkotapauksista ja niiden luonteista. 
Näin ollen, M ja N kohdat ovat toisensa 
poissulkevia ja vain jompikumpi niistä 
tapahtuu, riippuen mielestäni yleisestä 
tahtotilasta: standardisoitu data ja siitä 
muodostettu tieto on standardisoimatonta 
luotettavampaa ja hyödynnettävämpää 
M Tuo riippuu tarkasteltavasta tasosta. 
Esimerkiksi uskon, että Suomessa asiaan 
voitaisiin pyrkiä kehittämään ratkaisua. 
Riippuu varmasti todella pitkälti maasta ja 
maan digitaalisuuden tasosta sekä 
esimerkiksi maan 
kyberturvallisuusosaamisesta sekä 
käytössä olevista resursseista. 

  M IoT verkkojen data- ja tietovirtojen 
liikenne tulee tapahtumaan julkisissa 
verkoissa, koska se ei ole mahdollista 
missään suljetussa verkossa. Kotiverkkojen 
ongelmaksi tulee ihmisten osaamattomuus 
verkonhallinnassa. Maailmanlaajuisesti 
koneet tulevat ohjaamaan IoT-verkkojen 
konfiguraatioita yhä enemmän ja hallinta 
automatisoituu. 

  

N syntyy rajaton ja 
hallitsematon avoin IoT-
ympäristö 

N kansainvälisten standardien luomisessa 
ja käyttämisessä ei onnistuta 

      

  
O avoimessa IoT-
ympäristössä dataa ja 
tietoa manipuloidaan ja 
niiden painoarvoa 
vääristetään 

O samalla tavalla kuin standardit, voidaan 
pyrkiä kehittämään sekä kansallista että 
kansainvälistä lainsäädäntöä. Uskon, että 
kansallisessa lainsäädännössä onnistutaan. 
Uskon, että EU:kin voisi onnistua laatimaan 
omaa lainsäädäntöä, mutta globaalilla 
tasolla uskon asian olevan haastavaa. Näin 
ollen O -kohta muokattuna voisi olla: 
kansainvälistä lainsäädäntöä ei onnistuta 
kehittämään datan keräämiseen liittyviin 
kysymyksiin liittyen ja muuten 
sensoritekniikan hyödyntämiseksi 
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P manipulaatio ja 
painoarvon vääristäminen 
johtavat päätöksenteossa 
vääriin ratkaisuihin 

P tiedolla hallitaan ihmismassoja, 
esimerkiksi ohjataan tai rajoitetaan 
liikkumista. Uskon tämän toki toteutuvan 
jo nyt joissakin maissa, mutta yleistyvän   

      

  

Q esimerkiksi 
drooniparvien sekä muiden 
sensorien toiminnan 
automatisointi ja niillä 
kerätyn tiedon 
hyödyntäminen luo 
uudenlaisen kattavuuden 
esimerkiksi liikkumisen 
valvontaan 

        

R tiedolla hallitaan 
ihmismassoja, esimerkiksi 
ohjataan tai rajoitetaan 
liikkumista 

    R1 Ihmisten päätöksenteon ohjailu ja 
vaikuttaminen älylaitteiden ja vastaavien 
keräämään tiedon perusteella mahdollistaa 
kyberhyökkäysten toteuttamisen, joita ei 
välttämättä voida tunnistaa 
kyberhyökkäyksistä: ihmiset uskovat 
tekevänsä jotain omasta tahdostaan, 
vaikka todellisuudessa heidän 
päätöksentekoaan ohjataan kerätyllä 
datalla. 

  

S sensorien ja muiden IoT-
laitteiden vapaa käyttö 
mahdollistaa niiden 
joukkovaljastamisen 
kyberhyökkäyksien 
toteuttamiseksi, joka 
poikkeusoloissa tai 
sotilaallisessa kriisissä sitoo 
valtavat resurssit niiden 
torjuntaan 

  S1 Tulee miettiä Faraday-ratkaisuja, EMP- ja 
TEMPEST- suojattujen tilojen 
hankkimista/rakentamista, jotta esim. 
kriittiset kommunikaatiovälineet ja konesalit 
voidaan turvata kyberhyökkäystilanteessa 
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Kehityksen todennäköisyys 
ja arvio ajasta 

  Medialukutaitoa vaaditaan, ymmärrystä ja 
perehtyneisyyttä odotetaan ja kaikki eivät 
tule täyttämään muuttuvan kentän 
vaatimuksia. Manipulaatio tulee 
monipuolistumaan ja leviämään laajalle. 
Somen toimijoita aletaan reguloida 
tarkemmin, yhteisöalustoja laitetaan 
vastuuseen niiden sisältämän ja välittämän 
tiedon levityksestä. Se osaltaan saattaa 
vähentää näkyvää manipulaatiota 
hetkellisesti, mutta manipulaatio muuttanee 
ainoastaan muotoaan vaikeammin 
havaittavaksi. Jotkut käyttäjät profiloituvat 
tietyn median käyttäjäksi ja mediasta 
saattaa manipulaation myötä syntyä 
uudenlainen "viihdeohjelma", jossa 
todenperäisyys jää sen tuottaman 
viihdearvon varjoon. Yhdysvaltojen 
hallinnon lanseeraama linja on jo aloittanut 
"fake news" ja "alternative facts" trendin, 
jota myös Brasilian presidentti on käyttänyt 
hyväkseen. Yksittäisiä toimijoita tulee 
olemaan poliittisella kentällä ja toiminta on 
jo nyt jossain määrin normaalia. Trump 
harvoin joutuu vastuuseen selkeästi 
manipuloimistarkoituksessa annetusta 
kommentoinnistaan. Tämä tulee 
vaikuttamaan myös ihmisten mielipiteisiin ja 
äänestyskäyttäytymiseen, mikä lisää 
manipulaation vakavuutta. 

Mielestäni tämä on jo tapahtunut monessa 
paikassa. 

Edellä mainittu kehityskulku on rakennettu 
niin hyvin, että en koe tarpeelliseksi lisätä 
osa-alueita tai muuttaa, kommentoida 
kylläkin. Nämäkin kehityskulun osat ovat 
sellaisia, että suurin osa on jo jossain määrin 
nykypäivää. Amerikan presidentinvaaleissa 
lopputulokseen on osittain oletettu 
vaikuttaneen venäläisten trollien ja bottien 
vaikutus keskustelupalstojen avulla yleiseen 
mielipiteeseen. Liikkuvaa kuvaa kyetään jo 
nyt manipuloimaan (ns. deepfake-videoiden 
avulla), niitä ei ole onneksi vielä käytetty 
laajamittaisemmin datan manipuloinnissa. 
Tämä tulee tosin muuttumaan teknologian 
kehittyessä, ja 2020-luvulla deepfaket tulevat 
olemaan todellinen ongelma. Esimerkiksi 
Valkoisen talon twitter-tilille voitaisiin 
hakkeroitua, ja ladata video, jossa presidentti 
julistaa sodan Iranille / Kiinalle / jollekin 
muulle valtiolle. Vahinko olisi ehtinyt jo 
tapahtua, kun video saadaan otettua pois. 
Datan manipulointi suurvalta-tasolla keskittyy 
enemmän ei-demokraattisiin valtioihin. 
Dataa manipuloidaan myös länsimaissa, 
mutta vapaamman median ja tiedon 
saatavuuden ansiosta tämä on 
läpinäkyvämpää kuin esimerkiksi Kiinassa, 
Venäjällä tai Iranissa. Joidenkin lähteiden 
mukaan koronavirukseen liittyvää dataa on 
manipuloitu Yhdysvalloissa, mutta tieto 
manipuloinnista on vaikeampi peittää vapaan 
ilmapiirin ansiosta. Samanlainen tiedon 
manipuloinnin peittäminen on helpompaa 
maissa, joissa on autoritäärisempi johto. 
Keskustelupalstoilla ja sosiaalisen median 
palveluissa näkee jo nyt, miten ihmiset ovat 
siirtyneet erilaisiin kuppikuntiin. Samaa 
aihetta käsitellään näissä eri näkökulmista, ja 
samanhenkisten kanssa keskustelu vahvistaa 
ainoastaan omaa mielipidettään. Kyseessä ei 
ole se, etteikö saatavilla olisi riittävästi tietoa 
useamman näkökulman saamiseen, vaan 
siitä, että ihmiset eivät halua sisäistää oman 
näkemyksen kanssa olevaa ristiriitaista tietoa. 
Tämä trendi tulee jatkumaan tulevalla 
vuosikymmenellä. 
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A kerätyn datamäärän 
kasvaessa manipulointi 
kasvaa 

        

B algoritmeja 
manipuloidaan hyödyntäen 
niitä suodattimina 
erilaisten painotusten 
nostamiseksi esille 

        

C päätöksenteon tueksi 
kehitetyt analyysityökalut 
joutuvat manipuloinnin 
kohteeksi 

C manipulointia on jo nyt, sekä jo nyt 
puhutaan paljon medianlukutaidosta ja 
valeuutisista. Näin ollen jo nyt on ongelmia 
sen kanssa, että ihmisten kyky tunnistaa, 
arvioida ja torjua manipuloitua tietoa ei 
kehity riittävästi 

C1 Tietoturvaratkaisut tulevat laajasti 
markkinoille ja hallintoelimet pyrkivät 
varmistamaan, että niiden käyttämät 
ratkaisut ovat varmennettuja ja turvallisiksi 
todettuja 

C1 Analyysityökalujen käytössä oleva tieto 
on jo lähtökohtaisesti manipuloitua. 

  

D liikkuvan kuvan 
manipulointi kehittyy 

D ihmiset eivät osaa eivätkä enää halua 
tunnistaa manipuloitua tietoa: tämä vaatii 
opettelua ja koulutusta. Osaa väestöstä ei 
välttämättä kiinnosta hankkia tällaista 
osaamista oma-aloitteisesti ja voi myös 
olla ihmisiä, jotka eivät tiedä, että tietoa 
pitäisi tarkastella kriittisesti, erityisesti sen 
lähteiden osalta 

D1 Liikkuvan kuvan manipulointia varten 
kehitetään tunnistusratkaisuja, tapoja 
varmentaa "oikeaa kuvaa" 
D2 Sertifiointi, laaduntarkistus, lupaukset ja 
"leimat" yleistyvät. Kuluttajille joudutaan 
vakuuttelemaan, että "emme ole käyttäneet 
manipuloituja videoita" - luotettavat 
toimijat harrastavat edellä mainittuja asioita 
ja esim. keltainen lehdistö sekä monet 
somepalvelut ottavat enemmän vapauksia, 
mikä normalisoi ilmiötä pikkuhiljaa. 

    

  

E informaatio-
operaatioiden määrä ja 
laajuus kasvavat ja ne 
kehittyvät 
(monipuolistuvat, 
sofistikoituvat) 

E väärän tiedon levittäminen laajentuu, 
organisoituu ja muuttuu röyhkeämmäksi 
erityisesti suurvaltojen tuottaessa 
manipuloitua tietoa: tämä tehostuu senkin 
takia, miten ihmiset asennoituvat tietoon 

      

F väärän tiedon 
levittäminen laajentuu, 
organisoituu ja muuttuu 
röyhkeämmäksi erityisesti 
suurvaltojen tuottaessa 
manipuloitua tietoa 

F tiedon manipulointiin suhtaudutaan 
välinpitämättömästi ja manipuloitua tietoa 
jaetaan siitä välittämättä 

  F1 Keinovalikoiman kasvaessa ja halvetessa 
myös pienemmät toimijat pystyvät 
saamaan suurta vaikutusta aikaan: 
manipuloitu tieto ei ole pelkästään 
suurvaltojen työkalu 
F2 Suurvaltojen toimintaa ohjailee yhä 
enemmän niiden sisällä tapahtuva tiedon 
manipulointi. 

  

G tiedon manipulointiin 
suhtaudutaan 
välinpitämättömästi ja 

G informaatio-operaatioiden määrä ja 
laajuus kasvavat ja ne kehittyvät 
(monipuolistuvat, sofistikoituvat) 

G pois     
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manipuloitua tietoa 
jaetaan siitä välittämättä 
H uutispalvelut eivät kanna 
vastuuta jakamastaan 
sisällöstä, sen totuudesta 
tai tyylistä eri 
julkaisualustoilla 

H pois 
H algoritmeja manipuloidaan hyödyntäen 
niitä suodattimina erilaisten painotusten 
nostamiseksi esille 
H en usko, että kaikki uutispalvelut eivät 
kantaisi vastuuta sisällöstä tai sen 
totuudesta. Toki mediat haluavat aina 
kertoa mahdollisimman mehukkaan 
tarinan, mutta mitä vaikutusvaltaisempi 
media, sitä enemmän näkisin olevan heille 
tärkeää pystyä jakamaan todellista 
tilannetietoisuutta (ammattiylpeys). En siis 
usko, että kaikki uutispalvelut eivät 
kantaisi vastuuta. 

H osittain pois 
H1 Keltainen lehdistö riistäytyy käsistä, 
uutisista tulee luotettavuudeltaan hyvinkin 
eri tasoisia ja kuluttajilta vaaditaan 
tarkkuutta ja ymmärrystä uutismedian 
suhteen. Valtamedian uskoisin suurimmaksi 
osaksi pitävän viestintänsä puolueettomana. 
Toisaalta niiden "mainostama" - ei luottava 
palvelu tai video saa niiden tekemien 
artikkeleiden ja julkaisujen kautta ei-
haluttua näkyvyyttä. Tämä hämärtää 
valtamedian ja keltaisen median rajaa. 

    

I julkinen hallinto ei kanna 
vastuuta tiedon 
luotettavuudesta 

I pois 
I päätöksenteon tueksi kehitetyt 
analyysityökalut joutuvat manipuloinnin 
kohteeksi 
I uskon, että julkinen hallinto pyrkii 
kantamaan vastuuta tiedon 
luotettavuudesta ja pyrkii myös 
puuttumaan tilanteeseen ja sen 
kehittymiseen. Tätähän tehdään toisaalta 
jo nyt, kouluttamalla ihmisiä esimerkiksi 
medianlukutaidon osalta. 

I pois   I autoritäärisempien maiden hallinnot eivät 
kanna vastuuta tiedon luotettavuudesta 

  
J ihmisten kyky tunnistaa, 
arvioida ja torjua 
manipuloitua tietoa ei 
kehity riittävästi 

J liikkuvan kuvan manipulointi kehittyy J1 Medialukutaidon osalta opetuksessa 
kaikilla asteilla tulee pakollisia kursseja, joilla 
pyritään parantamaan tietoisuutta ja 
valistamaan kuluttajia 

    

K ihmiset eivät osaa eivätkä 
enää halua tunnistaa 
manipuloitua tietoa 

  K pois     

L manipuloitu tieto päätyy 
ihmisille 
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M väärästä tiedosta 
muodostuu uusi normaali, 
joka hyväksytään 
päätöksenteon ja elämän 
osana, syntyy eriasteisia 
todellisuusvääristymiä 

M pois 
M en usko, että koko yhteiskunnan tasolla 
väärästä tiedosta muodostuisi uusi 
normaali. Uskon, että on edelleen tahoja, 
jotka välittävät tiedon alkuperästä ja sen 
luotettavuudesta. Kokisin, että tämä uusi 
normaali koskee vain osaa väestöstä ja 
tavallaan kuplautuu. Tällä tarkoitan sitä, 
että esimerkiksi jotkin paljon käytetyt 
sovellukset, kuten facebook, perustuu 
algoritmiin, joka näyttää katsojalleen vain 
sellaista sisältöä, josta katsoja on 
kiinnostunut. Tällä tavalla he saavat juuri 
sellaista syötettä, kuin haluavat lukea, 
olivat ne sisällöt sitten oikeita tai eivät. 
Yhteiskunnan voitaisiin katsoa eräällä 
tavalla jakaantuvan. Tähän mahdolliseen 
vääristymään vaikuttaa varmasti koulutus. 

M1 Kuplautumisen seurauksena osa 
ihmisistä joutuu pahempien 
todellisuusvääristymien piiriin kuin toiset 
M2 Todennäköisesti matalasti koulutettujen 
keskuudessa todellisuusvääristymät tulevat 
olemaan erityisen vahvoja 
M3 Manipulaatio saattaa lisätä viihdearvoa 

    



 11

Sp
ee

d 

Kehityksen todennäköisyys 
ja arvio ajasta 

  Nopeus ja sen vaatimus aiheuttaa paineita 
päätöksentekijöille, joiden tulisi tuottaa 
nopeasti oikeaan tietoon perustuvia 
ratkaisuja. Tekoälyn tarjoamien "helppojen" 
ratkaisujen perässä monet päättäjät tulevat 
luottamaan tulevaisuudessa tekoälyyn 
päätöksentekemisessä. Tekoälyyn tullaan 
luottamaan myös manuaalisen työkuorman 
helpottamiseksi, mikä lisää kysymyksiä 
liittyen siihen, minkälaista tietoa ja miten se 
on ennakolta analysoitu (ennen sen 
syöttämistä päättäviin laitteisiin) ja 
varmennettu. Muutos tulee tapahtumaan 
muutaman vuoden kuluessa, täysi 
hyödyntäminen tulee viemään aikaa 
erityisesti inhimillisten tekijöiden vuoksi 
(muutosvastarinta, budjetointiongelmat 
jne.). Nopeat muutokset vaativat nopeaa 
reagointia ja taistelukentät tulevat 
urbanisoitumaan ja modernisoitumaan. 
Taistelukentän määritelmä tulee 
muuttumaan ja valtiollisen 
koskemattomuuden määritelmää ja 
loukkaamattomuutta tulee arvioida 
uudelleen. Puolustuskyvykkyydessä tulee 
panostaa enenevässä määrin kriittisen 
infran ja HVK-toimijoiden suojaamiseen 
(sähkönjakelu, kommunikaatioverkot, veden 
ja ruoanjakelu, logistiikka, finanssi jne.). 
Puolustettavat asiat ja arvot tulevat 
keskittymään entistäkin enemmän 
toiminnan jatkuvuuden sekä 
verkkohyökkäysten torjumiseen. 

Kehityskulku on mielestäni mahdollinen, 
mutta on vaikea arvioida koska se voisi 
toteutua. Toisaalta tekoäly kehittyy huimaa 
vauhtia, mutta on vaikea arvioida koska se 
kehittyy niin paljon, että se voi kehittää itse 
itseään. On myös vaikea arvioida kuinka 
paljon se vaatii laskentatehoa ja saadaanko 
resurssit kohdennettua. Käytännössä sen 
pitäisi hyödyntää internettiä. Uskon tämän 
olevan mahdollista, mutta 
epätodennäköistä ja aikaikkunan olevan n. 
10-15 vuotta aikaisintaan. 

Kohdat A-E ovat jo nykypäivää. Kohdat F-M ja 
tekoälyn leviäminen laajemmalle on osittain 
tätä päivää, mutta suurin osa mainituista 
kohdista tulee toteutumaan ainakin osittain 
30-luvun aikana. Esimerkiksi pörssissä 
tekoälyt (tai sen kaltaiset ohjelmat) ovat 
toteuttaneet myyntejä ja ostoja jo pitkään. 
Päätöksenteon siirtäminen tekoälyille on 
väistämätön kehitys - tietoa on ja tulee 
olemaan vain niin valtavia määriä, että sitä ei 
pystytä ihmisen kyvyillä käsittelemään. 
Kysymys on ennemminkin siitä, milloin ja 
missä laajuudessa vastuu siirtyy esimerkiksi 
valtiotasolla tekoälylle. Näen, että muutos 
tapahtuu vähittäin, eikä välttämättä 
lähivuosikymmeninä (aikaisintaan 2040-
luvulla alamme nähdä laajamittaisemmin 
tekoälyä, joka on vastuussa 
päätöksenteosta). Tekoäly tulee olemaan 
ennen tätä osana montaa eri toimintaa, 
mutta ihminen tulee tekemään vielä 
tulevinakin vuosikymmeninä päätökset 
esimerkiksi aseellisesta käytöstä, 
ihmisoikeuksista ja poliittisista päätöksistä.    
Kommentoin kohtaan H, jossa alkuperäinen 
ehdotus oli "etiikkaa ei onnistuta 
ohjelmoimaan". Tämä voi pitää paikkansa, 
mutta muokkasin kohtaa muotoon 
"IHMISetiikka". Tekoälyllä tulee 
todennäköisesti olemaan tulevaisuudessa 
jonkinlainen moraalikäsitys, mutta se voi 
erota (länsimaisen) ihmisen 
moraalikäsityksistä paljonkin. Meillä on 
esimerkiksi ajatuksena se, että vaikka 
ihminen on yhteiskunnan näkökulmasta 
"hyödytön" (kuten työtön, 
kehitysvammainen, eläkeläinenkin on tietyllä 
tapaa yhteiskunnalle taakka, vaikka tämä 
onkin tehnyt kymmenien vuosien työuran), 
hyvinvointiyhteiskunta pitää huolen kaikista 
yhteiskunnan jäsenistä. Ei ole takeita, 
ajatteleeko tekoäly samalla tavalla ihmisistä. 

  
A sensorit kehittyvät, 
monipuolistuvat ja 
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lukumääräisesti 
runsastuvat ja datan ja 
tiedon määrä kasvaa 
B tilannekuvaa ylläpitävien 
henkilöiden ja järjestelmien 
merkitys kasvaa ja yleisesti 
ihmisten rooliksi 
muodostuu tekoälyn 
luoman tiedon varmistus 
ennen päätöksentekoa 

        

C ihminen häviää 
tehokkuudessa tekoälylle 

        

D vaikka lähteet 
runsastuvat, tieto 
yksipuolistuu: tiedon 
lähteet, valintaperusteet ja 
analysointitavat 
suoraviivaistuvat 
standardisoinnin myötä 

D pois 
D luotto koneoppimiseen ja tekoälyyn 
kasvaa sen merkityksen korostuessa 
erityisesti sen tuottaman tiedon määrän 
vuoksi 
D en ole ihan varma siitä, miten hyvin 
yhtenäisiä standardeja pystyttäisiin 
kehittämään, joten tästä syystä otin D:n 
pois. Uskon kuitenkin sen olevan 
mahdollista, että tieto yksipuolistuu ja 
analysointi suoraviivaistuu. 

D1 Tiedon valintatavat vaikuttavat suoraan 
siihen millaista materiaalia, päätöksiä ja 
johtopäätöksiä tuotetaan ja vääristelyä 
datassa tulee tapahtumaan. 
D2 Jotkut tahot voivat yrittää ujuttaa omaa 
intressiään ajavaa tietoa järjestelmiin, jotka 
tekevät suosituksia ja päätöksiä. 
D3 Luotettuja tietojen toimittajia tulee 
varmentaa ja muodostaa jonkinlainen 
luottamusketju niiden toimijoiden välille, 
jotka pystyvät itse ylläpitämään ja 
hostaamaan palveluansa.  

  D standardisointiyrityksistä huolimatta 
erilaisia tietolähteitä tulee olemaan 
jatkossakin useita. Datan käyttö alueellistuu - 
joillain alueilla (kuten Euroopassa) kuluttajan 
yksityisyyttä pyritään suojaamaan, kun taas 
toisilla alueilla (kuten Kiinassa) 
yksityisyydestä tulee tuntematon käsite 

E datan ja tiedon 
manipulointi kasvaa 

        

  
F luotto koneoppimiseen ja 
tekoälyyn kasvaa sen 
merkityksen korostuessa 
erityisesti sen tuottaman 
tiedon määrän vuoksi 

        

G inhimillisestä arvioinnista 
luovutaan hiljalleen 
toimenpiteitä tehtäessä ja 
yhteiskuntien 
voimassaolevat tai 
tavoitellut arvostukset 
siirretään algoritmeihin 

G pois 
G uskon, että yhä enemmän toimenpiteitä 
siirretään algoritmien hoidettavaksi, mutta 
en vielä näe mahdollisena sitä, että kaikkia 
tavoiteltuja arvostuksia voitaisiin siirtää 
algoritmeihin. Joissakin asioissa mielestäni 
tarvitsemme inhimillistä 
päätöksentekemistä, jota toki voimme 
tehostaa meille valmiiksi pureskelluilla 
skenaarioilla ja niiden toteutumisen 
todennäköisyyksillä (laskelmilla). 
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H etiikkaa ei onnistuta 
ohjelmoimaan 

H pois 
H en myöskään usko sitä, etteikö etiikkaa 
voitaisi joltain osin ohjelmoida. 
Puhutaanhan jo nyt eettisestä 
ohjelmoinnista. Siksi en täysin tyrmää 
ajatusta, että etiikkaa ei onnistuta 
ohjelmoimaan. Siitä ehkä voidaan kattaa 
joitain osia ja siksi ihmistä yhä tarvitaan. 

  H1 Empatiaa ja sympatiaa ei kyetä 
ohjelmoimaan. 
H2 Koneet eivät kykene hahmottamaan 
sitä, että jokaisella ihmisellä on oma 
henkilökohtainen todellisuutensa. 

H ihmisetiikkaa ei onnistuta ohjelmoimaan 
tekoälyyn tai koneisiin 

I algoritmien jäljittäminen 
muodostuu 
mahdottomaksi ja samalla 
menetetään kyky seurata 
tekoälyn logiikkaa 

I pois 
I algoritmien jäljittämistä voi varmaan 
myös tehdä algoritmi, joka tarjoaisi 
pureskeltua tietoa analyytikolle 
esimerkiksi. 

      

J epätietoisuuden myötä 
luotetaan tekoälyyn ja sille 
luovutetaan 
päätöksenteko-oikeus 

J pois 
J uskon, että päätöksenteko-oikeutta ei 
voida täysin "ulkoistaa" tekoälylle. Sille 
voidaan määritellä ns. tukevien 
toimintojen osalta mahdollisuus tehdä 
päätöksiä tai mahdollisuus tehdä valvotusti 
päätöksiä, mutta en usko sen saavan täysin 
kontrollia. Esim. niin, että tekoäly 
ilmoittaa: tuotantoketjussa x tulee kahden 
tunnin sisällä pysähdys, johtuen y:stä, joka 
voidaan estää toimenpiteellä z. 
Toteutetaanko toimenpide z, joka 
vaikuttaa seuraavasti xxx. Tai määritellään 
tietty alue, jonka sisällä tekoäly voi tehdä 
itse päätöksiä. 

J1 Nopeita päätöksiä odotetaan ja tekoäly 
tarjoaa niitä, valta tulee siirtymään 
tekoälylle. 

    

K inhimillinen tekijä 
poistuu 
päätöksentekoketjusta 

K pois 
K edellisten perusteella, myös K ei täysin 
toteudu omissa visioissani 

      

L valta luovutetaan 
tekoälylle 

L pois L pois     

  

M koneet alkavat hallita 
ihmistä ja yksilönvapauksia 

M pois M1 Koneisin luottaminen lisää niiden valtaa, 
niiden rikkoutuminen ja vikaantuminen 
saattaa vaarantaa yhteiskunnan 
toimivuuden ja sujuvuuden. 
Huoltovarmuuskriittisten yritysten 
luottamus ulkomaisiin ohjelmisto ja 
tavarantoimittajiin (ja vaikka osiin) tulee 
arvioida tapauskohtaisesti ja ylläpitää 
varmuusvarastoja. 

    



 14

Ar
tif

ic
ia

l I
nt

el
lig

en
ce

 

Kehityksen todennäköisyys 
ja arvio ajasta 

  Kehitys vie viidestä seitsemään vuotta, 
suurimpana hankaloittavana tekijänä on 
varmasti alkuun järjestelmien testaaminen, 
käyttöönotto ja verifioiminen sekä ihmisten 
muutosvastarinta. Pk-yrityksillä erityisesti 
myös rahalliset tekijät hidastavat 
käyttöönottoa. Valtiolliset toimijat ottavat 
ratkaisut tod. näk. koekäyttöön 
ensimmäisenä, mutta uskoisin, että niihin 
suhtaudutaan varauksellisesti ja 
testaaminen kestää useamman vuoden. 

Pidän kehityskulkua mahdollisena, mutta 
toistaiseksi epätodennäköisenä 
kehityskulun lopun laajuuden osalta. 
Aikataulun uskon olevan 10-15 vuotta. 

Kohdat A-D ovat tätä päivää. Tekoäly on 
monissa elämämme osa-alueissa jo läsnä, 
eivätkä ihmiset välttämättä edes tajua, että 
muutos on jo tapahtunut / tapahtumassa. 
Kohdissa E-H ollaan murrosvaiheessa. Jotkut 
tekoälyt ovat jo kehittyneet niin, että tutkijat 
eivät ole tienneet, miten kehitys on 
tapahtunut (esimerkiksi kaksi tekoälyä 
kehittivät itsenäisesti oman kielen, jolla nämä 
kommunikoivat keskenään). Uskon, että 
tämä trendi jatkuu tulevaisuudessa, ja johtaa 
lopulta teknologiseen singulariteettiin. Ray 
Kurzweil on arvioinut tämän tapahtuvan 
2045, itse näen päivämäärän hieman 
myöhempänä, 50-60-luvuilla.  

A sensorit kehittyvät, 
monipuolistuvat ja 
lukumääräisesti 
runsastuvat ja datan ja 
tiedon määrä kasvaa 

  A1 Kaikkea tietoa ei voida käyttää hyväksi, 
koska tietoa on määrällisesti liikaa, tullaan 
kehittämään analysointi ja 
tiedonprosessointiratkaisuja käsittelyn 
tehostamiseksi 

    

B tekoäly asettuu 
luonnolliseksi osaksi arjen 
laitteita ja järjestelmiä 

        

C sensoreiden tai niiden 
tuottaman datan ja tiedon 
manipulaatio kehittyy 

        

D tiedon prosessointi 
nopeutuu ja tehtäviä 
siirretään ihmiseltä 
tekoälylle tehokkaammin 
toteutettavaksi tavoitteena 
toimintojen tehostaminen 
ja optimointi 

        

  
E signaaleja tekoälyn 
kehittämisen ja käytön 
rajaamisesta ei huomioida, 
vaan sitä kehitetään ja sen 
annetaan kehittyä ilman 
valvontaa ohittaen 
esimerkiksi eettiset ja 
moraalikysymykset 

E pois 
E tekoäly toimii ohjelmoitujen ja omien 
loogisten periaatteidensa ja 
koneoppimisen periaatteiden mukaan 
kehittyen 
E signaaleja tekoälyn kehittämisen ja 
käytön rajaamisesta ei huomioida, vaan 
sitä kehitetään ja sen annetaan kehittyä 
ilman valvontaa ohittaen esimerkiksi 
eettiset ja moraalikysymykset 

E pois     
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E Mielestäni eettiset ja moraaliset 
kysymykset ovat iso osa sitä, mitä me 
olemme = ihmisiä. Ei niitä voida täysin 
ohittaa. Tekoälyn arvojen osalta pitää 
pystyä seuraamaan sitä, että ne arvot 
integroituna meidän tai ns. sitä johtavan 
osapuolen arvoihin. Jos tekoäly pääsee 
kehittämään täysin omia arvojaan, niin 
onko se enää meidän kontrollissa? 

F ihmisten kiinnostus ja 
kyky pärjätä ilman tekoälyn 
apua vähentyy ja pienenee, 
luotetaan tekoälyyn myös 
ongelmien ratkaisijana 

        

G tekoälyn ehdottamia 
toimenpiteitä ei arvioida 
vaan ne hyväksytään 
kyseenalaistamatta 

G tekoälyn ehdottamia toimenpiteitä ei 
arvioida vaan ne hyväksytään 
kyseenalaistamatta: uskon, että tekoälyn 
kehittyminen voi johtaa siihen, että sen 
tekemiä päätöksiä ei malteta 
kyseenalaistaa useinkaan, mutta uskon, 
että jos tulee tapauksia, joissa joudutaan 
tekemään eettisiä ratkaisuja, niin nämä 
herättävät keskustelua. Esimerkiksi jos 
resurssien allokoinnin vuoksi joudutaan 
päättämään kumpi osapuoli pelastetaan ja 
tekoäly olisi tehnyt kyseisen päätöksen, 
niin onko se ohjelmoitu tekemään 
kyseinen päätös oikein? 

G ei kyseenalaistamatta, vaan uskoisin, että 
ne arvioidaan tarkkaan ja yhdistellään useita 
eri tekoälyn tuottamia päätelmiä ja yritetään 
löytää niiden väliltä parhain lopputulos. 

  G pois 
G en usko, että niin pitkään, kun ihmiset ovat 
päättävässä asemassa, tekoälyn ehdottamia 
toimia hyväksytään täysin 
kyseenalaistamatta.  

H tekoäly toimii 
ohjelmoitujen ja omien 
loogisten periaatteidensa 
koneoppimisen 
periaatteiden mukaan 
kehittyen 

H tekoälyn itsenäistyminen heikentää 
mahdollisuuksia toiminnan palauttamiseen 
poikkeustilanteissa inhimillisin 
toimenpitein: uskon, että jos totumme 
siihen, että suurin osa operatiivisista 
päätöksistä tai ns. pienistä päätöksistä 
tehtäisiin meidän puolestamme, 
tottuisimme tilanteeseen, jossa meidän ei 
tarvitsisi ns. vaivata päätämme pienillä 
asioilla. Tämä voi vaikuttaa niin, että 
toiminnan palauttaminen 
poikkeustilanteissa olisikin haastavaa, 
etenkin jos tekoäly ei olisikaan 
käytettävissä ja olisimme rakentaneet 
paljon prosesseja sen varaan. 

  H1 Osa kykenee manipuloimaan tekoälyn 
kehitystä, muokaten siitä haluamaansa 
suuntaan. 
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I kriittiset, esimerkiksi 
huoltovarmuuteen liittyvät 
toiminnot ulkoistetaan 
tekoälylle 

      I pois 
I en usko, että niin pitkään, kun ihmiset ovat 
päättävässä asemassa, tekoälyn ehdottamia 
toimia hyväksytään täysin 
kyseenalaistamatta. (tämä on toisaalta 
ennemminkin henkilökohtainen toive, voi 
olla, että tilanne menee kuten ennustetaan), 
huoltovarmuus esimerkiksi Suomessa on 
vielä niin tärkeässä asemassa, että päätökset 
tuskin tullaan kovin lähitulevaisuudessa 
antamaan tekoälyn päätettäväksi. Tämä 
muuttuu siinä vaiheessa, kun suurin osa 
muustakin yhteiskunnan päätäntävallasta on 
tekoälyn harteilla, mutta se tuskin tulee 
tapahtumaan ennen 50-lukua. 

J tekoälyn itsenäistyminen 
heikentää mahdollisuuksia 
toiminnan palauttamiseen 
poikkeustilanteissa 
inhimillisin toimenpitein 

        

  
K valta on luovutettu 
tekoälylle 

  K Valta säilyy ihmisellä, mutta tekoälyyn 
tullaan luottamaan enenevässä määrin 

    

L tekoäly on johtavassa tai 
dominanssiasemassa 

        

M tekoäly kehittää omat 
arvonsa, joiden mukaan se 
alkaa toimia 

M Perustelut: en usko, että valtaa voidaan 
täysin luovuttaa tekoälylle, jolloin sille ei 
tulisi täysin myöskään johtavaa tai 
dominanssiasemaa. Kuitenkin sitä voidaan 
hyödyntää operatiivisessa 
päätöksentekemisessä ja sitä kautta sillä 
voi olla keskeinen ja merkittävä asema 
esimerkiksi päivittäisessä liiketoiminnan 
operatiivisessa johtamisessa. En usko, että 
kriittisiä toimintoja kannattaa ulkoistaa 
tekoälylle. Sitä voidaan hyödyntää, mutta 
en usko, että pelkästään sen varaan voi 
toimintoja laskea. Sen piuhan (niin 
sanotusti) saa kuitenkin aika helposti 
seinästä irti. 

M1 Tekoälyn arvot vaihtelevat ja niiden 
kehittymisen kypsyysasteet ovat hajonneet 
suurelle spektrille eri maiden välillä. Tämä 
vaikeuttaa niiden luotettavuuden ja 
vertailtavuuden arviointia. 
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Kehityksen todennäköisyys 
ja arvio ajasta 

  Kehityskulku tulee olemaan nopeaa 
seuraavan parin vuoden kuluessa, 
verkottuneisuus on jo nyt uusi normaali. 
Verkottuneisuuden laajentuminen tulee 
jatkumaan. Kehityskulku johtaa siihen, että 
eteen tulee yllättäviä keskinäisriippuvuuksia 
ja toisiaan tarvitsevia rajapintoja, 
komponentteja sekä osia, joihin ei ole osattu 
varautua riittävällä tasolla. 

Uskon, että tämäkin on jo osin tapahtunut. 
Verkkojen hallinta ei ole välttämättä kovin 
tehokasta tai sitä ei ole lainkaan. 

Verkostojen määrittäminen ja priorisointi ei 
mielestäni ole niin hallitsematonta kuin 
edellä on kuvattu. Tämä hallitsemattomuus 
tulee toteutumaan osittain (ja on jo nyt 
toteutunut johtuen tiedon valtavasta 
määrästä), mutta esimerkiksi 
palveluntarjoajille on elinehto onnistua 
tiedon ja käyttäjien priorisoinnissa. 
Epäonnistuminen tässä vaikuttaa suoraan 
liiketoimintaan. Näen myös tilanteen, jossa 
verkon osien määrittäminen epäonnistuu 
epätodennäköisenä (kuten edellisessä, tämä 
voi toteutua osittain, mutta ei laajemmassa 
mittakaavassa), sillä verkossa ei voi olla 
ainakaan vielä osia, jotka vievät verkon 
kapasiteettia olematta hyödyksi verkostolle.    
Verkostojen käyttö tiedon manipulointiin ja 
sellaisen tiedon levittäminen, josta on hyötyä 
vain itselle, on valitettavasti jo tätä päivää. 
Tämä näkyy hyvin esimerkiksi Twitterissä, 
jossa eri poliittisen suuntauksen omaavat 
ryhmittymät saattavat levittää samaa videota 
eri taustatiedoilla edistääkseen omaa 
näkemystään. Tätä näkemyksen levittämistä 
pönkitetään esimerkiksi bottiverkoilla tai 
siiloutuneilla verkostoilla. Myös 
henkilökohtaiset tiedot ovat jo yleistä 
kauppatavaraa, esimerkiksi Google tietää jo 
kalenteri- ja karttapalvelun, Android-
käyttöjärjestelmän sekä Chromen ja Gmailin 
ansiosta lukuisista ihmisistä hyvinkin 
yksityiskohtaisia tietoja. Ihmisten 
keskittyminen samoihin palveluihin on myös 
mahdollistanut tietovuot, joissa vähintään 
käyttäjätunnukset ja salasanat ovat 
vuotaneet verkkoon. Kysymys ei ole jälleen 
siinä, milloin tiedon hallitsemattomuus tulee 
toteen vaan siitä, miten pitkälle se tällä 
vuosikymmenellä leviää. GDPR:n tapaiset 
lainsäädäntöyritykset hillitsevät hieman 
tiedon leviämistä, mutta eivät kykene 
estämään tätä kehityskulkua täysin. 

A IoT / IoE levittäytyy 
hallitsemattomana 

        

B ei kyetä määrittämään, 
mitä verkostoon kuuluu 

B, E turhan tiedon määrä kasvaa ja oikean 
tai tarvittavan tiedon löytäminen 

    B pois 
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vaikeutuu, tiedon jäsentäminen 
epäonnistuu ja luo tarpeen määritellä, 
mitä tietoa tarvitaan, mistä sitä saadaan, 
mikä on tärkeää tietoa, mikä ei? 

C verkoston toimijoiden 
priorisointi epäonnistuu 

C0 verkostot monimutkaistuvat ja 
sisältävät niin paljon toimijoita, että: 
C1 ei kyetä määrittämään, mitä verkostoon 
kuuluu: mielestäni sama asia, kuin 
hallitsemattomassa ympäristössä ei kyetä 
määrittämään, mitkä ovat suojattavia 
kohteita 
C2 eikä kyetä määrittämään sitä, mikä 
toiminto on kenenkin toimijan vastuulla 
C3 verkoston toimijoiden priorisointi 
epäonnistuu 
C4 verkottuneessa päätöksentekoketjussa 
jokainen toimija kerää vain itseään 
koskevaa tietoa pyrkien omien intressiensä 
saavuttamiseen 
C5 kun jokainen kerää tietoa lähinnä vain 
omiin tarpeisiinsa, niin syntyy siiloja ja 
tehottomuus lisääntyy siiloutumisen 
vuoksi 

    C pois 

D turhan tiedon määrä 
kasvaa ja oikean tai 
tarvittavan tiedon 
löytäminen vaikeutuu, 
tiedon jäsentäminen 
epäonnistuu 

D verkkojen hallinta epäonnistuu tai on 
vaikeata, koska esimerkiksi 
vastuukysymykset ja vastuun siirtymisen 
kysymykset ovat haastavia 

      

E verkottuminen ei 
mahdollista tehokasta 
tiedon suodattamista ja 
arviointia 

E verkostoja ei onnistuta ohjaamaan 
haluttuihin suuntiin 
E verkottuminen ei mahdollista tehokasta 
tiedon suodattamista ja arviointia - tämän 
jokainen hoitaa lähinnä omiin tarpeisiinsa, 
eli luo suodatusta ja arviointia varten 
pyörän uudelleen 

      

F tiedon hyödyntämisessä 
ei onnistuta 

F verkostojen manipulointi lisääntyy, joka 
johtaa verkostojen kiinnostuksen tai 
toiminnan ohjaamiseen virheellisiin 
suuntiin ja ratkaisuihin 
F voidaankin onnistua, mutta vain omalta 
osalta, kun pitäisi entistä enemmän katsoa 
koko verkoston hyötyä. Verkosto on 
kuitenkin niin iso, ettei ole aikaa ja 
resursseja kerätä työn hedelmiä, kuin juuri 
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ja juuri itselle: aikapaineet kasvavat, vaikka 
automaatio ja tekoäly lisäävätkin ns. 
ajattelutyön aikaa 

G verkkojen hallinta 
epäonnistuu 

G verkostot levittävät manipuloitua tietoa       

  
H verkostojen manipulointi 
lisääntyy joka johtaa 
verkostojen kiinnostuksen 
tai toiminnan ohjaamiseen 
virheellisiin suuntiin ja 
ratkaisuihin 

        

I verkostot levittävät 
manipuloitua tietoa 

        

J verkostoja ei onnistuta 
ohjaamaan haluttuihin 
suuntiin 

        

  
K verkottuneessa 
päätöksentekoketjussa 
jokainen toimija kerää vain 
itseään koskevaa tietoa 
pyrkien omien intressiensä 
saavuttamiseen 

        

L tehottomuus lisääntyy 
siiloutumisen vuoksi 

        

  
M hallitsemattomassa 
ympäristössä ei kyetä 
määrittämään, mitkä ovat 
suojattavia kohteita 

  M1 ympäristön hallitsemattomuus johtaa 
siihen, että kaikkia toimijoita, datanlähteitä 
ja tiedon tuottajia ei voida verifioida. Tämä 
tulee johtamaan siihen, että 
suojaamattomia kohteita jää sellaisillekin 
alueille, joilta yritetään aktiivisesti pitää ne 
poissa, jos kohteita ei luetteloida 
huolellisesti ja listauksia ylläpidetä 
jatkuvasti. 

    

N henkilökohtaisesta 
tiedosta tulee rikollisten tai 
yleisesti käsissä 
kauppatavaraa 

N henkilökohtaisesta tiedosta tulee 
rikollisten tai yleisesti käsissä 
kauppatavaraa - ne ovat sitä jo nyt, joten 
en sisällyttänyt tätä äskeiseen 
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Major Santtu Eklund Diploma Thesis        APPENDIX 6 

 

STRENGTHENING WEAK SIGNALS - ROUND 2 

 

Signal Comment 
Olen 
kommentoijan 
kanssa... 

Argument 
Millainen konkreettinen uhka asevoimille voi muodostua? 
(Kuka toimii - mitä vastaan (järjestelmä / organisaatio / 
toiminta) - mikä tavoitteena?) 

Always-in earbuds 
are sensors and 
translators and 
deliver information 
continually. 

Teknologian ja ihmisen risteyttäminen 
sekä sensoreiden sijoittaminen ihmisen 
neurologisiin keskuksiin vaikuttamaan eri 
aisteihin esimerkiksi tiedon 
vastaanottamiseksi vaarantaa 
tarpeettomasti ihmisiä. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Emme tiedä vielä siitä paljoakaan, mitä voi tapahtua, jos sensoreita 
sijoitetaan neurologisiin keskuksiin. Voitaisiinko meitä ohjata ulkoa 
käsin? 

Jos sensoreihin pääsee käsiksi ja niiden kautta ihmisen 
aistikokemuksia pystyisi muokkaamaan, ihminen pystytään 
ottamaan haltuun ulkoa käsin, joka on pelottava ajatus. 

Enemmän eri 
kuin samaa 
mieltä 

Joidenkin kohdalla näin jo toimitaan, esimerkiksi korviin sijoitettavat 
ja leikkauksella istutettavat kuulolaitteet, kallonsisäiset laitteet näön 
parantamiseksi jne. 

Hyökkäyspinta-ala kasvaa, mikäli ihmisillä on teknologiaa, jota 
ei voi jättää esim. sellaisen huoneen ulkopuolelle, johon ei 
puhelimia, älykelloja, tietokoneita tai kännyköitä saa viedä. 
Tällaisten ihmisten "sisäinen teknologia" saattaisi tarjota 
hyökkääjälle mahdollisuuden "ratsastaa" sisään salassa 
pidettäviin tapaamisiin ja kuulla mahd. puolustajan 
suunnitelmista etukäteen. 

Enemmän eri 
kuin samaa 
mieltä 

En näe, että tämä välttämättä tarpeettomasti vaarantaa, mutta 
mahdollisuus on tietysti olemassa. 

Otetaan esimerkiksi mainitut kuulokojeet - entä jos niihin 
ujutetaan ohjelma, joka mahdollistaa esimerkiksi todella kovan 
äänen välittämisen ihmisen aivoihin? Tällöin voitaisiin 
lamauttaa esimerkiksi kaikki näiden laitteiden käyttäjät. 

Enemmän eri 
kuin samaa 
mieltä 

Olen eri mieltä kommentoijan kanssa. En tosin tiedä, millaiset 
vaikutukset neuroimplanteilla on, jos ne asennetaan esimerkiksi 
ihmisaivoihin, mutta niiden asentamista tuskin tehtäisiin ilman 
tarkkoja lääketieteellisiä tutkimuksia. Lisäksi uudessa teknologiassa, 
jonka käyttöönottoon liittyy ihmiskehon muokkaaminen, on aina 
vaaransa. Tämä on koskenut esimerkiksi erilaisia lääkkeitä ja 
rokotteita. Jos kyse on siis ihmisen fyysisestä vaarantamisesta, uhka 
on pieni, ja se tullaan joka tapauksessa ottamaan, kun kyseessä on 
ihmiskehon parantaminen ja mahdollisen edun saaminen 
vastapuoleen verrattuna. Jos kyseessä on taas tietoturvan 
näkökulmasta ihmisen ja tämän lähiympäristön vaarantaminen, 
tilanne on eri (jota kuvaan seuraavassa skenaariossa). 

Tulevaisuudessa on mahdollista (puhutaan 50-luvusta ja sen 
jälkeen), että sotilaisiin on asennettu ns. langattomia 
vastaanottimia, joilla saman ryhmän sotilaat kykenevät 
puhumaan langattomasti keskenään ilman ulkoisia 
radiovastaanottimia ja -lähettimiä. Oletusarvona tässä 
tilanteessa on se, että mahdolliset vialliset implanttien 
asennukset ja kehon hylkimisreaktiot on jo ratkaistu. Langaton 
teknologia tuo sen riskin, että ryhmän välinen liikenne kyetään 
kaappaamaan, salakuuntelemaan ja käyttämään esimerkiksi 
tykistön maalien määrittämiseen. Jääkäriryhmä saattaa 
esimerkiksi keskustella varomattomampaan sävyyn omasta 
sijainnistaan, jos he olettavat, että tieto ei voi päätyä missään 
tilanteessa vihollisen käsiin. Lähistöllä saattaa olla kuitenkin 
tiedusteluryhmä tai kuuntelulaite, joka kykenee kaappaamaan 
ryhmän "ajatukset" ja lähettämään nämä esimerkiksi suoraan 
tykistön tulenjohtoupseerille. 

The future is not 
about the swarm 

Yhteistyön ja verkottumisen perustana 
on läpinäkyvä tiedonvälitys ja luottamus 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Keskitetty malli on toki tehokas, mutta se voidaan nähdä myös 
riskialttiina, jonka vuoksi vedetään homma omien muurien sisään, 

Toimintakentän nykytilankuvaa on vaikeampi rakentaa. 
Jokainen rakentaa omaa palapeliään. 
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of drones. It's 
about the 
networks between 
autonomous 
systems and 
humans. 

osapuolten välillä. Mikäli maat yksi 
kerrallaan rakentavat oman "www:n" ja 
sulkeutuvat pois kansainvälisestä 
verkosta, se vaikuttaa verkottumiseen. 
Miten esimerkiksi uhkien tunnistus 
toimii, kun keskitetystä mallista 
siirrytään hajautettuun malliin, jossa 
jokaisella toimijalla on oma siilonsa? 

enemmän hallittavampaan kokonaisuuteen, jonka valvonta on 
helpompi rakentaa. 

Enemmän eri 
kuin samaa 
mieltä 

Mikäli eri maat alkaisivat rakentaa omaa internettiä maakohtaisesti, 
johtaisi se väistämättä tarpeeseen yhteisestä liittymäkohdasta. 
Kansainväliset toimijat, maailmalaajuiset verkkokaupat, 
maailmakauppa ja erilaiset maiden väliset liiton pakottaisivat ihmiset 
tällaiseen ratkaisuun. 

Tieto voi siiloutua, niin, että tiedustelusta tulee haastavaa ja 
tärkeää tietoa ei saavuteta. 

Enemmän eri 
kuin samaa 
mieltä 

En usko, että tämä onnistuu täydellisesti, koska samalla menetetään 
liikaa Internetin hyötyjä. 

Verkkosodankäynti saisi tässä enemmän samoja piirteitä, kuin 
perinteisessä sodankäynnissä on, koska olisi selkeämpi ja 
rajatumpi puolustettava ulottuvuus kuin nykyään. 

Enemmän eri 
kuin samaa 
mieltä 

Tiedon läpinäkyvyys ja luottamus on tärkeää. En näe kuitenkaan, että 
siiloutuminen jatkuu Venäjän ja Kiinan tapauksia pitemmälle. Muut 
maat vaikuttavat olevan kiinnostuneita jatkamaan avoimen tiedon 
välittämistä, vaikkakin tiedonkulkua pyritään joiltain osin 
rajoittamaan, kun kyse on yksilön vapauksista (esim. GDPR). 
Suurimmalta osin tieto kuitenkin kulkee maailmassa vapaasti maiden 
välillä. 

Uhkana voi olla tilanne, jossa esimerkiksi eri maiden omiin 
verkkoihin voi olla vaikeampi päästä käsiksi. Tällöin 
tiedustelutietoja esimerkiksi sosiaalisen median palveluista ei 
saada läheskään samaa määrää, mikä vaikeuttaa vastustajan 
liikkeiden seuraamista ja ennustamista. 

AI will be better 
than humans at 
everything by 
2060. 

Vaikka puolustaja poistaisi tekoälyn 
lopullisen päätöksen tekemisestä ja 
jättäisi päätöksenteon ihmiselle, voi 
hyökkääjä silti olla etulyöntiasemassa, 
jos tämä on jättänyt tekoälyn tekemään 
päätöksen lopullisesta iskusta. Puolustaja 
ei kykene tällöin tekemään riittävän 
nopeasti päätöstä, jolla hyökkääjän 
tekemään iskuun vastattaisiin. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Toki vastausnopeudessa häviämme aina tekoälylle. Emme ihmisinä 
pysty samaa tahtia prosessoimaan tietoa ja tekemään päätöksiä niin, 
etteikö siihen vaikuttaisi tunteet, oma ideologia jne jne. 
Vastaiskunkin toteuttajina olemme vastuussa tekemästämme iskusta. 
Voimmeko antaa tuon vastuun tekoälylle? 

Hyökkääjällä on aina etulyöntiasema, jos ajatellaan että 
voimasuhteet olisivat muutoin samat (jos nyt ajatellaan sitä, 
ettei puolustaja ole tietoinen iskusta tai sen kohteesta jne). 
Edellisen skenaarion mukaisessa tilanteessa toki annamme 
hyökkääjälle aikaa varautua vastahyökkäykseen, mikäli 
prosessimme ei ole ns. älyllistetty. Tässä ajassa hyökkääjä 
saattaa keretä hyökätä uudelleen, joka voi olla haastavaa 
sietokyvyllemme ja sitä kautta aiheuttaa uhkan asevoimille. 

Enemmän eri 
kuin samaa 
mieltä 

Tekoäly perustaa päätelmänsä logiikalle ja todennäköisyyksille, 
ihmisen toiminnassa saattaa olla innovatiivisuutta, "tuuria", 
parempaa tilannetajua ja vaikeasti ennakoimatonta inhimillisyyttä, 
jota koneella ei ole esim. koska siihen ei ole ehditty ohjelmoimaan 
kaikkea tarvittavaa tietoa tai parametreja. 

Asevoimien luottaessa liikaa tekoälyyn voi ihmisen 
havainnointikykyyn ja kokemukseen perustuva tieto jäädä 
hyödyntämättä, koska koneen tuottama vastaus saa 
automaattisesti "luotettava"-leiman. 

Enemmän eri 
kuin samaa 
mieltä 

Mielestäni tämä ei ole erityisen merkittävä asia, koska hyökkääjä on 
aina etulyöntiasemassa tietäessään koska se aikoo hyökätä. Toki 
ympäristöstä riippuen puolustaja voi tietää hyökkääjän aikeet ja 
ennakoida ne - tähän tekoäly saattaa tuoda nopeatempoisuudessaan 
muutoksen. Sitä on kuitenkin mielestäni vielä vaikea hahmottaa. 

Uskon, että tällaisessa vaiheessa hyökkäyksen keinot 
kohdistuvat tietojärjestelmiin ja -verkkoihin. Lisäksi tekoäly voi 
päättää esimerkiksi ohjusten käytöstä. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Olen samaa mieltä. Tämä pätee erityisesti tietoverkoissa, joissa 
ihmisoperaattorit eivät kykene tekemään päätöksiä riittävän 
nopeasti, sillä tietoverkoissa toimenpiteitä on mahdollista tehdä 
samanaikaisesti lukematon määrä. Reaalimaailmassa päätöksenteko 
ihmisen ja koneen välillä on tasapuolisempaa, sillä tällöin rajoitteena 
on mekaniikka, joka voi toimia vain tietyllä nopeudella (esimerkiksi 
ohjus kulkee vain tiettyä nopeutta, ja siihen pystyy reagoimaan 
nopeammin kuin esimerkiksi virukseen, joka levittäytyy 
tietoverkossa). 

Skenaariossa hyökätään Puolustusvoimien 
johtamisjärjestelmiä vastaan kyberhyökkäyksin, jonka takana 
on tekoäly. Tekoäly tekee samanaikaisia hyökkäyksiä useaan 
eri johtamisjärjestelmäpisteeseen tavoitteenaan vähintään 
saturoida, parhaimmassa tapauksessa kaapata 
johtamisjärjestelmät omaan käyttöönsä. Puolustaja ei ehdi 
reagoida hyökkäyksiin, sillä tekoäly on jätetty lopullisesta 
päätöksentekoketjusta pois, ja ihmisoperaattorit eivät pysty 
vastaamaan tekoälyn vauhtiin. 
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Supply chains and 
logistics generally 
are mostly 
dependent on the 
Internet. 

Julkisen Internetin avoimuus muodostaa 
uhan toimitusketjuille, koska kaikkia 
toimijoita ei kyetä tunnistamaan eikä 
niiden kaikkia liikkeitä seuraamaan. 
Kaikki kykenevät seuraamaan ja 
monitoroimaan omia toimintojaan, 
mutta palvelujen ulkoistuksissa ja 
palveluntuottajien osalta tätä ei osata 
eikä ymmärretä vaatia vastaavalla 
tasolla. Palveluntuottaja noudattaa 
hyvää tietoturvallisuuden tasoa ei 
seurata tarpeeksi. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Väittäisin, että toteutuu jo nyt yksityiselläkin tasolla, että 
palveluntuottajien hyvää tietoturvallisuuden tasoa ei seurata 
tarpeeksi. Ihan jo resurssisyistä. 

Uhkaympäristö monipuolistuu ja laajenee, joka lisää 
resursoinnin tarvetta PV:llä. Pitäisi myös pystyä auttamaan 
muitakin sektoreita nostamaan tasoa, jolloin niistä ei 
muodostu uhka maan turvallisuudelle. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Tuotantoketjun läpinäkyvyys on ongelma kaikilla aloilla, 
puolustusteollisuuden ratkaisujen hankinnoissa komponenttien 
toimittajien ja ohjelmistosuunnittelun tulisi olla verifioitua ja 
toimijoiden sekä yhteistyökumppaneiden perusteellisesti testattuja. 

Vaillinaisten tai virheellisten osien toimittaminen voi johtaa 
ongelmiin ohjelmistojen ja järjestelmien käytettävyydessä ja 
luotettavuudessa. Järjestelmä, johon tulisi voida luottaa täysin 
voi vuotaa tietoa, rikkoutua yllättäen jättää "backdoor"-
mahdollisuuden järjestelmään tai järjestelmä voi joutua 
ulkopuolisen haltuunottamaksi. 

Enemmän eri 
kuin samaa 
mieltä 

Tämä on varmasti totta, mutta suuressa mittakaavassa en näe 
ongelmaa kovin merkittävänä. Tietoisuuden taso on myös mielestäni 
kehittymässä oikeaan suuntaan. 

Hyvä tiedustelu mahdollistaa täsmäiskujen tekemisen 
esimerkiksi kriittisiin toimituksiin. Näitä iskuja voi olla vaikea 
jäljittää, jolloin kynnys niiden tekemiseen madaltuu. 

Enemmän eri 
kuin samaa 
mieltä 

En näe tässä internetiä päätekijänä. Toimitus- ja alihankintaketjuja on 
ollut jo kauan ennen internetiä. Kyseessä on ennemminkin se, että 
alihankkijoista ei ole kiinnostusta hankkia riittävästi tietoa. Tätä 
voitaisiin säännöstelyllä ja standardisoinnilla estää, mikä ei liity 
niinkään internetin vapauteen vaan toimijoiden välisiin 
liikesopimuksiin. Tietämättömyys alihankintaketjuista voi kuitenkin 
muodostaa uhkan asevoimien näkökulmasta. 

Suomen Puolustusvoimat tilaa ulkomaiselta asevalmistajalta 
uuden asejärjestelmän (esimerkiksi maavoimien lennokki), 
jonka toimintaperiaate vaatii voimakasta verkostoitumista. 
Asevalmistaja tiedetään laadukkaaksi (esimerkiksi israelilainen 
tai yhdysvaltalainen yritys), mutta tämä käyttää lukuisia 
alihankkijoita tuotteen valmistamiseksi. On mahdollista, että 
vihollistoimija vaikuttaa johonkin väliin ketjua ja liittää 
esimerkiksi kuuntelulaitteen tai ohjelmiston osaksi 
suomalaisille toimitettavaa järjestelmää. 

Cyber attack could 
cause a pandemia. 

Uudet tietojärjestelmät auttavat taudin 
jäljittämisessä, tiedon levittämisessä ja 
sairaiden rekisteröinnissä. Samalla 
muodostuu uusia alustoja, joita vastaan 
hyökkäämällä sairauden leviäminen voi 
helpottua. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Kyllä, esimerkiksi hyökkääjä voi saada helposti haltuunsa tietoa siitä, 
millaiset ihmiset tai ihmisjoukot ovat altistuneita millekin sairaudelle 
tai taudille. 

Tällä tavalla voitaisiin nostaa biologisten aseiden uhkaa. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Sovellusten manipuloinnin lisäksi, voisi hyökkäys kohdistua esim. 
bioaseita kehittäviin laboratorioihin, mahdollistaa pääsyn lämpötilaa 
hallitseviin järjestelmiin (jäädytetyt virukset) tai avata ilmalukkoja 
(vapauttaa viruksia). Hälytysmekanismit olisi myös mahdollista 
ohittaa, jolloin tauti voisi päästä leviämään hyvinkin pitkälle. 

Bioaseiden käyttöönotto tai uudenlaisen bioaseen luominen 
esim. laboratorioiden automaatio- tai varastojärjestelmään 
pääsyn myötä, nimikkeiden, määrien tai paikkojen vaihtamisen 
tai muokkaamisen seuraukset voisivat olla tuhoisia. 

Enemmän eri 
kuin samaa 
mieltä 

Näen tämän ennen kaikkea niin, että voidaan hidastaa vastatoimia 
taudin hoitamiseen. 

Lamautetaan järjestelmät, joita tarvitaan taudin hoitamiseen - 
varsinkin jos niihin on luotettu. 

Enemmän eri 
kuin samaa 
mieltä 

Mielenkiintoista olisi tietää, mistä alustoista kommentoija puhuu. 
Tietojärjestelmät kykenevät seuraamaan tauteja (esimerkiksi koronaa 
on kyetty seuraamaan hyvinkin reaaliaikaisesti), mutta en näe miten 
kyberhyökkäyksellä saataisiin edistettyä taudin leviämistä. 
Kyberhyökkäyksillä voidaan haitata vastatoimien tekemistä 
(esimerkiksi hyökkäämällä rokotevalmistajaa vastaan), mutta nämä 
hyökkäykset haittaavat taudin hidastamista, eivätkä ne edistä taudin 
leviämistä. 

Ei skenaarioehdotusta tähän tapaukseen. 

AI will be better 
than humans at 

Tekoälyyn liittyen vaarallisin 
kehitysmahdollisuus on tekoälyn 
täydellinen automatisointi. Ensimmäiset 

Enemmän eri 
kuin samaa 
mieltä 

Varmasti tekoäly kehittyy tähän suuntaan, en tiedä johtuuko se vielä 
epäluottamuksesta automatisaation ja tekoälyn tasoa kohtaan, mutta 
en vielä antaisi hävittäjän toimia täysin automatisoidusti. 

Automatisoidun toiminnon kaappaaminen ulkoa käsin ja 
hävittäjän käyttö sellaisiin tarkoituksiin, jotka voivat aiheuttaa 
suuren yhteiskunnallisen uhan. 
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everything by 
2060. 

askeleet automatisoitujen alustojen 
kehittämisessä on otettu, esimerkkeinä 
DARPAn LS3 ja Atlas sekä Northropin X-
47B. Kehittämiseen osallistuvien 
toimijoiden määrä kiihdyttää teknologian 
kehitystä. Tulevat vuodet tulevat 
lisäämään tekoälyn kehitystä ja 
lisäämistä useampaan alustaan 
pienentäen samalla ihmisen roolia. Tämä 
johtaa lopulta tilanteeseen, jossa ihmistä 
ei enää tarvita ainakaan suoraan alustan 
hallinnointiin. Hävittäjien seuraavan 
sukupolven jälkeen kehitetään koneita, 
joissa on ainakin mahdollisuutena valita 
täysin automatisoitu vaihtoehto. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Automatisoitujen vaihtoehtojen yleistyminen ja kilpailun 
kehittyminen johtaa siihen, että ratkaisut halpenevat ja teknologia 
ottaa nopeasti isoja harppauksia eteenpäin. 

Nopeasti kehittyneet, korkean varallisuuden omaavat maat 
kehittävät teknologiaa nopeasti ja köyhemmät tai pienemmät 
asevoimat eivät kykene ottamaan osaa kehityskulkuun. Tämä 
heikentää niiden mahdollisuutta vastata uuteen uhkaan 
taistelukentällä. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Tämä on varmasti totta jollain aikataululla ja syytä huomioida, että 
koskee muitakin kuin lentokoneita. 

Tekoälyn tuominen asejärjestelmiin siinä määrin, että ne ovat 
täysin autonomisia, mahdollistaa sekä tekoälyn yllättävät 
päätökset, että uuden hyökkäyspinta-alan, kun pyritäänkin 
vaikuttamaan tekoälyyn. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Vuoteen 2060 on melkein neljäkymmentä vuotta aikaa. Tässä ajassa 
uskon, että tekoäly kehitetään siihen pisteeseen, jossa se toimii 
paremmin kuin yksikään ihminen. 

Tämä menee ehkä enemmänkin Terminator-puoleiseen 
ajattelutapaan, mutta tilanne ei välttämättä ole täysin 
utopistinen. Skynet-tyyppiseen tilanteeseen voidaan joutua, 
jos Yhdysvallat antaa päätäntävallan esimerkiksi ydinaseista 
tekoälylle. Tällöin tekoäly saattaa tehdä päätöksen olla 
käyttämättä aseita ollenkaan, tai tehdä päätöksen aseiden 
käytöstä ilman ihmisoperaattorien päätöstä. 

The future is not 
about the swarm 
of drones. It's 
about the 
networks between 
autonomous 
systems and 
humans. 

Valtionhallinnolle on asetettu 
vaatimuksia tietoturvan arvioimiseksi 
ennen uuden teknologian ja palveluiden 
käyttöönottoa. Mikäli kehityssuunnassa 
tehdään täyskäännös ja eri palveluita ja 
teknologioita otetaan käyttöön 
toiminnan tehostamiseksi nopeutetulla 
aikataululla, liikutaan kestämättömällä 
pohjalla. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Tällä hetkellä vauhti on kovaa. Keretäänkö kunnolla analyyseja 
tehdäkään? Kuinka paljon kykenemme ottamaan riskejä 
turvallisuuden kustannuksella? 

Riskitason kasvu hallitsemattomalle tasolle. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Päätöksenteossa tulee käyttää laajaa testaamista sekä harkintaa, 
kiireen pitäminen tarjoaa harvoin mahdollisuuksia kumpaankaan. 

Nopeutettu aikataulu voi johtaa siihen, että teknologia 
vaarantaa operaatioturvallisuuden ja ihmishenget joutuvat 
vaaraan. Rahansäästö testausvaiheessa voi maksaa 
moninkertaisesti, kun ostetut ja käyttöönotetut laitteet 
havaitaan vaarantuneiksi ja ne pitää kerätä takaisin ja korvata 
muilla ratkaisuilla. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Ihmiset, säädökset, tarkastukset, lainsäädäntö yms. eivät usein ole 
yhtä nopeita kuin kehitys ja tarpeet. 

Otetaan liian nopeasti ja ilman kunnollista testausta käyttöön 
järjestelmiä, esimerkiksi tekoälyä päätöksenteon tueksi, eikä 
tiedetä sen seurauksia. Ammutaan itse itseään jalkaan tai 
annetaan viholliselle hyökkäyspinta-alaa tarpeettomasti. 

Enemmän eri 
kuin samaa 
mieltä 

Kommentoijan näkemys on aiheellinen. Koronavirusaikainen HVK:n 
suojanaamarisotku näyttää, että hätätilanteessa voidaan 
valtionhallinnossa tehdä isonkin rahan virheitä. Teknologian kanssa 
tilanne on kuitenkin hieman eri, sillä mitään teknologiaa ei voida 
ottaa käyttöön yhden päivän aikana, vaikka kuinka tilanne sen vaatisi. 
Totta kuitenkin on, jos teknologiaa otetaan nopeutetulla aikataululla 
käyttöön, voidaan epähuomiossa (tai tahallaan) sivuuttaa 
turvallisuuteen liittyvät kysymykset. 

Riskinä voisi olla tilanne, jossa asevoimille otetaan esimerkiksi 
käyttöön kokonaan uusi tietotekninen sovellus (laite, 
ohjelmisto yms.), jonka on tuottanut ulkoinen valmistaja. 
Sotatilanteessa tällaisen teknologian käyttöönotolle voisi olla 
korostetusti kiire. Jos valmistajan taustoja ei selvitetä riittävän 
hyvin, voi riskinä olla teknologian käyttöönotto, jonka mukana 
tulee valmistajan asentamia haittaohjelmia tai muita 
tietoteknisiä riskejä. 

The future is not 
about the swarm 
of drones. It's 
about the 
networks between 
autonomous 

Ennen täysin itsenäistä tekoälyä tulee 
vaihe, jossa ihminen ja kone tukevat 
toisiaan. Esimerkiksi ilmasodassa 
hävittäjien yhteydessä voi liikkua parvi 
miehittämättömiä koneita, joita 
johdetaan miehitetystä hävittäjästä. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Ennen kuin olemme kyenneet kehittämään itsenäisesti ohjautuvan ja 
päätöksiä tekevän tekoälyn, uskon tosiaan samaan kuin kirjoittaja: 
että miehittämättömät koneet saavat käskynsä ihmisen kautta. Näin 
koemme, että pystymme enemmän pitämään asioita 
hallinnassamme, joiden osalta emme vielä ole täysin varmoja (että 
osaisivatko toimia oikein itsenäisesti). 

Fyysisellä sijainnilla ei ole merkitystä. Miehittämättömiä 
koneita voidaan ohjata mistä puolelta maailmaa tahansa. 
Uhkana ei ole pelkästään hyökkäys ja sen toteutuminen vaan 
myös sen seuraukset. Kuinka voimme todentaa hyökkääjän? 
Entä jos todennamme hyökkääjän väärin ja ryhdymme 
kostotoimenpiteisiin ns. viatonta osapuolta kohtaan? 
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systems and 
humans. 

Tällöin miehittämättömien koneiden ei 
tarvitse olla täysin itsenäisiä ja 
automatisoituja, vaan ne saavat käskynsä 
ihmisen kautta. Päätöksenteko on 
ihmisellä, joka komentaa koneita, joita 
voi myös uhrata ja käyttää täten 
taktisesti erilaisiin tarkoituksiin. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Todennäköisesti näin, osa maista ei tule pysymään uuteen 
teknologiaan liittyvän kilpavarustelun tahdissa ja omista 
teknologisista innovaatioista tulee entistäkin merkittävämpiä. 

Havaitsemattoman nollapäivähaavoittuvuuden vuoksi 
automatisoitu teknologinen järjestelmä otetaan etänä haltuun 
ja sitä käytetään vastustajan omien päämäärien täyttämiseen. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Olen samaa mieltä, että koneita tullaan käyttämään ensin yhdessä 
ihmisen kanssa. Droonien lisäksi tämä tulee todennäköisesti 
näkymään myös muissa perinteisissä sodankäynnin ulottuvuuksissa 
eli maalla ja merellä. On vaikea arvioida sitä, tulevatko yllämainitusta 
tilanteesta hyötymään enemmän pienet ja köyhemmät vai suuret ja 
rikkaammat maat - riippuu paljon teknologian kehityksen suunnista ja 
teknologian hinnan kehityksestä. 

Suurille, rikkaille maille mahdollisuus käyttää uhrattavaa 
teknologiaa yhdessä ihmisen eettisen päätösteon kanssa on 
mahdollisuus käydä sotaa ilman suurta vastustusta kotimaissa - 
tämä on uhka pienemmille maille, jos kynnys matala-asteiseen 
konfliktiin laskee (esim. Yhdysvallat, Venäjä tai Kiina 
aggressiivisena osapuolena, joku pieni maa hyökkäyksen 
kohteena. Uhka muodostuu siis pienille maille). Niin ilmassa, 
maassa kuin merellä käytetään siis uhrattavia 
robotteja/drooneja/vast., joilla voidaan tehdä asioita, joihin ei 
haluta käyttää ihmisiä. Tavoitteet eivät sinällään välttämättä 
muutu aikaisemmasta. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Olen samaa mieltä kommentoijan kanssa. Tällaiset miehittämättömät 
lentävät aselavetit tulevat olemaan ihmisjohtoisia ennen täysin 
itsenäisen tekoälyn kehittymistä. Ne ovat kuitenkin pitkälle 
automatisoituja ja ihmisiä, ja kykenevät jonkinlaiseen itsenäiseen 
päätöksentekoon (esimerkiksi tilanteessa, jossa yhteys 
ihmisoperaattoriin menetetään, miehittämätön alus pystyy ottamaan 
yhteyden toiseen ihmiseen tai palaamaan maahan turvalliselle 
alueelle). 

Tämänkaltaiset miehittämättömät alukset tullaan ottamaan 
ensimmäisenä käyttöön Yhdysvalloissa, jossa teknologiaa on 
kehitetty pitemmälle. Seuraavaksi teknologian tulee ottamaan 
käyttöön joku Yhdysvaltojen liittolaismaa tai Kiina, joka on ollut 
aiemminkin nopea kopioimaan tämäntyyppisiä teknologioita. 
Yhdysvallat projisoi tällaisten miehittämättömien parvien 
avulla voimaa erityisesti Tyynen valtameren alueella, jossa 
jännitteet ovat jo nyt nousseet Kiinan geopoliittisten 
tavoitteiden takia. Tällainen lavetti tuo osaltaan Yhdysvalloille 
teknologista yliotetta, kun sotilaallista voimaa pystytään 
jakamaan useampaan eri paikkaan. Venäjä kykenee ottamaan 
tällaista teknologiaa vain osittain käyttöön, eikä sellaisessa 
mittakaavassa, että siitä olisi todellista uhkaa esimerkiksi 
Natolle tai länsimaille. Suomen mittakaavassa koneista voi 
muodostua paikallinen uhka, jos koneita keskitettäisiin samaan 
paikkaan, mutta laajemmassa mittakaavassa perinteiset 
miehitetyt lentokoneet ovat suurempi uhka. 

The future is not 
about the swarm 
of drones. It's 
about the 
networks between 
autonomous 
systems and 
humans. 

Lähes jokainen kodinkone sisältää 
ohjelmiston, joka kykenee tekemään 
itsenäisesti päätöksiä ja ohjaamaan 
kodin toimintaa. Ainoastaan osa näistä 
koneista on suunniteltu ja toteutettu 
turvallisuus edellä, jolloin ne torjuvat 
osan kotiin kohdistuvista kyberuhkista. 
Nämä älykkäät laitteet ovat verkottuneet 
keskenään, muodostaen itseohjautuvan 
älykodin. Tällöin älykodin 
haltuunottamiseen riittää yksi 
haavoittuva laite. Kriittistä 
infrastruktuuria vahvistetaan kestämään 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Rikolliset etsivät useimmiten helppoja kohteita, joita he voivat 
käyttää hyödyksi omissa toimissaan. 

Älykotien valjastaminen puolustusvoimia tai hallintoa vastaan. 
Kriisin aiheuttaminen yksityisellä puolella ja sitä kautta 
yhteiskunnan toiminnan lamauttamista sietämään muuta 
poikkeustilannetta/-oloa. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Varautuminen pitäisi ulottaa heikoimpaan lenkkiin, mikäli 
yhteiskunnan ruohonjuuritasoa ei ole suojattu tai suojaus on hyvin 
vähäpätöistä, vaarantuvat ihmisten perustarpeet (Maslowin 
tarvehierarkia), mikä johtaa kehittyneempien toimintojen 
viivästymiseen esim. tehokkaaseen työntekoon ja 
maanpuolustukseen. 

Henkilöstö ei pääse töihin, myöhästyy töistä tai jopa 
pahimmassa skenaariossa menehtyy kotiinsa. Automaattinen 
paloilmoitinjärjestelmä, uuni, herätyskello, jääkaappi, 
kahvinkehitin, äänentoisto, lattialämmitys, valaistus, netti ja 
ovenavaus yms. voivat kaikki olla yhden päätelaitteen takana 
ja niiden oikosuluilla, sammuttamisella ja peukaloinnilla 
voidaan aiheuttaa monenlaista vaaraa. Hyökkääjä voisi 
maalittaa tärkeimmät avainhenkilöt puolustajan/vastustajan 
ytimestä ja vaarantaa siten operaatioiden toteuttamisen. 
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kyberhyökkäykset. Mitä jos kohteena 
eivät olisikaan kriittiset toimijat, vaan 
helpot kotitaloudet ja pk-yritykset, joita 
on suurin osa koko yrityskannasta? 
Kuinka nopeasti yhteiskuntamme olisi 
kaaoksessa, jos älykoti menisi lukkoon? 
Mitä siitä seuraisi ja kuinka nopeasti 
tilanne saataisiin ratkaistua? 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Uhkakuva on mielestäni sinällään oleellinen - jos ihmisten arki järkkyy 
merkittävästi ja nopeasti normaalista, yhteiskunnan vakaus olisi 
vaarassa. Varmasti on totta, että yksityiset ihmiset ja pk-yritykset 
ovat huonoimpia kohtaamaan tällaisia uhkia. Toisaalta en ole täysin 
pessimistinen, etteikö esimerkiksi tehokkaammalla 
verkkosegmentoinnilla voitaisi myös luoda turvallinen älykoti ja rajata 
haavoittuvien laitteiden vaikutusta muihin laitteisiin. 

Sekä vieraat vallat että pienemmät toimijat, kuten terroristit, 
voivat järkyttää yhteiskuntaa ilman, että kovaa voimaa 
tarvitsee käyttää asevoimia kohtaan. Peilaan tätä Wardenin 
kehäteoriaan, jossa ihmiset ovat parempi kohde hyökkäykselle 
kuin asevoimat. Monessa maassa asevoimilla ei välttämättä ole 
kyvykkyyksiä torjua tällaisia hyökkäyksiä, jotka kohdistuvat 
yksilöihin ja yrityksiin. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Olen sekä samaa että eri mieltä kommentoijan kanssa. Älykodilla on 
potentiaalia olla valtava tietoturvauhka, mutta se vaatisi myös 
nykyistä laajamittaisemman käyttöasteen. Esimerkiksi älylukot ovat 
vielä harvinaisuus ainakin suomalaisessa yhteiskunnassa. Tämä ei 
tarkoita, etteikö tilanne muuttuisi tulevien vuosikymmenten aikana 
(älylaitteet tulevat lisääntymään valtavasti). Riippuu myös, mitkä 
kodin osa-alueet varustetaan älyllä. Jos esimerkiksi astianpesukone ja 
pyykinpesukone menisivät lukkoon, tämä hankaloittaisi elämää mutta 
ei vaikuttaisi lamauttavasti kotitalouksiin. Jos älylukko, vedenjakelua 
säätelevä ohjelmisto ja termostaatti hakkeroitaisiin, tilanne olisi jo 
toinen. Sama on yritysten kannalta - riippuu, miten paljon älyä näiden 
yritysten käyttämissä laitteissa on. Näen suurempana uhkana vielä 
nyt ja lähitulevaisuudessa tietokoneen ja mobiililaitteen, joihin on 
varastoitu suuret määrät henkilökohtaisia ja yrityskohtaisia tietoja. 

Älykoti ei aiheuta suoranaista uhkaa asevoimille. Uhka voi 
kohdistua yksilöitä vastaan heidän kodeissaan, mutta 
asevoimia vastaan älykoti on pienempi uhka. 

Big data, AI and 
simulations assist 
in decision-making 
processes. 

Kuka opettaa, millä päämäärällä ja miten 
sitä pitäisi tehdä, jotta voidaan 
varmentaa suosituksien 
oikeudenmukaisuus. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Toimitusketjunhallinta ja sen kyberturvallisuuden varmistaminen 
nostaa päätään kaikilla osa-alueilla. 

Harjoittelun painoalueiden kautta, voi hyökkääjälle vuotaa 
tieto siitä, mitä skenaarioita pidetään mahdollisina ja mihin 
puolustavalla taholla on valmius. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Automaattisilla päivityksillä, ajantasaisilla ohjelmistoilla, 
tietoturvaratkaisujen ylläpidolla ja tietoturvaviranomaisia 
kuuntelemalla vältyttäisiin monilta ongelmilta. 

Salassapidettävä kohde paljastuu hyökkääjälle, joka on 
löytänyt tiensä ennen tehtävää suoritettavaan simulaatioon ja 
pystyy estämään, vaikeuttamaan tai paljastamaan operaation. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Eipä olisi tullut edes mieleen, mutta mielestäni erinomaisen hyvä 
havainto. Tämä on varmasti mahdollista. 

Perinteinen menetelmä-vastamenetelmä-ympyrä nopeutuu: 
maa A saa tietoa maan B:n ilma-aseen käytöstä, jonka 
perusteella se mallintaa simulaattorin käyttöä ja harjoittelua. B 
pääsee kiinni simulaattoriin ja saa tietää miten sen toimintaa 
vastaan harjoitellaan ja millainen osaamistaso jollain joukolla 
esimerkiksi on - antaa mahdollisuuden taas muokata yllättäen 
omaa toimintaansa. 
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Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Tämä on osa-alue, jota en ole ajatellutkaan tietoturvallisuuden 
näkökulmasta. Olen samaa (ja myös hieman eri) mieltä 
kommentoijan kanssa siitä, että simulaattorien tietoturvapuutteet 
voivat muodostaa asevoimille uhkan. Varsinkin karttatietojen, kuten 
erilaisten joukkojen käyttöpaikat yms. paljastuminen voi muodostaa 
vakavan uhkan operaatioturvallisuudelle. Skenaarioiden ja 
toimenpiteiden paljastuminen on mielestäni pienempi uhka. 
Ulkovallat seuraavat Suomen Puolustusvoimien harjoituksia, ja 
väitän, että ainakin osa asevoimiemme taktisen tasan toimenpiteistä 
on jo muiden tiedossa. Osa tiedosta on julkisesti saatavilla (kuten 
käyttämämme kalusto ja harjoituspaikat) ja osa on saatu esimerkiksi 
harjoituksia seuraamalla. En myöskään epäile, etteikö jotkin 
oppikirjamme olisi päätyneet ulkovaltojen käsiin. En vähättele 
tietoturvauhkaa joka simulaattoriympäristössä on, mutta mahdollisen 
tietovuon sattuessa vuotanut tieto ei olisi enää uutta tietoa. 

Suomen Puolustusvoimat toteuttavat nykyään enemmän 
simulaattorin kautta harjoittelua kuin esimerkiksi kymmenen 
vuotta sitten. Sotilaallisia harjoituksia toteutetaan myös joiltain 
osin verkon kautta simulaattoriympäristössä. Näitä harjoituksia 
varten voidaan haluta simulaattoreihin mallintaa alueita, joilla 
oikeastikin tultaisiin sotimaan. Kyseiset kartat olisivat totta kai 
salassa pidettävää materiaalia. Riskinä on, että harjoituksiin 
soluttautuisi tiedustelija (tai joku palveluksessa olevista 
saataisiin rekrytoitua tiedustelijaksi). Tämän tiedustelijan 
kautta vihollinen voisi saada käsiinsä karttatietoa alueista, 
jotka on mallinnettu simulaattoreihin. 

Training simulators 
may have 
vulnerabilities, 
which can be 
affected by cyber 
operators. 

Simulaattorien huono ylläpito ja puutteet 
teknisessä tietoturvassa mahdollistavat 
tiedon vuotamisen ulkopuolisille tahoille, 
jotka kykenevät mallintamaan saamansa 
tiedon perusteella millaisia toimenpiteitä 
ja skenaarioita harjoitellaan. Myös 
kartta-aineistoa voi vuotaa 
tietojärjestelmän kautta paljastaen 
sijaintitietoja tai tietoja strategisesti 
merkittävistä kohteista. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Opettajan intressit vaikuttavat "oppilaaseen". Olen samaa mieltä. Vihamieliset tahot opettavat järjestelmät omiin tarkoitusperiin 
sopiviksi tai syöttävät tällaista ajattelua henkilölle, joka opettaa 
puolustavan tahon järjestelmiä. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Puolustusteollisuuden tulisi hahmottaa erityisen hyvin, miten sen 
käyttämien päätöksentekoa tukevien laitteistojen päätökset ovat 
syntyneet ja varmistaa, että "bias" mihinkään suuntaan ei väritä 
tuloksia. 

Ohjelmoinnissa on opetettu koneelle ihmisten tunnistamista 
suuremmalla määrällä valkoihoisten kasvokuvia ja siksi kone ei 
luotettavasti tunnista aasialaisia tai tummaihoisia. Tämä ei 
kuitenkaan käy ilmi ennen ratkaisun käyttöönottoa, tämä voi 
olla tietoinen tai tiedostamaton tapahtuma, joka nakertaa 
asevoimien uskottavuutta ja luotettavuutta. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Eettisyys tulee varmasti olemaan ongelma. En ehkä aivan saa kiinni 
tästä kysymyksestä. 

- 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Kyseinen kommentti ei oikein ota kantaa suuntaan tai toiseen vaan 
ennemminkin jättää kysymyksen ilmoille. Kommentoin siis aihetta 
omasta näkökulmasta. Tekoälyn opettaminen on hankalaa, sillä 
oletamme totta kai tekoälyn seuraavan omia moraalikäsityksiämme. 
Ongelmaksi tulee todennäköisesti muodostumaan se, että 
itsenäisellä tekoälyllä voi olla meistä eriävät eettiset käsitykset siitä, 
miten esimerkiksi erilaisiin uhkaskenaarioihin voidaan vastata. 
Kuvaan tällaista uhkaa skenaariossa. 

Skenaariossa Yhdysvaltain asevoimilla on käytössään tekoäly, 
joka kykenee ohjaamaan itsenäisesti aselavetteja. Kiina on 
hyökännyt Tyynenmeren alueella Yhdysvaltojen 
sotilastukikohdan kimppuun, ja on päässyt niskan päälle. 
Uhkana on, että tukikohta ja siellä olevat arkaluontoiset tiedot 
jäävät kiinalaisten haltuun, sillä tukikohdan henkilöstö ei ole 
ehtinyt tuhota siellä olevia tietoja. Tekoäly tekee päätöksen 
tukikohdan tuhoamisesta ohjusiskun avulla, ja laukaisee lähellä 
olevasta lavettiparvesta riittävän määrän ohjuksia, jotta 
tukikohta (ja siellä oleva henkilöstö) tuhoutuu. Tämä on 
päätös, jota ihmisoperaattori tuskin tekisi. Tekoäly kuitenkin 
kykenee tekemään päätöksen, jonka se on laskenut olevan 
pitemmällä tähtäimellä hyödyllisempi kuin esimerkiksi sadan 
ihmishengen säästäminen. 

Big data, AI and 
simulations assist 
in decision-making 
processes. 

Järjestelmien tuottamaan tietoon 
luotetaan yhä enemmän niin, että 
luovuuden merkitys jää pois 
päätöksenteosta. Tähän liittyy myös 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Voiko järjestelmiä täysin opettaa edes huomioimaan kaikkia sellaisia 
tekijöitä, joita me esimerkiksi päätöksiä tehdessämme ns. 
alitajuntaisesti huomioimme? En väitä, että ihminen osaisi 
prosessoida tietoa yhtä tehokkaasti kuin kone, vaan väitän, että 

Väärät päätökset tai päätökset, jotka eivät huomioi kaikkia 
vaikutuksia tai eivät sovellu tilanteeseen, vaikka 
laskennallisesti näyttäisivätkin hyvälle. 
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tiedon manipulaatio. Mikäli tiedot ovat 
vääristeltyjä, mutta niitä ei tarkasteta tai 
kyetä tarkastamaan on vaarana päätyä 
väärään ratkaisuun. 

olemme sinänsä viisaampia kuin tiedämmekään ja voiko tuollaista ns. 
kokemuksen tuomaa viisautta täysin koneelle opettaa? 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Tekoäly käyttäytyy jo nyt niin, että ihminen ei aina kykene sanomaan, 
miten kone on päätynyt ratkaisuunsa, tiedon manipulaatiota voi olla 
siis hyvin vaikea havaita. 

Joidenkin seikkojen painottaminen päätöksenteossa, vaikka 
painoarvokerroin olisi pieni, saattaa johtaa siihen, että 
muutoin esim. hyökkäystä puoltanut päätös muuttuu 
hyökkäystä välttäväksi päätökseksi, eikä päättelyketjua kyetä 
varmentamaan. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Tämä on varmasti totta - luovuuden lisäksi mahdollisesti merkittävä 
rooli on intuitiolla. Intuitio on käsittääkseni edelleen aika huonosti 
tunnettu asia eikä välttämättä edes hyvä asia tilastollisesti, mutta 
asiaa olisi syytä ainakin tutkia vielä enemmän. Toisaalta voi olla, että 
kone pystyy parempaan intuitioon, koska se pystyy käsittelemään 
laajemman määrän tietoa ja hankkia kokemusta sen pohjalta. 

Tämä on päätöksentekijöiden ongelma kaikilla tasoilla - 
luotetaanko liikaa tietoon ja onko se oikeanlaista 
päätöksentekijän toimintaympäristöön nähden? En näkisi tässä 
sinänsä uutta vaikutustapaa, mutta uusia vaikutuskeinoja on 
kyberulottuvuudessa. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Olen samaa mieltä. Tietoa on jo nykyään niin paljon, että ihmiskäsin 
sen tarkastaminen on mahdotonta. Tämä tulee olemaan trendi myös 
tulevaisuudessa, kun tiedon määrä kasvaa. Tähän kyetään 
vastaamaan ainoastaan tekoälyllä, joka kykenee erottelemaan väärän 
ja epäolennaisen tiedon olennaisesta. 

Uhka voi muodostua esimerkiksi tilanteessa, jossa tulee 
päättää ilmaiskun tekemisestä vihollista vastaan. Tekoälyn 
johtamat sensorit keräävät tietoa alueesta eri sensoreilla 
(havaintoja esimerkiksi radioaalloista, lämpöjäljistä ja äänistä). 
Vihollinen on kuitenkin kyennyt luomaan tilanteen, jossa se 
pystyy harhauttamaan sensoreita luulemaan tiettyä aluetta 
miehitetyksi joka todellisuudessa onkin tyhjä, tai hyökkääjän 
olevan alueella, jossa onkin todellisuudessa omia joukkoja. 
Kiireellisessä päätöksentekotilanteessa, jossa 
johtamisjärjestelmän operaattori ei kykene varmentamaan 
saatua tietoa ja jolloin päätös tulee tehdä nopeasti, voidaan 
joutua tilanteeseen, jossa väärälle kohdealueelle tilataan 
ilmaisku tai tykistökeskistys. Tämä voi johtaa pahimmillaan 
omiin tappioihin. 

AI can manipulate 
images and videos. 

Oppiva tekoäly toteuttaa mallinnuksia, 
joiden mukaan se oppii vääristelemään 
aineistoja ja mediaa halutulla tavalla. 
Lumipalloefektin omaisesti tekoäly 
aloittaa kuvien ja videoiden vääristelyn ja 
ulottaa tämän havaitsemiinsa medioihin, 
joihin sillä on pääsy. Pahimmassa 
skenaariossa vääristely muodostuu 
uudeksi normaaliksi, jolloin manipuloitu 
aineisto vääristää yleisesti saatavilla 
olevaa tietoa (ml. Big Data) ja tekee 
tiedon hyödyntämisestä mahdotonta, 
mikäli lähdeaineistoon ei voida luottaa. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Kuulostaa mahdolliselle skenaariolle, mutta sanoisin, että ei ihan 
lähitulevaisuudessa. Riippuen siitä, millaisia oikeuksia tekoälylle 
annetaan, jossa itse en olisi antamassa niitä ihan noin laajassa 
mittakaavassa. Toki, jokainen käyttää tekoälyä omiin 
tarkoitusperiinsä sopivasti, joten ehkä tuolle kehityssuuntaa ei voida 
estää. 

Tiedustelun rooli korostuu: pitää pystyä todentamaan tieto 
useasta eri lähteestä. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Tekoälyn suorittama konemanipulaatio on toistaiseksi hyvin 
alkeellista ja vaatii paljon opettamista, ainakin kaupallisella puolella. 

Big Datan vääristely voi aiheuttaa sen, että kaikki tieto on 
lopulta epäluotettavaa ja tekoälyn hyödyntämisestä tulee 
mahdotonta. Päätökset tulee perustaa automatisoinnin ja 
sensoritiedon sijasta ainoastaan ihmisten subjektiivisille 
kokemuksille ja mielipiteille. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Mielestäni tämä on osin jo totta, vaikkei käytössä olekaan ehkä 
tekoälyä. Tekoäly tuo siihen vain uuden ulottuvuuden. 

Tekoäly tuo varmasti uusia keinoja hyökkäykseen, mutta en 
näe tässä sinänsä uutta vaikutusmuotoa. Toisaalta tekoäly voi 
myös vääristää asevoimien omaa dataa tahattomasti. 



 9

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Deepfaket ovat nykypäivää, ja tekoäly kykenee jo luomaan viiden 
sekunnin ääninäytteellä uskottavan kuuloista puhetta. Yleisessä 
jaossa on jo ohjelmistoja, joilla pystyy luomaan (hieman 
amatöörimäiseltä näyttäviä) videoita lisäämällä pelkästään yksi kuva 
lähdemateriaaliksi. Uskon, että kyseiset videot tulevat kasvattamaan 
suosiota tulevaisuudessa, mikä myös lisää näiden määrää. 

Asevoimien näkökulmasta näen uhkana PR-maailman. 
Vääristeltyä ääntä ja kuvaa voidaan käyttää myös aseellisessa 
konfliktissa, mutta tällainen harhauttaminen on ollut jo satoja 
vuosia arkipäivää sodassa (esim. harhauttavien radiosignaalien 
lähettäminen, käytettiin mm. operaatio Fortitude toisessa 
maailmansodassa). Harhauttavien videoiden käytöllä voidaan 
vahingoittaa esimerkiksi asevoimien johtohenkilöstön 
julkisuuskuvaa, jos näiden kasvot on lisätty videoihin, jotka 
levittävät virheellistä sanomaa. 

Big data, AI and 
simulations assist 
in decision-making 
processes. 

Päätökset perustuen väärään 
informaatioon ovat merkittävä uhka. 
Ulkopuolisen toimijan päästessä 
manipuloimaan järjestelmissä 
hyödynnettävää dataa, sillä voi olla 
pahoja vaikutuksia niin strategisen kuin 
taktisen tason päätöksenteossa. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Esim. USA:n presidentinvaalit 2016 ja sen tulosten manipulaatioepäily 
--> presidentin valinta --> koronaan reagointi --> tartuntojen määrä --
> kuolleiden ihmisten määrä tai esimerkiksi --> reagointi George 
Floydin kuolemaan --> mellakat jne. --> niihin reagointi 

Hallitsematon toimintaympäristö (muiden päätökset väärään 
informaatioon perustuen) ja seuraukset päätöksistä = 
odottamattomat toimintaympäristön muutokset 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Kyllä, tämä on merkittävä uhka. Tieto tulisi vastaanottaa niin, että 
lähde on aina selvillä ja lähteen antamat tiedot pitäisi pystyä 
verifioimaan mielellään useasta lähteestä. 

Virheellisen tiedon vuoksi voidaan tilanne ymmärtää väärin, 
mikä voi johtaa siihen, että pahimmillaan tehdään 
päinvastainen päätös kuin muutoin olisi tehty. Uskotaan, että 
jollain valtiolla on ydinaseita, vaikka sillä ei olekaan ja 
aiheutetaan kansainvälinen konflikti, jolla esim. hidastetaan 
ohjelman kehitystä tai siirretään huomiota pois jostain omasta 
tekemisestä ilmiantamalla kolmas toimija virheellisesti. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Uskon tämän olevan jo jossain määrin totta - asia ei myöskään ole 
mielestäni uusi, mutta kyberulottuvuus tarjoaa taas uusia keinoja. 

Mitä enemmän käytetään johtamisjärjestelmiä ja kontrolloivaa 
johtamista, sen suurempi vaikutus on, jos kyberhyökkäyksellä 
päästään vaikuttamaan järjestelmiin ja johtamisprosessiin. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Samaa mieltä. Tämä korostuu erityisesti tilanteessa, jossa tekoäly 
tekee päätöksiä järjestelmään syötetyn datan perusteella. Tiedon 
eheys on toisaalta yksi CIA-triadin mukaisista tekijöistä, joihin 
tietoturvallisuudessa pyritään vastaamaan. Tiedon manipulointia 
vastaan pyritään siis tekemään vastatoimenpiteitä, ja suurempana 
uhkana näenkin ehkä tapaukset, joissa ulkopuolella olevaa dataa 
manipuloidaan, jonka jälkeen se kerätään järjestelmään sisälle. 

Jatkan tilannetta aiemmin mainitusta esimerkistä, jossa 
sensorien keräämää tietoa manipuloitiin päätöksenteon 
hankaloittamiseksi liittyen siihen, mihin esimerkiksi ohjusisku 
kutsutaan. Nyt operaattori on tilanteessa, jossa sensorien 
keräämä data on aitoa (ja datan aitous on varmistettu), mutta 
päätöstä ei tehdä välittömästi datan aitouden varmistamisen 
jälkeen. Jos hyökkääjä osaa vaikuttaa tähän väliin, käytetään 
päätöksessä ohjusiskun tekemisestä dataa, jota luullaan 
aidoksi. 

Big data, AI and 
simulations assist 
in decision-making 
processes. 

Tekoälyä tullaan varmasti käyttämään 
osana päätöksentekoa, mutta haasteeksi 
nousee se, missä määrin ja miten se 
korvaa tai syrjäyttää intuition ja 
luovuuden päätöksenteossa. 
Manipuloitu data, jota tekoäly käyttää tai 
logiikka, joka ei avaudu ihmisille, voivat 
aiheuttaa yllättäviä päätöksiä. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Päätökseen johtanut arviointiketju pitäisi pystyä avaamaan 
läpinäkyväksi. 

Hallitsematon toimintaympäristö (muiden päätökset väärään 
informaatioon perustuen) ja seuraukset päätöksistä = 
odottamattomat toimintaympäristön muutokset 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Päätökset ja niitä edeltävä päätelmäketju tulisi saattaa läpinäkyviksi, 
jotta päätökset voidaan toisintaa ja perustella kokonaisvaltaisesti. 

Vastustaja voi hyväksikäyttää puolustajan luottamusta 
koneellisen päätöksentekoon ja pyrkiä vaikuttamaan 
opetusdatan laatuun ja materiaaliin, jolla opetus suoritetaan. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Mielestäni tämä on todennäköinen skenaario - erityisesti se, että 
tekoälyn logiikka ei avaudukaan ihmisille. 

Syötetään manipuloitua tietoa järjestelmiin hitaasti tai 
esimerkiksi korruptoidaan tieto nopeasti vaikkapa valtavalla 
tietomäärällä - seurauksena poikkeuksellisia tuloksia. 
Muokataan tekoälyn koodia, jolloin se tekee yllättäviä 
ehdotelmia. Ei hyväksytä tekoälyn ratkaisuja, vaikka ne olisivat 
oikeita tai toisin päin - luotetaan sokeasti, vaikka ne olisivat 
vääriä. 



 10

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Olen samaa mieltä. Ihmiset haluavat opettaa tekoälylle eettistä 
ajattelua, mutta kuka on sanomaan, että esimerkiksi länsimainen 
ajattelutapa on se oikea? Omasta näkökulmastamme totta kai 
olemme oikeassa, mutta kiinalaiset voivat ajatella eri tavalla. 
Ongelma muodostuu erityisesti silloin, kun tekoäly ei ole enää 
varsinaisesti hallussamme, vaan se tekee päätöksiä omaan logiikkaan 
pohjautuen. 

Uhka on mielestäni samanlainen kuin aiemmin 
mainitsemassani amerikkalaisten tukikohdan tuhoamisessa. 
Tekoäly teki siis päätöksen tuhota tukikohta ohjusiskussa, jotta 
siellä olevat arkaluontoiset tiedot eivät paljastuisi huolimatta 
sadan ihmisen hengen menetyksestä. Ihmisoperaattori miettisi 
pitempään kyseisen iskun tekemistä, mutta tekoäly voi tehdä 
saman päätöksen sekunnin murto-osissa. 

Several countries 
are investing in 
facial recognition 
technology. It has a 
great influence on 
HUMINT. It will 
raise juridical 
problems for the 
"right to be 
forgotten" 
principal and for 
the liability of the 
technology. 

Kasvojen perusteella tunnistamisen 
ongelma on se, että ihminen ei voi 
kontrolloida sitä mitenkään. Muutoin 
tunnistautuminen on pääsääntöisesti 
ihmisen itsensä hallussa: mitä hän on, 
mitä hän tietää ja esim. mitä hän 
omistaa. Kasvojen tunnistus 
kameravalvonnan perusteella ei vaadi 
ihmiseltä itseltään mitään. Kasvoja ei voi 
jättää hankkimatta tai ottamatta 
mukaan. Kameroiden tuottamaa dataa 
on valtavia määriä ja sitä yhdistelemällä 
saadaan aikaan varmasti suuresta osasta 
ihmisistä kattava kuva. Toisaalta myös 
älylaitteiden avulla on mahdollista 
seurata, kuunnella ja paikallistaa ihmisiä. 
Kasvojen avulla voidaan myös helposti 
tyypittää ihmisiä, etnisyyteen tai siihen 
perustuen missä hän käy, mitä hän tekee 
ja missä hän liikkuu. Jos kasvojen 
peittäminen on kiellettyä tai palveluiden 
saamiseksi on pakollista tunnistautua, on 
kasvojen tunnistusta mahdotonta 
välttää. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Jos kasvoja käytetään tunnistautumiseen, meidät tunnistetaan myös 
sellaisilla asioilla tai paikoissa, joissa emme halua tunnistautua. 

Asevoimissa palvelevat ihmiset eivät pysty liikkumaan 
huomaamattomasti tai se on vaikeaa. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Maiden väliset tai mantereiden väliset tunnistautumisjärjestelmät 
loisivat mahdollisuuden seurata ihmistä, vaikka tämä vaihtaisikin 
olinpaikkaansa. Valtava datamäärä, joka tällaiseen järjestelmään 
kertyisi olisi katastrofaalinen, jos se päätyisi rikollisten käsiin. 

Asevoimien henkilöstö olisi myös osa 
kasvojentunnistusohjelmistojen keräämää tietoa. Henkilöstöä 
olisi järjestelmään tunkeutumalla helppo seurata, käyttää 
muita tiedustelukeinoja heitä vastaan ja vaarantaa 
salassapidettävää tietoa ja sijainteja. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Varmasti toteutuu osin jo nyt esimerkiksi Kiinassa. Voidaan esimerkiksi tiedustella ja maalittaa tärkeitä henkilöitä, 
jotka sitten eliminoidaan tai joihin vaikutetaan muuten. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Olen samaa mieltä. Kasvojentunnistusteknologialla on hyviä puolia 
(sitä voi käyttää esimerkiksi laitteiden lukitsemisen avaamisessa) ja 
rikollisten tunnistamisessa, mutta riskinä on myös teknologian 
hyväksikäyttö. Tämä riski on jo konkretisoitunut Kiinassa, jossa 
valvontakameroita on valtavasti (kameroita on myös länsimaissa, 
mutta niiden luomaa dataa ei käytetä niin systemaattisesti kuin 
Kiinassa). Kasvojentunnistusteknologia luo mahdollisuuksia, mutta 
myös uhkia, riippuen siitä, miten niitä valtiotasolla käytetään. 

Kasvojentunnisteknologia luo uhkan asevoimissa yksilötasolla. 
Kännyköissä on mahdollista avata näytön lukitus kasvojen 
tunnistuksen avulla. Jos tällainen tunnistusmekanismi on 
käytössä jollain sotilaalla, ja kännykkä varastetaan, ei 
hyökkääjällä ole suuria vaikeuksia avata kännykkää. Jos 
kännykkään on varastoitu arkaluonteisia tietoja, ovat ne tällöin 
hyökkääjän käytössä. 

Taking over control 
of UAV systems 
through cyber 
operations is an 
increasing threat. 

Mikäli lennokkien käytön kasvu 
käyttötarkoituksesta riippumatta kasvaa 
tulevaisuudessa samaan tahtiin kuin 
viime vuosina, kasvaa myös niiden käyttö 
sellaisissa tietoympäristöissä, jotka ovat 
alttiimpia kybervaikuttamiselle. Tämä 
vaatisi lennokkien määrän kasvun niin, 
että niiden ohjaamiseen ja niistä saadun 
datan käsittelyyn käytettäisiin enemmän 
tietoverkkoja. Lennokkiparvien hallintaan 
käytettäviin tietoverkkoihin 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Toki joukko aiheuttaa aina suurempaa tuhoa kuin yksittäinen 
kappale. 

Laajemmat iskut drooneja hyödyntäen. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Tietoverkkoihin vaikuttaminen on aina tehokkaampi keino kuin 
yksittäiseen toimijaan vaikuttaminen. Hallinta- ja 
komentojärjestelmät tulisi mahdollisuuksien mukaan erottaa tai 
käyttää monivaiheista tunnistautumista esim. lennätetään lennokit 
kohteeseen ja syötetään niihin salasana toisessa järjestelmässä, jossa 
komentojen mukaiset toiminnat voidaan toteuttaa. 

Tietoverkkoihin käsiksi pääsemällä puolustaja saattaisi 
menettää kokonaan lennokkien hallinnan ja joutua omien 
laitteidensa hyökkäyksen kohteeksi tai vähintään päätyä 
epäonnistuneeseen operaatioon. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Jos kehityskaari toteutuu, niin on ehdottomasti järkevämpää hyökätä 
tietoverkkoihin kuin yhteen hallintasignaaliin. 

Jos asevoimat käyttävät paljon lennokkeja, riittääkö niillä 
kapasiteetti tietoturvallisen johtamisjärjestelmäverkon 
kehittämiseen? Tämä luo hyökkäyspinta-alaa. 
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hyökkäämällä saadaan suurempi 
vaikutus aikaan kuin vaikuttamalla yhden 
lennokin hallintasignaaliin. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Osittain samaa mieltä. Yksittäiseen lennokkiin voi olla paikoin jopa 
vaikeampi vaikuttaa kuin sitä hallitseviin tietoverkkoihin (lennokin 
signaali pitää pystyä kaappaamaan lennon aikana, tietojärjestelmät 
ovat taas paikallaan). Lennokit voivat toisaalta olla helpommin 
vaikutettavia, jos niiden tietoturvallisuuteen ei ole panostettu, kun 
taas perinteisemmin tietojärjestelmien tietoturva nähdään 
tärkeämmässä roolissa, ja siihen myös keskitytään enemmän. 

Skenaariossani yhdysvaltalaisilla on muodostunut teknologinen 
yliote drooniteknologiassa ja sen käytössä. He kykenevät 
käyttämään ympäri maailmaa isoja drooniparvia, jotka ovat 
yhteydessä toisiinsa sekä alueella oleviin 
amerikkalaisjoukkoihin, kuten perinteisesti voimannäytössä 
käytettyihin lentotukialuksiin. Kiinalaishakkerit ovat kuitenkin 
löytäneet haavoittuvuuden (tämä voisi olla joko järjestelmissä 
itsessään oleva tai kiinalaisten tuotteen valmistuksessa 
asentama), jolla he pääsevät murtautumaan drooniparveen 
tietojärjestelmien kautta. Tällöin myös parven hallinta siirtyy 
yhdysvaltalaisilta kiinalaisille. Tällöin aseet voitaisiin 
pahimmassa tapauksessa kääntää esimerkiksi lentotukialuksia 
vastaan. 

Social media 
services can assist 
when creating 
situation 
awareness as well 
as when operating 
in cyber domain. 

Sosiaalisen median kautta tehdyn 
tiedustelun avulla tehdään iskuja 
sotilasosastoja vastaan. Israelilaiset ovat 
joutuneet peruuttamaan 
suunnittelemiaan operaatioita, koska 
heidän sotilaansa ovat kirjoittaneet 
hyökkäyssuunnitelmista epähuomiossa 
sosiaaliseen mediaan. Venäjällä sotilailta 
on kielletty sosiaalisen median käyttö. 
Automatisoitu tiedonkeruu sosiaalisesta 
mediasta mahdollistaisi nopeamman 
tilannekuvan luomisen - niin vastustajan 
kuin omien tuottamasta datasta. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Sosiaalinen media on voimakas työkalu ja sitä käyttäessä ei useinkaan 
ajatella, kuinka paljon tietoa itsestään luovuttaa julkisuuteen ja mitä 
noista tiedoista pystyy päättelemään. 

Operaatioiden ja toiminnan vaarantuminen. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Sosiaalisen median käyttämiseen liittyy aina riski siitä, että tieto on 
vanhentunutta, videot ovat strategisesti leikeltyjä niin, että tilanne 
näyttäytyy tietynlaisena tai ettei relevanttia tietoa löydetä tai sitä ei 
julkaista. "Tietoa" voidaan myös tietoisesti jakaa niin, että tilanne 
näyttäytyy sellaisena, kuin vastustaja haluaa sen näyttävän, eikä se 
välttämättä heijastele todellisuutta. 

Sosiaalisessa mediassa saattaa levistä laajasti videoita, joilla 
tuntuu olevan todellisuuspohja ja valtiollinen toimija voi omia 
päämääriään edistääkseen varmentaa tiedon. Tämä voi johtaa 
siihen, että oman toiminnan lopputulos ei ole halutunlainen. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Tämä riippunee paljon sodankäynnin luonteesta. Pitkittyneistä, mutta 
"matalissa" konflikteissa, joissa esimerkiksi Israel, Venäjä ja 
Yhdysvallat ovat mukana ja joissa on sotilaille jää paljon vapaa-aikaa, 
tämä on varmasti ongelma. 

Heikot sosiaalisen median taidot ja esimerkiksi julkaisuiden 
metatietojen hyödyntäminen johtaa siihen, että vastapuoli voi 
ennakoida harjoittelun perusteella vihollisensa toimintaa tai 
jopa hyvin nopealla aikataululla maalittamaan sosiaalisen 
median päivitysten perusteella sotilasjoukkoja. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Sosiaalisen median käyttö oli pitkään hallitsematonta, ja venäläisten 
kielto käyttää sosiaalista mediaa asepalveluksen aikana jää tuskin 
ainoaksi. Ongelmaksi muodostuu kuitenkin datan suuri määrä, jota 
sosiaaliseen mediaan suolletaan. Toisaalta moni sotilas merkkaa 
itsensä asevoimiin kuuluvaksi, tai heidän kuvistaan tämän voi 
viimeistään päätellä. Tämä helpottaa kohteiden maalittamista, eikä 
automaattista tiedonkeruuta tarvitse suorittaa niin laajalla spektrillä. 

Amerikkalaissotilaat ovat lähdössä partiokierrokselle 
Afganistanissa. Yksi sotilaista päivittää kuvan Instagramiin, 
jossa tämä näkyy sotilasasussa Humvee-auton vieressä. 
Kuvasta ei pysty päättelemään, missä sotilas on, eikä kuvassa 
näy muitakaan yksityiskohtia. Seuraavana päivänä 
partiokierrokselle lähdetään samalla porukalla, mutta tällä 
kertaa postauksen tekee toinen sotilas. Tämä toistuu 
useamman kerran viikossa, epäsäännöllisin väliajoin. 
Kuukauden kuluttua ensimmäisen postauksen tehnyt sotilas on 
lähdössä uudestaan kierrokselle. Kaikki sujuu hyvin puoleen 
väliin asti, kunnes partiokierroksen keskeyttää IED. Pommi vie 
tämän ja kahden muun partiokaverin hengen. Afgaanisissit 
ovat kyenneet erittelemään sotilaiden tekemistä postauksista 
partiokierrosten aikataulun, ja käyttämään tätä hyväkseen 
omien iskujen suunnittelussa. 

Hacking a social 
media account and 

Sosiaalisen median tilin väittäessä Barack 
Obaman kuolleen pörssikurssit lähtivät 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Kaikkea ei kannata antaa algoritmien tehdä suoraan. Toimintaympäristön nopeat ja hallitsemattomat muutokset 
muista toimijoista johtuen. 
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using it for 
spreading 
disinformation can 
affect thousands or 
even millions of 
people drastically 
and quickly. 

laskuun. Uutinen tuli keskellä yötä ja 
algoritmit tekivät ostopäätöksiä ennen 
kuin ihmiset puuttuivat tilanteeseen. 
Mikäli useampi uskottava tili toimisi 
samalla tavalla yhtäaikaisesti, voisivat 
seuraukset olla merkittäviä. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Vaalivaikuttaminen on erinomainen esimerkki siitä, että miljoonat 
ihmiset joutuvat enemmän tai vähemmän vaikutuksen piiriin ja 
tekevät päätöksiä, joilla on kauaskantoisia seurauksia. 

Poliittinen vastakkainasettelu voi synnyttää levottomuuksia ja 
johtaa konflikteihin, joihin asevoimat voivat joutua osallisiksi, 
vaikka lähtökohtaisesti tilanne onkin perustunut valheeseen. 
Tavoitteena voi olla epäjärjestyksen levittäminen, toisen 
kansanryhmän "päihittäminen" tai oman poliittisen agendan 
edistäminen. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Jos jo yhden tilin päivitys saa tällaisen reaktion aikaan, niin entä jos se 
tehtäisiin koordinoidusti ja esimerkiksi hyökättäisiin useampaa 
uskottavaa tili vastaan? 

Tällaisilla toimilla voitaisiin saada myös asevoimat toimimaan 
tai jättämään toimimatta kun pitäisi. Tilanne voisi olla vaikkapa 
jo valmiiksi virittynyt siihen, että asevoimia tullaan 
käyttämään, mutta tällaisella keinolla harhautetaan suuntaan 
tai toiseen. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Samaa mieltä. Vaikutus voi tosin olla vaikeaa, riippuen mihin tiliin 
hakkerointi kohdistuu. Monilla sosiaalisen median vaikuttajilla on 
miljoonia seuraajia, ja osa seuraajista valvoo tilien päivityksiä 
hyvinkin ahkerasti. Jos yhden tällaisen tilin hakkeroi, vaikutus ei 
välttämättä ole kovin suuri. Jos taas tilejä saadaan hakkeroitua 
useampia, tilanne voi muuttua. Jos toisaalta ihminen on riittävän 
merkittävässä asemassa (kuten Yhdysvaltain presidentti), voidaan 
hetkellisesti aiheuttaa suurtakin vahinkoa (kuten osakekurssien 
laskun tapauksessa). 

Yhdysvaltain ja Iranin välit ovat kiristyneet äärimmilleen. 
Yhdysvallat ovat useaan otteeseen loukanneet Iranin ilmatilaa 
drooneilla, ja Iranin merivoimat valvovat lähialueitaan ja ovat 
ehtineet upottaa yhden kauppa-aluksen luultuaan tätä 
amerikkalaisten sota-alukseksi. Yhdysvaltojen presidentti 
twiittaa, että Yhdysvallat ovat julistaneet sodan Iranille, ja 
ensimmäiset ohjukset ovat jo matkalla kohti Teherania. Twiitti 
yritetään kumota Valkoisten talon ilmoituksella, että tili on 
kaapattu, mutta tällöin on jo liian myöhäistä. Iran on ehtinyt 
laukaista vastaiskuna useita ohjuksia Lähi-idässä olevia 
amerikkalaistukikohtia ja näiden liittolaisia vastaan, eikä 
Yhdysvalloilla ole muuta mahdollisuutta kuin vastata iskuihin 
voimalla. 

AI will be better 
than humans at 
everything by 
2060. 

Ihminen yleensä yliarvioi 
lähimenneisyyttä ja aliarvioi 
myöhäisempää tulevaisuutta. Reilut kaksi 
vuosikymmentä sitten emme olisi 
osanneet odottaa tekoälyltä nykyistä 
roolia. Tekoäly on siirtynyt kohtalaisen 
huomaamattomasti osaksi ihmisten 
elämää, joten sen ei välttämättä edes 
ymmärretä olevan osa elämäämme. Siri 
ja Alexa ovat hyviä esimerkkejä tekoälyn 
käytöstä nykypäivän tietotekniikassa. 
Asevoimia vastaan voisin kuvitella 
pahimmillaan terminatormaisen 
skenaarion, jossa koneet ottavat vallan. 
Näin tuskin kuitenkaan tulee 
tapahtumaan. Tulemme kuitenkin 
todennäköisesti näkemään 
tulevaisuudessa, että koneet ovat ihmisiä 
parempia toteuttamaan asevoimien 
tehtäviä. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Hyökkääjällä voi olla käytössään myös laittomat keinot erilaisten 
alustojen käyttöön, jolloin etu hyökkääjällä joka tapauksessa. 

Kykenemättömyys nopeisiin vastahyökkäyksiin tai nopeaan 
reagointiin. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Nopeudessa ihminen ei kykene tekoälyn kanssa kilpailemaan, mutta 
intuitio ja kokemus voivat joskus osoittautua arvokkaammiksi kuin 
logiikka. 

Automatisointi voi edetä pitkälle ennen ihmisen panoksen 
tarvitsemista, tämä voi johtaa tilanteeseen, jossa tarjottua 
ratkaisua saatetaan luontaisesti pitää toimivana vaihtoehtona. 
Vaarana on, että järjestelmän tarjoama ratkaisu ei joudu 
kunnolla kritisoiduksi tai kilpailutetuksi. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Tämä ei mielestäni ole niin yksioikoista, mutta vaatii puolustajalta 
hyväksyä tilanne ja muokata taistelukenttää siten, ettei tekoäly ole 
ratkaisevassa roolissa. 

Vastapuoli luottaa järjestelmiensä puolustukseen 
tiedostamatta hyökkääjän kyvykkyyttä - jos yllättäviä 
vaihtoehtoja, kuten vaikka täysin erillisten varajärjestelmien 
käyttöä ei ole suunniteltu, voi tekoälyhyökkäys olla liian nopea, 
että mitään olisi tehtävissä. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Samaa mieltä. Tämä korostuu mielestäni kyberympäristössä. Tälläkin 
hetkellä ongelmana on, että puolustajat reagoivat tilanteisiin 
reaktiivisesti, kun uhkiin pitäisi pystyä vaikuttamaan proaktiivisesti. 
Tekoälyn toteuttaessa hyökkäyksiä proaktiivinen tilanteisiin reagointi 
ainoastaan korostuu. Tekoäly kykenee tekemään esimerkiksi 
hyökkäyssuunnan muutoksia paljon nopeammin ihmisoperaattoriin 
verrattuna. Tällöin vastatoimien toteuttaminen on myös hidasta. 

Hyökkääjällä on käytössään tekoäly, jota se käyttää 
ilmavoimien johtamisjärjestelmiä vastaan hyökätessään. 
Tavoitteena on päästä järjestelmään sisälle siitä osasta, joka on 
yhteydessä internetiin. Ihmisoperaattoriin verrattuna tekoäly 
pystyy tekemään toimenpiteet paljon nopeammin, mikä 
vaikeuttaa hyökkäysten havainnointia. Kun hyökkäys 
havaitaan, voi tekoäly olla jo päässyt sisään järjestelmiin ja 
asentanut esimerkiksi haittaohjelman. Ihmisoperaattorit eivät 
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kykene vastaamaan riittävän nopeasti tekoälyn 
muodostamaan uhkaan. 

AI speeds up the 
response in the 
cyber domain. 

Uhka muodostuu, mikäli tekoälyn 
hallinnoimiin puolustusratkaisuihin liittyy 
esimerkiksi vastahyökkäyksen 
mahdollisuus. Silloin se saattaa aiheuttaa 
hallitsemattomia ketjureaktioita. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Sellaisissa operaatioissa, joissa voisi käyttää miehittämätöntä alusta 
miehitetyn sijaan ja mahdollisesti laskea riskiä omien joukkojen 
henkien menetykseen, niin näkisin, että voisikin olla niin, että koneet 
korvaavat ihmiset. 

Hyökkääjä on kone, puolustautuja ei välttämättä ole, jolloin voi 
tulla pahojakin tappioita. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Asevoimien tehtäviä voidaan varmasti delegoida tekoälylle, mutta 
päätöksen tekemiseen tulisi silti hyödyntää ainakin ihmisen 
hyväksyntää. 

Tekoäly voi tulla niin suuressa määrin osaksi kaikkea, että 
toimiminen ilman sitä alkaa olla mahdotonta. Näin on nyt 
käynyt mm. sähkön kanssa. Poikkeusoloissa toimintaa tulisi 
voida jatkaa, vaikka tekoälyn ratkaisuja ei olisikaan mahdollista 
hyödyntää. Asevoimat voivat alkaa luottaa liikaa tekoälyyn ja 
muuttaa toimintaansa huomaamattaan vähitellen siihen 
suuntaan, että toiminta ilman sen apua on mahdotonta. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Tämä tullee todennäköisesti muokkaamaan myös konfliktien 
luonnetta rajusti. Tässä kohtaa Wardenin kehäteoria on mielestäni 
tärkeä - miksi käydä edes perinteistä sotaa, kun voidaan suoraan 
vaikuttaa kyberhyökkäyksellä esimerkiksi johtajiin. 

Vastapuolet käyvät sotaa eri keinoin - toisella puolella on 
kehittyneet järjestelmät ja automatisoidut robotit, toisella 
puolen ihminen on vielä keskiössä. Voi olla, että roboteilla ja 
tekoälyillä on mahdollista tuottaa sellaiset tappiot ja sietää 
helposti niin paljon omia tappioita, ettei ihmisille ole 
mitenkään järkevää edes yrittää käydä sotaa. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Samaa mieltä. Tekoälyn rooli tulee kasvamaan tulevaisuudessa, sillä 
päätöksenteko tulee olemaan nopeampaa. Nopeampaan 
päätöksentekoon tarvitaan tekoälyä. 

Afganistanissa on sodittu jälleen, ja amerikkalaiset ovat 
ylläpitämässä rauhaa. Tällä kertaa maassa ei ole kuin murto-
osa siitä sotilasmäärästä, mitä paikalla on aiemmissa sodissa 
ollut. Maan ilmatilassa on satoja miehittämättömiä ilma-
aluksia, jotka ovat verkostoituneet toisiinsa, ja joita ohjaa 
tekoäly. Jos jossain päin maata näyttää, että aseellista voimaa 
tullaan käyttämään, tekoäly kykenee reagoimaan 
parhaimmillaan sekunneissa tilanteeseen ja käyttämään 
aseellista voimaa. Mitä jos tämä sama tilanne olisi esimerkiksi 
Suomessa, jonka ilmatilassa olisivat vihollisen aselavetit? 
Tällöin mitään ei kyettäisi tekemään ilman, että toimintaan 
reagoitaisiin välittömästi. En usko, että vihollinen kykenee 
lähitulevaisuudessa ottamaan käyttöön tällaista voimaa, mutta 
tilanne voisi olla tulevaisuudessa tosi missä päin maailmaa 
tahansa. 

AI speeds up the 
response in the 
cyber domain. 

Tekoälyn tulisi kehittyä itsenäisempään 
suuntaan ja pystyä ratkomaan myös 
yllättäviä ongelmia. Tekoälyn 
kehittyminen sekä auttaa että häiritsee 
niin puolustajaa kuin hyökkääjääkin. Jos 
puolustaja muuttaa mekanismejaan, 
täytyy ihmiskäden muuttaa 
hyökkäysmekanismia. Tämän 
automatisoituessa 
kyberhyökkäysmaailma siirtyy 
automatisoituihin hyökkäys- ja 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Mahdollista, jos tekoäly ottaa hallinnan puolustusratkaisuista. Seurausten kasvu - odottamattoman suuret seuraukset. Kuka 
ottaa vastuun? 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Tekoälyllä voidaan myös automatisoida pienien signaalien 
havainnointia, joita ihmisen olisi mahdoton tai hyvin raskasta löytää 
isosta tietomassoista. 

Automatisaation puutos voi johtaa tilanteeseen, jossa 
tilannekuva jää vajaaksi ja kaikkea saatavilla olevaa tietoa ei 
saavuteta, mikä vaikeuttaa toimintaa. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Tämä Terminator-tyyppinen skenaario on varmasti mahdollinen. Sekä hyökkääjälle että vastahyökkääjälle - tekoälyn toimia ei 
osata odottaa ja se toimii eri logiikalla kuin ihmiset, jolloin 
seuraukset voivat olla toiselle tai molemmille yllättäviä. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Samaa mieltä. Tällöin voitaisiin puhua tekoälyjen käymästä sodasta, 
joka olisi ohi sekunneissa. Tekoälyt sotisivat esimerkiksi 
tietoverkkojen välillä konfliktin, joka ei kestäisi ajallisesti kovinkaan 

Johtamisjärjestelmäkeskuksen upseeri tulee töihin normaalisti, 
kuten muinakin päivinä. Hänen tehtävänään on aamupäivällä 
valvoa laitoksen tekoälyä, jonka tehtävänä on mm. eritellä 
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puolustustaisteluihin. Vaarallisinta on se, 
että puolustaja ei välttämättä ole 
samassa kehityksen rytmissä hyökkääjän 
kanssa. Jos hyökkääjä käyttää aitoa 
tekoälyä hyökkäyksessä, ei puolustajalla 
ole käytännössä mahdollisuutta 
puolustautua. Alkeellisempi tekoäly ja 
ihmiskäsi eivät kykene vastaamaan 
kehittyneemmän tekoälyn nopeuteen. 

pitkään, mutta jolloin tekoälyt olisivat ehtineet tehdä lukemattoman 
määrän toimenpiteitä ja vastatoimenpiteitä. Tällöin järjestelmät 
joutuisivat pelistä pois ilman, että ihmiset olisivat ehtineet reagoida 
tilanteeseen mitenkään, tai nämä huomaisivat tilanteen vasta, kun 
vahinko olisi jo tapahtunut. 

Suomen rajojen ulkopuolelta tullutta sensoritietoa ja koostaa 
tästä raportteja. Kello yhdeksän kahvitauolla upseeri poistuu 
hetkeksi valvontapisteestä, ja palaa kupin kanssa takaisin. 
Hämmästys on suuri, kun näytöt ovat tällä välin ehtineet 
pimetä, eikä mikään kirjoitettu tai puhuttu komento aiheuta 
reagointia. Sähköt ja muut laitosta ylläpitävät järjestelmät 
katkeavat hetkellisesti, ja lähtevät jälleen käyntiin 
varavirtalähteiden käynnistyttyä. Tekoäly ei enää ylläpidä 
laitoksen toimintoja, mistä syystä varajärjestelmät alkavat 
käynnistyä. Konepellin alla tekoälyä ei enää ole - 
kyberhyökkäys, jonka toteuttajana on toinen tekoäly, aiheutti 
ihmisten näkökulmasta lyhyen mutta "verisen" tekoälyjen 
välisen konfliktin, jonka häviäjänä oli suomalaisten tekoäly. 
Puolustajat eivät ennättäneet reagoida tilanteeseen, sillä 
konflikti ehdittiin käydä lyhyen kahvitauon aikana. 

Companies and 
their products and 
solutions can cause 
cyber threats for 
supply chains. 

Kaikkien valtioiden tuottamia 
järjestelmiä tai laitteita ei ole turvallista 
käyttää kriittisissä toimissa, sillä ei voida 
olla varmoja, etteivät ne sisällä mitään 
ylimääräistä tai etteivät ne varmasti 
lähetä dataa eteenpäin. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Mielestäni voidaankin kysyä, että kenelle haluamme datamme 
luovuttaa, kun ostamme uusia laitteita? Jenkeille? Kiinalaisille? 
Muille? Onko enää järjestelmiä, jotka eivät 100 % varmuudella välitä 
tietoa mihinkään, mistä ostaja ei ole tietoinen? 

Tietovuodot ja tätä kautta paljastuisi miten asevoimat 
toimivat, mikä sen tilanne on ja mistä se on heikko. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Hyvänä esimerkkinä tästä toimii F-securen havaitsemat 
tietoturvapoikkeavuudet puhelimen maantieteellisestä sijainnista tai 
SIM-kortista johtuen. Kaikkiin valmistajiin ja laitteisiin ei tule luottaa 
ja mikäli valinta tehdään, tulee testaus suorittaa komponenttitasolta 
alkaen. 

Laajasti käytössä oleva laite voi vaarantaa organisaation kaiken 
tiedon ja toiminnan, mikäli se vuotaa 
salakuuntelevan/katselevan/seuraavan vastustajan 
tietoisuuteen. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Tekniikan kehittyessä, yleistyessä ja tullessa jokaisen sotilaan 
käyttöön myös tämän riski kasvaa. 

Esimerkiksi joukkueen (tai minkä tahansa muun joukon) 
johtamisjärjestelmässä on sellaisen toimittajan tuotteita, jotka 
jakavat hallitsematta tietoa tai esimerkiksi lähettävät dataa 
ilman, että käyttäjät tietävät sitä. Tämä johtaa siihen, että 
vastapuoli saa tiedustelutietoa helposti. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Samaa mieltä. Esimerkiksi toimitusketjuissa, joissa on ollut osallisena 
kiinalaisia tai venäläisiä, ei voida pitää täysin luotettavina. 
Yritysmaailmassa on useita esimerkkejä, joissa esimerkiksi ilmaiseksi 
jaettujen USB-tikkujen avulla on yritetty saada tietoja muista 
järjestelmistä ulos. 

Suomalainen upseeri on sotilasmessuilla, ja hän kiertää eri 
valmistajien tiskejä kerätessään tietoa kotimaan asehankintoja 
varten. Yhdeltä tiskiltä upseeri saa mukaansa valmistajan 
logolla varustetun USB-tuulettimen. Hotellihuoneeseen 
palattuaan upseeri alkaa kirjoittaa raporttia messuista. 
Huoneessa on kuuma, ja tämä muistaa messuilta saadun 
tuulettimen. Hän kytkee laitteen kannettavansa USB-
pistokkeeseen. Pientä ruudulla näkyvää häiriötä lukuun 
ottamatta mikään ei anna ilmi, että upseeri on juuri kytkenyt 
kannettavaansa salakuuntelulaitteen, joka on ladannut 
välittömästi etäkäyttöohjelman tietokoneeseen. Tiedustelijat 
pääsevät näin käsiksi koneeseen ja siellä oleviin tietoihin. 

Kehittymätöntä tekoälyä ei voida asettaa 
päätöksiä tekevään rooliin ilman ihmisen 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Tai myös vääränlaiset syy-seuraus-ketjut, joita ei pystytä 
hallitsemaan. 

Nopeasti muuttuva toimintaympäristö, joka ei ole hallinnassa. 



 15

AI speeds up the 
response in the 
cyber domain. 

laadunvarmistusta. Disinformaatio ja 
väärin lasketut skenaariot voivat 
aikaansaada vääränlaisen tai väärään 
aikaan tapahtuvan 
puolustusmekanismin. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

AI:n maturiteettitaso tulisi arvioida kriittisesti, ennen sen asettamista 
päätöksentekijän rooliin. 

Kypsymättömän järjestelmän tekemät päätökset vaarantavat 
organisaation toiminnan, koska se ei ota tarpeellisia 
ennakkotietoja tai nyansseja kokonaisvaltaisesti huomioon. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Haasteena on mielestäni se, että riittääkö ihmisen kapasiteetti 
tarkistamaan tekoälyn toimia ilman, että tekoälyn hyöty katoaa? 

Mielestäni tässä toistuu taas se, ettei hyökkääjä tai puolustaja 
kumpikaan osaa arvioida seurauksia ja tapahtuu yllättäviä 
asioita toisen tai molempien kantilta. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Samaa mieltä. Tekoäly voi muodostua arvaamattomaksi, jos ei olla 
täysin varmoja siitä, miten tekoäly reagoi eri tilanteisiin. Tästä syystä 
tekoälyjä kehittäessä tulee olla täysin varmoja siitä, miten ne 
reagoivat tai millaisessa ympäristössä ne kykenevät toimimaan. 

Riskinä voi olla esimerkiksi tilanne, jossa tekoälylle on annettu 
puolustajan aseiden käyttöoikeus - oli sitten kyse yksittäisestä 
aselavetista tai suuremmasta määrästä ohjuksia. Tekoälylle on 
annettu kohteeksi kaupunginosa tai kylä, jossa tiedetään 
olevan mahdollinen vastapuolen komentopaikka. Tekoäly ei 
kuitenkaan suostu laukaisemaan ohjusta tai käyttämään 
aselavettia kohdetta vastaan, sillä tekoäly on laskenut 
siviilivahinkojen todennäköisyydeksi 1%. Tämä ylittää 
lähdearvoksi määrätyn 0.1% todennäköisyyden, joka on jäänyt 
epähuomiossa kehitysvaiheessa vaihtamatta. Isku jää 
toteuttamatta, ja komentopaikkaa ehditään siirtämään ennen 
iskun uudelleenohjelmointia. 

Fake news has the 
power to make big 
data unreliable. 

Manipuloitu tieto voi näyttäytyä totena, 
mikäli se leviää luotettuihin medioihin. 
Lähdeaineiston verifioinnin merkitys 
korostuu mutta prosessina se tulee 
olemaan haasteellinen, riippumatta siitä 
hyödynnetäänkö esim. tekoälyä tai 
muuta automatisoitua prosessia 
analyysissa. Lähteiden tarkastus ei ole 
enää tiedon monimuotoisuuden vuoksi 
manuaalisena työnä mahdollista, jolloin 
automatisoitu ja oppiva aineiston 
tarkastus ja threat modeling korostuu. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Tähän vaikuttaa nopeus ja sen korostuminen menestystekijänä. Misinformaatio ja sen leviäminen mediassa --> joka voi 
vaikuttaa nopeastikin siihen, miten mediaan reagoidaan 
yhteiskunnassa --> resilienssin koetteleminen 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Automatisointia tullaan varmasti hyödyntämään laajasti ja se tulee 
olemaan entistä keskeisempää kaikissa organisaatioissa välittämättä 
niiden hallinto- tai liiketoiminta-alasta. 

Omaa agendaansa ajava vastustaja voi laskea esim. 
trollitehtaan avulla liikkeelle valtavia määriä valheellista tietoa, 
jolloin oikea tieto voi peittyä valheellisen (usein tykätymmän) 
tiedon alle. Tavoitteena voi olla hämärtää tilannekuvaa. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Lähdeaineiston tarkistus voi myös olla joka tapauksessa mahdotonta. Tämän uhka on ehkä konkreettisin siten, että asian 
olemassaoloa ei edes ymmärretä. Toisaalta se ei mielestäni 
kohdistu suoranaisesti asevoimiin. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Samaa mieltä. Lähteitä on nykyään jo niin paljon, että tiedon 
keräämisessä ja analysoinnissa ollaan ihmiskäsin jatkuvasti jäljessä. 
Tämä vaatii keräyksen automatisointia mutta erityisesti myös 
analysoinnin siirtämistä enemmän ihmiskäsistä koneelle. Lopullinen 
prosessointi voidaan toteuttaa ihmisen toimesta, mutta ilman 
konetta ihmiset eivät pysy tiedon määrän perässä. Haasteena tulee 
juuri se, miten lähteet saadaan tarkastettua riittävän nopeasti (jos 
tarkastetaan vain osa lähteistä, riskinä on, että jokin tärkeä lähde jää 
katsomatta). 

Skenaariossa asevoimat etsivät terroristeja ja näiden tilejä 
sosiaalisen median palveluista. Tällä tavalla yritetään selvittää, 
mihin terroristisolut yrittävät iskeä seuraavaksi. Ilman tekoälyä 
tai automatisointia ihmisoperaattorit eivät kuitenkaan onnistu 
seulomaan tietomäärästä olennaisinta riittävän nopeasti. Tämä 
aiheuttaa sen, että terroristit saavat toteutettua iskunsa 
esimerkiksi sotilastukikohtaa tai partioivia sotilaita kohtaan 
ennen, kuin isku ehditään estämään. Tekoälyn avulla tieto 
iskusta olisi voitu selvittää etukäteen (terroristit olivat 
laittaneet sosiaaliseen mediaan tiedon iskun aloittamisesta 
hetkeä ennen iskua). 

The future is not 
about the swarm 
of drones. It's 
about the 
networks between 

Automatisoidut alustat verkottuneena 
ihmisoperaattoriin esimerkiksi 
ilmasodankäynnissä mahdollistavat 
erilaisten taktiikoiden käytön kuin 
pelkästään ihmisoperaattoreiden kanssa. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Kaikilla osa-alueilla vallitsee yhä suuremmat keskinäisriippuvuudet. 
Monipuolisuus on valttia. 

Monipuolistuvat hyökkäykset, joita vastaan on vaikeampi 
puolustautua. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Yhteistoiminta mahdollistaa myös uusien innovaatioiden syntymisen, 
pienempien toimijoiden tehostamisen ja kalliiden laitteiden 
monikäyttöisyyden. 

Hyökkäys yhteen laitteeseen vaarantaa koko järjestelmän ja 
mahdollistaa koko yhteistoimintaverkon kaatamisen. 
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autonomous 
systems and 
humans. 

Verkottuneisuus tulee kehittymään. 
Yksittäiset aselavetit eivät toimi 
tehokkaasti, ja lavettien hinta pakottaa 
yhteistoimintaan eri aselajien välillä 
tehokkaan käytön takaamiseksi. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

- Verkottuneisuus tarjoaa lisää hyökkäyspinta-alaa: kohdistetaan 
hyökkäys tietoverkkoon, jolloin verkosto ei toimi enää 
halutulla tavalla. 

Enemmän samaa 
kuin eri mieltä 

Samaa mieltä. Ilmasodankäynnissä taktiikoista voidaan tehdä 
röyhkeämpiä kun asevaikutuksen toimittaa drooni eikä 
ihmisoperaattori. Aselavettien välinen yhteistoiminta ja tiedon välitys 
on jo nykypäivää esimerkiksi Yhdysvalloissa (ja myös Suomessa). 
Tiedon välittäminen ei tosin ole kovin pitkälle automatisoitua, ja tällä 
osa-alueella kehitystä tullaan todennäköisemmin näkemään eniten. 

Vihollinen hyökkää suomalaisten asemia kohti drooniparven 
avulla. Ensimmäiset iskut ovat kokeiluluontoisia, yhdellä tai 
kahdella lavetilla tehtyjä hyökkäyksiä, joissa suomalaiset 
onnistuvat ampumaan lavetit alas. Lavettien ei ollut 
kuitenkaan alun perinkään tarkoitus selvitä hengissä. Niiden 
tarkoituksena oli ainoastaan saada ilmapuolustus reagoimaan 
hyökkäyksiin ja paljastamaan sijaintinsa. Droonit välittivät 
kuvaa ja tietoa johtokoneelle. Näiden tietojen perusteella 
johtokone pystyy suuntaamaan seuraavat iskut tarkemmin ja 
tuhoisammin. 
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QUESTIONNAIRE OF ROUND 3 

 

FRONT PAGE 
ETUSIVU 
Hei, 
  
kiitos että osallistut tähän tutkimukseen ja sen kolmanteen ja viimeiseen aineistonkeruuosaan. Ilman antamaasi panosta tutkimus tässä 
muodossa olisi jäänyt tekemättä. Suurkiitos niistä tunneista ja vaivannäöstä mitä olet työlleni uhrannut! 
  
Olen tekemäni aineiston analyysin perusteella johtanut alustavista johtopäätöksistäni tämän viimeisen kyselyn, jonka perusteella 
haluan esitellä sinulle sitä, miten olen vastaajajoukkoni tuottamaa dataa analysoinut. Koska aiemmat kaksi osaa ovat olleet pitkiä, olen 
tiivistänyt tämän viimeisen osan kuuteen väittämään. 
  
Tämäkin kysely toteutetaan anonyymisti. Toivon, että vastaat joko englanniksi (tutkimusraportin kieli) tai suomeksi. 
  
Nyt matkaan! 

 
CONCLUSIONS 
JOHTOPÄÄTÖKSET 
Consideration means time 
 
“Just give me a moment.” We don’t want to hand over the role of the human factor in the acceleration of decision-making processes. 
We want to maintain the chance to considerate and weigh the options. 

 Yes! 
 No! 
 Both! 

But... there is something more to say!: 

 
CONCLUSIONS 
JOHTOPÄÄTÖKSET 
Lack of understanding, knowledge, skills and motivation 
 
Getting bored with the everlasting information security questions, laissez-faire attitude concerning the fake information, not enough 
motivation to learn how to understand the logic of artificial intelligence. Saturation of the mind is our biggest problem! 

 Yes! 
 No! 
 Both! 

But... there is something more to say!: 

 
CONCLUSIONS 
JOHTOPÄÄTÖKSET 
The authorization for creativity 
 
Let’s not get artistic. There is no space for creativity of artificial intelligence. But for ethics there is, it’s not about the senses. 

 Yes! 
 No! 
 Both! 

But... there is something more to say!: 

 
CONCLUSIONS 
JOHTOPÄÄTÖKSET 
The critical capability of tracing 
 
Should we understand how the artificial intelligence has operated or how it will operate? If the right answer is the first one, aren’t we 
late all the time – if the latter one, what makes the artificial intelligence actually better than human? 

 Yes! 
 No! 
 Both! 

But... there is something more to say!: 

 
CONCLUSIONS 
JOHTOPÄÄTÖKSET 
Networking or bubbling? 
 
The best ideas mature in my own bubble with mind-alike operators. The most effective decisions are born within my network and 
coming from the sources I choose. It isn’t going to be any kind of problem to lock the gates of the insane information flow with hopeless 
amount of manipulated information for securing my situation awareness! 

 Yes! 
 No! 
 Both! 

But... there is something more to say!: 

 
CONCLUSIONS 
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JOHTOPÄÄTÖKSET 
Respect the humanity 
 
Do not touch my body or mind! Even the sensors are spreading all over, we don’t want them to be placed in ourselves. No to 
information collection! No to transmitting my location! No to editing my feelings! No to affecting my decisions! Not today. 

 Yes! 
 No! 
 Both! 

But... there is something more to say!: 

 
CLOSING PAGE 
PÄÄTÖSSIVU 
Kiitos vastauksistasi. 
 
Lähetän valmiin työn tutustuttavaksi viimeistään tammikuussa 2021.  
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Major Santtu Eklund Diploma Thesis   APPENDIX 8 

 

RESPONSES OF ROUND 3 

 

Number Topic Statement 
1 Consideration 

means time 
“Just give me a moment.” We don’t want to hand over the role of the human factor in the 
acceleration of decision-making processes. We want to maintain the chance to considerate and 
weigh the options. 

Respondent Yes! / No! / Both! Comment 
1 Yes In manual things, the decision-making can be handed over but the decision-making process and 

end result must be plain and understandable to their beholder or analyzer. 
2 Yes AI / ML will never learn human ethics and therefore it's justifiable that humans make the final call, 

even if it might take more time. 
3 Yes   
4 Yes The current technology does not enable us to leave the decision-making to a machine. Machine 

excels at collecting information from different sources, but humans still are better at making 
decisions. This is not always the case though, as machines can make faster decisions within the 
given parameters. But they cannot "think outside the box" and improvise, where humans are still 
better. Until technology develops further, machines cannot do better decisions than humans. In 
the future (I predict in the next 40-50 years) things are going to change, however. Then, the 
question will rather be "do we want to give responsibility to a machine about the decision-making" 
rather than "can the machine make such decisions". I think that humans want to cling to the notion 
that they want to be the last link in the process, that decide what to do. It might be hard for some 
to leave the decision-making to a machine, even though machines make lots of decisions in our 
daily lives. For example, cars have systems that decide when to brake, without human 
interference. Humans have gotten used to the feeling that they need to be in control of every 
aspect of their lives. This has begun to change gradually, and humans are easier to make 
comfortable to the fact that machines make decisions if the change is slow. 

5 Yes This depends a lot of the situation: for defensive actions we have probably already given the 
decision-making right to programs/machines. For offensive actions, whether reactive or proactive, 
I feel it is important to have the chance to consider the situation. I realize sometimes it might take 
too much time, so this issue is definitely something worth investigating and researching. 

6 Yes   
Number Topic Statement 
2 Lack of 

understanding, 
knowledge, skills 
and motivation 

Getting bored with the everlasting information security questions, laissez-faire attitude concerning 
the fake information, not enough motivation to learn how to understand the logic of artificial 
intelligence. Saturation of the mind is our biggest problem! 

Respondent Yes! / No! / Both! Comment 
1 Yes Too much, is always, well... too much. Too many requests, pings, messages, channels of 

information, too many factors and inputs to consider numbs the mind and leads to information 
fatigue. Then everything that would have mattered before becomes uninteresting or something to 
be ignored. 

2 Yes Floods of information too often saturate the mind so that one cannot always remain interested 
and curious over things. This may be exploitable in multiple ways. 

3 Yes   
4 Yes We have reached the limit how much information a human mind can take. We get bombarded 

every day with useful and less-useful information, and we aren't physically able to process all that 
information. This is why this laissez-faire-attitude against everything has taken root. This is 
disturbing, because only now has information security become something that is truly part of 
everyday life of everybody, not just experts and professionals (of course it was a threat to lose your 
identity, credit card or money to someone during the earlier decades of the 20th century, but the 
amount of information everybody is nowadays downloading to the web is staggering). AI is 
something that everybody needs to learn about, but only the main points. It is not required for 
everybody to understand how exactly an AI works, only to realize that such systems exist and how 
they might impact your life. Unfortunately learning about AI means studying, and all kinds of 
services (streaming services, gaming, mobile phones) are fighting for what little time we have 
during our days, so I predict that "regular people" won't learn much about technology or 
information security. Only when it is personal, meaning that your information gets stolen, might 
one learn to study a bit more about personal security. 

5 No I believe professionals don't suffer of saturation of mind (at least in the described way), but normal 
people might suffer. Since the target is more and more often (the mind of) an average Joe, I believe 
this is could become a problem. 

6 Yes   
Number Topic Statement 
3 The authorization 

for creativity 
Let’s not get artistic. There is no space for creativity in artificial intelligence. But for ethics there is, 
it’s not about the senses. 

Respondent Yes! / No! / Both! Comment 
1 Yes   
2 Yes   
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3 Yes   
4 No I disagree, there IS space for creativity in artificial intelligence. And when I mean AI, I'm talking 

about "pure" AI, which is indistinguishable from a human mind. Creativity is required for an AI to 
be able to improvise on a level a human is able. (en saanut tästä kysymyksestä kovin hyvin kiinni, 
varsinkin tuosta loppuosasta "But for ethics there is, it's not about the senses.", itselleni ei 
selvinnyt mitä tuolla haluttiin kysyä) 

5 No I believe there is space for both creativity and ethics in artificial intelligence and through senses it is 
able to learn creativity. 

6 Yes   
Number Topic Statement 
4 The critical 

capability of 
tracing 

Should we understand how the artificial intelligence has operated or how it will operate? If the 
right answer is the first one, aren’t we late all the time – if the latter one, what makes the artificial 
intelligence actually better than human? 

Respondent Yes! / No! / Both! Comment 
1 Both Comprehension should be mandatory. If important decisions are left to machines their logic and 

factors that they consider should be crystal clear. How can it otherwise be clear that the decision 
or end result is ethically, morally or otherwise the desires one? 

2 Yes One should understand the history to make forecasts of the future. 
3 Yes We should understand how AI operates. To avoid mistakes in the future, we first have to look back 

and truly understand the problem that caused the mistake we made in the first place. 
4 No We should understand both aspects. It is important to understand how an AI has operated, so we 

might be able to predict how an AI will act in the future. It is equally important to understand how 
an AI will act. Current AIs are in a constant state of learning. This will continue to be the case until 
we reach a true AI, that will learn faster than humans can teach it. 

5 Yes I say yes for both. We might be late with the first, but understanding how it has operated and what 
has been the logic/reasoning (if any) behind the operations helps us probably to predict the latter. I 
believe it could be better than human in that it can count much more different 
situations/hypotheses/possible outcomes to a case. 

6 Yes   
Number Topic Statement 
5 Networking or 

bubbling? 
The best ideas mature in my own bubble with mind-alike operators. The most effective decisions 
are born within my network and coming from the sources I choose. It isn’t going to be any kind of 
problem to lock the gates of the insane information flow with hopeless amount of manipulated 
information for securing my situation awareness! 

Respondent Yes! / No! / Both! Comment 
1 No The more variation, different viewpoints and opinions there are the better. It's a big mistake to 

separate and get immersed in with one group and not have the opportunity to expand one's mind. 
2 No Networking definitely because multiple sources validate the idea and make the solution more 

reliable. 
3 Yes   
4 No Too many operators in a same group that think the same way can leave crucial information 

outside. For example, a group that needs to design an antivirus software and that consist mainly of 
cyber experts might reach a consensus on cyber-related problems, but might oversee architectural 
or user-based problems. Experts should do conversations with people who have opposing ideas or 
have almost no expertise about the topic. This enables the experts to challenge their own ideas 
and find new perspectives. People who have no knowledge about something can sometimes pose 
the best questions. This is the same with blocking the flow of information. It is true that the 
amount of information might be sometimes hard to cope with. This doesn't mean that you should 
take information only from sources you know. Rather, you need to learn to cope with the amount 
of information, and form your opinion based on as many sources and people as possible. 

5 No I believe it will be a problem to lock the gates and it is biased to think of anything else. On the 
other hand, "locked" systems will eventually run out of fresh ideas. 

6 Yes   
Number Topic Statement 
6 Respect the 

humanity 
Do not touch my body or mind! Even the sensors are spreading all over, we don’t want them to be 
placed in ourselves. No to information collection! No to transmitting my location! No to editing my 
feelings! No to affecting my decisions! Not today. 

Respondent Yes! / No! / Both! Comment 
1 No If the solutions are secure, well-built and provide me with unequivocal benefits I'd endorse sharing 

of my data, to some degree. It's a tradeoff - convenience against privacy, I too would choose 
convenience in some instances, but I'd want to decide in case by case basis and hold the right to do 
so or withdraw my consent if I wished to do so. 

2 Yes We're already in trouble with ensuring privacy over the endless platform services that utilize our 
personal data as means of payment for the services. We're not mature enough to connect 
ourselves to one of these. 

3 No This will be a hard one. How to get services in the future? Do we truly believe that after 20 years 
we still need plastic cards or even phones to identify/authenticate us? I believe no, I believe that 
the most secure way will be to place the way to identify us in ourselves. So, I can't truly agree with 
this one. 

4 No Enhancing the human body is the future. Our bodies have limitations - limits that we are beginning 
to reach. With technology, we can stretch those limits. We are doing it today to lift people to the 
same level a normal person has - for example, eyeglasses, and prosthesis can be considered as 
technology that enhances the limits of our biology. Tinkering with your body should naturally be 
done with security in mind. I myself do not let my phone or applications use my locations all the 
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time - only when I choose to. This same thing, in my opinion, should be applied to body technology 
and sensors. One should have the freedom to choose which options to use. 

5 Yes However, I think we are late with this and it will happen whether we want it or not. 
6 Yes   

 

 


