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DIGIPOOLI Digipoolissa:
- Johtoryhmä
- Kyberryhmä
- ICT Ryhmä
- Turvallisuustoimijat (tulossa)
- N. 150 verkostoyritystä

Teema: Yritysten jatkuvuudenhallinta ja 
varautuminen



• Digipooli – TIETO© harjoitukset

• Verkoston toiminta

• Menettelytavat

• Tunnistetut kontaktit

• Tapahtumalokit

• Tiedonjako

HÄIRIÖTILANNEHARJOITTELU

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0:00 0:28 0:57 1:26 1:55 2:24 2:52

Tunteja ja minuutteja
Indikaattori: ensimmäinen lähetetty sähköposti

Verkoston jäsenten määrän kehittyminen
harjoituksen alusta lukien

Asiakasyritykset, palvelutuottajat ja 
viranomaiset.



• Verkosto on juuri niin vahva kuin sen heikoin lenkki on -> yritysten häiriötilanneharjoittelu kannattaa!

• Usein löydetään ongelmia Prosesseissa, toimintamalleissa ja järjestelmissä, jotka huomioimalla 

säästetään rahaa aidossa tilanteessa. 

• Pelkästään nopealla toipumisella voidaan hyötyä.

• Tunnistetaan riippuvuuksia

• Henkilöstö ja päätöksentekijät osaavat toimia paremmin tietoturvaloukkaustilanteissa. 

• Vähien resurssien kohdentaminen onnistuu paremmin

• Yhteisharjoitukset palveluntarjoajien kanssa kehittää yhteistyötä ja paljastaa sopimushaasteita

• Liiketoiminalle yksilölliset uhat tunnistetaan ja hallitaan paremmin.

YRITYSTEN OMA HARJOITTELU YKSILÖN MERKITYS!

Tukea harjoitustoiminnan järjestämiseen saa 
Kyberturvallisuuskeskuksesta ja useilta palvelutuottajilta.



• Ohjelmistopäivitykset ja niiden aiheuttamat katkot

• Tietojen kalastelu - erityisesti O365 tunnuksiin liittyvät

• Huijaukset ja kiristykset – sähköpostit ja tekstiviestit

– organisaation ulkopuolelta huijataan henkilöitä paljastamaan tai tekemään jotain yritykselle epäedullista 

• Palvelunesto tyyppiset tahalliset tai tahattomat tapahtumat

• Haittaohjelmat

• Suorat hyökkäykset tai yritysvakoilu yksittäisiä yrityksiä kohtaan harvinaista

• Tietomurtoja sisäkautta hyödyntäen edellisiä. 

• Esim. Ohjelmistojen päivityspalvelimien ja tietojärjestelmien ylläpitopalveluiden kautta pääsy ja oikeuksien laajennus, haittoje
asennus.

TYYPILLISIMMÄT HÄIRIÖT
(EI IDENTITEETTIVARKAUDET, TIETOMURROT TAI TROLLAUS)

Älä paljasta käyttäjätunnuksia tai salasanoja, käytä pitkiä salasanalauseita, älä käytä 
oletusasetuksia missään, Käytä vain tunnettuja ja luotettuja sovelluksia tai palveluita. 
Tarkkaile sähköisten järjestelmien tuottamia jälkiä ja käyttöön liittyviä ilmiöitä.



ISAC VERKOSTOT JA AIHEET SUOMESSA
INFORMATION SHARING AND ANALYSIS CENTERS



2019 tapauksia:

• Lahden kaupunki ja WannaMine haittaohjelma

• Norsk Hydro – kiristyshaittaohjelma LockerGoga

• Kymmenien miljoonien € vahingot tuotannon menetyksinä ja korjaustoimina

• Visma:lla laaja tietomurto

TAPAUKSIA SEURATTAVAKSI



KIITOS!

Antti Nyqvist, Valmiuspäällikkö, Teknologiateollisuus Ry

Huoltovarmuuskeskuksen Digipoolin Poolisihteeri

+358 40 861 9 446

antti.nyqvist@teknologiateollisuus.fi

https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/palvelumme

https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/palvelumme

