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Keskeiset termit



Keskeiset termit

• Tässä esityksessä kyberturvallisuudella
tarkoitamme yleisesti sähköisten ja 
verkotettujen järjestelmien turvallisuutta.

• Tässä esityksessä hybridivaikuttamisella
tarkoitamme poliittisesti motivoitunutta 
(vihamielistä) suunnitelmallista toimintaa, 
jota toteutetaan esim. informaatio-, kyber-
ja taloudellisilla operaatioilla.  
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Suomen 
kyberturvallisuus-
tilanne nyt



Suomen kyberturvallisuustilanne nyt

• Tällä hetkellä Suomen kyberturvallisuustilanne on yleisesti ottaen vakaa. Verkot toimivat 
normaalisti. Eri toimialojen tilanne on normaali. 

• Kuitenkin: 
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Lähde: 
Kyberturvallisuus-
keskus

https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/sites/default/files/media/file/Kybers%C3%A4%C3%A4%2C%20maaliskuu%202022_0.pdf


Johdon rooli



Miksi?

➢ Digitalisaatio etenee ja muuttaa yritysten riskikuvaa.

➢ Kyberturvallisuus voidaan määritellä monella tavalla, 
mutta kiteytetysti tässä tarkoitamme sillä yrityksen 
sähköisten ja verkotettujen järjestelmien turvallisuutta. 

➢ Kyberturvallisuus on kestävän digitalisaation elinehto 
ja mahdollistaja.

➢ Kyberturvallisuudessa teknologia on väline, jolla 
turvallisuutta toteutetaan, mutta sillä sitä ei johdeta. 
Lisäksi, jotta digitaalinen ympäristö olisi suojattu, myös 
käyttäjien pitää tuntea oikeat toimintatavat ja myös 
fyysisen ympäristön on oltava suojattu.

➢ Digitalisaatio muuttaa johtamista. Johdon tehtävä on 
luoda puitteet, asettaa vaatimukset, tukea ja varmistaa. 

➢ Siksi myös yrityksen hallituksen ja toimivan johdon on 
tunnettava kyberturvallisuuden perusteet. 
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Kysymyksiä johdolle
• Mitä ovat yrityksemme suojattavat tiedot ja missä ne sijaitsevat?

• Keillä on pääsy näihin tietoihin ja miksi?

• Ketkä ovat yrityksemme tärkeimpiä asiakkaita, entä ketkä ovat yrityksemme 
tärkeimpiä palveluntarjoajia ja kumppaneita – mitä tietojamme heillä on?

• Mitkä palvelut, prosessit ja järjestelmät ovat tärkeimpiä yrityksemme 
tärkeimpien tietojen suojaamiseksi ja tärkeimpien liiketoimintaprosessien 
käynnissä pitämiseksi?

• Onko edellä kerrotut asiat viestitty selkeästi organisaatiossa. myös niille, joiden 
tehtävänä on turvallisuuden varmistaminen? Onko turvallisuuden varmistaminen 
riittävästi resursoitu?

• Arvioidaanko yrityksen riskienhallinnan tilannetta säännöllisesti ja 
sisältyvätkö kyberturvallisuusriskit arvioon? 

• Seurataanko organisaatiossa poikkeamia, jotta ongelmat löydettäisiin 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa?

• Tulevatko arvioiden ja poikkeamien keskeisimmät havainnot myös ylimmän 
johdon tietoon? 

• Näytämmekö itse hyvää esimerkkiä turvallisuusasioiden tärkeyden 
korostamiseksi? 
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Suositeltavaa 
materiaalia johdolle
• Kyberturvallisuuskeskuksen:

– Kyberturvallisuus ja yrityksen hallituksen 
vastuu – opas

• EK:n Digital Game Changers –hankkeen 
tuottama:

– Digitalisoitu työelämä ja kyberturvallisuus -
raportti
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https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/julkaisut/kyberturvallisuus-ja-yrityksen-hallituksen-vastuu-opas
https://ek.fi/ajankohtaista/uutiset/digital-game-changers-suuntaviivoja-kyberturvalliseen-digitaaliseen-tyontekoon-ja-johtamiseen/


Esimerkkejä riskeistä



Monta tapaa hyökätä

• Kiristyshaittaohjelmat

– Kyberrikolliset etsivät koko ajan verkosta haavoittuvia 
kohteita, huonoilla salasanoilla suojattuja kohteita ja 
levittävät haittaohjelmia sähköpostitse. Kohteena 
erityisesti yritykset ja muut organisaatiot.

– Erityisen merkittävä uhka ovat 
kiristyshaittaohjelmahyökkäykset, joissa rikolliset 
kiristävät kohteen tietojen salaamisella ja tyypillisesti 
vaativat maksun salauksen purkamisesta. Lisäksi 
saatetaan uhata tietojen vuotamisella, julkaisemisella tai 
myymisellä eteenpäin. 

→ Päivitykset, varmuuskopiot

• Käyttäjätunnusten kalastelu

– Toteutetaan monin eri tavoin ja eri laitteilla. Kohteena niin 
yrityksiä ja muita organisaatioita kuin 
yksityishenkilöitäkin. Helppoa ja yksinkertaista, mutta 
saavutettu hyöty voi olla isokin. Tunnuksia saatetaan 
pyrkiä arvaamaan myös koneellisesti tai käytetään apuna 
salasanavuotolistoja. 

→ Kaksi- tai monivaiheinen tunnistautuminen

• Ohjelmistohaavoittuvuudet

– Päivittämättömien ohjelmistohaavoittuvuuksien kautta 
päästään sisään yrityksen tai muun organisaation 
tietoihin.  Aika haavoittuvuuden paljastumisesta sen 
aktiiviseen hyötykäyttöön usein vain tunteja. 
Maailmanlaajuista, automatisoitua ja tehokasta. 

→ Päivitykset

• Palvelunestohyökkäykset (DDoS = Distributed Denial of 
Service tai DoS) 

– Tarkoituksen estää verkkosivuston käyttö esim. 
kohdistamalla siihen eri lähteistä niin paljon liikennettä 
samanaikaisesti, että sivusto ei kykene siitä 
suoriutumaan, vaan kaatuu.

– Keskimääräinen kesto esim. maaliskuussa 2022 noin 15 
minuuttia.

→ Palveluita saatavissa
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Mitä yrityksen 
kannattaa tehdä oman 
kyberturvallisuutensa 
varmistamiseksi



EK:n kyselytutkimusten tulokset
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Kyberturvallisuusvarautumisesta tiedustelimme aiheesta erityisesti pk-yrityksille järjestettyyn webinaariin 
ilmoittautumisen yhteydessä maaliskuun 2022 lopulla:

Oletteko kiristyneen kansainvälisen 
turvallisuustilanteen vuoksi tehneet toimia 
yrityksenne kyberturvallisuusvarautumisen 
varmistamiseksi? (n = 314)

a. Kyllä. 

b. Emme, emme näe näille tarvetta. 

c. Emme, mutta tarvittavat toimet ovat 
suunnitteilla. 

d. Huolehdimme kyberturvallisuutemme 
tason varmistamisesta koko ajan, emmekä 
ole arvioineet uusia toimia nyt tarpeellisiksi. 

25 %

8 %

23 %

44 %

VASTAUSTEN JAKAUMA

Kyllä. 25 %

Emme, emme näe näille tarvetta. 8 %

Emme, mutta tarvittavat toimet ovat suunnitteilla. 23 %

Huolehdimme kyberturvallisuutemme tason varmistamisesta koko ajan, emmekä

ole arvioineet uusia toimia nyt tarpeellisiksi. 44 %



Parempaa kyberturvallisuutta askel askeleelta
Lähde: Kyberturvallisuuskeskuksen opas Kyberturvallisuuden vahvistaminen suomalaisissa organisaatioissa – ohje 

johdolle ja asiantuntijoille  

• Johto:

– Huomioikaa muutokset kyberturvallisuuden 
uhkakuvassa

– Määritelkää liiketoimintakriittiset ympäristönne

• Kontrollit:

– Suojatkaa liiketoimintakriittiset ympäristönne

– Ottakaa käyttöön monivaiheinen tunnistautuminen

– Asentakaa tietoturvapäivitykset viipymättä

– Varmistakaa tietoliikenteen turvallisuus

– Suojautukaa haittaohjelmilta

– Varautukaa palvelunestohyökkäyksiin

– Suojatkaa pilvipalvelut

– Varmistakaa etäyhteyksien turvallisuus 

– Huolehtikaa varmuuskopioista

– Tarkastakaa julkiseen verkkoon näkyvät 
palvelunne

– Tarkastelkaa langattomien teknologioiden 
muodostamia riskejä

• Havainnointi, reagointi ja toiminnan jatkuvuus: 

– Havainnoikaa ja analysoikaa tapahtumia

– Reagoikaa tapahtumiin ja häiriöihin

– Varmistakaa toiminnan jatkuvuus

– Informoikaa henkilöstöä

– Ilmoittakaa tietoturvaloukkauksista tai niiden 
epäilyistä
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https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/kyberturvallisuuden-vahvistaminen-suomalaisissa-organisaatiossa-ohje-johdolle-ja-asiantuntijoille


Yhteenveto



Mitä yrityksen kannattaa tehdä –
viisi keskeistä muistettavaa
1. Ymmärrä vastuusi

– Olitpa sitten hallituksen jäsen, toimitusjohtaja, tiimin vetäjä tai työntekijä, jokaisella 
meistä on vastuumme kyberturvallisuudessa ja hybridiuhkien torjunnassa.

2. Kouluta henkilöstöäsi

– Teknologia on tärkeää, mutta myös käyttäjien on osattava toimia oikein. Jatkuva 
kouluttaminen on tärkeää. 

3. Varmista kyberturvallisuutesi taso ja kehitä sitä 

– Turvallisuuden varmistaminen ja kehittäminen on jatkuvaa toimintaa. Se ei lopu koskaan, 
mutta koskaan ei ole myöskään turhaa tai liian myöhäistä aloittaa. Apua löydät esim. 
Kyberturvallisuuskeskuksen oppaista.

4. Muista mediakritiikki ja katkaise huhuilta siivet

– Tietoa on saatavilla enemmän kuin koskaan, myös väärää tietoa. Muista mediakritiikki. 
Varmista tiedon oikeellisuus, ennen kuin jaat sen muille. Oikaise organisaatiossa 
mahdollisesti liikkuvat väärät tiedot. 

5. Tunne asiakkaasi ja yhteistyökumppanisi

– Käytä tervettä harkintaa sekä selvitä ja arvioi mahdollisten yhteydenottojen taustat. 
Tunne asiakkaasi ja yhteistyökumppanisi. Ohjeista selkeästi, mitä tulee tehdä ja kenelle 
ilmoittaa mahdollisista poikkeamista. 
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https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/ohjeet-ja-oppaat/ohjeet-ja-oppaat-organisaatioille-ja-yrityksille
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