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Asenne ja 
arvottaminen



”Viikossa tapahtuu nyt 
enemmän kuin vielä 

tovi sitten vuoden 
aikana.”

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö suurlähettiläskokouksessa 23.8.2016



Mitä tapahtuu
ensi viikolla?



Turvallisuuden nykyinen 
normaalitila:

Muutosnopeus
Ennalta-arvaamaton epävakaus
Kokonaisuuden kompleksisuus



Alku – Loppu

Meidän puoli – Heidän puoli

Sotilas – Siviili

Voitto – Tappio

Väkivalta – Väkivallattomuus

Sisäinen – ulkoinen 

turvallisuus



Turvallisuus



”Turvallisuus on uhkien ja 
vaarojen poissaoloa.” 



Turvallisuus on uhkien 
ymmärtämistä 

ja riittävää varautumista.



Ajattelutavan 
muutos:

Turvallisuudesta 
sietokykyyn



Avaintoimintojen 
varmistaminen 

kaikissa tilanteessa 
ja henkinen valmius



Todellisuus Tunne

Sietokyky Kulttuuri

Viestinnän 
merkitys

turvallisuudessa

Tunteet ovat erottamaton osa kaikkea 
inhimillistä toimintaa.

Tahtoa ja kykyä 
toimia turvallisesti

Turvallisuus 
aidosti tärkeä asia

Henkinen ja fyysinen 
sietokyky

Turvallisuusympäristö 
näyttäytyy kovin 

erilaisena eri ihmisille.

Objektiivinen
turvallisuus

Subjektiivinen
turvallisuus







Kyberturvallisuuden tuottaminen
muurien etu- ja sisäpuolella

Torjunnasta nopeaan havaitsemiseen ja 
reagointiin

On ratkaisevan tärkeää kyetä havaitsemaan murto 
ja kyetä estämään hyökkäystä leviämästä verkossa. 



“Vuonna 2016 Suomi on 
maailmanlaajuinen

edelläkävijä kyberuhkiin
varautumisessa ja niiden

aiheuttamien
häiriötilanteiden

hallinnassa”



Empirical material (focus on nation´s SC capability)

Five Indicators:
Legal
Technical
Organizational
Capacity Building 
Cooperation 

United States of America is rank 1 by index 0.824. 

Finland is rank 8 by index 0.6176. Among the 

European countries Finland is rank 5, and the 

results are:

- Legal 0.5000 
- Technical 0.6667 
- Organizational 0.8750 
- Capacity building 0.5000 
- Cooperation 0.5000
- Total index 0.6176



Empirical material

Five Indicators:
- Legal foundations 
for cybersecurity
- Operational 
capabilities
- Public-private 
partnerships
- Sector-specific 
cybersecurity plans
- Education

No overall rankings or scores in this study. The 

results are shown as Yes/No/Partial results to 

presented 25 questions. If we calculate together 

all “Yes” results so the total top results are:

- Austria 18

- Estonia 17

- Czech Republic, Finland and Germany 16



Kehitys / tietoisuudesta

Verkostojohtajuus

Tahtotila – teot ja resurssit

Poikkitieteellisyys, ”iso kuva”
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