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KUN KAIKKI DIGITALISOITUU JA 
TEKNOLOGIA TUNKEUTUU 

KAIKKIALLE –  
EIKÖ TURVALLISUUDENKIN PITÄISI? 



”Turvallisuus on uhkien ja 
vaarojen poissaoloa.”  

Latinankielessä turvallisuus (securus) tarkoittaa vapautta (´se´ jotakin ilman) 
huolista ja peloista (´cura´ pelko, huoli, murhe) 



Turvallisuus on uhkien 
tiedostamista ja riittävää 

varautumista. 

Uhkat ja riskit ovat olennainen osa ihmisen elämää. 
Pohjimmiltaan turvallisuudessa on kyse olotilasta. 



Todellisuus 
Tunne, 

mielikuva 

Sietokyky Kulttuuri 



Elämme digitaalisen 
turvallisuuskulttuurin 
muutoksen ja luomisen 

keskellä. 



Sisäinen – Ulkoinen turvallisuus 

Yksilön – Yhteiskunnan turvallisuus 

Fyysinen – Digitaalinen turvallisuus 

Turvallisuus – Turvattomuus 
(”rikosturvallisuus”) 



Turvallisuuden nykyinen 
normaalitila: 

 

Muutosnopeus 
Ennalta-arvaamaton epävakaus 

Digi-fyysisen kokonaisuuden 
kompleksisuus 
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KESKITYMME LIIAKSI SIIHEN MITÄ 
HAVAITSEMME JA MITÄ ON TEHTY. 

ON MIETITTÄVÄ – MITEN EI OLE TOIMITTU TAI 
MITÄ EMME OLE HAVAINNEET, JOPA ASIOITA, 

JOITA EMME TIEDÄ. 



Turvallisuus näyttäytyy 
jatkossa ensisijaisesti 

sietokykynä –  
henkisenä ja toiminnallisena  



Eettisten pohdintojen merkitys 
turvallisuuden perustana kasvaa 

Ihmiskunta saattaa muuttua tulevan 30 vuoden aikana 
enemmän kuin viimeisen 300 vuoden. 



Pysyykö ihmisten osaaminen ja 
jopa ihmisyys 

 

teknologiariippuvaisen ja digitalisoituvan 
yhteiskunnan kehityksessä mukana? 



Kontrolli- ja teknologiakeskeisen 
(digitaalisen) turvallisuuden 

muuttaminen  
ihmiskeskeiseksi turvallisuudeksi. 



Vastuullisuuden kulttuuri 

Turvallisuus ei saa olla ”jälkiajatus” 
Security by design 



Digitaalinen turvallisuus on ensisijaisesti 
strateginen asia – strategisen ymmärryksen tärkeys 

Strateginen taso 

Operatiivinen taso 

Tekninen taso 

Makroturvallisuus 

Mikroturvallisuus 

o
h

ja
u

s
 

Strateginen ymmärrys ja sitoutuminen –  
osana kilpailukyvyn ydintä 



 

Miten luottamusta vahvistetaan – 
oleellisin kysymys 

(turvallisuus ja luottamus käsi kädessä) 

Elämme luottamusyhteiskunnassa 



Uhka Haavoittuvuus 

Ihmiset 

Prosessit 

Teknologia 

Riskin arvo Toimenpiteet 



The U.S. government and the private sector 
must cooperate to improve the security of 
digital networks 

U.S. presidential commission on cyber security 
recommended in a wide-ranging report issued 
on Friday. 

report urged the United States to seek 
harmonized international cyber-security 
policies and global norms of behavior. 

"Technological advancement is outpacing security and will 
continue to do so unless we change how we approach and 

implement cybersecurity strategies and practices." 

we now live in a  much more interdependent 
world. 

every enterprise in our society—large and 
small  companies, government at all levels, 
educational institutions, and  
individuals—must be more purposefully and 
effectively engaged in addressing cyber risks. 

 that most solutions require joint public– 
private action. 

Resilience must be a core component of any 
cybersecurity strategy; today’s dynamic cyber 
threat environment demands a risk 
management approach for responding to and 
recovering from  an attack. (viestinnän rooli) 

six major imperatives, which together contain 
a total of 16 recommendations and 53 
associated action items. 
The imperatives are: 
1. Protect, defend, and secure today’s 
information infrastructure  
and digital networks. 
2. Innovate and accelerate investment for the 
security and  
growth of digital networks and the digital 
economy. 
3. Prepare consumers to thrive in a digital age. 
4. Build cybersecurity workforce capabilities. 
5. Better equip government to function 
effectively and securely  
in the digital age. 
6. Ensure an open, fair, competitive, and 
secure global digital  
economy. 



Turvallisuudesta huolehtiminen on 
merkittävä kilpailuetu 

digitalisoituvassa maailmassa. 



”Viikossa tapahtuu nyt 
enemmän kuin vielä 

tovi sitten vuoden 
aikana.” 

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö suurlähettiläskokouksessa 23.8.2016 



Mitä tapahtuu 
ensi viikolla? 



Kiitos 
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