
Kyberharjoittelu

Kyberturvallisuuskeskuksen palvelut



Kyberharjoitus on...

• Simuloitu vakava tietoturvaloukkaustilanne.
• Esim. Etäharjoitus, työpöytäharjoitus, tekninen 
harjoitus, jne.

• Harjoituksessa mallinnetaan uhka- tai poikkeustilanne ja 
reagoidaan siihen asianmukaisin keinoin.

• Harjoitus on ilmainen kriisitilanne!



Harjoitustyyppejä

• Työpöytäharjoitus
• Ei pelikeskusta, pelataan "paperilla".

• Skenaarioharjoitus
• Peliryhmä ja pelikeskus, pelataan reaaliaikaisesti.

• Toiminnallinen harjoitus
• Pelataan esim. suoraan tuotanto- tai testiympäristössä.



Harjoittelun edut

• Parantaa toimintakykyä kriisitilanteessa.
• Kehittää toimintatapoja ja prosesseja.
• Paljastaa puutteita varautumisessa.
• Vahvistaa käsitystä kyberongelmien laajoista 
vaikutuksista.

• Kehittää kriisiviestintäkykyä.



• Miksi harjoitellaan?
• Asetetaan realistiset tavoitteet

• Kuka harjoittelee?
• Päätöksentekijät, asiantuntijat, koko organisaatio?

• Miten harjoitellaan?
• Valitaan paras tapa harjoituksen tavoitteiden 
saavuttamiselle.

Suunnittelu



• Esimerkissä järjestetään skenaarioharjoitus
• Varataan harjoitusaika ajoissa.
• Sitoutetaan harjoittelijat (esim. johto).
• Harjoituksen suunnittelijat eivät harjoittele.
• Päätetään kohdeympäristö, laaditaan skenaario, 
määritellään harjoituksen laajuus ("scope").

• Ei kehitetä liikaa tekemistä harjoitukseen.

Suunnittelu



• Harjoituksen jälkeen harjoituksesta saadut opit analysoidaan.
• Mikä meni hyvin, missä on parannettavaa?

• Harjoituksessa ei etsitä häviäjiä ja voittajia!
• Analyysin tulosten perusteella:

• Muokataan prosesseja,
• Laaditaan uusia prosesseja,
• Hylätään vanhoja.

Tulosten analysointi
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Suunnittelu Harjoitus

Analyysin merkitys
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Analyysin merkitys



• Ympäristö:
• Tuotanto, toimiston ATK, tietty palvelu?

• Skenaario:
• Kuvaus tapahtumista ja niiden vaikutuksista sekä tieto syistä.

• Ratkaisupolut:
• Minkälaisia ratkaisuja harjoitteleva ryhmä löytää?

• Dynaamisuus
• Pelikeskus reagoi harjoitustapahtumiin reaaliajassa.

Harjoituksen elementit



• Suunnittelijat
• Harjoituksen johtaja, suunnittelijat eri osastoilta, 
viranomaiset ja sidosryhmät.

• Harjoittelijat
• Eivät osallistu suunnitteluun.

• Tarkkailijat
• Eivät osallistu suunnitteluun tai harjoitteluun.

Roolit
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• Päätä harjoitella!
• Ole yhteydessä Kyberturvallisuuskeskukseen!

• Autamme mahdollisen harjoituskumppanin valinnassa.
• Autamme tunnistamaan harjoittelukohteet.
• Autamme sopivan pelimuodon valitsemisessa.
• Autamme peliskenaarion laatimisessa.

• Harjoittele!

Kuinka pääsen alkuun?



Yhteystiedot

Harjoituskoordinaattori
Tietoturva-asiantuntija

Lotta Kulta
Tel. 0295 390 487

Lotta.kulta@ficora.fi

Harjoitustoiminnan vetäjä
Erityisasiantuntija

Antti Kurittu
Tel. 0295 390 508

Antti.kurittu@ficora.fi



www.kyberturvallisuuskeskus.fi
www.viestintävirasto.fi

antti.kurittu@ficora.fi |  0295 390 100 (Vaihde)
tietoturvaloukkaukset: cert@ficora.fi


