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CYBERWATCH FINLAND

Monimutkaisesta 
kybermaailmasta parempaa 
kokonaisvaltaista ymmärrystä

Cyberwatch Finland tuottaa kybermaailmasta 
strategisen tason tilannekuva-analyyseja, 
suomalaisille päättäjille hyödyllisiksi havainnoiksi 
ja johtopäätöksiksi, e-koulutuspalveluita ja 
konsultointia kybertietoisuuden ja -osaamisen 
parantamiseksi.
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MIKSI KYBERVAKOILU ON TÄRKEÄ AIHE

• Kybervakoilu haastaa koko yhteiskuntaa.

• Vaikuttaa myös kansalliseen 
turvallisuuteen.

• Vakava uhka suomalaiselle tietopääomalle.

• Keskustelua ja tietoisuutta kybervakoilusta 
tulee lisätä. 
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KYBERVAKOILU
- Mitä jokaisen yrityksen tulisi tietää?

• Raportti yhteistyössä 
EK:n kanssa

• Julkaistiin toukokuussa 
Turvallisuusalan 
neuvottelupäivillä 
(TN34)

https://www.cyberwatchfinland.fi/kybervakoilu2018/

https://www.cyberwatchfinland.fi/kybervakoilu2018/
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NÄKÖKULMA KYBERVAKOILUUN 

• Kybervakoilu – mitä sen on?

• Pelikenttä muuttuu

• Merkittävät yhteiskunnalliset vaikutukset 

• Johtamisen merkitys korostuu

• Vastuu, päätöksenteko ja yhteistyö

• Tietoisuuden ja havainnointikypsyyden 
lisääminen tärkeää
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KYBERVAKOILU – MITÄ SE ON?
- Ei ole olemassa kansainvälisesti hyväksyttyä määritelmää

• Hankitaan ei-julkisia ja salaisia tietoja 

• yksityisiltä ihmisiltä, kilpailijoilta, ryhmiltä, 
hallituksilta ja vastustajilta 

• poliittisen, sotilaallisen tai taloudellisen 
edun saavuttamiseksi 

• käyttäen laillisia tai laittomia menetelmiä 

• internetissä, verkoissa, ohjelmistoissa, 
sosiaalisessa mediassa tai tietokoneissa. 
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KYBERVAKOILU – KOHTEET?

• Ulko- ja turvallisuuspoliittinen tieto

• Sisäpoliittinen tieto

• Kriittinen infrastruktuuri

• Yritysten tuotekehitystieto

• Välillisesti hyödynnettävä tieto
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Digitaalisuus muuttaa 
yhteiskuntaa ja sen 
pelisääntöjä.

Nettijättien palvelut ja 
toimintamallit muuttavat 
yhteiskuntaamme - suunta ei 
välttämättä ole ihmisten ja 
yhteiskunnan parhaaksi.

Sama peli – eri säännöt.

PELI MUUTTUU
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Tietolähteiden palapeli

Kypsyys ja valmiusaste 
vakoilun tunnistamisessa?

Kybervakoilu on yksi 
hybridivaikuttamisen väline.

Aina löytyy taho, joka 
yhdistää pisteet.

PELI MUUTTUU
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SÄÄNNÖT MUUTTUVAT

• EU:n tietosuoja-asetus ja NIS ovat merkittäviä edistysaskeleita. 
Yhtenäistävät toimintamalleja, vastuuttavat organisaatioita, 
lisäävät ihmisten oikeuksia ja tietoisuutta yksityisyydensuojasta 
ja kybermaailmasta.

• Nämä edistysaskeleet palvelevat myös kybervakoilua, esim:
– Tietosuojaselosteessa tarkka ”palvelukuvaus” mitä tietoja on 

saatavilla.
– Mahdollisuus siirtää data teknisesti toiseen järjestelmään 

 Uusi tiedonhankinnan kanava?
– Mahdollisuus ladata kaikki henkilökohtaiset tiedot itselle 

 Ovatko tiedot paremmassa turvassa omalla koneella? 
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SYITÄ VAI SEURAUKSIA?

”The entire digital 

ecosystem is in crisis

- a crisis of trust.”

• Suurvaltion kirjoittavat määrätietoisesti omia narratiivejaan.

• Valtioiden välinen epäluottamus lisääntynyt.

• Protektionismi lisääntynyt.

• Luottamus digitaalisia palveluita kohtaan vähentynyt.

• OECD –maiden kansalaisista vain 43%  uskoo maansa 
hallintoon.1

• NATO ja EU uudet linjaukset: hybridioperaatiot & Articla 5

1 http://www.oecd.org/gov/trust-in-government.htm



HS – Julkaistu: 16.12.2017

HS – Julkaistu: 31.3.2018

HS – Julkaistu: 19.8.2018
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NYT PROFIILI JA 
VAIKUUTAMIS-
KANAVAT ONLINE

VAIKUTTAMINEN ON 
MAHDOLLISTA 
ALOITTAA 
REAALIAIKAISESTI

VAIKUTTAMIS
EN KANAVAT

1– 2 v

ENNEN

PROFIILIN 
MUODOSTAMINE

N
6 kk – 1 v

TOIMENPITEET
1 v –

KYBERVAKOILU  DIGITAALISESSA MAAILMASSA
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Verkkosivujen käyttäjäseuranta kyberuhkana

Tietovuodot ja yksityisyydensuoja ovat kansalaisten näkökulmasta kestoaiheita.

Toistuvat tietovuodot turruttavat, turvattomuuden tunne lisääntyy ja 
luottamus yrityksiin vähenee.

Googlen tapa kerätä kaikkien Android -käyttäjien sijaintitiedot herättää joukon 
kysymyksiä näiden jättiyritysten motivaatiosta, moraalista ja asemasta 
globaalissa kybermaailmassa.

Käyttäjien seurantaa toteuttavat myös monet tunnetut nettisivustot. 
Princetonin yliopiston väitöstukijoiden selvitys osoitti, että lähes 500
verkkosivustoa 50 000 tutkitusta sisälsi hiiren liikettä ja näppäinten 
painallusten mahdollistavia seuranta-skriptejä.
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Tiedonkeruu palvelun 
tarjontaan ja kehitykseen.

Tiedon jalostus mm. 
markkinointi käyttöön. 

Tiedon hankinta laillisin 
ja laittomin keinoin.

Riski tiedon väärin-
käyttöön kasvaa.

Laillisen ja laittoman 
välinen raja hämärtyy.

LAILLISESTA DATASTA LAITTOMAKSI VAKOILUTIEDOKSI

SOTE 
Terveysdata
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Kybervakoilu haastaa koko yhteiskuntaa

13 mrd

Suomen valtion budjetti vuodelle 2018 on 55 mrd euroa, josta panostetaan vuosittain 

T&K toimintaan noin 6 mrd, yritysten osuus on noin 4 mrd euroa.

vs.



I am convinced that there are only two types of companies: those that have been hacked and 
those that will be. And even they are converging into one category: 

companies that have been hacked and will be hacked again. 
- Robert Mueller

Pitäisikö tiedon suojaamisen periaatteet miettiä uudelleen?
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”They are already in!”
On aika muuttaa ajattelua – emme ole enää suojassa.

99päivää yrityksiltä
Vuonna 2016 yrityksiltä kului 
keskimäärin 99 päivää havaita heihin 
kohdistunut kyberhyökkäys tai 
tietovuoto.

3päivää hyökkääjiltä
Hyökkäystestauksia tekevältä RedTeam –
ryhmältä kului noin 3 päivää aikaa saada 
haltuun pääkäyttäjän oikeudet. 

Lähde: Mandiant M-Trends 2017 - FireEye
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Haavoittuva ekosysteemi

IHMISET

JOHTO/
HALLINTO

PROSESSIT

TEKNIIKKA

KRIITTINEN
INFRA

DATA

JOHTO / HALLINTO
Lait, asetukset ja johtamismallit tulee vastata digiajan realiteetteihin.

IHMISET
Ihmiset ovat edelleen tietoturvan heikoin lenkki.  

PROSESSIT
Prosessit saattavat olla ristiriidassa turvallisuustarpeiden kanssa.

DATA
Data sekä keskitettynä, että useaan paikkaan hajautettuna saattaa aiheuttaa suuren liiketoimintariskin ja mahdollistaa 
tietovuotoja.

TEKNIIKKA
Turvalähtöinen elinkaariajattelu.  Kyberturvallisuustuotteiden ja yritysten myynti ulkomaille.

KRIITTINEN INFRA
Koko yhteiskunta on riippuvainen kriittisen infran palveluista. 
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Johtamisen merkitys korostuu

LEADERSHIP

PEOPLE

PROCESSESTECHNOLOGY
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Uhkista huolimatta eteenpäin!

Kyberturvallisuuden tulisi 
olla osa 
liiketoimintastrategiaa. 
Yrityksen ylimmän johdon 
sitoutuminen ja tilanneymmärrys 
ovat tässä avainroolissa. 

Rohkeus ja kyky 
hyödyntää uusia 
mahdollisuuksia 
määrittää myös kuinka hyvin 
pärjäämme digitalisen 
kehityksen keskellä.

Tulevaisuus on mahdollisuus.
Digitalisaatiota ja kyberturvallisuutta 
on rakennettava yhdessä.
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KEY TAKE AWAY

• Kybervakoilu haastaa koko yhteiskuntaa.

• Vaikuttaa myös kansalliseen 
turvallisuuteen.

• Vakava uhka suomalaiselle tietopääomalle.

• Valmiutta ja kypsyyttä kybervakoilun 
tunnistamiseen hallintaan tulee lisätä. 

• Johtamisen ja yhteistyön merkitys 
korostuu. 
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CYBERWATCH FINLAND

KIITOS ! 

KOMMENTTEJA & KYSYMYKSIÄ ?

Kim Waltzer
Chief Analyst

Cyberwatch Oy 

+358 40 771 4737
kim.waltzer@cyberwatch.fi
https://www.cyberwatchfinland.fi


