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ovat yhtä mieltä siitä, että merkittävin tietojärjestelmän tietoturvauhka on sen 
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The subject of this thesis is Social Engineering, the human element of infor-
mation security and how it can be taken into account in IT-security strategy and 
how to prevent against these kinds of attacks. In the context of this study Social 
Engineering is the act of manipulation of users in order to get information or 
unauthorized access to information systems. It’s important to study social engi-
neering, because many cybersecurity professionals agree that users are the 
weakest link of information systems security. Social engineering targets this 
weakness. The result of this thesis is that Social Engineering is an effective strat-
egy for the attacker because the lack of user awareness and easily predictable 
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 JOHDANTO 

Sosiaalinen manipulointi on suomennos englanninkielisestä termistä ”Social 
Engineering” ja tämän tutkielman kontekstissa sillä tarkoitetaan erilaisia 
menetelmiä, joilla tietojärjestelmän käyttäjää voidaan manipuloida toimimaan 
sosiaalisen manipuloijan haluamalla tavalla. Samaan asiaan viitataan myös 
muun muassa termeillä käyttäjän manipulointi, sosiaalinen vaikuttaminen sekä 
sosiaalinen hakkerointi. Sosiaalisella manipuloinnilla voidaan viitata myös 
tietoturvan ulkopuolisiin asioihin ja ilmiöihin esimerkiksi yhteiskuntatieteiden 
alueella, mutta niitä ei käsitellä tässä tutkielmassa. Yhteinen tekijä kaikissa 
sosiaalisen manipuloinnin muodoissa on ihmisten käyttäytymisen ohjaus 
manipuloinnin keinoin. 

R. Bhakta & I. G. Harris (2015)  määrittelevät sosiaalisen manipuloinnin 
seuraavasti: Ihmisten psykologinen manipulaatio, jonka tavoitteena on luvaton 
pääsy järjestelmään, johon hyökkääjällä ei ole oikeuksia. Krombholz (2015) 
määrittelee sen taas näin: Sosiaalinen manipulointi on taito, jolla käyttäjät 
saadaan vaarantamaan käyttämänsä tietojärjestelmät manipuloimalla heidät 
paljastamaan luottamuksellista informaatiota tai jopa tekemään haitallisia 
toimintoja hyökkääjän puolesta.  

Useat tietoturva-ammattilaiset ovat yhtä mieltä siitä, että organisaation tai 
yrityksen tietojärjestelmän tietoturvan heikon lenkki on sen yksittäisten 
käyttäjien tekemät inhimilliset erehdykset (Testik, Öğütçü & Chouseinoglou, 
2016). Monesti helpoin tapa päästä luvattomasti käsiksi näihin järjestelmiin on 
sen legitiimien käyttäjien avustamana. Sosiaalinen manipuloinnin hyökkäykset 
kohdistuvat juuri tähän heikkouteen ja siksi ilmiötä on tärkeää tutkia ja oppia, 
minkälaisia prosesseja ja keinoja voidaan ottaa käyttöön tämänkaltaisten 
hyökkäysten ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Käyttäjät ovat usein tietämättömiä 
siitä, miten laajalti sosiaalista manipulaatiota voidaan käyttää 
tietoturvahyökkäyksen osana (Mouton, Malan, Kimppa & Venter, 2015). 

Ilmiön nimi tulee siis siitä, että sen on saada erilaisin psykologisin keinoin 
tietojärjestelmän käyttäjä edesauttamaan hyökkääjän tavoitetta. Tämä tavoite 
voi olla esimerkiksi informaation keruu tai haittaohjelman ujuttaminen 
järjestelmään esimerkiksi johdattelemalla käyttäjä klikkaamaan haitallista 
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hyperlinkkiä. Sosiaalinen manipulointi ei siis pääsääntöisesti kohdistu suoraan 
tietojärjestelmän teknisten heikkouksien tai haavoittuvuuksien hyväksikäyttöön 
vaan sen pääasiallisena kohteena on aina tietojärjestelmän käyttäjä, usein 
organisaation työntekijä. Hyökkääjä voi kuitenkin myöhemmin edetä 
teknisempien keinojen käyttämiseen joiden toteuttamisen sosiaalisen 
manipuloinnin kautta saatu informaatio tai efekti mahdollistaa. Sosiaalinen 
manipulointi on usein ensimmäinen askel laajemmassa 
tietomurtohyökkäyksessä, kuten esimerkiksi APT-hyökkäyksessä (Advanced 
Persistent Threat), johon palataan tässä tutkielmassa myöhemmin. 

Käyttäjää voidaan manipuloida monilla eri tavoin. Perinteinen esimerkki 
on organisaation IT-tuen työntekijäksi tekeytyminen puhelimessa. Hyökkääjä 
siis ottaa käyttäjän yhteistyökumppanin roolin ja tiedustelee esimerkiksi 
salasanaa jonkin tekaistun tai itse aiheuttamansa ongelman verukkeella. 
Tietoisuus tämänkaltaisten hyökkäysten olemassaolosta on kuitenkin jo melko 
laajalti levinnyt ja siihen on usein reagoitu yritysten ja organisaatioiden 
tietoturvaohjeistuksissa vastaavin fraasein: ”salasanaa ei tule koskaan luovuttaa 
edes omalle IT-tuelle”. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että  
manipulointiyritykset tuottavat yhä tulosta ohjeistuksesta huolimatta ja 
käyttäjät luovuttavat yhä salasanoja väärin perustein (Junger, Montoya & 
Overink, 2017). Nykyaikaisen tietotyöntekijän käyttämät välineet ja teknologiat, 
kuten pilvipalvelut, mahdollistavat myös paljon laajempien ja 
monipuolisempien sosiaalisen manipuloinnin tekniikoiden 
käyttömahdollisuudet, koska informaatioon voi päästä käsiksi mistä vaan, 
fyysisen turvallisuuden ohittamalla ja usein yksinkertaisilla pääsytiedoilla  
(Alavi, Islam & Mouratidis, 2015). 

Ennen kuin hyökkääjä voi manipuloida käyttäjää, pitää hänen yleensä 
selvittää taustatietoja organisaatiosta, sen toiminnoista ja mahdollisesti myös 
käyttäjästä itsestään (Tetri & Vuorinen, 2017). Tätä informaatiota voidaan kerätä 
Internetistä tai vaikkapa kohteen roskia tonkimalla. Roskien tonkiminen 
informaatiokeruumielessä (engl. dumpster diving) voidaankin liittää 
sosiaaliseen manipulointiin yhtenä sen tekniikoista ja se voi yksistään johtaa 
sensitiivisen informaation löytymiseen (Beckers, Krautsevich & Yautsiukhin, 
2014).  Mitä enemmän tähän tiedonkeruuvaiheeseen käytetään aikaa ja vaivaa, 
sitä hienostuneempi manipulointihyökkäys voidaan rakentaa.  

 Käyttäjistä ja näiden kiinnostuksenkohteistaan on yhä helpompaa saada 
julkista tietoa sosiaalisen median kasvattaessa suosiotaan. Näihin 
kiinnostuksenkohteisiin voidaan vedota esimerkiksi kohdennettujen  
huijaussähköpostien sisällössä tai käyttäjän luottamuksen saamisessa. 
Oganisatorinen osallistuminen sosiaalisessa mediassa ja työntekijälistausten 
julkaiseminen heidän kotisivuillaan mahdollistaa hyökkäyksen kohteena 
olevien käyttäjien suodattamisen ja hyökkäyksen valmistelun julkista tietoa 
keräämällä (Edwards, 2017). 

Tämä tutkielma on kirjallisuuskatsaus ja sen tarkoitus on vastata 
lähdemateriaalin pohjalta seuraaviin tutkimuskysymyksiin:  
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• Miksi tietojärjestelmiin murtautujat käyttävät sosiaalista 
manipulaatiota hyökkäyksissään  

• Mitä eri tunnettuja sosiaalisen manipuloinnin tapoja heidän 
tiedetään käyttävän 

• Miten sosiaaliselta manipuloinnilta tietoturvauhkana voidaan 
suojautua ja miten hyökkäyksiä voidaan ehkäistä.  

Tutkielman tarkoitus on lisätä lukijan tietoisuutta sosiaalisesta 
manipuloinnista ja niistä laajoista mahdollisuuksista, miten sitä on havaittu 
käytettävän. Lähdemateriaalina on käytetty tieteellisiä artikkeleita, kirjoja sekä 
muutamia verkkosivuja. Lähteiden valinnassa on otettu huomioon niiden 
tarkoituksenmukaisuus tutkielman kannalta, ajankohtaisuus sekä  
tieteellisyyden taso. Lähdemateriaali on yksimielistä siitä, että yleinen tietous 
sosiaalisesta manipuloinnista tietoturvallisuusuhkana ei ole sen esiintyvyyden 
laajuuden vaatimalla tasolla. Täten tarve tämänkaltaiseen koostavaan 
tutkielmaan on olemassa.  
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 SOSIAALINEN MANIPULOINTI ILMIÖNÄ 

Tämä luku käsittelee sitä, mistä osista sosiaalisen manipuloinnin hyökkäykset 
muodostuvat, miksi sosiaalista manipulointia käytetään hakkeroinnin 
apuvälineenä ja mitkä psykologiset ilmiöt ovat sen toimivuuden taustalla. 
Tunnettu yhdysvaltalainen tietoturva-asiantuntija ja entinen FBI:n etsityin 
kyberrikollinen Kevin Mitnick kirjoittaa kirjassaan The Art of Deception, että 
turvallisuusteknologioiden kehittyessä ja teknologisten haavoittuvuuksien 
vähentyessä tai niiden hyödyntämisen vaikeutumisen seurauksena hyökkääjät 
kohdistavat iskunsa yhä useammin tietoturvan ihmiselementteihin. 
Tietoteknisiin turvallisuuden tekijöihin on suunnattu paljon tutkimusta, mutta 
inhimillisiä haavoittuvuuksia hyödyntämällä monet tietotekniset 
puolustusmekanismit voidaan ohittaa (Bhakta & Harris, 2015).  

2.1 Sosiaalisen manipuloinnin hyökkäyksen kuvaaminen 

Sosiaalisen manipuloinnin hyökkäykset noudattavat yleensä samoja keinoja ja 
vaiheita. Vaikka näitä hyökkäyksiä voidaan toteuttaa monin eri tavoin, voidaan 
jokaisen sosiaalisen manipuloinnin hyökkäyksen välillä havaita yhdistäviä 
tekijöitä. Hyökkäysten mallintaminen ja yhdistävien tekijöiden löytäminen 
auttaa hahmottamaan hyökkäysten luonnetta ja helpottaa niiden analysoimista.   

Mouton ym. (2016) on luonut ontologisen mallin sosiaalisen 
manipuloinnin hyökkäyksestä, joka koostuu hyökkääjästä, kohteesta, 
kommunikaation tyypistä, tavoitteesta, välineestä, myöntymiskeinoista ja 
tekniikoista. Myöntymiskeinoilla (engl. Compliance Principle) tarkoitetaan syitä, 
jonka takia kohde myöntyy hyökkääjän tahtoon. (Mouton, Leenen & Venter, 
2016.) 
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Kuva 1 Ontologinen malli sosiaalisen manipuloinnin hyökkäyksestä (Mouton ym., 2016) 

2.2 Sosiaalisen manipuloinnin psykologia 

Sosiaalinen manipulointi perustuu osaltaan laajalti ihmisten käyttäytymisen 
ennalta-arvattavuuteen. Taktiikkana siinä käytetään tekniikoita 
luottamuksellisen tiedon saamiseksi hyväksikäyttämällä ihmisten kognitiivisia 
vinoumia (Conteh, 2015).  Nämä psykologiset ilmiöt sisältyvät aiemmin esitetyn 
Francois Moutonin ontologisen mallin myöntymiskeinoihin. Monet eri lähteet 
listaavat samat käyttäytymisen ilmiöt joihin sosiaalinen manipulointi kohdistuu. 
Vaikka kalastelusähköpostit ovat kaikista yleisempiä sosiaalisen manipuloinnin 
hyökkäysmuotoja, eivät ne ole yhtä tehokkaita kuin hyökkääjän ja kohteen 
välistä dialogia sisältävät hyökkäykset (Bhakta & Harris, 2015). Joissakin 
organisaatioissa, kuten kirjastoissa myös institutationaalinen psykologia 
edesauttaa sosiaalisen manipulaation toimivuutta (Thompson, 2006). Tämä 
johtuu siitä, että näiden organisaatioiden ja niiden työntekijöiden pääasiallinen 
tehtävä on auttaa ihmisiä, joten he myöntyvät todennäköisemmin hyökkääjän 
pyyntöihin. Alla käydään läpi käyttäytymisen ilmiöitä, joita sosiaalinen 
manipulointi hyödyntää  ja joiden takia se on mahdollista.  
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2.2.1 Optimismiharha 

Optimismiharha tarkoittaa ihmisten taipumusta uskoa siihen, että negatiiviset 
asiat tapahtuvat todennäköisemmin muille kuin heille itselleen. 
Optimismiharhan aiheutumiselle on useita eri syitä. Käyttäjä ei ole itse ehkä 
koskaan joutunut tietorikollisuuden kohteeksi, joten ei usko niin käyvän 
jatkossakaan.  Käyttäjän näkökulmasta riski on olematon omien kokemuksiensa 
johdosta (Jungner ym., 2017). Sosiaalinen manipulointi toimii, koska useimmat 
ihmiset uskovat oletuksena, että muut ovat perimmiltään rehellisiä. Tämä pitää 
myös paikkansa suurimman osan ajasta työympäristössä tapahtuvasta 
kommunikaatiossa (Thompson, 2006). 

2.2.2 Ystävällisyys ja pidettävyys 

Ihmiset ovat halukkaampia myöntymään ja tekemään yhteistyötä toisten 
ihmisten kanssa jos he ovat ystävällisiä ja helposti pidettäviä (Mouton ym., 
2016). Jostakin henkilöstä pitäminen asettaa hänet suotuisaan asemaan. Ihmiset 
tapaavat pitävän muista kenellä on samankaltaiset kiinnostuksenkohteet, 
asenteet ja uskomukset (Bulleé, Montoya, Pieters, Junger, & Hartel, 2015). 

2.2.3 Sosiaalinen validointi 

Sosiaalinen validointi on yksi tekijä ihmisten tekemien valintojen taustalla. 
Ihmiset tekevät usein asioita, joita he näkevät muiden ihmisten tekevän. He 
ovat taipuvaisempia suostumaan pyyntöön, johon on sosiaalisesti 
hyväksyttävää tai korrektia myöntyä (Mouton ym., 2016).  

2.2.4 Auktoriteetti 

Ihmisten tiedetään reagoivan auktoriteeksi käsittämiensä tahojen pyyntöihin 
yleisesti ottaen myönteisesti. Vaikka kohde tiedoistaisi pyynnön olevan jollain 
tasolla väärin tai ohjeistuksen vastainen, saattaa heidän kunnioituksensa 
auktoriteettiä kohtaan johtaa heidät olemaan kyseenalaistamatta pyyntöä tai 
käskyä (Gragg, 2002). Päätöksenteon vastuu siirretään usein korkeamman 
auktoriteetin taholle, mikäli päätöksenteko osoittautuu vaikeaksi. Auktoriteettia 
voi esittää monella eri tavoin, kuten arvovaltaisilla titteleillä, vaatetuksella ja 
uniformuilla (Bulleé ym., 2015).   

 

2.2.5 Niukkuus 

Niukkuudella tarkoitetaan tuotteen, palvelun tai informaation rajallisuutta. 
Ihmiset kokevat niukat tuotteet arvokkaampina ja houkuttelevimpana, joka 
tekee niistä halutumpia (Bulleé ym., 2015). Tätä ilmiötä käytetään usein 
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sosiaalisessa manipuloinnissa kiirellisyyden tunteen luomiseen käyttäjässä, joka 
saattaa vaikuttaa päätöksenteon laatuun (jos hän ei reagoi nopeasti, hän saattaa 
menettää tilaisuuden). Samaa ilmiötä käytetään paljon hyödyksi myös 
markkinoinnissa tuotteiden haluttavuuden lisäämiseksi. 
 

2.2.6 Sitoutuneisuus ja johdonmukaisuus 

Sitoutuneisuudella viitataan ihmisten halua pitäytyä tehdyssä lupauksessa tai 
sopimuksessa. Yleisesti ottaen lupauksen tehdessään ihmiset kunnioittavat sitä, 
mikä kasvattaa myöntäytymisen todennäisyyttä (Cialdini, 2009). Sosiaalinen 
manipuloija pyrkii usein saamaan kohteensa myöntäytymään johonkin 
pienempään pyyntöön, jonka seurauksena on todennäköisempää, että myös 
seuraaviin pyyntöihin myönnytään. 

2.3 Tekniikat ja apuvälineet 

Sosiaalisen manipulointiin voi käyttää monenlaisia eri välineitä ja tekniikoita. 
Välineillä viitataan niihin välineisiin joiden kautta kohteeseen toteutetaan 
hyökkäys. Se voi olla sähköposti, puhelin, usb-muistitikku tai kasvokkain 
tapahtuva dialogi. Väline vaikuttaa hyökkäyksen luonteeseen; puhelimella ja 
kasvokkain tapahtuva hyökkäys sisältää aina dialogia, mutta esimerkiksi 
haittaohjelman sisältävän usb-muistitikun jättäminen johonkin organisaation 
läheisyyteen siinä toivossa, että joku työntekijä sen poimisi ja uteliaisuudessaan 
laittaisi omaan työkoneeseen on hyvin passiivinen tapa toteuttaa sosiaalisen 
manipulaation hyökkäys. Seuraavaksi käydään läpi joitakin yleisimpiä 
sosiaalisen manipuloinnin tekniikoita. Nämä tekniikat liittyvät usein läheisesti 
toisiinsa ja niitä on mahdollista yhdistää samassa hyökkäyksessä. 

2.3.1 Kalastelu 

Kalastelulla (engl. Phishing) tarkoitetaan käyttäjän harhauttaminen väärenne-
tyllä, aidolta vaikuttavan sähköpostin tai internetsivun avulla. Sen tavoite on 
saada käyttäjä luovuttamaan henkilökohtaisia tietojaan, kuten käyttäjätun-
nuksiaan. On yleisesti havaittu, että käyttäjät eivät ole kovin hyviä erottamaan 
kalasteluyrityksiä. Vaikka sähköposti- ja selainsovellukset sisältävät nykyään 
automaattisia kalastelun tunnistamistekniikoita, eivät ne tarjoa täydellistä suo-
jaa kalastelua vastaan (Chiasson, Alsharnouby & Alaca, 2015). 

Kalastelu voi myös olla tarkoin kohdennettua, jolloin tekniikasta puhu-
taan englanniksi nimellä spear phishing. Yrityksiin kohdistuneet hyökkäykset 
ovat osoittaneet, että kohdistetut kalasteluhyökkäykset ovat tehokas sosiaalisen 
manipuloinnin hyökkäysmuoto. Yhdistettynä nollapäivähaavoittuvuuksiin ne 
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ovat vaarallinen ase, jota käytetään usein APT-hyökkäyksen osana (Krombholz, 
2015). 

 

2.3.2  Houkuttelu  

Houkuttelua (engl. Baiting) käytetään lupaamalla käyttäjälle jonkinlaista pal-
kintoa siitä, että hän luovuttaa tietoja tai hyödyntämällä käyttäjän uteliaisuutta. 
Esimerkiksi aiemmin mainittu muistitikun jättäminen organisaation lähei-
syyteen voidaan kategorisoida houkuttelutekniikaksi. Ilmauksella quid pro quo, 
joka on latinaa ja tarkoittaa vaihtokauppaa viitataan sosiaalisen manipuloinnin 
kontekstissa samankaltaiseen tekniikkaan, jossa kohteelle tarjotaan esimerkiksi 
teknistä tukipalvelua informaatiota vastaan. 

2.3.3 Peitetarinan kehittäminen  

Peitetarinan (engl. Pretexting) kehittämisellä viitataan sosiaalisen manipuloin-
nin keinoon, jossa hyökkääjä teeskentelee tekaistun peitetarinan varjolla tar-
vitsevansa tietoja kohteelta. Näitä tietoja voivat olla esimerkiksi sosiaalitur-
vatunnus, syntymäaika tai tilinumero.  
 

2.3.4 Käänteinen taivuttelumenettely  

Käänteinen taivuttelumenettely (engl. Reverse Social Engineering) tekniikka, 
jossa hyökkääjä tai hyökkääjät aiheuttavat teknisen ongelman kohdejärjes-
telmässä ja ottavat sitten yhteyttä käyttäjään (esimerkiksi IT-tueksi tekey-
tyneenä) tarjoutuen korjaamaan ongelman. Ongelman korjattuaan hyökkääjä 
saa käyttäjän luottamuksen ja voi täten toteuttaa sosiaalisen manipulaation 
suuremmalla onnistumistodennäköisyydellä. (Gragg, 2003).  

2.4 Kohdistetut hyökkäykset 

APT-hyökkäykset, eli kohdistetut hyökkäykset (Advanced Persistent Threat) 
ovat kyberhyökkäyksiä, jotka kohdistuvat johonkin tiettyyn rajattuun 
kohteeseen, kuten hallinnolliseen organisaatioon. Ne ovat edistyneimpiä 
kyberhyökkäyksiä. Hyökkäyksen tavoitteena voi olla tiedonkeruu, pääsy 
järjestelmiin, sabotaatio tai muu hyökkääjää jollakin tapaa hyödyttävä 
päämäärä. Motiivi on aina strateginen ja sen takana on usein valtiollinen taho. 
Kohdistetut hyökkäykset ovat usein pitkäkestoisia ja jatkuvasti kehittyviä. 
Niissä käytettävät keinot ja menetelmät ovat laajoja sekä haittaohjelmat usein 
kehittyneitä ja räätälöityjä kohteena olevaa järjestelmää varten. APT-
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hyökkäyksen alkuvaiheessa hyökkääjä käyttää usein sosiaalista manipulointia 
esimerkiksi saadakseen yksittäisen käyttäjän avaamaan haitallisen linkin, jota 
kautta haittaohjelma saadaan ujutettua kohteen järjestelmään ja hyökkäys voi 
edetä sen seuraaviin vaiheisiin. 

 

2.4.1 Suomen ulkoministeriöön tehty kohdistettu hyökkäys 

Suomen ulkoministeriöön tehty kohdistettu hyökkäys havaittiin vuonna 2013. 
Tieto verkkovakoilusta saatiin Ruotsin viranomaisilta (Försvarets radioanstalt, 
ruotsin puolustusministeriön alainen signaalitiedustelua suorittava 
organisaatio). Hyökkäys oli havaitsemisvaiheessa kestänyt arviolta 3-4 vuotta. 
YLE:n aihetta koskeva uutisraportti kertoo näin: ”hyökkääjät olivat aluksi 
hankkineet tietoja kohteesta ja sen työntekijöistä esimerkiksi sosiaalisen median 
ja verkkosivujen avulla. Tämän jälkeen he lähettivät muutamille työntekijöille 
väärennetyn sähköpostin, joka näytti tulevan luotettavalta ihmiseltä. Kun 
työntekijä avasi postissa olevan linkin, hän sai koneelleen haittaohjelman. 
Samalla hyökkääjä pystyi tunnistamaan, että kyseessä on tavoiteltu virkamies.” 
Hyökkäyksessä käytettiin siis sosiaalista manipulointia ja siinä voidaan nähdä 
aiemmin esitetyn ontologisen mallin (Kuva 1, sivulla 10) sisältämät luokittelut. 
Saatavissa olevien tietojen mukaan hyökkääjiä oli useita, kohteena oli 
organisaatio, tekniikkana käytettiin ainakin kalastelua, välineenä sähköpostia ja 
mahdollisesti internetsivua, kommunikaatio oli tyypiltään suoraa  ja 
hyökkäyksen tavoite oli luvaton pääsy järjestelmään. 
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 PUOLUSTAUTUMISSTRATEGIAT JA EHKÄISY 

Tietoturvaan tulisi suhtautua prosessina eikä tuotteena. Turvallisuus ei ole 
teknologinen ongelma, vaan muodostuu ihmis- ja hallinnollisista elementeistä. 
(Mitnick, 2002). Kyberturvallisuusriskien ja hyökkäysten esiintymisen ekspo-
tentiaalinen kasvu ja niiden aiheuttama haitta organisaatioiden maineelle ei ole 
johtanut asianmukaisen puolustuksen rakentamiseen näiden hyökkäysten 
estämiseksi (Conteh, 2016). Ylläpitäjien ja turvallisuusasiantuntijoiden tulisi 
ymmärtää laitteiston ja ohjelmiston tietoturvan rajallisuudet ja miettiä myös 
näiden ulkopuolisia riskejä, jotta tosiasiallisesti turvallinen ympäristö voidaan 
saavuttaa (Gragg, 2003). 

3.1 Kerroksiin perustuva turvallisuusstrategia 

Moniin kerroksiin perustuva puolustusstrategia on turvallisempi kuin yhteen 
puolustuslinjaan perustuva järjestelmä. Tällainen ajattelutapa juontaa juurensa 
armeijan käytännöistä. Sitä voidaan kutsua myös sipulimalliksi.  Monet eri tur-
vallisuuden kerrokset lisäävät hyökkääjältä vaaditun työn määrää puolus-
tuksen murtamiseksi (Chandra ym., 2015). Sivun 16 kuvassa esitellään, mistä 
kerroksiin perustuva tietoturvallisuusstrategia voisi muodostua Chandra ym. 
(2015) kirjoittamaan, APT-hyökkäyksiä vastaan suojautumista käsittelevään 
artikkeliin perustuen. 

Myös informaation luokitteleminen sen sensitiivisyyden perusteella ja 
siihen pääsyn rajoittaminen tämän luokituksen perusteella parantaa 
turvallisuutta. Esimerkiksi aiemmin esitetyn esimerkin Suomen 
ulkoministeriöön kohdistuneesta hyökkäyksestä on kerrottu julkisuuteen 
tietohallintojohtaja Ari Uusikartanon toimesta se, että hyökkääjät pääsivät 
käsiksi vain osaan informaatiosta vastaavanlaisen luokittelun ansiosta. Myös 
Mitnick (2002) esittää, että informaation tulisi olla luokiteltuna vaihteleviin 
turvallisuusluokituksiin informaation sensitiivisyyden perusteella. Hänen 
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luokituksensa jakaantuu neljään kategoriaan: julkinen, sisäinen, yksityinen ja 
luottamuksellinen/salassapidettävä. 

 
 

 
Kuva 2 Puolustuskerrokset APT-hyökkäystä vastaan (Chandra ym., 2015) 
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3.2 Käyttäjien tietoisuuden lisääminen 

Vaikka tietoturvallisuusriskejä ei voida täysin estää lisäämällä käyttäjien 
tietoisuutta niistä ja siirtämällä tätä tietoisuutta heidän käyttäytymiseen, 
voidaan sillä pienentää riskien toteutumista. Tietoisuutta voidaan lisätä 
esimerkiksi koulutusohjelmilla (Testik ym., 2016). Myös Bulleé ym. (2015) 
tiivistävät, että tietoisuuden lisääminen sosiaaliseen manipulointiin liitettyvistä 
vaaroista, piirteistä ja vastatoimenpiteistä on osoittanut huomattavaa 
positiivista vaikutusta hyökkääjän neutraloimisessa.  

Toisaalta Bhakta & Harris (2015) toteavat, että vaikka käyttäjien koulutus 
voi tuottaa resistenssiä laajemmille hyökkäysten kirjolle, sen vaikuttavuus on 
vaihtelevaa yksittäisten käyttäjien vaihtelevasta taitavuustasosta ja muista 
ominaisuuksista johtuen. Conteh (2016) kirjoittaa, että työntekijöiltä tulisi 
velvoittaa osallistumista turvallisuuteen liittyvään koulutukseen 
orientaatiovaiheessa ja sen jälkeen toistuviin tietoutta päivittäviin koulutuksiin, 
jotta käyttäjät olisivat hyvin tietoisia yleisimmin käytetyistä sosiaalisen 
manipuloijan käyttämistä taktiikoista. Näiden järjestäminen riippuu kuitenkin 
paljon organisaation halukkuudesta käyttää resursseja kyseiseen 
koulutustoimintaan. 
 

3.3 Tietoturvalinjaukset 

Hyvin tehtyyn organisaation tietoturvalinjaukseen tulisi sisällyttää sekä 
teknisiä että epäteknisiä lähestymistapoja ja turvallisuus tulisi integroida 
toiminnallisiin tavoitteisiin. Tietoturvalinjausten noudattamista ja toimivuutta 
tulee aktiivisesti tarkistaa (Conteh, 2016). Gragg (2002) toteaa, että linjaukset 
ovat informaatioturvallisuuden kulmakivi. Turvallisuuslinjaukset asettavat 
standardit ja tason turvallisuudelle joka toimintaverkolla on. Käyttäjiä ei pidä 
asettaa asemaan, jossa he joutuvat harkitsemaan saako jotain tiettyä 
informaatiota  jakaa eteenpäin. Nämä linjaukset tulee olla määriteltynä 
etukäteen asianmukaisten henkilöiden toimesta, jotka ovat perehtyneet laajalti 
informaation arvoon.   

Tietoturvalinjaukset tulisivat olla kattavia, selkeitä, yksiselitteisiä ja 
helposti ymmärrettäviä keskivertokäyttäjän näkökulmasta. Mitnick (2002) 
esittää, että kattavat linjaukset vastaavat seuraaviin riskiarvioinnin 
kysymyksiin: Mikä informaatio tulee suojata, mitä erityisiä uhkia tätä 
informaatiota kohtaan on olemassa ja mitä vahinkoa näiden riskien 
realisoituminen aiheuttaa. 
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3.4 Viestien semanttinen analyysi 

Kalastelusähköpostit ovat kaikista yleisempiä sosiaalisen manipuloinnin 
hyökkäysmuotoja (Bhakta, 2015). Täten niiden suodattamiseen ja kontrollointiin 
on kiinnitettävä erityistä huomiota puolustauduttaessa sosiaalisen 
manipuloinnin hyökkäyksiä vastaan. Koska käyttäjien kyvyt erottaa aidot 
viestit väärennetyistä ovat mahdollisista koulutuksista huolimattakin 
vaihtelevia ja rajallisia, tulisi haitallisten viestien tunnistamisen vastuu olla 
automatisoidulla prosessilla niin paljon kuin mahdollista. Bhakta ja Harris 
(2015) ovat esitelleet ennakkoon määriteltyyn sanalistaan perustuvan 
lähestymistavan viestien analysoimiseen.  

 

3.5 Käyttäjän todennus 

Myös käyttäjän todennukseen voidaan käyttäjätunnuksen ja salasanan lisäksi 
käyttää moniosaisia todennusmenetelmiä turvallisuuden parantamiseksi. Yksi 
vaihtoehto tämän toteuttamiseen on kaksiosainen todentamismenetelmä, jossa 
perinteisen autentikaation lisäksi käytetään esimerkiksi biometristä 
todennustapaa. Käyttäjän ominaisuuksiin perustuva biometrinen todentaminen 
saattaa kuitenkin johtaa käytettävyyden huonontumiseen. 

Käytösbiometriset (engl. behavioral biometrics) järjestelmät tarjoavat 
turvallisuuskerroksen joka mahdollistaa käyttäjien autentikaation heidän 
yksilöllisten tapojensa kautta. Organisaatiot voivat käyttää käytösbiometrisia 
algoritmeja käyttäjän tunnistamiseen tämän käytöksen perusteella. Tämä 
mahdollistaa poikkeavan käytöksen tunnistamisen, joka voi indikoida 
mahdollisesta väärinkäytöstä. Käytösbiometrinen lähestymistapa tarjoaa myös 
jatkuvan todennuksen mahdollisuuden. (Costigan, 2016) 

 

3.6 Muita huomioita 

Gragg (2002) kirjoittaa, että keskitetyn, tietoturvahenkilöstön monitoroiman 
lokin pitäminen turvallisuuteen liittyvistä tapahtumista voi auttaa ehkäisemään 
vaikuttavaa hyökkäystä. Krombholz (2015) esittää yhdeksi lähestymistavaksi 
käyttäjien eniten vierailtujen internetsivujen ekstensiivinen monitorointi 
haavoittuvuuksien varalta. Marzcak & Paxson (2017) huomasi tutkimuksessaan, 
että ihmiset eivät usein ole kovin innokaita käyttämään työaikaansa 
turvallisuuden aktiiviseen pohtimiseen. Tämä tulisi luultavasti ottaa huomioon 
tietoturvastrategiaa muodostettaessa. 
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 YHTEENVETO 

Organisaation on hyvin vaikeaa varautua käyttäjään kohdistuvaan manipulaa-
tioon, koska sen hyökkäyspinta-ala ja erilaiset tavat toteuttaa hyökkäys ovat 
hyvin laajoja. Tiedostamalla ilmiön olemassaolo ja ottamalla se huomioon järjes-
telmien käyttöönotossa ja organisaation tietoturvastrategiassa voidaan kuiten-
kin vähentää sen haitallisia vaikutuksia. Tämän tutkielman tarkoitus oli antaa 
lukijalle tietoutta siitä mitä sosiaalisen manipuloinnin hyökkäyksillä tar-
koitetaan, miksi niitä käytetään sekä miten niitä vastaan voidaan puolustautua. 
Lukija voi myös tutkielmassa esitettyjen puolustuskeinojen pohjalta arvioida 
oman organisaationsa kykyä kohdata sosiaalisen manipuloinnin hyökkäys. 

Sosiaalista manipulointia käytetään tietoturvahyökkäyksissä, koska se on 
yhä useammin tehokkain tapa teknologisen tietoturvan kehittyessä murtautua 
tietojärjestelmiin tai saada informaatiota kohteesta ohittamalla kehittyneet 
teknologiset tietomurtojen ehkäisymenetelmät, kuten palomuurit. Tämän takia 
se on erityisen houkutteleva toteuttaa hyökkäys, koska etenkin suurissa organi-
saatioissa tietoturvan tekniseen puoleen on yleensä panostettu laajalti ja niiden 
murtamiseen tarvitaan paljon tietotaitoa sekä aikaa. Kun kulttuurimme tulee 
yhä riippuvaisemmaksi informaatioteknologiasta, sosiaalisesta manipuloinnista 
tulee suurin uhka mille tahansa turvallisuusjärjestelmälle (Bulleé ym., 2015). 
Yksilöiden käyttäytyminen ei ole muuttunut samaan tahtiin teknologioiden 
yleistymisen ja kehittymisen kanssa (Testik, 2016). Henkilökohtaisen kommu-
nikaation vähentymisen ja erilaisten uusien sähköisten kommunikaatiovälinei-
den lisääntyminen luovat uusia sosiaalisen manipulaation käyttömahdol-
lisuuksia (Krombholz, 2015). 

 Sosiaalinen manipulointi toimii, koska käyttäjät ovat käytökseltään en-
nalta-arvattavia heidän yleisesti noudattamiensa psykologisten käyttäytymis-
mallien johdosta. Tässä tutkielmassa esiteltiin näistä malleista lyhyesti opti-
mismiharhan, ystävällisyyden ja pidettävyyden, sosiaalisen validoinnin, aukto-
riteetin, niukkuuden ja sitoutuneisuuden käsitteet. Näitä psykologisia käyttäy-
tymismalleja sosiaalinen manipuloija käyttää hyödykseen vedotessaan käyt-
täjään. 
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Puolustuksena sosiaalista manipulointia vastaan tässä tutkielmassa nostet-
tiin esiin moniin kerroksiin perustuva puolustusstrategia, käyttäjien tietouden 
ja koulutuksen lisääminen, tietoturvalinjaukset sekä annettiin muutamia 
esimerkkejä viestien analysointiin ja käyttäjän todennukseen liittyen. So-
siaalinen manipulointia on pystytty mallintamaan ja tämän pohjalta sitä vas-
taan voi olla mahdollista muodostaa automaattisia prosesseja ehkäisemään tai 
torjumaan hyökkäyksiä. Automaattiset prosessit tuottavat luultavasti johdon-
mukaisempaa tulosta kuin yrittäminen vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen, 
joskin siihenkin pystytään tietoturvallisuuden näkökulmasta vaikuttamaan po-
sitiivisesti. Automaattiset ratkaisut eivät voi kuitenkaan täysin poistaa so-
siaalisen manipuloinnin aiheuttamia riskejä. Jatkotutkimusaiheita voisivat olla 
esimerkiksi näiden automaattisten puolustusprosessien tarkempi tutkimus ja 
kehittely.  

Absoluuttista ratkaisua sosiaalisen manipuloinnin välttämiseen ei kuiten-
kaan toistaiseksi ole. Ihmiset ovat luonnostaan alttiita taivuttelulle ja joissain 
tilanteissa sen vastustaminen on miltei mahdotonta (Bulleé ym., 2015). Vastuu 
onnistuneesta hyökkäyksestä ei ole mielestäni koskaan vain yksittäisellä käyt-
täjällä, vaan organisaation tulisi siinä tilanteessa arvioida uudelleen oman puo-
lustusstrategian toimivuutta ja mahdollisesti kehittää sitä vastaamaan parem-
min myös sosiaalisesta manipuloinnin aiheuttamia riskejä.  Hyökkäyksen koh-
teeksi joutunut käyttäjä saattaa altistua hyökkäyksen jälkeen vakavillekin jäl-
kivaikutuksille (Mouton ym., 2015). Tämä tulisi ottaa myös huomioon, mikäli 
organisaatio toteuttaa sosiaalisen manipulaation penetraatiotestauksia (Dimkov, 
Pieters & Hartel, 2010).  
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